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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 20.12.2019 

         Sayı  : 2019/114 

Değerli Müşterimiz;                                                                                                                                                    
   

 Bilindiği üzere 07.12.2019 tarih ve 30971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

“7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”la 1319 sayılı Emlak Vergisi 

Kanunu’na (EVK) 42-49’uncu maddeler eklenmek suretiyle Değerli Konut Vergisi (DKV) 

ihdas edilmiştir. 

 

 Değerli Konut Vergisi 10.12.2019 tarih ve 2019/108 sayılı Özet Bültenimizde çeşitli 

yönleriyle ele alınmış ve gerekli açıklamalar yapılmıştır.  

 

 Bu bültenimizde Değerli Konut Vergisi çerçevesinde; 

 

 -Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce tebliğ edilen değerlere karşı 

yapılabilecek itirazlar, 

 

 -Bu değerlere karşı açılabilecek davalar, 

 

 -ihtirazı kayıtla verilebilecek beyannameler, 

 

 -Vergi dairesince yapılabilecek tarhiyata karşı açılabilecek davalar, 

 

konularına aşağıda yer verilmiştir. 

 

1. Yasal Açıklamalar 

 

 Bilindiği üzere; Türkiye sınırları içinde bulunan mesken nitelikli taşınmazlardan 

Emlak Vergisine esas bina vergi değeri veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce 

(TKGM) belirlenen değeri 5.000.000 TL ve üzerinde olan konutlar, Kanun’da belirlenen 

şartlarla Değerli Konut Vergisi’ne tabi tutulmuştur. 

 

 İhdas edilen hükümler 07.12.2019 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, Değerli Konut 

Vergisi ilk kez 2020 yılından itibaren uygulanacaktır. 

 

 Bu vesileyle belirtmek gerekir ki; yeni ihdas edilen Değerli Konut Vergisi her ne 

kadar Emlak Vergisi Kanunu içinde düzenlenmiş ise de Emlak Vergisi Kanunu 

uygulamasından farklı olarak beyana dayanan bir vergidir.  

 

 Değeri 5.000.000 TL veya daha yüksek olduğu kesinleşen konutların sahipleri, 

varsa intifa hakkı sahipleri, her ikisi de yoksa sahip gibi tasarruf edenler tarafından 

konutun bulunduğu yerdeki yetkili Vergi Dairesi’ne ilgili yılın Şubat ayının 20 nci günü 

sonuna kadar beyannameyle beyan edilmesi gerekir.  
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 Ancak, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bu verginin beyanname aranmaksızın 

tahakkuk ettirilmesine yetkisi bulunmaktadır. Bu yetkisini kullanmadığı sürece beyana 

dayanan bir vergi olarak uygulanacaktır. 

 

2. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce Tebliğ Edilen Değerlere Karşı 15 Gün 

İçinde İtiraz Edilebilir. 

 

 Bu kapsamda, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nce belirlenen değerler Tapu 

Kadastro Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde Değerli Konut Vergisi Taşınmaz 

Sorgulama Sayfasında ilan edilmiştir. 

 

 Ayrıca bugünlerde mükelleflere (Değerli Konut Sahiplerine) yazılı olarak tebliğ 

edilmeye başlanmıştır. Tebligatlar bilinen şekliyle posta veya memur eliyle 

yapılabileceği gibi KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresi bulunan mükelleflere elektronik 

ortamda da yapılabilir. 

 

          Mükelleflerin (Değerli Konut Sahiplerinin) kendilerine tebliğ edilen konut 

değerlerine karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 inci günün sonuna kadar Tapu ve 

Kadastro Genel Müdürlüğü (Kadastro Dairesi Başkanlığı) nezdinde itiraz etme hakları 

bulunmaktadır.  

 

          15 gün içinde itiraz edilmeyen değerler, 15 inci günün sonunda kesinleşir. Söz 

konusu konutlar için belirlenen değerleri yüksek bulan mükelleflerin, kendilerine tebliğ 

edilen bu değerlere karşı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne (Kadastro Dairesi 

Başkanlığı) hitaben yazılmış bir dilekçe ile itiraz etmeleri gerekir. 

 

 İtiraz sürecini başlatacak olan tebligat tarihi, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 

tarafından ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılan yazılı veya KEP ortamında 

elektronik resmi tebligat işlemidir.  

 

 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün İnternet sayfasında yer alan bilgiler 

ilgilisine tebligat yapıldığı anlamına gelmemektedir. 

 

 İtiraz dilekçesinin, doğrudan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Kadastro 

Dairesi Başkanlığı) Ankara adresine yapılmalıdır. İtiraz dilekçesinin Genel Müdürlüğünün 

illerdeki mahalli teşkilatlarına verilmemesine dikkat edilmelidir. 

 

 Dilekçenin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün Ankara’daki adresine 

İADELİ TAAHHÜTLÜ POSTA ile gönderilmek üzere 15 inci günün sonuna kadar herhangi 

bir Posta İdaresine teslim edilmesi de mümkündür. 

 

 Zira gerek usul hukukunda ve gerekse vergi usul uygulamalarında bu tür 

durumlarda, dilekçenin postaya verildiği tarih ilgili Mahkemeye/İdareye verildiği tarih 

yerine geçer. Burada da aynı esasların geçerli sayılmaması için bir sebep göremiyoruz. 

 

        Dilekçede, itiraz gerekçeleri olarak; 
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 • Tebliğ edilen değerin usulüne uygun olarak belirlenmediği, 

 

 • Dayanaklarının açıklanmadığı, 

 

 • Gerçeği yansıtmadığı,  

 

 • Piyasa şartlarına uymadığı, 

 

 • Herhangi bir Takdir Komisyonu Kararı’na veya değerleme raporuna 

dayanmadığı, 

 

 • Afaki bir değer olduğu, 

 

 • Binanın Emlak Vergisine matrah teşkil eden bina vergi değerine nazaran 

orantısız bir şekilde yüksek/çok yüksek olduğu, 

 

 • Ve benzeri unsurlar ileri sürülebilir. 

 

 Süresinde yapılan itirazlar Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nce 15 gün içinde 

(itiraz dilekçesinin kuruma ulaştığı tarihten itibaren 15 gün içinde) değerlendirilerek 

sonuçlandırılır. Bu değerlendirme sonucunda kesinleşen değer kurumun internet 

sitesinde ilan edilir. Ayrıca mükellefe tebliğ edilir.  

 

 Bu değer; yani itiraz üzerine Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 

değerlendirmesi sonucu yeniden belirlenen (ilk tebliğ edilen değer değiştirilmeden 

aynen bırakılmış olsa bile yeniden belirlenmiş sayılır) ve mükellefe tebliğ edilen değer, 

bu aşamada artık “kesinleşen değer” ve Değerli Konut Vergisi uygulamasında Tapu ve 

Kadastro Genel Müdürlüğü’nce “belirlenen değer” olarak kabul edilir. (Emlak Vergisi 

Kanunu md:43) 

 

 Diğer taraftan, Emlak Vergisi Kanunu’nun 45 inci maddesine göre, Değerli Konut 

Vergisi mükellefiyeti, mesken nitelikli taşınmazın (konutun) değerinin, Emlak Vergisine 

esas bina vergi değerinin veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce belirlenen 

(kesinleşen) değerin 5.000.000 TL’yi aştığının belirlendiği tarihi takip eden yıldan itibaren 

başlar.  

 

  Buna göre; 2019 için geçerli Emlak Vergisi’ne esas bina vergi değeri 5.000.000 TL 

ve üzerinde olan konutlar için, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nce belirlenen değerin 

hangi tarihte, (2019 yılı içinde veya daha sonra 2020 yılında) kesinleştiğinden bağımsız 

olarak Değerli Konut Vergisi mükellefiyeti 2020 yılından itibaren başlamış olacaktır. 

 

 Zira, Emlak Vergisine esas olan bina vergi değeri 2019 itibariyle halihazırda zaten 

5.000.000 TL’nin üzerinde ise, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nce belirlenen değerin 

ne olduğunu beklemeye gerek olmaksızın mükellefiyet zaten 01.01.2020 tarihinde 

başlayacaktır. 
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 Diğer taraftan 2019 yılı için geçerli Emlak Vergisi’ne esas bina vergi değeri, 

4.999.999 TL ve altında olan konutlardan, değerinin 5.000.000 TL ve üzerinde olduğu 

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından 2019 yılında belirlenerek aynı yıl içinde 

mükellefe tebliğ edilen konut için, belirlenen bu değerler itiraz süreci vb. sebeplerle 

2019 yılı sonuna kadar kesinleşmezse, söz konusu konutlar için Değerli Konut Vergisi 

mükellefiyetinin 2020 yılından değil, 2021 yılından itibaren başlayacağı kanaatindeyiz. 

 

 Başka bir ifadeyle; 2019 için geçerli Emlak Vergisi’ne esas bina vergi değeri 

4.999.999 TL ve altında olan konutlar için, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nce 

belirlenen ve 5.000.000 TL’yi aşan değerin hangi tarihte kesinleştiğinin mükellefiyetin 

başlangıcı açısından büyük önemi vardır. 

 

3. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce Tebliğ Edilen Değere Karşı Dava Açılıp 

Açılamayacağı 

 

          Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından belirlenerek mükellefe tebliğ edilen 

ve 15 günlük itiraz süresi içinde itiraz edilmeksizin ve/veya 15 günlük itiraz süresi içinde 

itiraz edildikten sonra itirazın reddi veya itiraz gerekçelerini karşılamayacak yeni bir 

değer tespiti yoluyla kesinleşen değere karşı bu aşamada dava açılabileceğine dair 

Kanunda açık bir düzenleme yapılmamıştır.  

 

          Emlak Vergisindeki uygulamadan farklı olarak burada Tapu Kadastro Genel 

Müdürlüğü’nce belirlenen ve itiraz edilmeksizin veya edildikten sonra kesinleşmiş 

sayılacak değere karşı mükelleflerin İdare Mahkemesi nezdinde dava açarak bu 

değeri dava konusu yapma hakkının bulunduğu görüşündeyiz. Tapu Kadastro Genel 

Müdürlüğü’nün adresini dikkate aldığımıza, davanın Ankara İdare Mahkemesi 

nezdinde açılması gerektiğini belirtebiliriz. 

 

         Bu takdirde Ankara İdare Mahkemesi nezdinde açılacak davanın, kesinleşmiş 

değerin mükelleflere tebliğ tarihinden itibaren (itiraz edilmeksizin kesinleşenlerde 15 

günlük itiraz süresinin dolduğu tarihten itibaren) 30 gün içinde yapılmalıdır.       

   

         Zira İdare Mahkemesi’nde dava açma süresi 60 gündür. Ancak süre olmasına 

rağmen, görevsizlik nedeniyle davanın reddedilme ihtimali nedeniyle duruma tedbirli 

yaklaşılabilir. 

 

         Dava sürecinin uzayabileceği dikkate alındığında yürütmeyi durdurma talebinde 

bulunulması da yerine olur. Diğer taraftan Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından 

belirlenerek kesinleşen değere karşı dava açılmasa bile bu konudaki dava 

argümanlarının aşağıda belirteceğimiz, daha sonra Vergi Dairesince yapılan tarhiyat 

işlemine veya ihtirazi kayıtla verilebilecek beyana karşı Vergi Mahkemesi nezdinde 

açılacak davada ileri sürülmesi de mümkündür. 
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4. Değerli Konut Vergisi Beyannamesinin İhtirazı Kayıtla Verilmesi ve Dava 

Açılması 

 

 Mükellef tarafından; mesken nitelikli taşınmaza ilişkin bina vergi değeri ve TKGM 

tarafından belirlenen değer, buna ait vesikalarla, mesken nitelikli taşınmazın 

bulunduğu yerdeki Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı yetkili vergi dairesine, mesken nitelikli 

taşınmazın değerinin değerli konut vergisinin kapsamına giren tutarı (2020 yılı için 

5.000.000 TL’yi) aştığı (bu tutar dâhil) yılı takip eden yılın şubat ayının 20’nci günü 

sonuna kadar beyanname ile beyan edilir.  

 

 Beyan edilen vergi, yetkili vergi dairesince yıllık olarak tarh ve tahakkuk olunur. 

İlerleyen yıllar için mükellef tarafından aynı şekilde yıllık olarak beyanname verilir ve 

vergi ilgili vergi dairesince tarh ve tahakkuk olunur. 

 

 Vergi dairesi tarafından tarh ve tahakkuk ettirilen vergi, ilgili yılın Şubat ve 

Ağustos aylarının sonuna kadar iki eşit taksitte ödenir.  

 

  Değerli Konut Vergisinin çeşitli yönleriyle Anayasa’ya aykırı yönleri bulunduğu 

görüşündeyiz. Buna göre, kesinleşmiş değerler üzerinden Vergi Dairesi tarafından 

yapılacak Değerli Konut Vergisi tarhiyatına karşı istenirse dava açılabilmesi 

mümkündür. 

 

          Bunun için, ister Emlak Vergisine esas bina vergi değeri, isterse Tapu Kadastro 

Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen ve itiraz edilmeyerek veya edilerek kesinleşen 

değerin esas alınması suretiyle 2020 (veya 2021) yılından itibaren Değerli Konut Vergisi 

ödenmek zorunda kalınırsa, verginin beyanı ve/veya ödenmesi sırasında, beyanın 

ve/veya ödemenin İHTİRAZİ KAYITLA yapılarak, vergi mahkemesinde dava konusu 

yapılması gerekir.  

 

 Bunun için, Değerli Konut Vergisi beyannamesine ve/veya vergi ödeme 

belgesine (makbuz veya banka dekontunun açıklama kısmına) “İşbu vergi ihtirazi 

kayıtla ödenmiştir” şerhinin yazılması gerekli ve yeterlidir.  

 

        Ayrıca istenirse ihtirazi kayıt sebeplerini açıklayan bir dilekçe Vergi Dairesi’ne 

verilebilir. İhtirazi kayıt tarihinden itibaren, bu ihtirazi kayıt şerhine dayanılarak 30 gün 

içinde Vergi Mahkemesi nezdinde dava açılması gerekir. 

 

        Başlıca dava gerekçeleri, vergilendirmeye esas alınan konut değerinin aşırı 

olduğuna ve ayrıca bu verginin Anayasa’ya aykırılığına yönelik olabilir. Anayasa’ya 

aykırılık gerekçeleri mahkeme tarafından kayda değer bulunursa, davaya bakan 

mahkemeler tarafından Değerli Konut Vergisi’ne ilişkin düzenlemenin Anayasa’ya 

aykırı olduğu iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne başvurulabilir. 

 

5. İzlenecek Süreç 

 

         Müşavirliğimiz yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde 

izlenebilecek süreci aşağıda sıralamıştır. 
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        -Öncelikle ilk yapılacak işlem Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünce tebliğ edilen 

değere karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde dilekçe ile itiraz edilmelidir. İtiraz 

edilmediği takdirde değer kesinleşir. 

 

       -Dilekçe ile yapılacak itirazda mükellefin taşınmazın durumuna ve özelliğine göre 

yukarıda sıraladığımız gerekçelerden yararlanılabilir. 

 

        -İtiraz dilekçesi doğrudan Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne (Kadastro Daire 

Başkanlığı) İADELİ TAAHHÜTLÜ POSTA ile gönderilmelidir. 

 

         -Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nce belirlenen ve itiraz edilmeksizin veya 

edildikten sonra kesinleşmiş sayılacak değere karşı mükelleflerce İdare Mahkemesi 

nezdinde dava açılabilir.  

 

          -İtiraz dilekçesine cevap verildiğinde tebellüğ tarihinden itibaren 30 gün içinde 

ya da cevap verilmemesi halinde ise 30 günü izleyen 30 gün içinde cevap 

verilmediğinde en geç 30 gün içinde, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’ne Ankara 

İdare Mahkemesinde karşı dava açılmalıdır. 

 

          -Vergi dairesine en geç 20 Şubat 2020 tarihine kadar değerli konut vergisi 

beyannamesi İHTİRAZİ KAYITLA verilebilir. 30 gün içinde de İzmir Vergi Mahkemesi 

nezdinde ayrıca YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEPLİ vergi davası açılabilir. 

 

          -Davanın lehinize sonuçlanması veya Değerli Konut Vergisi düzenlemelerinin 

Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi durumunda ödenmiş olan vergilerin 

faiziyle birlikte iadesi talep edilebileceği tabiidir. 

 

          -Veya yukarıdaki işlemlerden herhangi birisi yapılmadan doğrudan 20 Şubat 

2020 tarihine kadar Değerli Konut Vergisi beyannamesi ihtirazi kayıtla verilip, tarhiyata 

30 gün içinde yürütmeyi durdurma talepli Vergi Mahkemesinde dava da açılarak ihtilaf 

sürdürülebilir. 

 

        Saygılarımızla 

              Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 


