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KONU: Serbest (Döviz) Fonları”nın portföy kazançları üzerinden yapılan stopajın oranı % 0’dan % 15’e 
çıkarılmıştır. 
   

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 % 0 olarak uygulanan stopajın oranı,  Resmî Gazete’de yayımlanan 
2604 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Serbest (Döviz) Fonları için % 15’e çıkarılmıştır. 

   
Sayın Mükellefimiz, 

Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat 
oranları 23 Temmuz 2006 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
ile belirlenmişti. 

Söz konusu Karar’ın 1. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca; 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 stopaj oranı; 

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 tarihinden itibaren uygulanmak üzere %0, 

olarak uygulanmaktaydı. 

3 Haziran 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 2604 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yukarıdaki 
bende (3) numaralı alt bent eklenerek “Serbest (Döviz) Fonları”nın portföy kazançları üzerinden 
yapılacak olan stopajın oranı yüzde 0’dan yüzde 15’e çıkarılmıştır. 

Bireysel yatırımcıların, yatırım fonu katılma belgelerinden elde ettikleri gelirler üzerinden (istisnai bazı 
durumlar hariç) yüzde 10 oranında stopaj uygulamasında herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. 
Dolayısıyla Serbest (Döviz) Fonlarının katılma belgelerinden elde edilen gelirler üzerinden %10’luk 
stopajın üzerine, bu fonların portföy işletmeciliğinden doğan kazançları üzerinden de ayrıca %15 
oranında stopaj yapılacaktır. 
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