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¥ZET 

Y¿ksek Lisans Tezi 

T¿rk Vergi Sisteminde Kat (Arsa) Karĸēlēĵē Ķnĸaat Ķĸlerinin Vergilendirilmesi 

Ahmet Burak SOSLU 

 

Dokuz Eyl¿l ¦niversitesi 

Sosyal Bilimler Enstit¿s¿ 

Maliye Anabilim Dalē 

Mali Hukuk Programē 

 

¦lkemizin kentleĸme hēzē giderek artmakta olup bu sebeple inĸaat 

sektºr¿ de bunun paralelinde artēĸ gºstermektedir. Ķnĸaat sektºr¿ ¿lkemizin 

lokomotif sektºrlerinden birisidir. Ķnĸaat faaliyetleri, ekonomik kalkēnmanēn 

ºnemli itici g¿lerinden biridir. Bu sektºr¿n ekonomideki olumlu ve olumsuz 

geliĸme ve deĵiĸmeleri yan sanayileri ile birlikte n¿fusumuzun b¿y¿k bir 

oranēnē yakēndan ilgilendirmektedir. 

Ķnĸaat yapēm iĸleri eĸitli dallara ayrēlmaktadēr. Bunlar taahh¿t 

ĸeklinde ºzel veya resmi kurumlar, yapē kooperatifleri ve ºzel inĸaatlar 

ĸeklinde sēnēflandērēlabilir. ¢alēĸmamēzda ñT¿rk Vergi Sisteminde Kat (Arsa) 

Karĸēlēĵē Ķnĸaat Ķĸlerinin Vergilendirilmesiò baĸlēĵē altēnda ¿lkemizde 

uygulamasē en ok gºr¿len inĸaat yapma usullerinden biri olan kat karĸēlēĵē 

inĸaat iĸleri ele alēnmēĸtēr.  

Vergi Mevzuatēmēzēn net ve yeterli olmamasē sebebiyle arsa sahipleri ve 

m¿teahhitler, Gelir Ķdaresi Baĸkanlēĵē ile ciddi sorunlar yaĸamakta ve konu 

Yargēya intikal etmektedir. ¢alēĸmamēzda bu sorunlara ¿ tarafēn 

penceresinden de bakēlarak, sorunlara yºnelik tespitler ve ºz¿m ºnerileri 

sunulmaya alēĸēlmēĸtēr.   

 

Anahtar Kelimeler:  Kat karĸēlēĵē inĸaat sºzleĸmesi, kat karĸēlēĵē inĸaat 

iĸlerinde sºzleĸme taraflarēnēn haklarē ve sorumluluklarē, kat karĸēlēĵē inĸaat 

iĸlerinde sºzleĸme taraflarēnēn vergisel y¿k¿ml¿l¿kleri. 
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ABSTRACT 

Masterôs Thesis  

Taxation on Construction Projects in Return for Flat in Turkish Tax System 

Ahmet Burak SOSLU 

  

Dokuz Eyl¿l University 

Graduate School of Social Sciences 

Department of Public Finance  

Financial Law Program 

 

The speed of urbanization in our country is increasing day by day 

therefore the construction sector is expanding as well. The construction sector 

is the one of the locomotive sector of our country. The construction 

activities are one of the boosting sectors in economic improvement.Together 

with the sub-industries the negative and positive effects of this sector and 

developments are related to most of the population. 

 There are various branches of construction works. They can be 

classified as private and public institutions with contracts, construction 

cooperatives and private constructions. In this project, under title of "Taxation 

on Construction Projects in Return for Flat in Turkish Tax System",  

constructions in return for flat, which is one of the most common practices in 

Turkey, have been covered.  

Since the tax legislation is not sufficient, landowners and contractors 

have serious problems with Revenue Administration and this is even submitted 

to the jurisdiction. In our project, looking at this issue from three different 

angles, a new perspective has been added and also new arguments and 

solutions have been presented. 

 

Key Words: Construction project in return for flat,  rights and responsibilities 

of the parties under the contract in construction projects in return for f lat, tax 

obligations of the parties under the contract in construction projects in return 

for f lat 
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GĶRĶķ 

 

Cumhuriyet öncesi dönemde küçülen imparatorluğun toprak kaybetmesi ile 

gelen göçmenlerin barınması ve konut stokunun büyük bölümünün ahşap olması 

nedeniyle yangınlarla sürekli zarar görmesi konut sorununun ana nedenlerini 

oluşturmuştur. Genç cumhuriyete, bu sorunlarla birlikte savaş sonrası harabeye 

dönmüş bir ülke miras kalmıştır1. 

Cumhuriyet dönemindeki gelişim sürecinde inşaat alanında ilk önemli 

adımlar 1920’li yıllarda, ileride başkent olacak Ankara’da başlamıştır. Ankara’da 

tüm zorluklara, ulaşım ve malzeme yetersizliğine rağmen çevrenin geleneksel yapı 

tarzına uygun bir imar faaliyetine girişilmiştir. Kullanılan malzemeler ahşap, kerpiç, 

kaba yontma taş gibi ilkel malzemeler olmasına rağmen bunlar bile yeterli düzeyde 

sağlanamıyordu. Cumhuriyetle birlikte hızlı ve planlı kalkınma için sanayi, tarım ve 

ulaşım alanlarında yatırımlara verilen önem, Türk İnşaat Sanayinin temelini 

oluşturmuştur. Ancak yetişmiş teknik eleman yetersizliği, çalışmaların bir süre 

yabancı firma, uzman ve müşavirliğinde yürümesine neden olmuştur2. 

Cumhuriyet döneminin başlangıcından 1950'li hatta 1960'lı yıllara kadar, 

inşaat sektöründe en büyük ağırlığı altyapı ve bayındırlık inşaatları almıştır. Yine 

bu dönemde Devlet Su İşleri, T.C. Karayolları gibi teknik gücü bünyesinde toplayan 

büyük çapta, devlet desteği ile yatırımlar yapan teşkilatlar kurulmuş ve bunların 

yaptığı yatırımlar inşaat sektörüne bir ivme kazandırmıştır.  

Türkiye’de sanayileşme ile birlikte ortaya çıkan sosyoekonomik değişimler, 

kentleşme olgusu ve kentlere göçün hızlanması, inşaat sektöründe konut 

yapımcılığına önemli bir boyut kazandırmıştır. Ancak planlı bir üretime geçişe 

imkân bulamadan ortaya çıkan bu gereksinimin denetimsiz bir biçimde 

karşılanması, konut üretiminde karlılığı tek amaç haline getirmiş, kentlerde plansız 

ve kalitesiz konut üretimleri yaygınlaşmıştır. Bu olumsuz görünüme rağmen konut 

üretiminin bu dönemde ülkemiz ekonomisine, istihdam ve yatırım olarak büyük 

katkılarda bulunduğu da bir gerçektir. Bu arada olumlu bir gelişme, ticari ve sosyal 

                                                      
1  Rana Karasözen, Mimarlēk Tarihi,  T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 2937, Yayın 

Yılı:2013,s.68 
2Aso Medya 

http://www.aso.org.tr/kurumsal/media/kaynak/TUR/asomedya/eylul2005/forumeylul2005.html, 

(15.05.2014). 

http://www.aso.org.tr/kurumsal/media/kaynak/TUR/asomedya/eylul2005/forumeylul2005.html
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yapı niteliğinde çok katlı bina yapımında görülmüştür. Gelişme sürecinde olan 

ülkemizde yaşanan ekonomik ve sosyal değişim, kentleşme ve konut sorunlarının 

sürekli olarak yeniden tanımlanması, yeni politika ve çözüm önerileri 

geliştirilmesini gerekli kılmaktadır3. 

Türkiye’de konut sorununun gelişimine baktığımızda, Cumhuriyetin 

kurulduğu 1923 yılından bu yana geçen doksan bir yıllık zaman içinde, değişik 

zamanlarda konut sorununun değişik yönlerinin önem kazanmış olduğu 

görülecektir. 1923 yılından 1950 yılına kadar, nüfus ve kentleşme hızı yavaştır. 

Ankara dışındaki diğer yerlerde, yeni konut ihtiyacı açısından konut sorunu yok 

denecek kadar azdır. Ülke tek parti yönetiminde olup konut sunum biçimleri 

çeşitlenmemiştir. Hükümet Osmanlıdan miras kalan ve yangınlarla sürekli zarar 

gören ahşap konut stokunun yenilenmesi ve konut standartlarını yükseltme konuları 

ile ilgilenmek zorunda kalmıştır. 

1950 yılından sonra kentleşme hızı yükselmeye başlamış, konut sunum 

biçimleri ve kurumsal yapılar, kentleşme hızının gerektirdiği konut gereksinimini 

karşılayamaz duruma gelmiştir. Soruna, içine girilen çok partili dönemde siyasi 

görüşlerle çözüm aranmış, 1958 yılında İmar İskân Bakanlığı kurulduktan sonra 

konut ve kentleşme sorunlarına çözüm üretmek bu Bakanlığın sorumluluğuna 

verilmiştir. 

1965 yılından sonra yap satçı üretim ve gecekondu üretimi hız kazanmıştır. 

Bu sunum biçimleri, yüksek yoğunluklu ve önemli sorunları olan kentler 

doğurmuştur. Konut sorunu büyümüş, 1970'li yıllarda yavaş yavaş toplu konut türü 

sunum biçimleri ortaya çıkmaya başlamış ancak, bunlar kurumsallaşamamış ve 

kooperatifler en önemli konut üreticisi durumuna gelmiştir. 1980’li yıllarda 

Türkiye'nin yalnızca kentleşme alanında değil, toplumsal yaşamın her alanında da 

dönüşüm yaşadığı yıllar olmuştur. Türkiye, 1950'lerin yarısından sonra sürdürmekte 

olduğu iç pazara dayalı büyümeyi önce kalkınma modelini bırakarak, dışa dönük 

kalkınma modeline geçirmiş, kaynaklarını uluslararası rekabet kurallarına göre dış 

piyasalara üretim yapabilen sektörlere aktarmaya başlamıştır. Konut ve kentleşme 

konusunda 1950'li, yılların ortalarında ortaya çıkan kimi kurumlar, ya biçim 

                                                      
3 Aso Medya 

http://www.aso.org.tr/kurumsal/media/kaynak/TUR/asomedya/eylul2005/forumeylul2005.html, 

(15.05.2014). 

http://www.aso.org.tr/kurumsal/media/kaynak/TUR/asomedya/eylul2005/forumeylul2005.html
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değiştirmiş veya uyum sağlayamayıp yok olmuştur4. 

1980'lerde Türkiye, bir yandan önceki dönemlerden devreden kentleşme ve 

konut sorunlarına, bir yandan da yeni dönemin sorunlarına çözüm bulmaya 

çalışmıştır. 1980'den sonraki dönemde kentsel alanlarda yaşanan değişimlerden 

birisi de, gecekondulaşmanın değişen niteliğidir. Kullanıcıların başkalarının arsaları 

üzerinde kendi emekleri ile ürettikleri gecekonduların yerini, kullanımcı dışındaki 

gruplarca üretilen çok katlı yapılaşma almıştır. Ayrıca, kentlerin imarlı kesimlerinde 

de benzer gelişmeler yaşanmış, orta ve üst gelir gruplarına yönelik seçeneklerin, 

kooperatiflerin konut üretimindeki payı artmıştır. Bunun nedeni de Toplu Konut 

İdaresi’nin kooperatiflere açtığı kredilerdir. Kooperatiflerin üretimden aldığı payın 

artması, arsa gereksinimini artırmış ve arsa alarak konut üretimini buralarda 

yapmalarına yol açmıştır. Ayrıca konut üretiminin kent dışına taşınmasında Emlak 

Bankası ve Toplu Konut İdaresi uygulamalarının da etkisi olmuştur. Bu oluşumların 

sonucu daha büyük kent parçalarının açılmasını gerektiren toplu konut türü 

gelişmeler, egemen olmaya başlamıştır. 

Türkiye’de Cumhuriyetin ilanından sonra farklı dönemlerde değişik 

boyutlarda hissedilen konut sorunu, özellikle yüksek nüfus artışı, hızlı ve sağlıksız 

kentleşme sonucunda giderek artmıştır. 

Bugüne bakıldığında ise Türk inşaat sektörü, yetenekleri ve teknolojisi ile 

çok ileri bir noktaya ulaşmıştır. Türkiye içerisinde kriz sonrası sektör daralmış olsa 

da Türk firmaları Orta Doğuda, Rusya’da, Arap Ülkelerinde ve Türkî 

Cumhuriyetlerde varlıklarını sürdürme sansı bulmuş ve komşularımızın yeniden 

yapılanmasında ciddi pay sahibi olmuşlardır. Türk inşaat şirketleri bugün yüksek 

yapılar, barajlar, otoyollar, çok katlı binalar, tüneller dâhil çok çeşitli inşaat 

tekniklerini ve mimarisini gerçekleştirecek yetenektedir. Özellikle de betonarme 

yapılar konusunda uzmanlaşmıştır. Yüksek yapılarda dahi betonarme, çelik 

yapıların önüne geçmiştir5.  

 

 

                                                      
4 İbrahim Kavrakoğlu, Ali Rızakaylan, Süleyman Özekici, Süleyman Özmucur ve Güniz Tamer, 

Konut Sorunu ve ¢ºz¿m Ķin ¥neriler, İstanbul Sanayi Odası Yayınları, 1989, s.9 
5 Türkiye İstatistik Kurumu, “Çimento, Demir Ve Çelik Sanayi Verileri”, T¿rkiye Ķstatistik Yēllēĵē, 

2004, s. 208, (Çevrimiçi) http://www.tuik.gov.tr, (15.05.2014) 
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İnşaat sektörü ülkemizin lokomotif sektörlerinden biridir. Bunun nedeni 

inşaat sektörünün birçok alt sektörü bünyesinde barındırmasıdır. Cam sanayinden 

demir-çelik sanayisine, plastik sanayinden boya sanayisine, mobilya sanayisinden 

asansör sanayisine, çimento sanayisinden elektronik sanayisine kadar birçok alt 

sanayi dalı ile ilişki halinde olan inşaat sektörü ülkemizin en büyük sektörüdür. 

          Ülkemizde özellikle büyük yerleşim yerlerinde kentleşmenin hızlanmasıyla 

birlikte sıklıkla karşılaşılan yeni bir hukuki müessese; “Kat Karşılığı İnşaat 

Sözleşmesi”dir. Bu hukuki müessese; “Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi”, 

“Arsa Karşılığı İnşaat Sözleşmesi”, “Arsa Payı Karşılığı Bağımsız Yapı Yapma 

Sözleşmesi”, “Kat Karşılığı Eser Sözleşmesi” vs. birçok değişik şekilde 

adlandırılmaktadır. 

          Çalışmamızın konusu bu işlerin “Türk Vergi Sistemi” içindeki vergisel 

durumunu irdelemek olmakla birlikte, aynı zamanda sözleşmenin hukuksal 

boyutunu irdelerken dolaylı kaynaklardan ve yargı kararlarından yararlanılarak 

konuya ilişkin özellik arz eden hususlar da ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Konunun 

vergisel yönlerini irdelediğimiz kısımda, vergi hukukuyla ilgili genel kaynaklar, 

Danıştay kararları, muktezalar ve bazı makalelerden faydalanılmıştır.  

Arsa karşılığı bağımsız bölüm yapımı işleri uygulamada son derece yaygın olarak 

görülmekle birlikte, vergi kanunlarımızda bu işlerin nasıl vergileneceğine ilişkin 

doğrudan bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Vergileme daha çok genel hükümlere 

dayalı olarak yapılmaya çalışılmakta, bu da bünyesinde pek çok özellikli durum 

barındıran bu tür işler için uygun açılımı sağlayamamaktadır. Bu nedenle arsa payı 

karşılığı bağımsız bölüm yapımı işlerinde gerek arsa sahibinin gerekse müteahhidin 

vergisel durumları son derece karmaşık bir vaziyet almıştır. Vergi idaresinin ve 

yargı mercilerinin konunun pek çok noktasında birbirine uygun olmayan 

yaklaşımları da, mükellefler açısından tam bir belirsizlik ortamı yaratmaktadır. 

Dolayısıyla ekonomideki büyüklüğü gittikçe artan bu sektörde çoğu zaman 

vergisizlik hakim olmaktadır. Bu nedenle çalışmamızın gerek ilgili bölümlerinde 

yeri geldikçe gerekse sonuç kısmında şahsi görüşlerimize ve çözüm önerilerine yer 

verilmiştir. 
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BĶRĶNCĶ B¥L¦M 

ĶNķAAT KAVRAMI ve VERGĶ HUKUKU Y¥N¦NDEN ĶNķAATLAR 

 

1.1. ĶNķAAT KAVRAMI VE ¢EķĶTLERĶ 

 

            İnşaat sözleşmeleri hakkında ayrıntılı bilgi verilecek olan çalışmanın bu 

bölümünde inşaat kavramı, kavramsal çerçevede ele alınacak ve inşaatın tanımı ile 

inşaat türlerinden bahsedilecektir. 

 

1.1.1. Ķnĸaat Kavramē 

 

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nda inşaatın tanımı yapılmamıştır. 743 

sayılı Medeni Kanunda ise “inşaat ve imalat; arazi ile birleştirilmiş ve malzeme ve 

emek sarfı ile imal, inşa veya tanzim edilmiş şeyler” olarak tanımlanmıştı. Kanunda 

inşaat ve imalattan genel olarak bahsedilmiştir. 3194 sayılı İmar Kanunu'nda ise 

"yapē" kavramı tanımlanmıştır. Buna göre yapı; karada ve suda, daimi veya 

muvakkat6, resmi veya hususi yeraltı ve yer üstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik 

ve tamirlerini içine alan sabit ve müteharrik7 tesislerdir8. Ancak bu konu, mahkeme 

içtihatlarında ve doktrinde daha fazla açıklanmış ve açıklığa kavuşturulmuştur. 

Doktrine göre ise; binalar ve bunların eklentileri, duvarlar, köprüler, bir köprünün 

mesnetleri, bir demiryolunun traversleri, raylar, çeşmeler, abideler, liman tesisleri, 

inşa edilmiş su kanalları, su bentleri, barajlar, maden galerileri ile mahzenler, 

kanalizasyonlar, telefon ve elektrik direkleri, havagazı boruları, yollar, meydanlar, 

tüneller, kuyular vb. inşaat ve imalat kavramı içine girmektedir9. 

Kapsadığı faaliyetlerin çeşitliliği ve farklılığı nedeniyle inşaat sektörünün 

tanımlanması hayli güçtür. Buna rağmen, inşaat; belirli bir ürünü ortaya çıkarmak 

için, genelde bir yılı aşkın bir süre içinde, parasal kaynaklar, emek ve materyal 

kullanılarak yürütülen karmaşık bir çaba ve belirli bir üretim sürecinin son ürünü 

olarak tanımlanabilir. Bir diğer tanıma göre ise inşaat; konut, işyeri, depo ve benzeri 

                                                      
6 Geçici 
7 Hareketli 
8 Çiğdem Özkaya Yıldırım, Ķnĸaat Muhasebesi, Ankara, Detay Yayıncılık, 2008, s.6. 
9 Mustafa Reşit Karahasan, Ķnĸaat Ķmar Ķhale Hukuku, Ankara, 1979, s.67; Necip Bilge, Borlar 

Hukuku ¥zel Bor M¿nasebetleri, Ankara 1971 s.246. 
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şekilde kullanılmak üzere yapılmış, toprakla doğrudan doğruya ya da dolaylı şekilde 

bağlantısı bulunan her türlü maddi yapı eserine verilen isimdir10. 

Arsa ise, bir toprak kesiminin kapalı bir çizgi ile belirlenmiş kısmını 

oluşturan taşınmaz parçasını ifade eder11. 

Birbirini takip eden ve paralel giden faaliyetlerden oluşan bir süreçte, konut 

ve konut dışı yapılar ile yapıların oluşturulmasını "yerin doğal topografyasının 

değiştirilmesi ve bunların gereksinimler karşısında yenilenmesi, onarılması ve 

yıkımını içeren çalışmalar" inşaat faaliyetlerinin kapsamına girer12. 

Çalışma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca kabul edilen 13 

"Ķĸkollarē T¿z¿ĵ¿"nde ise inşaat; bina, yol, köprü, demiryolu, tünel, metro, 

kanalizasyon, liman, dalgakıran, havuz, istihkam, havaalanı, dekovil ve tramvay 

yolu, spor alanlarının yapımı gibi her çeşit yapıcılık işleri ile bunların etüt, proje, 

araştırma, bakım, onarım ve benzeri işler olarak açıklanmıştır. 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 4. maddesinde "yapēm" kavramı 

altında inşaat işlerinin tanımı yapılmıştır: 

     "Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanē, rēhtēm, liman, tersane, 

kºpr¿, t¿nel, metro, viyad¿k, spor tesisi, alt yapē, boru iletim hattē, haberleĸme ve 

enerji nakil hattē, baraj, elektrik santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ēslahē, 

taĸkēn koruma ve dekapaj gibi her t¿rl¿ inĸaat iĸleri ve bu iĸlerle ilgili tesisat, 

imalat, ihrazat, nakliye, tamamlama, b¿y¿k onarēm, restorasyon, evre 

d¿zenlemesi, sondaj, yēkma, g¿lendirme ve montaj iĸleri ile benzeri yapēm iĸleri.ò  

      Genel anlamı ile inşaat, malzeme ve işçilik kullanmak suretiyle, meydana 

getirilen bir gayrimenkulün yapı kısmına ilişkin faaliyetlerin tümünü içerir.14 

 

 

 

                                                      
10 Fikret Eren, Ķnĸaat Sºzleĸmeleri Yºnetici-Ķĸletmeci-Hukukular Ķin Ortak Seminer, Ankara 

1996, s. 53 
11 Bilal Kartal, Kat Karĸēlēĵē Ķnĸaat Sºzleĸmesi, Ayyıldız Matbaası, Ankara, 1993, s. 

20 
12 Zuhal Akal, T¿rk Ķnĸaat Sektºr¿n¿n G¿ncel Sorunlarē, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları, 

Ankara, 1983, s.9 
1315.06.1983 Tarih Ve 83/6686 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararē (16.06.1983 Tarih ve 18079 

Mükerrer Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.)  
14 Sadık Artukmaç, Ķnĸaat Hukuku, Ankara, 1975, s.9 



7 

 

 

1.1.2. Ķnĸaat ¢eĸitleri  

 

İnşaat çeşitlerini;         

1- Menkul inşaat, 

2- Menkul olmayan (Taşınmaz) inşaat, olmak üzere ikili bir ayrımla incelemek 

mümkündür. 

 

  1.1.2.1. Menkul Ķnĸaat 

 

Sürekli kalmak amacı olmaksızın, belirli bir hizmete ayrılmak üzere 

meydana getirilen inşaattır. Menkul inşaata örnek olarak; kulübeleri, barakaları, 

yazlık sinema ve tiyatro sahnelerini, panayırlarda inşa olunan tezgâhları, bayramlar 

nedeniyle inşa olunan tribünleri örnek olarak gösterebiliriz. Menkul inşaatta tapu 

işlemlerine de gerek yoktur. 

 

 1.1.2.2. Menkul Olmayan (Taĸēnmaz) Ķnĸaat 

 

Menkul olmayan inşaat, insan eliyle toprağa bağlı olarak ve devamlı kalmak 

amacıyla meydana getirilmiş bulunan ve ekonomik değer taşıyan yapılardır. Bunlar, 

menkul inşaat dışında kalan ve toprağa doğrudan doğruya veya vasıtalı bir şekilde 

bağlı olan inşaattır15. Menkul olmayan inşaatlara köprüleri, yolları, meydanları ve 

binaları örnek olarak gösterebiliriz. 

Bu gruba giren inşaatlar, özellikleri ve yapımındaki gerekli uzmanlık ve 

teknik nedenler dolayısıyla üç bölümde toplanabilir. 

Bunlar; 

a) Konutlar: Ev, apartman, siteler vb. 

b) Ticari, sınaî, sosyal ve kültürel yapılar: İşyeri, fabrika binası ve ek tesisleri, otel, 

hastane, okul, spor tesisleri vb. 

c) Özel uzmanlık isteyen inşaatlar: Yol, köprü, baraj, liman, havaalanı vb16. 

                                                      
15  Sadık Artukmaç, a.g.e., s .11. 
16  Yılmaz Benligiray, Ķnĸaat Taahh¿t Ķĸletmelerinde Muhasebe Sistemi, Eskişehir İktisadi ve 

Ticari İlimler Akademisi Yayın No:241/161, Eskişehir 1981, s.10. 
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d) Alt yapı inşaatları: Yol, baraj, köprü vb. olmak üzere dört grupta toplanmıştır.17 

 

1.2. VERGĶ HUKUKU Y¥N¦NDEN ĶNķAATLAR 

 

           Vergi hukuku yönünden de inşaatları, özel inşaatlar, taahhüt şeklindeki 

inşaatlar olmak üzere ikiye ayırabiliriz. 

   

1.2.1. ¥zel Ķnĸaatlar 

 Kendi nam ve hesaplarına apartman inşa edip daire, kat ve dükkan halinde 

satanların ve satma amacı gütmeksizin, kişisel gereksinimleri için kendi arsaları 

üzerine inşaat yapanların, yaptıkları tüm inşaatlar özel inşaat türüne girer. Vergi 

kanunları açısından bir ayrıcalık taşımazlar18. 

        Özel inşaatları da yapılış biçimine göre ikiye ayırmak mümkündür. 

 a)Daire, kat ve dükkân halinde satmak amacıyla yapılan inşaatlar. 

            b)Kendi gereksinimi için ve satma amacı gütmeksizin yapılan inşaatlar. 

    

          1.2.2. Taahh¿t ķeklindeki Ķnĸaatlar 

  

  Taahhüt, kendi nam ve hesabına gerçek ve tüzel kişilere karşı, sözleşmeli 

veya sözleşmesiz olarak bir işin yapılmasını veya bir malın teslimini üstlenmek 

demektir. 

          Vergi hukuku yönünden inşaat ve onarım işlerinin taahhüt edilmesi, Türk 

Borçlar Kanunu’nun 470. Maddesindeki eser sözleşmesi tanımına tamamen 

uygundur. Bu madde ile eser sözleşmesi, “Yüklenicinin bir eser meydana getirmeyi, 

iş sahibinin de bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.” 

şeklinde tanımlanmıştır. Maddede yer alan eser kelimesi,  inşaat ve onarım işlerini 

de içeren bir deyimdir. 

         İnşaat sözleşmelerinde, tanımından da fark edileceği gibi dört unsur 

bulunmaktadır. 

                                                      
17  Dursun Arıkboğa, Ķnĸaat Projelerinde Maliyet Tahmini ve Tahmin Yºntemleri, İstanbul 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınları, 1987, s.8. 
18 Şükrü Kızılot, "Kat Karĸēlēĵē Ķnĸaatlarda Arsa Sahibine Para ve Kira ¥denmesi", Hürriyet 

Emlak, (27.03.2008.) 
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a) Yapılacak iş: Bir şeyin imali, 

b) Semen: Bedeli, 

c) Müteahhit: Bir işin bir semen (bedel) karşılığında yapımını üzerine alan kimse, 

d) İş sahibi: Bir bedel karşılığında müteahhide iş yaptıran kimse, 

         Taahhüt şeklinde yapılan inşaatlar özel sektör firma ve kişiler ya da kamu 

adına yapılabilir. Özel sektör işlerinde işin ne şekilde ihale edileceğine ve kime 

verileceğine ilişkin kurallar yoktur. Bu kuralları iş sahibi kendisi koyacağı gibi, işi 

de istediğine yaptırabilir. Ancak kamuya ait inşaat işlerinin yaptırılması Kamu İhale 

Kanununa tabidir. İhale usulleri Kamu İhale Kanununun İkinci Kısım Birinci 

Bölümünde düzenlenmiştir.18’inci maddede idarelerce mal ve hizmet alımları ile 

yapım işlerinin ihalelerinde uygulanacak usuller; 

¶ Açık ihale usulü 

¶ Belli istekliler arasında ihale usulü 

¶ Pazarlık usulü, şeklindedir. 

Bir ihale yöntemi olmamasına rağmen tasarım yarışması da bir hizmet alma 

şekli olduğundan KİK ’unda bu yarışmalar da düzenlenmiştir. 

 

        1.2.2.1.Aēk Ķhale Usul¿ 

 

Açık ihale usulü bütün isteklilerin teklif verebildikleri ihale usulüdür. Bu 

usulde herhangi bir sınırlama olmaksızın herkes ihaleye girebilir. 

 

            1.2.2.2.Belli Ķstekliler Arasēnda Ķhale Usul¿ 

 

Belli istekliler arasında ihale usulü, yapılacak ön yeterlilik değerlendirmesi 

sonucunda idarece davet edilen isteklilerin teklif verebildikleri usuldür. İşin özelliği 

uzmanlık veya ileri teknoloji gerektirir. 

 

            1.2.2.3.Pazarlēk Usul¿ 

 

Pazarlık usulü, Kamu İhale Kanunu’nda, “ihale sürecinin iki aşamalı olarak 

gerçekleştirildiği ve idarenin ihale konusu işin teknik detayları ile gerçekleştirme 
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yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı isteklilerle görüştüğü usul” şeklinde 

tanımlanmıştır. Pazarlık usulünün hangi hallerde kullanılacağı Kanun’un 

21.maddesinde belirlenmiştir19. 

İnşaat konusunda çoğunlukla belli istekliler arasında ihale usulü 

kullanılmasına rağmen, bu usule göre yeterli sayıda kuruluş veya yeterli sayıda 

teklif çıkmaması halinde ve yasada belirtilen bazı özellikli durumlarda pazarlık 

usulü kullanılmaktadır. 

Yapım işlerinde pazarlık usulünün kullanılması halinde de, işlemlerin 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’ne uygun olarak gerçekleştirilmesi 

gerekmektedir. 

 

1.3. ĶNķAAT S¥ZLEķMELERĶ 

 

“İnşaat sözleşmesi”, iş yaptıran taraf ile belirli bir bedel karşılığında bu işi 

yapacak en az iki veya daha fazla taraf arasında, söz konusu olan işin 

gerçekleştirilmesi konusunda yapılan anlaşmadır. 

• Taraflar arasındaki karşılıklı ilişki tanımlanarak, isteklerin ve görevlerin 

belirlenmesi, 

• Uygulama sırasında taraflar arasında sorun yaratabilecek konuların işin 

başında belirlenmesi, 

• Yasal bir takım zorunluluklara dikkat edilmesi, 

• Taraflar arasında belirli bir süreç boyunca karşılıklı yarar sağlanan özel bir 

ilişkinin doğması, 

• Mal sahibinin onayı olmadığı takdirde kimsenin sözleşme formu imzalama 

veya formda değişiklik yapma hakkına sahip olamaması, sözleşme ile sağlanır. 

Bir yapım projesinde, tüm katılımcılar her zaman tek bir katılımcı tarafından 

görevlendirilmeyebilir. Tasarımcıların mal sahibi, alt yüklenicilerin de yüklenici 

tarafından görevlendirilmesi bu konuya örnek olarak verilebilir. Burada yüklenici 

ile tasarımcı ve alt-yüklenici ile mal sahibi arasında doğrudan bir sözleşme ya da 

anlaşma bulunmamakla birlikte, sözleşmelerde doğrudan ilişkili olmayan 

katılımcılara da yer verilmelidir. Çünkü tüm katılımcılar arasında ileride 

                                                      
19 Arif Şimşek, Adēm Adēm Ķhale, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara, 2006, s.195.          
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çıkabilecek olumsuz durumlara, yanlış anlamalara karşı işin başında önlem 

alınmalıdır20. 

 

1.3.1. Kamu Ķhale Kurumu (KĶK) Belgelerindeki Ķnĸaat Sºzleĸmeleri 

 

Ülkemizde adalet, eğitim, sağlık, ulaşım, güvenlik gibi alt yapı yatırımları 

devlet tarafından yürütülmektedir. Avrupa’ya bakıldığında tüm bu konularda 

yaşanan gelişmeleri, Türkiye’nin yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle henüz 

yakalayamamış olduğu görülmektedir. Özellikle yurt dışına açılan büyük yüklenici 

firmalarımızın yaptığı yapımla ilgili faaliyetlere nazaran, devlet eliyle yapılan 

inşaatlarda siyasi engeller, yasal düzenlemeler ve teknik ekip ve ekipman sıkıntısı 

nedeniyle aynı başarı gözlenememektedir. Bu anlamda eski uygulamada “Devlet 

İhale Kanunu”, yeni uygulamada ise “Kamu İhale Kanunu” önemli konulardır. 

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, alım, satım, hizmet, yapım, kira, kiralama, 

harcama gibi gelir ve gider grubunda yer alan işleri ortak olarak düzenlediği ve bu 

anlamda uygulamada pek çok sorun yarattığından dolayı Kamu İhale Kanunu 

gündeme getirilmiştir. 

01.01.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 

4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşmeleri Kanunu, hem uygulamadaki aksaklıkları 

gidermek hem de Avrupa Birliği, Dünya Bankası ve Birleşmiş Milletler gibi 

uluslararası kuruluşların çağdaş standartlardaki uygulamalarına paralellik 

göstermek amacını taşımaktadır. 

4734 sayılı kanun kapsamında; kamu harcaması gerektiren mal ve hizmet 

alımları ve yapım işleri konuları, uluslararası standartlar çerçevesinde sadece 

sözleşmelerin imzalanmasına kadar olan ihale süreci ile ilgili hükümler şeklinde yer 

almaktadır. 

4735 sayılı Kamu İhaleleri ve Sözleşmeleri Kanunu ise, Kamu İhale 

Kanununa göre yapılan ihalelere ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi ve 

uygulanması ile ilgili esas ve usulleri belirlemektedir. Bu Kanun, Kamu İhale 

Kanununa tabi olan kurum ve kuruluşlar tarafından söz konusu Kanun hükümlerine 

                                                      
20 Ahu Daşdelen, Yapēm Yºnetimi Eĵitiminde Ķnĸaat Hukuku, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans 

Tezi), İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2006, s.47. 
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göre gerçekleştirilen ihaleler sonucunda düzenlenen sözleşmeleri kapsamaktadır. 

Söz konusu kanun kapsamında, uygulamada birlik sağlamak için mal veya 

hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin tip sözleşmeler oluşturulmakta ve 

oluşturulan tip sözleşmeler Resmi Gazete’de yayınlanmaktadır. İdareler tarafından 

yapılacak sözleşmeler tip sözleşme hükümleri esas alınarak düzenlenmektedir. Tip 

sözleşme esaslarına aykırı olmamak ve Kurum’un uygun görüşü alınmak koşuluyla, 

istekliler tarafından “mal ve hizmet alımları” için sözleşmeler hazırlanabilmektedir. 

4735 sayılı Kamu İhaleleri ve Sözleşmeleri Kanunu’nda, Kamu İhale 

Kanununa göre yapılan ihaleler sonucunda; 

a) Yapım işlerinde; uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine 

dayalı olarak, işin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden anahtar 

teslimi götürü bedel sözleşme, 

 b) Mal veya hizmet alımı işlerinde, ayrıntılı özellikleri ve miktarı idarece 

belirlenen işin tamamı için isteklinin teklif ettiği toplam bedel üzerinden götürü 

bedel sözleşme, 

 c) Yapım işlerinde; ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri 

ile birim fiyat tariflerine, mal veya hizmet alımı işlerinde ise işin ayrıntılı 

özelliklerine dayalı olarak; idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin 

miktarı ile bu iş kalemleri için istekli tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı 

sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme, 

 d) (Ek: 1/6/2007-5680/3 md.; Değişik: 20/11/2008-5812/32 md.) Yapım 

işlerinde; niteliği itibarıyla iş kalemlerinin bir kısmı için anahtar teslimi götürü 

bedel, bir kısmı için birim fiyat teklifi alma yöntemleri birlikte uygulanmak 

suretiyle gerçekleştirilen ihaleler sonucunda karma sözleşme, 

 e) (Ek: 20/11/2008-5812/32 md.) Çerçeve anlaşmaya dayalı olarak idare ile 

yüklenici arasında imzalanan münferit sözleşme, düzenlenir.  

Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenecek sözleşmelerde yapım 

yöneticisinin madde 7’ye göre aşağıda gösterilen bulunması zorunlu unsurlar 

hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir. 

İhale konusu işlerin her türlü özelliğini belirten şartname ve varsa ekleri 

idarelerce hazırlanır.  
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             Bu şartnamelerde işin mahiyetine göre konulacak özel ve teknik şartlardan 

başka genel olarak birtakım hususların da gösterilmesi zorunludur. Bunlar;  

             a) İşin niteliği, nevi ve miktarı, 

             b) Taşınmaz malların satışı, kiraya verilmesi, trampa edilmesi ve 

üzerlerinde mülkiyetin gayri ayni hak tesisinde tapu kayıtlarına göre yeri, sınırı, 

yüzölçümü, varsa pafta, ada ve parsel numarası ve durumu, 

             c) Tahmin edilen bedeli, geçici teminat miktarı ve kesin teminata ait şartlar, 

             d) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları,  

             e) İşe başlama ve işi bitirme tarihi, gecikme halinde alınacak cezalar,  

             f) İsteklilerde aranılan şartlar ve belgeler,  

             g) İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte idarenin serbest 

olduğu,  

             h) İhale kararının karar tarihinden itibaren en geç 15 işgünü içinde ita 

amirince onaylanacağı veya iptal edilebileceği,  

             i) Vergi, resim ve harçlarla sözleşme giderlerinin kimin tarafından 

ödeneceği,  

             j) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları 

ve miktarı, 

             k) Sözleşme konusu işlerin malzeme veya birim fiyatlarındaki değişiklikler 

nedeniyle eğer ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği, 

             l) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları, 

             m) İşin süresinden önce bitirilmesinde fayda görülen hallerde erken bitirme 

primi verilecekse miktarı, şartları ve ödeme şekli,  

             n) İhtilafların çözüm şeklidir. 

 

Gelişen Dünya koşullarına uygun kamu hizmetine dahil başarılı projeler 

ortaya çıkarılması isteği ile oluşturulan Kamu İhale Kanunu’nda, sözleşmenin 

önemli bir kavram olduğunu görmekteyiz. Bu konuda görev alan yapım yöneticisi 

ya da sözleşme idarecisinin yasa maddelerindeki hükümlere uygun olan sözleşmeler 

hazırlamaya ve tüm prosedürlere sağlıklı olarak uymaya özen göstermesi 

gerekmektedir. Aksi takdirde eser sözleşmesinin sonucunda oluşturulan eserin 

kabulü yapılmayabilir ve hukuk önünde hatalı görülecek taraf sözleşme işlemlerini 
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koşullara göre yürütmeyen taraftır. Bu açıdan söz konusu yasa çerçevesinde 

çalışılmak durumunda olunan yapım işlerinde, özellikle sözleşmeyle ilgili olarak 

kanun hükümlerine çok dikkat etmek gerekmektedir. 

 

1.3.2. Borlar Kanunu Aēsēndan Ķnĸaat Sºzleĸmeleri 

 

            Eser sözleşmesinin en çok uygulama alanı bulan şekli yapım 

sözleşmeleridir. Basit ölçekli bir yapım işi olan tek katlı bir konuttan, daha kapsamlı 

yapım işleri gerektiren otel, otoyol, köprü, gökdelen ve buna benzer tüm yapılar bir 

veya daha fazla yapım sözleşmesinin konusunu oluşturur. 

İnşaat sözleşmelerinin Borçlar Kanunu’na göre incelenmesi demek, eser 

sözleşmesine bu açıdan yaklaşmak demektir. Çünkü Türk Borçlar Kanunu’nda eser 

sözleşmesinden ayrı olarak yapım sözleşmeleri düzenlenmemiştir. Dolayısıyla 

yapım sözleşmesinin belirli bir tanımı bulunmamaktadır. Fakat eser sözleşmesi 

incelendiğinde, bazı maddelerinde dolaylı olarak yapım sözleşmesinden söz edildiği 

görülmektedir.  

Türk Borçlar Kanunu’nun 470.Maddesinde; “Eser sözleşmesi, yüklenicinin 

bir eser meydana getirmeyi, iş sahibinin de bunun karşılığında bir bedel ödemeyi 

üstlendiği sözleşmedir.” şeklinde bir tanımlama yapılmıştır. Öte yandan, Yasa’da 

eser sözleşmesi, “bir eser meydana getirme” olarak tanımlanmış ise de, bu sözleşme 

türünün konusu, yalnızca kararlaştırılan ve “ısmarlanan” bir nesnenin “yapımı”, bir 

nesneyi “meydana getirme” ile sınırlı değildir. Bir eşyanın, bir aletin, bir motorlu 

aracın bakımı ve onarımı, bir yapının boyası badanası, binalardaki elektrik, su, 

kalorifer tesisatının bakımı ve onarımı, bir fabrikanın makinelerinin onarımı ve 

elden geçirilmesi, bir işin düzenlenmesi (organizasyonu), bir gösteri ve konser, ilân 

ve reklâm yaptırılması, bir proje ve plân üretimi ve benzerleri, iş sahibinin buyruğu 

altına girmeksizin, bağımsız olarak yapılan, yaptırılan tüm işler bu sözleşme 

türünün konuları arasındadır. 

Bu açıdan bakıldığında inşaat sözleşmesi genel anlamda bir eser 

sözleşmesidir. İnşaat sözleşmesi, “Müteahhidin rizikosu kendisinde olmak üzere bir 

yapının tamamını veya bir kısmını inşa ederek teslim etmeyi bir ücret karşılığında 
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üstlendiği bir istisna sözleşmesidir”21. 

Diğer taraftan eser sözleşmesinde konu edilen tüm unsurlar yapım 

sözleşmesini de kapsamaktadır. Örneğin; eser, imal, ücret ve anlaşma, eser 

sözleşmesinin unsurları olduğu için bir eser sözleşmesi olan yapım sözleşmesinin 

de unsurlarıdır. 

Burada eser kavramı ile yapım, yapı, yapı eseri, inşa eseri gibi kavramlar 

kastedilmektedir. İmar Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 5. maddesinde yapı 

kavramı şu şekilde tanımlanmıştır: “Yapı, karada ve suda, sürekli veya geçici, resmi 

ve özel yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini içine 

alan sabit ve müteharrik tesislerdir”. 

Türk Borçlar Kanunu’nun 470. maddesinde işi yapacak olan “yüklenici” 

(müteahhit) ve işi yaptıracak olan ise “iş sahibi” olarak tanımlanmıştır. Müteahhit 

kavramı ile gerçek kişiden söz edilebileceği gibi tüzel bir kişiden de söz edilebilir. 

Burada müteahhit konumunda anonim, limited veya kollektif şirketler de yer 

alabilir. Küreselleşen Dünya’da günümüzde adi ortaklık girişimleri içerisinde en 

çok “risk ortaklığı” (ortak girişim, joint venture) ve “konsorsiyumlar” ile 

karşılaşılmaktadır. 

Dikkat edilmesi gereken bir nokta da şudur ki; müteahhit kavramı ile ana 

müteahhit ya da alt müteahhitten (taşeron) söz ediliyor olunabilir. Ana müteahhit, 

eseri meydana getirme taahhüdünde bulunduğu için ana müteahhit ile iş sahibi 

arasındaki sözleşmede, Türk Borçlar Kanunu uyarınca geçerli olan eser sözleşmesi 

hükümleri uygulanır. 

İnşaatı taşınır ve taşınmaz inşaat olarak ikiye ayırmak mümkündür. İnşaat 

sözleşmelerinin konusunu taşınmaz inşaat oluşturmaktadır. Eser sözleşmesindeki 

eser imali kavramı, yapım sözleşmesi açısından bakıldığında yapı inşa etme 

anlamına gelir. Eser sözleşmesinde söz edildiği üzere bu kavramla, mutlaka bir 

yapıyı sıfırdan oluşturmaktan söz edilmemektedir. İnşa etme kavramı ile; 

• Yeni bir yapı yapma, 

• Mevcut bir yapıda ilave ile ya da farklı bir yolla değişiklik yapma, 

• Mevcut bir yapıyı onarma, 

                                                      
21  Özer Seliçi, Ķnĸaat Sºzleĸmelerinde M¿teahhidin Sorumluluĵu, İstanbul Üniversitesi 

Yayınları, İstanbul, 1978, s.4. 
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• Mevcut bir yapıyı yıkmak kastedilebilir. 

          Eser sözleşmesinin şekli konusunda söz edilen tüm açıklamalar, eser 

sözleşmesinin uygulamadaki bir görüntüsü olan yapım sözleşmeleri için de 

geçerlidir. Basit eser sözleşmesinde taraflar pek sözleşme üzerinde durmasa da 

günümüzde yapım sözleşmelerinde, özellikle büyük ve önemli olanlarında yazılı 

hatta resmi şekilde yapılan sözleşmeler tercih edilmektedir. Burada amaç, ileride 

karşılaşılabilecek olumsuz durumlarda tarafların kendini güvence altına alması, bir 

başka deyişle taraflar arası hukuki güven ortamının oluşmasıdır. 

Eser sözleşmesi özellikleri gösteren yapım sözleşmesinin ayırıcı 

özelliklerini tekrar maddesel şekilde vurgulamak gerekirse;  

İnşaat sözleşmesi, her iki tarafa da borç yükleyen bir başka deyişle çift 

edimli (yükümlülüklü) sözleşmedir: Müteahhidin eseri meydana getirme borcuna 

karşılık iş sahibinin de eserin bedelini ödeme borcu vardır. 

İnşaat sözleşmesi ivazlı (karşılıklı, bedelli) bir sözleşmedir: Bir başka 

deyişle sözleşme ile müteahhidin eser oluşturma taahhüdüne karşılık iş sahibi bedel 

ödemek zorundadır. Sözleşmenin kurulması sırasında sadece ücret unsurunun 

kararlaştırılmış olması yeterlidir, miktarın belirlenmesi şart değildir. Eser (istisna) 

sözleşmesi uyarınca, ivaz kavramı olmadığı takdirde yapım sözleşmesinden söz 

edilemez. 

İnşaat sözleşmesi ani edimli bir sözleşmedir: Eser sözleşmesi kapsamında 

söz edildiği gibi yapım sözleşmesi ani edimli (yükümlülüklü) bir sözleşmedir. 

İnşaat sözleşmeleri, müteahhidin meydana getireceği eserin uzun zamana yayılması 

açısından sürekli sözleşmelere (edimi zamana yayılmış sözleşmeler) benzese de 

sözleşmenin temeli eser olduğu için ani edimlidir. 

 

1.3.3. FIDIC Belgelerindeki Ķnĸaat Sºzleĸmeleri (ABD-EU-TR) 

 

Küreselleşen Dünya ile diğer sektörlerde olduğu kadar yapım sektöründeki 

firmalar için de dışa açılım önem kazanmaktadır. Daha önce de değinildiği üzere 

firmalar yurt içinden çok yurt dışında büyük yapım projelerini ya tek başlarına ya 

da yabancı ortaklarla gerçekleştirmektedir. Aynı şekilde yabancı firmalar da 

yurdumuzda çeşitli projelerde yer almaktadır. 
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          Ülkemizde inşaat sektörü, genel ekonomik yapı içerisinde önemli bir yere 

sahiptir. Ekonomik yatırımın gerçekleşmesi bilgi, yetenek ve deneyimle donanmış 

üstün bir yönetimi ve planlamayı gerektirmektedir. Sözleşme yönetimi, tüm inşaat 

projelerinin her türlü yapım işinin (bina, yol, baraj, tünel vs.) ortak konusunu 

oluşturan bir disiplindir ve taraflarca imzalanan şekli ile sözleşmenin yürümesini ve 

uygulamada doğabilecek anlaşmazlıkların en az düzeyde olmasını sağlayan 

dinamik bir süreçtir22.  

Dil, din, hukuk, örf, adet vs. bakımından farklı olan, bir başka deyişle farklı 

kültürlere üye grupların farklı anlayışta olmaları nedeniyle yerel olarak yapılan 

sözleşme girişimleri başarısız olabilmektedir. Bu anlayış farklılıklarının 

yaratabileceği sorunlar dikkate alınarak, tıpkı ülke içinde gereksinim duyulduğu 

için oluşturulan tip sözleşmeler gibi uluslararası tip sözleşmelere gereksinim 

duyulmuştur. “FIDIC”, bu uluslararası hizmeti sunmak için oluşturulmuş bir 

kuruluştur. FIDIC, İsviçre’nin Lozan kentinde 1913 yılında kurulan “Müşavir 

Mühendisler Uluslararası Federasyonu”nun (Federation Internationale des 

Ingenieurs Conseils) baş harflerinden oluşmaktadır. İlk FIDIC belgesi 1957 yılında 

hazırlanmış, geçirdiği gelişim sürecinin sonunda da 1987 yılında dördüncüsü ortaya 

çıkarılmıştır. 1988 ve 1992’de ufak değişiklikler yapıldıktan sonra son halini 

1999’da oluşturulan tip belge ile almıştır. 

FIDIC tip sözleşmelerinin gelişim sürecinde İngiliz tip sözleşmeleriyle 

birbirlerinden esinlendikleri ve FIDIC ile İngiliz tip sözleşmesi olan “ICE”in 

(Institute of Civil Engineers) birbirine çok yakın eser sözleşmeleri oldukları Dünya 

tarafından kabul edilen bir görüştür. Bunu destekler bir şekilde, FIDIC ile ilgili 

hizmet veren müşavir mühendis büroları da yoğun olarak İngiltere’de 

bulunmaktadır23. 

FIDIC, uluslararası müşavirlik standartlarını ve belli sözleşme tiplerini 

koymakta ve bütün gelişmiş ülkeler, daha önceden uygulamada yer almış ve test 

edilmiş, bu standart sözleşmeleri uygulamaktadır. Ancak ülkemizde FIDIC 

standartları ve sözleşme tipleri yaygınlıkla uygulanmamaktadırlar. Bu durum da 

                                                      
22 Nedim Uyanık, Ķnĸaat Ķĸlerinde Sºzleĸme Yºnetimi (Teorik ve Pratik Bilgiler) , Beta,  2004, s. 

5. 
23 Sebastian Hök, Uluslararasē Ķnĸaat Hukuku, Adalet Yayınevi, Ankara, 2009, 

(Çeviren:C.Gökhan Erbaş), s.29. 
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Türk inşaat sektörünün uluslararası sisteme uyum sağlamamış bir konumda 

görülmesine ve düşünülmesine neden olmaktadır. Dolayısı ile FIDIC standart 

sözleşmelerinin ülkemizde yerleşmesinin ve özellikle kamu inşaatlarında ilgili 

hizmetlerin uluslararası standartlara ulaştırılması amacı ile uygulanmasının 

sağlanması faydalı olacaktır. İlgili standart sözleşmelerin içeriğinin anlaşılması ve 

tanınması bu sebeple büyük önem arz etmektedir24. 

Türk yapım sektörü, ilk olarak dışa açılımını Arap ülkelerinde başlattığı 

zaman FIDIC ile tanışmıştır. Fakat o zamanlar bu konularda yeterli bilgiye sahip 

olmadıkları için haklarının ellerinden alınmasına ses çıkaramadıkları gibi bazen de 

bunun farkına dahi varamamışlardır. Günümüzde ise durum oldukça farklıdır. Artık 

Avrupa’da büyük projelerde yer alan yüklenicilerimiz, Dünya Bankası’ndan ve 

benzer şekilde uluslararası kredi kurum ve kuruluşlarından ekonomik açıdan destek 

sağlamaktadır. Bu şekilde uluslararası finans kaynağı olarak yardımda bulunan 

Avrupa kurum ve kuruluşları ise, sözleşmelerin FIDIC esaslı olmasını istemektedir. 

FIDIC sözleşmeleri özellikle uluslararası inşaat projelerinde ve uluslararası 

kredi kuruluşlarının (Dünya Bankası, Avrupa Kalkınma Fonu gibi) temin ettiği 

kredilerle yapılan projelerde yaygın olarak kullanılmaktadır25. 

FIDIC sözleşmeleri, uluslararası karakterli sözleşmeler olmasına karşın, 

ulusal ihalelerde de kullanılabilmektedir. Ayrıca FIDIC sözleşmesi ile 

gerçekleştirilen yapımın tüm işlerinin uluslararası nitelikte olması söz konusu 

değildir. 

FIDIC sözleşmelerinde birinci kısım içerisinde her ülkede uygulanabilecek 

genel hükümleri içeren “Genel Koşullar” yer alırken, ikinci kısımda işin yapıldığı 

yerin koşullarına göre zaruri olarak değişebilecek “Özel Uygulama Koşulları” yer 

almaktadır. Ayrıca sonradan, ikinci kısımda yapılacak değişikliklerin, birinci 

kısmın hangi maddelerine yönelik olarak yapılması gerektiği konusunda yardımcı 

olacak “Tarama ve Dolgu” başlıklı kısım, ikinci kısma eklenmiştir. Bu kısımlardan 

başka teklif ve ekleri ile standart bir sözleşme metni de hazırlanarak FIDIC’e 

eklenmiş bulunmaktadır. 

                                                      
24Buket Koldaş, FIDIC Kapsamēnda Uyuĸmazlēklarēn ¢ºz¿m¿ (Yayınlanmamış Yüksek Lisans 

Tezi), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2008, s.2. 
25 Begüm Sertyeşilışık , Ķnĸaat Sektºr¿nde Sºzleĸme Yºnetimi, Yıldız Teknik Üniversitesi Basımπ
Yayın Merkezi, İstanbul, 2010, s.58. 
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FIDIC’te tavsiye edilen bu genel ve özel koşulların herhangi bir bağlayıcılığı 

yoktur. Taraflar bu hükümleri aynen alarak sözleşmelerinde kullanabilecekleri gibi 

çeşitli değişiklikler ya da ekleme ve çıkarmalar da yapabilirler. Herhangi bir 

uyuşmazlık anında ise, belirledikleri hakemlere, kabul ettikleri ülkenin hukukuna 

ve en üst merci olarak da yüksek mahkemenin yorumuna başvurulur. 

FIDIC sözleşmesinde meydana getirilecek olan büyük yapıların süreç 

içerisindeki gelişimi belli aşamaları içerir, bunlar: 

• Yatırım kararından önceki aşama, 

• Proje diye isimlendirdiğimiz “eser”in tarifi, 

• İhaleye davet, tekliflerin incelenmesi ve sözleşme biçiminin seçimi, 

• Projenin uygulanması, 

• Projenin kabulü ve garanti süresi, 

• Anlaşmazlıkların çözümlenmesi.  

Müşavir-Mühendisler Uluslararası Federasyonunun idealinde yukarıda 

saydığımız tüm aşamalarda müşavir-mühendis organizasyonlarının rol oynamaları 

fikri yatmaktadır. 

FIDIC sözleşmesi Müşavir Mühendisler Uluslararası Federasyonu 

tarafından hazırlandığı için sözleşme içerisinde “mühendis” kavramıyla sıkça 

karşılaşılmaktadır. “Mühendis” genel koşullarının tariflerle ilgili 1.1. maddesinde 

“sözleşme hükümlerine göre mühendis olarak faaliyette bulunmak üzere tayin 

edilen ve ismen belirtilen kişi” olarak tanımlanmaktadır. Mühendis gerçek veya 

tüzel kişi olabileceği gibi tek bir kişi yerine bir organizasyon grubu da olabilir. 

FIDIC genel koşullarında “mühendis”, yüklenici ile iş sahibi arasında 

çıkabilecek teknik, idari, hukuki her türlü uyuşmazlıkta arabulucu yerine görev alan 

bir denge unsurudur. Bir başka deyişle mühendisin, teknik, mali, hukuki konularda 

duruma göre kesin karar, danışma ve uzlaştırma görevlerini yerine getiren kişi 

olduğu görülmektedir. FIDIC genel koşullarında mühendis hakkında ve görev ve 

yetkileri konusunda ayrıntılı açıklamalar bulunmaktadır. 

FIDIC genel koşullarına göre, teknik ve mali konularda her an sorumlu 

bulunan mühendis ayrıca taraflar arası bir uyuşmazlık çıktığında çözüme 

kavuşturma, bir başka deyişle uzlaştırma sorumluluğuna sahiptir. Yüklenici veya iş 

sahibi uyuşmazlık anında FIDIC genel koşulları 67. maddesine göre, mühendise 
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başvurarak çözüm talebinde bulunur. Uzlaşma süreci ile ilgili ayrıntılı bilgiler 

FIDIC 67 ve ilgili hükümlerinde yer almaktadır. 

FIDIC sözleşmelerinde mühendisin imzası yer almamasına karşın 

mühendis, bu sözleşmenin genel koşullarında belirtilen görevleri yerine getirmekle 

yükümlü olduğunu bilmelidir. Onun sorumluluğunda gösterilen herhangi bir 

konuda bir sorun çıktığında, iş sahibi veya müteahhidin bu konuda sorumluluğu 

olmadığı için mühendis görevini ihmal etmiş olarak kabul edilir. 

FIDIC sözleşmesine göre mühendis, proje yapımına başlanmadan önceki 

evrede iş sahibi ile birlikte, projenin yapımına başlandıktan sonra ve proje 

bitiminden sonra ise, yüklenici ve iş sahibi ile birlikte yer almaktadır. FIDIC 

sözleşmesinde yer alan hükümlere göre özellikle mühendis, sözleşmenin 

uygulanması sırasında etkin rol almaktadır. Bu anlamda incelendiğinde proje 

uygulanmasından, sözleşmenin sona erdirilmesine, sözleşmede değişiklik 

yapılmasından malzeme seçimine, süre uzatımından çıkan sorunların çözümüne, 

ödemelerden işin durdurulmasına kadar pek çok önemli konuda mühendisin önem 

taşıdığı görülmektedir26. 

Mühendisin etkin rol aldığı görevler incelendiğinde, Türkiye’de yapım 

yöneticisinin sorumluluğunda olan pek çok iş karşımıza çıkmaktadır. Bir başka 

deyişle, FIDIC’te konu edilen mühendis kavramına karşılık bir anlamda yapım 

yöneticisi söz konusu olabilmektedir. FIDIC sözleşmelerinde özellikle süre uzatımı, 

sözleşmede değişiklikler, uyuşmazlıkların çözümü, hakem kararı, sözleşmenin sona 

erdirilmesi vs. konularında etkin rol alan mühendisin, yapım yöneticisinin hukuksal 

anlamda bunların üstesinden gelebilecek temel bir bilgiye sahip olması gereği 

görülmektedir. 

 

1.3.4. AIA ve AGC Belgelerindeki Ķnĸaat Sºzleĸmeleri (ABD) 

 

FIDIC, Avrupa’da genel olarak kabul edilen tip sözleşmeyi tanımlarken, 

AIA (American Institute of Architects) ve AGC (Associated General Contractors of 

America) belgeleri ile yapılan sözleşmeler ise ABD’de genellikle uygulanmakta 

                                                      
26 Melis Şeremet, “İnşaat Sözleşmeleri ve FIDIC”, Ķstanbul Barosu Dergisi, Mart 2006, Cilt:80, 

s.5. 
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olan tip sözleşmelerdir. AIA ve AGC belgeleri taraflara farklı alternatifler sunan 

standart formlardır. Dolayısıyla, sözleşme tarafları kendilerine uygun formu seçerek 

onu tamamen uygulamak durumunda kalmaktadır. AIA ve AGC sözleşmelerine 

göre FIDIC sözleşmeleri, değişikliklere fazlasıyla açık ve çok fazla bağlayıcı 

olmamaları nedeniyle oldukça esnek yapıda kalmaktadır. 

ABD ile bağlantılı olarak gerçekleştirilecek yapım işlerinde AIA veya AGC 

standart belgelerinden yararlanmak gerekmektedir. Tüm uygulamalar, ilgili belge 

maddelerine göre gerçekleştirileceğinden tartışmaya açık durumlarla pek 

karşılaşılmamakta, yapım yöneticisi için daha standart bir düzen sağlanmaktadır. 

ABD’de bu anlamda oldukça oturmuş bir sistem olduğu görülmektedir. 

AGC, 7500 genel yüklenici ve 26500 endüstri şirketi (alt yükleniciler, yükleniciler, 

tedarikçiler, malzeme imalatçıları ve profesyonel şirketler) ile ilgili 100 konudan 

fazla bir içeriğe sahiptir. Bu belgeler proje teslim yaklaşımları ile genel yüklenici, 

alt yüklenici, program yöneticisi, yapım yöneticisi ve tasarımcı - yapımcı arasındaki 

ilişkileri tanımlamaktadır. AGC sözleşme belgeleri aşağıda görülebileceği gibi  5 

seriden oluşmaktadır. 

 

AGC SÖZLEŞME SERİLERİ 

1) AGC 200 Serisi: Genel Sözleşme Belgeleri, 

2) AGC 400 Serisi: Tasarım-Yapım Belgeleri, 

3) AGC 500 Serisi: Yapım Yönetim Belgeleri, 

4) AGC 600 Serisi: Alt Yüklenici Sözleşme Belgeleri, 

5) AGC 800 Serisi: Program Yönetim Belgeleri. 

AGC ile paralellik gösteren AIA Sözleşmeleri de 5 gruba ayrılarak 

sınıflandırılmıştır. AIA serilerinin başlıkları aşağıdaki gibidir: 

AIA SÖZLEŞME SERİLERİ 

1) A Serisi: Mal sahibi-Yüklenici Belgeleri, 

2) B Serisi: Mal sahibi-Mimar Belgeleri, 

3) C Serisi: Mimar-Danışman Belgeleri, 

4) D Serisi: Mimar-Sektör Belgeleri, 

5) G Serisi: Mimari Büro ve Proje Belgeleri. 
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Görüldüğü gibi AIA ve AGC belgelerinde oldukça sistematik bir 

sınıflandırma mevcuttur. İçinde bulunulan şekil koşuluna göre uygun belgeler 

belirlenerek sözleşme imzalanır. AGC belgesi AIA belgelerine paralel belgelerdir, 

bir başka deyişle birinde bulunan konuların karşılığı diğerinde farklı numara 

sistemindedir. Örneğin; AIA belgesi A131 / AGC 566 belgesi birbirine karşılık 

gelen belgelerdir. İkisi de, yapım yöneticisinin aynı zamanda yapımcı olduğu ve 

mal sahibi ile yaptığı ve ödemenin temelinin, işin maliyeti artı işin ücreti olduğu 

ayrıca maliyetin de bir garantisinin olmadığı, standart bir sözleşmeyi ifade eder27. 

         Türk müteahhitlerinin standart sözleşme olarak en çok karşılaştıkları sözleşme 

tipleri arasında FIDIC, kamu ihale sözleşmeleri ve kat karşılığı inşaat sözleşmeleri 

gelmektedir. Çalışmamızın ikinci bölümünde asıl konumuz olan kat karşılığı inşaat 

sözleşmeleri üzerinde durulacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
27 Keith Collier, Construction Contracts, New Jersey, 2001, s.82. 
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ĶKĶNCĶ B¥L¦M 

KAT KARķILIĴI ĶNķAAT S¥ZLEķMESĶ 

 

2.1.KAT KARķILIĴI ĶNķAAT S¥ZLEķMESĶNĶN TANIMI 

 

           Kat karşılığı inşaat sözleşmesi, Borçlar Kanunu’nda düzenlenmemiş olan 

inşaat sözleşmesinin bir türüdür. Sözleşme kanunda düzenlenmiş olmadığı için, 

mevcut bir tanımı da bulunmamaktadır. Arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi gereği, 

taraflardan biri diğer tarafın arsası üzerinde bir inşa işi görmeyi, diğer taraf ise 

bunun karşılığında belirlenen arsa paylarının mülkiyetini devretmeyi taahhüt 

etmektedir.28 Bu bakımdan sözleşmenin, Türk Borçlar Kanunu’nun 470. Madde 

hükmünde düzenlenmiş bulunan eser sözleşmesi ile yine Türk Borçlar Kanunu’nun 

237. Maddesi hükmünde unsurları belirtilmiş olan taşınmaz satım vaadinin 

özelliklerini taşımakta olduğu görülmektedir. 

Kat karşılığı inşaat sözleşmesi veya arsa karşılığı inşaat sözleşmesi; arsasına 

kendi imkanları ile inşaat yapamayan veya profesyonel inşaat müteahhitleri 

aracılığıyla arsasına inşaat yaptırmak isteyen, ancak inşaat için parası ve sermayesi 

olmayan veya para harcamak istemeyen, “müteahhit binayı yapsın, yapılan binanın 

belli sayıdaki bağımsız bölümünü bana teslim etsin, kendisi de inşa ettiği binanın 

geriye kalan bağımsız bölümlerine sahip olsun” düşüncesi ile karşılıklı anlaşma 

yolu ile geliştirilmiş karşılıklı bir sözleşmedir. 

Diğer bir anlatımla, kat karşılığı inşaat sözleşmesini, “Yüklenicinin, iş 

sahibinin arsası üzerinde ve arsanın belli veya belirlenebilir payların mülkiyetine 

karşılık bağımsız bölümlerin bir bütünlük taşır biçimde inşa edilmesini üstlendiği 

bir sözleşmedir29.” şeklinde tanımlamak mümkün olduğu gibi, “İş sahibinin bir 

arsanın (bir taşınmazın) muayyen bir payının bedel olarak devri veya devri taahhüdü 

karşılığında, müteahhidin bir inşa (yapı) eseri meydana getirmeyi taahhüt ettiği, 

geçerliliği resmi şekle bağlı, kural olarak ani edimli, geçici-sürekli, tam olarak iki 

                                                      
28 Sümeyye Hilal Yıldırım, Arsa Payē Karĸēlēĵē Ķnĸaat Sºzleĸmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans 

Tezi), Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2011, s.3. 
29  Bilal Kartal, Arsa Payı Karşılığı Bağımsız Bölüm Yapma Sözleşmesi ve Özellikle Biçimi, 

Yargētay Dergisi, S.1-2, 1993, s.15. 
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tarafa borç yükleyen, ivazlı, çift tipli bir karma sözleşmedir30.”şeklinde tanımlamak 

da mümkündür. 

Bu tanımların yanında bu sözleşmeyi “Arsa payı karşılığı kat yapım 

sözleşmesiyle bir taraf (müteahhit), diğer tarafın (arsa sahibi) arsası üzerinde ve 

arsadaki belli payların mülkiyetine karşılık bağımsız bölümler inşa etmek suretiyle 

bütünlük arz eden bina yapma borcu altına girmekte ve bunlar arasında bu hususları 

konu edinen bir anlaşma yapılmaktadır31.”şeklinde tanımlayanlar da vardır. 

İşaret edilen tüm bu hususlar çerçevesinde kat karşılığı inşaat sözleşmesi; 

“arsa sahibi ile müteahhit arasında yapılan, müteahhidin, arsa sahibinin kendisine 

devredeceği belirli arsa paylarına karşılık olarak arsa üzerine bağımsız bölümler 

inşa etmek suretiyle bir bina meydana getirmeyi ve sonunda bu bağımsız 

bölümlerden belirlenmiş olanları arsa sahibine devretmeyi taahhüt ettiği, bu 

bakımdan eser sözleşmesi ile taşınmaz satım vaadinin özelliklerini bünyesinde 

barındıran, çift tipli, karma yapılı, tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşme” olarak 

tanımlanabilir32. 

Bu sözleşme ile, arsa sahibi arsanın bir bölümünü müteahhide devrederek, 

her hangi bir harcama yapmadan arsasının üzerine daha rahat kullanabileceği bina 

yaptırtarak servetinin değerlenmesini sağlar, müteahhit de yapmak istediği inşaatın 

en büyük maliyet unsurunu oluşturan arsa için ödeme yapmadan iş yapma imkanına 

kavuşur. 

        Bu yöntem inşaat üretiminde hem arsa sahiplerine, hem de müteahhitlere 

kolaylıklar sağlamaktadır. Türk Hukuk Sisteminde, kat karşılığı inşaat sistemine ait 

özel bir hukuk düzenlemesi mevcut değildir. Bu sistemin işleyişi, ilgili kanunların 

genel çerçevesinde değerlendirilerek yapılmaktadır.  

 

 

 

 

                                                      
30 Turgut Uygur, Ķnĸaat Hukuku Arsa Payē Karĸēlēĵē Ķnĸaat Sºzleĸmesi, Cilt:.II ,Ankara, Adil 

Yayınevi,1998,s.32. 
31 Cevdet Yavuz, T¿rk Borlar Hukuku ¥zel H¿k¿mler, İstanbul, Beta Yayınevi, 2000, s.312. 
32 Halil Akkanat, Kat karĸēlēĵē Ķnĸaat Sºzleĸmelerinde Fazla Ķnĸaat, Yetkin Basım Yayın 

Dağıtım A.Ş., Ankara, 2006, s.63.  
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    2.1.2. Kat Karĸēlēĵē Ķnĸaat Sºzleĸmesinin Hukuki Niteliĵi ve ķekli 

 

            Çalışmanın bu kısmında kat karşılığı inşaat sözleşmesinin hukuki niteliği ve 

şeklinin ne olduğu hususları üzerinde durulacaktır. 

 

   2.1.2.1. Sºzleĸmenin Hukuki Niteliĵi 

 

      Borçlara ilişkin sözleşmeler, bütün unsurları ile kanunda düzenlenmiş olup 

olmadıklarına göre, kanunda düzenlenmiş (öngörülmüş) olan sözleşmeler (“isimli 

sözleşmeler” ya da “tipik sözleşmeler”) ve kanunda düzenlenmemiş sözleşmeler 

(“isimsiz sözleşmeler” ) şeklinde ayrıma tabi tutulmaktadır33. 

        Türk Borçlar Kanunu Madde 19’da hüküm bulan sözleşme serbestisi 

prensibi sayesinde kişiler, hukuki ilişkilerini, var olan hukuk düzen sınırları 

içerisinde kalmak, Kanunda yer alan sınırlamalara uymak şartı ile diledikleri gibi 

düzenlemek, diledikleri konuda diledikleriyle diledikleri tipte sözleşmeler yapmak 

hak ve özgürlüğüne sahiptirler34.  

           818 sayılı Borçlar Kanununun 01.07.2012 tarihinden itibaren yürürlükten 

kalkıp, yerine yine aynı tarihten itibaren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 

yürürlüğe girmesi nedeniyle, bu tarihten itibaren kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin 

yürürlükte olan Türk Borçlar Kanununun 282.-283. ve 284. maddeleri kapsamında 

“Mal Değişim Sözleşmesi” veya yine aynı Kanunun 470. ila 486. maddelerinde 

düzenlemesi yapılan “Eser Sözleşmesi” kapsamında değerlendirilmesi gerekecektir.    

          6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 237. maddesinde; 

¶ “Taşınmaz satışının geçerli olabilmesi için, sözleşmenin resmî şekilde 

düzenlenmesi şarttır. 

¶ Taşınmaz satışı vaadi, geri alım ve alım sözleşmeleri, resmî şekilde 

düzenlenmedikçe geçerli olmaz. 

¶ Önalım sözleşmesinin geçerliliği, yazılı şekilde yapılmış olmasına bağlıdır.” 

Hükmü mevcuttur. 

 

                                                      
33 Haluk Tandoğan, Borlar Hukuku ¥zel Bor  Ķliĸkileri, Banka ve Ticaret, Ankara, 1984, s.9. 
34 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 19.2.1997 tarih ve E.1996/11-674, K.1997/87 sayılı kararı, 

Ķstanbul Barosu Dergisi, Haziran 1998, s.489. 
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            4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 706. maddesinde ise, 

¶ “Taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleşmelerin geçerli olması, resmî 

şekilde düzenlenmiş bulunmalarına bağlıdır.” Hükmü mevcuttur. 

Gerek Türk Borçlar Kanunu’nun 237. maddesi, gerekse Türk Medeni 

Kanununun 706. maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde, tarafların hak ve 

menfaatlerinin korunması açısından sözleşmenin noterde düzenleme şeklinde 

yapılması uygun olur. 

       Ayrıca, bu sözleşmenin 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 26. maddesi uyarınca 

tapu kütüğüne kaydedilmesi de mümkündür. Bu da karşılıklı hak ve menfaatlerin 

korunması için bir emniyet unsurudur. 

      Bu sözleşme ile, arsa sahibi, inşaata başlaması için arsasını müteahhide 

devreder, müteahhit de sözleşme hükümleri çerçevesinde binayı inşa eder ve 

hissesine düşen daire ve işyerlerini arsa sahibine teslim eder. Arsa sahibinin de, bu 

aşamada müteahhidin hissesine düşen daire ve işyerlerine ait arsa paylarını tapuda 

müteahhide devretmesi ile imzalanan kat karşılığı inşaat sözleşmesi son bulur. 

 

2.1.2.2. Sºzleĸmenin ķekli 

 

Türk Borçlar Kanunu’muz açısından eser sözleşmesi herhangi bir şekil 

şartına bağlı tutulmadığından özellikle uygulamada, kat karşılığı inşaat 

sözleşmelerinden doğan ihtilaflarda, eser meydana getirme (katların yapımı) borcu 

yönünden büyük sorunlar olmamaktadır.  

Ancak taşınmaz satımı yasalarımızca resmi şekil şartına tabi tutulduğundan 

uygulamada büyük sorun bu yönden doğmaktadır. Arsa malikinin taşınmazın bir 

bölümünün mülkiyetini geçirme borcunu aslında tapu sicil memuru önünde resmi 

şekil şartlarına uyarak yerine getirmesi gerekmektedir. Uygulamada ise bu böyle 

yapılmamakta, arsa maliki ile müteahhit arasındaki sözleşme satış vaadi şeklinde 

tanzim edilmektedir. Uygulamadaki gelişme bu şekilde olunca giriş bölümünde izah 

ettiğimiz Yargıtay Kararları da bu yönde oluşmuş ve kat karşılığı inşaat 

sözleşmelerinin noter tarafından re'sen düzenlenmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu 

şekle uyulmaması sözleşmenin geçersizliği sonucunu doğuracaktır. 
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Yargıtay'ın vermiş olduğu bir kararda35; 

"Taraflar arasındaki sözleşme dışarıda düzenlenmiş, noterlikçe imzalar 

onanmıştır. Medeni Yasa Md. 634, Borçlar Yasası Md. 213 ve 1512 Sayılı Noterlik 

Yasası Md. 60/b-3 uyarınca taşınmaz ya da pay mülkiyetinin aktarılmasını ya da 

aktarma vaadini öngören sözleşme, Yasaca belli edilen biçimde düzenlenmelidir. 

Buradaki biçim ise sözleşmenin geçerlilik koşuludur, kamu düzenine ilişkindir. 

Demek ki, davalıların karşılık olarak taşınmaz üzerindeki mülkiyetin devri borcunu 

kapsayan sözleşmenin geçerliliği, görevsel biçimde yapılmasına bağlıdır. Oysa 

davacının dayandığı sözleşme bu nitelikten yoksundur. Görevsel biçimde 

düzenlenmediğinden, pay mülkiyetinin yerine getirilmesi için bu sözleşme uyarınca 

zorlanabilmeleri olanaksızdır. Öyleyse, geçersiz bir sözleşmede yer alan borca 

aykırılık "ifa çıkarlarının" ödetilmesine dayanak yapılamaz" diyerek dışarıda 

düzenlenmiş, ancak imzaları noterlikçe onaylanmış olan sözleşmelerin de geçersiz 

olacağı ve bu tip sözleşmelere dayanılarak dava açılamayacağı kararına varmıştır. 

Yargıtay kararlarında tarafların sözleşmeden doğan borçlarını karşılıklı 

olarak yerine getirmelerinden sonra şekil eksikliğini ileri süremeyeceklerini, bu 

halin Medeni Kanun'un 2. maddesine aykırı olacağını belirtmiştir. 

 

            2.1.3. Kat Karĸēlēĵē Ķnĸaat Sºzleĸmesinin Unsurlarē 

 

       Normal inşaat (eser) sözleşmelerinde üç unsurun olduğu kabul edilmektedir. 

Birinci unsur taraflar arasında anlaşma, ikinci unsur ücret ve üçüncü unsur eserdir36.  

           Konumuz olan kat karşılığı inşaat sözleşmesinde ise bu unsurlar biraz 

farklılık göstermektedir. Yukarda yer verilen tanımlardan kat karşılığı inşaat 

sözleşmesinin de üç temel unsurunun bulunduğu sonucuna ulaşabiliriz. 

           Bu unsurlardan birincisi taraflar (müteahhit ile arsa sahibi) arasında bir 

anlaşmanın varlığı, ikincisi, müteahhidin inşaatı yapma borcu altına girmesi ve son 

olarak üçüncü unsur da arsa sahibinin arsa payının bir kısmını müteahhide devretme 

borcu altına girmesi olarak sayılabilir37. 

                                                      
35 Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 04.10.1974 tarih ve E. 670, K. 977 Sayılı Kararı 
36 İlker Hasan Duman, Aēklamalē Ķtihatlē Ķnĸaat Hukuku, Ankara Seçkin Yayınları, 2008, s.48. 
37  Özgür Katip Kaya, Arsa Payē Karĸēlēĵē Kat Yapēmē Sºzleĸmesi, İstanbul, Kazancı 
Hukuk Yayınları,1993,s.5. 
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Şimdi kısaca bu unsurlara değineceğiz. 

 

     2.1.3.1. Taraflar Arasēnda Anlaĸma 

 

         Bütün karşılıklı sözleşmelerde olduğu gibi kat karşılığı inşaat sözleşmesinin 

de hukuki sonuç doğurabilmesi için sözleşmenin taraflarının sözleşmenin konusu 

ve koşulları üzerinde anlaşma sağlamaları gereklidir38. 

     Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde temel olarak arsa sahibi ve müteahhit 

olmak üzere iki taraf vardır. Sözleşmenin tarafları birer gerçek kişi olabilecekleri 

gibi tüzel kişi veya tüzel kişiliği olmayan iş ortaklıkları, şahıs toplulukları da 

olabilir39. 

 

         2.1.3.1.1.1. M¿teahhit Tarafē 

 

     Müteahhit basit olarak belli bir inşaatı yapmayı taahhüt eden kişi olarak 

tanımlanabilir40. 

       Kat karşılığı inşaat işlerinde de normal inşaat işlerinde olduğu gibi 

müteahhit kat karşılığı inşaat sözleşmesine konu olan eseri inşa etmek suretiyle 

meydana getirme ve bir kısmını arsa sahibine teslim etmekle yükümlü gerçek veya 

tüzel kişi olabileceği gibi, bunların oluşturduğu iş ortaklıkları veya şahıs 

toplulukları da olabilir. 

 

     2.1.3.1.1.2. Arsa Sahibi Tarafē 

    

          Arsa sahibi gerçek veya tüzel kişi olabilir. Arsa sahibi birden fazla gerçek 

kişiden oluşuyorsa değişik durumların ortaya çıkması muhtemeldir. Örneğin arsaya 

birden fazla kişi müştereken yeni Türk Medeni Kanunu tabiri (Türk Medeni Kanunu 

Madde 701) ile “elbirliğiyle” malik iseler, kat karşılığı inşaat yapabilmeleri için 

hepsinin ortak hareket etmeleri gerekmektedir. 

                                                      
38 Duman, s.3. 
39 Kemal Dayınlarlı, Ķstisna Akdinde M¿teahhidin ve Ķĸ Sahibinin Temerr¿d¿n¿n H¿k¿m ve 

Sonularē, Dayınlarlı Yayınları, Ankara 2008 ,s.22. 
40 Ejder Yılmaz, Hukuk Sºzl¿ĵ¿, Ankara, Yetkin Yayınları, 2001, s.640. 
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        Arsa sahibinin tüzel kişi olması hali de müteahhidin tüzel kişi olması 

durumundan ayrı bir hukuki statü yaratmaz. Kanuna ve kendi tüzüğüne göre gerekli 

organlara sahip tüzel kişi bu organlar aracılığı ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi 

yaparak kendisini sözleşmenin tarafı durumuna sokabilir. 

 

     2.1.3.2. M¿teahhidin Kat Yapma Borcu Altēna Girmesi 

 

          Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde ikinci unsur; müteahhidin kat (bina, 

bağımsız bölüm) yapma borcu altına girmesidir. 

Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde esas itibari ile müteahhidin, kendisine 

verilecek olan arsa payına karşılık bu arsa üzerinde bina yapmak ve bağımsız 

bölümlerden (katlardan) arsa sahibine ait olanları devretmek şeklindeki edimleri 

borçlanması söz konusu olmaktadır41. 

Müteahhit sadece arsa sahibine devredilecek katları yapmakla borcundan 

kurtulmuş sayılmaz42. Bunun yanında müteahhidin borcundan kurtulması için ana 

taşınmazı da tamamlaması gerekmektedir. Çünkü bu sözleşmede amaç binanın 

tamamlanarak kat mülkiyetine çevrilmesi ve herkesin kendisine düşecek katlara 

sahip olmasıdır. 

 

    2.1.3.3. Arsa Sahibinin Arsa Paylarēnē Devretme Borcu Altēna Girmesi 

 

          Müteahhidin sözleşme ile kendisine yüklenilen edimi yerine getirmesinin 

karşılığı olarak, arsa sahibinin kendisine verilecek katlara (bağımsız bölümlere) 

isabet eden arsa payını kendi üzerinde bırakarak diğer payları devretme borcu altına 

girmesi, bu sözleşmenin bir diğer önemli unsurunu oluşturmaktadır. Bu unsur 

istisna sözleşmesinde iş sahibinin ücret ödeme borcunu karşılamadır 43 . İstisna 

sözleşmesinde iş sahibi eserin yapımı ve kendine teslimi karşılığında ücret ödeme 

borcu altına girerken; kat karşılığı inşaat sözleşmesinde arsa sahibi kendisine inşa 

edilerek teslim edilecek bağımsız bölümler karşılığı olarak arsa payı devir borcu 

altına girmiş olmaktadır. 

                                                      
41 Yavuz,, s.313. 
42 Erman Hasan, Arsa Payē Karĸēlēĵē Ķnĸaat Sºzleĸmesi, İstanbul, Der Yayınları, 2007, s.3. 
43 Yavuz, s.312. 
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         Sözleşme ile ücrete karşılık verilen arsa payı, bir taşınmazdır (taşınmaz 

bölümü, parçasıdır). Bir arazi parçasının kat yapımı sözleşmesine konu olabilmesi 

için tapulu olması da şart değildir44; sözleşmede belirtilen ve taraflarca üzerinde 

anlaşılan amacın gerçekleşmesine hukuken ve fiilen elverişli bulunması yeterlidir. 

Yani arsanın sözleşme konusu inşaatın yapımına fiilen ve hukuken elverişli olması 

yeterli olup arsanın tapulu olması şart değildir. Tapusuz arazinin devri ise zilyetliğin 

devri ile gerçekleşecektir. 

 

   2.1.4.Kat Karĸēlēĵē Ķnĸaat Sºzleĸmesinin H¿k¿mleri 

 

           Kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile her iki taraf da borç altına girmektedir. Bu 

kısımda kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde, sözleşme taraflarının hak ve 

borçlarının neler olduğu hususları üzerinde durulacaktır. 

 

2.1.4.1. Taraflarēn Borlarē 

 

           Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri çift tipli karma sözleşmeler olup 

sözleşmenin her iki tarafına karşılıklı haklar ve borçlar yüklemektedir. Bu durumda 

tarafların hak ve borçlarını arsa sahibi ve müteahhit yönünden ayrı ayrı incelemekte 

yarar vardır. 

   

2.1.4.2. M¿teahhidin Haklarē ve Borlarē 

 

           Kat karşılığı, inşaat sözleşmelerinde müteahhidin asıl borcu bir eser yapmak, 

karşılığında ise taşınmaz mal üzerindeki belli bir payın mülkiyetini almaktır. 

Müteahhit inşaatı sözleşmeye ve projesine uygun olarak tamamlayıp bitirdiğinde 

taşınmazın belirli bir payının mülkiyetinin kendisine verilmesini talep edebilir. 

Uygulamada bu husus çeşitli şekilde sözleşmelerde yer almakta örneğin; 

müteahhidin su basmanı seviyesine çıktığı zaman bir daire, üçüncü kat bittiğinde üç 

daire, iskan ruhsatı alındığında müteahhit payının tamamını alacaktır gibi 

sözleşmeler yapılmaktadır.  

                                                      
44 Erman, s.2. 
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            Bu tip sözleşmelerde de, sözleşmeden doğan borçlarını yerine getiren 

müteahhit aynı oranda arsa sahibinden sözleşmeden doğan haklarını talep 

edebilecektir. 

            Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde müteahhidin katların meydana 

getirilmesine ve teslimine ilişkin borçlar genel olarak şu şekilde sıralanabilir; 

 

¶ İşi sadakat ve özenle yapma, 

¶ İşi bizzat yapma, 

¶ Genel ihbar borcu, 

¶ İşe zamanında başlama borcu, 

¶ İşi zamanında teslim borcu, 

¶ Ayıba Karşı tekeffül borcu 

      Kat Karşılığı inşaat sözleşmelerinde müteahhide düşen yukarıda sıralanan 

borçlara aşağıda kısaca değinilecektir. 

 

2.1.4.2.1. M¿teahhidin Ķnĸaatē Sadakat ve ¥zenle Yapma Borcu 

 

Müteahhidin arsa sahibine teslim edeceği katları arsa sahibinin yararına 

olacak şekilde (arsa sahibinin menfaatlerini dürüstçe gözeterek) ona hiçbir zarar 

vermeden ve gerekli özen ve dikkati göstererek meydana getirmesi ve teslimi, 

müteahhidin hem sadakat hem özen borcu gereğidir.  

Müteahhit açısından sadakat borcu, müteahhidin inşaatı, arsa sahibinin 

yararına olacak şekilde ve ona zarar verecek davranışlardan kaçınarak yapması 

anlamına gelir. Buna, müteahhidin inşaatı sadakatle yapması denir. Müteahhit, 

sözleşme ile üstlendiği inşaatı yaparken, kendisine gösterilen güvene uygun olarak 

ve bir bağlılık içinde yapmakla yükümlüdür. 

Müteahhidin sadakat ve özen borçları birbirlerine bağlı kavramlardır. Özen 

borcu aynı zamanda sadakat borcunun bir sonucudur. Müteahhidin sahip olduğu 

özen borcu, eser sözleşmesi ile ilgili hükümler arasında özel olarak düzenlenmeyen 

sadakat borcunun bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.45 

 

                                                      
45 Fahrettin Aral, Borlar Hukuku ¥zel Bor Ķliĸkileri, Yetkin Yayınevi, Ankara, 2006, s.337. 
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6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda sadakat ve özen borcuna ilişkin 

konuya ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Buna göre; Türk Borçlar Kanunu’nun 

471. Maddesinde; 

          “Yüklenici, üstlendiği edimleri iş sahibinin haklı menfaatlerini gözeterek, 

sadakat ve özenle ifa etmek zorundadır. 

Yüklenicinin özen borcundan doğan sorumluluğunun belirlenmesinde, 

benzer alandaki işleri üstlenen basiretli bir yüklenicinin göstermesi gereken meslekî 

ve teknik kurallara uygun davranışı esas alınır. 

Yüklenici, meydana getirilecek eseri doğrudan doğruya kendisi yapmak 

veya kendi yönetimi altında yaptırmakla yükümlüdür. Ancak, eserin meydana 

getirilmesinde yüklenicinin kişisel özellikleri önem taşımıyorsa, işi başkasına da 

yaptırabilir. 

Aksine âdet veya anlaşma olmadıkça yüklenici, eserin meydana getirilmesi 

için kullanılacak olan araç ve gereçleri kendisi sağlamak zorundadır.”  

Aynı Kanun’un 472 Maddesinde ise;  

“Malzeme, yüklenici tarafından sağlanmışsa yüklenici, bu malzemenin 

ayıplı olması yüzünden iş sahibine karşı, satıcı gibi sorumludur. 

Malzeme iş sahibi tarafından sağlanmışsa yüklenici, onları gereken özeni 

göstererek kullanmakla ve bundan dolayı hesap ve artanı geri vermekle 

yükümlüdür. 

Eser meydana getirilirken, iş sahibinin sağladığı malzemenin veya eserin 

yapılması için gösterdiği yerin ayıplı olduğu anlaşılır veya eserin gereği gibi ya da 

zamanında meydana getirilmesini tehlikeye düşürecek başka bir durum ortaya 

çıkarsa, yüklenici bu durumu hemen iş sahibine bildirmek zorundadır; bildirmezse 

bundan doğacak sonuçlardan sorumlu olur.” şeklinde yüklenici açısından sadakat 

ve özen borcunun iki özel görüntüsüne yer verilmiştir.  

Kat Karşılığı inşaat sözleşmelerinde müteahhit arsa üzerine binayı genellikle 

kendi malzemesi ile inşa ettiği için kat karşılığı inşaat yapımı işlerinde bu 

yükümlülüğün uygulanma alanı hemen hemen hiç yoktur46. 

 

                                                      
46 Haluk Tandoğan, Borlar Hukuku ¥zel Bor Ķliĸkileri, Cilt 1,6, Vedat Yayınevi, İstanbul, 2008,  

s.50. 
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2.1.4.2.2.M¿teahhidin Ķnĸaatē Bizzat ve Kendi Yºnetimi Altēnda 

Yaptērma Borcu 

 

           Müteahhit, taahhüt ettiği inşaatı kendi yönetimi altında yürütmek ve 

tamamlamak borcu altındadır. Bu borç, işçilerin, yardımcı kişilerin ve alt 

müteahhitlerin seçiminde olduğu kadar, işlerin organizasyonu ve dağıtılmasında, 

denetim ve talimat verilmesinde, araç ve gereçlerin sağlanmasında da ortaya 

çıkmaktadır.  

           Müteahhidin tüm bu hususlarda gerekli özeni göstermesi gerekir. Buna 

aykırılık halinde meydana gelen zararlardan dolayı müteahhit arsa sahibine karşı 

Türk Borçlar Kanunu hükümlerine göre sorumlu olur. 

Nitekim 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 472.Maddesinin 3. 

Fıkrasında; “Yüklenici, meydana getirilecek eseri doğrudan doğruya kendisi 

yapmak veya kendi yönetimi altında yaptırmakla yükümlüdür. Ancak, eserin 

meydana getirilmesinde yüklenicinin kişisel özellikleri önem taşımıyorsa, işi 

başkasına da yaptırabilir.” hükmüne yer verilmiştir.  

Bu düzenleme ile eser sözleşmesinde müteahhidin borcunun kişisel niteliği 

olduğu (müteahhidin eseri kendisinin meydana getirmesi ya da işi kendi yönetimi 

altında yürütmesi zorunluluğu) karine olarak kabul edilmiştir. Bununla birlikte 

müteahhidin şahsi özellikleri işin yapılması için fazla önem taşımıyorsa işin 

başkasına yaptırılması da mümkündür. 

Eserin şahsen meydana getirilme zorunluluğunun ölçüsü belirlenirken, işin 

niteliği ön planda tutulmalıdır47. 

Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde böyle bir zorunluluk bulunmadığından 

müteahhit inşaatı kendi yönetimi altında yaptırma yetkisine sahiptir. Kat karşılığı 

inşaat işinin niteliği, müteahhidin inşaatın yapımında yardımcı kişi kullanmasını 

zorunlu kılmaktadır. Yardımcı kişilerin kendilerine bırakılan işi gereği gibi yerine 

getirmemelerinden dolayı müteahhit Türk Borçlar Kanunu’nun 116. Maddesi 48 

                                                      
47 Aydın Zevkliler, Murat Aydoğdu ve Hasan Petek, ¥zel Bor Ķliĸkileri, Ankara, Seçkin Yayınları, 

1998, s.333 
48 ñBorlu, borcun ifasēnē veya bir bor iliĸkisinden doĵan hakkēn kullanēlmasēnē, birlikte yaĸadēĵē 

kiĸiler ya da yanēnda alēĸanlar gibi yardēmcēlarēna kanuna uygun surette bērakmēĸ olsa bile, onlarēn 

iĸi y¿r¿tt¿kleri sērada diĵer tarafa verdikleri zararē gidermekle y¿k¿ml¿d¿r. 

    Yardēmcē kiĸilerin fiilinden doĵan sorumluluk, ºnceden yapēlan bir anlaĸmayla tamamen veya 

kēsmen kaldērēlabilir. 
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uyarınca sorumlu olur. Bu tür sözleşmelerde müteahhidin, alt müteahhitlere 

(taşeronlara) başvurmasının da kabul edilmesi gerekir.49 

           Ancak, müteahhidin üstlendiği tüm inşaatı genel bir alt müteahhide 

devretmesi Türk Borçlar Kanunu’nun 471.Maddesi hükmüne aykırılık teşkil eder. 

Asıl müteahhit, inşaatın bazı işlerini değişik alt müteahhitlere verebilir50. 

 

2.1.4.2.3.M¿teahhidin Genel Ķhbar Borcu 

 

Müteahhidin işin devamı sırasında malzeme ve arsa ile ilgili bozuklukları 

arsa sahibine ihbarı ile ilgili Türk Borçlar Kanunu’nun 472/3 fıkrasında “Eser 

meydana getirilirken, iş sahibinin sağladığı malzemenin veya eserin yapılması için 

gösterdiği yerin ayıplı olduğu anlaşılır veya eserin gereği gibi ya da zamanında 

meydana getirilmesini tehlikeye düşürecek başka bir durum ortaya çıkarsa, 

yüklenici bu durumu hemen iş sahibine bildirmek zorundadır; bildirmezse bundan 

doğacak sonuçlardan sorumlu olur” hükmüne yer verilmiştir. 

Bu fıkrada genel olarak işin yapılmasını veya tamamlanmasını tehlikeye 

sokacak (malzemelerin teslim edilmemesi, imar plan değişikliği, malzeme yokluğu, 

grev, vb.) hallerin ortaya çıkması halinde, müteahhit bunları arsa sahibine ihbarla 

yükümlü kılınmıştır. 

Eğer arsa sahibine bildirilmesi gereken husus açıkça belli veya basiretli 

davranması gereken müteahhidin yapması gereken bir muayene ile ortaya 

çıkabilecek durumda ise; müteahhit durumu bilmediğini ileri süremeyecek, bu 

bozukluklardan sorumlu tutulacaktır. Fakat zamanında göremediği ve ihbar 

edemediği gizli bozukluklar söz konusuysa sorumlu tutulamaz51. 

 

 

 

 

                                                      
    Uzmanlēĵē gerektiren bir hizmet, meslek veya sanat, ancak kanun veya yetkili makamlar 

tarafēndan verilen izinle y¿r¿t¿lebiliyorsa, borlunun yardēmcē kiĸilerin fiillerinden sorumlu 

olmayacaĵēna iliĸkin anlaĸma kesin olarak h¿k¿ms¿zd¿r.ò 
49 Erman,s.16 
50 Tandoğan, s.62 
51 Karahasan, s. 229 
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2.1.4.2.4.M¿teahhidin Ķnĸaata Zamanēnda Baĸlama ve Bitirme Borcu 

 

Müteahhidin sözleşmede borçlandığı inşaat işini sözleşmede belirtilen 

sürede tamamlayarak arsa sahibine teslimi esastır. Bu husus Türk Borçlar 

Kanunu’nun 473. Maddesinde “Yüklenicinin işe zamanında başlamaması veya 

sözleşme hükümlerine aykırı olarak işi geciktirmesi ya da iş sahibine 

yüklenemeyecek bir sebeple ortaya çıkan gecikme yüzünden bütün tahminlere göre 

yüklenicinin işi kararlaştırılan zamanda bitiremeyeceği açıkça anlaşılırsa, iş sahibi 

teslim için belirlenen günü beklemek zorunda olmaksızın sözleşmeden dönebilir. 

Meydana getirilmesi sırasında, eserin yüklenicinin kusuru yüzünden ayıplı 

veya sözleşmeye aykırı olarak meydana getirileceği açıkça görülüyorsa, iş sahibi 

bunu önlemek üzere vereceği veya verdireceği uygun bir süre içinde yükleniciye, 

ayıbın veya aykırılığın giderilmesi; aksi takdirde hasar ve masrafları kendisine ait 

olmak üzere, onarımın veya işe devamın bir üçüncü kişiye verileceği konusunda 

ihtarda bulunabilir” hükmü ile müteahhidin söz konusu borca uymaması halinde, iş 

sahibinin akdi belirli şartların varlığı halinde feshedebileceğini hükme bağlamıştır. 

Müteahhidin bu borcu, sözleşmede inşaatın teslimi için bir süre kararlaştırılmış olup 

olmamasına göre farklı sonuçlar doğurur.52 

Müteahhidin zamanında ise başlamaması ya da inşaatın yapımını 

sözleşmeye aykırı olarak geciktirmesi (sözleşmeyle öngörülen iş programına 

uymaması, yeterli iş gücü ile araç ve gereçleri sağlamaması gibi ) veyahut da, işe 

zamanında başlamakla birlikte, işi belli bir seviyeye getirdikten sonra durdurması 

gibi hallerde, işin zamanında teslimi imkansız hale gelmişse, arsa sahibi işin 

tamamlanmasını beklemeden sözleşmeden dönebilir.  

 

2.1.4.2.5.M¿teahhidin Ķnĸaatē Teslim Borcu 

 

Borçlar Kanunu’nun eser sözleşmesini düzenleyen hükümleri arasında 

müteahhidin meydana getirdiği eseri teslim etme borcu açıkça ve ayrıca 

düzenlenmiş değildir. 

 

                                                      
52 Dayınlarlı,  s.49 
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 İnşaatın tamamlanması ve teslimi farklı kavramlardır. Teslim genellikle 

tamamlanmış eserler bakımından söz konusu olup sözleşmenin yerine getirilmesi 

amacıyla eserin iş sahibine verilmesi anlamına gelmektedir53. 

     Dolayısıyla müteahhit sözleşme konusu katları meydana getirmiş olmakla 

borcunu tam olarak ifa etmiş sayılmaz. Bununla birlikte arsa sahibine payına düşen 

katları teslim etmesi de gerekir. 

 

     2.1.4.2.6. M¿teahhidin Ayēba Karĸē Tekeff¿l Borcu 

 

        Kat karşılığı inşaat işlerinde müteahhidin bir diğer önemli borcu ayıba karşı 

tekeffül borcudur. Tekeffül kelime manasıyla; kefil olma, kefalet verme ve garanti 

etme anlamlarını taşır54. Konumuz açısından da müteahhidin yaptığı inşaata kefil 

olmasının ondaki bozukluk ve eksiklikleri üstlenmesi manasına geldiğini 

söyleyebiliriz. 

Müteahhit tarafından inşa edilip arsa sahibine teslim edilen katlar,  

müteahhit ile arsa sahibi arasında yapılan sözleşmede öngörülen genel nitelikleri 

taşımalıdır. Aksi halde müteahhidin ayıba karşı tekeffül sorumluluğu doğar. Türk 

Borçlar Kanunu’nun 474 ve 475. Maddelerinde müteahhidin bu borcu, satım 

sözleşmesindekine benzer bir şekilde düzenlenmiştir.  

Türk Borçlar Kanunu’nun 474. Maddesinde55  ayıp sebebiyle sorumluluk 

hali hüküm altına alınmıştır. Aynı Kanun’un 475 Maddesinde56 ise eserdeki ayıp 

sebebiyle iş sahibinin seçimlik haklarının neler olduğu belirtilmiştir.  

                                                      
53 Erman, s.29 
54 Kazım Yılmaz, Ķnĸaat Muhasebesi Vergilendirme ve Asgari Ķĸilik, Ankara, Ce-Ka Yayınları, 

2004, s.857 
55 ñĶĸ sahibi, eserin tesliminden sonra, iĸlerin olaĵan akēĸēna gºre imk©n bulur bulmaz eseri gºzden 

geirmek ve ayēplarē varsa, bunu uygun bir s¿re iinde y¿kleniciye bildirmek zorundadēr. 

     Taraflardan her biri, giderini karĸēlayarak, eserin bilirkiĸi tarafēndan gºzden geirilmesini ve 

sonucun bir raporla belirlenmesini isteyebilir.ò    
56  ñEserdeki ayēp sebebiyle y¿klenicinin sorumlu olduĵu h©llerde iĸ sahibi, aĸaĵēdaki seimlik 
haklardan birini kullanabilir: 

     Eser iĸ sahibinin kullanamayacaĵē veya hakkaniyet gereĵi kabule zorlanamayacaĵē ºl¿de ayēplē 

ya da sºzleĸme h¿k¿mlerine aynē ºl¿de aykērē olursa sºzleĸmeden dºnme, 

     Eseri alēkoyup ayēp oranēnda bedelden indirim isteme, 

     Aĸērē bir masrafē gerektirmediĵi takdirde, b¿t¿n masraflarē y¿kleniciye ait olmak ¿zere, eserin 

¿cretsiz onarēlmasēnē isteme. 

     Ķĸ sahibinin genel h¿k¿mlere gºre tazminat isteme hakkē saklēdēr. 

     Eser, iĸ sahibinin taĸēnmazē ¿zerinde yapēlmēĸ olup, sºk¿l¿p kaldērēlmasē aĸērē zarar doĵuracaksa 

iĸ sahibi, sºzleĸmeden dºnme hakkēnē kullanamaz.ò 
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Böylece müteahhidin iş görme borcu dolayısıyla sonuçtan sorumlu olması 

(sonuç sorumluluğu) yerine eserin teslim borcuna bağlı ayıba karşı tekeffülden 

sorumluluğunun kabulü yoluna gidilmiştir. Ayıba karşı tekeffülün 

uygulanabilirliğinin ilk şartı eserin tamamlanarak teslim edilmiş olmasıdır57.  

Ayıba karşı tekeffülün uygulanabilirliği için ikinci şart ise teslim edilen eser 

konumuz itibariyle katlar ayıplı olmalıdır. Katlardaki ayıp kendisini sözleşmede 

karşılıklı olarak üzerinde anlaşılan niteliklerin katlarda olmaması veya dürüstlük 

kuralı gereğince katların kendisinden beklenen vasıfları taşımaması (kendisinden 

beklenen yararı kısmen de olsa sağlamaya elverişsiz olması) şeklinde gösterir58. 

Sonuç olarak; Müteahhidin ayıba karşı tekeffül borcunun varlığından 

bahsedilebilmesi için, öncelikle, inşaatın tamamlanarak arsa sahibine teslim edilmiş 

olması, inşaatın ayıplı olması ve mevcut ayıbın arsa sahibinden kaynaklanmıyor 

olması gerekir59. Bununla birlikte, anılan şartların gerçekleşmiş olması mutlaka 

ayıba karşı tekeffül borcunun doğmasına neden olmaz60. Bu şartların yanında, arsa 

sahibinin, tamamlanarak kendisine teslim edilen inşaat üzerinde gerekli muayeneyi 

yaparak, tespit ettiği ayıpları müteahhide ihbar etmiş olması gerekir61. 

 

2.1.4.2.7. Arsa Sahibinin Haklarē ve Borlarē 

 

            Arsa sahibinin ana borcu, yapılan işin ücretini ödemektir. Söz konusu borç, 

eser sözleşmesinde iş sahibinin ücret ödeme yükümlülüğü iken,  konumuz 

sözleşmelerde ise arsa sahibi açısından müteahhidin kendisine teslim edeceği 

bağımsız bölümler karşılığında müteahhidin uhdesinde kalacak bağımsız 

bölümlerin bağlandığı arsa payını devir yükümlülüğüne dönüşmektedir. 

 

             Dolayısıyla, arsa payı karşılığı bağımsız bölüm yapımı sözleşmelerinde, 

müteahhidin arsa sahibine yapacağı işin yani bağımsız bölümlerin ücreti (bedeli), 

                                                      
57 Aydın Zevkliler, Murat Aydoğdu ve Hasan Petek, ¥zel Bor Ķliĸkileri, Ankara, Seçkin Yayınları, 

1998, s.336. 
58 Yavuz, s.286. 
59 Mustafa Cahit Günel, Arsa Payē Karĸēlēĵē Ķnĸaat Sºzleĸmesinde Arsa Sahibinin Ķnĸaattaki 

Ayēp Nedeni Ķle Sahip Olduĵu Haklar , Prof. Dr. Ergun Özsunay’a Armağan, İstanbul 2004, s. 413. 
60 Ayhan Uçar, Ķstisna Sºzleĸmesinde M¿teahhidin Ayēba Karĸē Tekeff¿l Borcu, Ankara, 2003, 

s.89. 
61 Cem Baygın, T¿rk Hukukuna Gºre Ķstisna Sºzleĸmesinde ¦cret ve Tabi Olduĵu H¿k¿mler, 

İstanbul,1999, s.28. 
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arsa üzerinden, arsa sahibince verilecek pay ile ayni olarak ödenmektedir. Başka bir 

deyişle, arsa payı karşılığı bağımsız bölüm yapımı sözleşmelerinde ücret, yapılan 

bağımsız bölümler karşılığında müteahhide devri kararlaştırılan arsa payıdır. Bu 

nedenle arsa payının devri konumuz sözleşmelerde arsa sahibinin üstlendiği başlıca 

(asli) ve en önemli borcu durumundadır. 

            Yargıtay bir kararında; 

          "Müteahhit binayı yapıp arsa malikine teslim etmekle Borçlar Kanunu'nun 

364/1.62 maddesinde ve sözleşmede yazılı olduğu üzere karşı edimi teşkil eden ve 

dava konusu olan dairelere isabet eyleyen arsa paylarının tescilini davalıdan (arsa 

maliki) istemeye hak kazanır" diyerek konuya açıklık getirmiştir. 

       Arsa sahibi, müteahhitten binanın sözleşmede belirtilen sürede ve 

sözleşmeyle, projesine uygun olarak yapılmasını istemek hakkına sahiptir. 

           Bu durumda müteahhit inşaatı süresinde sözleşmeye ve projesine uygun 

olarak yapmak durumundadır. Aksi halde arsa sahibi sözleşmeyi feshetme hakkına 

sahiptir. Yargıtay'ın bir kararında: "Sözleşmeye uygun düzenlenmeyen projeye 

dayanılarak tapuda kat irtifakı ya da kat mülkiyeti kurulmuş olursa, sözleşme 

hükmünün değiştirildiğinin kabulü gerekir. 63 " diyerek müteahhidin sözleşmeye 

aykırı projesine istinaden kat mülkiyetinin ya da kat irtifakının kurulmasından sonra 

artık arsa sahibinin akdi feshedemeyeceğini bu halin zımni bir kabul olduğunu 

belirtmektedir. Ancak unutulmaması gereken konu, arsa sahibinin kat mülkiyeti 

kurulmadan veya kat irtifakı tesis edilmeden önce, sözleşmeye aykırı projeye 

dayanılarak inşaat yapıldığını ihbar etmesi halinde akdi fesih hakkının 

bulunduğudur. 

          Arsa sahibinin bunların dışında sözleşmeden doğan birtakım hakları da 

vardır. Bunlar, sözleşmeye konulan cezai şart, müteahhide verilen dairelerden 

herhangi biri üzerinde teminat ipoteği kurulması gibi tamamıyla sözleşme 

kapsamından doğan haklardır. Doğaldır ki, arsa sahibi bu haklarını da karşı tarafın 

sözleşme şartlarına uymaması halinde kullanacaktır. 

 

 

                                                      
62 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 364. maddesi 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren Türk Borçlar 

Kanunu’nun 479. Maddesini karşılamaktadır. 
63 Yargıtay 15.Hukuk Dairesi, 29.11.1977 Tarih ve 1619-2147 Sayılı Kararı. 
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      2.1.5. Kat Karĸēlēĵē Ķnĸaat Sºzleĸmesinin Uygulamadaki Yeri 

 

Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde; arsa maliki, arsasını ya da üzerinde 

yıkılması öngörülen yetersiz yapı bulunan taşınmazını değerlendirmek amacıyla, 

bunun bir bölüm paylarını inşaatçıya geçirmekte, bir bölüm paylarının mülkiyetini 

üzerine alıkoymaktadır.64 Bazen de müteahhit (inşaatçı) arsa payından kendisine 

isabet eden kısmını üzerine geçirmemekte, arsa malikinden aldığı vekaletnameye 

istinaden satış yapmaktadır. Yani, arsa sahibine arsası karşılığında verilecek daire, 

kat ve dükkanlara isabet eden arsa payının mülkiyeti arsa sahibinin üzerinde 

alıkonulmakta, kalan arsa payının mülkiyetini müteahhit kendi üzerine 

geçirmemekte ve arsa sahibinden bir vekaletname alarak, kendisine kalan bu arsa 

paylarını daire, kat ve dükkan alıcılarına satmaktadır. Böylelikle, tapu kayıtlarında 

daire, kat ve dükkanları satan, arsanın maliki gözükmekte, müteahhit de bu bağımsız 

bölümlere isabet eden arsa payını, arsa maliki adına onun vekaletnamesine istinaden 

satan bir aracı durumunda olmaktadır. 

       Genellikle son yıllarda giderek yaygınlaşan bu uygulama şeklinde, 

müteahhit, başlangıçta arsa sahibi ile anlaşırken her türlü vergi, resim, harç vs. 

giderlerini kendisinin üstleneceğini vurgulamakta ve aralarında sözleşme 

yapmaktadır. Arsa sahibi, hiçbir vergi, resim; harç vs. ödemeyeceği düşüncesiyle, 

kendi yönünden bir sakınca görmemekte, dolayısıyla uygulamada bu şekilde 

yönlendirilmektedir. Bu uygulamada, müteahhidin çeşitli çıkarları söz konusudur.  

      Bunlar arasında müteahhit, arsanın kendisine isabet eden kısmını üzerine 

almadığından, emlak alım harcı ödememekte, yapılan sözleşme ile arsa sahibinin 

harçlarını da üstlendiğinden, onun adına ödeyeceği satış ile ilgili harçlardan da 

kurtulmaktadır. Sadece daire, kat ve dükkanları satarken o satışla ilgili olarak %1 

tapu harcı ödemektedir. Müteahhit, daire, kat ve dükkanları bitirip arsa sahibine 

isabet edenleri ona bıraktıktan, kalanları da sattıktan sonra, herhangi bir yerde yeni 

bir işe koyulmakta, belki de o ilin dışında yeni bir iş almaktadır. Satışların tümü arsa 

sahibi tarafından yapılmış gözüktüğünden, bu satışlarla ilgili olarak sonradan ek bir 

vergi geldiğinde, arsa sahibi bu vergileri ödemek durumunda kalmaktadır.            

             Çünkü, müteahhitle yaptıkları özel sözleşme vergi dairesini bağlamaz 

                                                      
64 Mustafa Reşit Karahasan, Ķnĸaat Ķmar Ķhale Hukuku, Beta Basım Yayım, Ankara 1979, s. 301. 
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(Vergi Usul Kanunu Madde 8/3). Arsa sahibi, müteahhidi bulamaması ya da 

müteahhidin ödemeye yanaşmaması halinde, bu vergi ve cezaları tebliğ tarihinden 

itibaren vadesinde ödemek zorundadır (arsa sahibi, matrah farkını fazla bulması 

halinde, yapılan tarhiyata dava açabileceği gibi ödemek için uzlaşma isteminde de 

bulunabilir). Arsa sahibi, uyuşmazlık halinde mahkemeye başvurarak, sözleşme 

hükümlerinin uygulanmasını müteahhitten isteyebilir. Müteahhitlerin, bu uygulama 

ile başvurdukları ikinci yol ise vergi mükellefiyetlerini, dolayısıyla inşaat 

kazançlarını vergi dairesinden gizlemeleridir. Tapu kayıtlarında daire, kat ve 

dükkanların arsa paylarını satan arsa sahibi olarak gözüktüğünden, bazı 

müteahhitler bu tehlikeli yola başvurmaktadırlar.  

        İnşaatla ilgili olarak beyanda bulunulması veya inşaattan haberdar edilmesi 

gereken resmi makamlar birden fazla olduğundan birinden kaçırılan bilgilerin 

diğerinde yakalanması her an için mümkündür. Bu şekilde kaçak inşaat yapan 

müteahhitler, durumun saptanması halinde cezalı vergi tarhiyatı uygulamasına 

muhatap olmaktadırlar. 

Ülkemizde kentleşmenin hızlanması, arsadan kat satışlarının 

yaygınlaşmasına neden olmaktadır ki bu da arsa payı karşılığında kat yapımını 

etkilemektedir. Özellikle son yıllarda, olanakları kısıtlı olanların dahi arsa karşılığı 

daire, kat ve dükkan yapımı işine girişimleri, bu konuyla ilgili ilginç bir örnektir. 

Arsa sahibine arsası karşılığında verilecek daire, kat veya dükkan adedi 

arsanın mevkiine, büyüklüğüne, o bölgedeki benzeri apartmanlar için izin verilmiş 

kat sayısına ve tarafların pazarlık yeteneğine bağlıdır.   

Arsa karşılığında daire, kat ve dükkan yapımına ilişkin sözleşmelerde farklı 

uygulama şekillerine rastlanılmaktadır. Genellikle rastlanan şekil şudur; müteahhit 

ile arsa sahibi, noterde düzenledikleri65 inşaat sözleşmesinde, inşa edilen daire, kat 

ve dükkanların nasıl bölüşüleceğini, başka bir anlatımla, arsa sahibinin arsası 

karşılığında alacağı daire, kat veya dükkan sayısını belirler. Sözleşmede bunların 

yanı sıra, kalan arsa paylarının tapuda ne şekilde müteahhit adına ya da onun 

                                                      
65 Arsa karşılığında daire, kat ve dükkan yapımını içeren sözleşmelerin geçerli sayılabilmesi için, 

Medeni Kanun'un 634, Borçlar Kanunu'nun 213 ve Tapu Kanunu'nun 26. maddeleri uyarınca tapu 

sicil muhafızları tarafından veya 1512 sayılı Noterlik Kanunu'nun 60. maddesi buyruğuna uyularak, 

noterlerce re'sen düzenlenmiş olması yeterli bulunmaktadır. Nitekim Yargıtay'ın görüşleri de bu 

doğrultudadır. (Yargıtay 15. Hukuk Dairesi’nin 29.01.1976 tarih ve E. 5134 sayılı, 05.05.1975 tarih 

ve E.1835 sayılı kararları) 
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göstereceği kişiler adına geçirileceği, yapılacak inşaatın teknik koşulları, inşaatla 

ilgili sigorta, vergi, resim ve harçlarının kimin tarafından ödeneceği, inşaatın süresi, 

gecikme durumunda ödenecek ceza miktarı, uyuşmazlık durumunda yetkili olan 

mahkeme ve diğer ayrıntılar belirtilir. 

Arsa sahibi, sözleşmedeki miktardan fazla yapılan daire, kat ve 

dükkanlardan da hak talep edebilir. 

 

 

Bu konu ile ilgili olarak Yargıtay’ın vermiş olduğu bir karara göre; 

          "Noterlikçe düzenlenen sözleşme ile taraflar arasında bir eser sözleşmesi 

yapılmıştır. Bu sözleşmenin 3. maddesinden davacıya ait arsa üzerine davalı 

müteahhidin, her katta 2 daire olmak üzere 5 katlı bir bina yapacağı ve 3. kattaki 2. 

dairenin davacıya verileceği anlaşılmaktadır. Aynı arsaya 7 katlı bir bina 

yapıldığında ve bu suretle 4 daire fazla inşa edildiğinde herhangi bir uyuşmazlık 

yoktur. Böylece, fazladan yapılan 4 daireden dolayı sözleşmedeki nispet dahilinde 

davacının hakkını kabul etmek gerekir. Ancak davacının bu hakkını saptarken, 4 

dairenin maliyetinin bilirkişiler kanalıyla tespit ettirilmesi ve elde edilecek 

meblağın, satış bedeli olan 490 bin liradan düşülerek neticesinin 5'te birine 

hükmedilmesi gerekir"66. 

Daire karşılığı inşaat sözleşmelerinden doğan en büyük sorun, bu 

inşaatlardan konut ya da işyeri satın alan üçüncü kişiler açısından doğmaktadır. 

Genellikle arsa sahipleri, müteahhitlere, inşaatın belli bir seviyeye gelmesine kadar 

satış vaadi yapma yetkisi vermemekte, müteahhitlerde usul ve şekil şartlarına 

uymadan yapılan sözleşmelerle üçüncü kişilere satış yapmaktadırlar. Bundan sonra 

herhangi bir nedenle, müteahhitle arsa sahibi arasındaki akdin feshi halinde üçüncü 

kişiler ortada kalmakta, bırakın mesken ya da işyeri sahibi olmayı çoklukla 

ödedikleri parayı bile tahsil edememekte, bu yüzden büyük hukuki sorunlar 

doğmaktadır. 

Uygulamada, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 04.07.1973 gün ve 1971/1-388-

5998 sayılı kararında "634 sayılı kat mülkiyeti ve kat irtifakı satışına ilişkin satış 

vaadi sözleşmelerini geçersiz" saymış, Adalet Bakanlığı da 01.10.1975 gün ve 12-

                                                      
66 Yargıtay 1. Hukuk Dairesi’nin 04.10.1974 tarih ve E. 674, K. 776 sayılı kararı. 
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88-26139 sayılı yazısıyla Cumhuriyet Savcılıkları aracılığıyla durumu noterlere 

bildirmiştir. Bu durum karşısında yapılan tüm sözleşmelerin geçersizliği hali ortaya 

çıkmış ve uygulamada büyük hukuki problemler doğmuştur. 13.10.1976 tarih ve E. 

1975/13-108, K. 1976/2617 Sayılı Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı'nda, "Kat 

Mülkiyeti Yasası'nın yürürlüğe girdiği tarihten sonra noterliklerde aktedilen kat 

mülkiyeti ve kat irtifakı tesisine ilişkin satış vaadi sözleşmelerinin geçerli" olduğu 

belirtilmiş ve uygulama bu yönde istikrar kazanmıştır. Daha sonra, Yargıtay İçtihadı 

Birleştirme Kurulu, 24.04.1978 gün ve E. 3, K. 4 sayılı kararıyla "634 Sayılı Kat 

Mülkiyeti Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden sonra ana taşınmazda henüz kat 

mülkiyeti ya da irtifakı kurulmadan önce bağımsız bölüme ilişkin ve arsa payı ile 

bağlantılı veya bağlantısız eş deyişle arsa payı belirlenmiş veya belirlenmemiş 

olarak noterlerce düzenlenen kat mülkiyeti ya da kat irtifakı satış vaadi sözleşmeleri 

geçerlidir. Bu tür satış vaadi sözleşmesinin tapu memurunca düzenlenmesi zorunlu 

değildir" diyerek uygulamadaki tartışmalara son vermiştir. 

Görüldüğü gibi kat karşılığı inşaat sözleşmeleri uygulamada çeşitli 

tartışmalara yol açmış ve uzun bir süre yeknesaklık sağlanamamıştır. Özellikle 

büyük kentlerde sık sık uygulamasını gördüğümüz bu sözleşmeyi, arsa sahibi ve 

müteahhit açısından çalışmamızın ileriki bölümlerinde Yargıtay kararları ışığında 

aydınlatmaya çalışacağız. 

 

2.1.6. Kat Karĸēlēĵē Ķnĸaat Sºzleĸmesinin Sona Ermesi 

 

Kat karşılığı inşaat sözleşmesini sona erdiren sebepler genel olarak ifanın 

imkansızlaşması, arsa sahibinin sözleşmeyi tam tazminat ödeyerek feshi, temerrüt 

dolayısıyla karşı tarafın sözleşmeyi feshi ve karşılıklı anlaşma (ikale) ile 

sözleşmenin feshi olarak sayılabilir. Sözleşmeyi sona erdiren bu sebepler üzerinde 

kısaca duralım. 

 

2.1.6.1. Ķfanēn Ķmkansēzlaĸmasē 

 

Türk Borçlar Kanunu’nun 483. Maddesinde “Eser teslimden önce 

beklenmedik olay sonucu yok olursa iş sahibi, eseri teslim almada temerrüde 
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düşmedikçe yüklenici, yaptığı işin ücretini ve giderlerinin ödenmesini isteyemez. 

Bu durumda malzemeye gelen hasar, onu sağlayana ait olur. Eserin iş sahibince 

verilen malzeme veya gösterilen arsanın ayıbı veya iş sahibinin talimatına uygun 

yapılması yüzünden yok olması durumunda yüklenici, doğabilecek olumsuz 

sonuçları zamanında bildirmişse, yaptığı işin değerini ve bu değere girmeyen 

giderlerinin ödenmesini isteyebilir. İş sahibinin kusuru varsa, yüklenicinin ayrıca 

zararının giderilmesini de isteme hakkı vardır.” 

 

       Söz konusu kanun hükmü uyarınca inşa edilen eser teslimden önce herhangi 

bir sebepten dolayı yok olmuş ise ve arsa sahibi inşaatı teslim almakta temerrütte 

bulunmamış ise müteahhit arsa sahibinden yaptığı katların ücretini ve katlar 

yapılırken yaptığı masrafı isteyemeyecektir. 

Şayet eser, müteahhidin kusuru ile telef olmuş ise müteahhidin ortaya çıkan 

zararı tazmin etmesi gerekecektir. 

Aynı kanunun 485. Maddesinde “Eserin tamamlanması, iş sahibi ile ilgili 

beklenmedik olay dolayısıyla imkansızlaşırsa yüklenici, yaptığı işin değerini ve bu 

değere girmeyen giderlerini isteyebilir. İfa imkansızlığının ortaya çıkmasında iş 

sahibi kusurluysa, yüklenicinin ayrıca tazminat isteme hakkı vardır.” hükmüne yer 

verilmiştir. 

Arsa sahibi işin tamamlanmasını kendi davranışı ile kasten ya da ihmalen 

imkansız kılarsa, kusurdan söz edilir. Örneğin arsa sahibi arsanın 

kamulaştırılacağını (yol geçeceğini) bildiği halde sözleşmeyi yapmışsa kusurdan 

bahsedilir. 

  Örneğin, arsa sahibinin kendi kusurlu hareketiyle bir imar yasağına 

aykırılıkta bulunması, iş sahibinin temerrüde düşmesi, mesela işin tamamlanması 

için kendisinin yapması gereken işleri yapmaktan kaçınması, inşaatın yapıldığı 

arsaya, müteahhidin girmesini engellemesi yüzünden eserin tamamlanamaması 

nedeniyle ifanın imkansızlaşması halinde de bu hüküm uygulanır.67 

Yine Türk Borçlar Kanunu’nun 486. Maddesinde “Yüklenicinin kişisel 

özellikleri göz önünde tutularak yapılmış olan sözleşme, onun ölümü veya kusuru 

olmaksızın eseri tamamlama yeteneğini kaybetmesi durumunda kendiliğinden sona 

                                                      
67Kenan Tunçomağ, Borlar Hukuku ¥zel Bor Ķliĸkileri, Sermet Matbaası, İstanbul, 1977, s.562. 
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erer. Bu durumda iş sahibi, eserin  tamamlanan kısmından yararlanabilecek ise, onu 

kabul etmek ve karşılığını vermekle yükümlüdür.” hükmüne yer verilmiştir. 

Madde hükmüne göre müteahhidin ölümü veya aciz hale düşmesi kural 

olarak sözleşmeyi sona erdirmez. Ancak sözleşme müteahhidin şahsına bağlı 

özelliklerden dolayı yapılmış ise doğal olarak müteahhidin ölümü üzerine sözleşme 

de sona erecektir68. 

 

2.1.6.2. Arsa Sahibinin Sºzleĸmeyi Tam Tazminat ¥deyerek Feshi 

 

Borçlar Kanunu’nun 484. Maddesinde “İş sahibi, eserin tamamlanmasından 

önce yapılmış olan kısmın karşılığını ödemek ve yüklenicinin bütün zararlarını 

gidermek koşuluyla sözleşmeyi feshedebilir”. Hükmüne yer verilerek işverene 

(konumuz açısından arsa sahibine) işin bitmesinden evvel yapılan kısmın bedelini 

ödemek ve müteahhidin zararını ve ziyanını tazmin etmek suretiyle sözleşmeyi 

feshetme hakkı tanınmıştır. Bu şekilde müteahhidin zarar ve ziyanını karşılamak 

şartıyla işverene istediği zaman sözleşmeyi fesh etme hakkı tanınmıştır. 

 

2.1.6.3. Temerr¿t Dolayēsēyla Karĸē Tarafēn Sºzleĸmeyi Feshi 

 

Tam karşılıklı sözleşmelerden olan istisna sözleşmelerinde borçlunun 

(müteahhidin) kendi kusuruyla işi teslim gününde bitirmeyerek temerrüde 

düşmesinin hukuki sonuçları hakkında Türk Borçlar Kanunu`nda özel bir hüküm 

yer almamaktadır. Genel hükümlerde tam karşılıklı sözleşmelerde borçlunun 

temerrüdü düzenlenmiştir. 

Türk Borçlar Kanunu’nun 123. Maddesi’nde “Karşılıklı borç yükleyen 

sözleşmelerde, taraflardan biri temerrüde düştüğü takdirde diğeri, borcun ifa 

edilmesi için uygun bir süre verebilir veya uygun bir süre verilmesini hakimden 

isteyebilir. 

125. Maddede ise “Temerrüde düşen borçlu, verilen süre içinde, borcunu ifa 

etmemişse veya süre verilmesini gerektirmeyen bir durum söz konusu ise alacaklı, 

                                                      
68 Aydın Zevkliler, Murat Aydoğdu ve Hasan Petek, ¥zel Bor Ķliĸkileri, Ankara, Seçkin Yayınları, 

1998, s.341. 
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her zaman borcun ifasını ve gecikme sebebiyle tazminat isteme hakkına sahiptir. 

Alacaklı, ayrıca borcun ifasından ve gecikme tazminatı isteme hakkından 

vazgeçtiğini hemen bildirerek, borcun ifa edilmemesinden doğan zararın 

giderilmesini isteyebilir veya sözleşmeden dönebilir. Sözleşmeden dönme hâlinde 

taraflar, karşılıklı olarak ifa yükümlülüğünden kurtulurlar ve daha önce ifa ettikleri 

edimleri geri isteyebilirler. Bu durumda borçlu, temerrüde düşmekte kusuru 

olmadığını ispat edemezse alacaklı, sözleşmenin hükümsüz kalması sebebiyle 

uğradığı zararın giderilmesini de isteyebilir.” hükmü yer almaktadır. 

 

Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde, müteahhide katları (bağımsız 

bölümleri) yapma ve kararlaştırılan adedini arsa sahibine teslim etme edimi, arsa 

sahibine alacak olduğu katlara (bağımsız bölümlere) karşılık arsa payının bir 

kısmını müteahhide devretme edimi yüklenmiştir. İster müteahhit olsun ister arsa 

sahibi olsun kendisine sözleşme ile yüklenen edimi yerine getirmede temerrüde 

düşerse karşı tarafın sözleşmeyi feshetme hakkı vardır. Bu hak kullanılarak 

sözleşme feshedilir ise kat karşılığı inşaat sözleşmesi sona erecektir. 

 

2.1.6.4. Karĸēlēklē Anlaĸma (Ķkale) ile Sºzleĸmenin Feshi 

 

Taraflar yaptıkları sözleşmeyi de istedikleri zaman anlaşma yolu ile sona 

erdirme hakkına da sahiptirler. Burada önemli olan konu fesih anlaşmasının da 

resmi şekilde yapılması gerektiğidir.  

Çünkü taşınmaz satışı veya vaadi sözleşmesi resmi şekle tabi yapıldığı için 

fesih anlaşmasının da resmi şekilde yapılması gerekmektedir. 
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¦¢¦NC¦ B¥L¦M 

KAT KARķILIĴI ĶNķAAT ĶķLERĶNDE VERGĶLENDĶRME 

 

3.1.GENEL A¢IKLAMA 

 

           Genel olarak vergi kanunları, vergilendirilecek kazanç ve iratların türlerinin 

tanımlarını yapmakta, genel vergilendirme şartlarını belirlemektedir. Örneğin; Gelir 

Vergisi Kanunu’nda gelir vergisinin mevzuu ve mükellefi Kanunun 1. ve 3’ncü 

maddelerinde sayılmıştır. Aynı şekilde Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi 

Kanunlarında da verginin mevzuu, mükellefi ilgili maddelerinde belirtilmiştir. 

Ancak çeşitli vergilerle ilgili kanunlarımızın hiçbirinde konumuz olan kat karşılığı 

inşaat işine ilişkin özel bir düzenleme yer almamıştır. Bu sebepten kat karşılığı 

inşaat işleri genel hükümlere göre vergilendirilmekte ve bu durum uygulamada 

önemli sorunlara yol açmaktadır. 

         Çalışmamızın bu üçüncü bölümünde kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapan 

tarafların yaptıkları bu işten bir kazanç elde edip etmedikleri, elde edilen bir kazanç 

var ise bu kazancın vergilendirilip, vergilendirilmeyeceği, vergilendirilecek ise 

nasıl vergilendirileceği hususları üzerinde duracağız. 

İlk olarak arsa payı karşılığı bağımsız bölüm yapımı işlerinde uygulamada 

uzun yıllardır tartışma yaratan bir husus üzerinde durulacaktır. Şöyle ki, Gelir 

Vergisi Kanunu’nda, “birden fazla takvim yılına sirayet eden (yıllara yaygın) inşaat 

ve onarma işlerinde”, “özel bir vergileme sistemi” benimsenmiştir. Gelir Vergisi 

Kanunu’nun 42 ve 44. Maddelerinde düzenlenmiş olan bu “özel vergileme 

sisteminin” arsa payı karşılığı bağımsız bölüm yapımı işlerini de kavrayıp 

kavramadığı tartışmalı bir husustur. Dolayısıyla çalışmamızın bu bölümünde ilk 

olarak arsa karşılığı bağımsız bölüm yapımı işlerinin Gelir Vergisi Kanunu’nda yer 

alan bu özel vergileme sistemi kapsamına girip girmediği konusu üzerinde 

durulacaktır. 

        Daha sonra kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde, sözleşme taraflarının, 

yapmış oldukları işlemlerin Türk Vergi Sisteminde yer alan vergilerin konusuna 

girip girmediği, söz konusu vergi türleri bakımından mükellefiyetlerinin olup 

olmadıkları, mükellef olmaları durumunda vergisel yükümlülüklerini nasıl yerine 
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getirmeleri gerektiği hususlarını; Türk Vergi Kanunları’nda yer alan hükümler, 

Maliye Bakanlığı’nın konuya yaklaşımı, yargı kararları ve doktrinde yer alan 

görüşler ışığında incelemeye çalışacağız. 

     

3.2. YILLARA YAYGIN ĶNķAAT VE ONARIM ĶķLERĶNDE 

VERGĶLENDĶRME 

 

Yıllara yaygın inşaat ve onarım işi yapan işletmelerin üretimini 

gerçekleştirdikleri yapılar ve onarımlar, diğer sektörlerden farklı olarak bir yıldan 

daha uzun bir sürede tamamlanabilmektedir. Bu nedenle yıllara yaygın inşaat ve 

onarım işlerinde maliyetlerin ve hasılatların, işin tamamlanmasına kadar 

biriktirilmesini gerektirmektedir. İşte bu nitelik gereği, yıllara yaygın inşaat ve 

onarım işleri için Gelir Vergisi Kanunu’nun 42-43-44. Maddeleri ile özel bir 

vergilendirme sistemi getirilmiştir. Bu düzenlemeler, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi 

Kanunu’nun 6. Maddesi hükmü gereği kurumlar vergisi mükellefleri için de 

geçerlilik taşımaktadır. Ayrıca yıllara yaygın inşaat ve onarım işi kapsamında 

yapılan hak ediş ödemelerinden Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesi 

uyarınca vergi tevkifatı yapılmaktadır. 

 

3.2.1. Yēllara Yaygēn Ķnĸaat ve Onarēm Ķĸinden Elde Edilen Kazancēn 

Vergilendirilmesi  

 

Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım işlerinin düzenlendiği Gelir Vergisi 

Kanunu’nun 42. Maddesine göre; yıllara yaygın inşaat ve onarım işinde kazanç işin 

bittiği yılın geliri sayılır ve o yıla ait gelir veya kurumlar vergisi beyannamesine 

dâhil edilir. Gelir vergisi mükellefleri bu madde kapsamında düzenleyecekleri 

beyannamelerini işlerin ikmal edildiği takvim yılını takip eden yılın Mart ayının 

yirmi beşinci günü akşamına kadar, Kurumlar Vergisi mükellefleri ise, hesap 

döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ayın birinci gününden yirmi beşinci 

günü akşamına kadar,   bağlı bulundukları vergi dairesine vermeye mecburdurlar. 

Yıllara yaygın inşaat ve onarım işleri yürüten mükellefler, iş devam ettiği sürece kar 

veya zarar beyanında bulunmasalar bile, yıllık gelir veya kurumlar vergisi 
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beyannamesi vermek durumundadır. Çünkü Gelir Vergisi Kanunu’nun 85’inci 

Maddesi uyarınca tüccar, faaliyetlerinden kazanç elde etmemiş olsa bile, yıllık 

beyanname vermek zorundadır. 

Mükellefler, yıllara yaygın her inşaat işinin ve onarım işinin hasılat ve 

giderlerini ayrı bir defterde veya tutmakta oldukları defterlerin ayrı sayfalarında 

göstermeye mecburdurlar. 

Bu düzenleme gereği, yıllara yaygın olarak yapılan inşaat ve onarım işinin 

her birinin maliyetleri, 170-177 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri Hesabı 

ile hasılatlar 350-355 Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hak Edişleri Hesabında 

izlenir. 

 

            3.2.1.1.Ķĸin Bitiminden Sonra Ortaya ¢ēkan Hasēlat ve Giderler ile 

Bunlarēn Muhasebeleĸtirilmesi  

 

Yıllara yaygın inşaat faaliyetinde bazen işin tamamlandığı dönem haricinde 

gelir ve giderler ortaya çıkabilmektedir. Gelir Vergisi Kanunu’nun 44’üncü 

Maddesine göre “Bitim tarihinden sonra bu işlerle ilgili olarak yapılan giderler ve 

her ne nam ile olursa olsun elde edilen hasılat bu giderlerin yapıldığı veya hasılatın 

elde edildiği yılın kar veya zararının tespitinde dikkate alınır”. 

Yasa maddesinde belirtildiği üzere işin bitim tarihinden sonra ortaya çıkan 

gelir ve giderler vergilendirme açısından giderin ve gelirin ortaya çıktığı dönem 

kazancı ile ilişkilendirilir. Bu nedenle inşaat teslimlerinden sonra ortaya çıkan 

Giderler 681-Önceki Dönem Gider Ve Zararları hesabında, Gelirler ise 671- Önceki 

Dönem Gelir Ve Karları hesabında izlenmelidir. 

681-Önceki Dönem Gider Ve Zararları hesabına kaydedilen tutarlar, dönem 

sonunda 690-Dönem Kar Veya Zararı hesabına aktarılarak kapatılır. 

Geçici Kabulün yapılarak işin tamamlanmasından sonra, ortaya çıkan kesin 

hesap farkı, fiyat farkı gibi lehte alınan paralar, asıl işin geliri ile ilgilendirilmeksizin 

elde edildiği yılda gelir kaydedilmesi gerekir. 

İşin tamamlanmasından sonra, elde edilen gelirlerden ilgili dönemin geliri 

sayılması nedeniyle Gelir/Kurumlar Vergisi stopajı yapılamaz. 
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İşin bitiminden sonra, takip eden yılda, işle ilgili gelir elde edilmesi halinde, 

elde edilen bu gelirler 671-Önceki Dönem Gelir ve Karlar hesabına kaydedilir ve 

dönem sonunda, 690-Dönem Kar veya Zararı hesabına aktarılarak kapatılır. 

 

          3.2.1.2 Ķnĸaat Ķĸi Dēĸēnda Elde Edilen Arēzi Gelirler 

 

Yıllara yaygın inşaat ve onarım işleriyle uğraşan bazı işletmelerde, esas 

faaliyetler dışında ve işin devam ettiği yıllarda arızi kar ya da zararlar ortaya 

çıkabilmektedir. Bunlar özellikle inşaat işi nedeniyle alınan istihkakların bankaya 

yatırılması sonucu tahakkuk eden faizler ile kur farkı gelirleri, alınan tazminatlar, 

ihale makamı, ortaklar, taşeronlar, satıcılar ve finans kurumları ile olan borç ve 

alacak ilişkilerinden, iş makinelerinin satışından veya kiraya verilmesinden veyahut 

hurda satışlarından kaynaklanmaktadır. 

Yıllara yaygın inşaat ve onarım işinden kaynaklanan istihkakların tahsil 

edilip, bankada vadeli veya vadesiz mevduat hesaplarında ya da değişik yatırım 

araçlarında kullanılmasından elde edilen faiz gelirlerinin her yıl itibariyle mi beyan 

edileceği, yoksa yıllara yaygın inşaat ve onarım işinin bir geliri olarak mı 

nitelendirileceği hususu uygulamada tereddütler oluşturmaktadır. Vergi idaresinin 

görüşü işin bitimi beklenmeden mükelleflerin belirtilen gelir unsurlarını faaliyet dışı 

gelirler olarak cari yıl kar/zararının tespitinde dikkate almaları ve beyan etmeleri 

gerektiği yönündedir. Genel olarak Danıştay,  yıllara yaygın inşaat ve onarım İşinin 

devamı sırasında elde edilen kur farkı, faiz, repo gelirleri ve diğer gelirlerin ayrı bir 

ticari organizasyon bünyesinde yürütülmediği için yapılan yıllara yaygın inşaat ve 

onarım işinin bir parçası olduğu ve işin bitiminde inşaat taahhüt işleri gelirleri ile 

birlikte beyan edileceğini kabul etmektedir 69. 

             3.2.1.3.Geici Verginin Durumu 

Gelir Vergisi Kanunu’nun Mükerrer 120’nci Maddesine göre sadece yıllara 

yaygın inşaat ve onarım işi ile uğraşan mükellefler geçici verginin mükellefi 

değildirler. Ancak bu işler yanında ticari ya da mesleki kazancı olan işletmeler 

sadece bu kazançları için geçici vergi hesaplayacaklardır. 

                                                      
69 Danıştay 4. Daresi, 08.06.1994, 3493 sayılı karar. 
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3.2.1.4. Yēllara Yaygēn Ķnĸaat ve Onarēm  Ķĸi Kapsamēnda ¥denen 

Ķstihkak Bedellerinden Yapēlan Vergi Kesintisi 

Yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinde, işin bitiminden önceki yıl 

beyannamelerine o işlere ait gelirler dâhil edilmemektedir. Bunun yerine kar veya 

zarar işin bittiği yıl tespit edilerek tamamı o yılın geliri sayılmaktadır. Bu yöntem, 

devletin vergi alacağını zamanında alamaması sonucunu da beraberinde 

getirmektedir. Bu sakıncayı gidermek için Gelir Vergisi Kanunu’nun 94/3 Maddesi 

gereği, Gelir Vergisi Kanunu’nun 42’nci Maddesi kapsamına giren işleri yapanlara 

(Kurumlar Vergisi dâhil) ödenen istihkak bedellerinden (01.01.2007 tarihinden 

itibaren) %3 oranında gelir vergisi stopajı yapılması öngörülmektedir. Aynı hüküm 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15’inci Maddesinde de bulunmaktadır. 

Bu stopaj, işin bitiminde yapılacak nihai vergilenmeye mahsuben yapılmaktadır. 

Bu tür işleri yapan işletmeler, aldıkları hak ediş bedelleri üzerinden yapılan 

gelir vergisi stopajlarını 193 ve 295 no.lu “Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar” 

Hesabına kaydederler. Söz konusu hesapta izlenen vergi ve fonlar ilgili iş 

tamamlanana kadar bu hesapta tutularak bilanço aktifinde gösterilir. 

 

3.2.2. Kat Karĸēlēĵē Ķnĸaat Ķĸlerinin Yēllara Yaygēn Ķnĸaat ve Onarēm 

Ķĸlerini D¿zenleyen ¥zel Vergileme Sistemine Tabi Olup Olmadēĵēnēn 

Deĵerlendirilmesi  

 

Yukarıda yaptığımız açıklamalarda, birden fazla takvim yılına sirayet eden 

inşaat ve onarma işlerine ilişkin Gelir Vergisi Kanunu’nun 42. ve 44’üncü 

Maddeleri’nde düzenlenen özel vergileme sistemi özetle anlatılmaya çalışılmıştır. 

Arsa payı karşılığı bağımsız bölüm yapımı işlerinin bu sisteme girip girmeyeceği, 

gerek doktrinde gerekse Maliye ve Danıştay’ın uygulamalarında tartışmalara konu 

olmaktadır. 

Söz konusu işlerin özel vergileme sistemine dahil olup olmadığını 

değerlendirebilmek açısından, Maliye idaresinin, Danıştay’ın ve doktrinin konuya 

yönelik yaklaşımlarının ne olduğunu bilmekte yarar görüyoruz. 

Doktrinde genel olarak, arsa payı karşılığı bağımsız bölüm yapım işleri ile 

özel inşaat işleri paralel olarak değerlendirilmektedir. Buna göre doktrinde öne 
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çıkan görüş; bina inşa edip daire, kat ve dükkan şeklinde satanların, söz konusu özel 

vergileme sisteminden (Gelir Vergisi Kanunu Madde 42 ve 44) 

faydalanamayacakları, yani özel inşaatların, birden fazla takvim yılına sarksa bile 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 42. maddesi kapsamına girmeyeceği; aynı şekilde, arsa 

payı karşılığı bağımsız bölüm yapımı işlerinde de bu hükümlerin uygulanamayacağı 

yönündedir70. 

Bir diğer görüş ise; “Kat karşılığı sözleşmeler, yıllara yaygın inşaat onarım 

işi sözleşmeleri değildir. Bu sözleşmede bir taraf belirtilen koşul ve nitelikte inşa 

edilmiş bina veya binaları teslim etmeyi diğer taraf, arsa teslim etmeyi taahhüt 

etmektedir. Bu özelliği ile sözleşme yıllara yaygın inşaat onarma işi sözleşmesi 

değil, bina ile arsanın takas edilmesi sözleşmesidir. Yıllara yaygın inşaat onarma işi 

olmadığı için, vergi kesintisi de söz konusu değildir. Ayrıca yıllara yaygın inşaat ve 

onarma işinin en önemli özelliği kısmi teslim yapılmasıdır. Kısmi teslim yıllara 

yaygın inşaat onarım işinin ana niteliğidir. Kısmi teslim nedeniyle gelir elde 

edilmektedir. Oysa kat karşılığı inşaat işinde kısmi teslim yoktur. Bu bakımdan da 

yıllara yaygın inşaat onarım işi değildir71.” 

Maliye idaresi ise bu hususta iki farklı yaklaşım ortaya koymaktadır. Maliye 

İdaresinin birinci yaklaşımı doğrultusunda vermiş olduğu bir muktezada72: idare, 

konut yapı kooperatifi ile yapmış olduğu bir sözleşme çerçevesinde, kooperatifin 

sahip olduğu arsa üzerinde kat karşılığı inşaat işi yapan müteahhidin bu işini, ilki, 

konut yapı kooperatifi ile şirket arasındaki sözleşme gereği anahtar teslimi 

yapılması taahhüt edilen ve kooperatife kalacak dairelere ilişkin inşaatçılık faaliyeti, 

diğeri ise, sözleşme gereği arsa sahibi kooperatif tarafından müteahhide 

devredilecek arsa üzerinde satmak amacıyla yapılan inşaatçılık faaliyeti olmak 

üzere iki ayrı faaliyet şeklinde değerlendirmiştir. İdare, konut yapı kooperatifine, 

kat karşılığı inşaat sözleşmesi gereği anahtar teslimi olarak yapılması taahhüt edilen 

kısma ilişkin faaliyetin Gelir Vergisi Kanunu’nun 42. Maddesi kapsamında 

değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca, bu faaliyetin hasılatının, yapı 

                                                      
70 Selahattin Şahin, “Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım İşlerinde Elde Edilen Mevduat Faizleri ve Kur 

Farkı Gelirlerinin Vergilendirme Dönemi Hakkındaki Tartışmalar”, Vergi Sorunlarē Dergisi, Cilt:1, 

Sayı: 96, Eylül 1996, s.93. 
71Şefik Çakmak, “İnşaat Sektörünün Vergilendirilmesi İle İlgili Bazı Sorunların Değerlendirilmesi”, 

Vergi D¿nyasē Dergisi, Cilt: 1 Sayı: 226, 2000, s.13. 
72 Maliye Bakanlığı’nın 8.4.1996 tarih ve 3140 sayılı muktezası. 
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kooperatifinin şirkete devrettiği arsaların emsal bedeli olacağını, masraflarının ise 

kooperatife devredilecek kısmın inşa giderlerinden teşekkül edeceğini ve bu işin 

kazancının Gelir Vergisi Kanunu’nun 42. Maddesi kapsamında tespit edileceğini 

ifade etmiştir. 

Dolayısıyla, Maliye idaresinin konuyla ilgili ilk yaklaşımı arsa karşılığı 

bağımsız bölüm yapımı işinin Gelir Vergisi Kanunu’nun 42. Maddesi kapsamında 

değerlendirilmesi gerektiği yönündedir. 

Maliye İdaresinin ikinci görüşünü yansıtan bir muktezada 73  ise; “Gelir 

Vergisi Kanunu’nun 42. Maddesi kapsamında inşaat işlerinin, resmi ve özel 

taahhütler gereğince başkasının hesabına yapılan işlerden ibaret olduğunu, işin 

taahhüde bağlı olarak yapılmasının, inşaat işinin başkasının nam ve hesabına 

yapılması ve karşılığında hakedişe bağlı bir istihkak ödemesinin ortaya çıkması ile 

mümkün olacağını; özel inşaat işlerinin ise bünyelerinde istihkak ve hakedişe bağlı 

taahhüt unsuru taşımayan; ancak, birden fazla takvim yılına sirayet edebilen 

nitelikte işler olabildiğini; bu nedenle, gerek kendi arsası üzerine gerekse başkasının 

arsası üzerine kat karşılığı bina inşa ederek satma işinin Gelir Vergisi Kanunu’nun 

42’nci Maddesi’nde düzenlenen birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve 

onarma işleriyle herhangi bir ilişkisinin olmadığını belirtmiştir. 

Maliye İdaresinin konuyla ilgili ağırlıklı olarak bu ikinci görüşte olduğunu, 

bu doğrultuda verilmiş olan birçok mukteza bulunması sebebiyle söyleyebiliriz. 

            Sonuçta, Maliye İdaresinin arsa payı karşılığı bağımsız bölüm yapımı işinin, 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 42-44 üncü Maddeleri kapsamında değerlendirilmemesi 

gerektiği yönünde son yıllarda verdiği muktezalarda, bu görüşü belirtmiş bulunması 

ve aksi muktezalara rastlanılmamış olması, İdarenin görüş ve uygulamalarının son 

yıllarda bu yönde olduğu kanaatini uyandırmaktadır.   

 Kat karşılığı inşaat işlerinin Gelir Vergisi Kanunu’nun 42-44’ncü 

maddelerinde düzenlenen özel vergileme sistemine dahil olup olmadığı hususunda 

yargıya yansıyan uyuşmazlıklarda Danıştay’ın da Maliye İdaresi’nin görüşü 

doğrultusunda kararlar vermiş olduğu görülmektedir.  

 

                                                      
73 Gelir İdaresi Başkanlığı, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın, 16.6.2006 tarih ve B.07.1.G 

B4.34.16.01/GVK-42/12728,(11711) sayılı muktezası 
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Danıştay’ın bu tür işlerin de Gelir Vergisi Kanunu’nun 42-44’ncü maddeleri 

kapsamında değerlendirilmesi gerektiği yönünde üzerinde durmuş olduğu konular 

şu şekildedir74.  

•Gelir Vergisi Kanunu’nun 42. Maddesinde, birden fazla takvim yılına 

sirayet eden inşaat ve onarma işlerinde kar ve zararın bu madde ile belirlenen 

yöntemlerden biri ile tespit edilebilmesi için inşaat ve onarma işinin, müteahhitlerce 

yani bir başkasının nam ve hesabına yapılması ile yapının kendi nam ve hesabına 

yapılması arasında bir ayırım yapılmış bulunmadığı gibi, maddenin uygulama 

alanını, başkasının nam ve hesabına inşaat ve onarma işi yapanlarla sınırlayan bir 

düzenleme de mevcut değildir. 

•Gelir Vergisi Kanunu’nun " Müşterek genel giderler ve amortismanların 

dağıtılması” başlıklı 43.maddesi ile "vergi tevkifatı" başlıklı 94.maddesinin 

1/4.bendinde istihkaklardan söz edilmiş olması, Gelir Vergisi Kanunu’nun 42. 

Maddesi kapsamına giren inşaat ve onarma işlerini başkasının nam ve hesabına 

yapanların, yıl içinde birden fazla inşaat ve onarma işinin birlikte yapılmasından 

doğan müşterek genel giderlerinin yıllar itibariyle dağılımı ile bunlara yapılan 

ödemelerin vergilendirme yöntemlerini ilgilendirmektedir. Dolayısıyla, kendi 

içerisinde herhangi bir sınırlama getirmeyen Gelir Vergisi Kanunu’nun 42. 

Maddesinin kapsamının bu düzenlemelerle sınırlandırıldığını düşünmeye hukuken 

olanak bulunmamaktadır. 

            •"İnşaat ve onarma işlerinde işin bitimi" başlıklı Gelir Vergisi Kanunu’nun 

44. Maddesinin 1.fıkrasında "İnşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin kabul 

usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın 

düzenlendiği tarih; diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı 

tarih bitim tarihi olarak kabul edilir." denilmek suretiyle, inşaat ve onarma işlerinin 

geçici ve kesin kabul usulüne tabi olanlarla, yani başkasının nam ve hesabına 

yapılanlarla sınırlı olmadığı açıkça gösterilmiştir. 

            Aslında bu kararlarda, Gelir Vergisi Kanunu’nun 42-44. Maddelerinde 

düzenlenen özel vergileme sisteminin kendi nam ve hesabına inşaat ve onarma işleri 

yapanlara uygulanıp uygulanmayacağı tartışılmıştır. 

                                                      
74 Şükrü Kızılot, Vergi Uyuĸmazlēklarē ile Ķlgili Danēĸtay Kararlarē ve Muktezalar, ¥zelgeler, 

Ankara, Yaklaşım Yayınları, Cilt:1,Sayı:4, 2002, s.531 
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           Danıştay’ın kararlarına yansıyan diğer görüşü ise, kendi arsaları üzerine bina 

yaparak satanların ya da başkalarının arsaları üzerine arsa karşılığı inşaat 

yapanların, gerçekleştirdikleri bu faaliyetlerin Gelir Vergisi Kanunu’nun 42-44’ncü 

Maddelerinde yer alan düzenlemeler çerçevesinde değerlendirilemeyeceği 

yönündedir. Danıştay’ın son dönemlerde istikrar kazanan bu görüşüne yönelik 

kararlar şu şekildedir: 

           •Gelir Vergisi Kanunu’nun 42’nci maddesinin, “arsa payı karşılığı inşaat işi 

yapanlar” hakkında uygulanıp uygulanmayacağı uyuşmazlığın özünü 

oluşturmaktadır75. 

           •Gelir Vergisi Kanunu’nun 43.Maddesinde, müşterek genel giderler ve 

amortismanların çeşitli işlere dağıtılması konusu düzenlenirken, tahsil olunan 

istihkak bedellerinin bir ölçü olarak kullanıldığı görülmektedir. Kanunun 94’üncü 

maddesinde de 42’nci madde kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri yapanlara 

ödenen istihkak bedellerinden söz edilmektedir. Yapılan bu düzenlemeler, inşaat ve 

onarma işinin başkası hesabına bir taahhüt uyarınca yapılması gereğini ortaya 

koymaktadır. Çünkü, istihkak bedeli ödemesi bir taahhüde bağlı olarak yapılan 

inşaat ve onarma işlerinde söz konusu olabilir76. 

           •Bir kimsenin satmak üzere kendi nam ve hesabına yaptığı özel inşaat 

dolayısıyla alıcıdan tahsil ettiği bedel, istihkak bedeli değil, satış bedelidir ve 42’nci 

madde kapsamında düşünülemez. Satışın arsa payı üzerinden yapılıp inşaatın alıcı 

ile akdedilen sözleşmeye göre tasarlanması da bu durumu değiştirmez77. 

          •Özel inşaatlar hangi şartlarla yürütülürse yürütülsün, fiilen yapılan iş, inşa 

edilen dairelerin satışından ibarettir. Bu tür inşaatların herhangi bir kıymet imali ve 

satışından farkı bulunmadığından kazanç tespitinin yıllık olarak ve maliyetle satış 

bedelinin karşılaştırılması suretiyle kazancın dönemselliği ilkesine göre yapılması 

gerekir78. 

 

                                                      
75 Danıştay 4. Daire’nin, E. 1997/1537, K.1998/1061 sayılı kararı, S¿ryay Danēĸtay Kararlarē, 

Cilt:1, 1999, s.2. 
76 Danıştay 4. Daire’nin, 2.5.1991 tarih ve E. 1988/5245, K.1991/1632 sayılı kararı, Lebib Yalkēn 

Yayēnlarē, Danıştay Kararları, 1992, s.313. 
77  Danıştay 4. Daire’nin 25.3.1994 tarih ve E.1992/4119, K.1994/1787 sayılı kararı, Yaklaĸēm 

Dergisi, Cilt: 1, Sayı:31,Temmuz 1995, s.130. 
78 Danıştay 4. Daire’nin, 2.6.1992 tarih ve E. 1991/1784, K.1992/2394 sayılı kararı, Lebib Yalkēn 

Yayēnlarē, Danıştay Kararları, 1993, s.319. 
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          Danıştay’ın arsa payı karşılığı bağımsız bölüm yapımı işlerinin Gelir Vergisi 

Kanunu’nun 42-44’ncü Maddeleri kapsamına girmediği yönündeki kararları son 

dönemlerde istikrar kazanmış olup son dönemlerdeki uyuşmazlıkların bu görüş 

çerçevesinde karara bağlandığı söylenebilir. 

          Bu yönde verilen Danıştay kararlarının gerekçeleri yukarıda örnek kararlarda 

belirttiğimiz gerekçelerle aynıdır. Dikkat edileceği üzere burada Danıştay arsa payı 

karşılığı bağımsız bölüm yapımı işinin hiçbir özelliğini tartışmadan, bu işi “bir 

kimsenin satmak üzere kendi nam ve hesabına yaptığı özel inşaat” olarak 

değerlendirmekte ve bu varsayıma göre çözmektedir. 

         Gerek doktrinde, gerek Maliye İdaresinde, gerekse yargı alanında geçen 

tartışmalar genel olarak “kendi, nam ve hesabına inşaat yapıp satan (yap-satçı) 

müteahhitlerin yapmış olduğu faaliyetin, yani “özel inşaat” faaliyetinin Gelir 

Vergisi Kanunu’nun 42-44’ncü maddeleri kapsamında değerlendirilip 

değerlendirilmeyeceğine odaklanmış, arsa payı karşılığı bağımsız bölüm yapımı 

işleri de özel inşaatın bir şekli olarak değerlendirilip, bu işlerde de aynı yaklaşımla 

hareket edilmiştir. Diğer bir ifadeyle, arsa karşılığı bağımsız bölüm yapımı işleri 

kendi arsası üzerinde inşaat yapıp satan müteahhitlerin yapmış olduğu inşaat işleri 

ile aynı alanda değerlendirilmekte, konumuz işlerde de müteahhidin kendi nam ve 

hesabına bir iş yaptığı sonucuna varılmaktadır.  

         Kanaatimizce, arsa karşılığı bağımsız bölüm yapımı işi, kendi arsası üzerinde 

inşaat yapıp satan müteahhidin faaliyetiyle (yap-satçılıkla) aynı muameleye tabi 

tutulamaz. Şöyle ki; 

         Kendi arsası üzerinde inşaat yapıp satan müteahhitlerin yapmış olduğu iş basit 

anlamda, bağımsız bölüm üretip satmaktır. Diğer bir ifadeyle burada yapılan işin 

herhangi bir imalat ve satış işleminden bir farkı yoktur.                                                                            

          Müteahhit ile alıcı arasındaki sözleşme ise satış sözleşmesidir. Burada, 

müteahhit işi kendi namına yapmakta, sonra uygun bir alıcı bulduğunda 

satmaktadır. Dolayısıyla, yap-satçılık işinde, inşaat, bütün ve bölümleri itibariyle, 

müteahhit yönünden imal edilip satılan emtia mahiyetindedir. 

          Bu tür inşaat işlerini yapanlar yönünden genel elde etme kuralları uyarınca 

tahakkuk esası geçerlidir. Dolayısıyla inşaatın bitimi değil, satış işleminin 

gerçekleştiği tarih vergisel açıdan anlam ifade eder. Yani müteahhit işi 
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tamamladığında vergisel bir netice yoktur. Tamamladığı bağımsız bölümleri peyder 

pey sattığında satış işlemi ile vergisel netice doğar. 

          Oysa, çalışmamızın önceki bölümlerinde arsa payı karşılığı bağımsız bölüm 

yapımı işlerinin hukuki boyutu değerlendirilirken bahsedildiği üzere, arsa kat 

karşılığı inşaat sözleşmelerinin “çift tipli karma” bir sözleşme niteliğinde olduğunu 

vurgulamıştık. 

          Gerçi, arsa payı karşılığı bağımsız bölüm yapımı işlerinde, tarafların gerçek 

iradeleri (niyetleri), müteahhidin arsa sahibine bir iş yaparak, bu işten gelir 

sağlamak; arsa sahibinin ise müteahhide arsa satarak gelir elde etmek değildir. 

Ancak, olayın fiili akışında müteahhit, arsa sahibine bir şey yapmayı taahhüt 

etmekte, karşılığında ise bir ücret almaktadır. Diğer bir deyişle, taraflar arasında, 

müteahhidin arsa sahibine bir taahhüt karşılığı inşaat işi yapma, arsa sahibinin ise 

yapılan işin karşılığında müteahhide ücret olarak arsa paylarını devretme şeklinde 

karşılıklı borçlar yükleyen (taahhütler içeren) bir sözleşme kurulmaktadır. 

           Dolayısıyla, bu sözleşmede müteahhidin üstlendiği edim “eser 

sözleşmesinin” tipik edimi olan, sözleşmede taahhüt edilen bir şeyi (yani bağımsız 

bölümleri) meydana getirmek ve arsa sahibine teslim etmektir. Bu açıdan bağımsız 

bölümlerin bir taahhüt karşılığı meydana getirildiği açıktır. Yani arsa sahibine bir 

taahhüt vardır.  

          Yapılan bağımsız bölümlerin arsa sahibine ait olan kısmını, müteahhit arsa 

sahibi nam ve hesabına inşa etmektedir. Nitekim, bu taahhüt gereği, müteahhidin 

yükümlülükleri ve hakları yönünden Borçlar Kanunu’nun “eser sözleşmesi”nin 

hükümleri uygulanmaktadır. Buna göre, müteahhidin, arsa payı karşılığında arsa 

sahibine teslim edeceği bağımsız bölümleri, arsa sahibine taahhüt etmediğini, yani 

arsa sahibi namına inşa etmediğini, kendi namına inşa ettiğini söylemek 

kanaatimizce doğru değildir. 

          Sonuç olarak, arsa payı karşılığı bağımsız bölüm yapımı işleri, Gelir Vergisi 

Kanunu’nun 42. Maddesindeki, işin taahhüde bağlı olarak yapılması (bir başkasına 

taahhüt edilmesi-başkası namına yapılması) şartını sağlamaktadır. Bu işi bir inşaat 

işi olduğunda herhangi bir tereddüt yoktur. Dolayısıyla, yapılan iş birden fazla 

takvim yılına sirayet ettiğinde tüm şartlar sağlandığından, Gelir Vergisi 

Kanunu’nun 42-44. Maddeleri kapsamında değerlendirilmesi ve burada belirtilen 
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esaslara göre vergilendirilmesi gerekir. 

          Ancak, bu noktada şunu da ifade etmek gerekir ki, arsa payı karşılığı bağımsız 

bölüm yapımı işlerinin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 42-44’üncü maddelerinde 

belirtilen sistem kapsamında vergilendirilmesinde bir takım sorunlar söz konusudur. 

          Bu sorunlardan birincisi, bu özel vergileme sisteminin temel mantığı olan 

müteahhidin yapmış olduğu işin kazancının, işin bitiminde beyanı hususunda 

gündeme gelmektedir. Yukarıda da belirttiğimiz üzere Gelir Vergisi Kanunu’nun 

42-44. Maddelerinde değerlendirilen işler kapsamında elde edilen kazançlar işin 

bitiminde beyan edilmektedir. Buradaki sorun müteahhidin bu işten kazanç elde 

edip etmediği meselesi olacaktır. 

         Başka bir deyişle müteahhidin sözleşme gereği yapmış olduğu bağımsız 

bölümleri arsa sahibine verip, karşılığında arsa payı elde etmesi olayında, müteahhit 

açısından bir kazancın doğup doğmayacağı meselesidir. Eğer kazanç 

doğmayacaksa, beyanın da işin bitimine sarkıtılmasının önemi olmayacaktır. Bu 

husus arsa payı karşılığı bağımsız bölüm yapımı işlerinin tereddütlü konularından 

birisi olup, burada sadece meseleyi ortaya koymakla yetiniyoruz. 

         Bir diğer tartışmalı mesele ise, Gelir Vergisi Kanunu’nun 42. maddesi 

kapsamında değerlendirilen işlerde, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94/3 ve Kurumlar 

Vergisi Kanunu’nun 15/1-a maddelerine göre, müteahhitlere istihkak ödemelerinde 

yapılacak vergi kesintisinin (stopajın) uygulanıp uygulanmayacağı, eğer 

uygulanacak ise, nasıl uygulanacağı hususudur.  

          İlk olarak, vergi kesintisi, istihkak (hasılat ya da kazanç) sahiplerinin gelir 

veya kurumlar vergisine mahsuben uygulanır. Bu nedenle, istihkak sahibine 

ödemeyi yapan kişinin, bu ödeme üzerinden vergi kesintisi uygulaması için, bu 

istihkakın vergiye tabi bir gelir niteliği taşıması gerekir. 

          Kat karşılığı inşaat işlerinde, müteahhidin bir gelir elde ettiği ve bunun beyan 

edileceği varsayımı altında, bu defa, arsa sahibinin müteahhide yapmış olduğu ayni 

ödemelerden (arsa payı devirlerinden) stopajın nasıl yapılacağı sorusu gündeme 

gelecektir.  

         Şöyle ki, arsa payı karşılığı bağımsız bölüm yapımı işlerinde, müteahhidin 

yaptığı inşaat işinin (bağımsız bölümlerin) bedeli “arsa payı” olarak, ayni biçimde 

ödenmektedir. Dolayısıyla buradaki istihkak da “ayni” arsa payıdır. Bilindiği üzere 
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söz konusu işlerde arsa payının devri, işin başında, işin muhtelif ilerleme 

aşamalarında ya da işin bitiminde yapıldığından, tüm bu alternatiflere göre 

devredilen bu “ayni” paylardan stopajın nasıl yapılacağı hususu da sorun yaratacak 

bir meseledir. 

         Burada öncelikle belirtelim ki; verginin ödenmesi bakımından alacaklı vergi 

dairesine karşı muhatap olan vergi sorumlusu (Vergi Usul Kanunu Madde 8), Gelir 

Vergisi Kanunu Madde 94 ve Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 15’de belirtilen 

ödemeleri istihkak sahibine yaparken, kanunla belirlenen usul ve oranda vergiyi 

(kesinti tutarını) hesaplayarak, bunu yaptığı ödemeden düşecek ve geri kalan kısmı 

(net ödeme) istihkak sahibine ödeyecektir.  

          Gerek Gelir Vergisi Kanunu Madde 94’de, gerekse Kurumlar Vergisi Kanunu 

Madde 15’de, bu maddeler kapsamında sayılan ödemeleri “nakden” veya “hesaben” 

yaptıkları sırada istihkak sahiplerinin gelir vergisine mahsup edilmek üzere kesinti 

yapmaya mecbur olanlar belirlenmiştir79.  

          Bu belirlemeye göre, arsa sahibi, bu maddelerde sayılmayanlardan (vergi 

mükellefi olmayan gerçek kişi) ise, zaten müteahhide yapacağı arsa payı 

teslimlerinden vergi kesintisi söz konusu olmayacaktır. Arsa sahibinin bu 

maddelerde sayılan kişilerden olması halinde stopaj hususu gündeme gelecektir. 

         Dolayısıyla, konumuz işlerde stopaj meselesinin kapsamı bu manada oldukça 

daralır. Arsa sahibinin vergi kesintisi yapmakla yükümlü kişilerden olması halinde 

ise, bu defa ayni bu ödemeden (arsa payının devri), stopajın yapılıp yapılmayacağı 

gündeme gelir. Ayni ödemelerde stopajın nasıl yapılacağı oldukça karmaşık ve 

konumuz sınırlarını aşan bir husustur.  

         Arsa payı karşılığı bağımsız bölüm yapımı işlerinin Gelir Vergisi Kanunu’nun 

42-44. Maddeleri kapsamında değerlendirilmesinin, diğer neticeleri ise işin bitim 

tarihinin tespiti (Gelir Vergisi Kanunu Madde 44) ve müteahhidin müşterek 

giderlerinin ve amortismanlarının yıllara yaygın inşaat işleriyle diğer işler arasında 

dağıtılmasıdır ki, bu esasların uygulanmasında sorun yoktur. 

         Sonuç olarak, arsa payı karşılığı bağımsız bölüm yapımı işleri, bir takvim 

yılından uzun sürdüğünde, Gelir Vergisi Kanunu’nun 42-44. Maddeleri’nde yazılı 

                                                      
79Bumin Doğrusöz, T¿rk Vergi Sisteminde Kaynakta Vergileme ñStopajò, İstanbul,  İSMMMO 

Yayınları, 1992, s.46. 



59 

 

şartları sağlayan ve bu kapsamda değerlendirilmesi gereken işlerdir. Ancak, bu 

kapsamda değerlendirilmesi halinde vergilemenin nasıl yapılacağı hususunda ciddi 

problemler söz konusu olmaktadır.      

         Dolayısıyla, yapılması gereken arsa payı karşılığı bağımsız bölüm yapımı 

işlerinde vergi kesintisinin (stopajın) nasıl yapılacağına ilişkin yasaya bir hüküm 

konulması gerekmektedir. Eğer bu tür işlerin bu maddeler kapsamında 

değerlendirilmesi istenmiyorsa, uygulamada olduğu gibi yasaya aykırı fiili durum 

yaratarak değil, Gelir Vergisi Kanunu’nun 42. Maddesinin 1. fıkrasının, bu işleri 

istisna tutacak şekilde aşağıda belirttiğimiz gibi yeniden düzenlenmesi gerekir. 

        “Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerinde (arsa payı 

karşılığı bağımsız bölüm yapımı işleri hariç) kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak 

tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkur yıl beyannamesinde 

gösterilir.” 

          

3.3. KAT KARķILIĴI ĶNķAAT S¥ZLEķMELERĶNDE S¥ZLEķME 

TARAFLARININ GELĶR VERGĶSĶ M¦KELLEFĶYETĶ BAKIMINDAN 

DURUMU 

 

        Kat karşılığı inşaat sözleşmesinde arsa sahibinin arsayı tapuda müteahhide 

devretmesinin, arsa sahibi açısından vergi borcu doğurup doğurmayacağı 

hususunda vergi kanunlarımızda bir hüküm yoktur. Ancak bu hususta doktrinde 

farklı yaklaşımlar olduğu gibi Vergi İdaresi ve Danıştay arasında da görüş ayrılıkları 

mevcuttur. 

          Arsa sahibinin arsasını, bir sözleşmeye dayalı olarak müteahhide vermesi ve 

karşılığında da belirli sayıda daire ve dükkan alması (hatta arsasının konumuna 

göre, ilave olarak belirli tutarda para alması), öteden beri süregelen bir uygulamadır. 

Arsa karşılığında belirli sayıda daire ve dükkan alınması ya da alınan bu 

daire ve dükkanların satılması olayında, arsa sahibinin vergi yükümlülüğü 

yönünden açıklığın bulunmaması, bu konuda önemli bir aksaklık olarak göze 

çarpmaktadır. Her ne kadar, vergi idaresi, arsa karşılığı daire ve dükkan alınması ya 

da bunların satılması olayını yakından izlemiyorsa da, zaman zaman yapılan 

incelemelerde, böyle bir duruma rastlanılması veya bir ihbar olması halinde, değişik 
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yaklaşımlarla vergileme yoluna gidebilmektedir. Yukarıda da belirtildiği gibi, 

Kanun'da bu konuda açık bir hükmün bulunmaması nedeniyle, inceleme elemanları 

arasında da bir uygulama birliğine rastlanılmamaktadır. Bu ise, farklı 

yorumlamalara ve vergilemelere neden olabilmektedir. 

            Arsa karşılığında daire alınması ya da alınan dairelerin kısmen veya 

tamamen satılması konusunu açıklamadan önce Gelir Vergisi Kanunu’nun konuya 

bakan yönü ile ilgili olarak açıklama yapmakta yarar vardır. 

           Gelir Vergisinin konusu gerçek kişilerin gelirleridir. Gelir Vergisi 

Kanunu’nda verginin konusu ifade edilirken hangi tür kazanç ve iratların gelir 

kapsamında ele alınması gerektiği ayrı ayrı belirtilmiştir. Yani, diğer vergi 

kanunlarında olduğu gibi Gelir Vergisi Kanunu da, konusuna giren kazanç ve 

iratları teker teker saymış ve bunların özelliklerini ve nasıl vergilendirileceklerini 

belli esaslara bağlamıştır. Dolayısıyla yasada belirtilmeyen kazanç ve iratlar vergiye 

tabi tutulmayacağı gibi, kıyas yoluyla da bazı vergiler gelir vergisinin konusuna 

dahil edilip vergilendirilemezler. 

Gelir Vergisi Kanunu’nda vergi konusu olan ve yasada tanımlanmak 

suretiyle sınırları çizilen kazanç ve irat çeşitlerine gelirin unsurları denilmektedir. 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 2. maddesine göre gelirin 7 çeşit kazanç ve irat 

olarak  sıralandığı görülmektedir. Bunlar ; 

 

   1. Ticari kazançlar, 

   2. Zirai kazançlar, 

   3. Ücretler, 

   4. Serbest meslek kazançları, 

   5. Gayrimenkul sermaye iratları, 

   6. Menkul sermaye iratları, 

   7. Diğer kazanç ve iratlar. 

şeklindedir80.  

“Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, yukarıda yazılı kazanç ve iratlar 

gelirin tespitinde gerçek ve safi miktarları ile nazara alınır.” şeklinde sayılmıştır. 

                                                      
80 Mehmet Tosuner ve Zeynep Arıkan, T¿rk Vergi Sistemi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 2011, 

s.36. 
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Sayılan 7 gelir unsurlarının ilk 6’sı “Kaynak Teorisi” ne göre gelir kapsamına 

girerken 7. gelir unsuru olan “diğer kazanç ve iratlar” ise “Net Artış Teorisi”ne göre 

gelir kavramının kapsamına girmektedir81. 

 

3.3.1.Arsa Sahibinin M¿teahhite Arsa Teslimi ve M¿teahhidin Arsa 

Sahibine Baĵēmsēz Bºl¿m Tesliminde Gelir Vergisi 

 

Kat karşılığı arsa teslimi sözleşmelerinde Gelir Vergisi açısından önem arz 

eden durum, arsa sahibi tarafından müteahhide arsanın tesliminin ve müteahhidin 

ise arsa sahibine daire ya da kat tesliminin bir satış işlemi olup olmaması 

durumudur. 

Kat karşılığı inşaat işleri Vergi İdaresi tarafından “trampa” olarak 

nitelendirilmektedir 82 . Bu nitelendirmeye göre arsa sahibi arsasını müteahhide 

satmakta ancak kaşlığında mutad olduğu üzere para değil kat (bağımsız bölüm) 

almaktadır. Bu sebepten Vergi İdaresi tarafından kat karşılığı inşaat işlerinde arsa 

sahibinin müteahhide arsa devrinin aslında satış olduğu ve bir kazanç elde edildiği 

kabul edilmektedir. 

    Vergi idaresi, 60 No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nde de, arsa 

karşılığı inşaat işlemini “trampa” işlemi olarak değerlendirmiştir. Buna göre arsa 

karşılığı inşaat işlerinde iki ayrı teslim (birincisi arsa sahibinin müteahhide arsa 

teslimi, ikincisi müteahhidin arsa sahibine konut teslimi) söz konusudur. İdarenin 

görüşüne göre, şirket aktifinde kayıtlı arsanın kat karşılığı müteahhide teslimi ile 

müteahhit tarafından inşa edilen gayrimenkulün bağımsız bölümlerinin şirkete 

teslimi ayrı ayrı satış hükmünde olduğundan; arsanın müteahhide verilerek 

bağımsız bölümlere isabet eden kısmın müteahhit adına tapu siciline tescil edilmesi 

durumunda, tescilin yapıldığı tarihte, tescil yapılmaksızın arsanın müteahhide 

verilmesi durumunda ise arsanın inşaata başlanmak üzere fiili teslim tarihinden 

itibaren yedi gün içinde emsal değer üzerinden şirketin fatura düzenlemesi 

gerekmektedir.  

                                                      
81 Osman Pehlivan, Vergi Hukuku Genel Ķlkeler ve T¿rk Vergi Sitemi, Trabzon, Derya Kitapevi, 

2005, s.166. 
82 Bkz.16.12.1988 tarih ve 20021 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 30.Seri  No’lu Katma Değer 

Vergisi Genel Tebliği. 
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Müteahhit firma tarafından ise kat karşılığı yapılan inşaatın bitiminde şirkete 

düşen daireler için, tapuya tescil edildiği tarihte veya tapuya tescilinden önce 

kullanıma tahsis edilmesi durumunda kullanıma tahsis edildiği tarihten itibaren 

şirkete yedi gün içinde maliyet bedeli üzerinden fatura düzenlenmesi 

gerekmektedir83. 

Vergi idaresi gerçek kişi arsa sahibinin müteahhide kat karşılığı arsa teslimi; 

arsa alım satımını mutad ve sürekli bir faaliyet olarak yapanlar yönünden ticari 

kazanç, bu kapsam dışında kalanları ise değer artışı kazancı çerçevesinde ele 

almaktadır84. 

        Öte yandan Danıştay verdiği kararlarda bu görüşü benimsemediğini 

göstermektedir. Danıştay; kat karşılığı inşaat işlerini arsa sahibi açısından “arsanın 

değerlendirilmesi amacına yönelik” bir muamele olarak görmekte ve hukuki 

nitelendirilmesini ise tamamen kendine özgü (suigeneris) işlem olarak kabul 

etmektedir85. Bu kabul, ortaya arsa sahibi açısından vergilendirilmeme sonucunu 

çıkarmaktadır. 

           Danıştay; “…üzerine inşaat yapılması şartıyla müteahhide bırakılan arsanın 

her türlü tasarruf hakkının ve mülkiyetinin devredilmeyip, yalnızca inşaat yapmak 

üzere müteahhidin kullanımına terk edildiği, bu durumda da müteahhidin arsa 

sahiplerine verdiği bağımsız bölümlerle, inşaat yapılmak üzere müteahhide 

                                                      
83 İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü, Usul Müdürlüğü, 

B.07.1.GİB.4.34.19.02/VUK-1-229-12196 sayılı ve 25.05.2006-3885 tarihli Özelge) 
84 Bu konuya ilişkin olarak İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığınca verilen bir özelgeye göre, “Arsanın 

kat karşılığı (villa) müteahhide tesliminde bir ivaz karşılığı devir söz konusu olacağından değer artış 

kazancının uygulanmasına esas dört (04.04.2007 tarihinden itibaren beş yıl) yıllık sürenin tespitinde 

arsanın iktisap tarihi ile müteahhide teslimi sonrası villaların arsa sahibine fiilen teslim veya tapuya 

tescil tarihi arasındaki sürenin dikkate alınması gerekecektir. Bu ivaz karışlığı devirde değer artış 

kazancından söz edilmesi halinde, arsa karşılığı iktisap edilen villaların değerinden arsanın 

endekslenmiş maliyet bedeli ile elden çıkarma dolayısıyla yapılan ve arsa sahibinin uhdesinde kalan 

giderler ve ödenen vergi ve harcamaların indirilmesi suretiyle bulunacak kazancın (dilekçenizde 

villaların 2006 yılında teslim edileceği belirtilmektedir.) 2006 takvim yılı için 6 bin YTL’yi (2014 

yılı için 9.700 TL) geçmesi halinde aşan kısmın beyannameyle değer artış kazancı olarak beyan 

edilmesi gerekmektedir. 
85 Danıştay 11. Dairesi’nin 09.12.1999 günlü ve E:1999/3027, K:1999/4846 sayılı kararı “….Bütün 

bu açıklamalardan anlaşılmaktadır ki, bir kişinin bağımsız bölüm edinme karşılığında arsasını 

müteahhide vermesi ve inşa edilen binadan kat sahibi olması olayı, hukuki açıdan bir çok işlemi 

içeren ve arsanın değerlendirilmesi amacına yönelik, Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerinin 

uygulanmasını da gerektiren, tamamen kendine özgü (suigeneris) bir hukuki muamele olarak 

nitelendirilebilir. Varsayıma ve benzetmeye dayanılarak yapılan bir vergilendirme ise, verginin 

kanunilik ilkesi ile bağdaşmaz…” Danıştay internet sitesi Erişim 

(http://www.danistay.gov.tr/kerisim) (23.07.2014.) 

http://www.danistay.gov.tr/kerisim
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bırakılan arsanın trampa edildiğinin kabulüne imkan bulunmadığı86” şeklinde karar 

vermiştir.  

            Danıştay Dava Daireleri Kurulu ise; “ Bir kişinin kat edinme karşılığında 

arsasını müteahhide vermesi ve inşa edilen binada kat sahibi olması servetin 

değerlendirilmesi, servetin biçim değiştirmesi olduğu…87” şeklinde karar vermiştir. 

Bu bağlamda arsa sahibinin; arsasını teslim ederek, karşılığında daire ya da 

işyeri teslim alması durumunu bir satış işlemi ya da trampa olarak adlandırmak 

mümkün değildir. Danıştay kararlarında açıkça anlaşılacağı üzere arsa karşılığı 

dairenin alınması servetin biçim değiştirilmesinden ibarettir. Dolayısıyla arsa 

sahibinin arsasını müteahhide teslim etmesinde, gelir vergisi açısından vergi 

konusuna giren bir işlem bulunmamaktadır. 

Aynı şekilde müteahhidin de daire ya da işyeri teslim etmesinde de bir satış 

durumu söz konusu değildir. Ancak arsa sahibine teslim edilen dairelerin müteahhit 

açısından maliyet unsuru olarak dikkate alınması gerekmektedir. Çünkü kat 

karşılığı inşaat yapanların arsa sahibine vermiş oldukları dairelerin inşası için 

yapmış oldukları harcamalarla, kendilerine ait daireler için yapmış oldukları 

harcamaların toplamı inşaat maliyetini vermektedir. Bu nedenle arsa sahibine teslim 

edilen daire ya da işyerlerinin Vergi Usul Kanunu 267. Maddeye göre emsal bedeli 

belirlenmesi gerekir.  

Bilindiği üzere Vergi Usul Kanunu 267. Maddesinde emsal bedel ölçütü 

olarak 1. sırada ortalama fiyat esası, 2. sırada maliyet esası ve 3. sırada da takdir 

esası bulunmaktadır. Yani, emsal bedel belirlenirken öncelikli olarak ortalama fiyat 

esası, bu ölçütün dikkate alınması mümkün değilse maliyet esası, bu da mümkün 

değilse takdir esasının dikkate alınması gerekmektedir.  

Diğer taraftan kat karşılığı arsa üzerine yapılan dairelerin inşası 

tamamlanmadan inşaat maliyeti oluşmayacağından inşaatın devamı sırasında 

yapılan satışlar karşılığında alınan tutarlar avans olarak değerlendirilip, esas 

kazancın inşaatın bitiminde hesaplanması daha uygun olacaktır. 

 

 

                                                      
86 Danıştay 9. Daire, T: 1.3.1994, E: 92/358, K:94/1064 
87 Danıştay Dava Daireleri Kurulu, E:2004/51, K:2004/80, T:25.06.2004 
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          Doktrinde ise Kat Karşılığı inşaat işlerinin “trampa” niteliğinde olduğu 

ağırlıklı olarak kabul edilse bile farklı düşünen yazarlar da mevcuttur88. 

Arsanın ticari bir işletmenin aktifinde kayıtlı olması durumunda ise kazancın 

mahiyeti hususunda tereddüt yoktur. Çünkü arsa ticari işletmeye dahil ise bu 

devirden elde edilen kazanç “ticari kazanç” mahiyetinde olacaktır.  

Ticari işletme kurum vasfında ise bu defa yine 5520 sayılı Kurumlar Vergisi 

Kanunu’nun 6.maddesinin 2.fıkrasında yer alan hüküm gereği kurumların her türlü 

kazancı “ticari kazanç” sayıldığından kurumun aktifindeki arsanın devrinden doğan 

kazanç “ticari kazanç” olacaktır. Ancak arsanın özel mülkiyete dahil olduğu (yani 

bir gerçek kişiye ait olduğu) hallerde ortaya çıkan kazancın mahiyeti tartışmalıdır89. 

Arsa sahibi bu işi devamlı suretle yapmakta ise elde ettiği kazanç “ticari 

kazanç” olarak nitelendirilecek, bu işi arızi şekilde gerçekleştirmiş ise bu defa elde 

ettiği kazanç “değer artış kazancı” olarak vergilendirilecektir. Ancak faaliyetin 

devamlı olarak mı yahut arızi olarak mı yapıldığının tespiti her zaman kolay 

değildir. Çünkü arızi ticari faaliyetin tanımı Ticaret Kanununda yahut Gelir Vergisi 

Kanununda yapılmamıştır.90 

Arsa sahibinin arsa payının müteahhide devrinde ortaya çıkan kazancın 

“değer artışı kazancı” olarak nitelendirilmesi durumunda, gelirin elde edilme 

zamanı “tahsil esasına” göre belirlenmesi gerekecektir. Buna göre kat karşılığı 

inşaat işlerinde arsa sahibi arsa payını müteahhide devri karşılığında kat (bağımsız 

bölüm) aldığından, katların (bağımsız bölümlerin) inşaat biterek arsa sahibine 

teslim edilmesiyle arsa sahibi açısından vergi borcu, devlet açısından vergi alacağı 

doğmuş olmaktadır. 

           Gelir Vergisi Kanunu’nun Mükerrer 80/6. maddesinin 5615 sayılı Yasa’nın 

5. Maddesi ile değişik hükmüne göre, ivazsız edinilenler hariç olmak üzere iktisap 

(edinme) şekli nasıl olursa olsun 5 yıl91 içinde elden çıkarılan mallar, değer artış 

kazancı’ndan ötürü gelir vergisine tâbi olmaktadır.  

                                                      
88  Şenol Turut, Vergisel ve Hukuki Boyutlarēyla Arsa Karĸēlēĵē Ķnĸaat, Yaklaşım Yayınları, 

Ankara, 2009 s.196. 
89Gökhan Sarı, “Arsa Sahiplerinin Arsaları Karşılığında Aldıkları Gayrimenkullerin Vergilendirilmesi”, 

Vergi Sorunlarē Dergisi, Cilt: 1, Sayı:140, 2000, s.88. 
90 Yılmaz Özbalcı, Gelir Vergisi Kanunu Yorum ve Aēklamalarē, Ankara, Oluş Yayıncılık, 2002, 

s.87. 
91 Bu 5 yıllık süre 01.01.2007 tarihinden önce edinilmiş gayrimenkuller için 4 yıldır. 
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          Arsa payı karşılığı konut alanlarda 5 yıllık süre hesaplanırken iktisap 

(edinme) tarihi, inşaatın tamamlanıp yapı kullanma belgesinin alındığı tarihtir. 

Ayrıca hem arsa hem de daire için elden çıkarma süresi bakımından, 5 yıllık süre 

şartına bakılması gerekir92. 

         Söz konusu sürenin geçmiş olması halinde, gayrimenkulün elden 

çıkarılmasından doğan kazancın vergilendirilmemesi icap eder. 

 

3.3.2.Arsa Karĸēlēĵē Teslim Alēnan Baĵēmsēz Bºl¿mlerin Satēĸēnda Gelir 

Vergisi 

 

Gayrimenkul alım satımının, gelir vergisinin konusuna girip girmediği 

konusu Gelir Vergisi Kanunu’nun 37. ve mükerrer 80. Maddeleri çerçevesinde ele 

alınması gerekir.  

Gelir Vergisi Kanunu Mükerrer Madde 80/6’ya göre “İktisap şekli ne olursa 

olsun (ivazsız olarak iktisap edilenler hariç) 70 inci maddenin birinci fıkrasının (1), 

(2), (4) ve (7) numaralı bentlerinde yazılı mal (gerçek usulde vergiye tâbi çiftçilerin 

ziraî istihsalde kullandıkları gayrimenkuller dahil) ve hakların, iktisap tarihinden 

başlayarak (5615 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle değişen ibare Yürürlük; 

1/1/2007 tarihinden geçerli olmak üzere 04.04.2007) beş yıl içinde elden 

çıkarılmasından doğan kazançlar (Kooperatiflerin ortaklarına bu sıfatları 

dolayısıyla tahsis ettikleri gayrimenkulleri tahsis tarihinde ortak tarafından satın 

alınmış sayılır.)” değer artışı kazancı sayılmıştır.  

Bu duruma göre, arsa sahibinin, arsası karşılığında iktisap etmiş olduğu 

daire ve dükkanları, iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içinde elden çıkarması halinde, 

söz konusu dairelerin arsa paylarının (müteahhide verilenlere isabet edenler dahil) 

değeri ile arsanın satış bedeli arasındaki fark, değer artışı kazancı olarak gelir 

vergisine tabi tutulacaktır. 

Arsa karşılığı alınan daireler ya da dükkanların satışında, iktisap bedelinin 

ne şekilde belirleneceği ise, uygulamada sık sık duraksamalara neden olabilen bir 

sorundur. Bu konuda ortaya çıkan iki farklı uygulama şu şekildedir: 

                                                      
92  Şükrü Kızılot, Ekrem Sarısu, Özcan Sezgin ve Zuhal Kızılot, Gayrimenkul 

Rehberi, Genişletilmiş 4.Baskı, Yaklaşım Yayıncılık, Ankara 2008, s.165. 
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          Arsa karşılığı müteahhitten alınan daire ve dükkanların iktisap bedeli, 

müteahhidin defter kayıtlarındaki inşaat maliyetidir. 

          Arsa karşılığı müteahhitten alınan daire ve dükkanların iktisap bedeli, 

inşaatın tamamlandığı tarihte, iktisap edilen daire ve dükkanların satış değeridir. 

          Bu konuda Danıştay'a intikal eden bir uyuşmazlıkta,“Arsa karşılığı alınan 

daire ve dükkanların iktisap bedeli, müteahhidin defter kayıtlarındaki inşaat 

maliyeti olmayıp, inşaatın tamamlandığı tarihte iktisap edilen daire ve dükkanların 

satış değeridir93” şeklinde karar verilmiştir. 

Söz konusu karardan ortaya çıkan sonuç; arsa karşılığı alınan daire ve 

dükkanların, arsa sahibince, inşaatın devamı sırasında ya da inşaatın tamamlandığı 

tarihte satılması halinde, herhangi bir değer artışı kazancı doğmayacağıdır. Bu 

nedenle, sahibi olduğu arsasını, belirli bir sayıda daire ve dükkan karşılığında 

müteahhide verenlerin, bu daire ve dükkanların bir kısmını ya da tamamını, inşaat 

devam ederken ya da inşaatın tamamlandığı tarihte satmaları halinde, bu satış 

nedeniyle, "Değer artışı kazancı" olarak gelir vergisi ödemeleri söz konusu 

olmayacaktır94.  

Ancak, arsa sahibince, inşaatın tamamlandığı tarihte iktisap edilen daire ve 

dükkanların, iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içinde satılmasından doğan kazancın, 

Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 80/7. maddesi uyarınca, değer artışı kazancı 

olarak vergilendirileceği kuşkusuzdur95. 

GVK’nın 37/1.Maddesi’nde ise; “her türlü ticari ve sınai faaliyetten doğan 

kazançların ticari kazanç olduğu belirtilmiş, bu maddenin 2. fıkrasının 4 no.lu 

bendinde ise gayrimenkullerin alım satım ve inşa işleri ile devamlı olarak 

uğraşanların bu işlerden elde ettikleri kazancın ticari kazanç olduğu hükme 

bağlanmıştır. 

Yukarıda da belirtildiği gibi; Gelir Vergisi Kanununun 37. maddesinde 

hangi kazançların Gelir Vergisi Kanunu’nun konusunu oluşturduğuna ilişkin ilk 

fıkrasında genel bir tanımlama yapıldıktan sonra ikinci fıkraya bağlı yedi ayrı bentte 

                                                      
93  Şükrü Kızılot, Arsa Karĸēlēĵē Alēnan Daire Ve D¿kkanlarēn Satēĸē, Ekonomik Bülten, 17 

Temmuz 1991, s. 9. 
94 Danıştay 3. Daire, 06.12.1991 tarih ve E. 1990/163, K. 1991/3079 Sayılı Kararı. 
95 Şükrü Kızılot, "Arsa Karĸēlēĵē Alēnan Dairelerin Satēĸēnda Ķktisap Bedeli", Ekonomik Bülten, 

12-18 Nisan 1993, s. 9. 
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sayılan faaliyetlerden elde edilen kazançların; Gelir Vergisi Kanunu’nun 

uygulanmasında ticari kazanç sayılacağı kurala bağlanmıştır. İkinci fıkraya bağlı 4 

no’lu bentte ise; gayrimenkullerin alım satım ve inşa işleriyle devamlı olarak 

uğraşanların bu işlerinden sağladıkları kazançlara yer verilmekle, bu kazançların 

ticari kazanç olarak vergilendirilmesi gerektiği açık olarak düzenlenmiştir. Birinci 

fıkra ticari organizasyon içinde yürütülen faaliyetleri, ikinci fıkra ise ticari bir 

organizasyon olmasa da ticari kazanç sayılarak vergilendirilecek faaliyetleri 

kapsadığından, ikinci fıkranın uygulanması gereken durumlarda ticari 

organizasyonun aranmasına gerek yoktur. 

Maddi ve şekli unsurlarıyla ticari bir organizasyon olmadan yapılan 

gayrimenkul alım satım faaliyetinden elde edilen kazancın vergilendirilmesinde 

GVK’nın 37. Maddesinin ikinci fıkrasının 4.bendine göre ticari kazanç ortaya çıkar. 

Ancak Gelir Vergisi Kanununun 37. fıkrasının 4. bendinde ifade edilen 

“devamlılık” unsuru netlikten uzaktır ve bu unsurun Danıştay ile gelir idaresi 

tarafından değerlendirilmesinde farklılıklar ortaya çıkmaktadır. 

Gelir Vergisi Kanunu 37. maddesinin ikinci fıkrasının 4. bendinde geçen 

“devamlılık” unsuru ile ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi 

Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü tarafından 

verilmiş olan bir özelgeye göre devamlılık unsuru kriteri şu şekilde ortaya 

konulmuştur; 

ñTicari bir organizasyonun varlēĵēnēn aēka gºr¿lmemesi halinde de, 

kazan saĵlamak amacēyla birden fazla alēm veya satēm iĸlerinde bulunmasē 

durumunda faaliyetin devamlēlēk gºsterdiĵinin kabul¿ ile bu faaliyet sonucu elde 

edilen gelirin ticari kazan sayēlmasē gerekir. 

Gayrimenkullerin alēm-satēm veya inĸa iĸlerinden elde edilen gelirin, 

devamlēlēk arz etmesi, bu iĸlerin bir emek ve sermaye organizasyonu dahilinde 

yapēlēp, organizasyonun b¿t¿n unsurlarē ile deĵerlendirildiĵinde kazan saĵlama 

potansiyeline sahip olmasē veya bir organizasyon bulunmamakla birlikte alēm-satēm 

faaliyetlerinin bir kiĸisel gereksinimin giderilmesi servetin korunmasē dēĸēnda 

kazan saĵlamak niyet ve kastēyla yapēlmasē halinde elde edilen gelir ticari kazan 

sayēlacaktēr. 

 



68 

 

Gayrimenkul alēm-satēmē, ĸekli ve maddi ĸartlarē ile kurulmuĸ bir ticari 

organizasyon iinde yapēldēĵēnda, alēm-satēmēn ticari faaliyetin unsuru sayēlacaĵē 

aēktēr. Ticari organizasyonun ĸekli ve maddi unsurlarē ile aēka belli olmadēĵē 

hallerde, faaliyetin devamlēlēk kasēt ve niyeti ile yapēldēĵēnē belirleyen objektif ºl¿, 

muamelenin okluĵudur. Muamelenin okluĵu, gayrimenkullerin aynē takvim yēlē 

ierisinde birden fazla defada veya takip eden birden fazla takvim yēlēnda ard arda 

satēlmasēdērò. 

Yukarıdaki özelgede de vurgulandığı üzere Gelir İdaresi ticari kazancın 

belirlenmesinde “devamlılık” unsurunu katı bir şekilde değerlendirirken objektif ve 

subjektif ölçütleri birlikte kullanmaktadır. 

Objektif ölçüt olarak işlemin çokluğunu dikkate almaktadır. İşlemdeki 

çokluk ifadesi ile ilgili olarak alımda ya da satımda çokluğun her ikisin de tek başına 

yeterli olup olmadığı konusunda bir netlik olmamakla birlikte işlemin ne olduğu 

konusunda da objektif ölçüte ihtiyaç duyulmaktadır. Sübjektif ölçüt olarak; şahsi 

ihtiyaç kapsam ve sınırları, kişisel gereksinimin giderilmesi, servetin korunması 

amacı, kazanç sağlamak niyeti gibi ölçütleri kullanmaktadır. Yargının da 

gayrimenkul alım satımındaki “devamlılık” unsuru konusundaki görüşü de netlikten 

uzak olup, zaman içinde de değişiklik göstermiştir. 

Danıştay 9. daireye göre, “gayrimenkul alım, satım ve inşasından elde edilen 

kazancın ticari kazanç olarak vergilendirilmesi için maddi ve şekli anlamda bir 

organizasyonun varlığı gerekir. Böyle bir organizasyonun belirgin olmadığı 

durumlarda satış işleminin ticari kazanç olduğuna ilişkin en nesnel ölçüt, kazanç 

doğuran işlemin çokluğu ve devamlılık unsurudur. Bu sebeple; 1988 yılında taksim 

yoluyla edindiği altı adet arsa ve bir binayı 1999 yılında satan ve aynı yılda birden 

fazla yaptığı satışların kazanç sağlama amacıyla olmadığını kanıtlayamayan 

yükümlünün elde ettiği gelir, ticari kazanç olarak vergilendirilmelidir96. 

Danıştay 4. daireye göre ise, GVK’nın 37. maddesinde, gayrimenkullerin 

alım satım ve inşa işleriyle devamlı olarak uğraşanların bu işten elde ettikleri kazanç 

ticari kazanç olarak belirtilmiş olup, bu hükme göre ticari kazançtan bahsedebilmek 

için belirli bir organizasyon ve emek sermaye ilişkisi çerçevesinde ve devamlı 

olarak gayrimenkul alım satımı yapılması gerektiğinden; 1991 ve 1992 yıllarında 

                                                      
96 Danıştay 9. Dairesi E: 2002/917 K: 2004/4916 T: 13.10.2004 
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alınan gayrimenkullerin 1997 ve sonrasında satılması durumunda bir organizasyon 

veya devamlılıktan söz edilemeyecek olması sebebiyle burada elde edilen bir ticari 

kazançtan bahsedilemez97.  

Arsa sahibinin arsa payı karşılığında elde ettiği katların satışından doğan 

kazacın; ticari kazanç sayılabilmesi için arsa sahibinin bu faaliyetinin “ticari bir 

faaliyet” olarak nitelendirilebilmesi gerekir. Faaliyetin de “ticari faaliyet” olarak 

nitelendirilebilmesi için de; faaliyetin devamlı olması, emek sermaye 

organizasyonuna dayanması ve kazanç sağlama amacının olması gerekmektedir. 

Ortada ticari bir organizasyon varsa ortaya çıkan kazanç ticari kazanç 

sayılacağından, kazancın mahiyeti hususunda bir tereddüt yaşanmayacaktır. 

 

3.3.3. Arsa Karĸēlēĵē Alēnan Daire Kat ve D¿kkanlarēn Kiraya Verilmesi 

       

3.3.3.1. Dairelerin Belirli Bir Para Karĸēlēĵēnda Kiralanmasē 

 

Arsa sahibi, bir trampa akdi ile iktisap etmiş olduğu apartman dairelerinin 

yıllık kira gelirini, gayrimenkul sermaye iradı olarak vergi dairesine beyan ve 

bildirme zorundadır. 

Gelir Vergisi Kanunu'nun, 21. maddesine göre; binaların konut olarak kiraya 

verilmesinden bir takvim yılı içinde elde edilen hasılatın, her yıl itibariyle belirli bir 

tutarı, gelir vergisinden istisna tutulmuştur. Ancak elde edilen safı hasılatın yıllık 

toplamının istisna tutarını aşması halinde aşan kısmı vergiye tabi tutulur. İşyerleri 

bu istisnadan yararlanamaz. Gayrimenkulün işyeri olarak kiraya verilmesi 

durumunda, kiracı, ödediği kiradan Gelir Vergisi Kanunu'nun 94. maddesi uyarınca 

tevkifat yapacaktır. Bu durumda, elde edilen gayrisafi kira gelirinin Gelir Vergisi 

Kanunu'nun 86/1-c Maddesinde belirtilen tutarı 98 aşmaması halinde yıllık 

beyanname verilmeyecektir. 

Aynı kişi, işyeri olarak kiraya verdiği gayrimenkulünden elde ettiği kira 

gelirinin gayrisafı tutarının 27.000 TL'yi99 aşmaması halinde diğer gelirlerinden 

                                                      
97 Danıştay 4. Dairesi E: 2003/1931 K: 2004/922 T: 27.4.2004 
98 Buradaki tutar, Gelir Vergisi Kanunu'nun 103. Maddesinde yazılı gelir vergisi tarifesinin ikinci 

gelir diliminde yer alan tutar olarak belirlenmiştir (Bkz. Gvk İm 86/1-C). 
99 2014 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere 
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dolayı vereceği beyannameye dahil etmeyecektir. İşyeri kira gelirlerinin 27.000 

TL'yi aşması halinde, elde edilen işyeri kira gelirinin tamamı beyan edilecektir. 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 73. Maddesi’ne göre; “Kiraya verilen mal ve 

hakların kira bedelleri emsal kira bedelinden düşük olamaz. Bedelsiz olarak 

başkalarının intifaına (kullanımına) bırakılan mal ve hakların emsal kira bedeli, bu 

mal ve hakların kirası sayılır. Bina ve arazide emsal kira bedeli, yetkili özel 

mercilerce veya mahkemelerce takdir veya tespit edilmiş kirası, bu suretle takdir 

veya tespit edilmiş kira mevcut değilse Vergi Usul Kanunu'na göre belirlenen vergi 

değerinin % 5'idir. Diğer mal ve haklarda emsal kira bedeli, bu mal ve haklarının 

maliyet bedelinin, bu bedel bilinmiyorsa, Vergi Usul Kanunu'nun servetlerin 

değerlendirilmesi hakkındaki hükümlerine göre belli edilen değerlerinin % 10'udur. 

Aşağıda yazılı hallerde emsal kira bedeli esası uygulanmaz: 

1. Boş kalan gayrimenkullerin muhafazaları maksadiyle bedelsiz olarak 

başkalarının ikametine bırakılması; 

2. (3239 sayılı Kanunun 56'ncı maddesiyle değişen bent) Binaların mal 

sahiplerinin usul, füru veya kardeşlerinin ikametine tahsis edilmesi (Usul, füru ve 

kardeşlerden her birinin ikametine birden fazla konut tahsis edilmiş ise bu 

konutların yalnız birisi hakkında emsal kira bedeli hesaplanmaz. Kardeşler evli ise 

eşlerden sadece biri için emsal kira bedeli hesaplanmaz.); 

3. Mal sahibi ile birlikte akrabaların da aynı evde veya dairede ikamet 

etmesi. 

4. (3239 sayılı Kanunun 56'ncı maddesiyle eklenen bent) Genel bütçeye 

dahil daireler ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile diğer kamu 

kurum ve kuruluşlarınca yapılan kiralamalarda. 

Söz konusu madde hükmüne ilişkin örnek verecek olursak; 

(A), Sahibi bulunduğu 3 daireden birinde kendisi oturmaktadır. Diğer iki 

dairesini de, oğluna ve kızına tahsis etmiştir. Oğlu diş doktoru olduğundan bu 

daireyi işyeri olarak kullanmakta, kızı ise mesken olarak kullanmaktadır. (A) 

Alanya'daki yazlık dairesini ise muhafazası için (C)'nin ikametine bedelsiz olarak 

tahsis etmiştir. 

Bu durumda (A)'nın, kızına ikamet ettiği daireden dolayı herhangi bir kira 

bildiriminde bulunmasına gerek yoktur. Ancak, oğluna bedelsiz olarak tahsis ettiği 
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daireyi oğlu işyeri olarak kullandığından, bu dairenin emsal kira bedelini 

gayrimenkul sermaye iradı olarak beyan edecektir. (C)'nin ikametine bedelsiz 

olarak tahsis edilen yazlık daireden dolayı ise emsal kira bedeli hesaplanmayacaktır. 

 

3.3.3.2. Para Faizsiz Ev Kirasēz Durumu 

 

Uygulamada bazen, daire sahibinin, kiracıdan faizsiz borç para aldığı, 

kiracının da daire sahibinin evinde kirasız olarak oturduğuna rastlamak da olasıdır. 

Bu uygulama genellikle para faizsiz ev kirasız şeklinde tanımlanmaktadır. 

Konuyu bir örnek yardımıyla açıklayacak olursak; 

(A) sahibi bulunduğu dairelerden birini, (B)’den aldığı 10.000 TL borç para 

karşılığında (B)’nin kullanımına bırakmıştır. Yapılan anlaşmaya göre (B), (A)'nın 

dairesinde kira ödemeden oturacak, buna karşılık ödünç verdiği 10 bin lira için faiz 

almayacaktır. 

Bilindiği gibi, Gelir Vergisi Kanunu’nun 75. maddesinin birinci fıkrasında, 

menkul sermaye iradı; sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında, nakdi 

sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden müteşekkil sermaye dolayısıyla elde 

ettiği, temettü, faiz, kira ve benzeri iratlardır şeklinde tanımlanmış, aynı maddenin 

ikinci fıkrasının 6 numaralı bendinde de, her türlü alacak faizleri (adi, imtiyazlı, 

rehinli ve senetli alacaklarla cari hesap alacaklarından doğan faizler ve kamu tüzel 

kişilerince borçlanılan ve senede bağlanmış olan meblağlar için verilen faizler 

dahildir) menkul sermaye iradı sayılmıştır. 

Bu nedenle; 

(B)'nin yani borç para verenin, parayı alanın evinde kira vermeksizin 

oturmak suretiyle sağladığı yarar, anılan 75. madde hükmü gereğince alacak faizin 

türünden menkul sermaye iradıdır. 

(A) yani evini bedelsiz olarak borç para aldığı kimsenin kullanımına ya da 

oturmasına terk eder ise, GVK'nın 73. maddesi uyarınca, evinin emsal bedeli 

tutarında (binalarda emsal kira bedeli, bu yerin gayrisafi iradıdır) kira hasılatı elde 

etmiş sayılacaktır100. 

                                                      
100 Bu Konuda Ayrıca Bkz. Gelir Vergisi Genel Tebliği Sıra No: 89 
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3.3.3.3. Dairesini Kiraya Verenin Kirada Oturmasē 

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 74. Maddesi’nde, gayrimenkul sermaye iradında 

safi iradın bulunması için, 21'inci maddeye göre istisna edilen gayrisafi hasılata 

isabet edenler hariç olmak üzere gayrisafi hasılattan, kiraladıkları mal ve hakları 

kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek giderleri indirebilecekleri 

hüküm altına alınmıştır.  

Buna göre arsa karşılığı ya da başka şekilde aldığı daireleri konut olarak 

kiraya verenlerin kirada oturmaları halinde, gelir vergisi beyannamesinde gerçek 

gider usulünü seçmeleri koşuluyla, ödedikleri konut kira bedelini, aldıkları kiradan 

indirmeleri mümkündür. 

     Konuya ilişkin bir örnek verecek olursak; 

(A)'nın konut olarak kiraya verdiği 3 dairesi vardır. Bunlardan yılda sırasıyla 

300, 500, 600 ve 700 TL kira almaktadır. Kendisi ise bulunduğu konutta kirada 

oturmakta ve yılda 800 TL kira ödemektedir. 

Bu durumda (A), elde ettiği toplam 2.100 TL kira gelirinden, kira ile 

oturduğu konutun kira bedeli olan 800 TL'yi gerçek gider olarak indirebilecektir.    

 

    3.3.4. Arsa Karĸēlēĵē Edinilen Baĵēmsēz Bºl¿mlerin Baĵēĸlanmasē 

 

Bağışlama olayında, bağışta bulunulan kişi açısından "Veraset ve Ķntikal 

Vergisi" yükümlülüğü doğacaktır. Bağışlayan için, herhangi bir vergi söz konusu 

değildir. 

 

3.3.5. Kat Karĸēlēĵē Ķnĸaat Sºzleĸmelerinde Gelir Vergisi Yºn¿nden 

Vergiyi Doĵuran Olay 

 

Vergi Usul Kanunu’nun 19.maddesinde “vergi alacağı vergi kanunlarının 

vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumunun tekemmülü ile doğar.” 

hükmü gereği, vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesiyle devlet adına vergi alacağı, 

mükellef açısından vergi borcu doğar. Vergiyi doğuran olayın vuku bulmasıyla 

vergiyle ilgili yükümlülükler de başlar. Bu tarih; verginin dönemi, tarh zamanaşımı 
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süresinin başlaması ve bir kısım şekli ve maddi ödevlerin yerine getirilmesi 

açısından önem taşımaktadır. 

Gelir Vergisi Kanunu’nun 1. maddesinde yer alan “.. Gelir bir gerçek kişinin 

bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.” hükmünden gelir 

vergisinde vergiyi doğuran olayın gelirin elde edilmesine bağlandığı sonucu 

çıkarılmaktadır. 

Yukarıda da değinildiği üzere gelirin vergilendirilebilmesi için gelirin elde 

edilmesi şarttır. Yine değinildiği üzere Gelir Vergisi Kanununda elde etme bazı gelir 

türlerinde (örneğin değer artış kazancı) “tahsil esasına”; bazı gelir türlerinde 

(örneğin ticari kazanç) “tahakkuk esasına” göre belirlenmektedir. Bu sebepten 

konumuz açısından yani arsa sahibinin arsa payını müteahhide devrinde ortaya 

çıkan gelirin elde edilme zamanı bu devirden elde edilen gelirin nitelendirilmesine 

bağlı olarak değişiklik gösterecektir. 

Arsa sahibinin arsa payının müteahhide devrinde ortaya çıkan kazancın 

“değer artışı kazancı” olarak nitelendirilmesi durumunda, gelirin elde edilme 

zamanının “tahsil esasına” göre belirlenmesi gerekecektir. Buna göre kat karşılığı 

inşaat işlerinde arsa sahibi arsa payını müteahhide devri karşılığında kat (bağımsız 

bölüm) aldığından, katların (bağımsız bölümlerin) inşaat biterek arsa sahibine 

teslim edilmesiyle arsa sahibi açısından vergi borcu, devlet açısından da vergi 

alacağı doğmuş olmaktadır. 

Arsa sahibinin arsa payının müteahhide devrinde ortaya çıkan kazancın 

“ticari kazanç” olarak nitelendirilmesi durumunda gelirin elde edilme zamanı 

“tahakkuk esasına” göre belirlenecektir. Buna göre vergilendirilecek kazanç arsa 

sahibinin arsa payını tapuda müteahhide devretmesi ile doğmaktadır. Bu aşamada 

genelde arsa sahibi henüz katlar inşa edilmediğinden devir karşılığında fiili bir 

karşılık alamamakta ancak arsa sahibi için bir alacak (kat alacağı) tahakkuk 

etmektedir. 

Borçlar Kanunu’nun 182. Maddesi’nde ise genel olarak satım akdi ñBeyi bir 

akittir ki onunla bayi, satēlan malē m¿ĸterilerin iltizam ettiĵi semen mukabilinde 

m¿ĸteriye teslim m¿lkiyeti ona nakleylemek borcunu tahamm¿l eder. Hilafēna adet 

veya mukavele mevcut deĵil ise bayi ile m¿ĸteri borlarē aynē zamanda ifa etmekle 

m¿kelleftirler.ò şeklinde tanımlanmıştır. Bu iki kanun hükmü birlikte 
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yorumlandığında taşınmaz satışlarında vergiyi doğuran olayın satıcının malı teslim 

etmesi ve alıcının ise malın bedelini ödemesi üzerine doğduğunu kabul etmek 

gerekir101. 

Bu sebepten arsa sahibi açısından vergiyi doğuran olay; arsa payı 

karşılığında aldığı katların satımı (elden çıkarılması) olup bu konuda herhangi bir 

tereddüt bulunmamaktadır. 

Müteahhidin arsa sahibine teslim ettiği katlardan dolayı bir kazancı olmuş 

ise müteahhit için vergiyi doğuran olay; katların yapı kullanma izinlerinin alınarak 

arsa sahibi üzerine teslim edilmesi ile gerçekleşecektir102. Bu tarihte müteahhit için 

vergi yükümlülüğü devlet açısından vergi alacağı doğmuş olmaktadır. 

  Üzerinde durulması gereken bir başka husus ise müteahhidin uhdesinde 

kalan katların satışında (elden çıkarılmasında) vergiyi doğuran olayın ne zaman 

vuku bulacağıdır. 

İnşaat yapıp satan müteahhitler, uzun süreler hasılat elde etmeden inşa 

maliyetlerine katlanamadıkları için, ileride tamamlayarak teslim edecekleri 

bağımsız bölümleri inşaat devam ederken hatta temel bile atılmadan önce 

pazarlamakta ve bağımsız bölümlerin bedelini iş devam ederken kısmen ya da 

tamamen tahsil etmektedirler. 

Ticari kazançlarda elde etme açısından tahakkuk esası geçerlidir. Tahakkuk 

esası, gelirin mahiyet ve tutar itibariyle kesinleşmesi başka bir ifade ile gelirin fiilen 

tahsil edilmese bile hak sahibi tarafından talep edilebilir olması demek olup, gelirin 

tahakkuk ettiğini ve vergilendirilecek aşamaya geldiğini ifade etmektedir. 

Özel inşaatlarda gelirin tahakkukundan bahsedebilmek için, satış 

sözleşmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak yazılı olarak yapılmış bir satış 

sözleşmesi gelirin elde edilmiş olması anlamına gelmeyeceği gibi vergilendirmek 

için yeterli değildir. Vergilendirme yapabilmek için, satış keyfiyetinin tapu siciline 

tescil ettirilmesi gereklidir. Bu tescilin hukuki hükmü, mülkiyetin ve hukuki tasarruf 

hakkının devredildiğini göstermesidir. 

 

                                                      
101  Şükrü Kızılot, Ķnĸaat Muhasebesi Vergilendirilmesi Mevzuatē ve Asgari Ķĸilik, Ankara, 

Yaklaşım Yayınları, 2000, s.376. 
102 Atilla Yılmaz Dölarslan,  “Arsa Karşılığı Yapılan İnşaat İşlerinde KDV”, Vergi D¿nyasē Dergisi, 

Cilt: 1, Sayı.93, 1989, s.11. 
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Yapılan sözleşmeye bağlı olarak bağımsız bölümün hukuki tasarruf hakkı 

ve mülkiyeti alıcıya geçmiş ise, satıcı açısından gelir doğmuş demektir ve bunu ilgili 

dönem beyanlarına yansıtmak zorundadır. 

Eğer yapılan sözleşmede gayrimenkulün bitmiş halde teslimi öngörülmüş ve 

buna ilişkin olarak bir bedel ödenmiş ise, bu tür sözleşmeler satış sözleşmesi 

kapsamında değerlendirilmeyecektir. Dolayısıyla alınan bedelin gelir olarak değil 

“alınan sipariş avansı” kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Konut ya da iş yeri satışlarında vergiyi doğuran olay, müteahhidin konut ya 

da işyerini tamamlayarak, bu mal üzerindeki tasarruf hakkını alıcıya devretmesi 

anında gerçekleşir. Alıcının edimini yani gayrimenkulün karşılığı olan parayı ya da 

aynı müteahhide önceden avans olarak vermiş olmasının veya gayrimenkulün 

teslimi anında ya da teslimden sonra vermiş olmasının vergiyi doğuran olaya 

herhangi bir etkisi yoktur. 

Bu durumda, vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesi arsa payının alıcı adına 

tescili ile değil, inşaatın bağımsız bölümlerinin tamamlanarak iktisadi tasarruf 

hakkının alıcıya bırakılması ile gerçekleşir. Ancak, bazen tapuya tescil işlemlerinin, 

bağımsız bölümlerin tamamlanarak alıcıların fiili kullanımlarına terk edilmesinden 

çok sonra gerçekleştiği görülebilmektedir. 

Bu durumda da yine aynı esasa dayanarak, gayrimenkulün tamamlanarak 

iktisadi tasarruf hakkının alıcıya devriyle vergiyi doğuran olayın gerçekleştiği, 

vergileme açısından şekli bir prosedür olan tapuda tescili beklemeye gerek olmadığı 

söylenebilir. 

Bu konuda önem arz eden bir diğer husus ise inşaatın bittiği tarihin tespitidir. 

İnşaatın fiziken tamamlanması, inşaatın bittiğinin kabulü için tek başına yeterli 

unsur değildir. 3194 sayılı İmar Kanununun 31’inci maddesinde “İnşaatın bitme 

günü, kullanma izninin verildiği tarihtir.” hükmü yer almaktadır. Yasal olarak, 

inşaatın bitmiş sayılması için yapı kullanma izninin (iskan ruhsatı) alınmış olması 

gerekir. Gayrimenkul teslimlerinde gerek Gelir veya Kurumlar Vergisi gerekse 

KDV açısından vergiyi doğuran olay iskan ruhsatının alındığı tarihte vuku 

bulacaktır.  

Ancak ruhsatın gecikmesi durumunda eğer inşaat fiilen kullanılmaya 

başlanmışsa, (içine yerleşme, kiralama, su-elektrik-doğalgaz vb. aboneliklerinin 
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verilmesi gibi) yani alıcının tasarrufuna terk edilmişse, kullanılmaya başlandığı 

tarihte inşaatın tamamlanarak teslim edildiğinin ve yukarıda belirttiğimiz vergiler 

açısından vergiyi doğuran olayın gerçekleştiğinin kabulü gerekir. 

Özel inşaat işlerinde vergiyi doğuran olay, yapılan inşaatın alıcının 

tasarrufuna (istifadesine ve yararına) sunulduğu andır. Bu durum vergisel anlamda 

satış hükmündedir. 

Bu sebepten esas olan iktisadi tasarruf hakkının devridir. Bu hakkın alıcıya 

devredildiği anda satım akdinin özü olan teslim borcu yerine getirilmiş 

bulunulduğundan alıcının semeni isteme hakkı doğmakta ve dolayısıyla vergiyi 

doğuran olay da bu intikal ile meydana gelmiş olmaktadır103. 

 

3.3.6. Kat Karĸēlēĵē Ķnĸaat Sºzleĸmelerinde Gelir Vergisi Matrahē 

 

Gelir Vergisi Kanunu’na göre gelirin safi tutarının vergiye tabi tutulduğuna 

yukarıda değinmiş idik. Arsa sahibi açısından da arsanın devrinden doğan gelirin 

safi tutarı vergilendirilmelidir. Burada da arsanın devrinin değer artışı kazancı ve 

ticari kazanç sayılmasına göre farklı matrah belirleme usulleri ortaya 

çıkmaktadır104. 

Arsa sahibinin arsa payının müteahhide devrinde ortaya çıkan gelirin “değer 

artışı kazancı” olarak nitelendirilmesi durumunda, gelirin safi tutarının diğer bir 

değişle verginin matrahının belirlenebilmesi için öncelikle devir bedelinin yani 

gayrisafi gelirin tutarının belirlenmesi gerekmektedir. Akabinde bu tutardan arsanın 

maliyet bedeli devir nedeniyle arsa sahibince yapılan giderler ve son olarak ödenen 

vergi ve harçlar düşülmek suretiyle safi tutar ortaya çıkarılacaktır. 

Arsa sahibinin arsa payının müteahhide devrinde ortaya çıkan gelirin “ticari 

kazanç” olarak nitelendirilmesi durumunda, safi tutarın (vergi matrahının) 

belirlenmesi daha kolay olmaktadır. Zira burada arsa bir iktisadi işletmenin 

aktifinde kayıtlı olduğundan, arsa devri sonucu elde edilen hasılattan arsanın 

işletmenin aktifinde kayıtlı olan değerinin ve diğer giderlerin düşülmesiyle safi tutar 

ortaya çıkar. 

                                                      
103 Kızılot, s.377. 
104 Turut, s.221. 
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Müteahhidin arsa sahibine teslim ettiği katlardan dolayı elde ettiği kazancın 

safi tutarının (verginin matrahının) tespiti için bu katların devir bedelinin (satış 

hasılatının) ve maliyet bedelinin tespiti gerekmektedir. Çünkü verginin matrahı (safi 

kazanç) müteahhidin söz konusu katların arsa sahibine tesliminden elde ettiği hasılat 

ile katların kendisine maliyeti arasındaki farktan oluşacaktır. 

Bir diğer konu da; kat karşılığı inşaat işlerinde müteahhidin uhdesinde kalan 

katların elden çıkarılması durumunda vergi matrahının nasıl hesaplanacağıdır. 

Verginin matrahının tespiti için müteahhidin uhdesinde kalan katların maliyet 

bedelinin tespit edilmesi gerekmektedir. Çünkü verginin matrahı satış sonucunda 

elde edilen hasılattan maliyet bedelinin düşülmesi ile tespit edilecektir. İnşa edilen 

katların maliyet bedeli; hammadde, işçilik, genel imal giderleri, genel yönetim 

giderleri vb. gibi inşaat harcamalarından ve arsa maliyetinden oluşacaktır. 

Müteahhidin uhdesinde kalan katların arsa maliyetlerinin ne olduğu 

hususunda çeşitli yaklaşımlar mevcuttur. Genel kabul gören yaklaşım ise 

müteahhidin arsa sahibine verdiği katlar için yaptığı inşaat masraflarının toplamının 

kendi uhdesinde kalan katların arsa maliyetini teşkil edeceği yönündedir. 

Bu yaklaşımın vergi idaresince de benimsendiğini söyleyebiliriz. Nitekim 

Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın vermiş olduğu bir 

muktezada;” Buna göre kat karşılığında başkasının arsasına yapılan inşaatta toplam 

inşaat maliyeti, şirketinize ait dairelerle arsa sahibine verilen dairelerin inşası için 

yapılan harcamaların tutarıdır. Ancak toplam inşaat maliyetinin (harcamanın) arsa 

sahibine verilen dairelere isabet eden kısmı ise arsa sahibine yapılan nakit ödemenin 

kat karşılığı iktisap edilen arsanın maliyet bedelini ifade etmektedir105.” denilmiştir. 

Nitekim müteahhidin inşaat için arsa sahibinden aldığı bedel kendi 

uhdesinde kalan katlara tekabül eden arsa payı olmaktadır. Bu arsa payının rayiç 

değeri hem müteahhidin hizmet bedeline hem de arsa sahibinin arsayı satış bedeline 

tekabül etmektedir. 

 

 

 

                                                      
105 Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın B.07.4.DEF. 0.34.11/KVK 13-

6428 sayılı muktezası. 
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3.3.7.Arsa Payēnēn Devrinden Elde Edilen Kazancēn Gelir Vergisi 

Dēĸēnda Kaldēĵē Haller 

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun “değer artış kazançları” başlıklı mükerrer 80. 

maddesinin 1. fıkrasının 6. bendinde şu hükme yer verilmiştir; “iktisap şekli ne 

olursa olsun (ivazsız olarak iktisap edilenler hariç) 70 inci maddenin birinci 

fıkrasının (1), (2), (4) ve (7) numaralı bentlerinde yazılı mal (gerçek usulde vergiye 

tâbi çiftçilerin ziraî istihsalde kullandıkları gayrimenkuller dahil) ve hakların, 

iktisap tarihinden başlayarak beş yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar”. 

Dolayısıyla, Gelir Vergisi Kanunu’nun 70. maddesinin 1 fıkrasının 1. bendinde 

sayılan kıymetlerden olan gayrimenkullerin elden çıkarılmasından doğan kazançlar, 

mükerrer 80. madde de belirtilen şartlarla vergilendirileceklerdir. 

Ayrıca, yine Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80. maddesinin 3. 

fıkrasında ise, “Bir takvim yılında elde edilen değer artışı kazancının, menkul 

kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlananlar 

hariç, 9.700 TL’si106” gelir vergisinden müstesna tutulmuştur. 

Dolayısıyla arsa sahibinin arsa payını müteahhide devrinde elde ettiği gelir 

değer artış kazancı bağlamında değerlendirildiğinde, “iktisap şekli”, “elde tutma 

süresi” ve “elde edilen kazancın tutarı”na bağlı olarak, bu geliri kısmen ya da 

tamamen vergi dışı tutabilen üç durum söz konusu olmaktadır. Gayrimenkulün 

devrinden elde edilen kazanç maddede belirtilen bu durumlara uyuyor ise, elde 

edilen gelir değer artış kazancı olarak da vergilendirilmeyecek, yani tamamen vergi 

dışı kalacaktır.  

 

3.4. KAT KARķILIĴI ĶNķAAT S¥ZLEķMELERĶNDE TARAFLARIN  KURUMLAR 

VERGĶSĶ M¦KELLEFĶYETĶ BAKIMINDA N DURUMU 

 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 1.maddesinde “Kurum kazancı, gelir 

vergisinin konusuna giren gelir unsurlarından oluşur.” hükmüne yer verilerek 

Kurumlar Vergisi’nin konusunun Gelir Vergisi’nin konusuna giren gelir unsurları 

                                                      
106 2014 takvim yılı için 
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olduğu açık olarak belirtilmiştir. 

Arsanın iktisadi bir işletmeye dahil olduğu durumda arsa sahibi işletmenin, 

arsa payını müteahhide devrinden elde ettiği gelir, “ticari kazanç” mahiyetinde 

değerlendirilecektir. Arsa sahibi gerçek kişi ise kat karşılığı inşaat işinden dolayı 

elde ettiği kazanç gelir vergisine tabi iken; arsa sahibi kurumlar vergisi kanununda 

sayılan kurumlardan ise elde ettiği kazanç bu kanun hükümlerine göre 

vergilendirilecektir.  

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun birinci maddesinde vergiye tabi tutulan 

kurumlar tek tek sayılmak suretiyle belirtilmiştir. Buna göre aşağıda yer alan 

kurumların kazançları, Kurumlar Vergisi'ne tabidir. 

 

¶ Sermaye şirketleri, 

¶ Kooperatifler, 

¶ İktisadi kamu kuruluşları, 

¶ Dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler, 

¶ İş ortaklıkları 

 

Şayet kat karşılığı inşaat sözleşmesine konu olan arsa yukarıda sayılan 

kurumların birine ait ise, elde edilen kazanç kurumlar vergisine tabi olacaktır. 

Kazancın hukuki niteliği, verginin matrahının hesaplanması vb. esaslar gelir 

vergisinde olduğu gibi aynen Kurumlar vergisi için de geçerli olmaktadır. 

Diğer bir konu ise arsa payının müteahhide devri işleminin, 5520 sayılı 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/(1)-e fıkrasında hüküm altına alınan istisna 

konusuna girip girmeyeceğidir.  

Söz konusu maddede; kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer 

alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, 

intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların % 75'lik kısmı 

kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.  

Bu istisna, satışın yapıldığı dönemde uygulanır ve satış kazancının 

istisnadan yararlanan kısmı satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar 

pasifte özel bir fon hesabında tutulur. Ancak satış bedelinin, satışın yapıldığı yılı 

izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar tahsil edilmesi şarttır. Bu süre içinde 
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tahsil edilmeyen satış bedeline isabet eden istisna nedeniyle zamanında tahakkuk 

ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır. 

 Daha önce de belirttiğimiz gibi arsa payının müteahhide devri işlemi, 

müteahhide yapılan bir satıştır. Nitekim Maliye idaresinin uygulaması da 

belirttiğimiz üzere bu yöndedir. İdare bu işlemleri trampa olarak yani iki ayrı teslim 

ve satış seklinde değerlendirmektedir.  

Bu nedenle maddede belirtilen gayrimenkullerin "satış" larından elde edilen 

kazanç şartı arsa payının müteahhide devri işleminde gerçekleşmektedir.  İstisna 

uygulamasında belirtilen şartların da gerçekleşmesi durumunda arsa sahibi 

kanaatimizce bu istisnadan faydalanabilecektir.  

 

3.5. S¥ZLEķME TARAFLARININ KATMA DEĴER VERGĶSĶ 

M¦KELLEFĶYETĶ BAKIMINDAN DURUMU  

 

Kat karşılığı inşaat işlerinde sözleşme taraflarının Katma Değer Vergisine 

tabi olup olmayacağı hususunda Katma Değer Vergisi Kanunu’nda bir düzenleme 

yoktur. Dolayısıyla kat karşılığı inşaat işlerinin Katma Değer Vergisi bakımından 

vergilendirilmesi önemli tartışmalara ve ihtilaflara neden olmaktadır. 

           Bu konuda temel tartışma kat karşılığı inşaat işinin “trampa” olarak 

nitelendirilip nitelendirilemeyeceği hususunda yaşanmaktadır. Bu tartışmada arsa 

sahibinin müteahhide devrettiği arsa payından dolayı KDV söz konusu olup 

olmayacağı ile müteahhidin arsa sahibine devrettiği katlardan dolayı KDV doğup 

doğmayacağı sorununa sebep olmaktadır. Bunların yanı sıra eğer bu devirlerin 

KDV’nin konusuna girdiği kabul edilir ise her iki devir açısından da KDV’ni 

doğuran olayın gerçekleşme zamanı ve her iki devirdeki KDV’nin matrahının ne 

olacağı ayrıca sorun olmaktadır. 

Çalışmamızın bu bölümünde öncelikle kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde, 

sözleşme taraflarının katma değer vergisi bakımından yükümlülükleri konusunda 

genel açıklamaya yer verilecek, daha sonra katma değer vergisinin konusu, matrahı 

ve katma değer vergisinde vergiyi doğuran olayın ne olduğu konularına kısaca 

değinilerek, kat karşılığı inşaat işlerinin katma değer vergisinin konusuna girip 

girmediği, söz konusu işlerde katma değer vergisi matrahının nasıl tespit edildiği ve 
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bu işlerde vergiyi doğuran olayın ne zaman gerçekleştiği hususlarında ayrıntılı 

açıklamalara yer verilecektir.  

 

3.5.1. Genel Olarak 

 

Kat karşılığı inşaat işlerinin vergilendirilmesiyle ilgili olarak herhangi bir 

yasal düzenleme bulunmamaktadır. Konuyla ilgili olarak Maliye Bakanlığının 1985 

yılında yayımlanmış olan 30 seri no’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nden 

başka herhangi bir düzenleme yoktur. Söz konusu tebliğin D fıkrasında kat karşılığı 

inşaat işi ile ilgili açıklamalar aynen aşağıdaki gibidir: 

 

 D) Arsa Karĸēlēĵē Ķnĸaat Ķĸinde Katma Deĵer Vergisi Uygulamasē 

 

1. Arsa Sahibi Tarafēndan M¿teahhide Arsa Teslimi: 

 

Arsanēn bir iktisadi iĸletmeye dahil olmasē veya arsa sahibinin arsa alēm 

satēmēnēn mutad ve s¿rekli bir faaliyet olarak s¿rd¿r¿lmesi halinde, konut veya 

iĸyeri karĸēlēĵē m¿teahhide yapēlan bu arsa teslimi katma deĵer vergisine tabidir. 

Ancak arsa sahibinin, gerek usulde m¿kellefiyetini gerektirmeyecek ĸekilde, arizi 

bir faaliyet olarak arsasēnē daire veya iĸleri karĸēlēĵēnda m¿teahhide tesliminde 

vergi uygulanmayacaktēr. 

 

2. M¿teahhit Tarafēndan Arsa Sahibine Konut veya Ķĸyeri Teslimi: 

 

Katma Deĵer Vergisi Kanununun geici 8. maddesi gereĵince, 150 m2'ye 

kadar konutlarēn teslimi 31.12.1992 tarihine kadar katma deĵer vergisinden istisna 

edilmiĸtir. Sºz konusu istisna uygulamasē ile ilgili olarak 9 Seri No.lu Katma Deĵer 

Vergisi Genel Tebliĵinde gerekli aēklamalar yapēlmēĸtēr. 

Buna gºre, m¿teahhit tarafēndan arsa sahibine, arsanēn karĸēlēĵē olarak 

yapēlan 150 m2'ye kadar konut teslimlerine katma deĵer vergisi uygulanmayacaktēr. 

M¿teahhit tarafēndan arsa sahibine yapēlan iĸyeri veya 150 m2'den b¿y¿k konut 

teslimlerinde ise emsal bedel ¿zerinden katma deĵer vergisi uygulanacaktēr. 
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M¿teahhit tarafēndan arsa sahibine teslim edilen 150 m2'ye kadar konutlar 

dolayēsēyla y¿klenilen katma deĵer vergisi indirilemeyecek, bu vergiler gider veya 

maliyet unsuru olarak dikkate alēnacaktēr. Ancak y¿klenilen vergilerden, iĸyeri veya 

150 m2'den b¿y¿k konutlara isabet eden kēsēm indirim konusu yapēlabilecektir. Bu 

uygulamada, 26 Seri No.lu Katma Deĵer Vergisi Genel Tebliĵinin "Kēsmi Vergi 

Ķndirimi" baĸlēklē (G) bºl¿m¿ndeki aēklamalar esas alēnacaktēr. 

 

            E)Konut  Ķstisnasē  

 

Katma Deĵer Vergisi Kanununun geici 8. maddesinde, net alanē 150 m2'ye 

kadar olan konutlarēn tesliminin vergiden m¿stesna olduĵu h¿kme baĵlanmēĸ, konu 

ile ilgili olarak; 9 Seri No.lu Katma Deĵer Vergisi Genel Tebliĵinin 1. bºl¿m¿nde, 

net alan deyiminin "konut ierisinde duvarlar arasēnda kalan temiz alan" olarak 

tanēmlanan faydalē alanē ifade ettiĵi, plan ve proje gereĵi konut dēĸēnda bir amala 

kullanēlacak bºl¿mleri de ihtiva eden inĸaatlarda istisnanēn sadece konut olarak 

kullanēlacak bºl¿mlere uygulanacaĵē aēklanmēĸtēr. 

Bakanlēĵēmēza intikal eden olaylardan balkon, kºm¿rl¿k, garaj, asansºr 

boĸluĵu gibi yerlerin istisna karĸēsēndaki durumu konusunda teredd¿te d¿ĸ¿ld¿ĵ¿ 

anlaĸēldēĵēndan bu konuda aĸaĵēdaki ĸekilde hareket edilmesi uygun gºr¿lm¿ĸt¿r. 

 

           1.Balkon, kºm¿rl¿k, garaj, asansºr boĸluĵu ve benzeri yerler, konutlardan 

ayrē olarak kullanēlmalarē m¿mk¿n olmadēĵēndan prensip olarak istisna kapsamē 

iinde m¿talaa edilecektir. 

 

           2.Bu yerlerin 150 m2'lik sēnērēn hesabēnda ne ºl¿de dikkate alēnacaĵē ise 3 

Seri No.lu "Konut Ķnĸaatē ve Yatērēmlarda Vergi, Resim, Har Muafiyet ve Ķstisnasē" 

Genel Tebliĵinin 4. bºl¿m¿ndeki aēklamalara gºre belirlenecektir. 

  

           "Halk konutu standartlarē"nēn deĵiĸik 3. ve 4. maddelerine atēfta bulunan bu 

aēklamalara gºre; 
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            a)Faydalē alan konut ierisinde, duvarlar arasēnda kalan temiz alandēr. 

            b)Faydalē alan genel olarak duvar y¿zlerinde 2,5 cm sēva bulunduĵu kabul 

edilerek, proje ¿zerinde gºsterilmiĸ bulunan kaba yapē boyutlarēnēn her birinden 

5'er cm. d¿ĸ¿lmek suretiyle hesaplanēr. 

 

Ancak konutlarda kapē ve pencere ĸeritleri, duman ve ºp bacasē ēkēntēlarē, 

ēĸēklēklar ve hava bacalarē; karkas binalardaki kolonlarēn duvarlardan taĸan 

diĸleri; bir konuttaki balkonlarēn veya arsa zemininden 0,75 m.den y¿ksek 

teraslarēn toplamēnēn 2 m2'si ok katlē binalarda yapēlan ekme katlarēn etrafēnda 

kalan ve ticaret bºlgelerinde zemin katlarēn komĸu hududuna kadar uzamasē ile 

meydana gelen teraslar; ok katlē binalarda genel giriĸ, merdiven, sahanlēklar ve 

asansºrler; iki katlē tek ev olarak yapēlan konutlarda i merdivenlerin altēnda 1,75 

m. y¿ksekliĵinden az olan yerler; bodrumlarda konut baĸēna bir adet, konutun 

bulunduĵu bina dēĸēnda konut baĸēna 4 m2'den b¿y¿k olmamak ¿zere yapēlan 

kºm¿rl¿k veya depo; kalorifer dairesi, yakēt deposu, sēĵēnak, kapēcē ve kalorifer 

dairesi, m¿ĸterek hizmete ayrēlan depo, amaĸērlēk; bina iindeki garajlar ile bina 

dēĸēnda konut baĸēna 18 m2'den b¿y¿k olmamak ¿zere yapēlan garajlar, faydalē alan 

dēĸēndadēr. 

Bina dışındaki kömürlük ve depoların 4 m2'yi, garajların 18 m2'yi aşan kısmı, 

ait oldukları konutun faydalı alanına dahil edilirler.” 

Yukarıda yer alan tebliğden de anlaşıldığı üzere, Maliye İdaresinin arsa payı 

karşılığı bağımsız bölüm yapımı işinde iki ayrı teslimin (satışın) bulunduğu, 

bunlardan birincisinin arsa sahibi tarafından müteahhide arsa teslimi; ikincisinin ise 

müteahhit tarafından arsaya karşılık olarak arsa sahibine bağımsız bölüm teslimi 

olduğu ve karşılıklı bu teslimlerin ”trampa” teşkil ettiği yönündeki istikrarlı 

yaklaşımının neticesi olarak, müteahhit tarafından teslim edilen, diğer bir ifadeyle 

arsa sahibine satıldığı kabul edilen bağımsız bölümlerin arsa sahibi açısından yeni 

bir iktisap teşkil edeceği söylenebilir. 

Dolayısıyla tebliğe göre kat karşılığı inşaat işleri bir “trampa” olarak 

nitelendirilmekte, bu işlemde iki teslim (satış) olduğu kabul edilerek her iki teslimin 

de KDV’ye tabi olduğu anlaşılmaktadır. 

Yine tebliğe göre arsanın bir iktisadi işletmenin aktifine kayıtlı olması ya da 
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arsa sahibinin arsa alım-satımını mutat ve sürekli bir faaliyet olarak sürdürmesi 

halinde, kat (konut, İşyeri) karşılığı müteahhide yapılan arsa teslimi KDV'ye tabi 

olacaktır. Aksi durumda bu teslimler KDV’ye tabi olmayacaktır. 

 

3.5.2. Kat Karĸēlēĵē Ķnĸaat Ķĸlerinde Katma Deĵer Vergisinin Konusu 

 

Katma Değer Vergisi genel olarak mal ve hizmetlerin tedavülü üzerinden 

alınan bir vergidir. İdealinde ekonomideki her türlü mal ve hizmet hareketinin 

kapsanması hedeflenir. Ancak vergileme tekniğinin gerekleri, kapsamın bu derece 

geniş tutulmasını önler107. 

Bu gereklilik, Katma Değer Vergisi Kanunumuzun düzenlenmesinde de 

dikkate alınmış ve verginin konusu; üçlü bir ayırım içinde adı geçen Kanunun 

1.maddesinde “Türkiye’de yapılan aşağıdaki işlemler katma değer vergisine tabidir: 

 

1. Ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan 

teslim ve hizmetler, 

2. Her türlü mal ve hizmet ithalatı, 

3. Diğer faaliyetlerden doğan teslim ve hizmetler” şeklinde tespit edilmiştir. 

 

Maddede KDV’nin konusu olarak, genel manada ticari, sınai, zirai faaliyet 

ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan işlemlerin belirlenmiş bulunması 

KDV’ye konu olan işlemlerin kar ve zarar riski içerisinde, gelir elde etme amacına 

yönelik şekilde yapılması manasına gelmektedir108. Bu nedenle “gelir elde etme 

amacı” ve sonucunda kar ve zararın oluşması unsurlarını barındırmayan işlemler; 

ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti niteliği arz etmeyeceğinden 

KDV’nin konusuna girmezler 109 . Ayrıca yasada belirtilen bu faaliyetlerin 

devamlılık göstermesi gerekmektedir. Ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek 

faaliyetlerinin “arızi” olarak yapılması KDV’ye konu olmaz110. 

                                                      
107  Yılmaz Özbalcı, Katma Deĵer Vergisi Kanunu Yorum ve Aēklamalarē, Ankara, Oluş 

Yayıncılık 2002, s.51. 
108  Şükrü Kızılot, Katma Deĵer Vergisi Kanunu ve Uygulamasē, Cilt:1, Ankara, Yaklaşım 

Yayınları, 1998, s.30. 
109 Bayram Güzel, “Arsa Karşılığı Kat Teslimi, Kat Karşılığı Arsa Teslimlerinin KDV Karşısındaki 

Durumu Konusundaki Tartışmalar”, Vergi Sorunlarē Dergisi, Cilt:1, Sayı:174, Mart 2003, s.43. 
110 Yılmaz Özbalcı, s.53. 
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Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1.maddesinin 2.fıkrasında “Ticari, sınai, 

zirai faaliyet ile serbest meslek faaliyetinin devamlılığı, kapsamı ve niteliği Gelir 

Vergisi Kanunu hükümlerine göre; Gelir Vergisi Kanununda açıklık bulunmadığı 

hallerde, Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre tayin ve 

tespit edilir” hükmüne yer verilerek faaliyetin devamlılığının nasıl tespit edileceği 

gösterilmiştir. Buna göre Gelir Vergisi Kanunu uyarınca ticari kazanç elde edilen 

faaliyetler çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV’ye tabi olacaktır. 

Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde arsa sahibi ile müteahhit, arsa sahibinin 

arsası üzerinde tüm masrafları müteahhit tarafından karşılanmak üzere bir inşaat 

yapılması, buradaki bağımsız bölümlerin arsa sahibi ile müteahhit arasında belli bir 

oranda paylaştırılması ve müteahhidin uhdesinde kalan bağımsız bölümlerin arsa 

paylarının, tapuda müteahhit veya onun göstereceği kişiler adına geçirilmesi 

üzerinde anlaşırlar. 

Arsa sahibi ve müteahhit tarafından karşılıklı olarak yapılan bu devir 

işlemlerinin KDV’ye konu olup olmayacağı hususunda yasada özel bir düzenleme 

bulunmamaktadır. 

Arsa payı karşılığı bağımsız bölüm yapım işlerinin vergilendirilmesiyle 

ilgili Maliye idaresinin tebliğ bazındaki tek belirlemesi, 30 seri no’lu Katma Değer 

Vergisi Genel Tebliğinde yapılmıştır. 

Tebliğin ilgili bölümünde; arsanın bir iktisadi işletmeye dahil olması veya 

arsa sahibinin arsa alım satımının mutad ve sürekli bir faaliyet olarak sürdürülmesi 

halinde, konut veya işyeri karşılığı müteahhide yapılan arsa tesliminin katma değer 

vergisine tabi olacağı belirtilmiştir. 

Yine, söz konusu Tebliğde müteahhidin hukuki durumu göz önüne 

bulundurulmamış ve her halükarda müteahhit tarafından arsa sahibine, arsa payının 

karşılığı olarak yapılan bağımsız bölüm teslimlerinin KDV’ye tabi olacağı 

belirtilmiştir. Buna arsa payı karşılığı bağımsız bölüm yapımı işi ile iştigal eden 

mükellefler, arsa sahibine yapmış oldukları bağımsız bölüm teslimlerinde KDV 

hesaplayacaklardır. 

Arsa sahibi ile müteahhit arasındaki ilişkiyi “trampa” olarak yorumlayan 

Maliye idaresi görüşünün doktrinde de ağırlıklı olarak benimsenmiş olduğunu 

belirtmiştik. Nitekim benimsenen bu yaklaşımın devamı olarak, bu işlerde arsa 
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sahibinin müteahhide “arsa payı teslimi”, müteahhidin ise arsa sahibine “bağımsız 

bölüm teslimi” gerçekleştirdiği ve her iki tarafın tesliminin de KDV’ye tabi olacağı 

birçok yazar tarafından ileri sürülmektedir. 

Danıştay’ın ise arsa karşılığı bağımsız bölüm yapımı işlerinde, arsa sahibi 

tarafından müteahhide arsa payı devri ve müteahhit tarafından arsa sahibine 

bağımsız bölüm devri işlemlerinin KDV’ye tabi olup olmayacağı hususunda 

istikrarlı bir görüş ortaya koymadığı söylenebilir. 

           Danıştay birçok kararında, gerek arsa sahibi tarafından müteahhide arsa payı 

devrinin, gerekse müteahhit tarafından arsa sahibine bağımsız bölüm teslimlerinin, 

KDV’ye tabi olmayacağını kabul etmiştir111. 

Ayrıca Danıştay’ın bu yöndeki yaklaşımının devamı olarak; 30 seri no’lu 

KDV Genel Tebliği’nde 150 metrekarenin üstündeki konut teslimleri ile işyeri 

teslimlerinin KDV’ye tabi olduğunun belirtildiğini, yasada yer almayan bir 

konunun genel tebliğler ile düzenlenemeyeceğini, bunun Anayasanın 73. 

maddesinin 3. fıkrasındaki vergi ve benzeri mali yükümlülüklerin kanunla 

konulacağı, değiştirileceği veya kaldırılacağı hükmüne aykırı olduğunu 

belirtmektedir112. Benzer gerekçeyle verilmiş Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel 

Kurulu Kararı113 da mevcuttur. 

                                                      
111Danıştay. 11.Daire’nin 23.02.1999 tarih ve E.1997/3352, K.1999/768 sayılı kararı (Danıştay 

Dergisi, S.101, 2000, s.789; Danıştay. 11. Daire’nin 09.12.1999 tarih ve E.1999/3027, K.1999/4846 

sayılı kararı (Danıştay Dergisi, S.103,2001, s.940-943);Danıştay. 11. Daire’nin 07.02.1996 tarih ve 

E. 1995/4267, K.1996/497 sayılı kararı “…yükümlünün arsa sahibi ile yaptığı sözleşmeye göre arsa 

karşılığı bağımsız bölüm (konut) teslim ettiği, Danıştay'ın bu konudaki içtihatlarına göre arsa 

karşılığı inşa edilen bağımsız bölümlerin arsa sahiplerine teslim edilen kısmının 3065 sayılı Kanunun 

1/1.maddesinde sayılan işlemlerden olmadığı, arsanın değerlendirilmesi amacını taşıdığı ve hukuki 

açıdan birden çok işlemi içeren kendine özgü bir akit 

olduğu dolayısıyla katma değer vergisine tabi tutulamayacağı…” (www.danistay.gov.tr); aynı 

gerekçelerle Danıştay. 9. Daire’nin 18.10.2000 tarih ve E. 1999/3448 , K. 2000/2932 sayılı kararı 

(http://www.mevbank.com.tr/mevbank/doc/dvframe3.asp?docid=31255&lcode=down&count=0&

minpar= 0& maxpar=0&mode1=1&src=DAN/701018.59) (15 Ağustos 2014); Danıştay. 9. 

Daire’nin 14.05.1993 tarih ve E. 1992/3914, K. 1993/2057 sayılı kararı (Danıştay Dergisi, 

S.88,1994, s.416-417);Danıştay. 7. Daire’nin 23.10.2002 tarih ve E. 2000/5651, K. 2002/3370 sayılı 

kararında da şu gerekçeler belirtilmiştir : “…kat karşılığı arsa teslimi ile arsa karşılığı kat 

teslimlerinin birbirinden ayrılması mümkün olmayan çok işlem niteliğinde olduğu, arsasını 

müteahhit şirkete teslim eden arsa sahibi yönünden ortada ticari bir muamele olmadığı, arsanın 

değerlendirilmesi amacıyla böyle bir işlem yapıldığı, arsa karşılığı olarak arsa sahibine gayrimenkul 

teslim edilmesi durumunda KDV doğuran olayın meydana gelmediği” 

(http://www.mevbank.com.tr/mevbank/doc/dvframe3.asp?docid=45210&lcode=down&count=0&

minpar=0&maxpar=0&mode1=1&src=) (15 Ağustos 2014) 
112  Danıştay. 11. Daire’nin 23.02.1999 tarih ve E.1997/3352, K.1999/768 sayılı kararı 

(www.danistay.gov.tr). 
113 Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu’nun 22.10.1999 tarih ve E. 1999/80, K.1999/455 

sayılı kararı, Danēĸtay Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 103,2001, s.173. 
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Diğer taraftan, Danıştay’ın vermiş olduğu bazı kararlarına yansıyan görüşü 

ise, tamamen farklıdır. Buna göre inşaat işleri ile devamlı olarak uğraşanların ticari 

faaliyette bulundukları ve bu faaliyetleri neticesinde elde ettikleri kazançların 

KDV’nin kapsamına gireceği; Katma Değer Vergisi Kanunu’nun Geçici 8. maddesi 

ve 30 seri no’lu Tebliğ hükümleri uyarınca, müteahhit tarafından arsa karşılığı 

bağımsız bölüm teslimlerinin, KDV’ye tabi olacağı görüşündedir. Danıştay’ın bu 

yönde vermiş olduğu kararların gerekçesinde, müteahhit tarafından ticari bir 

faaliyet gerçekleştirildiği, ticari faaliyet sonucunda elde ettiği kazançların KDV 

kapsamına girdiği, genel olarak ticari faaliyetlerin ve özel olarak da yasa gereği 

konut teslimlerinin KDV’ye tabi olduğu (kararların verildiği dönemde 150 m2’nin 

altındakiler hariç) hususuna yer verilmiştir. Ayrıca, gerekçelerden birisi de 30 seri 

no’lu KDV Tebliğine dayandırılmış, bu manada tebliğ ile yapılan açıklamalara 

itibar edilmiştir. 

Bu farklı yaklaşımlar, Danıştay’ın arsa payı karşılığı bağımsız bölüm yapımı 

işlerinde, arsa sahibinin şirket olduğu ya da arsa sahibine işyeri teslim edildiği 

hallerde müteahhidin yapmış olduğu işlemin vergisel boyutu hakkındaki görüşünün 

istikrarsız olduğu ortaya çıkmaktadır. Diğer bir deyişle, arsa sahibinin 

“şirket“olduğu ya da arsa sahibine “işyeri” teslim edildiği hallerde Danıştay’ın ne 

yönde karar vereceğinin belirsiz olduğu sonucuna varılabilir. 

 

3.5.3. Kat Karĸēlēĵē Ķnĸaat Ķĸlerinde Katma Deĵer Vergisinin Matrahē 

 

Teslim ve hizmetlerde KDV matrahına ilişkin Kanunun 20’nci maddesinde 

şu ifadeler yer almaktadır. "Teslim ve hizmet işlemlerinde matrah, bu işlerin 

karşılığını teşkil eden bedeldir. Bedel deyimi, malı teslim alan veya kendisine 

hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her 

ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde 

sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade 

eder." 

Söz konusu Kanun’un 27. maddesinde ise;  

“1.Bedeli bulunmayan veya bilinmeyen işlemler ile bedelin mal, menfaat, hizmet 

gibi paradan başka değerler olması halinde matrah işlemin mahiyetine göre emsal 
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bedeli veya emsal ücretidir. 

2. Bedelin emsal bedeline veya emsal ücretine göre açık bir şekilde düşük olduğu 

ve bu düşüklüğün mükellefçe haklı bir sebeple açıklanamadığı hallerde de, matrah 

olarak emsal bedeli veya emsal ücreti esas alınır. 

3. Emsal bedeli ve emsal ücreti Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tespit olunur. 

4. Katma Değer Vergisi uygulaması bakımından emsal bedelin tayininde genel idare 

giderleri ve genel giderlerden mamule düşen hissenin bedele katılması mecburidir. 

5. Serbest meslek faaliyetleri için ilgili meslek teşekküllerince tespit edilmiş bir 

tarife varsa, hizmetin bedeli, bu tarifede gösterilen ücretten düşük olamaz.” 

hükümlerine yer verilerek, bedeli bulunmayan veya bilinmeyen işlemlerde KDV 

matrahının, emsal bedel olduğu, emsal bedelin V.U.K.'nun 267. maddesine göre 

tespit edileceği belirtilmiştir. 

Vergi Usul Kanunu’nun 267 maddesinde, emsal bedel; gerçek bedeli 

olmayan veya bilinmeyen veyahut doğru olarak tespit edilemeyen bir malın 

değerleme gününde satılması halinde emsaline nazaran haiz olacağı değer olarak 

tanımlanmıştır. Emsal bedelin sırasıyla nasıl tayin edileceğini ise yine aynı 

maddede; “…Birinci sıra: (Ortalama fiyat esası) aynı cins ve nevideki mallardan 

sıra ile değerlemenin yapılacağı ayda veya bir evvelki veya bir daha evvelki aylarda 

satış yapılmışsa, emsal bedeli bu satışların miktar ve tutarına göre mükellef 

tarafından çıkarılacak olan "Ortalama satış fiyatı" ile hesaplanır. Bu esasın 

uygulanması için, aylık satış miktarının, emsal bedeli tayin olunacak her bir malın 

miktarına nazaran %25'ten az olmaması şarttır.İkinci sıra: (Maliyet bedeli esası) 

Emsal bedeli belli edilecek malın, maliyet bedeli bilinir veya çıkarılması mümkün 

olursa, bu takdirde mükellef bu maliyet bedeline, toptan satışlar için %5, perakende 

satışlar için %10 ilave etmek suretiyle emsal bedelini bizzat belli eder. Üçüncü sıra: 

(Takdir esası) Yukarıda yazılı esaslara göre belli edilemeyen emsal bedelleri 

ilgililerin müracaatı üzerine takdir komisyonunca takdir yolu ile belli edilir. 

Takdirler, maliyet bedeli ve piyasa kıymetleri araştırılmak ve kullanılmış eşya için 

ayrıca yıpranma dereceleri nazara alınmak suretiyle yapılır…” hükmüne yer 

verilerek gösterilmiştir. 

Kat karşılığı inşaat işlerinde KDV matrahının ne olduğuna ilişkin yasada 

özel bir düzenleme yoktur. Bununla ilgili olarak 30 seri no’lu Katma Değer Vergisi 
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Genel Tebliği’nde de arsa sahibi açısından arsa payı tesliminde matrahın ne olacağı 

belirtilmemekle birlikte müteahhit açısından da sonuçları ortaya konulmayan bir 

belirleme yapılmıştır. 

Konuyla ilgili olarak doktrindeki ağırlıklı görüş, KDV matrahının 

müteahhide devredilen arsa payının “emsal bedeli” olduğu yönündedir114. Ayrıca 

Danıştay’ın da bu teslime ilişkin KDV matrahının tespitinde emsal bedele itibar 

edilmesi gerekeceği yönünde kararı mevcuttur115. 

Arsa sahibi şirketin müteahhide devrettiği bağımsız bölümler için maliyet 

bedeli üzerinde fatura düzenlediği; ancak, arsanın bedelinin takdir komisyonunca 

belirlenmesi gerektiği yönünde tarhiyat yapılan ve bu tarhiyatının vergi 

mahkemesince kaldırıldığı bir olayda, Danıştay; şirketin belirlediği maliyet 

bedelinin gerçek ve gerçeğe en yakın değeri içerdiğinin yapılacak araştırma ve 

incelemelerle tespit edilmesi gerektiğini; yapılacak inceleme sonucunda maliyet 

bedelinin doğruluğunun tespiti halinde maliyet bedelinden hareketle emsal bedelin 

tespit edileceğini; aksi halde, takdir esasına göre belirlenmiş olan emsal bedelinin 

incelenmesi suretiyle karar verilmesi gerektiğini belirtmiştir116. 

Diğer taraftan müteahhidin arsa sahibine teslim ettiği bağımsız bölümlerin 

KDV matrahının ne olacağı yönündeki doktrindeki ağırlıklı görüş, bu bağımsız 

bölümlerin “emsal bedeli” olduğu yönündedir. 

  

3.5.4. Kat Karĸēlēĵē Ķnĸaat Ķĸlerinde Katma Deĵer Vergisi Yºn¿nden 

Vergiyi Doĵuran Olay 

 

     Bütün vergi kanunlarında olduğu gibi, Katma Değer Vergisi Kanunu’nda da 

vergiyi doğuran olay belirlenmiştir. Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 10. 

maddesi’nin a bendinde; vergiyi doğuran olay, mal teslimi veya hizmet ifası 

hallerinde, malın teslimi veya hizmetin tamamlanmasıdır. Maddede vergiyi doğuran 

diğer özel durumlar da 9 bent halinde sayılmıştır. Temel prensip bu olmakla birlikte, 

vergi alacağının zamanında kavranması ve güvence altına alınması amacıyla malın 

                                                      
114  Ekrem Kayı, “Arsa Karşılığı İnşaat İşlerinde Katma Değer Vergisi Uygulamasında Bazı 

Tereddütler”, Vergi D¿nyasē Dergisi, Cilt: 1, Sayı:102, Şubat 1990, s.16. 
115 Danıştay 11. Daire’nin 19.03.1997 tarih ve E. 1996/988, K.1997/1021 sayılı kararı, Yaklaĸēm 

Dergisi, S.72, Aralık 1998, s.194. 
116 Danıştay 11. Dairenin’nin 19.03.1997 tarih ve E. 1996/988, K.1997/1021 sayılı kararı 
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tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler 

verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura 

veya benzeri belgelerin düzenlenmesi, vergiyi doğuran olayın vukuu için yeterli 

sayılmıştır. (Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 10/b)  

Yine, kısım kısım mal teslimi veya hizmet yapılması mutat olan veya bu 

hususlarda mutabık kalınan hallerde ise, vergiyi doğuran olay, her bir kısım malın 

teslimi veya her bir kısım hizmetin yapılması anında meydana gelmektedir. (Katma 

Değer Vergisi Kanunu Madde 10/c) 

KDV’de vergiyi doğuran olayın temel olarak bağlandığı kavram olan “mal 

teslimi ve hizmetin ifası”, Kanunun 2 ve 3. maddelerinde tanımlanmaktadır. Buna 

göre, “teslim” bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket 

edenlerce, alıcıya veya onun adına hareket edenlere devredilmesidir. (Katma Değer 

Vergisi Kanunu Madde 2/1) 

Bir malın birden fazla kişi arasında zincirleme akit yapılmak suretiyle el 

değiştirmeksizin doğrudan son alıcıya devredilmesi halinde, aradaki safhaların her 

biri ayrı birer teslim sayılmaktadır. (Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 2/2) 

KDV’nin doğması açısından teslimden bahsedilebilmesi için, mal 

üzerindeki mülkiyet hakkının devrinin gerçekleşmesi gerekir.  

Eğer mal teslimi bir hizmet ifası çerçevesinde yapılıyorsa, vergiyi doğuran 

olay malın teslim anında değil, hizmetin tamamlanmasıyla doğar. 

Doktrindeki ağırlıklı görüş, kat karşılığı inşaat işlerinde, arsa sahibinin 

müteahhide yapacağı arsa payı devrinde KDV’de vergiyi doğuran olayın, arsa 

karşılığı kat devrinin gerçekleşmesi olduğu yönündedir. 

Konu hakkında maliye idaresinin yaklaşımı da doktrindeki ağırlıklı görüşe 

paraleldir. Konuya ilişkin maliye idaresinin vermiş olduğu bir muktezada 117 , 

müteahhidin uhdesinde kalacak bağımsız bölümlere isabet eden arsa payının 

başlangıçta tapu sicilinde müteahhit adına tescil edilmesi durumunda, tescilin 

yapıldığı tarihte; tescil yapılmaksızın arsanın müteahhide verilmesi durumunda ise, 

arsanın inşaata başlanmak üzere fiilen teslim edildiği tarihte vergiyi doğuran olayın 

meydana geldiği; bu nedenle arsanın tesliminin vuku bulduğu tarihte KDV 

                                                      
117 İstanbul Defterdarlığı’nın 12.05.2005 tarih KDV.MUK.B.07.4.DEF.0.34.18.Geç.8.3531 sayılı 

muktezası 
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hesaplanması ve beyan edilmesi gerektiği belirtilmiştir.  

Diğer taraftan müteahhidin inşaat kısmını arsa sahibine devrinde vergiyi 

doğuran olayın gerçekleşme zamanının nasıl belirleneceğine ilişkin doktrindeki 

genel yaklaşım, yapı kullanım izninin (iskan raporu) alındığı tarih itibariyle vergiyi 

doğuran olayın gerçekleşeceği yönündedir. Ancak arsa sahibinin bağımsız 

bölümleri yapı kullanma izni alınmadan önce fiilen kullanmaya başladığı hallerde, 

vergiyi doğuran olayın fiili kullanıma terk anında meydana geldiği belirtilmektedir. 

 

3.6. KAT KARķILIĴI ĶNķAAT ĶķLERĶNĶN VERGĶLENDĶRĶLMESĶNE 

Y¥NELĶK YARGI KARARLARI 

 

Çalışmamızın daha önceki bölümlerinde kat karşılığı inşaat işlerinin 

vergilendirilmesine yönelik yargı kararlarına konunun gidişatına göre mümkün 

olduğunca yer vermiştik. Çalışmanın bir bütün halinde değerlendirilmesinden önce 

yargı organının konuya yönelik yaklaşımının ne yönde olduğunun daha iyi 

anlaşılması açısından yargı kararlarının ayrı bir başlık altında verilmesinin uygun 

olacağını düşünmekteyiz.  

Kat karşılığı inşaat işleri hakkında yargının vermiş olduğu kararlar, verilmiş 

olduğu tarih sırasına göre aşağıdaki gibidir. 

Kendisine d¿ĸen daireler iin gºsterdiĵi deĵer ¿zerinden emlak alēm vergisi 

ºdeyen arsa sahibi, sºzleĸmeye dayanarak, bu vergiyi m¿teahhitten isteyebilir118. 

Miras yoluyla intikal eden arsa ¿zerine inĸa edilen iĸ hanēndaki baĵēmsēz 

bºl¿mlerin bir kēsmēnēn satēlmasēnēn, alēmda s¿reklilik ve ticari ama 

bulunmadēĵēndan, ticari faaliyet veya arēzi ticari faaliyet olarak nitelendirilemez119. 

Arsa karĸēlēĵē kat yapēmē sºzleĸmesi karma bir akit olup, m¿teahhide edimini 

yerine getirdiĵinde, sºzleĸme uyarēnca kendisine bērakēlan baĵēmsēz bºl¿mlerin 

m¿lkiyetinin nakledilmesini isteme olanaĵē saĵlar. M¿teahhit, sºzleĸmeden doĵan 

hakkēnē, borlunun rēza ve onayēnē almadan ¿¿nc¿ kiĸiye temlik edebilir120. 

           Apartman dairelerinin, sºzleĸmede saptanan s¿rede teslim edilmemesi 

halinde, geciken aylar iin m¿teahhidin alēcēya emsal kira rayicine gºre ºdeme 

                                                      
118 Yargıtay 15. Hukuk Dairesi’nin 04.10.1974 Gün ve E. 674, K.776 Sayılı Kararı 
119 Danıştay 4. Daire'nin 15.06.1978 Gün, E. 1978/236, K. 1978/2207 Sayılı Karan 
120 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı, 01.03.1978 Gün Ve E. 1977/13-188, K. 1978/194. 
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yapmasē gerekir121. 

M¿teahhitlerin, kat karĸēlēĵē, satēn aldēklarē arsa ¿zerinde bina inĸa ederek 

daire satēĸēndan elde ettikleri gelirin ticari kazan olarak vergilendirilmesi gerekir. 

Aldēĵē daireleri satmayan arsa sahibinin gelir vergisi m¿kellefiyeti sºz konusu 

deĵildir122. 

M¿lkiyeti (E) Ticaret Odasēna ait arsa karĸēlēĵēnda arsa sahibi ticaret 

odasēna yapēlan iĸyeri teslimleri ticari teslim niteliĵinde olduĵundan, KDV'ye tabi 

olacaktēr123. 

Veraset yoluyla intikal eden arsalarēn daire karĸēlēĵēnda m¿teahhide 

verilmesi ve alēnan dairelerin 4 yēl iinde satēlmasēndan elde edilen kazan, sair 

kazantēr124. 

            Arsa payē karĸēlēĵēnda iĸ hanē inĸaatēnē ¿stlenen y¿k¿ml¿n¿n, Gelir Vergisi 

Kanunuônun 42. Maddesiôndeki olanaktan yararlanmasēna engel 

bulunmamaktadēr125. 

Kat karĸēlēĵē elde edilen arsa ¿zerine yapēlan inĸaattan saĵlanan baĵēmsēz 

bºl¿mlerin satēlmasēndan elde edilen kazancēn arēzi kazan olarak beyan edilmesi 

gerekir126. 

Arsa karĸēlēĵēnda daire ve iĸyeri alēnmasē iĸlemi arsa sahibi yºn¿nden ticari 

muamele deĵil, arsanēn deĵerlendirilmesi amacēna yºnelik olduĵundan ve trampa 

niteliĵi taĸēmadēĵēndan, KDV'ye tabi tutulamayacaktēr127. 

Arsa karĸēlēĵēnda inĸaat yapan ve bu faaliyeti ile ilgili defter tutmayan ve 

beyanname vermeyen m¿teahhit iin matrah belirlenirken, bina maliyetinin % 25'i 

safi kar olarak kabul edilir128. 

¥zel inĸaat iĸinde inĸa edilen daire ve iĸyerlerinin satēĸē yapēlmadēka, kar 

veya zararēn doĵmasēndan sºz edilemez129 . 

                                                      
121 Yargıtay 15. Hukuk Dairesi'nin 27.04.1979 Gün ve E. 1979/616, K. 1979/ 996 Sayılı Kararı 
122 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi’nin 20.11.1984 Gün Ve E. 1984/4837, K. 1984/7047 Sayılı Kararı 
123 Danıştay 11. Dairesi’nin 19.10.1985 tarih ve E. 1985/1902, K. 1985/2710 Sayılı Kararı 
124 Danıştay 4. Daire'nin 09.12.1987 Gün ve E. 1986/5461, K. 1987/3468 Sayılı Kararı 
125 Danıştay 4. Daire’nin 18.01.1988 tarih ve E.1986/303, K.1988/239 Sayılı Kararı 
126 Danıştay 3. Daire'nin 06.12.1991 Gün ve E. 1990/163, K. 1991/3079 Sayılı Kararı 
127  Danıştay 9. Dairesi’nin, 01.03.1994 tarih ve E. 1992/358, K. 1994/1064 Sayılı; Danıştay 

11.Dairesi’nin, 15.02.1996 tarih ve E. 1995/3744, K. 1996/709 sayılı; 12.04.1995 tarih ve E. 

1995/566, K 1995/1111 Sayılı Kararları 
128 Danıştay 3. Daire'nin 28.04.1994 Gün ve E. 1991/2953, K. 1993/1254 Sayılı Kararı 
129 Danıştay 4. Daire'nin 16.02.1996 Gün ve E. 1995/922, K. 1996/605 Sayılı Kararı 
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Arsa karĸēlēĵē m¿teahhitten alēnarak aynē ay iinde satēlan dairelerin iktisap 

bedeli rayi deĵer olup rayi deĵeri ise inĸaatēn tamamlandēĵē tarihte iktisap edilen 

dairelerin satēĸ deĵerine gºre belirleneceĵinden deĵer artēĸēna konu olabilecek bir 

kazan doĵurmayacaktēr130. 

Arsa karĸēlēĵē olarak inĸa edilen ve arsa sahiplerine verilen net alanē 150 

m2'nin ¿zerindeki konutlar, KDV'nin konusuna girmediĵinden, KDV'ye tabi ol-

mayacaktēr131. 

Bu durumda y¿k¿ml¿ adi ortaklēk tarafēndan arsa karĸēlēĵē inĸa edilen bina-

dan arsa sahibine yapēlan baĵēmsēz bºl¿mlerin teslimlerini katma deĵer vergisine 

tabi tutma olanaĵē bulunmamaktadēr132. 

Arsa karĸēlēĵē bina inĸaatlarēnda arsa sahiplerine yapēlan iĸ yeri teslimleri 

KDV'ye tabi deĵildir133. 

Ķnĸaat yapēlmasē koĸuluyla m¿teahhide bērakēlan arsanēn her t¿rl¿ tasarruf 

hakkē ve m¿lkiyeti devredilmeyip, inĸaat yapēlmak ¿zere m¿teahhide terk edildi-

ĵinden, baĵēmsēz bºl¿mler karĸēlēĵē inĸaat yapēlmak ¿zere m¿teahhide bērakēlan 

arsanēn trampa niteliĵinde bir ticari faaliyet olarak kabul edilmesi m¿mk¿n deĵil-

dir. Dolayēsēyla, arsanēn m¿teahhidin kullanēmēna terk edilmesi iĸleminin arsanēn 

deĵerlendirilmesine yºnelik bir tasarruf olduĵunun kabul¿ gerekeceĵinden, bu 

iĸlemin trampa niteliĵinde bir iĸlem gibi deĵerlendirilerek KDV'ye tabi tutulmasē 

m¿mk¿n bulunmamaktadēr134. 

           

3.7.KAT KARķILIĴI ĶNķAAT ĶķLERĶNDE TARAFLARIN VERGĶ 

Y¦K¦ML¦L¦KLERĶNĶN DEĴERLENDĶRĶLMESĶ 

 

         Buraya kadar yaptığımız açıklamalar neticesinde kat karşılığı inşaat işlerinde 

sözleşme taraflarının vergisel yükümlülükleri konusunda Türk Vergi Kanunları’nda 

yeterli düzenlemenin yer almadığını söyleyebiliriz. Diğer taraftan yargı organlarının 

konuya yönelik vermiş olduğu kararlar ile Maliye İdaresinin konuya yaklaşımı 

arasında paralellik olmaması, uygulamada belirsizliklere ve vergileme sorunlarına 

                                                      
130 Danıştay 3. Daire'nin 20.10.1998 Tarih ve E. 1997/2428, K. 1998/3583 Sayılı Kararı 
131 Danıştay 11. Dairesi’nin, 11.02.1999 tarih ve E. 1997/2144, K. 1999/617 Sayılı Kararı 
132 Danıştay 11. Dairesi’nin, 23.02.1999 tarih ve E. 1997/3352, K. 1998/768 Sayılı Kararı 
133 Danıştay 7. Daire'nin, 12.05.2004 tarih ve E. 2000/9795, K. 2004/1251 sayılı Kararı 
134 Danıştay 9. Daire'nin, 19.02.2007 tarih ve E. 2005/2439, K. 2007/468 sayılı Kararı 
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sebebiyet vermektedir.  

 

         3.7.1.Gelir Vergisi Yºn¿nden Deĵerlendirme 

 

 Bu kısımda gelir vergisi yönünden sırasıyla arsa sahibi ve müteahhit açısından 

vergisel yükümlülüklerin değerlendirilmesi yapılacaktır. 

 

  4.7.1. Arsa Sahibi Aēsēndan Deĵerlendirme 

 

 Kat karşılığı inşaat işlerinde arsa sahibi açısından iki durumda gelir vergisi 

doğma ihtimalinin olduğunu daha önceki bölümlerde açıklamıştık. Bunlardan ilki; 

arsanın bir kısmının müteahhide devredip karşılığında onun arsası üzerinde inşa 

ettiği katlardan alınması durumu; ikincisi ise devredilen arsa payı karşılığında 

müteahhitten alınan katların 3. şahıslara satılması durumudur.  

 İlk durumda arsa sahibi açısından verginin matrahının nasıl hesaplanacağı 

konusundaki açıklamalara daha önceki bölümlerde yer vermiştik.  

 Ticari işletmeye dahil olmayan, başka bir ifadeyle özel mülk konusu arsaların 

kat karşılığı devrinin Gelir Vergisi Kanunu'nun 80. ve takip eden maddeleri 

çerçevesinde diğer kazanç ve irat olarak vergilendirilmesi gerekmektedir. Bu 

çerçevede Gelir Vergisi Kanunu'nun Mükerrer 80/6. Maddesine göre, ivazsız olarak 

iktisap edilenler hariç olmak üzere arsanın iktisap tarihinden itibaren beş yıl içinde 

elden çıkarılması vergiye tabidir. Diğer bir ifadeyle devir, beş yıl geçmeden 

yapıldığı takdirde, arsanın iktisap bedeli ile devir bedeli arasındaki fark, Gelir 

Vergisi Kanunu'nun mükerrer 81. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde 

verginin kapsamına girecektir. Arsanın iktisap tarihinden itibaren beş yıl geçtikten 

sonra devri ise vergiye tabi değildir. 

 Bu belirlemeden sonra ödenmesi gereken vergi miktarının hesaplanabilmesi 

için gelir vergisinde matrahın135, matraha ulaşabilmek için ise safi gelirin tespiti son 

derece önemlidir. 

 Nitekim Gelir Vergisi Kanunu’nda “safi gelirin” vergilendirilmesi ilkesi 

benimsenmiştir. Söz konusu Kanunun gerek 1. Maddesinde, gerekse 2. Maddesinde 

                                                      
135 Üzerinden vergi hesaplanacak tutar 
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konuyla ilgili hükümler yer almaktadır. Buna göre, gelire giren kazanç ve iratların 

“safi” tutarı vergiye tabi tutulur. Buradaki “safi” kavramı iki anlamı bünyesinde 

barındırır. Birincisi, kazanç ve iratların elde edilmesi için yapılan masrafların bu 

kazanç ve iratlardan (gayrisafi hasılattan) indirilmesinden sonra kalan tutarı ifade 

eder ki; vergilendirmenin de bu indirimden sonra kalan “safi tutar” üzerinden 

yapılması gerekir. Nitekim gelirin safi tutarı, uygulamada “vergi matrahı” olarak 

anılmaktadır. Safi kazancın tespitinde, kazanç ve irattan sadece yasada belirtilen 

giderler indirilebilmektedir. 

 Değer artış kazançlarında vergiye matrah teşkil edecek tutar, “safi değer artışı” 

olarak belirlenmiştir. Safi değer artışı ise, Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 81. 

Maddesinde belirtilen esaslarla hesaplanır. Buna göre değer artış kazançlarında, safi 

gelir, gayrimenkulün elden çıkarılması karşılığında alınan para ve ayınlarla, para ile 

temsil edilebilen her türlü menfaatlerin tutarından, diğer bir deyişle toplam 

hasılattan; elden çıkarılan gayrimenkulün maliyet bedeli ile elden çıkarma 

dolayısıyla yapılan ve satıcının uhdesinde kalan gider, ödenen vergi ve harçların 

indirilmesi suretiyle bulunur. Hasılatın, ayın olarak sağlanan kısmının parasal 

miktarı/yönü Vergi Usul Kanunu’nun değerleme ile ilgili hükümlerine göre tayin 

ve tespit edilir. 

   Gayrimenkullerin elden çıkarılması karşılığında alınan bedelin para olduğu 

hallerde değerleme ile ilgili bir sorun yoktur. Elden çıkarma bedeli olarak, nakit 

karşılığı satış halinde satış bedeli esas alınır. Gelir para olabileceği gibi, mal 

şeklinde yani ayni olarak da elde edilebilmektedir. Ayni olarak elde edilen gelirler, 

bizzat geliri elde edenin tüketimine ayrılmış olsa bile, bu değerler gelir olarak kabul 

edilmektedir136. 

   Hasılatın “ayın” olarak sağlanması halinde bunun parasal değeri Vergi Usul 

Kanunu’nun değerleme hükümlerine göre tespit edilecektir. (Gelir Vergisi Kanunu 

Mükerrer Madde 81) 

           Gelir Vergisi Kanunu’nun Mükerrer. 81. maddesinde yapılan bu belirlemeye 

göre, ayni bir ödeme şekli olan trampa halinde de, elden çıkarılan kıymet 

karşılığında tahsil edilen malın Vergi Usul Kanunu’nun değerleme hükümlerine 

                                                      
136 Nihat Edizdoğan, Kamu Maliyesi (Kamu Gelir leri ve Vergi Teorisi), 3. Baskı,  Bursa, Ekin 

Kitabevi, 1994, s.198. 
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göre tespit edilecek değerinin esas alınacağı söylenebilir137. Çünkü, hasılatın ayın 

şeklinde sağlanması durumunda, satılan değerin değil, karşılığında alınan ayni 

değerin emsal ya da rayiç bedelinin esas alınması gerekmektedir. 

Safi gelirin, hesaplanabilmesi için, bilinmesi ya da tespiti gereken diğer 

kalem ise, gayrimenkulün maliyet bedelidir138. Örneğin bir arsanın maliyet bedeli, 

bu arsanın elde edilmesi ya da değerinin artırılması için yapılan ödemelerle bunlara 

bağlı muhtelif giderlerin toplamından oluşur (Vergi Usul Kanunu Madde 262). 

Ancak maliyet bedelinin çeşitli nedenlerle, mükelleflerce tespit edilememesi 

halinde, maliyet bedeli yerine; Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre, takdir 

komisyonlarınca tespit edilecek bedelin, kazancı bilanço veya işletme hesabı 

esasına göre tespit edilen işletmelerde ise son bilançoda veya envanter kayıtlarında 

gösterilen değerin esas alınması gerekir. (Gelir Vergisi Kanunu Mükerrer 81 

Madde) 

Arsa sahibinin, arsasının bir kısmını müteahhide devretmesinden doğan 

değer artış kazancının “safi tutarının”, diğer bir deyişle verginin matrahının tespiti 

için, öncelikle devir bedelinin yani gayrisafi hasılatın tutarının belirlenmesi gerekir. 

Akabinde, bu tutardan, arsanın maliyet bedeli ile bu devirden dolayı yapılıp arsa 

sahibinin uhdesinde kalan giderler, ödenen vergi ve harçları indirilerek safi gelire 

ulaşılır.  

Uygulamada, konu hakkında farklı görüşler ileri sürülmektedir. Bir görüşe 

göre, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinde, arsa payının inşaatı yapacak olana 

devrinde, “emsal bedeli” üzerinden fatura düzenlenmesi ve kayıtlara alınmasının 

gerekli olduğu, netice olarak arsa sahibinin, arsayı devrettiği dönem itibariyle 

devrettiği kısmın kayıtlı değeri ile rayiç bedeli arasındaki fark üzerinden gelir ve 

kurumlar vergisi ödemek durumunda bulunduğu belirtilmektedir. Bir diğer görüşe 

göre ise buradaki hasılatın, arsa veya arsalar karşılığında iktisap edilen dairelerin 

tamamı için müteahhit tarafından fatura edilen bedel ve bu dairelerin inşa edildiği 

arsa payı bedelinin toplamından oluşacağı şeklindedir139. 

                                                      
137  Fahrettin Özdemirci, “Gerçek Kişilerde Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Doğan 

Kazançların Vergilendirilmesi”, Vergi D¿nyasē Dergisi, Cilt: 1, Sayı:261, Mayıs 2003, s.93. 
138 Vergi Usul Kanunu’nun 262. maddesinde maliyet bedeli, “iktisadi bir kıymetin iktisap edilmesi 

veyahut değerinin artırılması münasebetiyle yapılan ödemelerle bunlara müteferri bilumum 

giderlerin toplamı” olarak tarif edilmiştir. 
139 Ali Padır, “Arsa Karşılığında Müteahhitten Bağımsız Bölüm Alınması ve Satılmasında Kazanç 

Tespiti”, Vergi D¿nyasē Dergisi, Cilt: 1,  Sayı: 230, 2000, s.13. 
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   Maliye idaresine göre ise, arsa sahibinin müteahhide devrettiği arsa payının 

devir bedeli (gayrisafi hasılat, satış bedeli), müteahhidin sözleşmeye istinaden arsa 

sahibine devredeceği bağımsız bölümlerin inşası için yapmış olduğu harcamaların 

toplamından oluşmaktadır. Nitekim Gelir İdaresi Başkanlığının vermiş olduğu bir 

muktezasında konuya yönelik açıklamalarda bulunulmuştur. Buna göre; “Kat 

karşılığı inşaatın arsa maliyet bedeli, müteahhit firma tarafından arsa karşılığında 

arsa sahibine teslim edilen gayrimenkulün inşaatı için yapılan harcamaların 

toplamından oluşmaktadır. Bu bedel, inşaat maliyetinin de içerisinde yer alması 

gereken arsa maliyet bedelini oluşturmaktadır. Yine bu bedel kat karşılığı teslim 

edilen arsanın sahibi için de, teslim ettiği arsanın değerini ifade etmektedir140” 

denilmiştir.  

  Bizim kanaatimiz, arsa sahibinin arsa payını müteahhide devir bedelinin, 

sözleşmenin yapıldığı tarihteki arsanın piyasa rayici yani normal alım satıma konu 

olabilecek bedel olduğu şeklindedir. Nitekim, müteahhide devredilecek arsa payları 

(bir nevi müteahhidin ücreti) belirlenirken; arsanın mevkii, büyüklüğü, imar 

durumu gibi etkenler göz önünde bulundurulmaktadır. Böyle bir sistem (kat 

karşılığı inşaat sözleşmesi) ortaya çıkmamış olsa idi müteahhidin bina yapacağı 

arsayı rayiç bedel üzerinden satın alması gerekecekti. 

 Arsa payı karşılığı bağımsız bölüm yapımı işlerinde, arsa sahibinin 

müteahhide yapmış olduğu arsa payı devrinden elde ettiği kazancın niteliğinin değer 

artış kazancı arz ettiği durumlarda, safi kazancın tespitinde, diğer bir kalem ise 

maliyet bedeli ve diğer giderlerdir. 

 Arsanın maliyet bedeli, satın alınmışsa ödenen bedel ile değerinin artırılması 

için yapılan ödemeler ve bunlara müteferrik bilumum giderlerin toplamından 

oluşacağı hususunda tereddüt yoktur. (Vergi Usul Kanunu Madde 262) 

 Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayımlamış olduğu bir yazısında; “başkasının 

arsası üzerine inşaat yapanların arsa sahibine vermiş oldukları daire ve dükkanların 

inşası için yapmış oldukları harcamalarla, kendilerine ait daire, kat ve dükkanlar 

için yapmış oldukları harcamaların toplamı inşaat maliyetini verir. İnşaat 

maliyetinin arsa sahibine verilen dairelere isabet eden kısmı müteahhidin kendisine 

                                                      
140 Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 12.12.2005 tarih ve B.07.1.G_B.4.34.19.02/VUK-1/229-11925 sayılı 

muktezası  
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ait dairelerin arsa maliyetidir.  Müteahhide ait daire ve dükkanların maliyeti, toplam 

inşaat maliyetinin bu daire ve dükkanlara dağıtımı suretiyle bulunacaktır” şeklinde 

açıklamada bulunulmuştur141. 

 Bu itibarla, kat karşılığı inşaat işlerinde arsa sahibine verilecek daire ve 

dükkanlar için, inşaat maliyetinin bu daire ve dükkanlara isabet eden kısmının esas 

alınarak fatura düzenleneceği tabiidir. 

 İkinci durum ise, arsa sahibinin arsası karşılığında müteahhitten devraldığı 

(müteahhide inşa ettirdiği) katların 3. şahıslara satışı durumudur. Gayrimenkullerin 

elden çıkarılmasından doğan kazancın, alım satım işlemlerinin devamlılık arz 

etmesi halinde ticari kazanç, aksi halde değer artış kazancı olduğunu belirtmiştik. 

Arsa payı karşılığı alınan bağımsız bölümlerin elden çıkarılmasından sağlanan 

kazançların, ticari kazanç olarak değerlendirildiği hallerde önemli bir özellik 

yoktur. Bununla birlikte, arsa karşılığı alınan bağımsız bölümlerin elden 

çıkarılmasından sağlanan kazançların “değer artış kazancı” mahiyetinde olduğu 

hallerde ise, özellikli durumlar söz konusudur.  

 Arsa sahibinin, arsa payı karşılığı iktisap ettiği bağımsız bölümlerin satışında 

vergi doğup doğmayacağı, başka bir deyişle bu devrin vergiye tabi bir işlem olup 

olmadığı hususunda vergi kanunlarında bir açıklık yoktur. Bu nedenle, Maliye 

İdaresi ve Danıştay’ın yaklaşımları arasında zaman zaman ihtilaflar doğmaktadır.  

 İlk olarak ortaya çıkan kazancın tespiti için, arsa sahibinin uhdesinde kalan 

katların maliyet bedelinin tespiti gerekir. Bu katların maliyet bedelleri; arsa maliyeti 

ve inşa maliyetlerinin toplamından oluşmaktadır. İnşaat kısmının bedeli ise; arsa 

sahibinin bu inşaatı müteahhide yaptırmak için ödediği ücretten ibarettir. Bu ücret 

de yukarıda belirttiğimiz üzere, müteahhide devredilen arsa payının sözleşmenin 

yapıldığı tarihteki rayiç bedelidir. Zaten bu bedel müteahhit açısından da yapmış 

olduğu inşaat hizmetinin karşılığını teşkil ettiğinden müteahhit arsa sahibine işin 

sonunda bu tutarda bir fatura düzenleyecektir. 

 Arsa sahibinin uhdesindeki katların maliyeti bu şekilde bulunduktan sonra; 

arsa sahibinin bu katların satışından elde ettiği hasılattan çıkartılarak verginin 

matrahı hesaplanır. 

                                                      
141 Gelir İdaresi Başkanlığı Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri 

Grup Müdürlüğü)’nün B.07.1.G.İ.B.4.06.16.01/2007/KVK sayılı yazısı 
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 Arsa payı karşılığı alınan bağımsız bölümlerin elden çıkarılmasındaki 

vergileme hususundaki temel tartışma noktası, bu bağımsız bölümlerin yeni bir 

iktisap olup, olmadığıdır. 

 Maliye idaresinin konuya yaklaşımı 142 , arsa sahibinin arsası üzerine kat 

karşılığı inşaat yapılmasının gayrimenkulün vasfını değiştirdiği ve inşaat sonucu 

arsa sahibine teslim edilen bağımsız bölümlerin yeni bir iktisap olarak dikkate 

alınması gerektiği yönündedir. Dolayısıyla, maliye idaresi, arsa sahibinin arsasının 

bir kısmı karşılığında edindiği bağımsız bölümlerin arsa ile bağlantısını koparmakta 

(bu ilişkiyi yok saymakta) ve bu bağımsız bölümleri yeni bir gayrimenkul iktisabı 

olarak kabul etmektedir. 

 Danıştay’ın ise arsa payı karşılığı bağımsız bölüm yapımı işleriyle ilgili 

olarak; arsa sahibinin arsa payı karşılığında edindiği bağımsız bölümlerin yeni bir 

iktisap olup olmadığı hususundaki uygulaması istikrar arz etmemektedir. 

 Danıştay’ın vermiş olduğu bir kararda143, farklı yıllarda satın alınıp arsa payı 

karşılığı inşaat sözleşmesi kapsamında müteahhide arsa tesliminin, yeni bir hukuki 

işlem olduğu, bu sözleşmeden dolayı edinilen bağımsız bölümlerin satılmasına 

bağlanacak hukuki sonucun söz konusu işleme dayanılarak belirlenebileceği ifade 

edilmiştir. 

 Danıştay’ın vermiş olduğu bir başka kararında 144  ise; arsa karşılığı bina 

inşaatında binayı arsa sahibinin inşa etmeyip sözleşme yaptığı müteahhidin inşa 

ettiği; arsa sahibinin, arsası üzerine inşa edilen binadan sözleşme gereği hissesine 

isabet eden bağımsız bölümler nedeniyle paylandırılan arsa miktarına göre kat 

irtifakı kurulmasının yeni bir gayrimenkul iktisabı olmayıp, servetinin 

değerlendirilmesinden ibaret bir durum teşkil ettiği, bu nedenle yeni bir 

gayrimenkul alımının söz konusu olmadığı; arsa karşılığı kat iktisabının 

gayrimenkul alım ve satımı şeklinde yapılan bir ticari faaliyet sayılamayacağı 

belirtilmiştir. 

 Danıştay’ın bu farklı görüş ve uygulamalar nedeniyle, Danıştay’ın, arsa payı 

                                                      
142  Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın B.07.1.G.B.4.34.16.01/GVK-

Mük.80/13331 sayılı muktezası 
143 Danıştay 3.Dairesi’nin 30.10.2003 tarih ve E. 2001/2269, K.2003/4800 sayılı kararı Danēĸtay 

Kararlarē Dergisi, Cilt: 1, Sayı:3, 2004, s.129. 
144  Danıştay 9. Dairesi’nin 27.10.2005 tarih ve E. 2004/3401, K. 2005/3121 sayılı kararı 

(http://www.mevbank.com.tr/mevbank/doc/dvframe3.asp?docid=95584&lcode=down&count=0&

minpar=0&maxpar=0&mode1=1&src=), (24.09.2014) 

http://www.mevbank.com.tr/mevbank/doc/dvframe3.asp?docid=95584&lcode=down&count=0&minpar=0&maxpar=0&mode1=1&src
http://www.mevbank.com.tr/mevbank/doc/dvframe3.asp?docid=95584&lcode=down&count=0&minpar=0&maxpar=0&mode1=1&src
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karşılığında edinilen bağımsız bölümlerin yeni bir iktisap olup olmadığı hususunda 

doğacak uyuşmazlıkların nasıl karara bağlanacağı belirsizdir. 

 Biz de maliye idaresinin, arsa payı karşılığı edinilen bağımsız bölümlerin 

“yeni bir iktisap” olduğu yaklaşımına iştirak ediyoruz. Çünkü, arsa sahibi 

aktifindeki bir değeri elden çıkararak, yeni bir değeri aktifine katmaktadır.  

 Arsa karşılığı alınan bağımsız bölümlerin “yeni bir iktisap” olarak kabul 

edildiği durumda, bu bağımsız bölümlerin hangi tarihte iktisap edilmiş 

sayılacağının belirlenmesi gerekir. 

 Bize göre, arsa karşılığı alınan bağımsız bölümlerin iktisap tarihi,  “inşaatın 

tamamlanıp yapı kullanma izin belgesinin alındığı tarih” olmalıdır. Çünkü, 3194 

sayılı İmar Kanunu’nun "Yapı Kullanma İzni" başlıklı 30. maddesinde, yapı 

tamamen bittiği takdirde tamamının, kısmen kullanılması mümkün kısımları 

tamamlandığı halde ise bu kısımlarının kullanılabilmesi için inşaat ruhsatını veren 

belediye veya valilikten izin alınmasının zorunlu olduğu; mal sahibinin başvurusu 

üzerine yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğu ve kullanılmasında fen bakımından 

sakınca görülmediğinin tespitinin gerektiği belirtilmiştir. Kanunun 31. maddesinde 

ise, inşaatın bitme gününün kullanma izninin verildiği tarih olduğu hükme 

bağlanmıştır. Bu nedenle yapı kullanma izin belgesi alınmamış bir binanın yasal 

olarak kullanılması mümkün değildir. Dolayısıyla, ancak yapı kullanma izni 

alındığı tarihten sonra bağımsız bölüm kullanılacak hale gelmiş ve üzerinde fiili 

tasarrufta bulunulacak durumda olur. Yapı kullanma izin belgesinin alındığı tarih, 

prensip olarak inşaat işlerinin bittiğini de gösterdiğinden, bağımsız bölümlerin 

edinme tarihi olarak da kabul görmelidir. Ancak uygulamada yapı kullanma izni 

alınmadan önce de inşaatın kaçak olarak fiilen kullanılmaya başlandığı durumlara 

rastlanmaktadır. Bu gibi durumlarda yapı kullanma izni alınmadan fiili kullanım 

başlamış ise, iktisap tarihinin “fiili kullanıma başlama tarihi” olması gerektiği 

düşüncesindeyiz.  

 Kat karşılığı inşaat işlerinden elde edilen kazancın gelir vergisi açısından 

değerlendirilmesi hususunda karşımıza çıkan bir başka tartışma konusu ise gelirin 

elde edilme zamanı, yani vergiyi doğuran olayın ne zaman vuku bulduğudur. 

 Doktrinde ticari kazançta vergiyi doğuran olayın vuku için, gelirin fiili 

tahsilinin değil, alacak olarak gerçekleşmesinin (tahakkuk etmesinin) yeterli 
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olduğu, başka bir deyişle ticari kazancın elde edilmesinde, tahakkuk esasının geçerli 

olduğu yönünde fikir birliği vardır. Danıştay ve Maliye idaresi de bu görüştedir. 

 Kanaatimizce, işin başında ya da muhtelif aşamalarında müteahhide yapılan 

arsa devirleri avans olarak değerlendirilmeli; arsanın satış tarihi olarak, müteahhidin 

ücrete hak kazandığı diğer bir deyişle bağımsız bölümleri arsa sahibinin (gerçek kişi 

ya da ticari işletme), sözleşmenin yapıldığı anda yukarıda belirttiğimiz şekilde 

hesapladığı gelirini, tamamlanan bağımsız bölümleri teslim aldığı dönemin kazancı 

olarak beyan etmesi gerektiğini düşünüyoruz. 

 Kat karşılığı inşaat işlerinde arsa sahibinin elde etmiş olduğu kazancın gelir 

vergisi yönünden değerlendirilmesi konusunda son olarak üzerinde duracağımız 

durum; söz konusu faaliyetlerden elde edilen kazancın ticari kazanç kapsamında ele 

alınması gerekip gerekmediği durumudur. 

         Gelir Vergisi Kanunu’nun Mükerrer 80. Maddesi’nin 6. Bendi’ne göre; 

“İktisap şekli ne olursa olsun (ivazsız olarak iktisap edilenler hariç) 70 inci 

maddenin birinci fıkrasının (1), (2), (4) ve (7) numaralı bentlerinde yazılı mal 

(gerçek usulde vergiye tâbi çiftçilerin ziraî istihsalde kullandıkları gayrimenkuller 

dahil) ve hakların, iktisap tarihinden başlayarak (5615 sayılı kanunun 5 inci 

maddesiyle değişen ibare Yürürlük; 1/1/2007 tarihinden geçerli olmak üzere 

04.04.2007) beş yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar (Kooperatiflerin 

ortaklarına bu sıfatları dolayısıyla tahsis ettikleri gayrimenkulleri tahsis tarihinde 

ortak tarafından satın alınmış sayılır.)” değer artış kazancı sayılmıştır. Diğer bir 

deyişle daire ve dükkanların, iktisap tarihinden itibaren beş yıllık süre geçtikten 

sonra satılması halinde, değer artışı kazancından söz edilemez ve bu hüküm 

dolayısıyla vergilendirme yoluna gidilemez. 

Ancak, GVK'nın 37. maddesinin 4 no'lu bendinde; gayrimenkul alım-satım 

ve inşa işleriyle devamlı olarak uğraşanların, bu faaliyetlerinden elde ettikleri 

kazançların, ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilmesi öngörülmüştür. Bu 

konuda yerleşik olan görüş, yıl içinde birden fazla satış yapılmasının, devamlılık 

unsuru olarak esas alınacağı yönündedir. Ancak, bu uygulamanın, arsası karşılığı 

daire alanları kapsamaması gerektiği düşüncesindeyiz. Çünkü, yıl içinde birden 

fazla kişiye, birden fazla daire satışını, devamlılık olayının bir unsuru olarak nite-

lendirmek ve buradan hareket ederek, elde edilen geliri ticari kazanç hükümlerine 
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göre vergilendirmek, uygulamada, ciddi sorunlar yaratmaktadır. Örneğin, bu 

anlayışa göre, arsa karşılığı iktisap ettiği dairelerin üçünü aradan 30 yıl geçtikten 

sonra satan kişinin elde ettiği gelir de ticari kazanç olmaktadır. Öte yandan, 

apartmanın tamamının, bir tek kişiye, bir defada satılması halinde ise, devamlılık 

unsurunun bulunmadığı gerekçesiyle vergileme yoluna gidilmemektedir. 

Aynı durumda bulunan iki kişiden, birinin apartmanını toptan satması, 

diğerinin ise daireler halinde ayrı ayrı satması sonucu doğan kazançlardan birini 

(toptan satılması nedeniyle) vergi dışı bırakmak, diğerini ise birden fazla kişiye 

birden fazla daire satışı nedeniyle, devamlılık unsurunun bulunduğu gerekçesiyle 

vergilendirmek, sağlıklı bir uygulama değildir. Kaldı ki, vergilendirme yoluna 

gidildiği takdirde, ne şekilde hareket edilerek, bu satıştan doğan kazancın nasıl 

belirleneceği hususu da çok açık ve net olarak belli değildir. Arsanın iktisap 

bedelinin esas alındığı durumlarda, çoğu kez (arsa bedelinin düşük oluşu nedeniyle) 

elde edilen gelirin tamamı, kazanç olarak ortaya çıkmaktadır.  

İktisap tarihinden sonra, aynı kişiye farklı tarihlerde ve farklı kişilere aynı 

tarihte satılması veya birbirini izleyen yıllarda satılması durumunda ise, yapılan 

satışlar devamlı olarak gayrimenkul alım satım işiyle uğraşıldığına karine teşkil 

edeceğinden, elde edilecek gelir, Gelir Vergisi Kanunu'nun 37. maddesi 

çerçevesinde ticari kazanç olarak vergiye tabi olacaktır. 

         Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, arsa karşılığı daire ve 

dükkan alanların ve bunları kısmen ya da tamamen satanların, vergi kanunları 

karşısındaki durumu hakkında, yasal bir düzenleme yapılması gerekmektedir. 

Şimdiye kadar bu konuda, çok önemli sorunların çıkmaması, vergi idaresinin arsa 

karşılığı daire alanların ve satanların, bu faaliyetlerini yakından izleyememesinden 

kaynaklanmaktadır. 

 

 4.1.2. M¿teahhit Aēsēndan Deĵerlendirme 

 

 Kat karşılığı inşaat işlerinde arsa sahibi açısından olduğu gibi müteahhidin de 

vergisel durumu hakkında yine yasal bir düzenleme bulunmamaktadır. Yasal 

düzenleme bulunmayışı ve arsa payı karşılığı bağımsız bölüm yapımı işinin 

karmaşıklığı nedeniyle, bu husus gerek doktrinde, gerekse Maliye idaresi ve 
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Danıştay uygulamalarında ihtilaflara sebep olmaktadır. 

 

 Maliye idaresinin, arsa payı karşılığı bağımsız bölüm yapımı işlerinde arsa 

sahibinin kat karşılığı arsasını müteahhide teslimi ile müteahhidin arsa karşılığı inşa 

ettiği gayrimenkulleri arsa sahibine bırakması işlemlerini “trampa” olarak 

değerlendirdiğine ve Danıştay’ın yukarıda belirttiğimiz bazı kararlarından da 

anlaşılacağı gibi bu işlemi trampa olarak değerlendirmemekle birlikte, müteahhidin 

ticari faaliyet kapsamında bir teslim yaptığınıN belirtilmiş olduğuna daha önceki 

açıklamalarımızda değinmiştik. Maliye idaresi vermiş olduğu bir muktezasında145, 

“…arsa karşılığı inşaatların devrinde inşa edilen gayrimenkulün tapuya tescil veya 

fiilen teslimi alıcı tarafından iktisap olarak nitelendirileceği gibi satıcı tarafından da 

tapuya tescil veya fiilen teslim satış hükmündedir” şeklinde açıklamada bulunarak, 

müteahhidin arsa sahibine daire ve işyeri tesliminden elde ettiği gelirin “ticari 

kazanç” mahiyetinde olduğu, bu nedenle Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazanca 

ilişkin hükümlerine göre vergilendirilmesi gerektiği yönünde görüş belirtmiştir.  

 Bizim yaklaşımımız da müteahhidin bu teslimden kazancı doğduğu 

yönündedir. Ancak bu kazanç, mal satış kazancı değil, hizmet ifası kazancı 

mahiyetindedir. Müteahhitler genellikle ya ticari bir organizasyon şeklinde 

yapılandıkları ya da bu işlerle devamlı suretle uğraşan kişiler oldukları için elde 

edilen kazanç genellikle ticari kazanç mahiyeti arz etmektedir. 

 Bu belirlemeden sonra müteahhidin arsa sahibine yapmış olduğu bağımsız 

bölüm teslimi nedeniyle elde ettiği safi kazancın tutarının tespiti için, bu bağımsız 

bölümlerin devir bedelinin ve maliyet bedelinin bilinmesi gerekir. 

 Maliye idaresinin vermiş olduğu bazı muktezalarda, müteahhidin arsa 

sahibine yapacağı bağımsız bölüm teslimlerinde, emsal bedel üzerinden fatura 

düzenlemesi gerektiği yönünde görüş bildirilmiştir. Bu görüşe göre, arsa sahibine 

teslim edilen bağımsız bölümlerin satış hasılatı olarak emsal bedeli esas alınacak, 

bu tutarla bu bağımsız bölümlerin maliyet bedeli arasındaki fark, bu bağımsız 

bölümlerin satış kazancı olarak beyan edilecektir. 

 Müteahhidin arsa sahibine yapmış olduğu bağımsız bölüm tesliminde gelir 

                                                      
145 Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 07.06.2006 tarih ve B.07.1.G 

B.4.34.l6.01/KVK-13- 7103- 10976 sayılı muktezası 
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vergisi açısından vergiyi doğuran olayın tespitinde ise daha önce arsa sahibi 

açısından vergilendirme bölümünde yapmış olduğumuz açıklamalar burada da 

aynen geçerlidir. Müteahhidin arsa sahibine vermiş olduğu inşaat hizmetine ilişkin 

gelirinin elde edilme zamanı yani ticari faaliyet icra eden müteahhit açısından 

gelirin “tahakkuk” tarihi; inşaatın tamamlanarak arsa sahibine teslim edildiği 

tarihtir. Dolayısıyla doktrinde ortaya konulan inşaatın teslim tarihinin, inşaatın 

tamamlanıp yapı kullanma izin belgesinin alındığı tarih olduğu yaklaşımına biz de 

katılıyoruz. 

 

4.2. KURUMLAR VERGĶSĶ Y¥N¦NDEN DEĴERLENDĶRME 

 

 Çalışmamızın önceki bölümünde kat karşılığı inşaat işlerinden elde edilen 

kazancın gelir vergisi yönünden değerlendirmesi yapılırken dolaylı olarak kurumlar 

vergisi yönünden de değerlendirmelerde bulunmuş olduk.  

 Keza Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 1.maddesinde “ Kurum kazancı, gelir 

vergisinin konusuna giren gelir unsurlarından oluşur.” hükmüne yer verilerek 

Kurumlar Vergisi’nin konusunun Gelir Vergisi’nin konusuna giren gelir unsurları 

olduğu açık olarak belirtilmiştir.  

 Arsanın ticari bir işletmenin aktifinde kayıtlı olması durumunda kazancın 

mahiyeti hususunda tereddüt yoktur. Çünkü arsa ticari işletmeye dahilse bu 

devirden elde edilen kazanç “ticari kazanç” mahiyetinde olacaktır146. Ticari işletme 

kurum vasfında ise bu defa yine 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 

6.maddesinin 2.fıkrasında yer alan hüküm gereği kurumların her türlü kazancı 

“ticari kazanç” sayıldığından kurumun aktifindeki arsanın devrinden doğan kazanç 

“ticari kazanç” olacaktır. Ancak arsanın özel mülkiyete dahil olduğu (yani bir 

gerçek kişiye ait olduğu) hallerde ortaya çıkan kazancın mahiyeti tartışmalıdır. 

 Burada asıl belirleyici unsur kazancın “devamlılık” unsuru olmaktadır. Yani 

arsa sahibi bu işi devamlı suretle yapmakta ise elde ettiği kazanç “ticari kazanç” 

olarak nitelendirilecek, bu işi arızi şekilde gerçekleştirmiş ise bu defa elde ettiği 

kazanç “değer artış kazancı” olarak vergilendirilecektir. Ancak faaliyetin devamlı 

                                                      
146  Y.Gökhan Sarı, “Arsa Sahiplerinin Arsaları Karşılığında Aldıkları Gayrimenkullerin 

Vergilendirilmesi”, Vergi Sorunlarē Dergisi, Cilt:1, Sayı:140, Mayıs 2000, Mayıs 2000, s.88. 
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olarak mı yahut arızi olarak mı yapıldığının tespiti her zaman kolay değildir. Çünkü 

arızi ticari faaliyetin tanımı Ticaret Kanunu’nda yahut Gelir Vergisi Kanunu’nda 

yapılmamıştır.  

 Bir diğer konu da arsa payının müteahhide devri işleminde, arsa sahibinin 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/(1)-e fıkrasında hüküm altına alınan 

istisnadan faydalanıp faydalanamayacağı konusudur.  Bu durumda arsa sahibinin 

söz konusu istisnadan faydalanabileceği yönünde görüşümüzü belirtmiştik.  

 Ancak burada tereddütlü bir husus satış bedelinin tahsili meselesidir. 

Maddede, “satış bedelinin, satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılının sonuna 

kadar tahsil edilmesi” gerektiği şeklindeki belirleme, Maliye idaresi tarafından satış 

bedelinin “parayla-para olarak” tahsil edilmesi gerektiği şeklinde 

yorumlanmaktadır. Nitekim, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na ilişkin 1 seri 

no’lu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği’nde;“ …söz konusu aktif kalemlerin 

para karşılığı olmaksızın devir ve temliki, trampası gibi işlemler istisna kapsamına 

girmemektedir. Kat karşılığında arsa devrinde olduğu gibi, bir mal veya hakkın 

başka bir mal veya hak ile değiştirilmesini ifade eden trampa işlemlerinde de söz 

konusu istisna hükmü uygulanmayacaktır.” seklinde bir belirleme yapılmıştır. 

 Buradaki eleştirimiz, maddede yer almayan ve istisnayı ortadan kaldırarak 

doğrudan vergilendirmeye ilişkin anlam ifade eden bu düzenlemenin normlar 

hiyerarşisinde yasanın altında yer alan tebliğ yoluyla getirilemeyeceği yönündedir. 

 1982 Anayasasına normlar hiyerarşisi kavramı çerçevesinde bakıldığında 

ortaya; Anayasa, temel hak ve özgürlüklere ilişkin usulüne göre yürürlüğe 

konulmuş milletlerarası antlaşmalar, kanunlar, tüzükler, yönetmelikler ve 

genelgeler şeklinde bir sıralama çıkmaktadır. Bu sıralamada her bir norm kendinden 

sonra gelen hukuk normuna kaynak teşkil etmekte ve sıralamada sonraki normlar 

önceki normlara uygun olmak zorundadır. Nitekim yürütme organının düzenleyici 

işlemleri arasında yer almakta olan genel tebliği de kanuna uygun olmak zorundadır.  

 Nitekim, T.C. Anayasası’nın 73/2. maddesinin “Vergi, resim, harç ve benzeri 

malî yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır.” hükmü varken ve 

Katma Değer Vergisi Kanunu ile Gelir/Kurumlar Vergisi Kanunlarında bu konuda 

açık düzenleme yokken; Vergi İdaresi’nin, kat karşılığı inşaat işlerini 1 adet tebliğ 

(o da konuyla kısmen alakalı) ve muktezalarla vergilendirmeye çalışmasının 
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“Verginin Kanuniliği İlkesi” ile bağdaşmayacağı kanaatindeyiz. 

 Diğer taraftan bu belirleme bu maddenin genel gerekçesiyle çelişmektedir. 

Maddenin ana gerekçesi, “istisnanın amacı, kurumların bağlı değerlerinin ekonomik 

faaliyetlerde daha etkin bir şekilde kullanılmasına olanak sağlanması ve kurumların 

mali bünyelerinin güçlendirilmesidir” şeklinde açıklanmıştır.  

 Yine maddenin gerekçesinde; istisnanın temel amacı kurumların mali 

yapılarının güçlendirilmesinin teşviki olduğundan, ekonomik açıdan firmalara ilave 

imkan sağlamayan işlemlerin istisna kapsamı dışında kalacağı belirtilmektedir. 

 Arsa karşılığı bağımsız bölüm yapımı işlerinde, kurumun aktifinde yıllarca atıl 

durumda kalmış bir arsa verilerek, karşılığında muhtelif şekillerde değerlendirilecek 

bağımsız bölümler yaptırılmaktadır. Bu işlemin bağlı değer olan arsayı, kurumun 

faaliyetinde daha etkin şeklide kullanılır hale getirdiği apaçık ortadadır. Nitekim 

şirket bu bağımsız bölümleri satarak kazanç elde edecek ya da kiralayacak, muhtelif 

şekillerde kullanacaktır. Boş bir arsa, kuruma ilave ekonomik imkanlar yaratacak 

hale gelmektedir. Atıl durumdaki bir arsanın konutlara, alışveriş merkezlerine, 

işyerlerine dönüştürülmesinin kurumun mali yapısını güçlendirdiği tartışmasızdır. 

Arsa payının müteahhide verilerek bağımsız bölüm iktisap edilmesi bu istisnanın 

genel gerekçesine tamamen uyumlu bir işlemdir. Sonuç olarak yasada satış 

bedelinin para ile tahsili belirtilmediğinden, maddede yer alan diğer koşulların 

sağlanması halinde, arsanın devri sebebiyle sağlanan kazancın bu istisnadan 

faydalanabileceği kanaatindeyiz. 

 

4.3. KATMA DEĴER VERGĶSĶ Y¥N¦NDEN DEĴERLENDĶRME 

 

 Bilindiği üzere Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1.Maddesi’nin 1. ve 2. 

bentlerinde; “Türkiye’de yapılan ticari, sınaî, zirai faaliyet ve serbest meslek 

faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler ile her türlü mal ithalatının” 

KDV’nin konusunu teşkil ettiği belirtilerek; bu kapsamda bir faaliyet olsun ya da 

olmasın aynı maddenin 3’üncü bendinde 8 bent halinde sayılan diğer faaliyetlerden 

doğan bazı teslim ve hizmetlerin de KDV’ye tabi olduğu hüküm altına alınmıştır. 

Öte yandan aynı kanunun 2. inci maddesinde KDV’ye tabi “teslim”den ne 

anlaşılması gerektiği belirtilerek “Trampa iki ayrı teslim hükmündedir.” denilmek 
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suretiyle; yukarıda sayılan faaliyetler kapsamında trampa edilen mal ve hizmetlerin 

de teslim sayılacağı ve KDV’ye tabi olacağı hüküm altına alınmış bulunmaktadır. 

Bu durumda; bir işlemin KDV’ye tabi olup olmadığını belirlemek için öncelikle 

kanunun 1. inci maddesinde belirtilen faaliyetler kapsamında bir teslim ve hizmet 

olup olmadığının belirlenmesi; yapılan işlemin bir teslim niteliğinde olup 

olmadığında tereddüde düşülmesi durumunda da kanunun 2. inci maddesine 

bakılması gerekecektir. 

        Gelir vergisinde olduğu gibi KDV’de de arsa sahibi açısından iki ayrı durum 

söz konusudur: 

        İlk durumda, yani arsa sahibinin arsa payı karşılığında müteahhitten aldığı 

katları 3. şahıslara satması durumunda; eğer arsa sahibi iktisadi bir işletme ise ya da 

devamlı olarak gayrimenkul alımı, satımı ve inşası işleriyle iştigal eden bir gerçek 

kişiyse, 3.şahıslara yapılan kat satışları KDV’ye tabi olacaktır ve bu konuda 

tartışmalı bir husus yoktur. 

        Diğer durumda yani arsa sahibinin müteahhide arsa payı devrinde KDV 

açısından durumu oldukça tartışmalıdır. Konuyla ilgili olarak Maliye idaresinin 

tebliğ bazındaki tek belirlemesi, 30 Seri No’lu Katma Değer Vergisi Genel 

Tebliğinde yapılmıştır. İlgili Tebliğ’de geçen açıklamalara daha önceki bölümlerde 

değinmiş idik. 

 Genel olarak Tebliğ’de Maliye idaresinin ortaya koyduğu görüş; arsa payı 

karşılığı bağımsız bölüm yapımı işlerinde iki ayrı teslim (yani “trampa”nın) 

varlığının söz konusu olduğudur. Bu teslimlerden ilki arsa sahibi tarafından 

müteahhide arsa teslimi; ikincisinin ise, müteahhit tarafından arsaya karşılık olarak 

arsa sahibine bağımsız bölüm (konut veya iş yeri) teslimidir. Ayrıca Tebliğ’de 

arsanın bir iktisadi işletmeye dahil olması veya arsa sahibinin arsa alım satımını 

mutat ve sürekli bir faaliyet olarak sürdürmesi halinde, konut veya işyeri karşılığı 

müteahhide yapılan bu arsa tesliminin katma değer vergisine tabi olacağı; arsa 

sahibinin, gerçek usulde mükellefiyetini gerektirmeyecek şekilde, arızi bir faaliyet 

olarak arsasını daire veya işleri karşılığında müteahhide teslim etmesi durumunda 

da vergi uygulanmayacağı belirtilmiştir. Diğer taraftan arsa sahibi açısından 

KDV’nin matrahının ne olacağı, her iki taraf için de vergilemenin ne zaman 

yapılacağı gibi temel hususlarda herhangi bir belirleme yapılmamıştır. 
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 Öte yandan 150 m2’ye kadar olan konut teslimleri Katma Değer Vergisi 

Kanunu’nun 4134 yasayla değişik Geçici 8. inci Maddesi hükümleri gereğince 

31.12.1997 tarihine kadar KDV’den istisna edilmiş; 1.1.1998 tarihinden itibaren ise 

söz konusu kanunun 28. inci maddesine istinaden çıkarılan 97/10465 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı gereği olarak da KDV oranı %(1) olarak uygulanmaya 

başlanmıştır.  

 30 no.lu KDV Tebliği, 150 m2’ye kadar olan konut teslimlerinin vergiye tabi 

olmadığı dönemde yayınlanmış bulunduğundan, 30 no.lu tebliğde buna ilişkin 

hükümlerin % 1 KDV’ye tabi olması gerektiği şeklinde dikkate alınması 

gerekecektir. Bu durumda Maliye Bakanlığınca; Müteahhit tarafından arsa sahibine, 

arsanın karşılığı olarak yapılan 150 m2'ye kadar konut teslimlerinin % 1 oranında 

KDV’ye tabi olacağı; müteahhit tarafından arsa sahibine yapılan işyeri veya 150 

m2'den büyük konut teslimlerinde ise emsal bedel üzerinden normal oranda (%18) 

KDV uygulanacağı kabul edilmiş olmaktadır147.  

 Danıştay ise “..arsanın müteahhidin kullanımına terk edilmesi işleminin 

arsanın değerlendirilmesine yönelik bir tasarruf olduğunun kabulü gerekeceğinden, 

bu işlemin trampa niteliğinde bir işlem gibi değerlendirilerek KDV’ye tabi 

tutulması mümkün bulunmamaktadır..” 148  gerekçesiyle aksi yönde karar 

vermektedir. 

 Yukarıda görüleceği üzere Maliye Bakanlığı söz konusu işlemi Katma Değer 

Vergisi Kanununun 2/5 Maddesi’ne göre trampa olarak nitelemekte ve karşılıklı iki 

mal teslimi olarak kabul etmektedir. Oysaki Danıştay konuyla ilgili verdiği 

kararlarında; arsanın bir gerçek kişinin mülkiyetinde olması durumunda; yapılan 

işlemi karşılıklı iki teslim olarak görmemekte ve trampa olarak 

nitelendirmemektedir. Danıştay’a göre yapılan işlem; arsa sahibinin arsasını 

değerlendirmesinden ibarettir. Bu gerekçeyle de böyle bir durumda vergiye tabi 

olmayacağı kararına varmaktadır. Danıştay’ın bu yöndeki kararları müstakar149 hale 

gelmiş ve içtihat oluşturmuştur. 

 

                                                      
147 150m2’den ne anlaşılması gerektiği ve nasıl hesaplanacağı 9 ve 30 no.lu KDV Genel Tebliğinin 

ilgili bölümlerinde açıklanmıştır. 
148 Danıştay 9. Daire’nin, 19.02.2007 tarih ve E. 2005/2439, K. 2007/468 sayılı Kararı, Yaklaĸēm 

Dergisi, Cilt:1, Sayı:185, 2008, s.283. 
149 İstikrar bulmuş, karar kılınan. 
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 Kanaatimizce; yapılan işlem ilk bakışta Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 

2/5. Maddesi’nde belirtilen trampa işlemine benzemekle birlikte Danıştay 

kararlarında da belirtildiği üzere işlemin çok yönlü değerlendirilmesi ve trampa 

kapsamında olup olmadığının tartışılması gerekmektedir.  

 Şunu da ifade etmek gerekir ki; 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda, eski 

Borçlar Kanunu’nun aksine trampanın tanımı yapılmamıştır. Yeni Kanun’da 

“Trampa” kelimesi yerine “Mal Değişimi Sözleşmesi” kavramı kullanılmıştır. 

         Buna göre mal alım sözleşmesi; 282. Madde’de “Mal değişim sözleşmesi, 

taraflardan birinin diğer tarafa bir veya birden çok şeyin zilyetlik ve mülkiyetini, 

diğer tarafın da karşı edim olarak başka bir veya birden çok şeyin zilyetlik ve 

mülkiyetini devretmeyi üstlendiği sözleşmedir.” Mezkur 150 Kanun’un 283. 

Maddesi’nde de “Satış sözleşmesine ilişkin hükümler, mal değişim sözleşmesine de 

uygulanır; buna göre taraflardan her biri, vermeyi üstlendiği şey bakımından satıcı, 

kendisine verilmesi üstlenilen şey bakımından alıcı durumundadır.” şeklinde 

tanımlanmıştır. Bu tanımlamaya göre trampanın (yeni haliyle mal değişim 

sözleşmesinin) satış hükmünde bir işlem olduğu ve borçlar kanununun satım 

sözleşmesi hükümlerinin tatbik olunacağı hüküm altına alınarak, iki tarafında 

taahhüt ettiği şey bakımından satıcı, kendisine yapılan taahhüt açısından da alıcı 

konumunda olduğu belirtilmiştir. Yasanın bu hükmünden trampanın;  her iki taraf 

için de bir satış işlemi olduğu ancak bedelinin (edimin) parayla değil başka bir mal 

ya da hizmetle karşılandığı anlaşılmaktadır. 

 Bu belirleme ışığında bir mal ya da hakkın bir başka mal veya hak karşılığında 

satışı diyebileceğimiz trampa işleminde değişime konu mal ve hakların niteliğinde 

bir değişme olmadığı ve aynen olduğu gibi karşılıklı değiş tokuşa konu edildiği 

halde; arsa veya kat karşılığı inşaat işleminde değişime konu arsanın aynen olduğu 

gibi müteahhide devrinin yapılmadığı ve kat mülkiyeti yasası hükümlerine de tabi 

olacak şekilde şahsi mülkiyetten müşterek mülkiyete dönüştüğü anlaşılmaktadır. 

Öte yandan Danıştay kararlarında da belirtildiği üzere arsa sahibinin bu işlemi ticari 

maksatlarla yani bir kazanç gayesiyle yaptığı da söylenemez. Bu nedenle bu işlemin 

Borçlar Kanunu 282, 283 ve Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 2/5 Maddelerinde 

belirtilen bir trampa işlemi niteliğinde olmadığı yönünde düşünülmektedir. 

                                                      
150 Zikredilen, daha önce bahsedilmiş olan. 
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      Bu durumda; Danıştay’ın, arsa sahibinin gerçek bir şahıs olması durumunda 

bu işlemin trampa olmadığı şeklindeki kararlarına katılmakla birlikte, müteahhidin 

arsa sahibine yaptığı teslimlerin diğer bağımsız bölüm satışlarında da olduğu gibi 

vergiye tabi olması gerektiği kanaatindeyiz. Ancak bunun için ise Maliye 

İdaresi’nin yargı kararlarına direnmek yerine olayı bir yasal düzenlemeyle çözmeye 

çalışmasının daha yerinde olacağı düşünülmektedir. 
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SONU¢ 

 

         Kat karşılığı inşaat işlerindeki işleyiş yapısının hukuki tekemmül şekli, 

müteahhidin arsa sahibine bir inşaat işi yapması ve bunun karşılığı ücretin arsa 

sahibince müteahhide arsa payı devredilmek suretiyle ödemesi iken; bu işlere ilişkin 

sözleşmenin hukuki niteliği gerek Borçlar Hukuku doktrininde gerekse Yargıtay’da 

belirttiğimiz ilişkiyi yansıtan “çift tipli karma sözleşme” olarak neredeyse ihtilafsız 

kabul görmekte iken; sözleşmenin hukuki niteliği vergi hukukunda yeniden 

keşfedilmeye çalışılmakta ve ortaya karmakarışık neticeler çıkmaktadır. 

         Son dönemlerde arsa fiyatlarının astronomik rakamlara ulaşması/ ulaştırılması 

konut/iş yeri inşaatlarının büyük kısmını bu sistem içerisine çekmekte ve sistemde 

ciddi rantlar söz konusu olmaktadır. Bu denli önemli bir sektörün vergi 

kanunlarında yok sayılması, yasal boşluğu yasa yapma pahasına doldurmaya 

çalışan; ancak, tabiri yerindeyse tüm vergisel ilişkileri birbirine karıştıran Maliye 

İdaresinin çabalarının Danıştay’dan dönmesi sektörü nerdeyse tamamen 

vergisizliğe itmektedir. 

          Daha önce de belirttiğimiz üzere kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin niteliği 

konusunda Danıştay iki farklı görüşü benimsemiş durumdadır. Danıştay ağırlıklı 

görüşünde, arsa sahibi ile müteahhit arasındaki ilişkiyi; “arsanın değerlendirilmesi 

amacına yönelik” bir işlem olarak yorumlamakta, sözleşmenin hukuki niteliğini ise 

“tamamen kendisine özgü” bir hukuki muamele olarak değerlendirmektedir. 

Danıştay’ın bu yöndeki değerlendirmesinde kullandığı bir başka kavram ise, “bir 

kişinin kat edinme karşılığında arsasını müteahhide vermesi ve inşa edilen binadan 

kat sahibi olmasının, servetin değerlendirilmesi, servetin biçim değiştirmesi 

olduğu” seklindeki nitelendirmedir. 

          Danıştay’ın bu görüşünün vergisel neticesi ise, bu işlemler nedeniyle gerek 

arsa sahibinin gerekse müteahhidin gelir ve kurumlar vergisi ile katma değer vergisi 

açısından herhangi bir yükümlülüğünün doğmadığıdır. 

          Kanaatimiz doğrultusunda arsa payı karşılığı bağımsız bölüm yapımı 

sözleşmesinin “çift tipli karma sözleşme” mahiyetinde olması nedeniyle, 

Danıştay’ın bu sözleşmenin “tamamen kendisine özgü (sui generis)” niteliğinde 

olduğu görüşüne katılmıyoruz. 
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          Kaldı ki, yine çalışmamızın “sözleşmenin niteliği” kısmında belirttiğimiz 

üzere, “kendine özgü sözleşme”; kanunda düzenlenmiş hiçbir sözleşme tipinin 

edimlerini ve unsurlarını taşımayan, yeni bir sözleşme mahiyetindedir.  

          Bu anlamda kat karşılığı inşaat sözleşmesini “kendisine özgü” sözleşme 

olarak nitelendirmek mümkün değildir. Bu sözleşme, kanunda düzenlenmiş 

sözleşme tiplerinin edimlerini ve unsurlarını taşımayan yepyeni bir sözleşme değil, 

kanunda düzenlenmiş eser sözleşmesinin ve satım sözleşmesinin unsurlarını taşıyan 

bir sözleşmedir. 

          Konut ya da işyeri karşılığı başkalarının arsasına inşaat yapılması işleminin 

Katma Değer Vergisi yönünden vergilendirilmesi ve vergiyi doğuran olayın 

meydana geldiği tarihin tespitinde problemlerle karşılaşılmaktadır. Bu problemlerin 

kaynağını ise kat karşılığı inşaat işlerinin vergilendirilmesi konusunda vergi 

idaresince yapılan uygulamanın yargı organları tarafından kabul görmemesi 

oluşturmaktadır. Vergi idaresinin görüşünde ısrar etmesi, yargı organı kararlarının 

ise vergi idaresi görüşünün aksine müstakar hale gelmesi, bir yandan vergi idaresini 

bir gelir kaybı ile karşı karşıya bırakırken, diğer yandan da, mükellefleri arsa 

karşılığı inşaat işlerinde vergileme yönünden yapacakları işlemler konusunda 

tereddüde düşürmektedir151. 

Konu ile ilgili olarak bir karar verilebilmesi, kişilerin arsalarını, aralarında 

yaptıkları sözleşme uyarınca müteahhide vererek karşılığında inşa edilen binadan 

daire veya işyeri alması halinin hukuki açıdan trampa olarak değerlendirilip 

değerlendirilmemesine bağlıdır. 

Vergi idaresi olayı trampa ekseninde değerlendirirken, Danıştay işlemin bir 

trampa olmadığı görüşünde olup, verdiği kararlar da içtihat haline gelmiştir. 

Arsa karşılığı yapılan inşaat işi özel hukuk açısından, ilk bakışta bir trampa 

olarak değerlendirilebilir. Gerçekten satıştan farklı olarak trampada malın karşılığı 

başka bir maldır.  

Bu anlamda, arsa karşılığı inşaat işlerinde arsa sahibinin verdiği arsa payına 

karşılık müteahhitten daire aldığı ve dolayısıyla yapılan işlemin özel hukuk 

açısından bir trampa olduğu ileri sürülebilir. Ancak, arsa karşılığı inşaat işleri yargı 

                                                      
151  Zeki Yanık, "Kat Karşılığı inşaat işlerinin KDV Yönünden Vergilendirilmesine ilişkin Bir 

Görüş”, Yaklaĸēm Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 26, Şubat 1995, s. 123. 
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organlarınca trampa olarak değil, arsanın değerlendirilmesi olarak kabul 

edilmektedir. 

Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri çift tipli karma sözleşmeler olup 

sözleşmenin her iki tarafına karşılıklı haklar ve borçlar yüklemektedir. Bu durumda 

tarafların hak ve borçlarını arsa sahibi ve müteahhit yönünden ayrı ayrı incelemekte 

yarar vardır. 

Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde arsa malikine düşen en büyük borç, 

taşınmaz maldaki belli bir payın mülkiyetini karşı tarafa (müteahhide) geçirme 

borcudur. Müteahhit eser sözleşmesinin kendisine yüklediği borcu yerine 

getirdikten sonra, arsa malikinin mülkiyeti geçirme borcunu yerine getirmesini 

isteyebilir.  

Yargıtay bir kararında; 

"Müteahhit binayı yapıp arsa malikine teslim etmekle Borçlar Kanunu’nun 

364/1. Maddesinde ve sözleşmede yazılı olduğu üzere karşı edimi teşkil eden ve 

dava konusu olan dairelere isabet eyleyen arsa paylarının tescilini davalıdan (arsa 

maliki) istemeye hak kazanır" diyerek konuya açıklık getirmiştir. 

Arsa sahibi, müteahhitten binanın sözleşmede belirtilen sürede ve 

sözleşmeyle, projesine uygun olarak yapılmasını istemek hakkına sahiptir. 

Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde müteahhidin asıl borcu bir eser yapmak, 

karşılığında ise taşınmaz mal üzerindeki belli bir payın mülkiyetini almaktır. 

Müteahhit inşaatı sözleşmeye ve projesine uygun olarak tamamlayıp bitirdiğinde 

taşınmazın belirli bir payının mülkiyetinin kendisine verilmesini talep edebilir. 

Uygulamada bu husus çeşitli şekilde sözleşmelerde yer almakta örneğin; 

müteahhidin su basmanı seviyesine çıktığı zaman bir daire, üçüncü kat bittiğinde üç 

daire, iskan ruhsatı alındığında payının tamamını alacaktır gibi sözleşmeler 

yapılmaktadır. Bu tip sözleşmelerde de müteahhit yükümlülüğünü yerine getirdikçe 

arsa sahibinden sözleşmeden doğan haklarını talep edebilecektir. 

Müteahhidin yaptığı inşaat işi özel hukuk açısından eser sözleşmesine konu 

teşkil eden bir işlemdir. Borçlar Kanunu’nun 470. Maddesinde düzenlenmiş 

bulunan eser sözleşmesi (eski ismiyle eser sözleşmesi); yüklenicinin bir eser 

meydana getirmeyi, iş sahibinin de bunun karşılığında bir bedel ödemeyi üstlendiği 

sözleşmedir. 
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 Arsa karşılığı inşaat işleri, ücret mukabili bir inşaat yapımı olmamasına 

rağmen, müteahhit yönünden yapılan sözleşmenin bir eser sözleşmesi olduğu 

açıktır. Nitekim, Yargıtay bir kararında arsa karşılığı inşaat sözleşmelerini şu 

şekilde tanımlamıştır. 

         ñArsa payē karĸēlēĵēnda kat yapēmēnda inĸaatēnēn y¿klendiĵi kendi  

gereleriyle yapē yapma ediminin karĸēlēĵē arsa maliki, arsanēn bir bºl¿m¿n¿n 

m¿lkiyetini geirerek ºdemektedir. Ķnĸaatēnēn y¿klendiĵi yapē yapma ediminde 

aĵēr basan yºn, gerelerin tesliminden ok anlaĸmaya uygun bir eserin yaratēlmasē 

(katlarēn yapēlmasēdēr. Bu nedenle, bu edim eser sºzleĸmenin belirleyici ºzellik-

lerini ve buna karĸēlēk, arsa malikinin karĸē edimi taĸēnmaz satēĸē sºzleĸmesinin 

belirleyici ºzelliklerini taĸēmaktadēr. Bºyle olunca arsa payē karĸēlēĵēnda kat ya-

pēmēnē ift tipli karma sºzleĸme diye nitelemek gerekirò152 

Dolayısıyla, arsa karşılığı inşaat işleri müteahhitler için özel hukuk açısından 

eser sözleşmesi hükümlerine tabidir. Bu nedenle, arsa karşılığı konut veya işyeri 

teslimlerinin teslim değil, hizmet olarak kabul edilmesi gerekir. Olayda müteahhit 

arsanın karşılığında, arsa sahibine bina inşa hizmeti vermektedir. Hizmetin bedeli 

ise, arsa sahibine verilen daire veya işyerlerinin rayiç bedeli olacaktır. Bu kapsamda, 

müteahhitler tarafından arsa sahibine verilen hizmet ise genel oranda KDV'ye tabi 

olacaktır.  

Bunun aksine Danıştay’ın bu işin KDV’ye tabi olmadığını belirten 

görüşünde ileri sürdüğü gerekçelerden birisi de; bu işin KDV’ye tabi olacağı 

hususunda yasal bir düzenlemenin bulunmadığı, genel tebliğle yapılan 

düzenlemenin Anayasa’nın 73. maddesindeki vergi ve benzeri mali 

yükümlülüklerin kanunla konulacağı, değiştirileceği veya kaldırılacağı hükmüne 

aykırılık teşkil ettiğidir. 

Bizce de Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 73/2. maddesinin “Vergi, 

resim, harç ve benzeri malî yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya 

kaldırılır.” hükmü cari iken ve Katma Değer Vergisi Kanunu ile Gelir ve Kurumlar 

Vergisi Kanunlarında bu konuyla ilgili açık bir düzenleme yokken; Vergi 

İdaresi’nin, kat karşılığı inşaat işlerini yalnızca bir adet tebliğ ve muktezalarla 

                                                      
152 Yargıtay 15. Hukuk Dairesi’nin 05.12.1974 tarih ve E. 1249, K. 2188 Sayılı Kararı. 
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vergilendirmeye çalışması “Verginin Kanuniliği İlkesi” ile bağdaşmaz. 

Bu nedenle arsa payı karşılığı bağımsız bölüm işleriyle ilgili gerek Gelir 

Vergisi Kanunu’nda gerekse Katma Değer Vergisi ve Kurumlar Vergisi 

Kanunları’nda düzenleme yapılması doğru ve yerinde olacaktır. 

Kanaatimizce Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılması önerilen düzenlemenin  

“ticari kazanç” hükümleri içerisinde yapılması gerekir. Bu nedenle Gelir Vergisi 

Kanunu’nun 37. maddesinde, ticari kazanç sayılan kazançlar başlığı altında 7 bent 

olarak sayılmış olan bentlere;“Kat karşılığı inşaat (Arsa payı karşılığı bağımsız 

bölüm yapımı) işlerinde arsa sahibinin müteahhide arsa payı devrinden; 

müteahhidin inşaat ya da bağımsız bölüm yapımı hizmetinden elde ettikleri 

kazançlar.” şeklinde 8. bir bent eklenerek bu tür işlerin ticari kazanç kapsamında 

vergilendirileceğine yönelik genel çerçeve belirlenip, bununla beraber vergilemede 

uyuşmazlıkların önlenmesi açısından, bu işlerde vergiyi doğuran olayın ve matrahın 

tespiti ile ilgili olmak üzere de, Vergi Usul Kanunu’nda düzenlemeler yapılmalıdır.  

Bu hususlarla ilgili düzenlemenin ayrıntısı ise, Gelir Vergisi Kanunu’na 

“Arsa karşılığı bağımsız bölüm yapımı işleri” başlıklı mükerrer 44. Madde 

eklenmek suretiyle yapılabilir. 

Buna göre; “Arsa payı karşılığı bağımsız bölüm yapımı işlerinde, arsa 

sahibinin arsa payı teslimi ile müteahhidin inşaat hizmeti ifasının her ikisinde de kar 

veya zarar, müteahhidin inşaat işini tamamladığı (yapı kullanım izninin alındığı ya 

da fiili kullanıma başlandığı) yılda tespit edilip, tamamı o yılın geliri sayılmak 

suretiyle beyan edilir.  

Arsa sahibinin arsa payını müteahhide devir bedeli, arsa payının bu işe 

ilişkin sözleşmenin yapıldığı (müteahhide bırakılacak arsa payı tutarının 

belirlendiği) tarihteki rayiç değeridir. Bu değer aynı zamanda müteahhidin arsa 

sahibine verdiği inşaat ya da bağımsız bölüm yapımı hizmetinin de bedelini teşkil 

eder. 

Katma Değer Vergisi Kanunu’nda yapılması önerilen düzenleme ise;  

Kanun’un 1.Maddesi’nin 3. Bendi olan “diğer faaliyetlerden doğan teslim ve 

hizmetler” bendine ayrı bir fıkra olarak, “Arsa payı karşılığı bağımsız bölüm yapımı 

işlerinde, arsa sahibinin müteahhide arsa payı teslimi; müteahhidin ise arsa sahibine 

inşaat ya da bağımsız bölüm yapımı hizmeti” şeklinde bir ilave yapılması 
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şeklindedir. 

Vergiyi doğuran olayın tespiti açısından ise Katma Değer Vergisi 

Kanunu’nun 10. maddesinde yapılmasını önerdiğimiz düzenleme ise; “Kat karşılığı 

inşaat yapımı işlerinde; arsa sahibinin arsa payı teslimi ile müteahhidin inşaat 

hizmet ifasının her ikisinde de, müteahhidin inşaat işini tamamlaması (yapı 

kullanım izninin alınması ya da fiili kullanıma başlanması) ile doğar” şeklinde 

yapılabilir. 

Ayrıca uyuşmazlıkların önlenmesi açısından KDV’nin matrahının da yasada 

belirtilmesi uygun bir yaklaşım olacaktır.  

Buna göre Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 20. Maddesine müteakiben, 

Mükerrer 20. Maddede Kat Karşılığı İnşaat İşlerinde (Arsa Payı Bağımsız Bölüm 

İşlerinde) matrah başlıklı bir madde eklenmek suretiyle yasada şu şekilde bir 

düzenlemeye gidilebilir: “Arsa payı karşılığı bağımsız bölüm yapımı işlerinde, arsa 

sahibinin arsa payını müteahhide devrinde vergi matrahı, arsa payının bu işe ilişkin 

sözleşmenin yapıldığı (müteahhide bırakılacak arsa payı tutarının belirlendiği) 

tarihteki rayiç değeridir. 

Bu değer aynı zamanda müteahhidin arsa sahibine verdiği inşaat ya da 

bağımsız bölüm yapımı hizmetinin de vergi matrahını teşkil eder.”  

Sonuç olarak kat karşılığı inşaat işlerinin vergilendirilmesinde var olan 

belirsizlikleri, yorum farklılıklarını, uygulama hatalarını ve de bunların sonucunda 

mükellefler arasında oluşan adaletsiz ve eşit olmayan vergilendirilmelerin ortadan 

kaldırılması için yasal düzenlemeler yapılmasının gerekli olduğu düşünülmektedir. 
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Ek 1: KAT KARķILIĴI ARSA ¦ZERĶNE ĶNķAAT S¥ZLEķMESĶ ¥RNEĴĶ 

 

         "Bir yanda mal sahibi (arsa sahibi) .... oturan.... öbür yanda.... oturan yüklenici 

müteahhit sıfatı ile hareket eden.... arasında aşağıda yazılı olduğu üzere bir arsa payı 

karşılığında kat yapım sözleşmesi düzenlenmiştir, bu sözleşmede; 

 

          1. Taraflar:  

           a) .................... adresine oturan TC uyruklu.... arsa sahibi,                            

           b) …………..…adresine oturan TC uyruklu.................müteahhit (yüklenici) 

olarak adlandırılmıştır. 

 

          2. Konusu: Taraflardan müteahhit (yüklenici) .... adresinde bulunan ve tapuda 

mal sahibi (arsa sahibi) adına .............pafta..... ada ...... parsel numaralarında kayıtlı 

bulunan yüzölçümü metrekare olan arsaya bulunduğu şehir belediyesi fen işleri 

müdürlüğünce düzenlenen yapı düzen tasarısı (projesi) çerçevesinde ve bu 

sözleşmeye ekli yapım uygulayım (teknik) koşul şartlarına uymak koşulu ile bir 

blok apartman yapacaktır. Bu yapı (blok apartman), (varsa) bodrum katta .... adet 

dükkan, zemin katta .........................adet dükkan ve üç kat üzerine her katta iki 

(veya bir) daire olmak üzere ............dairedeki, toplam adet bağımsız bölümden 

oluşacaktır. 

Sonradan belediyece kat çıkımını izin verilirse çıkılacak katlar müteahhide ait ola-

caktır. 

         Bu sözleşme ile arsa sahibi arsasının bir bölümünün mülkiyetini arsa payı ile 

birlikte müteahhide geçirmeye, müteahhit de bu arsa üzerinde inşaat yapmaya ve 

mülkiyeti kendisine geçirilen arsa paylarına karşılık katların inşaatını tamamlayıp 

arsa sahibine bırakılması kararlaştırılan dairelerin varsa dükkanların bağımsız 

bölümlerin anahtarlarını teslim etmeyi taahhüt etmiştir. 

 

3. Yüklenici: İşbu sözleşme hükümlerini yerine getirmeyi ve inşaat baş-

langıcından bitimine kadar yürütmeyi, hiçbir nedenle üçüncü bir kişiye aktarma-

mayı (devir) ve bırakmamayı üstelenmiştir. Yüklenicinin (müteahhidin) kusuru 

bulunmaksızın güçsüzlüğü, batkınlığı durumunda bu sözleşme kendiliğinden sona 

ek s.  



2 

 

erer, arsa sahibi yapıyı olduğu gibi kabul ve o zamana kadar yapılan işin 

saptanmasıyla sözleşme hükümlerinin kendisine yüklediği borcu yerine getirmekle 

yükümlüdür. 

 

4. Bugün sözleşme konusu arsa üzerinde bulunan eski yapı ve eklentilerin 

yıkım giderleri ve yıkıntısı yüklenicinin olacak arsa sahibi bu konuda bir istekte 

bulunmayacaktır. Yapının yıkılması ve toprak kazımı sırasında elde edilecek altın, 

gümüş ve başka değerli eşya paralar ve antika eşyalar arsa sahibinin olup, yüklenici 

hiçbir hak istemeyecektir. 

 

5. Yüklenici (müteahhit) yapacağı bu yapıdan ötürü arsa sahibine arsa parası 

ödemeyecektir. Arsa sahibine bırakılacak bağımsız bölümler şöyledir. 

Müteahhide bırakılacak bağımsız bölümler ise, arsa sahibine verilecek olan 

bağımsız bölümlerin dışında kalanlardır. 

 

6. Yüklenicinin yapacağı dairelerin normal yararlanma alanı tasanda göste-

rildiği gibi... metrekareden küçük olmayacaktır. Her daire bir salon ... yatak odası, 

bir mutfak, bir banyo, bir batılıca (alafranga) WC, bir doğuluca, (alaturka) WC, bir 

holden oluşacaktır ve yapının önündeki oda ve salonlara balkon ve her dairenin 

yatak odasına bir gömme dolap yapılacaktır. Arsa sahibine verilecek dairelerin 

tavan yüksekliği üç metrekare olacak, başka dairelerin tavan yüksekliği 

yüklenicinin isteğine ve imar plan ve projeye uygun olarak alacaktır. 

 

7. Arsanın Değeri: inşaata konu olan arsanın değeri TL olarak taraflar 

arasında kararlaştırılmıştır. 

 

        8.Masraflar: Yapımın her türlü taşıma giderlerini, yapım ve izin giderini (harcı) 

tasarı (proje) giderlerini, yapımın uygulayanı (teknik) elemanlarına (işçi,kalfa, 

çırak, usta ve öbür personele) ilişkin ücret sigorta primlerini ve vergilerini değer 

artışı ve iskan raporları, otopark ücreti için alınacak vergileri, başka tüm vergilerini 

yüklenici ödeyecek, arsa sahibi tapularını alıncaya kadar hiçbir ödemede 

bulunmayacaktır.  
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         Ancak arsa sahibine bırakılacak arsa payları ve bunlara ilişkin dükkan ve dai-

reler (bağımsız bölümler) için tahakkuk ettirilecek her türlü vergileri, oturma ra-

porunun alınması için ödenmesi gereken vergileri, elektrik ve su abonman ve 

branşman ücretlerini ve bunlarla ilgili sair tüm ödentileri, arsa sahibi ödemeyi 

şimdiden kabul ve taahhüt etmiştir. 

 

         9.Arsa üzerindeki yapının ve eklentilerinin yıkımı ve yapımı sırasında oluşa-

cak iş kazalarından doğacak türel ve cezasal sorumlulukla, yapımı nedeni ile komşu 

taşınmaz sahiplerine verilecek zararların önlenmesi, yüklenici (müteahhit)'ye ait 

olacaktır. Şayet arsa sahibi bu konuda ilgililerine karşı bir ödemede bulunur veya 

mahkemece ödemeye karar verilirse müteahhide rücu etme hakkı saklı kalacaktır. 

Bu inşaat nedeni ile şantiye sorumluluğu fen ve hukuki, cezai sorumluluk 

müteahhide veya onun mühendisine ait olacaktır. 

 

         10.Kat İrtifakı ve Kat Mülkiyetinin Kurulması: Bu anlaşma hükümleri 

doğrultusunda kat irtifakının kurulmasını ve yapımının bitiminden sonrada kat 

mülkiyetine çevrilmesini taraflar şimdiden kabul ve taahhüt etmişlerdir. 

 

           11.Müddet: 

         a)işbu sözleşmenin tanzimi tarihinden itibaren en geç 3 (üç) ay içerisinde in-

şaatın plan ve projesi   çizilerek ve ilgili belediye imar müdürlüğünce 

onaylattırılacaktır. 

        b)Plan ve projenin onaylandığı/varsa mevcut kiracıların yasal yönden veya 

rızaen tahliyesi kesin olarak arsa sahibince sağlandığı tarihten itibaren en geç... ay 

sonra inşaat tamamlanmış ve bitirilmiş olunacaktır. 

Bu müddete uyulmadığı takdirde geçecek her gün için ..... yazı ve rakamla 

gecikme zammını müteahhit arsa sahibine ödemeyi şimdiden kabul ve taahhüt 

etmiştir. 
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         12.Müteahhide Bırakılan Bağımsız Bölümlerin Satışı: 

1.Daire ve dükkanların satışı, inşaatın; 

         a/Zemin katın taban betonu atıldığında bir (1) dairenin arsa payı ile birlikte, 

         b/Birinci katın taban betonu atıldığında bir (1) dairenin arsa payı ile birlikte, 

         c/İkinci katın taban betonu atıldığında bir (1) dairenin arsa payı ile birlikte, 

         d/Üçüncü katın taban betonu atıldığında bir (1) dairenin arsa payı ile  

birlikte, 

         e/Dördüncü katın taban betonu atıldığında bir (1) dairenin arsa payı ile 

birlikte, 

         f/Çatı katın yapılmasında ve örtülmesinde bir (I) dairenin arsa payı ile 

birlikte, 

    g/Duvarların örülmesinde ve doğramaların yapılmasında bir (1) dairenin arsa 

payı ile birlikte, 

    h/inşaatın tamamı bittiğinde ve iskan raporunun alınması için hazır durum 

sağlandığı takdirde diğer daire ve dükkanların arsa payları ile birlikte, 

        Müteahhide veya onun göstereceği üçüncü kişilere satışı arsa sahibince bizzat 

yapılacak veya müteahhide veya onun göstereceği kişiye arsa sahibince verilecek 

vekalet yolu ile satışı sağlanacaktır. 

         Bu hükme uymayan arsa sahibi aleyhinde müteahhit mahkemeye müracaatla 

kendi lehine veya satmaya taahhüt ettiği üçüncü kişilerin lehine alacağı tescil ilamı 

ile satış sağlanacaktır. Müteahhidin arsa sahibinin aleyhinde menfi ve müspet 

zararlarını talep etme hakkı saklı kalacaktır. 

 

2. Satış Vaadi Yetkisi: Birinci maddede yazılı olan şartların tahakkukunda 

müteahhit mülkiyeti kendisine, bırakılması kararlaştırılan bağımsız bölümlerin 

üçüncü şahıslara noterde satış vaadi sureti ile satmaya taahhüt etmekte yetkili 

olacaktır. Satış vaadi ile müteahhidin taahhüt ettiği kişiler lehine sözleşmede 

gösterilen vadede ferağ ve takriri verilmesi arsa sahibince sağlanacaktır. 
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      13.Taraflar arasında varılan anlaşmaya göre sözü edilen gayrimenkulün 

mülkiyeti hakkında herhangi bir belge ve senedin aranması ve istenmesinden 

vazgeçilmiş ve noterde bu konuda vareste kılınmıştır. 

 

     14.Mücbir Sebepler: 

Savaş hali, tabii afet, hükümet darbesi gibi mücbir sebepler vukuunda ge-

cikmeler inşaat süresine eklenecek. 

 

     15.Cezai Şart: 

        ......................  (Varsa) taraflardan herhangi birisi yukarıda yazılı olan 

yükümlülüklerine uymadığı takdirde TL. cezai şart ile birlikte akden yerine 

getirilmesini de talep etme hakkına sahip olacaktır. 

 

16.Bu sözleşmeden doğacak anlaşmazlıkların çözümlenmesinde görevli ve 

yetkili mahkeme ve icra daireleri taşınmazın bulunduğu yer mahkemeleri ve icra 

daireleri olacaktır. 
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