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1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 42-49. Madde hükümleri arasında düzenlenen ve ilk 
defa 2021 yılı için uygulanacak olan Değerli Konut Vergisi (DKV) mükellefiyeti, beyan 
koşulları ve uygulama esaslarına yönelik açıklamaların yer aldığı, bu Sirküler ekinde yer alan 
tebliğ 15.01.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Emlak Vergisi Kanunu’nda yer alan madde hükümleri ile genel tebliğ açıklamalarına göre 
uygulamada dikkate alınması gereken bazı hususlar aşağıda yer almaktadır. 

- DKV’nin konusunu 2021 yılı emlak vergisine (EV) esas değeri 5.227.000 TL ve 
üzerinde olan konutlar oluşturmaktadır. 

- Verginin konusunu hukuki sıfatı konut olan taşınmazlar ile hukuken konut vasfında 
olmasa da konut olarak kullanılan taşınmazlar oluşturmaktadır. 

- DKV beyannamesi taşınmazın bulunduğu yer vergi dairesine beyan edilmesi 
gerekmektedir. 

- Verginin konusuna giren birden fazla taşınmaz bulunması durumunda mükellef 
tarafından tercih edilecek vergi dairelerinden birisine verilmesi gerekmektedir. 

- DKV beyannamesinin en geç 20.02.2021 tarihine kadar verilmesi gerekmektedir. 

- DKV mükellefinin aynı zamanda GV yada KV yönünden mükellefiyetinin bulunması 
durumunda DKV beyannamesini bağlı bulundukları vergi dairesine vermeleri gerekmektedir. 

- DKV beyanı kapsamında tahakkuk eden vergi iki taksit halinde Şubat ve Ağustos 
aylarının son gününe kadar ( bu günler dahil) ödenmesi gerekmektedir. 

- Mükellefin sahip olduğu tek konut var ise ve bu konutun EV değeri yukarıda ifade 
edilen tutarı aşıyor ise bu konut yönünden DKV beyannamesi verilmeyecek olup bu konut 
yönünden muafiyet hükümleri geçerli olacaktır. 

- Mükellefin birden fazla DKV beyanına konu taşınmazı var ise bu taşınmazlardan EV 
değeri en düşük olan için beyanname verilmeyecek ( sadece bildirim yapılacaktır ) olup bu 
konut yönünden muafiyet hükümleri geçerli olacaktır. 

- Mükellefin birden fazla konut vasıflı taşınmazı olsa dahi sadece bir tanesi DKV beyan 
kapsamına giren EV rayiç değerine sahip ise beyanname verilmeyecek olup bu konut 
yönünden muafiyet hükümleri geçerli olacaktır. 

- Müşterek ve elbirliği mülkiyet şeklinde malik olunan taşınmazlarda her bir paydaşın 
durumu ayrı ayrı değerlendirilecektir. Her iki paydaşın da DKV beyannamesi vermek zorunda 
olması durumunda bu konut için hesaplanan vergi her bir paydaş tarafından hissesi oranında 
beyan edilecektir. 

 



 

  

 
- DKV beyanına konu taşınmazlar için vergi hesaplaması yapılması sırasında 
taşınmazın EV beyanına esas rayiç değerinin 5.227.000 TL tutarındaki kısmı için DKV 
hesaplaması yapılmayacaktır. 

- DKV beyanı sırasında her bir konut için mevcut vergi tarifesi ayrı ayrı uygulanacaktır. 

2021 yılı için geçerli olacak şekilde DKV beyanına konu vergi tarifesi aşağıdaki gibi 
uygulanacaktır. 

• 5.227.000 TL ile 7.841.000 TL arasında olanlar (bu tutar dahil) 5.227.000 TL’yi aşan 
kısmı için (Binde 3) 

• 10.455.000 TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil) 7.841.000 TL’si için 7.842 TL, fazlası 
için  (Binde 6) 

• 10.455.000 TL’den fazla olanlar 10.455.000 TL’si için 23.526 TL, fazlası için  

(Binde 10) 

 

 

Saygılarımızla. 

 
Arkan & Ergin Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 

Member of JPA International 
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