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ANKARAS-Sirküler/2017    

                         

                                          04.01.2017, ANKARA 

 

KONU: ANONİM ŞİRKETLERDE HİSSE SENEDİ VEYA İLMÜHABER DÜZENLENMESİ    

 

 A.Ş Hisse senedinin elde edilişi ile elden çıkarılışı arasındaki fark normal olarak Gelir 
Vergisi Kanunu’na göre “Değer Artış Kazancı” olarak Gelir Vergisine tabi 
tutulmaktadır.Örneğin; 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren iktisap edilen tam mükellef kurum 
hisse senetlerinin iki yıl içinde elden çıkarılması halinde elde edilen kazanç, değer artış kazancı 
olarak gelir vergisine tabi olacaktır. (GVK- Mükerrer Mad. 80/1) 

 Ancak iktisapdan itibaren İki yıl geçtikten sonra satılan hisse senetlerinin alım-satım 
kazancı ise vergi dışıdır. 

 *Anonim Şirket ortaklarının hisselerinin senede bağlanıp bağlanmamış olması 
vergilendirme açısından bu noktada önem arz etmektedir. 

              

A)  Gelir vergisi açıcından ; 

1-) Hisse Senedi Çıkarılmamışsa; 

Hisse senedi çıkarılmamış veya yerine geçen  ilmühaber düzenlenmemişse Anonim Şirket 
ortağı, hissesini kaç yıl sonra ve kime satarsa satsın,kanun hükmüne rağmen uygulamada ; 
bundan doğan kazanç “Değer artışı kazancı” olarak, gelir vergisine tabi tutulmaktadır. 

Vergilendirme sırasında, iktisap bedeli, hisselerin elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere, 
Türkiye İstatistik Kurumu’nca belirlenen ÜFE endeksindeki artış oranında artırılarak tespit 
ediliyor. Endekslemenin yapılabilmesi için artış oranının % 10 veya üzerinde olması gerekiyor. 

Elde edilen kazancın, (2017 Yılı için) 11.000 TL’ sı gelir vergisinden müstesnadır. Bu tutarı 
aşan kısım da gelir vergisine tabi tutulur. 

2-)  Hisse Senedi Çıkarılmışsa; 

İki yıldan fazla süre ile elde tutulan hisse senetlerinin, elden çıkartılmasından doğan kazanç, 

tutarı ne olursa olsun, Yıllık Gelir Vergisi beyanına ve Gelir Vergisi stopajına da tabi değildir. 

3-) İlmühaber Düzenlenmesi.(Mail ekinde 2değişik formatta bulunan ilmühaber örneği 
ekli listemizde mevcuttur) 

TTK hükümlerine göre geçici İlmühaberler de hisse senedi olarak kabul ediliyor. Bu 
nedenle,uygulamada genellikle bu yola başvurularak ilmühaberlerin elden çıkartılması da hisse 
senetlerinin elden çıkartılması gibi değerlendiriliyor. Görüldüğü gibi, hisse senedi çıkarmamış 
olmanın doğuracağı olumsuz sonuçtan “Geçici İlmühaber” düzenlemek ve elden çıkarma 
işlemini bu ilmühaberlere dayanarak gerçekleştirmek suretiyle vergi avantajından yararlanmak 
da mümkündür. 
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B) KDV açısından ; 

 
KDV Kanununun 17/4-g maddesine göre, şirket aktifinde bulunan (hisse senedi sahibi gerçek 

kişiler KDV mükellefi değildir.) Hisse senetlerinin devri KDV’ den istisna tutulmuştur. Buna göre, bir 

şirketin sahip olduğu basılı hisse senedi veya yerine düzenlenmiş geçici ilmuhabere anonim şirket 

hissesini 2 yıl içinde de olsa devretmesi halinde bu devir işlemi KDV’ye tabi değildir.Ancak maliyenin 

uygulamalarında , basılı hisse senedi veya geçici ilmuhaber yoksa ve edinme tarihinden itibaren 2 yıl 

içinde satış yapılmışsa bu satışlar %18 KDV’ye tabi tutulmaktadır. 

 

 

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde Anonim Şirketlerin hisse sahiplerinin sahipliğini 

belgelemek açısından ekte 2 değişik formatta örneklerini verdiğimiz şekilde hisse senedi yerine 

geçecek geçici ilmühaberler düzenlemesinde; ileride olumsuz bir durumla karşılaşmamak için fayda 

bulunmaktadır. Bu nedenle şirketiniz ortaklık yapısına göre gerekli işlemleri tamamlamanızı tavsiye 

eder iyi çalışmalar dileriz. 
 
 
 
          S a y g ı l a r ı m ı z l a . . .  
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