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İKİ YILDAN FAZLA SÜREYLE ELDE TUTULAN GİRİŞİM 
SERMAYESİ YATIRIM FONU VE GAYRİMENKUL YATIRIM 
FONU KATILMA PAYLARINDAN ELDE EDİLEN KAZANÇLAR 
İÇİN STOPAJ ORANI %0 (SIFIR) OLARAK BELİRLENMİŞTİR 
 
 
04 Eylül 2021 tarihli ve 31588 Sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci 
Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar 
Sayısı: 4454) (4454 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı) ile Gelir 
Vergisi Kanunu’nun Geçici 67’inci maddesine ilişkin stopaj 
oranlarını belirleyen 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1’inci maddesinin 1’inci 
fıkrasının;  
 
- (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan, “altına 

dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar için” 
ibaresi “altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen 
kazançlar ile iki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim 
sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu 
katılma paylarından elde edilen kazançlar için”, 

 
- (ç) bendinde yer alan “altına dayalı kira sertifikalarından 

elde edilen kazançlar için” ibaresi “altına dayalı kira 
sertifikalarından elde edilen kazançlar ile iki yıldan fazla 
süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve 
gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde 
edilen kazançlar için” , 

 
şeklinde değiştirilerek iki yıldan fazla süreyle elde tutulan 
girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu 
katılma paylarından elde edilen kazançlar için stopaj oranı 
%0 (sıfır) olarak belirlenmiştir. 
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Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık 
şirketi olan BDO International Limited’in 
üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO 
Yayıncılık A.Ş. bağımsız üye kuruluşlardan 
oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil 
etmektedir. 
 
BDO International global ağının toplam 
gelirleri 2020 yılında 10,3 milyar ABD 
Doları olarak gerçekleşmiştir. BDO, 
167’dan fazla ülkede bulunan 1.658 ofiste 
faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde 
denetim ve danışmanlık hizmetleri veren 
ortaklar dâhil dünya çapında 91.054 kişi 
çalışmaktadır. 
 
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın, 
geniş anlamda görüşleri içermekte olup, 
genel bir yol gösterici olarak 
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla 
ilgili olarak, mesleki görüş ve yardım 
almadan, bu yayına dayanarak 
uygulamalarda bulunulmamalıdır. Bu 
konuların kendi özel durumunuza ilişkin 
etkilerini görüşmek için BDO Yayıncılık 
A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. Bu yayındaki 
bilgilere dayanarak belli eylemlerde 
bulunmak veya bulunmamak nedeniyle 
doğabilecek zararlar nedeniyle, BDO 
Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları ile 
yazarları herhangi bir yükümlülük veya 
sorumluluk kabul etmemektedirler. 
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4454 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Söz konusu 
Karar’da iktisap tarihine ilişkin özel bir belirleme yapılmamış olduğu için, yeni stopaj 
oranının, yürürlüğe girdiği 4 Eylül 2021 tarihinden itibaren elde edilen ve kapsama 
giren kazançlar için geçerli olması gerektiğini düşünüyoruz. 
 
İki yıldan daha kısa süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve 
gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar için geçerli 
stopaj oranı ise normalde %10’dur. 
 
Ancak, 4311 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca 23/12/2020 ila 30/9/2021 (bu 
tarih dahil) arasında iktisap edilen yatırım fonlarından (değişken, karma, eurobond, 
dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında döviz ifadesi geçen yatırım 
fonları hariç) elde edilen kazançlara, 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ek 
Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi ile (ç) 
bendinde yer alan oranlar, 30 Eylül 2021 tarihine kadar olan geçici süre için %0 olarak 
uygulanmaktadır. 
 
Bu tarihten sonra yeni bir uzatma yapılmaz ise yatırım fonlarından elde edilen 
kazançlarda (dolayısıyla iki yıldan daha kısa süreyle elde tutulan girişim sermayesi 
yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen 
kazançlarda) stopaj oranı normal oran olan %10’a çıkacaktır. 
 
4454 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ayrıca 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararının eki Kararın 1’inci maddesinin 1’inci fıkrasının; 
 
- (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “hisse senedi yoğun fonların 

katılma belgelerinden elde edilen kazançlar ile” ibaresi “hisse senedi yoğun 
fonların katılma paylarından elde edilen kazançlar,” 

 
-  (ç) bendinde yer alan “hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde 

edilen kazançlar ile” ibaresi “hisse senedi yoğun fonların katılma paylarından elde 
edilen kazançlar,” 

 
şeklinde değiştirilmiş ise de bu ibare değişikliklerinin oran yönünden bir etkisi 
(sonucu) bulunmamaktadır. 
 
Saygılarımızla. 
 
 


