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Konu: 13 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır. 

Özet: 01/12/2017 tarihli ve 30257 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 13 Seri No.lu Kurumlar Vergisi 

Genel Tebliğinde; 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) 

bendinin (4) numaralı alt bendinde, gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları 

kurumlar vergisinden istisna edilmiş olup, bu istisna düzenlemesi esas itibarıyla gayrimenkuller, 

gayrimenkul projeleri ve gayrimenkule dayalı haklardan oluşan bir portföyü işleten gayrimenkul 

yatırım fon veya ortaklıklarının kazançlarını kapsamaktadır. 

Tebliğde, portföyü bunlar dışında kalan varlıklardan oluşan yatırım fon veya ortaklıklarının, 

Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulmuş olsalar dahi, bahse konu bentte düzenlenen istisna 

kapsamına girmediği açıklanmaktadır. 

13 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nin 

“5.5.4. Gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları” başlıklı bölümünün birinci 

paragrafından sonra eklenen aşağıdaki paragraflar ile;  

 Bu istisnanın esas itibarıyla gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri ve gayrimenkule dayalı 

haklardan oluşan bir portföyü işleten gayrimenkul yatırım fon veya ortaklıklarının 

kazançlarını kapsadığını, 

 Söz konusu gayrimenkul yatırım fon veya ortaklıklarının portföylerini oluştururken, Sermaye 

Piyasası Kurulunun belirlediği gayrimenkullere, gayrimenkul projelerine ve gayrimenkule 

dayalı haklara yatırım yapma zorunluluk oranından kalan kısmını mevduat, katılma hesabı, 

repo, iştirak ve belirlenen diğer varlık ve haklardan oluşturmaları istisna uygulanmasına engel 

teşkil etmeyeceği, 

 Portföyü, yukarıda belirtilen gayrimenkul yatırım fon veya ortaklıklarından farklı olarak, 

altyapı yatırım ve hizmetleri gibi diğer varlık ve haklardan oluşan yatırım fon veya 

ortaklıklarının kazançlarının Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (4) 

numaralı alt bendi kapsamında istisnaya konu edilmesinin mümkün olmadığı, 

 Bu fon veya ortaklıkların, sermaye piyasası mevzuatına göre kurulmuş olmaları ya da 

unvanlarında “Gayrimenkul Yatırım Fonu” veya “Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı” 

ibarelerinin bulunması, bunların anılan istisnadan faydalanmasını sağlamayacağı, 

açıklanmaktadır. 
 

 Saygılarımızla. 
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 Mehmet ERKAN 

Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Ayrıntılı 

açıklamalar için bu sirkülerde yer alan ilgili mevzuata veya görüş için ERK YMM’ye 

başvurulmasında yarar bulunmaktadır. 


