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İlgide kayıtlı yazınızın incelenmesinden, Bankanızca emeklilik yatırım fonlarına ait mevduat 
hesaplarına ödenecek faizler üzerinden vergi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hususunda tereddüte 
düşüldüğü anlaşılmış olup, konuyla ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek 
görülmüştür. 
 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasında, bankalar arası 
mevduat ile aracı kurumların borsa para piyasasında değerlendirdikleri kendilerine ait paralarına 
yürütülen faizler hariç olmak üzere, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (7), (12) ve (14) numaralı 
bentlerinde yazılı menkul sermaye iratlarından ödemeyi yapanlarca % 15 oranında tevkifat yapılacağı 
hükme bağlanmış, anılan maddenin (5) numaralı fıkrasında ise, Sermaye Piyasası Kanununa göre 
kurulan borsa yatırım fonları ve emeklilik yatırım fonlarının elde ettikleri kazançlar üzerinden (1) ve 
(4) numaralı fıkralar uyarınca tevkifat yapılmayacağı belirtilmiştir.  
 
Ayrıca, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun vergi kesintisi başlıklı 15 inci maddesinde emeklilik 
yatırım fonlarının kazançları üzerinden vergi tevkifatı yapılmasına ilişkin herhangi bir hüküm yer 
almamaktadır. 
 
Konuyla ilgili ayrıntılı açıklamalar, 257 ve 258 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğlerinde yapılmış 
olup, 257 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinin "5. Mevduat faizleri ve repo gelirleri üzerinden 
yapılacak tevkifat" başlıklı bölümünde, Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan borsa yatırım 
fonları ve emeklilik yatırım fonlarının elde ettikleri kazançlar üzerinden (4) numaralı fıkra kapsamında 
tevkifat yapılmayacağı belirtilmiş, 258 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği'nin "2.3- Menkul 
Kıymetler Yatırım Fonları ile Ortaklıklarının Gelirleri Üzerinden  Yapılacak Vergi Tevkifatı" başlıklı 
bölümünde de, emeklilik yatırım fonları Geçici 67 nci madde kapsamında vergilendirilmediğinden, 
öteden beri devam ettiği şekilde, gerek fon bünyesinde, gerekse fonun gelirleri üzerinden söz konusu 
madde kapsamında tevkifat yapılmayacağı açıklamasına yer verilmiştir. 
 
Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, Bankanızca emeklilik yatırım fonlarına ait mevduat 
hesaplarına ödenen faizler üzerinden vergi tevkifatı yapılmayacaktır. 
 
Bilgi edinilmesini rica ederim. 
 


