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KANUN MADDELERĠ 

Gelir Vergisi Kanunu: Mük. 80 

 

AĢağıda yazılı mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artıĢı 

kazançlarıdır.  

1. (5281 sayılı Kanunun 27 nci maddesiyle 01.01.2006 tarihinden itibaren elde edilen 

gelirlere uygulanmak üzere değiĢen bent. Yürürlük; 01.01.2006) Ġvazsız olarak iktisap 

edilenler ile tam mükellef kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse 

senetleri hariç, menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının elden 

çıkarılmasından sağlanan kazançlar. 

… 

Katma Değer Vergisi Kanunu m.17 

m.17/4-g    

Külçe altın, külçe gümüĢ, kıymetli taĢlar (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, 

inci, kübik virconia) döviz, para, damga pulu, değerli kâğıtlar, hisse senedi, (tahvil, varlık 

kiralama Ģirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikaları  ile metal,  plastik, lastik, kauçuk, 

kâğıt, cam hurda ve atıklarının teslimi, 
 

m.17/4-r 

Kurumların aktifinde veya belediyeler ile il özel idarelerinin mülkiyetinde, en az iki tam yıl 

süreyle bulunan iĢtirak hisseleri ile taĢınmazların satıĢı suretiyle gerçekleĢen devir ve teslimler 

ile bankalara borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karĢılık  taĢınmaz ve iĢtirak 

hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satıĢlar dahil) bankalara devir ve teslimleri. 

Kurumlar Vergisi Kanunu m.5 

Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taĢınmazlar ve iĢtirak hisseleri ile 

aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satıĢından 

doğan kazançların % 75'lik kısmı.  

Bu istisna, satıĢın yapıldığı dönemde uygulanır ve satıĢ kazancının istisnadan yararlanan 

kısmı satıĢın yapıldığı yılı izleyen beĢinci yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında 

tutulur. Ancak satıĢ bedelinin, satıĢın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar 

tahsil edilmesi Ģarttır. Bu süre içinde tahsil edilmeyen satıĢ bedeline isabet eden istisna 

nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramıĢ sayılır.(TaĢınmazların 

kaynak kuruluĢlarca kira sertifikası ihracı amacıyla varlık kiralama Ģirketlerine satıĢı ile bu 

varlıkların varlık kiralama Ģirketlerince taĢınmazın devralındığı kuruma satıĢından doğan 



kazançlar için bu oran %100 olarak uygulanır ve bu taĢınmazlar için en az iki tam yıl süreyle 

aktifte bulunma Ģartı aranmaz.) 

Ġstisna edilen kazançtan beĢ yıl içinde sermayeye ilave dıĢında herhangi bir Ģekilde baĢka bir 

hesaba nakledilen veya iĢletmeden çekilen ya da dar mükellef kurumlarca ana merkeze 

aktarılan kısım için uygulanan istisna dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler 

ziyaa uğramıĢ sayılır. Aynı süre içinde iĢletmenin tasfiyesi (bu Kanuna göre yapılan devir ve 

bölünmeler hariç) halinde de bu hüküm uygulanır.  

VERGĠ UYGULAMALARI 

Katma Değer Vergisi Uygulaması 

KDVK‟nun 17/4-g maddesinde herhangi bir süre Ģartı bulunmamaktadır. Bu yüzden elde hisse senedi 

varsa, elden çıkarılması KDV‟ne tabi değildir. KDVK 17/4-r „de ise kurumların aktifine kayıtlı iĢtirak 

hisselerinin teslimi KDV‟den istisnadır. ĠĢtirak hisseleri ister A.ġ. olsun ister Ltd. ġti. olsun, pay 

sahipliğini temsil etmektedir. Bu yüzden Ltd. ġti ve A.ġ. hisseleri Ģayet  iki tam yıl süreyle elde 

tutuluyorsa KDV‟den istisnadır. 

Ġki yıldan uzun elde tutulmak Ģartıyla; ilmuhaberler hisse senedi olarak değerlendirilmiyorsa 

(uygulamada tartıĢmalı)    veya ilmuhaber yoksa 17/4-r‟ye göre KDV istisnası vardır.   

Limited Ģirket hisselerinin tüzel kiĢilerce  tesliminde KDV istisnası ancak KDVK 17 4/r „ye göre 

olacaktır. Çünkü limited Ģirketlerde “hisse senedi” yoktur. Limited Ģirketlerin gerçek kiĢi 

hissedarlarının hisse teslimlerinde ise KDV‟nin konusuna giren bir iĢlem yoktur. 

Anonim Ģirket hisseleri duruma göre (ilmuhaber veya hisse senedi olmasına göre)  KDVK 17/4 r veya 

g „ye göre istisnadır. 

Gelir Vergisi Uygulaması 

Hisse senedinden kazanç elde eden kiĢi gelir vergisi mükellefi ise GVK mük. M. 80‟de Ģartlar 

oluĢmuĢsa değer artıĢ kazancı yoktur.  Yani hisse senetleri iki yıldan fazla elde tutuluyorsa 

vergilendirme yapılmayacaktır. 

Ancak gelir vergisi mükellefinin elinde Limited Ģirket hisseleri varsa, bunlar hisse senedi ile temsil 

edilmediği için iki yıldan fazla süreyle elde tutulsalar dahi, elden çıkarılmasından doğan kazanç 

vergiye tabi olacaktır. Bu yüzden Limited Ģirket hisselerinin satıĢı söz konusu ise önce nevi 

değiĢtirerek A.ġ.‟ye geçmede fayda vardır.  Nevi değiĢikliği sonucunda edinilen hisse senetleri, 

limited Ģirketin kurulduğu zamanda edinilmiĢ hisse senedi gibi değerlendirilmektedir. (1  seri numaralı 

kurumlar vergisi genel tebliği) 

Kurumlar Vergisi Uygulaması 

Kurumlar vergisi mükellefinin elinde ister limited Ģirket ortaklık payı, ister A.ġ. hisse senedi 

bulunsun, bu “hisseler” iki yıldan fazla Ģirket aktifinde kayıtlı ise, oluĢan kazancın % 75‟i kurumlar 

vergisinden istisnadır. 

 

 



ANONĠM VE LĠMĠTED ġĠRKET HĠSSE DEVĠRLERĠNDE GELĠR, KURUMLAR VE 

KATMA DEĞER VERGĠSĠ DURUMLARINI GÖSTEREN ÖZET TABLOLAR 

ANONĠM ġĠRKET HĠSSE SENETLERĠNĠN DEVRĠ 
 GELĠR VERGĠSĠ 

UYGULAMASI 

KURUMLAR VERGĠSĠ 

UYGULAMASI 

KDV 

UYGULAMASI 

Hisse sahibi gerçek 

kiĢi ise (veya gelir 

vergisi mükellefi 

olmakla beraber 

hisseler aktifine 

kayıtlı değilse) 

Hisse senetleri (veya 

ilmuhaberler) iki yıldan 

fazla süreyle elde 

tutuluyorsa vergileme yok 

- KDV‟nin konusuna 

giren iĢlem yok. 

(Süreklilik arz eden 

ticari faaliyet 

kapsamında teslim 

yok) 

 Hisse senetleri (veya 

ilmuhaberler)  iki yıldan 

az süreyle elde 

tutuluyorsa, alım satım 

kazancı  mük.80‟e göre 

değer artıĢ kazancı olarak 

kabul edilir. 

- KDV‟nin konusuna 

giren iĢlem yok. 

(Süreklilik arz eden 

ticari faaliyet 

kapsamında teslim 

yok) 

Hisse sahibi gelir 

vergisi mükellefi ve 

hisseler aktifine 

kayıtlı ise 

Kazanç ticari kazanç 

olarak vergilendirilir. 

- Süre sınırlaması 

olmaksızın hisse 

senedi  varsa 17/4-

g‟ye göre istisna. 

Hisse senedi yoksa 

veya ilmuhaber 

hisse senedi olarak 

değerlendirilmiyorsa 

kurum olmadığı için 

17/4-r‟ye girmez, 

KDV‟ye tabi olur. 

   Ancak hisse senedi 

varsa 17/4-g‟ye göre 

istisna olur. 

Hisse sahibi tüzel 

kiĢi ise 

- Hisse senetleri iki yıldan 

fazla süreyle Ģirket 

aktifine kayıtlı ise 

kazancın % 75‟i istisna.  

(KVK m.5) 

Süre sınırlaması 

olmaksızın hisse 

senedi  varsa 17/4-

g‟ye göre istisna. 

Hisse senedi yoksa 

veya ilmuhaber 

hisse senedi olarak 

değerlendirilmiyorsa 

iki yıl elde tutma 

Ģartı ile 17/4-r‟ye 

göre istisna. 

 - Hisse senetleri iki yıldan 

az süreyle Ģirket aktifine 

kayıtlı ise kazanç 

kurumlar vergisine tabi  

Ancak hisse senedi 

varsa 17/4-g‟ye göre 

istisna olur. 

 

 

 



LĠMĠTED ġĠRKET HĠSSELERĠNĠN DEVRĠ 
 GELĠR VERGĠSĠ 

UYGULAMASI 

KURUMLAR VERGĠSĠ 

UYGULAMASI 

KDV 

UYGULAMASI 

Hisse sahibi gerçek 

kiĢi ise (veya gelir 

vergisi mükellefi 

olmakla beraber 

hisseler aktifine 

kayıtlı değilse) 

Alım satım kazancı değer 

artıĢ kazancı olarak 

vergilendirilir. (Çünkü 

Ltd. ġti. hisseleri hisse 

senedi ile temsil 

edilmiyor) 

- KDV‟nin konusuna 

giren iĢlem yok 

(Süreklilik arz eden 

ticari faaliyet 

kapsamında teslim 

yok) 

Hisse sahibi gelir 

vergisi mükellefi ve 

hisseler  aktifine 

kayıtlı ise 

Kazanç ticari kazanç 

olarak vergilendirilir 

- KDV‟ye tabi (hisse 

senedi olmadığı için 

17/4-g‟ye, kurum 

olmadığı için 17/4-

r‟ye girmez) 

Hisse sahibi tüzel 

kiĢi ise 

- Hisseler  iki yıldan fazla 

süreyle Ģirket aktifine 

kayıtlı ise kazancın % 75‟i 

istisna.  (KVK m.5) 

Hisseler iki yıl elde 

tutma Ģartı ile 17/4-

r‟ye göre istisna. 

(Hisse senedi 

olmadığı için 17/4-

g‟ye girmez.) 

 - Hisseler iki yıldan az 

süreyle Ģirket aktifine 

kayıtlı ise kazanç 

kurumlar vergisine tabi  

KDV‟ye tabi. 

 

 


