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DEĞERLİ KONUT VERGİSİNE İTİRAZ’A İLİŞKİN BİLGİ NOTU: 

Anayasamızda öngörülen vergilendirmenin temel ilkelerine aykırı olarak, geçmişte 

varlık vergisine benzer, bir değerli konut vergisi getirilmiştir. Siyasi Partilerin bu 

konuyu Anayasa Mahkemesine götüreceği ve Anayasa Mahkemesi’nin, Değerli 

Konut Vergisi Kanununu iptal etmesi muhtemeldir. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığında 

da, bu Kanunun ertelenmesi ya da revize edilmesi yönünde çalışmalar vardır. Ancak 

hak kayıplarına uğranılmaması için, kendilerine değerli konut değer tespiti ile ilgili 

tebligat yapılanların, aşağıda vereceğimiz bilgilere göre hareket etmelerinde yarar 

vardır. 

 

1. TKGM’ NE Verilecek İtiraz Dilekçesi: 

Tebligat aldığınız tarihten itibaren15 gün içinde, Tapu Kadastro Genel 

Müdürlüğü, Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanlığı’na itiraz dilekçesi verin. 

Dilekçenizin ekine, Nüfus Cüzdan Suretini, Tapu Fotokopisini, yapılan tebligat 

belgesinin fotokopisini ekleyin. Ayrıca, 2. Madde’de yazdığımız hususları işleyin, 

ilgili belge ve bilgileri ekleyin. 

*Yapılan tebligata değerleme raporu eklenmişse; değerleme raporunda ele alınan 

hususların iktisadi, ticari ve teknik icaplara, piyasa koşullarına neden uygun 

olmadığını, rapor içeriğine neden katılmadığınızı belirtin. 

*Yapılan tebligata değerleme raporu eklenmemişse; tebligata dayanak olan raporu 

isteyin. Ayrıca tebligatta yer alan değerin neden gerçeği yansıtmadığını ifade eden bir 

dilekçe ile itiraz edin. Temel gerekçe, idari işlemin yapılış usulündeki eksiklikler, 

yazılılık esaslarına uyulmaması, gerekçenin ve dayanak raporun tebliğ edilmemiş 

olması, takdir hakkının yanlış kullanımı ve benzeri gerekçelerle itiraz edilebilir.  

Değerlemenin neden doğru olmadığı, neden gerçeği yansıtmadığı, her maddi vakıa 

özelinde ayrıca ele alınmalıdır. Emlak Vergisi için yapılan takdir, esasen rayiç bedeli 

belirlemeye dönük olduğu vurgulanarak, emlak piyasasının, ekonominin canlı olduğu 

bir dönemde belirlenen, o gün için ihtilaflara sebep olmuş bir değerlemenin kat be kat 

üzerinde bir değerleme, hele de bugün ki ekonomik koşullarda ve gayrimenkul 

piyasası şartlarında, mantıkla izah edilemez olduğu ifade edilmelidir. 
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• Varsa olayınıza emsal mahkeme kararları, 

• Emsali konutların satış ilanlarında talep edilen bedel, 

• Yakın zamanda almışsanız konutun alım bedeli, 

• Yakın zamanda yapılmış bir emsal satış bedeli, 

• SPK onaylı bir gayrimenkul değerleme şirketine yaptırılacak değerleme, 

• Edinebiliyorsanız emsal konutlar için yapılmış değerleme raporları, 

• Kredi kullanıldı ise bankanın değerleme raporu, 

• Sigorta şirketince belirlenen değer, 

vb. akla gelebilecek her türlü belge, argüman kullanılabilecektir. 

 

2-  İtiraz Üzerine İdarenin Cevabına Dava Açılması: 

İtirazdan sonraki 15 günlük sürede bu itirazın TKGM tarafından sonuçlandırılması 

gerekiyor. İdarenin cevabı itiraz eden konut sahibine tekrar tebliğ edildiğinde, 

İtirazınız reddedilmişse, bu karara karşı TKGM’nün olduğu Ankara’da,  İdare 

Mahkemesinde, TKGM’ne karşı dava açın. Bu davanın konusu, yapılan değer 

takdiri işleminin iptali olacaktır, sözünü ettiğimiz belge ve argümanların tamamı 

açılacak davalarda da kullanılacaktır. Bu belge ve bilgi türü argümanlar yanında çok 

sayıda usul ve esasa ilişkin (Anayasal ve yasal) argümanın da mevcuttur. Ayrıca, 

gerek TKGM muhatap alınarak açılacak davada, gerekse vergi mahkemesinde 

açılacak davada,  ayrı bir değerleme raporu sunulabilir. 

3-Dava Yoluna Gitmek İçin İdari İtiraz Zorunlu Değil  

Yasanın lafzında itiraz usulünün dava açma bakımından zorunlu başvuru olarak 

düzenlenmediğini yorumluyoruz. Bu görüşten hareketle, değer bildiriminin 

tebliğinden itibaren 30 gün içinde, itirazın sonucunu beklemeksizin, rapor ile ilgili 

olarak idari yargıda dava açması yoluna gidilebilir. 

İtiraz yapıldı ise itirazın reddi kararının tebliği üzerine de 30 gün içinde dava 

açılması yerinde olacaktır. 

4- İhtirazi Kayıtla Beyan: 

Yasa, verginin beyan üzerine tahakkuk edeceğini hüküm altına almıştır. Bu durumda, 

bildirime ilişkin uygulama işlemi veya değerleme raporundan bağımsız olarak 

beyannamenin ihtirazi kayıtla verilerek , beyanda bulunulan yer “vergi 

mahkemesinde” dava açılması mümkündür. Beyanname üzerinde ihtirazi kayıtla 

verildiği mutlaka belirtilmelidir. 

 

 

 



 

 

5- İhtirazi Kayıtla Beyan Üzerine Dava Açılmamışsa: 

İdarece itirazın reddi üzerine, ihtirazi kayıtla beyanda bulunmamış ve dava 

açmamışsanız, veya hiç beyanda bulunmamışsanız, Vergi Dairesi tarafından adınıza 

cezalı tarhiyat yapılacaktır. Bu tarhiyata karşı 30 gün içinde Vergi Mahkemesinde 

dava açmanız gerekiyor. Hiçbir şekilde dava açmamışsanız, eğer  konu Anayasaya 

aykırılık temelinden karara bağlanırsa, ihtirazi beyanları sonrası dava açmayanlar  

veya tarhiyat sonrası dava açmayanlar, ödedikleri fazla tutarları çok büyük bir 

olasılıkla iade alamayacaklar. 

6- Dava Açmak Ödemeyi Durdurmaz: 

İhtirazi kayıtla beyan ederek dava açtığınızda ne yazık ki tarh edilen vergiyi ödenmek 

zorundasınız. Süresinde beyan etmezseniz, bu kez Vergi Dairesi vergi kadar bir 

cezayı da ekleyerek adınıza cezalı tarhiyat yapacaktır. Buna karşı süresinde dava 

açarsanız, Vergi Mahkemesi Kararına kadar icra takibi yapılamaz. 

7- Mahkemeden Yürütmeyi Durdurma Kararı Almak: 

İhtirazi kayıtla beyan üzerine açılan davada veya tebligat veya itirazın reddi üzerine 

açılacak davalarda yürütmenin durdurulması talebinde bulunulabilir. Mahkeme 

yürütmeyi durdurma kararı verirse Vergi Dairesi, tahsil amaçlı icra takibi yapamaz. 

Ancak yürütme durdurma kararından önce bir ödeme yapılmışsa, vergi dairesi bunu 

geri ödemiyor. Bir şekilde kararın kesinleşmesine kadar bekliyor. 

8- Takdir Edilen Değere Dava Açmadan, Sadece Beyana Dava Açmak: 

Bunu sorunlu görüyoruz. Birincisi bu düzenlemede özel bir itiraz ve dava açma usulü 

belirlenmiş, buna riayet etmek lazım. İkincisi, mahkeme, söz konusu değer 

tespitlerine zamanında itiraz edilmediği için, bu değerler kesinleşti, dolayısıyla bu 

değerlere dayalı olarak yapılan tarhiyatlara karşı açılan davayı da reddedebilir. 
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