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Gayrimenkul yatırım fonları

• Gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen yatırımcıları bir araya getirmek ve onlar adına bu yatırımları profesyonel portföy 
yöneticilerinin yönetebilmesini sağlamak üzere tasarlanmış bir finansal araçtır.

• Gayrimenkul yatırım fonları ayrıca belirli gayrimenkulleri menkul kıymetleştirmek ve bu gayrimenkullere likidite kazandırmak 
için uygun bir araçtır. Fonda pay sahibi olanlar dolaylı olarak gayrimenkulün sahibi durumuna gelirler ve fon payları ve 
dolayısıyla gayrimenkulün mülkiyet hakları kolayca ve masrafsız bir şekilde farklı yatırımcılar arasında el değiştirebilir.

• Gayrimenkul yatırım fonları kurumlar vergisinden istisna olup, gayrimenkul yatırımlarında anonim veya limited şirketlere 
göre vergisel olarak önemli bir avantaja sahiptir.

• Gayrimenkul yatırım fonları portföy yönetim şirketleri tarafından kurulup yönetilebilir. Üçüncü kişilere karşı fonu portföy 
yönetim şirketinin yönetim kurulu temsil eder. Fon personel istihdam etmez. Fon'un işleri kurucu portföy yönetim şirketinin 
personeli tarafından yürütülür.

• Gayrimenkul yatırım fonu için bir saklayıcı kuruluş görevlendirilmesi zorunludur. Saklayıcı kuruluş portföy yönetim şirketinin 
işlemlerinin mevzuat ve fon dokümanlarına uygunluğunu kontrol etmekle görevlidir. Ayrıca fonun yatırım yaptığı 
gayrimenkuller için bağımsız değerleme şirketlerine değerleme yaptırılması ve fon mali tablolarının bağımsız denetim 
şirketleri tarafından denetlenmesi zorunludur.

• Gayrimenkul yatırım fonlarının tüzel kişiliği olmamakla birlikte malvarlıkları fonu kuran portföy yönetim şirketinin 
malvarlığından ayrıdır. Portföy yönetim şirketinin ve saklayıcı kuruluşun alacaklıları fonun malvarlığına başvuramazlar. Fonun 
malvarlığı pay sahiplerine aittir.
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Taraflar (devamı)

• Gayrimenkul Yatırım Fonu: Tasarruf sahiplerinden katılma payı karşılığında toplanan para ile oluşturulan bir mal varlığıdır. 
Portföy yönetim şirketi tarafından bir içtüzük çerçevesinde SPK'nın izni ile kurulur. Tüzel kişiliği bulunmamakla birlikte  
tapuya tescil işlemleri ile sınırlı olarak tüzel kişiliği haiz addolunur. Yatırım fonu portföyünde bulunan taşınmazlar, taşınmaza 
dayalı haklar ve taşınmaza dayalı senetler tapu kütüğünde fon adına tescil edilir. 

• Portföy Yönetim Şirketi: Portföy yönetim şirketi, fonu, yatırım fonu katılma payı sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde 
temsil eder ve yönetir. Portföy yönetim şirketi ile katılma payı sahipleri arasındaki ilişkilere Sermaye Piyasası Kanunu'nda,
ilgili mevzuatta ve fon içtüzüğünde hüküm bulunmayan hâllerde Borçlar Kanunu'nun vekalet sözleşmesini düzenleyen 
hükümleri kıyasen uygulanır.

• Saklayıcı Kuruluş: SPK tarafından yetkilendirilen banka veya aracı kurumlar, saklayıcı kuruluş sıfatıyla yatırım fonlarına ait 
finansal varlıkların takibini, kayıtlarının tutulmasını, varlık ve nakit hareketlerinin kontrolünü gerçekleştirmekle sorumludur.
Tapuda fon adına yapılacak işlemler, portföy yönetim şirketi ile saklayıcı kuruluş yetkililerinin müşterek imzalarıyla 
gerçekleştirilir.

• Bağımsız denetim şirketi: Hem portföy yönetim şirketinin, hem de gayrimenkul yatırım fonlarının mali tablolarının 
bağımsız denetimden geçirilmesi zorunludur.

• Değerleme şirketleri: Gayrimenkul yatırım fonlarının gayrimenkul alım satım ve kiralama işlemelerinde bağımsız 
gayrimenkul değerleme şirketlerinden değerleme raporu alınması zorunludur. Ekspertiz değeri dışına çıkan bir işlem 
gerçekleştirilmesi durumunda pay sahiplerine bilgi verilir.
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Taraflar (devamı)

• Yatırımcılar: Yatırımcılar fonun katılma belgelerinin (paylarının) sahibidir. Bir fonun tek bir yatırımcısı olabileceği gibi, 
birden fazla yatırımcısı da olabilir. Gayrimenkul yatırım fonları sadece aşağıda belirtilen nitelikli yatırımcılara satılabilir.
• Yerli ve yabancı yatırım fonları, emeklilik fonları, 
• Yatırım ortaklıkları, aracı kurumlar, bankalar, sigorta şirketleri, portföy yönetim şirketleri, ipotek finansmanı kuruluşları,
• Emekli ve yardım sandıkları, vakıflar, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20. maddesi uyarınca kurulmuş olan 

sandıklar, kamuya yararlı dernekler ile nitelikleri itibariyle bu kurumlara benzer olduğu SPK'ca belirlenecek diğer 
yatırımcılar,

• En az 1 milyon TL tutarında Türk ve/veya yabancı para ve sermaye piyasası aracına sahip olan gerçek ve tüzel kişiler.
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Neden gayrimenkul yatırım fonu?

Profesyonel Yönetim
Fonun yatırım yapacağı gayrimenkuller profesyonel portföy yöneticileri tarafından ve detaylı piyasa araştırmalarına dayanarak
seçilmekte, fonun kaynakları en verimli yatırımlarda değerlendirilmektedir.
Ölçek Ekonomisi
Bireysel yatırımcılardan toplanan paralar fon çatısı altında bir elden yönetilmekte, böylece bireysel olarak yatırım yapılamayan
büyük ölçekli ve daha verimli gayrimenkullere yatırım yapılabilmekte ve ölçekten kaynaklanan pazarlık gücünden 
faydalanılabilmektedir.
Operasyon Kolaylığı
Gayrimenkul yatırım fonlarında alım, satım, kiralama, tahsilat, alacakların takibi, kiracıların tahliyesi, imar ve izin süreçlerinin 
takibi, işlemlerin muhasebeleştirilmesi, vergi yükümlülüklerinin takibi gibi operasyonel tüm işlemler portföy yöneticisi 
tarafından yürütülmekte, yatırımcıların bu işlere ayrı ayrı vakit ayırmasına gerek kalmamaktadır.

Vergi Avantajları
Gayrimenkul yatırım fonlarının kazançları kurumlar vergisinden istisnadır. Gayrimenkul yatırım fonlarından elde edilen kar payı 
ve alım satım kazancı gelirleri de avantajlı şekilde vergilendirilmektedir.
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Yatırım sınırlamaları

Ne yapabilir? • Alım satım karı veya kira geliri elde etmek amacıyla; arsa, arazi, konut, ofis, alışveriş merkezi, otel, lojistik 
merkezi, depo, park, hastane ve benzeri her türlü gayrimenkulü satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya 
verebilir. 

• Fon toplam değerinin en az %80’inin gayrimenkul yatırımlarından oluşması zorunludur. 
• Fon toplam değerinin en fazla %20'si kadarıyla, aktif toplamının en az %75'i gayrimenkullerden oluşan 

şirketlerin hisselerini alabilir.
• Fon toplam değerinin azami %50’si oranında kredi kullanabilir.

Ne yapamaz? • Kamu kurumları ve iştiraklerinin geliştirdiği projelerden yapılan alımlar hariç olmak üzere, gayrimenkul 
projelerine yatırım yapamazlar. Aldıkları arsalar üzerinde proje geliştiremezler.

• Yapı kullanma izni olmayan binalara yatırım yapamazlar.
• Gayrimenkulleri ticari maksatla işletemez ve bu amaçla personel istihdam edemezler. Fon portföyünde yer 

alan gayrimenkullere ilişkin işletme hizmetleri işletmeci şirketlerden alınır.
• Devredilebilmesi konusunda bir sınırlamaya tabi olan varlıkları ve hakları fon portföyüne dahil edemezler.
• Fon portföyünden sürekli olarak kısa vadeli gayrimenkul alım satımı yapamazlar.
• Yurtdışında yatırım yapamazlar.
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Gayrimenkul yatırım fonlarında vergilendirme

• Gayrimenkul yatırım fonlarının kazançları kurumlar vergisinden istisnadır. Yatırımlardan elde edilen gelirler dağıtılmayıp 
fonda yeniden yatırıma yönlendirildiği sürece gelir ve kurumlar vergisi ödenmez. 

• Kar payı dağıtımı, payların fona iadesinde oluşan alım satım kazançları ve fonların başka bir yatırımcıya devrinde oluşan alım 
satım kazançlarının vergilendirilmesi ise aşağıdaki gibidir:

Mükellef Türü Vergilendirme

Tam mükellef gerçek kişi %10 stopaj yapılır. Stopaj nihai vergidir. Beyan edilmez.
Tam mükellef tüzel kişi Stopaj yapılmaz. Kurumlar vergisine tabidir.
Dar mükellef gerçek kişi %10 stopaj yapılır. Stopaj nihai vergidir. Türkiye'de beyan edilmez.

Dar mükellef tüzel kişi Stopaj yapılmaz. Türkiye'de beyan edilmez.

Emeklilik yatırım fonları (BES) Stopaj yapılmaz. Kurumlar vergisinden istisnadır.

Vakıf, sandık, dernek, sendika, üniversite vb. 
kurumlar vergisi mükellefi olmayan kurumlar

%10 stopaj yapılır. Stopaj nihai vergidir. Beyan edilmez.
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Vergi karşılaştırma

Gerçek kişi kira geliri elde 
ederse

Kira Geliri 100,00
Götürü Gider (%25) -25,00
Vergi Matrahı 75,00
Gelir Vergisi (%35) -26,25
Vergi Sonrası Net Gelir 73,75

Anonim şirket kira geliri elde edip pay 
sahiplerine dağıtırsa

Kira Geliri 100,00
Kurumlar Vergisi (%20) -20,00
Vergi Sonrası Net Gelir 80,00

Pay Sahibi Gelir Vergisi (1/2*%35) -14,00
Pay Sahibi Vergi Sonrası Net Gelir 66,00

Gayrimenkul yatırım fonu kira geliri elde 
edip pay sahiplerine dağıtırsa

Kira Geliri 100,00
Kurumlar Vergisi (%0) 0,00
Vergi Sonrası Net Gelir 100,00

Pay Sahibi Gelir Vergisi (%10) -10,00
Pay Sahibi Vergi Sonrası Net Gelir 90,00

(*) Anonim şirket ve gayrimenkul yatırım fonunun pay sahiplerinin tam mükellef gerçek kişi olduğu varsayılmıştır.

(**) Gayrimenkul yatırım fonu kar payı dağıtmadığı ve elindeki nakdi yeni yatırımlara yönlendirdiği takdirde vergi doğmaz.
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Gayrimenkul yatırım fonlarında vergilendirme (devamı)

Tapu Harçları
Gayrimenkul yatırım fonlarının tapudaki alım, satım ve diğer işlemleri için herhangi bir istisna bulunmamaktadır.

Damga Vergileri
Gayrimenkul yatırım fonlarının kuruluşlarına, sermaye artırımlarına ve süre uzatımlarına ilişkin olarak düzenlenen kağıtlar 
damga vergisinden istisnadır. Bunun dışındaki işlemleri için herhangi bir damga vergisi istisnası bulunmamaktadır.

Katma Değer Vergisi
Gayrimenkul yatırım ortaklarına özel herhangi bir KDV istisnası bulunmamaktadır.


