
 

  

 

 

 

SİRKÜLER         İstanbul, 03.06.2020 

Sayı: 2020/164        Ref: 4/164 

 

 

Konu: 

SERBEST DÖVİZ FONLARI İÇİN GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANI %15 

OLARAK BELİRLENMİŞTİR   

 

03.06.2020 tarih ve 31144 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2604 sayılı Cumhurbaşkanı 

Kararı ile GVK’nun geçici 67. maddesi kapsamında tevkifat oranlarını düzenleyen 2006/10731 

sayılı Kararnamenin, 1. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aşağıdaki bent eklenmiştir.  

 

Değişiklik öncesi madde metni   Değişiklik sonrası madde metni 

 

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, 

b) (8) numaralı fıkrada yer alan Sermaye 

Piyasası Kanunu’na 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 

 

Düzenleme 03.06.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.  

 

Serbest döviz fonları, portföyünün en az %80’i oranında döviz ve döviz cinsi varlık ve 

işlemlere yatırım yaparak orta ve uzun vadede döviz bazında yüksek getiri sağlamayı 

hedefleyen fonlardır.  

 

Bu çerçevede 03.06.2020 tarihinden itibaren serbest döviz fonlarının portföy işletmeciliğinden 

doğan kazançları %15 oranında vergi tevkifatına tabi olacaktır. 

 

Saygılarımızla, 

 

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ 

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 

 

 



 

  

 

 

 

EK: 

2604 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge, Ortak 

eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 

 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge, Direktör 

gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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