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SİRKÜLER NO: POZ-2021 / 70                     İST, 06.09.2021 
 
 
ÖZET: 
 

 04 Eylül 2021 tarihli ve 31588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4454 sayılı 
Cumhurbaşkanı Kararı ile iki yıldan fazla elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu 
ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından sağlanan kazançlarda stopaj oranı 
%0 olarak belirlendi. 
 

İKİ YILDAN FAZLA ELDE TUTULAN GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU VE 
GAYRİMENKUL YATIRIM FONU KATILMA PAYLARINDAN SAĞLANAN 

KAZANÇLARDA STOPAJ ORANI 
 
Söz konusu Karar ile Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67 nci maddesinde yer alan tevkifat 
oranlarını belirleyen 2006/10731 sayılı Kararın 1 inci maddesinin 1 nci fıkrasının (a) ve (ç) 
bendlerinde değişiklik yapılmıştır. 
 
Bu değişiklikle, bireysel yatırımcılar tarafından iki yıldan fazla elde tutulan girişim sermayesi 
yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından sağlanan kazançlarda stopaj oranı 
yüzde sıfıra (%0) indirilmiştir. 
 
3321 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 23.12.2020-30.09.2021 tarihleri arasında iktisap edilen, 
(değişken, karma, euroband, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile ünvanında “döviz” ifadesi 
geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara stopaj oranı %0 
olarak belirlenmişti. 
 
Buna göre; 23.12.2020-30.09.2021 tarihleri arasında iktisap edilen girişim sermayesi yatırım fonu 
ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından sağlanan kazançlara, elde tutma süresine 
bakılmaksızın %0 oranında tevkifat uygulanacaktır. 
 
Ek bir süre uzatımı yapılmadığı takdirde 01.10.2021 tarihinden itibaren iktisap edilen girişim 
sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından sağlanan kazançlara, 
katılma paylarının iki yıldan fazla elde tutulmaları durumunda %0 oranında tevkifat uygulanacaktır. 
 
Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. 
 
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210904-3.pdf 
 
Saygılarımızla… 

  
 


