
KURUMLARIN TAŞINMAZ VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞ KAZANÇ 

İSTİSNASI VE FON UYGULAMASI 

 
Kurumların gerçekleştirdikleri taşınmaz, iştirak hisseleri ile kurucu senetleri ve intifa 

senetlerinin satışlarından doğan kazançlara Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5 inci maddesinin 

birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan hükümler uyarınca ,belirli şartların varlığı halinde 

vergi istisnası uygulanabilecektir. Buna göre, bentte yer alan şartlar dahilinde elde edilen 

kazançların %75'i istisna kazanç olarak dikkate alınacak olup kalan kısım ise 

vergilendirilecektir. Bu gün yazımızda istisna uygulamasının önemli bir unsuru olan kazancın 

özel bir fon hesabında tutulması gereği üzerinde duracağız. 

 

 Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile 

aynı süreyle sahip oldukları kurucun senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından 

doğan kazançların %75’lik kısmı kurumlar vergisinden istisnadır. 

 

Bu istisna, satışın yapıldığı dönemde uygulanır ve satış kazancının istisnadan yararlanan 

kısmı satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar pasifte özel bir fon hesabında 

tutulur. Ancak satış bedelinin, satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar 

tahsil edilmesi şarttır. Bu süre içinde tahsil edilmeyen satış bedeline isabet eden istisna 

nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış sayılır. 

 Taşınmazların kaynak kuruluşlarla kira sertifikası ihracı amacıyla varlık kiralama şirketlerine 

satışı ile bu varlıkların varlık kiralama şirketlerince taşınmazın devralındığı kuruma satışından 

doğan kazançlar için bu oran %100 olarak uygulanır ve bu taşınmazlar için en az iki tam yıl 

süreyle aktifte bulunma şartı aranmaz. 

 

İstisna edilen kazançtan beş yıl içinde sermayeye ilave dışında herhangi bir şekilde başka bir 

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

aktarılan kısım için uygulanan istisna dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler 

ziyaa uğramış sayılır. Aynı süre içinde işletmenin tasfiyesi (Kurumlar Vergisi Kanunu’na 

göre yapılan devir ve bölünmeler hariç) halinde de bu hüküm uygulanır. 

 

Bedelsiz olarak veya rüçhan hakkı kullanılmak suretiyle itibari değeriyle elde edilen hisse 

senetlerinin elde edilme tarihi olarak, sahip olunan eski hisse senetlerinin elde edilme tarihi 

esas alınır. 

 

Devir veya bölünme suretiyle devralınan taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve 

intifa senetleri ile rüçhan haklarının satışında iki yıllık sürenin hesabında, devir olunan veya 

bölünen kurumda geçen süreler de dikkate alınır. 

 

Menkul kıymet veya taşınmaz ticareti ve kiralanmasıyla uğraşan kurumların bu amaçla 

ellerinde bulundurdukları değerlerin satışından elde ettikleri kazançlar istisna kapsamı 

dışındadır. 

Taşınmazlar ve istisna 

İstisnaya konu olan taşınmazlar, Türk Medeni Kanununda "Taşınmaz" olarak tanımlanan ve 
esas niteliği bakımından bir yerden başka bir yere taşınması mümkün olmayan, dolayısıyla 
yerinde sabit olan mallardır. 

Bunlar Türk Medeni Kanununun 704 üncü maddesinde; arazi , tapu siciline ayrı sayfaya 

kaydedilen bağımsız ve sürekli haklar,  kat mülkiyeti kütüğüne kayıtlı bağımsız bölümler 



olarak kısaca belirtilebilir. Taşınmaz tanımına taşınmazın mütemmim cüzü niteliğindeki 

unsurları da dahil, teferrruat olarak nitelenen eklentileri dahil değildir. 

İstisnadan yararlanmada iki yıllık süre önemli olup iki yılın hesabında taşınmazın kurum 

adına tapuya tescil edildiği tarih esas olacaktır. Kurum adına tescil edilmemiş bir taşınmaz 

gerçekte kuruma ait olsa bile istisnadan yararlanılamaz. Taşınmazın iki yıl süreyle işletme 

aktifinde  bulunduğunun tespitinde işletmede iki yıldan fazla süreyle sahip olunarak fiilen 

kullanıldığının yapı işletme ruhsatı, vergi dairesi tespiti veya resmi kurum kayıtlarından 

birisi ile tevsik edilmesi mümkün olabilecektir. 

İştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri 

Maddede yer alan "iştirak hisseleri" deyimi, menkul değerler portföyüne dahil hisse senetleri 
ile ortaklık paylarını ifade etmektedir. Bunlar; 

• 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 paylan, 

• Kooperatiflere ait ortaklık payları olarak sıralanabilir. 

Sermaye, Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi fonların katılma belgeleri ise 

iştirak hissesi olarak değerlendirilmemektedir. 

 Satış kazancının fon hesabında beş yıl tutulması gereği 
 

 Taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının 

satışında kazanç, satış işlemi ile birlikte doğacağından, satış işlemi ister peşin isterse vadeli 

olarak yapılmış olsun istisna, satışın yapıldığı dönemde uygulanacaktır. 

 

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. Bu çerçevede, fon hesabına alınma işleminin, 

satışın yapıldığı yılı izleyen hesap döneminin  başından  itibaren  kazancın  beyan   edildiği   

döneme   ait   kurumlar  vergisi beyannamesinin verildiği tarihe kadar yapılması 

gerekmektedir. Dolayısıyla, istisnadan yararlanacak olan kazanç tutarı, satışın yapıldığı 

dönemin genel sonuç hesaplarına yansıyacak olup kurumlar vergisi beyannamesinin ilgili 

satırında gösterilmek suretiyle istisnadan yararlanılabilecektir.  

Anılan istisnadan geçici vergi dönemleri itibarıyla da yararlanılması mümkün olup belirtilen 

süre zarfında söz konusu kazancın fon hesabına alınmaması durumunda, kurumlar vergisi 

beyannamesinde istisnadan yararlanılabilmesi mümkün olmadığı gibi geçici vergi dönemleri 

itibarıyla yararlanılan istisna nedeniyle zamanında tahakkuk etmeyen vergilerden 

kaynaklanan vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ayrıca aranacaktır. 

 

Fonda tutulan kazancın sermayeye eklenmesi 

 

Fon hesabına alınan kazanç tutarının mükelleflerce sermayeye ilavesi mümkün 

bulunmaktadır. Ancak, fon hesabına alman kazanç tutarının sermayeye ilave dışında, beş yıl 

içinde başka bir hesaba nakledilmesi, işletmeden çekilmesi veya dar mükellef kurumlarca ana 



merkeze aktarılması ya da kurumun tasfiyesi halinde, istisna uygulanması nedeniyle 

zamanında tahakkuk etmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile birlikte tahsil 

edilecektir. 

 

İstisnadan kısmen yararlanma 

 

İstisna, satış kazancının %75'ine uygulandığından, kazancın tamamının fon hesabına alınma 

şartı bulunmayıp, sadece istisnadan yararlanan kazanç kısmının söz konusu fon hesabına 

alınması yeterlidir. 

 

Öte yandan, istisna uygulamasında mükelleflerin kazancın belli bir kısmı için istisnadan 

yararlanabilmeleri mümkün bulunmaktadır. İstisnadan kısmen yararlanılması halinde, 

yararlanılmayan bu kazanç tutarı için sonraki yıllarda istisnadan yararlanılabilmesi mümkün 

değildir! İstisnadan yararlanması öngörülen kazanç kısmının fon hesabına alman kazanç 

kısmından büyük olamaz. 

 

Fon hesabında tutulan kazançların beş yıl içinde işletmeden çekilmesinin sonuçları 

 

İstisna uygulamasında, satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar pasifte özel bir 

fon hesabında tutulması gereken kazançların, beş yıl içinde fon hesabından başka bir hesaba 

(sermayeye ilave hariç) nakledilmesi, işletmeden çekilmesi, dar mükellef kurumlar tarafından 

yurt dışına transfer edilmesi veya bu süre içinde işletmenin tasfiyeye girmesi halinde, bu 

işlemlere tabi tutulan kazanç kısmı için uygulanan istisna dolayısıyla zamanında tahakkuk 

ettirilmeyen vergiler, Vergi Usul Kanunu uyarınca vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi ile 

birlikte kurumdan alınır. 

Fon hesabında tutulması gereken süreden, satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna 

kadar olan sürenin anlaşılmalıdır. Kazancın sermayeye ilave edilmesi durumunda da aynı süre 

geçerli olacaktır. ( Kazancın sermayeye eklenmesi halinde beş yıllık sürenin geçerli olacağı 

Kanun maddesinde yer almamakla beraber, Genel Tebliğde bu şekilde açıklanmıştır.) 

 

İstisnanın amacı 

 

Bu istisnanın amacı kurumların sermaye yapılarının güçlendirilmesi, finansman sıkıntılarının 

giderilmesi ve bağlı değerlerinin kurumun ekonomik faaliyetlerinde daha etkin bir şekilde 

kullanılmasına imkan sağlamak ve işletmelerin finansal bünyelerini güçlendirmektir. 

Tasfiyeye giren şirketlerde ise böyle bir amacın olamayacağı açıktır. Bu nedenle, istisna 

uygulamasında satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar tasfiyeye girilmiş 

olması halinde, fon hesabında tutulması gereken kazancın işletmeden çekildiği kabul 

edilecektir. 

 

 

 

 
 


