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ANONİM ŞİRKETLERDEKİ DURUM 
 
Bedelli olarak elde edilmiş A.Ş. hisselerinin satılması suretiyle elde edilen şahsi kazançlar, 
temel olarak gelir vergisine tabidir. Ancak bu kazançlarda vergiden istisna durumlar ve 
maliyet bedelinin yükseltilmesi gibi özellikler vardır. Şöyle ki: 
 

- İMKB’de kayıtlı A.Ş. hisseleri, elde ediliş tarihlerinden itibaren 3 ay sonra satılmak 
kaydıyla gelir vergisinden istisnadır. 

- Diğer A.Ş. hisseleri elde ediliş tarihinden itibaren 2 yıl sonra satılmak kaydıyla gelir 
vergisinden istisnadır. 

- Aynı şekilde A.Ş. hisse senedi veya geçici ilmuhaberi de bu istisna durumlarına 
tabidir. 

 
Bu istisnai durumların dışındaki satışlarda; satış bedelinden, maliyet bedelinin yükseltilmesi 
suretiyle bulunan alış bedeli çıkarılarak kazanç tespit edilir. Bu hesaplamada menkul 
kıymetin alındığı aydan bir önceki ayın TEFE endeksi ile satıldığı aydan bir önceki ayın TEFE  
endeksi dikkate alınır. 
 
Bu şekilde yapılan hesaplamada tespit edilen kazancın belirlenmiş istisna tutarının (2007 için 
6.400,00 YTL) üzerinde kalan kısmı beyan edilmelidir. 
 
Değer artış kazançlarındaki işlemlerin aynı dönem içinde, bir kısmının karlı bir kısmının 
zararlı olduğu durumda; zararlar kardan mahsup edilebilir. Ancak zararın daha fazla olması 
durumunda; bu zarar, beyanı gereken diğer gelirlerden mahsup edilemez. 
 
Satış durumunda hissenin alış bedeli tevsik edilemiyorsa, nominal bedeli alış bedeli olarak 
kabul edilerek bu bedel TEFE oranıyla yükseltilir. 
 
İ.M.K.B. de işlem gören hisse senetleri açısından 3 ay, diğer A.Ş. hisse senetleri açısından 2 
yıl geçtikten sonra yapılan satışın vergisiz olacağını hükme bağlayan mükerrer 80 inci 
maddede "… menkul kıymetlerin elden çıkarılmasından sağlanan                   kazançlar" 
ibaresi yer aldığı için, menkul kıymete dönüştürülmemiş, yani hisse senedine veya geçici 
ilmuhabere bağlanmamış A.Ş. hisselerinin satışı açısından, 3 aylık veya 2 yıllık bekleme 
süresine tabi vergisizlik imkanının geçerli                   olmadığı yolundaki görüşlere 
rastlanmakta olup Maliye İdaresi'nin de bu görüşte olduğu anlaşılmaktadır. (232 no.lu GV 
Genel Tebliği'nin 5 inci bölümü) Öte yandan; 21.03.2005 tarihinden itibaren İ.M.K.B. de işlem 
gören şirketlerin hisse                   senetlerinin tümünün kaydî hale gelecek olması, bu tarihten 
sonra oluşan yeni hisseler için hisse senedi basımı yapılmayacak olması ve söz konusu kaydî 
hisselerin alım                   satımında da, 3 aylık süre geçince vergisizlik ortamı doğacağı 26 
no.lu Gelir Vergisi Sirküleri ile kabul edilmiş bulunmaktadır.  
Maliye Bakanlığı çıkardığı, 26 sayılı Gelir Vergisi Sirkülerinde MKK (SPK’nın gözetim ve 
denetimi altındaki Merkezi Kayıt Kuruluşu) tarafından kaydileştirilecek hisse                   
senetlerinin vergi uygulamaları karşısındaki durumunu açıklamıştır. Söz konusu Sirkülerde, 
sermaye piyasası araçlarının MMK tarafından kayden izlenmesi sonucu bu araçlar için fiziki 
senet bastırılması gereği ortadan kalkmakla birlikte, söz konusu sermaye piyasası araçlarının 
ihraç edenler, yatırımcılar ve ilgili diğer kurumlara sağladığı hakların korunmakta olduğu, 
dolayısıyla bunların fiziki olarak  bastırılması veya bunların MKK tarafından kayden izlenmesi 



 

 

arasında vergi uygulamaları bakımından bir fark bulunmadığı belirtilmektedir. Buna göre bir 
sermaye piyasası aracı olan hisse senetlerinin MKK tarafından kayden izlenmesi halinde, 
kayden izlenen bu                   hisse senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazancın tespiti 
ve vergilendirilmesinde basılı (fiziki) hisse senetlerinin elden çıkarılmasından doğan 
kazançların tespiti ve vergilendirilmesine ilişkin hükümler uygulanacaktır.                  Maliye 
Bakanlığı'nın bu anlayışının, tüm A.Ş. hisselerine teşmil etmesi uygun olacaktır.  
 
LİMİTED ŞİRKETLERDEKİ DURUM 
 
Limited şirketlerdeki hisselerin satışından kaynaklı değer artış kazançları gelir vergisine 
tabidir. A.Ş. hisselerinde 3 ay veya 2 yıl süre dolduktan sonra yapılan satışlardan elde edilen 
karlar vergiden istisna olduğu halde limited şirket              hisseleri ne kadar uzun süre elde 
tutulmuş olursa olsun, satışından doğan karların istisna tutarını aşan miktarı vergilendirilir. 
Uygulamada limited yerine anonim şirket tercih edilmesinde rol oynayan faktörlerden biri de 
budur.  
                   
İktisap bedelinin A.Ş. hisselerinde olduğu gibi TEFE ile artırılarak dikkate alınması imkanı 
limited şirket hisseleri açısından da geçerlidir. 
 
Yukarıda değinildiği üzere A.Ş hisselerinin maliyeti tevsik edilemediğinde nominal değer 
maliyet olarak kabul edilmekteyken limited şirket hisselerinin maliyeti tevsik edilemezse bu 
maliyet takdir komisyonunca takdir yoluyla belirlenmektedir.  
 
VERASET VEYA HİBE YOLUYLA EDİNİLMİŞ HİSSELERİN SATIŞI 
 
Miras veya hibe yoluyla (ivazsız) edinilmiş malların satışı genel olarak gelir vergisinin 
konusuna girmemektedir. Bu bağlamda ivazsız olarak edinilmiş iştirak hisselerinin satışından 
doğan karlar gelir vergisine tabi değildir. Gelir vergisinden bahsedebilmek için kişinin, gelir elde 
etme amaçlı bir aktivite göstermiş olması gerekir. Miras kalmış bir                  malın mirasçı 
tarafından tüketime konu edilmek amacıyla paraya çevrilmesi gelir vergisine tabi tutulabilecek 
bir aktivite sayılmaz.  
 
Satın alınan mal hibe edilmişse gelir vergisinden söz edilemez. Nitekim GVK nun mükerrer 80 
inci maddesinde yer alan "elden çıkarma" tarifinde hibe işlemi, gelir doğurucu bir işlem olarak 
kabul edilmemiştir. Aynı şekilde satılan mal veraset veya hibe yoluyla edinilmişse, gelir de 
yoktur, gelir vergisi de yoktur. 
 
 


