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Değerli Konut Vergisi 01.01.2021 itibari ile yürürlüğe girmiştir. 

 

15 Ocak 2021 tarihli ve 31365 sayılı Resmi Gazete'de Değerli Konut Vergisi Uygulama 

Genel Tebliği yayımlanmıştır. 

Bilindiği üzere, 7194 sayılı kanun ile getirilen ve yürürlük tarihi 01.01.2020 olan değerli 

konut vergisi; vergileme tekniğine ilişkin eleştiriler nedeni ile 7221 sayılı kanun ile 

01.01.2021 tarihine ertelenmiş ve uygulamaya ilişkin önemli değişiklikler yapılmıştır. 

15.01.2020 tarih ve 31365 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Değerli Konut Vergisi 

Uygulama Genel Tebliğ” ile 01.01.2021 itibari ile yürürlükte olan değerli konut vergisi 

uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. 

Değerli konut vergisine ilişkin ana başlıklar aşağıdaki tabloda belirtilmiş olup sözkonusu 

“Değerli Konut Vergisi Uygulama Genel Tebliği”ne bu linki tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

 

Yer verilen konular hakkında ek bilgi istenildiğinde bizimle iletişime geçmenizi rica ederiz 

 

          Saygılarımızla 

  

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


 
 

 

 

Verginin Mükellefi Kimlerdir? 

2020 yılı için bina vergi değeri 5.000.000 TL'yi aşan konut 
niteliğindeki gayrimenkule sahip olanlar 2021 yılı itibari ile 
verginin mükellefidir. 
Her yıl 5.000.000 TL'Llik tutar yeniden değerleme oranının 
yarısı oranında artırılarak uygulanacaktır. Belirlenen bu tutarı 
ilgili yılda aşan konut sahipleri takip eden yılda konutun 
değerine göre beyan vererek vergi ödeyecektir. 

Beyanname ne zaman nereye 
verilecek ? 

Yıl içinde mükellefiyetin başlamasını gerektirecek durumun 
meydana gelmesi halinde mükellefiyet takip eden yıldan 
itibaren başlayacaktır, değerli konut vergisi beyannamesi de 
takip eden yılın Şubat ayının 20 nci günü sonuna kadar 
verilecektir. 
Beyanname konutun bulunduğu yer vergi dairesine, Gelir veya 
Kurumlar Vergisi Mükellefleri ise bağlı oldukları vergi dairesine 
beyanname vereceklerdir. 

Vergiler ne zaman ödenecektir? 
Tahakkuk eden değerli konut vergisi 2 eşit taksitte ödenecektir. 
İlk taksit Şubat ayı sonunda ikinci taksit Ağustos ayı sonunda 
ödenecektir. 

Konut Değeri nasıl hesaplanır? 
Değerli konut vergisi hesaplamasında belediyelerce belirlenen 
bina vergi değeri esas alınacaktır. 

Paylı mülkiyet ve/veya elbirliği 
mülkiyette  

sorumluluk nasıl 
belirlenmektedir? 

Bir mesken nitelikli taşınmaza paylı mülkiyet halinde malik 
olanlar, hisseleri oranında mükellef olurlar.  
Elbirliği mülkiyette ise malikler vergiden müteselsilen 
sorumludurlar 

Bina vergi değeri daha sonraki 
yıllarda ilgili  

sınırın altında kalanların ne 
yapması gerekir? 

Değerli konut vergisine tabi olan mesken nitelikli taşınmazların 
daha sonraki yıllarda bina vergi değerinin,  
beyannamenin verileceği yılda geçerli 1319 sayılı Kanunun 42 
nci maddesinde yer alan tutarın altında kalması halinde, bu 
durum mükellef tarafından tevsik edici belgeler ile birlikte ilgili 
vergi dairesine bildirilecek  ve bu durumda ilgili  yıla ilişkin 
beyanname verilmeyecektir. 

Değerli Konut Vergisinde 
muafiyetler nelerdir? 

Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanların 
bu taşınmazı ile birden fazla mesken nitelikli taşınmazı 
bulunanların değerli konut vergisinin konusuna giren en düşük 
değerli mesken nitelikli tek taşınmazı (intifa hakkına sahip 
olunması hâlidâhil) için değerli konut vergisi muafiyeti 
uygulanacaktır. Muafiyet, bu kişilerin tek meskene hisse ile 
sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım için de 
uygulanacaktır. 

 


