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KURUMLAR VERGİSİNDE GENEL 
VERGİLEME REJİMİ

İŞTİRAK (ORTAKLIK) KAZANCI 
NEDİR? 



KURUMLAR VERGİSİNDE GENEL 

VERGİ REJİMİ

• Tam mükellef kurumlar gerek Türkiye

içinde gerekse Türkiye dışında elde

ettikleri kazançların tamamı üzerinden

vergilendirilirler.

• Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK)’na göre;

tam mükellefiyette Kurumlar Vergisi (KV),

mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde

ettikleri safi kurum kazancı (gelir-gider)

üzerinden hesaplanır.



KURUMLAR VERGİSİNDE GENEL VERGİ 

REJİMİ

• Dar mükellef kurumlar ise; kanuni ve iş 

merkezlerinin her ikisi de Türkiye’de 

bulunmayan kurumlar olup, bu kurumlar 

sadece Türkiye’de elde ettikleri kazançlar 

üzerinden vergilendirilirler.

• Seminerin konusu, tam mükellef 

kurumların (işletmelerin) iştiraklerinin 

(ortaklıklarının) vergisel yönleridir.



İŞTİRAK KAZANCI NEDİR?

• İştirak kazancı; KV tabi bir kurumun, başka 

bir kurumun sermayesine katılma 

dolayısıyla elde ettiği kazançtır. (Ortaklık 

kazancı)

• İştirak kazançlarında, ortakların ortaklık 

sermayesinde sahip oldukları paylar 

nedeniyle elde ettiği gelir söz konusudur.

(Anonim Şirket, Limited Şirket ortaklığı        

gibi)



İŞTİRAK KAZANCI

• Bu çerçevede; işletmelerin gerek 

Türkiye’de gerekse yurtdışındaki 

ortaklıkları üzerinden elden ettikleri 

kazançları (iştirak  kazancı, iştirak 

hisselerinin satışından doğan kazançlar) 

KV’ne tabidir.

• Ancak söz konusu bu kazançlar için belli 

koşullarda KV istisnası söz konusudur.



İŞTİRAK (ORTAKLIK) KAZANCI 
İSTİSNASI



İŞTİRAK (ORTAKLIK) KAZANÇLARI İSTİSNASI

• İştirak (ortaklık) kazançları istisnası; 

bilinen anlamda bir istisna niteliğine sahip 

olmaktan ziyade, mükerrer vergilemenin 

önlenmesinin amaçlandığı bir istisna 

şeklidir. 

• İstisnaya konu kazanç, esas itibarıyla 

kazancın elde edildiği ilk işletmede 

kurumlar vergisine tabi tutulduğundan; 

kazancın kâr dağıtımı yoluyla intikali 

sağlanan diğer işletmede de kurumlar 

vergisine tabi tutulmasının önüne geçilmek 

istenmiştir. 



İŞTİRAK (ORTAKLIK) KAZANÇLARI İSTİSNASI

• İştirak (ortaklık) kazançları istisnası 

uygulaması açısından, kurumlar vergisi 

mükelleflerinin iştirak ettikleri şirkete hangi 

oranda ortak olduklarının bir önemi 

bulunmamaktadır.

• Ayrıca, kâr payını elde eden işletmenin  

ortak olduğu işletmeye belli bir süre iştirak 

etme şartı da aranılmamaktadır. 



İŞTİRAK (ORTAKLIK) KAZANÇLARI İSTİSNASI

• İşletmelerce, diğer işletmeye dağıtılan kâr 
payları (ortaklık karı)  üzerinden vergi 
kesintisi yapılmayacaktır. 

• Bu şekilde ortaklık karı elde eden 
işletmenin söz konusu ortaklık karını  kendi 
ortaklarına (gerçek veya tüzel kişilere)  
dağıtması halinde ise dağıtılan kısım 
üzerinden % 15 vergi kesintisi yapılacaktır. 



YURT DIŞI İŞTİRAK (ORTAKLIK) 
KAZANCI İSTİSNASI



YURT DIŞI İŞTİRAK (ORTAKLIK) KAZANÇLARI İSTİSNASI

• İşletmelerin  yurt dışından elde ettikleri 

iştirak (ortaklık)  kazançları, belli koşullar 

altında kurumlar vergisinden istisna 

edilmiştir.  

• Aşağıda belirtilen koşulların tamamının bir 

arada sağlanması gerekmektedir.



YURT DIŞI İŞTİRAK (ORTAKLIK) KAZANÇLARI İSTİSNASI /ŞARTLAR

• ORTAK OLUNAN İŞLETMENİN ANONİM VEYA LİMİTED ŞİRKET 

NİTELİĞİNDE BİR KURUM OLMASI 

• ORTAK OLUNAN  İŞLETMENİN KANUNİ VE İŞ MERKEZİNİN TÜRKİYE’DE 

BULUNMAMASI

• ORTAKLIK PAYINI ELİNDE TUTAN İŞLETMENİN YURT DIŞI ORTAKLIĞIN 

ÖDENMİŞ SERMAYESİNİN EN AZ %10’UNA SAHİP OLMASI 

• ORTAKLIK KAZANCININ ELDE EDİLDİĞİ TARİH İTİBARIYLA, ORTAKLIK 

PAYININ KESİNTİSİZ OLARAK EN AZ BİR YIL SÜRE İLE ELDE TUTULMASI 

• YURT DIŞI ORTAKLIK  KAZANCININ ORTAK OLUNAN İŞLETMENİN 

FAALİYETTE BULUNDUĞU ÜLKE VERGİ KANUNLARI UYARINCA EN AZ 

%15 ORANINDA GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BENZERİ TOPLAM VERGİ 

YÜKÜ TAŞIMASI 

• ORTAKLIK  KAZANCININ ELDE EDİLDİĞİ HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN 

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN VERİLMESİ GEREKEN TARİHE 

KADAR TÜRKİYE’YE TRANSFER EDİLMESİ 



YURT DIŞI İŞTİRAK (ORTAKLIK) KAZANÇLARI İSTİSNASI /ŞARTLAR

• Yurt dışındaki inşaat, onarım, montaj işleri 

ve teknik hizmetlerin yapılabilmesi için ilgili 

ülke mevzuatına göre ayrı bir şirket 

kurulmasının zorunlu olduğu durumlarda, 

söz konusu şirketlere ortak olunmasından  

elde edilen kazançlara, herhangi bir şart 

aranmaksızın yurt dışı iştirak (ortaklık) 

kazançları istisnası uygulanacaktır. 



YURTDIŞI İŞTİRAK (ORTAKLIK) 
HİSSELERİNİN ELDEN 

ÇIKARILMASINDA KAZANÇ 
İSTİSNASI



YURT DIŞI İŞTİRAK (ORTAKLIK) HİSSELERİNİN ELDEN 

ÇIKARTILMASINDA KAZANÇ İSTİSNASI

• İşletmelerin  yurt dışındaki ortaklık 

hisselerini elden çıkartması halinde oluşan 

kazanç belli koşullar altında kurumlar 

vergisinden istisna edilmiştir.  

• Aşağıda belirtilen koşulların tamamının bir 

arada sağlanması gerekmektedir.

• İstisnadan sadece A.Ş.’ler (tam mükellef 
olan) yararlanabilecektir.



YURT DIŞI İŞTİRAK (ORTAKLIK) HİSSELERİNİN ELDEN 

ÇIKARTILMASINDA KAZANÇ İSTİSNASI/ ŞARTLAR

- Yurt dışı ortaklığın anonim veya limited şirket niteliğinde 

olması ve bu ortaklığın Türkiye’de tam mükellef olmaması, 

- Yurt dışı ortaklık kazancının elde edildiği tarih itibarıyla; 

aralıksız olarak en az bir yıl süreyle nakit varlıklar dışında 

kalan aktif toplamının %75 veya daha fazlasının yurt dışı 

ortaklık hisselerinden oluşması ve yurt dışı ortaklıkların her 

birinin sermayesine en az %10 oranında iştirak etmesi,

- Satışa konu ortaklık hisselerini, elden çıkarma tarihi 

itibarıyla en az iki tam yıl (730 gün) süreyle aktifinde tutmuş 

olması,



VARLIK BARIŞI KAPSAMINDA 
İŞTİRAK (ORTAKLIK) KAZANÇLARI 

İSTİSNASI



VARLIK BARIŞI KAPSAMINDA ORTAKLIK KAZANÇLARI 

İSTİSNASI (7143 SAYILI KANUN)

• Tam mükellefiyete tabi kişi ve işletmelerin , 
30.04.2019 tarihine kadar elde ettikleri;

• Yurt dışı ortaklık kazançları,

• Yurt dışı ortaklık hissesi satışından doğan 
kazançları,

• Yurt dışı şube kazançları ile

• Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan 
işletmelerin, 30.06.2019 tarihine kadar 
tasfiyesinden doğan kazançları, 

30.06.2019 tarihine kadar Türkiye’ye 
transfer edilmek şartıyla gelir ve kurumlar 

vergisinden istisna olacaktır



İŞTİRAK (ORTAKLIK) HİSSELERİ 
SATIŞ KAZANCI  İSTİSNASI



İŞTİRAK (ORTAKLIK) HİSSELERİ SATIŞ 

KAZANÇ İSTİSNASI NASIL BİR AVANTAJ 

SAĞLIYOR ?

• KVK’da belirlenen şartlar dahilinde, 
ortaklık hisselerinin satışından elde 
edilen kazançların %75’i  KV’den 
istisnadır. Kazancın % 25’i ise  
vergilendirilecektir. 



İŞTİRAK (ORTAKLIK) HİSSELERİ SATIŞ KAZANÇ 

İSTİSNASI / HANGİ ORTAKLIK PAYLARI ?

«İştirak (ortaklık)  hisseleri» deyimi, hisse senetleri ile 
ortaklık paylarını ifade etmektedir. 

•Anonim şirketlerin ortaklık payları veya hisse senetleri 
(Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım 
ortaklıkları hisse senetleri dahil), 

•Limited şirketlere ait iştirak payları, 

•Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin 
komanditer ortaklarına ait ortaklık payları, 

•İş ortaklıkları ile adi ortaklıklara ait ortaklık payları, 

•Kooperatiflere ait ortaklık payları 



İŞTİRAK (ORTAKLIK) HİSSELERİ SATIŞ KAZANÇ 

İSTİSNASI / 4 ŞART

1. İki Tam Yıl Süre İle Aktifte Bulundurma

2. Satış Kazancının Fon Hesabında 
Tutulması,

3. Fon Hesabında Tutulan Kazançların 
İşletmeden Çekilmemesi

4. Menkul Kıymet Ticareti İle 
Uğraşılmaması



İŞTİRAK (ORTAKLIK) HİSSELERİ SATIŞ KAZANÇ 

İSTİSNASI / 4 ŞART

 İstisna uygulamasına konu olacak ortaklık  hisseleri en az iki 

tam yıl (730 gün) süreyle işletmenin aktifinde yer alması, diğer 

bir ifadeyle işletmenin bu değerlere iki tam yıl süreyle bilfiil 

sahip olması gerekmektedir. (1. ŞART)

 Bu değerlerin satışından elde edilecek kazancın istisnadan 

yararlanan kısmının, pasifte özel bir fon hesabına alınması ve 

satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar söz 

konusu fon hesabında tutulması gerekmektedir. (2.ŞART)

 Fon hesabına alınan kazanç tutarının mükelleflerce 

sermayeye ilavesi mümkün bulunmaktadır. Ancak, fon 

hesabına alınan kazanç tutarının sermayeye ilave dışında, 

beş yıl içinde başka bir hesaba nakledilmesi, işletmeden 

çekilmesi ya da işletmenin tasfiyesi halinde, istisna 

uygulanması nedeniyle zamanında tahakkuk etmeyen 

vergiler, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile birlikte tahsil 

edilecektir. (3. ŞART)



İŞTİRAK (ORTAKLIK) HİSSELERİ SATIŞ KAZANÇ 

İSTİSNASI / 4 ŞART

Menkul kıymet ticareti ile uğraşan işletmelerin bu amaçla 

ellerinde bulundurdukları istisna kapsamındaki 

değerlerin satışından elde ettikleri kazançlar istisna 

kapsamı dışındadır. (4. ŞART)

Uygulamada çok sıkça karşılaşılan durumlardan birisi de 

menkul kıymet ticareti ile uğraşılmaması şartının “fiilen” 

aranılıp aranmayacağıdır. Bir başka ifadeyle fiilen 

menkul kıymet ticareti ile uğraşmayan (uğraşıp 

uğraşmadığı sorgulanmayan) şirketlerin sadece ana 

sözleşmelerinde menkul kıymet ticareti ile uğraştığı 

yönünde açıklamalar içermesi yeterli görülüp istisna 

hükmünden faydalanmaması söz konusu olacak mıdır?



HOLDİNG ŞİRKETLERİN DURUMU

• Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) göre, gayesi esas itibarıyla 

başka işletmelere iştirakten ibaret olan holding şirketlerin 

(aktiflerinde iştirak amacıyla iktisap edildiği ve elde 

tutulduğu ispat ve tevsik edilen iştirak hisseleri hariç 

olmak üzere) ortaklık hisselerinin satışından doğan kazançlar 

için istisna uygulanması söz konusu olmayacaktır. 

 Kısa vadeli fiyat değişimlerinden yararlanarak kâr elde 

etmek amacıyla, geçici bir süre elde tutulmak üzere alınan 

hisse senetleri veya ortaklık paylarının bulunması halinde, 

bunların satışından doğan kazançlar, istisnadan 

yararlandırılmayacaktır.

 Holding şirketlerin "24-Mali Duran Varlıklar" grubundaki 

hesaplarda izlemesi gereken ortaklık hisselerinin 

satışından doğan kazançların ise diğer şartların da 

sağlanmış olması halinde, sözü edilen istisnadan 

yararlanabilecektir. 



İŞTİRAK HİSSELERİNİN PARA KARŞILIĞI OLMAKSIZIN 

DEVİR VE TEMLİKİ, TRAMPASI 

• İstisna uygulanabilmesi için ortaklık hisselerinin satılması ve 

bu işlemden bir kazanç elde edilerek, satan kurumun mali 

yapısında bir iyileşmenin olması gerekmektedir. Bu 

nedenle, söz konusu aktif kalemlerin para karşılığı olmaksızın 

devir ve temliki, trampası gibi işlemler istisna kapsamına 

girmemektedir. 

• Bir mal veya hakkın başka bir mal veya hak ile değiştirilmesini 

ifade eden trampa işlemlerinde de söz konusu istisna hükmü 

uygulanmayacaktır. 

• Bu tür kıymetlerin mevcut borçlar karşılığında rızaen veya icra 

yoluyla devredilmesi işlemleri ise kurumların finansman 

olanaklarını artıracağından istisna uygulaması kapsamında 

değerlendirilmesi gerekmektedir. 



GRUP ŞİRKETLERİ ARASINDAKİ İŞLEMLERİN 

DURUMU

• İstisnanın temel amacı, işletmelerin mali yapılarının 

güçlendirilmesinin teşviki olduğundan, ekonomik açıdan 

şirketlere ilave imkân sağlamayan işlemler istisna 

kapsamı dışında kalacaktır. 

• Grup şirketlerinin her birinin ayrı tüzel kişilikleri 

bulunduğundan, her bir şirketin söz konusu 

istisnadan yararlanabilmesi mümkündür. 

• Ancak, satış işleminin istisnanın amacına aykırı olarak 

işletmeye nakit girişi olmaksızın gerçekleştirilmesi 

halinde istisna uygulanmayacaktır. 



GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ AÇISINDAN LİMİTED 

ŞİRKET VE ANONİM ŞİRKET HİSSELERİNİN ELDEN 

ÇIKARILMASI DURUMUNDA VERGİLEME

• Tam mükellef şirketlere ait hisse senetlerini ellerinde 

bulunduranlar bu hisse senetlerini iki yıldan az süreyle

elde tutuyorlarsa, «hisse senetlerinin» elden 

çıkarılmasından elde ettikleri kazanç değer artış kazancı 

olarak değerlendirilecek ve gelir vergisine tabi olacaktır. 

(GVK mük.m.80)

• Şayet söz konusu hisse senetleri iki yıldan uzun süreyle

elde tutuluyorsa, hisse senetlerinin elden 

çıkarılmasından sağlanan kazancın tutarı ne olursa 

olsun herhangi bir vergileme söz konusu olmayacaktır.



GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ AÇISINDAN LİMİTED 

ŞİRKET VE ANONİM ŞİRKET HİSSELERİNİN ELDEN 

ÇIKARILMASI DURUMUNDA VERGİLEME

Limited Şirketler Hisse Senedi ile Temsil 
Edilmemektedir «Şirket Hissesi» 
GVK’daki hükümden faydalanılabilir mi?

ÇÖZÜM: A.Ş. DÖNÜŞME

A.Ş.’lerde hisse senedi yerine geçen 
«geçici ilmühaberler» GVK’daki
hükümden faydalanılabilir mi?

ÇÖZÜM: HİSSE SENEDİ BASMA

(Özellikle KDV istisnası için)



ORTAKLIK HİSSESİNİN ELDEN ÇIKARILMASINDA KDV 
İSTİSNASI

• Eğer «hisse senedi» varsa herhangi bir şarta bağlı 

olmaksızın hisse senetlerinin satışı (teslimi) KDV’den 

istisnadır. (KDVK 17/4-g)

• Belli bazı şartlar dahilinde «iştirak hisselerinin» satışı 

KDV’den istisnadır (KDVK 17/4-r)

İşletmelerin aktifinde en az iki tam yıl (730 gün) süreyle

bulunan iştirak hisselerinin satışı suretiyle gerçekleşen 

devir ve teslimler KDV'den müstesnadır.

İstisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini yapan kurumların, 

bu amaçla aktiflerinde bulundurdukları iştirak hisselerinin 

teslimleri ise istisna kapsamı dışındadır .

İstisnanın uygulanması için «hisse senedi» şartı 

bulunmamaktadır. (Limited Şirket Hisseleri)

Uygulamada KDV istisnası açısından geçici ilmühaber 

«hisse senedi»  sayılmamaktadır



DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR 
EDERİZ


