
 

GERÇEK KİŞİ HİSSE SENEDİ SATIŞLARINDA VERGİLEME 

 A-    Borsaya Kayıtlı Olan Şirketlere Ait Hisselerin Satışı; 

Gerçek kişiler, hisse senetlerini edinme tarihinden itibaren hangi süre içinde elden çıkartırlarsa 
çıkartsınlar, bundan doğan kazanç, stopaja ve beyana tabi değil. Yani Gelir Vergisi yok. 

 B-    Borsaya Kayıtlı Olmayan Şirketlere Ait Hisselerin Satışı; 

Bu konuda iki temel unsura dikkat etmek gerekir. 
a-  Hisse senedi ve geçici ilmühabere bağlanan hisselerin satışı (AŞ.ler için   söz konusu) 
b-  A.Ş. de hisse senedi ve geçici ilmühabere bağlanmamış hisseler ile   Limitet şirket paylarının satışı. 
Bu ayrımlara göre vergilendirme ise şöyle;                                 
a- Gerçek kişilere ait hisse senetleri veya ilmühaberler; edinim tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde elden 
çıkartılması halinde elde edilen kazanç gelir vergisine tabi. Edinim tarihinden 2 yıl sonra yapılan 
satışlar ise Gelir Vergisine tabi değil. 
b- Gerçek kişinin; Hisse senedi veya geçici ilmühaber bastırılmamış bir A.Ş. veya Limited şirketin 
paylarının  satışı ise herhangi bir süre ayrımı olmaksızın Değer Artış Kazancı olarak gelir vergisine 
tabi. 

Alım-Satım Kazançlarının Vergilendirilmesi 

 
Hisse senetleri alım-satım kazançları geçici 67 nci madde kapsamında tevkifata tabidir.  
Ancak, 27/10/2008 tarih ve 2008/14272 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile tam mükellef gerçek kişi ve 
kurumlar tarafından geçici 67 nci madde kapsamında hisse senetlerine (menkul kıymetler  yatırım 
ortaklıkları hisse senetleri hariç) ilişkin olarak elde edilen kazançlar için uygulanacak  tevkifat oranı %0 
olarak tespit edilmiş olduğundan, söz konusu Kararnamenin yürürlük tarihi olan  14/11/2008 tarihinden 
itibaren elde edilen hisse senedi alım- satım kazançları üzerinden % 0  oranında tevkifat 
yapılmaktadır.  
 
30/09/2010 tarih ve 27715 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 27/09/2010 tarih ve  
2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca dar mükellef gerçek kişilerce elde edilen söz  
konusu hisse senedi alım-satım kazançları da 1/10/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere  %0 
oranında tevkifata tabi tutulmaktadır. Ayrıca, tam mükellef kurumlara ait olup, İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsasında işlem gören ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetlerinin elden 
çıkarılmasından elde edilen gelirler tevkifata tabi olmayacağı gibi bu gelirler için Gelir Vergisi 
Kanununun Mükerrer 80 nci  maddesi de uygulanmayacağından değer artış kazancı olarak yıllık gelir 

vergisi beyannamesi  verilmesi de söz konusu değildir.  

  01/01/2006 Tarihinden İtibaren İktisap Edilenlerin Vergilendirilmesi 
01/01/2006 tarihinden itibaren iktisap edilen hisse senetlerinin alım-satım kazançları 
geçici 67 nci madde hükümleri çerçevesinde tevkifata tabidir. Gerçek kişilerin tevkifata tabi hisse  
senedi alım-satım kazançlarına uygulanan % 15’lik tevkifat oranı, 30/09/2010 tarih ve 27715  sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan 27/09/2010 tarih ve 2010/926 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 

tüm tam ve dar mükellef gerçek kişiler için % 0 olarak belirlenmiştir. Söz konusu gelirler  için yıllık 

veya münferit beyanname verilmeyecektir.  

 01/01/2006 Tarihinden Önce İktisap Edilenlerin Vergilendirilmesi 
01/01/2006 tarihinden önce iktisap edilen hisse senetleri alım-satım kazançları için geçici  
67 nci madde kapsamında tevkifat yapılması söz konusu değildir. Bu gelirler 31/12/2005 tarihinde 
geçerli olan mevzuat hükümlerine göre vergilendirilecek olup, maliyet bedeli endekslemesi ve  istisna 
uygulamasından sonra kalan tutar ne olursa olsun beyan edilecektir. 
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