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PÜR BAĞIMSIZ DENETİM   

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 

ANONİM ŞİRKETİ 

 

         09.12.2019 

            Sirküler, 2019/34 

 

Sayın Meslektaşımız;  

 

Konu : Değerli Konut Vergisi Getirilmiştir. 

 

7194 Sayılı Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 07.12.2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanmıştır. 

 

7194 sayılı Kanun ile Emlak Vergisi Kanunu’na eklenen 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ve 49’ncu 

maddeler ile “Değerli Konut Vergisi” ihdas edilmiştir. Buna göre Türkiye sınırları içinde bulunan 

mesken nitelikli taşınmazlardan emlak vergisine esas bina vergi değeri ve ilgili mevzuatının 

verdiği yetkiye istinaden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce yapılan veya yaptırılan 

değerleme sonucu belirlenmiş değeri 5 milyon TL’yi (5.000.000 TL dahil) aşan mesken 

nitelikli taşınmazlardan "Değerli Konut Vergisi" alınacaktır. 

 

Değerli konut vergisini mesken nitelikli taşınmazların maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi 

de yoksa mesken nitelikli taşınmaza malik gibi tasarruf edenler öder. Paylı mülkiyette ve 

elbirliği mülkiyette, matrahın hesabında mesken nitelikli taşınmazın toplam değeri esas 

alınır. Bir mesken nitelikli taşınmaza paylı mülkiyet hâlinde malik olanlar, hisseleri oranında 

mükelleftirler. Elbirliği mülkiyette malikler vergiden müteselsilen sorumlu olurlar 

 

Aşağıda yazılı mesken nitelikli taşınmazlar, değerli konut vergisinden muaftır: 

 

a) Genel ve özel bütçeli idarelerin, belediyelerin ve üniversitelerin maliki veya intifa hakkına sahip 

olduğu mesken nitelikli taşınmazlar. 

 

b) Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olan kişilerden; kendisine bakmakla 

mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri 

olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından 

aldıkları aylıktan ibaret bulunanların sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazlar (intifa hakkına 

sahip olunması hâli dâhil) (Bu hüküm, belirtilen kişilerin tek meskene hisse ile sahip olmaları 

hâlinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır.). 
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c) Yabancı devletlere ait olup elçilik ve konsolosluk olarak kullanılan mesken nitelikli taşınmazlar 

ile elçilerin ikametine mahsus mesken nitelikli taşınmazlar ve bunların müştemilatı (karşılıklı 

olmak şartıyla) ve merkezi Türkiye’de bulunan milletlerarası kuruluşlara, milletlerarası kuruluşların 

Türkiye’deki temsilciliklerine ait mesken nitelikli taşınmazlar. 

 

ç) Esas faaliyet konusu bina inşası olanların işletmelerine kayıtlı bulunan ve henüz ilk 

satışa, devir ve temlike konu edilmemiş yeni inşa edilen mesken nitelikli taşınmazlar (yani 

mamul niteliğinde olan meskenler), (arsa karşılığı inşaat işlerinde sözleşme gereği taahhüt 

işini üstlenen müteahhide kalan mesken nitelikli taşınmazlar dâhil) (bu taşınmazların kiraya 

verilmesi veya sair surette kullanılması hâlleri hariç).” 

  

Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri; 

5.000.000 TL ile 7.500.000 TL arasında olanlar (Binde 3) 

7.500.001 TL ile 10.000.000 TL arasında olanlar (Binde 6) 

10.000.001 TL’yi aşanlar (Binde 10) 

oranında vergilendirilir. 

 

Mesken nitelikli taşınmazın değerinin 5 Milyon TL’yi aştığı yılı takip eden yılın Şubat ayının 20 nci 

günü sonuna kadar beyanname ile beyan edilir, tahakkuk eden vergi ilgili yılın Şubat ve Ağustos 

aylarının sonuna kadar iki eşit taksitte Vergi Dairesine ödenir. 

 

Değerli Konut vergisi, kanunun yayımlandığı tarihte (07.12.2019) yürürlüğe girmiştir. Ancak vergi 

tarifesi 1.1.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu nedenle 2020 yılı şubat ayında gayrimenkulün 

bulunduğu yerde GİB tarafından yetkilendirilecek vergi dairesine beyanname verilip tahakkuk 

eden vergi aynı yıl içinde Şubat ve Ağustos aylarında iki taksitte ödenecektir. 2019 yılı emlak 

vergisi değeri esas alınarak beyannameler verilecektir. 

 

Söz konusu düzenlemeye aşağıdaki link yardımıyla ulaşabilir siniz. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191207-1.htm 

 

 

           Saygılarımızla, 

                                                                                                         PÜR BAĞIMSIZ DENETİM  
           YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.   
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