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İlgide kayıtlı özelge talep formunda, cemiyetinizin 1606 sayılı Kanun kapsamında bütün 

vergilerden, harçlardan, resimlerden, hisse ve fonlardan muaf olduğu belirtilerek, 

cemiyetinize bağış yoluyla intikal eden Türkiye'de tam mükellef anonim şirket hisseleri 

üzerinden yapılan kâr payı ödemelerinden vergi kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda 

Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır. 

  

Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin birinci fıkrasında, sahibinin ticari, zirai veya 

mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden müteşekkül 

sermaye dolayısıyla elde ettiği kâr payı, faiz, kira ve benzeri iratların menkul sermaye iradı 

olduğu belirtilerek, ikinci fıkrasının (2) numaralı bendinde, iştirak hisselerinden doğan 

kazançların kaynağı ne olursa olsun menkul sermaye iradı sayılacağı hükme bağlanmıştır. 

  

Aynı Kanunun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasında tevkifat yapmak zorunda olanlar 

sayılmış olup anılan fıkranın (6/b-i) bendinde, tam mükellef kurumlar tarafından; tam 

mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden 

muaf olanlara dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde 

yazılı kâr paylarından (kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.) gelir vergisi 

tevkifatı yapılacağı hüküm altına alınmış ve söz konusu tevkifat oranı %15 olarak 

belirlenmiştir. 

  

Diğer taraftan, 1606 sayılı Bazı Dernek ve Kurumların Bazı Vergilerden, Bütün Harç ve 

Resimlerden Muaf Tutulmasına İlişkin Kanunun 1 inci maddesinde, "Türkiye Kızılay 

Derneği, Türk Hava Kurumu, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel 

Müdürlüğü, Türkiye Yardım Sevenler Derneği ve resmi darülaceze kurumları ile Darüşşafaka 



Cemiyeti ve Yeşilay Derneği kendilerine terettüp eden vergi, harç ve resim mükellefiyetinin 

kurumlara ait olduğu hallerde bütün vergilerden, harçlardan, resimlerden, hisse ve fonlardan 

muaftır. Bu muafiyetlerin, Türkiye Kızılay Derneğinin 11/4/2007 tarihli ve 5624 sayılı 

Kanuna göre yürüttüğü faaliyetleri hariç olmak üzere, bu kuruluşlara ait iktisadi işletmelere ve 

31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı 

Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak vergi kesintilerine şümulü yoktur." hükmüne 

yer verilmiştir. 

  

Buna göre, iştirakiniz olan anonim şirketlerden elde ettiğiniz kâr payları üzerinden, Gelir 

Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fıkrasının (6/b-i) bendi uyarınca gelir vergisi 

kesintisi yapılması gerekmektedir. 

  

Bilgi edinilmesini rica ederim. 

  

    

  

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir. 

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi 

verilmiş ise bu özelge geçersizdir. 

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu 

fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve 

tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır. 


