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YATIRIM FONLARI KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ 

 

 
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, iştirak 
kazançları istisnası düzenlenmiştir. 

 

a) Kurumların; 

1) Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine katılımlarından elde ettikleri kazançlar, 

2) Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun kârına katılma imkânı veren kurucu senetleri ile diğer intifa 

senetlerinden elde ettikleri kâr payları, 

3) Tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile girişim sermayesi yatırım 

ortaklıklarının hisse senetlerinden elde ettikleri (7394 sayılı kanunun 22 nci maddesiyle değişen ibare; 

Yürürlük: 15.04.2022) kâr payları ile katılma paylarının fona iadesinden doğan gelirler (12), 

(7351 sayılı kanunun 14 üncü maddesiyle eklenen bent; Yürürlük 1/1/2022 tarihinden, özel hesap 

dönemine tabi olan mükelleflerde 2022 takvim yılında başlayan özel hesap döneminin başından 

itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere 22.01.2022) 

4) Tam mükellefiyete tabi diğer yatırım fonu katılma paylarından elde ettikleri (7394 sayılı kanunun 

22 nci maddesiyle değişen ibare; Yürürlük: 15.04.2022) kâr payları ile katılma paylarının fona 

iadesinden doğan gelirler (12) (portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer 

kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunan yatırım fonlarından elde edilen 

kazançlar hariç). 

(7394 sayılı kanunun 22 nci maddesiyle eklenen alt bent; Yürürlük: 15.04.2022) 5) (3) ve (4) numaralı 

alt bentlerde yer alan istisna kazançlarına kaynak oluşturan yatırım fonlarının katılma paylarının 213 

sayılı Vergi Usul Kanununun 279 uncu maddesi kapsamında değerlenmesinden kaynaklanan değer 

artış kazançları. 

(7351 sayılı kanunun 14 üncü maddesiyle değişen cümle; Yürürlük 1/1/2022 tarihinden, özel hesap 

dönemine tabi olan mükelleflerde 2022 takvim yılında başlayan özel hesap döneminin başından 

itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere 22.01.2022) Diğer yatırım ortaklıklarının hisse 

senetlerinden elde edilen kâr payları bu istisnadan yararlanamaz.(11) 

 
Söz konusu bendin 3 numaralı alt bendine göre, tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonu 
katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde ettikleri kâr 
paylarına kurumlar vergisi istisnası uygulanmakta olup, söz konusu (a) bendinin son cümlesinde, diğer 
fon ve yatırım ortaklıklarının katılma payları ve hisse senetlerinden elde edilen kâr paylarının bu 
istisnadan yararlanamayacağı hükme bağlanmıştı. 
 
Nihai sonuç; 
 
Girişim sermayesi yatırım fonları ile portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer 
kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunan yatırım fonları dışında kalan 
yatırım fonlarından elde edilen kâr paylarına ilave olarak katılma paylarının fona iadesi suretiyle 
elde edilen kazançlar da kurumlar vergisi istisnası kapsamına alınmıştır (Yürürlük; 15.04.2022 
tarihinde). 

 
Yukarıda belirtilen yatırım fonu katılma paylarının, Vergi Usul Kanununun 279 uncu maddesi 
kapsamında dönem sonu değerlenmesinden doğan kazançlara da istisna uygulanacaktır (Yürürlük; 
15.04.2022 tarihinde). 

 
Altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek gayrimenkul yatırım ortaklıkları gibi esas 
faaliyet konusu gayrimenkullerle ilgili portföy işletmeciliği olmayan gayrimenkul yatırım ortaklıklarının 
kazançları 2023 yılı için istisna kapsamı dışına çıkarılmıştır (2023 yılı vergilendirme dönemi kurum 
kazançlarına uygulanmak üzere 15.04.2022 tarihinde). 
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Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan ve 
kurumlar tarafından elde edilmeleri halinde dağıttıkları kar payları ile fona iade halinde oluşan 
itfa gelirleri elde eden kurumlar tarafından istisna kapsamında değerlendirilen yatırım fonlarının 
katılma paylarının iki yıldan uzun süreyle elde tutulması halinde satışından doğan kazançlar diğer 
şartların da sağlanması halinde Kurumlar Vergisi Kanununun 5/1-e maddesindeki %75 oranında 
uygulanan kurumlar vergisi istisnasından yararlanacaktır (Yürürlük; 15.04.2022 tarihinde). 

 

KVK 5-1/e; (İstisna Hali)  

 
e)  (7061 sayılı kanunun 89 uncu maddesiyle değişen cümle; Yürürlük: 05.12.2017)  Kurumların, en az 
iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, 
intifa senetleri (7394 sayılı kanunun 22 nci maddesiyle değişen ibare; Yürürlük: 15.04.2022), rüçhan 
hakları ve bu fıkranın (a) bendi kapsamında istisna kazançlarına kaynak oluşturan yatırım fonlarının 
katılma paylarının (13) satışından doğan kazançların %75'lik kısmı ile aynı süreyle aktiflerinde yer 
alan taşınmazların satışından doğan kazançların %50'lik kısmı.(*****) 

 

Özet:  

7351 Sayılı Kanun ile başlayan İstisna kapsamı 7394 Sayılı Kanun ile genişletilerek özetle aşağıdaki 

istisnai hususlar ve avantajlar oluşmuştur;  

 

1) GSYF elde edilen kâr payları için kurumlar vergisi istisna kapsamında iken , 2022 yılı başından 

itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere, yatırım fonlarından elde edilen kar payları da 

istisna kapsamına alındı. 

 

2) Çeşitli Yatırım fonlarından kar payı alınması veya elde bulundurulan katılma payının fona 

iadesiye gelir elde edilmektedir. Kar payı dağıtım seçeneğinde yatırım yapanın elindeki katılma 

payı azalmıyor, ancak fon yatırımcılara kar payı dağıttığı için fonun değeri düşüyor.  

 

Katılma payının fona iadesinde ise yatırım yapanın elinde bulundurduğu pay fona güncel 

değerden iade ediliyor, başka bir ifadeyle yatırım yapan iade ettiği oranda fona yatırdığı anapara 

ve işlemiş getiriden pay alıyor. Bu durumda fon küçülüyor. Fona yatırdığı paraya isabet eden 

tutar “gelir” kabul edilmiyor, işlemiş kurum kazancı (veya GMSİ -Gerçek Kişiler için) olarak 

değerlendiriliyor. 

 

15 Nisan 2022 tarihinde yayınlanan 7394 Sayılı Kanun ile tüm yatırım fonlarında katılma 

paylarının fona iadesinden doğan gelirlere de istisna olarak kabul edilmiştir. 

 

3) Kurumlar Vergisi Kanunun 5. Maddesi belirttiğimiz üzere İstisnaların açıklandığı 

maddedir,buna göre 5-1/a  elde bulundurulan yatırım fonlarının fona iadesi lafzı ile  istisna 

kapsamında girdiği belirtilirken  5-1/e de ise şöyle ifade edilmişti. ; 

“Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri ile aynı süreyle 

sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri (7394 sayılı kanunun 22 nci maddesiyle değişen 

ibare; Yürürlük: 15.04.2022), rüçhan hakları ve bu fıkranın (a) bendi kapsamında istisna 

kazançlarına kaynak oluşturan yatırım fonlarının katılma paylarının satışından doğan 

kazançların %75'lik kısmı ile aynı süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan 

kazançların %50'lik kısmı.” 

Dolayısıyla elde bulundurulan fonların fona iadesi haricinde, elden çıkarılması halinde yatırım 

fonu katılma paylarının satışı olarak kabul edilecektir daha açık bir ifade ile bu satış sonucu 

elde edilecek kazanç doğrudan KVK 5/1-a kapsamında istisna olarak 

değerlendirilemeyecek yine 7394 Sayılı kanun ile eklenen madde ile fonlarının elden 

çıkarılmasından sağlanan kazançların yüzde 75’i, KVK’nın 5/1-e maddesi kapsamında 

kurumlar vergisinden istisna edilecektir. Ancak bunun yegane şartı kurumların bu fonu iki 
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tam yıl süreyle elde bulundurmuş olması akabinde satışın gerçekleşmesi halinde bu 

kazancın % 75 i istisna olarak değerlendirilecektir.   

Burada KVK daki bu bent ve alt bentlerindeki  fona iadesi ile satışı  ifadelerinin aynı 

olduğunu savunan görüşlerde mevcuttur ancak bizim görüşümüz kanun lafzından yola 

çıkarak  yukarıda belirttiğimiz gibi olduğu kanaatindeyiz.  

4) Yukarıda sayılanlar ek olarak elde bulundurulan yatırım fonlarının hesap dönemi sonu veya 

geçici vergi dönemi sonu (VUK 279 Madde kapsamında) değerlemesinden oluşan tutarlarda 

istisna kapsamına alındı. Yatırım fonu katılma paylarının değerleme günü itibariyle hesaplanan 

getirisinin eklenmesi suretiyle, bir diğer ifadeyle değerleme günü (hesap dönemi ve geçici vergi 

dönemleri sonu) itibariyle ilan edilen fon değeri ile değerleme yapılmakta idi, dolayısıyla bu 

değerleme kaynaklı tutarlarda istisna kapsamında alınmış oldu. Örneğin A fonu 10.000. Adet 

birim fiyat olarak 7-TL olsun, hesap dönemi sonu birim fiyatı 7,6-TL olsun hesap dönemi sonu 

değerlemesinden kaynaklanan 6.000-TL kazanç istisna kapsamına olacaktır.  

Açıklamalar neticesinde elde hazine bonosu, tahvil vb. menkul kıymetler yerine yatırım fonları 

aracılığı ile yatırım yapmak isteyen şirketler (imalat sektöründe olmayıp yani büyük tutarlı yatırım 

yapmayacak farklı bir ifade ile kullanılmayan likitideye sahip şirketlerin mevduat gelirlerinin 

Kurumlar Vergisi dışında kalması için bu düzenlemeler seçenek teşkil etmektedir.  

Bununla birlikte Kurumlar Vergisi 5/1-3   içeriğinde; “İştirak hisseleri alımıyla ilgili finansman 

giderleri hariç olmak üzere, kurumların kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarına ilişkin 

giderlerinin veya istisna kapsamındaki faaliyetlerinden doğan zararlarının, istisna dışı kurum 

kazancından indirilmesi kabul edilmez.”  Olarak ifade edilmiştir, açık bir ifade ile finansman giderine 

katlanılarak yani yabancı kaynak kullanılarak fon alma işlemi neticesinde kar, kâr payı veya 

değerleme tutarlarının istisna edileceğinden, yabancı kaynağa ilişkin faiz veya kur farkı giderlerinin 

istisna edilmiş bu kazançlar için kullanıldığı düşünüldüğünde bu giderlerin kurum kazancının 

tespitinde gider olarak kabul edilmeyeceği olası incelemelerde tenkit edilebileceği bilinmelidir. 

Konuya ilişkin olarak özelgeler mevcuttur.   

5) Kurumların yatırım fonu gelirleri üzerinden stopaj oranı “0”  

İstisna dışı tutulan KVK 5/1-a/4 parantez içi hükümle belirtilmiştir. “portföyünde yabancı para birimi 

cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları 

bulunan yatırım fonlarından elde edilen kazançlar hariç” fonlardır. Yani portföyünde sadece TL 

varlıklar bulunan yatırım fonları bu kapsamdadır. Döviz, altın vb gibi varlıklar olan yatırım fonları 

ise kapsam dışıdır. 

 

Saygılarımızla 

          UNIVERSAL YMM A.Ş. 

 

 

 

Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olduğundan dolayı tereddüt edilen bir husus bulunması halinde işlem tesis 

etmeden önce tarafımıza bilgi verilmesini rica eder, yalnızca sirkülerdeki açıklamalar dayanak gösterilmek 

suretiyle yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan şirketimizin sorumlu olmayacağını hatırlatmak 

isteriz. Soru, görüş, eleştiri ve önerilerinizi suleyman.deniz@universalymm.com veya 

vergi@universalpartners.com.tr  adresine gönderebilirsiniz. 
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