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GiRi§ 

193 sayth Gelir Vergisi Kanunu'na gore, gergek ki§ilerin gelirleri gelir 
vergisine tabidir. Gelir vergisine tabi gelir unsurlan; ticari kazang, 
zirai kazang, ucret, serbest meslek kazanc1, gayrimenkul sermaye 
iradt, menkul sermaye iradt ve diger kazang ve iratlardan 
o lu §ma kta d 1 r. 

Bu Rehberde, 2021 ythnda sahip olduklan mal ve haklan kiraya 
verenlerin vergilendirilmesine yonelik olarak; kira gelirine konu mal 
ve haklar, vergiden istisna edilecek mesken kira tutan, i§ yeri kira 
gelirinde beyanname verme smtn, emsal kira bedeli uygulamast, 
beyan edilen kira gelirlerinden indirilecek giderler, kira odemelerinde 
vergi kesintisi, beyannamenin verilme zaman1, vergi tarifesi, 
odenmesi gereken verginin hesaplanmasl ve odeme kanallanna 
yonelik agtklamalar ve ornekler yer almaktadtr. 

Aynca, kira gelirine ili§kin beyannamenin onceden haztrlanarak 
mukelleflerin onayma sunuldugu 7/24 hizmet sunan Haztr Beyan 
Sistemi uzerinden htzh, kolay ve guvenli bir §ekilde beyannamenin 
nastl verilecegi konulannda agtklamalar yaptlmt§ttr. 

1. KiRA GELiRi 

Gelir Vergisi Kanunu'nun 70'inci maddesinde belirtilen mal ve 
haklann kiraya verilmesi kar§thgtnda elde edilen gelirler "gayrimenkul 
sermaye iradt" olarak ifade edilmekte olup bu gelirler belirli ko§ullarda 
gelir vergisine tabi tutulmaktadtr. 

Kira gelirine konu mal ve haklarm; sahipleri, mutasarrtflan, zilyetleri, 
irtifak ve intifa hakkt sahipleri ile kiralanmt§ bir mal veya hakktn kiraya 
verilmesinden gelir elde eden kiractlar, gayrimenkul sermaye iradt 
yonunden mukellef kabul edilecektir. 



2. KiRA GELiRiNE KONU MAL VE HAKLAR 

Gelir Vergisi Kanunu'nun 70'inci maddesine gore, kira gelirine konu 
mal ve haklar §Oyledir: 

• Arazi, bina, maden sulan, memba sulan, madenler, ta§ ocaklan, 
kum ve gak1l istihsal yerleri, tugla ve kiremit harmanlan, tuzlalar 
ve bunlann mutemmim cuzileri ve teferruat1, 

• Voli mahalleri ve dalyanlar, 

• Gayrimenkullerin ayn olarak kiraya verilen mutemmim cuzileri 
ve teferruat1 ile bilumum tesisat1, demirba§ e§yasl ve 
do§emeleri, 

• Gayrimenkul olarak tescil edilen haklar, 

• Arama, i§letme ve imtiyaz haklan ve ruhsatlan, ihtira berat1, 
alameti farika, marka, ticaret unvan1, her turlu teknik resim, 
desen, model, plan ile sinema ve televizyon filmleri, ses ve 
goruntu bantlan, sanayi ve ticaret ve bilim alanlarmda elde 
edilmi§ bir tecrubeye ait bilgilerle gizli bir formul veya bir imalat 
usuiU uzerindeki kullanma hakk1 veya kullanma imtiyaz1 gibi 
haklar, 

• Telif haklan, 

• Gemi ve gemi paylan ile bilumum motorlu tahmil ve tahliye 
vas1talan, 

• Motorlu nakil ve cer vas1talan, her turlu motorlu arag, makine ve 
tesisat ile bunlann eklentileri. 

3. KiRA GELiRiNiN ELDE EDiLMESi 

Kira gelirinde gelirin elde edilmesi, tahsil esasma baglanml§tlr. Tahsil 
esasma gore kira gelirinin vergilendirilmesi igin nakden veya ayni 
olarak tahsil edilmi§ olmas1 gerekmektedir. 



3.1. Kira Bedelinin Nakden Tahsil Edilmesi 

Kira bedelinin nakden tahsil edilmesi, kiranm Turk paras1 veya 
yabanc1 para ile odenmesini ifade eder. Alman cek bedelleri de 
nakden tahsilat say1llr. 

• Mukellefler taraf1ndan o y1la veya gecmi~ y1llara ait olarak tahsil 
edilen kira bedelleri, tahsil edilen yllm has1latl say1llr. 

Ornegin; 2018, 2019 ve 2020 y1llarma ait kira gelirlerinin toplu olarak 
2021 y1lmda tahsil edilmesi halinde, bu gelirler 2021 y1hn1n geliri 
olarak dikkate almacaktlr. 

• Gelecek y1llara ait olup, pe~in olarak tahsil edilen kira bedelleri, 
odemenin yaplldlg I Yllln degil, gelirin ilgili oldugu Yllln geliri 
say 1lacakt 1 r. 

Ornegin; 2021, 2022 ve 2023 y1llan kira gelirleri topluca 2021 y1llnda 
tahsil edilirse, her y1la a it kira bedeli ilgili y1lln geliri say1lacaktlr. 

Doviz cinsinden kiraya verme i~lemlerinde tahsilatm yap1ld1g1 
tarihteki T.C. Merkez Bankas1 doviz all~ kuru esas almarak kira 
gelirinde gayri safi has1lat belirlenir. 

3.2. Kira Bedelinin Ayni Olarak Tahsil Edilmesi 

Kiran1n ayni (mal, e~ya vb.) olarak allnmas1 halinde, tahsil edilen 
kiralar Vergi Usul Kanunu hukumlerine gore emsal bedeli ile paraya 
cevrilir. 

3.3. Kiraya ilitkin Tahsilat ve Odemelerin Banka veya Posta 
idaresi Aracrhgryla Yaprlmasr 

1~ yeri ve konut kiralama i~lemlerine ili~kin yap1lacak tahsilat ve 
odemelerin banka veya pasta idarelerince duzenlenen belgelerle 
tevsikine yonelik olarak yay1mlanan 268 ve 298 Seri No.lu Gelir 
Vergisi Genel Tebligi'ne gore; 



• Kanutlarda, her bir kanut ic;in ayhk 500 TL ve uzerinde; haftahk, 
gunluk veya benzeri ~ekilde k1sa sureli kanut kiralamalarmda ise 
tutara bak1lmaks1zm kira geliri elde edenlerin, 

• I~ yerlerinde, miktar sm1rlamas1 almaks1z1n i~ yerini kiraya 
verenler ile kirac1lann, 

kiraya ili~kin tahsilat ve odemelerini banka ve benzeri finans 
kurumlan veya pasta idareleri arac1hglyla gerc;ekle~tirmeleri ve bu 
kurum ve kurulu~lar taraflndan duzenlenen belgelerle bu odemeleri 
tevsik etmeleri zarunlulugu bulunmaktad1r. 

Banka ve benzeri finans kurumlan veya pasta idareleri arac1 k1lmmak 
suretiyle, para yatlrma veya havale, c;ek veya kredi kartl gibi arac;lar 
kullan1lmak suretiyle yap1lan tahsilat ve odemeler kar~1hgmda dekant 
veya hesap bildirim cetvelleri duzenlendiginden, bu belgeler tevsik 
edici beige alarak kabul edilecektir. Bankalann internet ~ubeleri 
uzerinden yapllan odeme ve tahsilatlar da bu kapsamdadlr. 

Soz kanusu zarunluluklara uymayanlara kesilecek ceza (Vergi Usul 
Kanunu'nun mukerrer 355'inci maddesinin a y1l ic;in belirlenen ozel 
usulsuziUk cezas1 miktarmdan az almamak uzere ), her bir i~lem ic;in 
bu i~leme kanu tutann %5'idir. 

3.4. Defter Tutmaya Mecbur Olan Mukelleflerin Gayrimenkul 
Sermaye iratlarrna Ait Kayrtlar 

213 say1h Vergi Usul Kanunu'na gore defter tutmaya mecbur alan 
gerc;ek ki~i mukelleflerin, gelir vergisine tabi gayrimenkul 
sermayelerle bunlardan elde edilen iratlan ve bunlara muteallik 
giderleri, diger kazanc;larm1 tespit 1c;m tuttugu hesaplarla 
kan~tlnlmadan ve anlarla birle~tirilmeden, defterikebir veya i~letme 
hesab1nm veya serbest meslek erbab1 kazanc; defterinin ayn bir 
sayfas1na veya ayn bir deftere veyahut bir cetvele ayn ayn 
kaydetmesi gerekmektedir. 



4. KiRA BEDELiNiN HiC OLMAMASI VEYA D0$0K OLMASI 

Kira bedelinin hie; olmamast veya du~uk olmast halinde, "emsal kira 
bedeli'' esas almtr. Buna gore; 

• Gayrimenkulun bedelsiz olarak ba~kalanntn kullantmtna 
btraktlmast, 

• Kiraya verilen gayrimenkuiUn kira bedelinin emsal kira 
bedelinden du~uk olmast, 

hallerinde emsal kira bedeli esast uygulanacaktlr. 

Kiraya verilen bina ve arazilerde emsal kira bedeli, varsa yetkili ozel 
makamlarca veya mahkemelerce saptanmt~ kira bedelidir. 

Bina veya arazi igin kira takdiri ya da tespiti yaptlmamt' ise 
emsal kira bedeli, bina veya arazinin emlak vergisi 

degerinin %5'idir. 

Bina veya arazi d1~1nda kalan mal ve haklarda emsal kira bedeli, 
bunlann maliyet bedelinin %10'udur. Bu bedel bilinmiyorsa, Vergi 
Usul Kanunu'nun servetlerin degerlemesi hakktndaki hukumlerine 
gore belli edilen degerlerinin %1 O'udur. 

Ornek: Mukellef (A), 2021 ythnda emlak vergisi degeri 900.000 TL 
alan bir apartman dairesini bedelsiz olarak arkada~mtn kullantmma 
btrakmt~tlr. 

Bu durumda, mukellefin emsal kira bedeli uzerinden kira geliri 
hesaplamas 1 gerekmekted ir. 

Emsal Kira Bedeli: 900.000 X %5 = 45.000 TL olacaktlr. Bu tutar, 
mukellef taraftndan beyan edilmesi gereken gelir olarak dikkate 
almacaktlr. 



A~ag1da belirtilen hallerde ise emsal kira bedeli esas1 uygulanmaz: 

• Bo~ kalan gayrimenkullerin korunmas1 amac1yla bedelsiz olarak 
ba~kalann1n ikametine b1rak1lmas1, 

• Binalann mal sahiplerinin usul (anne-baba, buyukanne-buyukbaba), 
furu (~ocuklar, torunlar) veya karde~lerinin ikametine tahsis 
edilmesi (Ancak, bu kimselerin her birinin ikametine birden 
fazla konut tahsis edilmi~se bukonutlann yaln1z birisi i~in 

emsal kira bedeli hesaplanmaz. Ornek olarak, mal sahibi 
baba, ~ocugunun ikametine iki adet gayrimenkul tahsis etmi~se 
sadece bir adet gayrimenkul 1~1n emsal kira bedeli 
hesaplanmay1p digeri i~in emsal kira bedeli hesaplanacaktlr.), 

• Mal sahibi ile birlikte akrabalarm da ayn1 evde veya dairede 
ikamet etmesi, 

• Genel but~eye dahil daireler ve ozel but~eli idareler, il ozel 
idareleri ve belediyeler ile diger kamu kurum ve kurulu~lannca 
yap1lan kiralamalar. 

5. MESKEN KiRA GELiRLERiNDE iSTiSNA UYGULAMASI 

Binalann mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim y1h i~inde 
elde edilen has1latm 2021 yrh ic;in 7.000 TL'si (2022 y1h i~in istisna 
tutan 9.500 TL) gelir vergisinden istisna edilmi~tir. Konut kira geliri 
elde eden ki~ilerin, y1lllk olarak tespit edilen istisna tutarmm altmda 
kira geliri elde etmeleri halinde bu gelirleri i~in beyanname vermesine 
gerek bulunmamaktadlr. 

Ornek: Mukellef (B), 2021 y1hnda meskenini ayllk 550 TL'den kiraya 
vermi~ ve yllllk 6.600 TL kira geliri elde etmi~tir. Bu durumda elde 
edilen has1lat, mesken istisna tutan alan 7.000 TL'nin altlnda 
oldugundan beyan edilmeyecektir. 



Konutlardan elde edilen kira gelirleri suresinde beyan edilmez veya 
eksik beyan edilirse, 2021 y1h ic;in belirlenen 7.000 TL'Iik istisnadan 
yararlan1lamayacaktlr. Ancak, idarece herhangi bir tespit yap1lmadan 
once, suresinde beyan edilmeyen veya suresinde verilen 
beyannamede yer almayan konut kira gelirlerini, suresinden sonra 
verilen beyanname ile beyan edenler soz konusu istisnadan 
yararlanabileceklerdir. 

lstisna tutannm uzerinde konut kira geliri elde edilmesi halinde, y1lhk 
beyanname ile beyan edilen kira gelirinden istisna tutarmm 
du~u lmesi gerekmektedir. 

Mesken istisnas1 uygulamas1 sadece konut olarak kiraya 
verilen gayrimenkullerden elde edilen gelirler igin soz konusudur. 

2021 y1hnda 7.000 TL'nin alt1nda mesken kira geliri olanlar 
bu gelirleri igin y1lhk beyanname vermeyecektir. 

Konut ve i~ yeri kira gelirinin birlikte elde edilip beyan edilmesi 
halinde, istisna sadece konut kira gelirine uygulan1r. 1~ yeri kira 
gelirine istisna uygulanmaz. 

Gayrimenkul sermaye iratlarmda; 

e Ticari, zirai veya mesleki kazancm1 beyan etmek zorunda 
olanlar, 

• 7.000 TL'nin uzerinde konut kira geliri elde edenlerden, 
beyan1 gerekip gerekmedigine bak1lmaks1z1n, ayn ayn veya 
birlikte elde ettigi ucret, menkul sermaye irad1, gayrimenkul 
sermaye irad1 ile diger kazang ve iratlarm1n gayri safi 
tutarlan toplam1 Gelir Vergisi Kanunu'nun 1 03'uncu 
maddesinde yer alan uguncu gelir diliminin ucretler igin 
gegerli olan 2021 y1h igin 190.000 TL'Iik tutan a~anlar, 

7.000 TL'Iik istisnadan yararlanamazlar. 



Ornek: Mukellef (C), 2021 y1lmda, konut olarak kiraya verdigi 
gayrimenkuliinden 26.400 TL kira geliri, tamam1 tevkif yoluyla 
vergilendirilmi~ 66.000 TL i~ yeri kira geliri ve 132.000 TL ucret geliri 
elde etmi~tir. 

Mukellef (C)'nin elde etigi kira geliri i~in istisna uygulan1p 
uygulanmayacag1, 2021 y1h i~erisinde elde ettigi gelir toplam1nm 
190.000 TL'yi a~1p a~mad1g1na bakllarak tespit olunacakt1r. 

Elde edilen gelir toplam1 alan (26.400 + 66.000 + 132.000) 224.400 TL'nin 
2021 y1h i~in belirlenen 190.000 TL tutann1 a~mas1 nedeniyle, 
26.400 TL'Iik konut kira gelirine ili~kin olarak 7.000 TL'Iik istisnadan 
faydalanllmasl mumkun olmayacaktlr. 

Bir konuta birden fazla ki~inin ortak olmas1 halinde, bu konuttan elde 
edilen kira gelirlerinin vergilendirilmesinde, her bir ortak i~in 2021 y1l1 
i~in 7.000 TL'Iik istisna ayn ayn uygulanacaktlr. 

Miras1n payla~1lmam1~ olmas1 halinde, her bir miras~1 istisnadan ayn 
ayn yararlanacaktlr. 

Bir mukellefin birden fazla konuttan kira geliri elde etmesi halinde 
istisna, kira gelirleri toplamma bir defa uygulanacakt1r. 

6. KiRA GELiRiNiN TESPiTiNDE iNDiRiLECEK GiDERLER 

Kira gelirinin vergilendirilmesinde, elde edilen gelirin safi tutan iki 
farkl1 ~ekilde tespit edilebilmektedir. 

• Ger~ek Gider Yontemi 

• Goturu Gider Yontemi (Haklan kiraya verenler hari~) 

Ger~ek veya goturu gider yonteminin se~imi, ta~1nmaz mallarm tumu 
i~in yap1hr. Bunlardan bir k1sm1 i~in ger~ek gider, diger k1sm1 i~in 

goturu gider yontemi se~ilemez. 

Goturu gider yontemini se~en mukellefler, iki y1l ge~medik~e ger~ek 
gider yontemine donemezler. 



6.1. Ger~ek Gider Yonteminde indirilecek Giderler 

Gerc;ek gider yonteminin sec;ilmesi durumunda, safi iradm bulunmas1 
ic;in gayrisafi hastlattan a~ag tdaki giderler indirilebilir: 

• Kiraya veren taraftndan kiraya verilen gayrimenkul ic;in odenen 
aydtnlatma, 1s1tma, su ve asansor giderleri, 

• Kiraya verilen mallann idaresi ic;in yaptlan ve gayrimenkuiUn 
onemi ile orantlh alan idare giderleri, 

• Kiraya verilen mal ve haklara ait sigorta giderleri, 

• Kiraya verilen mal ve haklar dolaytstyla yaptlan ve bunlara 
harcanan borc;lann faiz giderleri, 

• Konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkuiUn iktisap 
ythndan itibaren 5 ytl sure ile iktisap bedelinin %5'i (lktisap 
bedelinin %5'i tutanndaki bu indirim, sadece ilgili gayrimenkule 
ait hastlata uygulanacak, indirilmeyen k1s1m gider fazlahg1 
saytlmayacaktlr. 2017 ythndan once iktisap edilen konutlar ic;in 
indirimden yararlantlmasl mumkun bulunmamaktadlr.), 

iktisap bedelinin %5'i tutarmdaki indirim, sadece konut olarak 
kiraya verilen bir adet gayrimenkul iyin uygulanacak olup 

birden fazla gayrimenkulden kira geliri elde edilmesi halinde, 
diger gayrimenkuller ivin bu indirimden yararlantlamayacakttr. 

Aynca i§ yeri olarak kiraya verilen gayrimenkuller %5'1ik 
gider indiriminden yararlanamayacakttr. 

• Kiraya verilen mal ve haklar ic;in odenen vergi, resim, hare; ve 
~erefiyelerle kiraya veren taraftndan belediyelere odenen 
harcamalara katllma paylan, 



• Kiraya verilen mal ve haklar i~in aynlan amortismanlar ile kiraya 
veren taraf1ndan yap1lan ve gayrimenkuiUn iktisadi degerini 
art1nc1 niteligi alan 1s1 yahtlm1 ve enerji tasarrufu saglamaya 
yonelik harcamalar (Bu harcamalar 2021 takvim y1h i~in 

1.500 TL'yi a~1yor ise maliyet olarak dikkate ahnabilir.), 

• Kiraya veren taraf1ndan kiraya verilen gayrimenkul i~in yap1lan 
onanm giderleri ile bak1m ve idame giderleri, 

• Kira ile tuttuklan mal ve haklan kiraya verenlerin odedikleri 
kiralar ve diger ger~ek giderler, 

• Sahibi bulunduklan konutlan kiraya verenlerin kira ile oturduklan 
konut veya lojmanlarm kira bedeli (lndirilmeyen k1s1m gider 
fazlal1g1 say1lmayacaktlr. ), 

Tiirkiye'de yerle~ik olmayan miikelleflerin (~ah~ma veya oturma 
izni alarak altl aydan daha fazla bir siiredir yurt d1~1nda ya~ayan 
Turk vatanda~lan dahil), yabanc1 iilkelerde odedikleri kira 
bedelleri Tiirkiye'de elde edilen kira gelirinden gider olarak 
indirim konusu yapllamaz. 

• Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak sozle~meye, kanuna 
veya ilama istinaden odenen zarar, ziyan ve tazminatlar. 

Gergek gider yontemini segen mukelleflerin, yapt1klan giderlere 
ili~kin belgeleri ilgili bulunduklan y1h takip eden y1ldan ba~layarak 

5 y1l suresince saklamalan ve vergi dairesince istendiginde 
ibraz etmeleri gerekmektedir. 



6.1.1. Ger~ek Gider Yonteminde istisnadan Yararlanrlmasr 
Halinde indirilecek Giderin Hesaplanmasr 

Ger<;ek gider yonteminin se<;ilmesi ve konut kira gelirlerine uygulanan 
istisnadan yararlantlmast durumunda, ger<;ek gider tutarmm istisnaya 
isabet eden k1sm1, gayrisafi hastlattan indirilemeyecektir. 

Vergiye tabi hastlata isabet eden indirilebilecek gider k1sm1 a~agtdaki 
formul kullantlarak hesaplanabilir. 

Toplam Gider X Vergiye Tabi Hastlat* 
indirilebilecek Gider = --------------

Toplam Hastlat 

(*) Vergiye Tabi Has1lat = Toplam Has1lat- Mesken Kira Geliri istisnas1 

Ornek: Mukellef (D), sahibi oldugu konutu 2021 ythnda kiraya vermi~ 
olup, 66.000 TL kira geliri elde etmi~tir. Ba~ka geliri bulunmayan 
mukellef, gayrimenkuli.i ile ilgili olarak 16.500 TL harcama yapm1~ 
olup, ger<;ek gider yontemini se<;mi~tir. 

Mukellef, 16.500 TL tutarmdaki toplam giderin vergiye tabi hastlata 
isabet eden ktsm1n1 ger<;ek gider olarak indirebilecektir. 

Vergiye Tabi Hastlat = 66.000- 7.000 
= 59.000 TL 

lndirilebilecek Gider = (16.500 X 59.000) /66.000 
= 14.750 TL 

Bu durumda, kira gelirinden indirilecek ger<;ek gider tutan 14.750 TL 
olacakt1r. 



6.2. Goti.iri.i Gider Yonteminde Gider indirimi 

Gotiirii gider yontemini sec;en miikellefler, gerc;ek giderlere kar~thk 
olmak iizere has tlatlarmdan % 15'in i gotiirii olarak indirebilirler. Kira 
geliri elde edip de mesken istisnastndan yararlanabilecek miikellefler 
ic;in gotiirii gider, istisna tutan dii~iildiikten sonra bulunan tutar 
iize ri nden hesaplan acaktl r. 

Haklan kiraya verenler, gotiirii gider yontemini kullanamazlar. 
Ornegin, i~ yeri kira geliri ile birlikte haklarm kiraya verilmesinden de 
gelir elde eden miikellefler, verecekleri gelir verg1s1 
beyannamelerinde gerc;ek gider yontemini sec;mek zorundadtrlar. 

Goturu gider yontemini Se(fen mukellefler, hastlatlarmln %15'i 
orantndaki tutan goturu gider olarak indirebileceklerdir. Goturu 

gider oran1, 01.01.2017 tarihinden itibaren elde edilen 
kira gelirlerine uygulanmak uzere hastlatm %15'i olarak 

belirlenmi§tir. 

7. ZARAR DOGMASI HALi 

Gelirin toplanmastnda gelir kaynaklarmtn bir ktsmtndan dogan 
zararlar (Gelir Vergisi Kanunu'nun 80'inci maddesinde yazth diger 
kazanc; ve iratlardan doganlar haric;) diger kaynaklann kazanc; ve 
iratlanna mahsup edilir. 

Gayrimenkul sermaye iradtna konu alan sermayenin kendisinde 
meydana gelen eksilmeler zarar saytlmaz ve iradm gayri safi 
miktanntn tespitinde gider olarak kabul edilmezler. 

Gayrimenkul sermaye iradmm safi tutann1n hesabmda giderlerin 
fazlahg 1 dolaytstyla dog an zararlar ise be§ yrh ge~memek i.izere 
gelecek ytllarda elde edilen kira gelirlerinden gider olarak dii~iilebilir. 



Bu durumun iki istisnasr vardrr: 

• Sahibi bulunduklan kanutlan kiraya verenlerin, kira ile 
aturduklan kanut veya lajmanlarm kira bedellerini indirim kanusu 
yapmalan durumunda bir zarar dagar ise bu zarar gelecek 
y1llarda elde edilen gayrimenkul sermaye iradmdan indirim 
kan usu yap1lamayacakt1r. 

• Kanut alarak kiraya verilen bir adet gayrimenkule ait has1lattan, 
indirim kanusu yap1lan iktisap bedelinin %5'i aran1ndaki tutann 
indirilemeyen k1sm1, gider fazlahg1 alarak dikkate 
all nama yacakt 1 r. 

Buna gore, soz kanusu hallerde alu~acak gider fazlahgm1n 
gayrimenkul sermaye irad1 yonunden zarar alarak dikkate ahnmas1 
mumkun bulunmamaktadlr. 

8. KiRA QDEMELERiNDE VERGi KESiNTiSi 

Gelir Vergisi Kanunu'nun 94'uncu maddesinde say1lan ki~i, kurum ve 
kurulu~lar; gayrimenkul sermaye iradma kanu mal ve haklan 
kiralamalan durumunda, bu kapsamda yapacaklan kira odemeleri 
uzerinden gelir vergisi kesintisi (tevkifat) yapmak zarundad1rlar. 

Kirac1 alan soz kanusu ki~i, kurum ve kurulu~lar, yaptlklan kira 
odemelerinin brut tutan uzerinden %20 aranmda gelir vergisi kesintisi 
ya pacaklard 1 r. 

30.07.2020 tarih ve 2813 say1h Cumhurba~kanl Karan ile 
31.07.2020 - 31.12.2020 tarihleri arasmda nakden veya hesaben 
yap1lan kira odemeleri uzerinden Gelir Vergisi Kanunu uyannca 
uygulanmakta alan tevkifat aran1 %10 alarak belirlenmi~ ve daha 
sanra yay1mlanan muhtelif Cumhurba~kan1 Kararlanyla da ge~ici 

sureligine belirlenen soz kanusu tevkifat aran1n1n yururiUk suresi 
30.09.2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatllm1~tlr. Boylece; 
31.07.2020- 30.09.2021 tarihleri aras1nda yap1lan kira odemeleri i~in 
tevkifat aran1 %10 alarak uygulanacaktlr. 



Bu vergi kesintisi, gelecek aylara veya y1llara ait almak uzere pe~in 
odenen kira bedeli uzerinden de yapllacaktlr. 

Kirac1, kazanc;lan basit usulde tespit olunan bir mukellef ise; 
vergi kesintisi yapma yukumiUiugu bulunmad1gmdan, kira odemesi 

uzerinden vergi kesintisi ya p1lmayaca kt1r. 

Kiraya verilen gayrimenkuiUn hem kanut hem de i~ yeri alarak 
kullan1lmas1 halinde ise; kiralanan yerin tamam1 veya bir k1sm1 i~ yeri 
alarak kullan1ldiQI surece, kira bedelinin tamam1 vergi kesintisine tabi 
alacaktlr. 

9. KiRA GELiRiNiN BEVAN I 

Beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye irad1ndan ibaret alan 
mukelleflerden; 

• Bir takvim y1h i<;inde elde ettigi kanut kira geliri, istisna tutarm1 
(2021 y1h i<;in 7.000 TL) a~anlar, 

• 1~ yeri kira gelirleri uzerinden vergi kesintisi yap1lanlardan, kira 
gelirlerinin brut tutan beyanname verme s1n1nn1 (2021 y1l1 i<;in 
53.000 TL) a~anlar (Beyanname verme s1n1n alan 53.000 TL'nin 
a~1hp a~1lmad1g1n1n tespitinde, gelir vergisi kesintisine tabi brut 
kira gelirleri ile kanut kira gelirinin gelir vergisinden istisna edilen 
tutan a~an k1sm1 birlikte dikkate almacakt1r.), 

• Bir takvim y1h i<;inde mal ve haklann kiralanmas1ndan elde 
edilen gelirlerden kesinti ve istisna uygulamas1na kanu almayan 
ve tutan beyanname verme sm1nn1 (2021 y1h i<;in 2.800 TL) 
a~anlar, 

y1lhk beyanname vereceklerdir. 

Vergi kesintisine ve istisna uygulamas1na kanu almayan kira 
gelirlerinin beyan1nda (ornegin, kazan<;lan basit usulde tespit alunan 
mukellefe kiraya verilen i~ yerinden elde edilen kira gelirlerinde 



oldugu gibi), 2.800 TL'Iik tutar bir istisna olmay1p, beyanname verme 
s1n1nd1r. Bu tutan a~an bir i~ yeri kira geliri oldugunda tamam1 beyan 
edilecektir. 

Aile bireylerinin her birinin sahip olduklan mal ve haklardan elde 
ettikleri kira gelirleri ic;in kendi adlar1na ayn ayr1 beyanname 
vermeleri gerekmektedir. 

Kuc;uk ve k1s1thlann mukellef olmas1 durumunda bunlar ad1na 
verilecek alan y1ll1k gelir vergisi beyannamesi veli, vasi veya kayyum 
taraf1 ndan i mza Ia naca kt 1 r. 

Mal ve haklara hisseli olarak sahip olunmas1 halinde, her ortagm 
sadece kendi hissesine kar~1llk gelen kira gelirlerini beyan etmesi 
gerekmektedir. 

Turkiye'de yerle~mi~ olmayan yani ikametgah1 bulunmayan ve 
bir takvim y1ll icrinde devamll olarak Turkiye'de alt1 aydan fazla 

oturmayan dar mukellef gercrek ki~ilerin kira gelirlerinin beyanma 
yonelik olarak haz1rlanan "Turkiye'de Yerle~mi~ Olmayanlar 

(Dar Mukellefler) icrin Kira Geliri Rehberi" ne ula~mak icrin t1klaym1z. 

10. YILLIK BEYANNAMEYE DAHiL EDiLEN GELiRLERDEN 
YAPILACAK iNDiRiMLER 

Y1lllk beyanname ile bildirilecek gelirlere ili~kin indirimler Gelir Vergisi 
Kanunu ile diger kanunlarda belirtilmi~tir. Gelir vergisi matrah1n1n 
tespitinde gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden 
a~ag1da belirtilen indirimlerin yap1labilmesi ic;in y1lllk beyanname ile 
bildirilecek bir gelirin bulunmas1 ve yap1lacak indirimlerin ilgili 
mevzuatta belirtilen ~artlan ta~1mas1 gerekmektedir. 

lndirim konusu yap1lacak tutarm hesaplamas1nda beyan edilen gelir 
olarak, y1lllk gelir vergisi beyannamesinde yer alan indirimler ve 
gec;mi~ y1l zararlan du~ulmeden onceki tutar esas al1nacaktlr. 

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/2022/2022_darmukellefkiragelirirehber.pdf


Buna gore, indirim kanusu yap1labilecek baz1 hususlar ~unlard1r: 

1 0.1. Hayat/$ah1s Sigorta Primleri 

Y1lhk gelir vergisi beyannamesinde, hayat/~ah1s sigartalan ic;in 
odenen primlerin beyan edilen gelirin %15'ine kadar alan kiSml 
matrah1n tespitinde indirim kanusu yap1labilecektir. 

Y1lhk beyannamede matrah1n tespitinde dikkate almacak sigarta 
primleri; 

• Mukellefin ~ahsma, e~ine ve kuc;uk c;acuklanna ait birikim 
priminin ahndiQI hayat sigartalarma odenen primlerin %50'si ile 

• Olum, kaza, hastahk, saghk, engellilik, anahk, dagum ve tahsil 
gibi ~ah1s sigarta primlerinin %100'unden, 

alu~maktad 1r. 

lndirim kanusu yap1lacak primlerin taplam1, beyan edilen gelirin 
%15'ini ve y1lhk alarak asgari ucretin y1lhk tutann1 a~amayacaktlr 
(2021 y1h gelirlerine ili~kin alarak kullanllacak alan asgari ucretin 
y1lhk brut tutan 42.930 TL'dir.). 

Bireysel emeklilik sistemine odenen katk1 paylarm m indirim kanusu 
yapllmas1 mumkun degildir. 

10.2. Egitim ve Saghk Harcamalar1 

A~ag1da belirtilen ~ekilde yap1lan egitim ve sagl1k harcamalan beyan 
edilen gelirin %10'unu a~mamas1 ~art1yla y1lhk beyanname ile 
bi ld i ri lecek gel irle rden i nd i ri lebi lecekti r. 

• Egitim ve saghk harcamalan Turkiye'de yap1lmahd1r. 

• Gelir veya kurumlar vergisi mukellefi alan gerc;ek veya tuzel 
ki~ilerden al1nacak belgelerle tevsik edilmelidir. 



• Soz konusu harcamalar mukellefin kendisi, e~i ve kuc;uk 
c;ocuklarma ili~kin olmalld1r. 

"Kuc;uk <;ocuk" tabiri, mukellefle birlikte oturan veya mukellef 
tarafmdan bak1lan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya 
babaslnl kaybetmi~ torunlardan mukellefle birlikte oturanlar dahil) 18 
ya~m1 veya tahsilde olup 25 ya~m1 doldurmam1~ c;ocuklan ifade 
etmektedir. 

1 0.3. Bagr§ ve Yardrmlar 

1 0.3.1 Beyan Edilecek Gelirin %5'i ile Srnrrh Olarak 
indirilebilecek Bagr§ ve Yardrmlar 

Gelir vergisi mukellefleri; genel ve ozel butc;eli kamu idareleri, il ozel 
idareleri, belediyeler, koyler ile kamu yararma c;all~an dernekler ve 
Cumhurba~kan1nca vergi muafiyeti tanman vak1flara y1lllk toplam1 
beyan edilecek gelirin %5'ini (kalkmmada oncelikli yoreler 
kapsammdaki illerde zikredilen kurum/kurulu~, dernek veya vak1flara 
yap1lan bag1~ ve yard1mlarm y1lllk toplam1 beyan edilecek gelirin 
%10'unu) a~mamak uzere, makbuz kar~1hg1nda yapt1klan bag1~ ve 
yard1mlan y1lllk beyanname ile bildirilecek gelirlerinden indirim 
konusu yapabilirler. 

10.3.2. Tamamr indirilebilecek Bagr§ ve Yardrmlar 

a) Genel ve ozel butc;eli kamu idarelerine, il ozel idarelerine, 
belediyelere ve koylere bag1~lanan okul, saghk tesisi ve yuz 
yatak (kalkmmada oncelikli yorelerde elli yatak) kapasitesinden 
az olmamak uzere ogrenci yurdu ile c;ocuk yuvasl, yeti~tirme 

yurdu, huzurevi, bak1m ve rehabilitasyon merkezi ile mUiki idare 
amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptlnlacak 
ibadethaneler ve Diyanet l~leri Ba~kanhg1 denetiminde yaygm 
din egitimi verilen tesislerin ve Genc;lik ve Spar Bakanhg1na ait 
genc;lik merkezleri ile genc;lik ve izcilik kamplarm1n in~as1 

dolay1s1yla yap1lan harcamalar veya bu tesislerin in~as1 i<;in bu 



kurulu~lara yap1lan her turiU bag1~ ve yard1mlar ile mevcut 
tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri ic;in yap1lan her turlu 
nakdi ve ayni bag1~ ve yard1mlarm tamam1 beyan edilen gelirden 
i nd i ri lebi Ieee ktir. 

Okul, saghk tesisi, ogrenci yurdu ve diger tesisler ile mulki idare 
amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptlnlan ibadethane 
ve Diyanet l~leri Ba~kanhg1 denetiminde yayg1n din egitimi 
verilen tesislerin yap1m1 veya bu tesislerin faaliyetlerine devam 
edebilmeleri ic;in yap1lan bag1~ ve yard1mlann (harcamalarm) 
herhangi bir sm1rlamaya tabi olmaks1zm vergi matrahmm 
tespitinde dikkate al1nabilmesi ic;in bu bag1~ ve yard1mlann genel 
butc;eye dahil daireler, ozel butc;eli kamu idareleri, il ozel 
idareleri, belediyeler ve koylere yap1lmas1 gerekmektedir. 

Aynca, miilki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak 
yaptlnlan ibadethaneler ve/veya Diyanet l~leri Ba~kanhg 1 
denetiminde yayg1n din egitimi verilen tesislerin ve Genc;lik ve 
Spar Bakanhgma ait genc;lik merkezleri ile genc;lik ve izcilik 
kamplann1n in~as1 veya faaliyetine devam etmesine yonelik 
yap1lan bag1~ ve yard1mlarm; an1lan amac;larla kurulmu~ 

bulunan vak1f veya derneklere de yap1lmas1 mumkundur. 

b) Fakirlere yard1m amac1yla g1da bankac1hg1 faaliyetinde bulunan 
dernek ve vak1flara Hazine ve Maliye Bakanhg1nca belirlenen 
usul ve esaslar c;erc;evesinde bag1~lanan g1da, temizlik, giyecek 
ve yakacak maddelerinin maliyet bedellerinin tamam1 beyan 
ed i lecek gel i rde n i nd irileb ilecekti r. 

c) Genel ve ozel butc;eli kamu idareleri, il ozel idareleri, belediyeler, 
koyler, kamu yaranna c;ah~an dernekler, Cumhurba~kan1nca 
vergi muafiyeti tan man vak1flar ve bilimsel ara~tlrma faaliyetinde 
bulunan kurum ve kurulu~lar tarafmdan yap1lan ya da Kiiltur ve 
Turizm Bakanhgmca desteklenen veya desteklenmesi uygun 
gorulen c;ah~malara ili~kin harcamalar ile bu amac;la yap1lan her 
turlu bag1~ ve yard1mlann tamam1 beyan edilen gelirden indirim 
kon usu yap 1lab ilecekti r. 



d) Cumhurba~kanmca ba~latllan yard 1m kampanyalanna makbuz 
kar~1hg1 yap1lan ayni veya nakdi bag1~larm tamam1 indirim 
ko n usu yap 1la bi lecekti r. 

e) lktisadi i~letmeleri hari<;, Tiirkiye K1z1lay Dernegine ve Tiirkiye 
Ye~ilay Cemiyetine makbuz kar~1hg1 yap1lan nakdi bag1~ ve 
yard1mlann tamam1 indirim konusu yap1labilecektir 

10.4. Sponsorluk Harcamalarr 

Gelir Vergisi Kanunu'nun 89'uncu maddesinin sekizinci bendine gore 
yap1lan sponsorluk harcamalann1n; 

• Amator spar dallan i<;in %100'ii, 

• Profesyonel spar dallan i<;in %50'si, 

y1lhk beyanname ile bildirilecek gelirlerden indirim konusu 
yap 1labi lecekti r. 

1 0.5. Bireysel Katrhm Yatrrrmcrsr indirimi 

Gelir Vergisi Kanunu'nun Ge<;ici 82'nci maddesine gore, 31.12.2022 
tarihine kadar bireysel kat1l1m yatlnmc1s1 tam miikellef ger<;ek ki~iler, 
bu maddenin yiiriirliige girdigi tarihten sonra iktisap ettikleri tam 
miikellef anonim ~irketlere ait i~tirak hisselerini en az iki tam y1l elde 
tutmalan ~artlyla, 213 say1h Vergi Usul Kanunu'nun degerlemeye ait 
hiikiimlerine gore hesaplad1klan hisselerin tutarlannm %75'ini y1lhk 
beyannamelerine konu kazan<; ve iratlarmdan hisselerin iktisap 
edildigi donemde indirebilirler. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanhg1, Tiirkiye Bilimsel ve Teknolojik 
Ara~tlrma Kurumu ile Kii<;iik ve Orta Ol<;ekli l~letmeleri Geli~tirme ve 
Destekleme ldaresi Ba~kanhg1 taraf1ndan belirlenen ara~t1rma, 
geli~tirme ve yenilik<;ilik programlan kapsam1nda projesi son be~ y1l 
i<;inde desteklenmi~ kurumlara i~tirak saglayan bireysel katlhm 
yat1nmc1lan i<;in bu oran %100 olarak uygulan1r. 



10.6. Diger Kanunlara Gore Tamam1 indirilecek Bag1§ ve 
Yard1mlar 

Diger kanunlara gore tamam1 indirilecek bazt bagt~ ve yardtmlar 
~oyledir: 

• 222 sayth llkogretim ve Egitim Kanunu'na gore yaptlan bagt~ ve 
yardtmlar, 

• 278 sayth Turkiye Bilimsel ve Teknik Ara~tlrma Kurumu 
Kurulmast Hakkmda Kanun'a gore yaptlan bagt~ ve yardtmlar, 

• 2547 sayth Yuksekogretim Kanunu'na gore yaptlan bagt~ ve 
yardtmlar, 

• 2828 sayth Sosyal Hizmetler Kanunu'na gore yaptlan bagt~ ve 
yardtmlar, 

• 2876 sayth Ataturk KUitur, Oil ve Tarih Yuksek Kurumu 
Kanunu'na gore yaptlan bagt~ ve yardtmlar, 

• 3294 sayth Sosyal Yardtmla~ma ve Dayant~mayt Te~vik 

Kanunu'na gore yaptlan bagt~ ve yardtmlar, 

• 3713 sayth Terorle Mucadele Kanunu'na gore yaptlan bagt~ ve 
yardtmlar, 

• 4122 saytll Milli Aga~landtrma ve Erozyon Kontrolu Seferberlik 
Kanunu'na gore yaptlan bagt~ ve yardtmlar, 

• 717 4 sayth Kapadokya Alan 1 Hakkmda Kanun'a gore yaptlan 
bagt~ ve yardtmlar ile sponsorluk harcamalan, 

• 7269 sayth Umumi Hayata Muessir Afetler Dolaytstyla Almacak 
Tedbirlerle Yaptlacak Yardtmlara Dair Kanun'a gore yaptlan 
bagt~ ve yardtmlar. 

Bagt§ ve yardtmm nakden yaptlmamast halinde, bagt§lanan 
veya yardtmtn konusunu te§kil eden mal veya hakkm varsa 

mukayyet degeri, yoksa Vergi Usul Kanunu hukumlerine 
gore Takdir Komisyonunca tespit edilecek degeri esas almtr. 



11. BEYANNAMENiN VERiLME ZAMANI VE $EKLi 

Mi.ikelleflerin, 2021 donemine ait beyana tabi gayrimenkul sermaye 
irad1 gelirleri i~in 1-31 Mart 2022 tarihleri arasmda beyannamelerini 
vermeleri gerekmektedir. 

Beyan nameler; 

• Haztr Beyan Sistemi aractllgtyla internet ortamtnda, 

• Bagh bulunulan (ikametgahtn bulundugu yer) vergi dairesine 
kagtt ortamtnda, 

• 3568 sayll1 Kanun geregi elektronik beyanname gonderme 
aractllk yetkisi alm1~ meslek mensuplan ile elektronik 
beyanname aracthk sozle~mesi imzalanarak e-Beyanname 
s istem in den, 

veri lebi I i r. 

Haztr Beyan Sisteminde, kira beyannamesi elektronik ortamda 
onayland1g1 anda beyanname verilmi~ saythr. Kag1t ortamtnda 

haztrlanan beyanname; kay1ts1z (adi) posta ile gonderilmi~ veya 
ozel dag1t1m ~irketleri taraftndan getirilmi~ ise vergi dairesi 
evrak kaytt tarihinde, kayttll posta (TaahhutiU, Acele Posta 
Servisi, Kurye vb.) ile gonderilmi~ ise zarftn uzerine PTT 
tarafmdan tatbik edilen kabul tarihinde verilmi~ saytllr. 

Takvim ytll i~inde i.ilkeyi terk edenler, yurt dt~ma ~1kma tarihinden 
onceki 15 gi.in i~inde beyanname vermek zorundadtrlar. Oli.im halinde 
ise beyanname oli.im tarihinden itibaren 4 ay i~inde miras~tlar 

ta raft nd an veri lecekti r. 

Vefat eden mi.ikelleflere ait - olum tarihinin i~inde bulundugu 
takvim y1h ba,lndan olum tarihine kadar olan doneme tekabul 



eden (GMSi + OCRET + DKi + MSi) - k1st donem beyannameleri 
(1001 D Kodlu Y1lhk Gelir Vergisi Beyannamesi) 
https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html adresindeki Beyanname 
Duzenleme Program1 (BOP) uzerinden elektronik ortamda 
verileb il mekted i r. 

12. HAZIR BEVAN SiSTEMi 

Haz1r Bey an Sistemi uzerinden, bey ana tabi gelirleri sadece 
gayrimenkul sermaye irad1 (kira geliri), menkul sermaye irad1, 
ucret ile diger kazanc; ve irat gelirlerini ayn veya birlikte elde eden 
mu kellefle r beya n nameleri n i verebi I i rler. 

Kira geliri yonunden gelir vergisi mukellefiyeti bulunmayanlar da 
Haz1r Beyan Sisteminden yararlanabilmektedir. Buna gore, vergi 
dairesinde mukellefiyet kayd1 bulunmad1gmda, Sistem uzerinden 
haz1rlanan kira beyannamesi elektronik ortamda onayland1g1 anda, 
~ah1s ad1na vergi dairesinde mukellefiyet tesisi ve vergi tahakkuku 
i~lemleri otomatik olarak gerc;ekle~tirilmektedir. 

Haz1r Beyan Sistemine ve detayh bilgiye Gelir ldaresi Ba~kanhgm1n 
www.gib.gov.tr internet adresinden ula~abilirsiniz. 

Haz1r Beyan Sistemine; 

• https://hazirbeyan.gib.gov.tr adresinden (Kullan1c1 giri~i veya 
e-Devlet Yontemi ile giri~ veya Yabanc1 Kimlik Numaras1 ile 
giri~), 

• lnteraktif Vergi Dairesinden, 

• Internet Vergi Dairesinden, 

giri~ yap1labilir. 

https://ivd.gib.gov.tr/tvd_side/main.jsp?token=d1078f5e3dc646b78d5d4e5842f21e97feb48d366bc7617458b6679dec12675154a01fccc42292bb04d926bc259dbc75e39dd8e202535fd70a7098396c74a6f7
https://intvrg.gib.gov.tr/


13. UYGULANACAK VERGi TARiFESi 

Gelir Vergisi Kanunu'na gore 2021 y1hnda elde edilen gayrimenkul 
sermaye iratlanna a~ag1da yer alan vergi tarifesi uygulanarak gelir 
vergisi hesaplan1r. 

Gelir vergisine tabi gelirler; 

24.000 TL'ye kadar %15 

53.000 TL'nin 24.000 TL'si i~in 3.600 TL, fazlast %20 

130.000 TL'nin 53.000 TL'si i~in 9.400 TL (iicret gelirlerinde 
%27 

190.000 TL'nin 53.000 TL'si ic;in 9.400 TL), fazlast 

650.000 TL'nin 130.000 TL'si i~in 30.190 TL (iicret gelirlerinde 

650.000 TL'nin 190.000 TL'si ic;in 46.390 TL), fazlast 
%35 

650.000 TL'den fazlasmm 650.000 TL'si i~in 212.190 TL (iicret gelirlerinde 
%40 

650.000 TL'den fazlasmm 650.000 TL'si ic;in 207.390 TL), fazlast 

oranmda vergilendirilir. 

2022 takvim y1h gelirlerinin vergilendirilmesinde esas ahnacak vergi 
tarifesi, 317 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebligi ile belirlenmi~tir. 

14. KESiLEN VERGiLERiN MAHSUBU VE iADESi 

Beyannamede gosterilen gelire dahil kazanc; ve iratlardan Gelir 
Vergisi Kanunu'na gore kesilmi~ bulunan vergiler, beyanname 
uzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilebilir, mahsubu 
yap1lan miktar gelir vergisinden fazla olursa aradaki fark vergi 
dairesince mukellefe bildirilir ve mukellefin teblig tarihinden itibaren 
bir y1l ic;inde muracaatl uzerine kendisine red ve iade edilir. 

Tevkif yoluyla kesilen vergilerin y1lhk beyanname uzerinden 
hesaplanan gelir vergisinden mahsubu ve kalan k1smm iadesine 
ili~kin duzenlemeler 252 ve 315 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel 
Tebligleri'nde yer almaktad1r. 



Tevkif yoluyla kesilen vergilerin y1lllk beyannamedeki mahsuplar 
so nunda kalan k1smm1n diger vergi borc;larma mahsup talebi, tutarma 
bak1lmaks1z1n ve inceleme raporu ve teminat aran1lmadan yerine 
getirilir. Bunun ic;in mahsup talebinin 429 S1ra No.lu Vergi Usul 
Kanunu Genel Tebligi ekinde yer alan iade talep dilekc;esi (1A) ile 
yap1lmas1 gerekmektedir. Mahsuba ili!ikin iade talep dilekc;esinin (1A) 
verilmi!i olmas1 kayd1yla, mukelleflerin vergi borc;lanna ili!ikin mahsup 
talepleri y1lhk beyannamenin verildigi tarih esas allnarak yerine 
getirilir. 

Gayrimenkul sermaye irad1 elde edenler; nakden iade taleplerini 429 
S1ra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebligi ekindeki iade talep 
dilekc;esi (1A) ile yapmas1 gerekmektedir. 

Mahsuben veya nakden iade talepleri, internet Vergi Dairesi 
(intvrg.gib.gov.tr) adresi uzerinden"1 A-Gelir/Kurumlar Vergisi i. T. D." 

ile elektronik ortamda yap1labilmektedir. 
intvrg.gib.gov.tr /lade Talep Dilek~eleri /lade Talep Dilek~e Giri§ 

Tevkif yoluyla kesilen vergilere ili!ikin nakden iade edilecek tutann 
50.000 TL'yi (2022 takvim y1h ic;in 68.000 TL) gec;memesi halinde iade 
talebi, iade talep dilekc;esi (1A) ile birlikte, gayrimenkul sermaye irad1 
elde edenler ic;in kira kontratm m onayll ornegini ekleyerek, 
belgelerinin ibraz etmesi kayd 1yla inceleme raporu ve teminat 
aranmaks1z1n yerine getirilir. 

Nakden yap1lacak iade taleplerinin 50.000 TL'yi (2022 takvim y1h ic;in 
68.000 TL) a!imas1 halinde, 50.000 TL'yi (2022 takvim y1h ic;in 
68.000 TL) a!ian k1s1m Vergi Usul Kanununa gore vergi inceleme 
yetkisi bulunanlarca yap1lacak inceleme sonucunda duzenlenecek 
vergi inceleme raporuna gore iade edilir. 

Nakden iade talebinin 500.000 TL'ye (2022 takvim y1h ic;in 
681.000 TL) kadar alan k1sm1 mukellefle suresinde tam tasdik 
sozle!imesi duzenlemi!i yeminli mali mu!iavirce duzenlenecek tam 
tasdik raporu uyarmca iade edilebilir. lade talebinin 500.000 TL'yi 
(2022 takvim y1h ic;in 681.000 TL) a!ian k1sm1n1n iadesi her haiUkarda 
vergi inceleme raporu sonucuna gore yerine getirilir. 

https://intvrg.gib.gov.tr/


429 S1ra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebligi ve 99 Seri No.lu Gelir 
Vergisi Sirkuleri ile vergi kanunlan geregi iade hakk1 doguran i~lemler 
nedeniyle nakden veya mahsuben talep edilecek iadelere ili~kin 

ba~vuru dilek~eleri ve bilgi giri~leri, Internet Vergi Dairesindeki 
"Gelir/Kurumlar Vergisi lade l~lemleri" boiUmunden almmaktad1r. 

Beyannamelerini elektronik ortamda vermek zorunda alan gelir 
vergisi mukellefleri ile kurumlar vergisi mukelleflerinin 2015 ve 
izleyen vergilendirme donemlerine yonelik iade talepleri "Gelir ve 
Kurumlar Vergisi Standart lade Sistemi (GEKSIS)" kullan1lmak 
suretiyle yap1lmaktad1r. 2015 vergilendirme donemi oncesi 
ger~ekle~en iade hakk1 doguran i~lemlere yonelik iade taleplerinde 
ise eski uygulama ge~erli olacakt1r. 

Kazan~lan ucret, menkul sermaye irad1, gayrimenkul sermaye irad1, 
diger kazan~ ve iratlardan ibaret olup 0012 kodundan (Haz1r Beyan 
Sistemi) beyanname veren mukellefler isterlerse GEKSIS giri~i 
yaparak standart 1A-Gelir/Kurumlar Vergisi lade Talep Dilek~esi verip 
iade talebinde bulunabilirler. Beyannamelerini elektronik ortamda 
gonderme zorunlulugu olmayan bu mukellefler iadelerini kag1t 
ortam1nda vergi dairesine dilek~e vererek de talep edebilirler. 

Gelir ve Kurumlar Vergisi Standart lade Sistemi'nde iadeye esas 
ahnacak GEKSIS Kontrol Raporu'nun olu~abilmesi i~in iade talep 
eden mukellefler taraf1ndan "Gelir/Kurumlar Vergisi lade Talebi Giri~i 
(GEKSIS)" yapllmah ve standart iade talep dilek~esi verilmelidir. lade 
talepleri, Internet Vergi Dairesi ~ifresi kullan1lmak suretiyle 
mukellefler veya mukelleflerce yetkilendirilecek serbest muhasebeci, 
serbest muhasebeci mali mu~avir veya yeminli mali mu~avir vas1tas1 
ile elektronik ortamda gonderilebilir. 

Ayrmtlh a~1klamalarm yer ald1g1 Gelir/Kurumlar Vergisi 
lade Talebi Giri~i K1lavuzu ve S1k Sorulan Sorulara 
https://intvrg.gib.gov.tr/GEKSIS_Kilavuz.pdf adresinden ula~1labilir. 



15. VERGiNiN QDENME ZAMANI VE $EKLi 

2021 y1hnda elde edilen kira gelirlerine ili~kin olarak verilecek yllhk 
gelir vergisi beyannameleri uzerinden hesaplanan gelir vergisinin, 
2022 y1hnm Mart ve Temmuz aylannda iki e,it taksit olmak uzere; 

• Birinci taksiti, damga vergisi ile birlikte 31 Mart 2022, 

• lkinci taksiti ise 1 Agustos 2022 (31 Temmuz 2022 resmi tatile 
rastlad1g1ndan ), 

tarihine kadar odenmesi gerekmektedir. 

Memleketi terk ve alum gibi mukellefiyetin kalkmasm1 gerektiren 
durumlarda, beyan uzerine tarh edilen vergiler beyanname verme 
sureleri i<;inde odenecektir. 

Odemeler; 

• Ba~kanhg1m1za a it www.gib.gov.tr internet sitesi (lnteraktif Vergi 
Dairesi ve GIB Mobil Uygulamas1) uzerinden; 

• Anla~mah bankalann kredi kartlan ile 

• Anla~mah bankalann banka kartlan veya banka hesab1ndan, 

• Yabanc1 ulkede faaliyet gosteren bankalann; kredi kartlan, 
banka kartlan ve diger odeme yontemleri ile 

• Anla~mah bankalann; 

• ~ubelerinden, 

• Alternatif odeme kanallarmdan (Internet Bankac1hg1, Telefon 
Bankac1hg1, Mobil Bankac1hk vb.), 

• PTT i~yerlerinden, 

• Tum vergi dairelerinden, 

yap 1labi I mekted ir. 



Odeyeceginiz gelir vergisini interaktif Vergi Dairesindeki 

"Hesaplamalar" boiUmunden yararlanarak ogrenebilirsiniz. 

(ivd.gib.gov.tr~ Hesaplamalar ~ Gelir Vergisi Hesaplama) 

16. KiRA GELiRLERiNiN BEYANINA iLi$KiN CRNEKLER 

Ornek 1: Mukellef (A), 2021 y1hnda tamam1 tevkif yoluyla 
vergilendirilmi~ 51.000 TL i~ yeri kira geliri ve 210.000 TL mevduat 
faizi ile birlikte konut olarak kiraya verdigi dairesinden 6.900 TL kira 
geliri elde etmi~tir. 

Tevkif yoluyla vergilendirilen 210.000 TL mevduat faizi geliri, Gelir 
Vergisi Kanunu'nun gec;ici 67'nci maddesi kapsammda tutan ne 
olursa olsun beyan edilmeyecektir. 

Ornekte, 7.000 TL'Iik istisna haddinin altlnda 6.900 TL konut kira 
geliri elde edildiginden, soz konusu gelir beyana konu edilmeyecektir. 

Tamam1 tevkif suretiyle vergilendirilmi~ i~ yeri kira geliri alan 
51.000 TL ise 53.000 TL'Iik beyan s1n1rm1 a~mad1g1ndan y1lllk 
beyanname ile beyan edilmeyecektir. 

Bu durumda, mukellefin 2021 yllma ili~kin beyan edilecek geliri 
yoktur. 

https://ivd.gib.gov.tr/tvd_side/main.jsp?token=d1078f5e3dc646b78d5d4e5842f21e97feb48d366bc7617458b6679dec12675154a01fccc42292bb04d926bc259dbc75e39dd8e202535fd70a7098396c74a6f7


Ornek 2: Mukellef (B), 2021 y1hnda konut kredisi kullanarak 
700.000 TL'ye ald1g1 dairesini ayl1k 5.000 TL'den konut olarak kiraya 
vermi~ ve 60.000 TL kira geliri elde etmi~tir. 

Beyana tabi ba~ka geliri olmayan mukellef, gerc;ek gider yontemini 
sec;mi~ olup, bu konut ile ilgili 3.200 TL asansor ve sigorta gideri 
yapm1~tlr. Konut kredisi ic;in 2021 y1hnda bankaya odenen faiz tutan 
da 7. 700 TL'dir. 

Mukellef (B), konut olarak kiraya vermi~ oldugu daire ic;in 2021 y1hnda 
odedigi asansor, sigorta ve faiz gideri ile birlikte iktisap bedelinin %5'i 
alan (700.000 X %5) 35.000 TL'yi indirim konusu yapabilecektir. 

Toplam Gider: 3.200 + 7.700 + 35.000 = 45.900 TL'dir. 

Gerc;ek gider usuiUnu sec;en mukellefler, vergiden istisna edilen 
k1sma isabet eden giderleri has1latlanndan gider olarak 
indiremeyecekler, sadece vergiye tabi has1lata isabet eden giderleri 
indirebileceklerdir. Bunun ic;in toplam gider tutannm vergiye tabi 
has1lata isabet eden k1smm1n hesaplanmas1 gerekir. 

Vergiye tabi has1lata isabet eden gider, a~ag1daki formule gore 
he sap Ia naca kt 1 r. 

Vergiye Tabi Hasllat = Toplam Has1lat- Konut Kira Geliri lstisnas1 
= 60.000- 7.000 
= 53.000 TL 

I. d .. 1 b. I k G.d _ Toplam Gider X Vergiye Tabi Has1lat 
n 1r1 e 1 ece 1 er - .. 

1 
H 

1 
t .op am as1 a 

45.900 X 53.000 
=------

60.000 

= 40.545 TL 

Mukellefin kira gelirine ili~kin odenecek gelir vergisi a~ag1daki gibi 
hesaplana caktl r. 



Ornek 3: Mukellef (C), 2021 y1hnda kanut alarak kiraya verdigi 
dairesinden 52.800 TL ve i~ yeri alarak kiraya verdigi dairesinden ise 
96.250 TL brut kira geliri elde etmi~tir. I~ yeri ic;in odenen kira 
bedelleri iizerinden y1l ic;inde 12.250 TL tevkifat (Net ayhk kira tutan: 
7. 000 TL varsay1larak h esap Ian m 1~tl r.) yap 11m 1~tl r. 

Beyana tabi ba~ka geliri bulunmayan mukellef, goturu gider 
yontemini sec;mi~tir. 

Kanut kira gelirinin istisnay1 a~an tutan (52.800- 7 .000) ile i~ yeri kira 
geliri taplam1 alan (45.800 + 96.250) 142.050 TL, 2021 y1h ic;in beyan 
sm1n alan 53.000 TL'yi a~tlg1 ic;in, tevkifata tabi tutulmu~ alan i~ yeri 
kira geliri de kanut kira geliri ile birlikte beyan edilecektir. 

Mukellefin elde ettigi gelir taplam1 (ayn ayn veya birlikte elde ettigi 
ucret, menkul sermaye irad1, gayrimenkul sermaye irad1 ile diger 
kazanc; ve iratlarm1n gayri safi tutarlan taplam1) 2021 y1h ic;in 
190.000 TL'yi a~ma d IQ 1 nda n 7. 000 TL' I i k is tis nadan yararla naca kt 1 r. 

Kanut ve i~ yeri kira gelirinin birlikte elde edilip beyan edilmesi 
halinde, istisna sadece kanut kira gelirine uygulan1r. 

Mukellefin kira gelirine ili~kin odenecek gelir vergisi a~ag1daki gibi 
hesaplana caktl r. 



Ornek 4: Mukellef (D), 2021 ythnda, ihrac; tarihi 31.08.2005 alan 
doviz cinsinden Devlet tahvilinden 730.000 TL faiz geliri ile i~ yeri 
alarak kiraya verdigi gayrimenkuiUnden 275.000 TL brut kira geliri 
elde etmi~tir. I~ yeri ic;in odenen kira bedelleri uzerinden 35.000 TL'Iik 
gelir vergisi kesintisi (Net ayhk kira tutan: 20.000 TL varsaytlarak 
hesaplanmt~tlr.) yaptlmt~tlr. Mukellef (D), 12 ya~tndaki c;acugunun 
egitimi ic;in bir ozel akula fatura kar~tllgmda KDV dahil 60.000 TL ve 
e~inin ameliyat masraflan ic;in bir ozel hastaneye fatura kar~tllgt KDV 
dahil108.000 TL odeme yapmt~tlr. 

Mukellef (D), i~ yeri kira geliri ile ilgili alarak goturu gider yontemini 
sec;mi~tir. 

Mukellef (D)'nin elde ettigi faiz geliri; 01.01.2006 tarihinden once 
ihrac; edilen doviz cinsinden Devlet tahvili faiz geliri aldugundan 
indirim aran1 uygulanmayacak alup, i~ yeri kira geliri tutan ile doviz 
cinsinden Devlet tahvili faiz geliri taplamt 53.000 TL alan beyan 
stntrmt a~tlgt ic;in beyan edilecektir. 



Egitim ve sagllk harcamalan; harcaman1n Turkiye'de yap1lmas1, gelir 
veya kurumlar vergisi mukellefi alan gen;ek veya tuzel ki~ilerden 

almacak belgelerle tevsik edilmesi, mukellefin kendisi, e~i ve kuc;uk 
c;acuklarma ili~kin almas1 ve beyan edilen gelirin %1 O'unu a~mamas1 
~artlyla y1ll1k beyanname ile bildirilecek gelirlerden indirilebilecektir. 
Bu nedenle; taplam (60.000 + 108.000) 168.000 TL'Iik egitim ve 
saghk harcamas1 yap1lmas1na ragmen, beyan edilen gelirin %10'u 
alan (963.750 X 10 /100) 96.375 TL indirim kanusu yapllabilecektir. 

Mukellefin kira gelirine ili~kin odenecek gelir vergisi a~ag1daki gibi 
hesaplanacaktl r. 

Ornek 5: Mukellef (E) ve e~i Mukellef (F), 2021 y1hnda 1/2 hisse 
aranmda sahip alduklan dairelerini kanut alarak kiraya vermeleri 
sanucu, 50.400 TL kira geliri elde etmi~lerdir. 

Mukellef (E) aynca 2021 y1hnda i~ yeri alarak kiraya verdigi 
gayrimenkuiUnden 34.375 TL brut kira geliri elde etmi~tir. I~ yeri i<;in 
odenen kira bedeli uzerinden 4.375 TL gelir vergisi tevkifatl (Net ayllk 
kira tutan: 2.500 TL varsay1larak hesaplanm1~tlr.) yap1lm1~tlr. 



Mukellef (F) ayn1 zamanda mali mu~avirlik faaliyetinden dolay1 2021 
y1hnda 330.000 TL serbest meslek kazanc1 elde etmi~tir. Y1l i<;inde 
serbest meslek kazanc1ndan 66.000 TL tevkifat yap1lm1~tlr. 

Her iki mukellef de goturu gider yontemini se<;mi~tir. 

Ornekte kiraya verilen konut 1/2 hisseli oldugundan elde edilen 
50.400 TL kira gelirinin (50.400 I 2) 25.200 TL'sini Mukellef (E), 
25.200 TL'sini de Mukellef (F) ayn ayn beyan edecektir. 

Mukelleflerin kira gelirine iii~ kin odenecek gelir vergisi a~ag1daki gibi 
hesaplanacaktl r. 

Mukellef (E)'nin Beyanr: 

Mukellef (E)'nin gelir vergisi tevkifatma tabi tutulan i~ yeri kira geliri 
34.375 TL ile hissesine du~en konut kira gelirinin gelir vergisinden 
istisna tutarm1 a~an k1sm1 (25.200- 7.000) 18.200 TL birlikte dikkate 
ahnd1g1nda (34.375 + 18.200) 52.575 TL 2021 y1h i<;in beyanname 
verme sm1n alan 53.000 TL'yi a~mad1g1ndan, i~ yeri kira geliri 
beyannameye dahil edilmeyecek olup, sadece hissesine du~en 
25.200 TL konut kira geliri beyan edilecektir. 



Mukellef (F)'nin Beyan1: 

Mi.ikellef (F)'nin, konut olarak kiraya verilen daireden hissesine di.i~en 
kira geliri 25.200 TL'dir. Kira gelirinin yanmda ticari, zirai veya 
mesleki kazancm 1 beyan etmek zorunda alan mi.ikellefler, 7.000 TL'Iik 
konut kira geliri istisnasmdan yararlanamazlar. 

Mi.ikellef (F), ger~ek usulde gelir vergisine tabi serbest meslek erbab1 
oldugundan, konut kira geliri istisnas1ndan yararlanamayacakt1r. 
Y1ll1k gelir vergisi beyannamesinde serbest meslek kazane~yla birlikte 
kira gelirini de beyan etmek zorundad1r. 

Ornek 6: Mi.ikellef (G), sahibi oldugu iki daireyi konut olarak kiraya 
vermesi sonucunda 2021 y1hnda toplam 186.000 TL kira geliri elde 
etmi~tir. Mi.ikellef, 21.04.2021 tarihinde Saghk Bakanhg1na bagh bir 
hastaneye 75.000 TL ve 26.11.2021 tarihinde kamuya ait bir 
yeti~tirme yurduna 25.000 TL nakit olarak bag1~ta bulunmu~tur. 

Beyana tabi ba~ka geliri bulunmayan mi.ikellef, goti.iri.i gider 
yontemini se~mi~tir. 

Mi.ikellefin elde ettigi gelir toplam1 (ayn ayn veya birlikte elde ettigi 
i.icret, menkul sermaye irad1, gayrimenkul sermaye irad1 ile diger 
kazan~ ve iratlann1n gayri safi tutarlan toplam1) 2021 y1h i~in 

190.000 TL'yi a~mad1g1ndan 7.000 TL'Iik istisnadan yararlanacaktlr. 



Saghk Bakanhg1na bagh bir hastaneye nakit olarak yap1lan 75.000 TL 
bag1~ ile kamuya ait yeti~tirme yurduna nakit olarak yap1lan 
25.000 TL bag1~m tamam1 indirim konusu yap1labilecektir. 

Mukellefin kira gelirine ili~kin odenecek gelir vergisi a~ag1daki gibi 
hesaplana caktl r. 

Ornek 7: Mukellef (H), sahibi bulundugu i~ yerini 2021 y1hnda basit 
usulde vergilendirilen bir mukellefe kiralam1~ ve 11.880 TL i~ yeri kira 
geliri elde etmi~tir. 

Basit usuldeki mukelleflerden elde edilen ve vergi kesintisi ile istisna 
uygulamasma konu olmayan i~ yeri kira gelirlerinde, beyanname 
verme s1n1r1 2.800 TL'dir. Mukellefin 11.880 TL tutarmdaki i~ yeri kira 
gelirinin, 2021 y1h i~in beyanname verme s1n1n alan 2.800 TL'yi 
a~mas1 nedeniyle tamam1 beyan edilecektir. 

Goturu gider yontemini se~en mukellefin kira gelirine ili~kin odenecek 
gelir vergisi a~ag1daki gibi hesaplanacaktlr. 



Ornek 8: Mukellef (I), Ov dairesini konut olarak kiraya vermesi sonucu 
y1lhk 28.200 TL, 24.000 TL ve 19.800 TL kira geliri elde etmi~tir. 
Beyana tabi ba~ka geliri olmayan mukellef, goturu gider yontemini 
sevmi~tir. 

Mukellefin, 2021 y1hnda kiraya verdigi Ov konuttan elde ettigi toplam 
kira geliri (28.200 + 24.000 + 19.800) 72.000 TL'dir. 

Birden fazla konuttan kira geliri elde edilmesi halinde istisna, kira 
gelirleri toplamma bir defa uygulanacakt1r. 

Mukellefin kira gelirine ili~kin odenecek gelir vergisi a~ag1daki gibi 
hesaplanacaktlr. 



Ornek 9: Mukellef (I), 2021 y1hnda iki i~verenden tevkif suretiyle 
vergilendirilmi~ ucret geliri, kanut alarak kiraya verdigi dairesinden 
kira geliri ve mevduat faizi elde etmi~tir. 

Mukellefin gelirleri a~ag1daki gibidir. 

Tevkif yaluyla vergilendirilmi~ birinci i~veren haric; ikinci i~verenden 
ahnan ucret tutan alan 52.500 TL, 2021 y1h ic;in beyan s1n1r1 alan 
53.000 TL'yi a~mad1gmdan ucret gelirleri beyan edilmeyecektir. 

Tevkif yaluyla vergilendirilen 94.000 TL mevduat faizi geliri, Gelir 
Vergisi Kanunu'nun gec;ici 67'nci maddesi kapsammda tutan ne 
alursa alsun beyan edilmeyecektir. 

2021 y1h ic;in 7.000 TL'Iik istisna s1n1rm1 a~an kanut kira geliri mutlaka 
beyan edilecektir. 

Mukellefin elde ettigi gelirlerin gayrisafi tutarlann1n taplam1 (beyan1 
gerekip gerekmedigine bakllmaks1z1n ayn ayn veya birlikte elde ettigi 
ucret, menkul sermaye irad1, gayrimenkul sermaye irad1 ile diger 
kazanc; ve iratlarm1n gayri safi tutarlan taplam1) 2021 y1h ic;in 
190.000 TL'yi a~tlgmdan 7.000 TL'Iik istisnadan yararlanamayacaktlr. 

Goturu gider yontemini sec;en mukellefin kira gelirine iii~ kin odenecek 
gelir vergisi a~ag1daki gibi hesaplanacakt1r. 





, . . . 
GELIR IDARESI 
BA$KANLIGI 

2021 Y1llna Ait 
Beyannamenizi 
1-31 Mart 2022 

Tarihleri Aras1nda 
Haz1r Beyan Sisteminden 

Vermeyi Unutmay1n1z. 

Sorulann1z ivin; Beyannameleriniz ivin; 

~HAZIRBEYAN 

hazirbeyan.gib.gov.tr 

https://hazirbeyan.gib.gov.tr/#/
https://hazirbeyan.gib.gov.tr/#/


~HAZRBEYAN 
Ocret, Kira, Menkul Sermaye irad1 ile 

Diger Kazang ve iratlann1za ili~kin Beyannamenizi 

Biz Haz1rlad1k, Siz Onaylay1n 


