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1- KONUT KİRA GELİRİ 
* Konut kira geliri istisnası 4.400 TL'dir. 
* 4.400 TL ve altında yalnız konut kira geliri beyan edilmez.  
* Bir mükellefin birden fazla konuttan kira geliri elde etmesi halinde, istina, 
konut kira gelirleri toplamına bir defa uygulanır. 
* Bir konuta birden fazla kişinin ortak olması halinde, her bir ortak için 4.400 
TL'lık istisna ayrı ayrı uygulanır.  
* Mirasın paylaşılmamış olması halinde, her mirasçı istisnadan ayrı ayrı 
yararlanacaktır. 
* Ticari, zirai ve mesleki kazancını beyan edecekler 4.400 TL'lık bu istisnadan 
yararlanamaz. Yani tutarı ne olursa olsun beyan ederler.  
* Ayrı ayrı veya birlikte elde edilen ücret+MSİ+GMSİ+Diğer kazanç ve iratların 
gayrı safi tutarları toplamı 120.000 TL'yi aşanlar da 4.400 TL'lik istisnadan 
yararlanamazlar    
Örnek: 
- Sadece konut kira geliri 4.400 TL'dir. Beyan edilmez. 
- Sadece konut kira geliri 4.450 TL'dir. 50 TL beyan edilir. 
 - Konut kira geliri 2.000 TL + Tic+Zirai+Mesleki kazanç var. İstisna düşülmez 
tamamı beyan edilir. 
- Konut kira geliri 4.400 TL üzerinde +ücret+MSİ+GMSİ (işyeri kira 
geliri)+Diğ.Kaz.İrat toplamı 120.000 TL'yi aşmaktadır. 4.400 TL istisna 
uygulanmaz.   
 
2- İŞYERİ KİRA GELİRİ 
* İşyeri kira geliri beyan sınırı 34.000 TL'dir. 
* 34.000 TL ve altında yalnız işyeri kira geliri beyan edilmez. 
* İşyeri kira gelirine istisna uygulanmaz. 
 
3- KONUT + İŞYERİ KİRA GELİRİ 
* Konut kira gelirinin 4.400 TL’yi aşan kısmı ile işyeri kira gelirinin brüt 
toplamının 34.000 TL’yi aşması halinde ikisi birden beyan edilir.  
Örnek: Konut kira geliri     6.400 
   İstisna                      4.400 
            İstisnayı aşan kısım 2.000 
                İşyeri kira geliri 33.000 
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                            Toplam 35.000  
Bu durumda her ikisi de beyan edilir.   
 
4- GÖTÜRÜ GİDER YÖNTEMİ 
Kira gelirinden istisna tutarını düştükten sonra kalan tutarın %15'i oranında 
götürü gider indirilir. 
 
5- GERÇEK GİDER YÖNTEMİ 
Brüt kira gelirinden aşağıdaki giderler indirilir; 
- Kiraya verilen gayrimenkul için mal sahibi tarafından ödenen aydınlatma, 
ısıtma, su ve asansör giderleri, 
- Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün önemi ile orantılı 
idare giderleri, 
- Kiraya verilen mal ve haklara ait sigorta giderleri, 
- Kiraya verilen mal ve haklara ait olup bunlara harcanan borçların faizleri, 
- Konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün, iktisap yılından itibaren 5 
yıl süre ile iktisap bedelinin % 5'i (bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule ait 
hasılata uygulanır. İndirilemeyen kısım gider fazlalığı sayılmaz. 2014 yılından 
önce iktisap edilen konutlar indirimden yararlanmaz). İşyeri olarak kiraya 
verilen gayrimenkuller %5'lik indirimden yararlanmaz.   
- Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, resim, harç, şerefiye ve 
belediyelere ödenen harcamalara katılma payları, 
- Kiraya verilen mal ve haklar için ayrılan amortismanlar, ısı yalıtımı ve enerji 
tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar, 
- Kiraya verilen mal ve haklar için yapılan onarım, bakım ve idame giderleri, 
- Kira ile tutulan mal ve hakların kiraya verilmesi halinde ödenen kira ve diğer 
gerçek giderler, 
- Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konut veya 
lojmanların kira bedeli (indirilemeyen kısım gider fazlası sayılmaz), 
- Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak sözleşmeye, kanuna veya ilama 
istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar. 
Gerçek gider yöntemini seçen mükelleflerin, ilgili gider belgelerini 5 yıl 
süresince saklamaları ve vergi dairesince istendiğinde ibraz etmeleri 
gerekmektedir. 
Örnek: Konut kira geliri 38.000 TL'dir. Gerçek giderler toplamı 9.500 TL'dir. 
Vergiye Tabi Hasılat = 38.000 (-) 4.400 = 33.600 TL 
İndirilebilecek Gider= Toplam Gider x Vergiye Tabi Hasılat/Toplam Hasılat 
İndirilebilecek Gider= (9.500 x 33.600) / 38.000 = 8.400 TL 
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Gayrisafi irat toplamı = 38.000 
İstisna   =   4.400      
Kalan    = 33.600 
İndirilebilecek Gider = (8.400)  
Vergiye Tabi Gelir  = 25.200 
 
6- KESİNTİ VE İSTİSNAYA TABİ OLMAYAN KİRA GELİRLERİ 
Bir takvim yılı içinde mal ve hakların kiralanmasından elde edilen gelirlerden 
kesinti ve istisna uygulamasına konu olmayan ve tutarı 1.800 TL'yi aşanlar yıllık 
beyanname vereceklerdir. 
Örnek: İşyeri, basit usulde vergilendirilen bir mükellefe 8.000 TL'ye kiraya 
verilmiştir. Basit usuldeki mükelleflerden elde edilen ve vergi kesintisi ile istisna 
uygulamasına tabi olmayan işyeri kira gelirlerinde, beyanname verme sınırı 
1.800 TL olduğundan 8.000 TL işyeri kira gelirinin tamamı beyan edilecektir. 
%15 götürü gider uygulanır. 
 
7- KİRAYA VERİLEN GAYRİMENKULÜN HEM KONUT HEM DE İŞYERİ OLARAK 
KULLANILMASI  
Kiraya verilen gayrimenkulün hem konut ve hem de işyeri olarak kullanılması 
halinde, kira bedelinin tamamı vergi kesintisine tabi olur.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


