
 
 
                   Tarih & Sayı: 03/06/2020_096 

 
Yasal Mevzuat  : Serbest (Döviz) Fonları için Stopaj Oranı %15 Olarak Belirlendi.  

 

   
 
Resmi Gazete Tarih & Sayı : Cumhurbaşkanı Tarafından 03.06.2020 Tarihinde “193 Sayılı Gelir 
Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar 
Sayısı: 2604)” Yayınlanmıştır. 
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03 Haziran 2020 tarihli ve 31144 sayılı Resmi Gazete’de “193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci 
Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2604)” yayımlandı. 
 
Bilindiği üzere, Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlardan 
yapılacak tevkifat oranları 2006/10731 sayılı Karar ile belirlenmiştir. 
 
Bu Karar ile 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) 
bendine aşağıda kırmızı ile gösterilen (3) numaralı alt bent eklenmiştir. 
 

… 
 
b) (8) numaralı fıkrada yer alan Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonları 
(borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları dahil) ile menkul kıymetler 
yatırım ortaklıklarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden; 
 
1) Borsa yatırım fonları ile konut finansmanı fonları ve varlık finansmanı fonları için % 0, 
 
2) (1) numaralı alt bent dışında kalanlar için 1 Ekim 2006 tarihine kadar uygulanmak üzere % 10, 1 Ekim 
2006 tarihinden itibaren uygulanmak üzere % 0, 
 
3) Serbest (Döviz) fonları için % 15, 
 
… 
 

 
 
Yapılan değişiklikle, serbest (döviz) fonlarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden yapılacak tevkifat 
oranı %15 olarak yeniden belirlenmiştir. 
 
 
Diğer taraftan, GVK’nun Geçici 67 nci maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca fon katılma belgelerinin alım-satımı 
ile fona iadesinden elde edilen gelirler de stopaja tabi bulunmaktadır. Hisse senedi yoğun fonlar dışındaki 
fonlarda stopaj oranı gerçek kişiler ile vakıf ve dernek gibi tüzel kişiler tarafından elde edilen gelirlerde %10 
olarak uygulanmaktadır. Bu uygulama aynen devam ettiği için, yatırımcılar tarafından döviz fonlarından gelir 
elde edildiğinde, ilgili aracı kurum/banka/saklamacı kuruluş tarafından stopaj yapılması gerekecektir. Bu da 
gerçek kişiler ile vakıf ve dernek gibi tüzel kişiler tarafından yapılan döviz fonu yatırımlarında, hem fon 
bünyesindeki portföy kazançları üzerinden %15, hem de yatırımcının gelirinin realize olduğu (katılma 
payının fona iade edildiği veya satıldığı) dönemde %10 stopaj yapılacağı anlamına gelmektedir. 
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Bununla birlikte, söz konusu düzenleme yayımı tarihinden yürürlüğe girmiş olup, serbest (döviz) fonlarının 
3 Haziran 2020 tarihinden itibaren portföy işletmeciliğinden doğan kazançları üzerinden elde edilecek 
gelirlerinde belirlenmiş yeni oran üzerinden stopaj yapılacaktır. 
 
Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz. 
2604 Sayılı Karar 

Av.Özge Bitiş 

http://www.boraden.com.tr/
mailto:info@boraden.com.tr
RESMİ%20GAZETE-Yasal%20Dayanak/2604%20sayılı%20güncel%20karar.pdf

