
  Sirküler No: 2021-009 

                                                                                        18.01.2021 

 

Göztepe Mah. İSTOÇ Oto Ticaret Merkezi 2.Cadde No:10 Irak Plaza Kat:1 Bağcılar/İSTANBUL          

 Tel: 0212 532 92 00 Pbx          Fax: 0212 532 89 43 

Web: www.canturkymm.com.tr              e-mail: info@canturkymm.com.tr 

Değerli Konut Vergisine İlişkin Tebliğ Yayımlandı.  

1- Giriş 

Değerli konut vergisi 7 Aralık 2019 tarihli ve 30971 sayılı Resmi Gazete 

yayımlanan 7194 sayılı Kanun ile düzenlenerek Emlak Vergisi Kanunu kapsamına 

girmişti. Değerli konut Vergisinin 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe 

girmesi beklenirken söz konusu düzenleme 2021 yılına ertelenmişti. 

15 Ocak 2021 tarihli ve 31365 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Değerli Konut 

Vergisi Uygulama Genel Tebliği” ile 2021 yılında yürürlüğe girecek olan Değerli 

Konut vergisinin uygulama esasları belirlenmiştir. 

2- Uygulama Esasları  

Değerli Konut Vergisi Uygulamasına ilişkin bazı başlıklar özet olarak aşağıda 

sunulmuştur. 

2.1- Verginin Konusu 

Türkiye sınırları içinde bulunan ve bina vergi değeri (2020 Yılı) 5.000.000 TL’nin 

üzerinde olan Mesken Nitelikli Taşınmazlar değerli konut vergisinin konusunu 

oluşturmaktadır. 

2.2- Mesken Nitelikli Taşınmazlar 

Mesken nitelikli taşınmaz tanımı aşağıda yer almaktadır. 

• Mesken niteliğini haiz binalar  

• Birden fazla bağımsız bölümden oluşan binalarda ise her bir bağımsız bölüm 

Her bir bağımsız bölüm vergilendirme açısından ayrı ayrı değerlendirilecektir. 

2.3- Bina Vergi Değeri 

Bina Vergi Değeri, taşınmazın bulunduğu yerdeki belediyeden ilgililerince temin 

edilecektir. 
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2.4- Değerli Konut Vergisinin Mükellefi  

2.4.1-Mükellef 

Değerli konut vergisinin mükellefi olabilecek kimseler aşağıda yer almaktadır.  

• Mesken nitelikli taşınmazların maliki,  

• Varsa intifa hakkı sahibi,  

• Yukarıda belirtilenlerden her ikisi de yoksa mesken nitelikli taşınmaza malik 

gibi tasarruf edenler 

2.4.2- Paylı Mülkiyet ve Elbirliği Mülkiyette Vergi Mükellefi  

• Bir mesken nitelikli taşınmaza paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri 

oranında mükellef olacaktır.  

• Elbirliği mülkiyette ise malikler vergiden müteselsilen sorumlu olacaktır. 

2.6- Değerli Konut Vergisinde Mükellefiyet Başlangıç Tarihleri  

Değerli konut vergisi mükellefiyet aşağıda yer alan tarihleri takip eden yıldan 

itibaren başlayacaktır. 

a) Mesken nitelikli taşınmazın bina vergi değerinin 1319 sayılı Kanunun 42 nci 

maddesinde belirtilen tutarı aştığı tarihi, 

b) 1319 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin (1) ilâ (7) numaralı fıkralarında yazılı 

vergi değerini tadil eden sebeplerin doğması halinde bu değişikliklerin 

gerçekleştiği tarihi, 

c) Muafiyetin sona erdiği tarihi, 

2.7- Değerli Konut Vergisinde Muafiyet  

Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanların bu taşınmazına 

konut vergisi muafiyeti uygulanacaktır. 

Birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunanların değerli konut vergisinin 

konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazı (intifa hakkına 

sahip olunması hâli dâhil) için değerli konut vergisi muafiyeti uygulanacaktır.  

Birden fazla mesken nitelikli taşınmazı bulunan mükellefler, değerli konut vergisi 

konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazını, Tebliğ ekinde yer 

alan (Ek 2A) ile beyanname verme süresi içerisinde ilgili vergi dairesine bildirmeleri 

gerekmektedir. Muafiyet, bu kişilerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde 

hisselerine ait kısım için de uygulanacaktır. 
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2.8- Değerli Konut Vergisinde Matrah ve Oran 

Bina vergi değerinin, 1319 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde yer alan ve ilgili yılda 

uygulanan tutarı aşan kısmı, mesken nitelikli taşınmaza ait verginin matrahını 

oluşturacaktır. 

Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlar, değerlerinin yer aldığı aralık 

dikkate alınmak suretiyle vergilendirilecektir. 

Dilimler Vergi Oranı 

5.227.000 TL ile 7.841.000 TL arasında olanlar (bu tutar dahil) 
(Binde 3) 

5.227.000 TL’yi aşan kısmı için                                                                            

10.455.000 TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil) 7.841.000 TL’si için 
(Binde 6) 

7.842 TL, fazlası için                                                                                           

10.455.000 TL’den fazla olanlar 10.455.000 TL’si için 23.526 TL, 
(Binde 10) 

fazlası için 

Vergi oranlarına esas mesken nitelikli taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırları, her yıl 

bir önceki yıla ilişkin olarak belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde 

artırılacaktır. 

2.9- Verginin Beyanı, Ödeme Süresi ve Ödeme Yeri  

Mükellefler beyannamelerini ilgili yılın Şubat ayının 20 nci günü sonuna kadar 

taşınmazın bulunduğu yer vergi dairesine vereceklerdir. 

Gelir veya kurumlar vergisi yönünden mükellefiyeti bulunan mükellefler değerli 

konut vergisi beyannamelerini bağlı bulundukları bu vergi dairelerine vereceklerdir. 

Tarh ve tahakkuk ettirilen vergi, ilgili yılın Şubat ve Ağustos aylarının sonuna kadar 

iki eşit taksitte ödenecektir. 

 

“Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliğine” buradan erişebilirsiniz. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210115-2.htm

