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I. GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE VERGİLENDİRME ESASLARI : 

A). Gelir Vergisi Mükelleflerinin Vergilendirilmesi : 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre gerçek kişilerin gelirlerinin gelir vergisine tabi olduğu 

belirtilmiş ve yine; bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği Kanunun birinci maddesinde 

sayılan yedi unsurdan  elde edilen kazanç ve iratların safi tutarı gelir olarak tanımlanmıştır. Ayrıca, 

Gelir Vergisi Kanununun 37’ nci maddesinin üçüncü fıkrasında; Kollektif ortaklıklarda ortakların, adi 

ve eshamlı komandit şirketlerde komandite ortakların  ortaklık karından aldıkları paylar 66’ncı madde 

hükmü saklı kalmak kaydıyla ticari kazanç hükmünde olduğu belirtilmiş ve dolayısıyla; kolektif şirket 

ortaklarıyla adi ve eshamlı komandit şirketlerin komandite ortaklarının elde ettikleri karlar üzerinden 

gelir vergisi ödeyecekleri  ifade edilmiştir. 

Diğer taraftan; aynı Kanunun 85’ inci maddesine göre, mükelleflerin Kanunun ikinci 

maddesinde sayılan yedi gelir unsurundan elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden, Kanunda aksine 

hüküm bulunmadıkça, yıllık beyanname verecekleri ve bazı haller dışında, yedi gelir unsurundan elde 

edilen gelirlerin beyannamede toplanarak, 103’üncü maddede belirtilen vergi dilimleri dahilinde 

hesaplanan verginin ödeneceği, hüküm altına alınmıştır. 

Gelir Vergisi Kanununun 103’üncü maddesinde yer alan vergi dilimleri 2018 T.Yılı için 

aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: 

14.800 TL’ na kadar                                                                                                                % 15 

34.000 TL’ nın 14.800 TL’ sı için 2.220 TL fazlası                                                               % 20 

80.000 TL’ nın 34.000 TL’ sı için 6.060 TL fazlası                                                               % 27 

80.000 TL’ nın 80.000 TL’ sı için 18.480 TL fazlası                                                             % 35 

B) Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergilendirilmesi : 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 1’inci maddesinde Sermaye şirketleri, kooperatifler, 

iktisadi kamu kuruluşları, dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler ve  iş ortaklıklarının kurumlar 

vergisine tabi  olduğu belirtilmiş ve bu kurumların bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum 

kazancı üzerinden Kanunun 32’nci maddesi dahilinde % 20 oranında kurumlar vergisi ödeyecekleri 

hüküm altına alınmıştır. 

Diğer taraftan, 7061 sayılı Kanunun 91’ inci maddesiyle 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa 

eklenen ve 05.12.2017 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Geçici 10’ uncu maddeye göre; Kanunun 

32’ nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan % 20 oranı, kurumların 2018, 2019 ve 2020 yılı 

vergilendirme dönemlerine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan 

hesap dönemlerine)  ait kurum kazançları için % 22 olarak uygulanacağı ve Cumhurbaşkanının % 22’ 

lik oranı % 20 oranına kadar indirmeye yetkili olduğu şeklinde düzenlenmiştir. Ancak, söz konusu 

uygulama geçici olduğu için raporun ilerleyen bölümlerinde yapılacak açıklamalarda kurumlar vergisi 

oranı % 20 olarak değerlendirilecektir. 

 

 



Şirket Ortaklarının Elde Ettikleri Kar Paylarının Vergilendirilmesi : 

Ortaklıklar, genelde mali durumun güçlendirilmesi ya da farklı özelliklerin bir araya gelmek 

suretiyle güç oluşturarak sektörde avantajlı konuma gelmek için kurulurlar ve daha fazla kar elde 

ederek ortaklara maddi anlamda çıkar sağlarlar. Hal böyle olunca, elde edilen karın ana sözleşmede 

belirlenen esaslar dahilinde dağıtılması ana hedef olmaktadır. 

Ortaklık paylarının dağıtılması ve ortakların elde ettikleri gelir Gelir Vergisi Kanununun 75’ inci 

maddesinin  1, 2 ve 3’üncü bentlerinde menkul sermaye iradı olarak sayılmış ve aynı Kanunun 22’ nci 

maddesinin 3’ üncü bendi ile de söz konusu menkul sermaye iradına yönelik kazançların % 50’ si 

vergiden istisna edilmiştir. Ayrıca, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesinin 6/b bendi dahilinde; 

dağıtılan kurum kazancı üzerinden % 15 vergi tevkifatı yapılacağı ve 86’ ncı maddesinin 1/c bendine 

göre, geliri bahsi geçen kar paylarından oluşan gelir vergisi mükelleflerinin tevkifat yapılan 

kazançlarını Gelir Vergisi Kanununun 103’ üncü maddesinde yer alan ikinci gelir dilimini (2018 yılı için 

34.000 TL) aştığı takdirde veya  diğer gelirler nedeniyle beyanname verildiği takdirde tamamını 

(istisna dışında kalan kısmının) beyannameye dahil edileceği hüküm altına alınmıştır. 

Sonuç olarak,  kurumlar vergisine tabi tutulan kurum kazancı üzerinden, ayrılan yedek 

akçelerin tenzili sonucu, ortaklara hisseleri üzerinden dağıtılan kar paylarından, istisna tutarı 

düşüldükten sonra, beyan edilen menkul sermaye iratları dahilinde, ikinci bir vergi yükü ortaya 

çıkmaktadır. 

II. GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN VERGİ YÜKÜ KARŞILAŞTIRMASI : 

A) Gelir  ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergilendirilmesi : 

Gelir Vergisi mükellefleri, bir takvim yılı içinde elde etikleri kazanç ve iratlara göre belirlenen 

matrah üzerinden Kanunun 103’ üncü maddesinde yer alan ve yukarıda 2018 yılı rakamları verilen 

değerler üzerinden gelir vergisi ödemektedirler. Yine, Kurumlar vergisine tabi mükelleflerinin kurum 

kazancı üzerinden hesaplanan kurumlar vergisi matrahı dahilinde; Kanunun 32’ nci maddesinde 

belirlenen % 20 oranına göre ödeyecekleri kurumlar vergisi (vergi kesintileri saklı kalmak kaydıyla) 

aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin değişik matrahlar üzerinden ödeyecekleri vergiler 

(vergi kesintileri saklı kalmak kaydıyla) aşağıdaki tabloda belirtilmiştir: 

 
Sıra No 

 
Matrah 

 
Hesaplanan 
Gelir Vergisi 

Hesaplanan 
Kurumlar 

Vergisi 

1 12.500 1.875 2.500 

2 25.000 4.260 5.000 

3 44.580 8.916 8.916 

4 50.000 10.380 10.000 

5 100.000 25.480 20.000 

6 200.000 60.480 40.000 

7 400.000 130.480 80.000 

8 800.000 270.480 160.000 

9 1.600.000 550.480 320.000 
10 3.200.000 1.110.480 640.000 
11 6.400.000 2.230.480 1.280.000 

 

 



B) Gelir ve Kurumlar Vergisi Yönünden Ödenecek Vergilerin Karşılaştırılması : 

Raporun üst bölümlerinde tablo halinde belirlenen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 

ödeyecekleri vergilerin karşılaştırılması sonucu; gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin yüklendiği 

vergilerin kurumlar vergisi mükelleflerine göre kıyaslaması aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 

Sıra No Matrah Hesaplanan Kurumlar 
Vergisi 

Hesaplanan 
Gelir Vergisi 

Kurumlar Vergisine göre 
Fark 

1 12.500 2.500 1.875 (+) 625 

2 25.000 5.000 4.260 (+) 740 

3 44.580 8.916 8.916 0 

4 50.000 10.000 10.380 (-) 380 

5 100.000 20.000 25.480 (-) 5.480 

6 200.000 40.000 60.480 (-) 20.480 

7 400.000 80.000 130.480 (-) 50.480 

8 800.000 160.000 270.480 (-) 110.480 

9 1.600.000 320.000 550.480 (-) 230.480 

10 3.200.000 640.000 1.110.480 (-) 470.480 

11 6.400.000 1.280.000 2.230.480 (-) 950.480 

 

 Yukarıdaki tablodan da görüldüğü üzere; gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, örnekler 

halinde verilen matrahlar üzerinden hesaplanan vergiler dikkate alındığında, 44.580 TL tutarındaki 

matrah üzerinden eşit vergi ödedikleri, 44.580 TL tutarındaki matrahın altında kalan tutarlarda 

kurumlar vergisi mükelleflerinin bu tutarı aşan matrahlarda ise gelir vergisi mükelleflerinin kurumlar 

vergisi mükelleflerine göre daha fazla vergi ödedikleri anlaşılmaktadır. 

 Durum böyle olmakla birlikte; kurum kazancının, şirket ana sözleşmelerinde belirtilen yedek 

akçelerinin tenzil edilmesi neticesinde dağıtılmasına karar verilmesi durumunda,  vergi yükü açısından 

farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Şirket ana sözleşmesine göre sadece % 5 yedek akçe ayrılarak kurum 

kazancının ortaklara kar payı olarak dağıtılmasına karar verilmesi ve ortakların söz konusu karı elde 

etmesi ile bağlantılı Gelir Vergisi Kanununa göre menkul sermaye geliri elde ettiği dikkate alındığında; 

Gelir Vergisi Kanununun 22 ve 86’ncı madde hükümleri de göz önünde bulundurularak tek ortak 

üzerinden yapılan kar payı dağıtımı ve vergi yükünün aşağıdaki tablodaki gibi olduğu anlaşılmıştır. 

Sıra  
No 

Gelir/Kurum 
Kazancı 

% 5 
Yedek  
Akçe  

Dağıtılan 
Kurum  
Kazancı 

% 50 
Vergi 

İstisnası 

Gelir  
Vergisi 

Matrahı 

Hes. 
Gelir  

Vergisi 

% 15 
Gelir 

Vergisi 
Tevkifatı 

% 20 
Kurumlar 

Vergisi 

Toplam  
Vergi 
Yükü 

(Kur.Verg) 

Gerçek 
Kişi 

Gelir 
Vergisi 

Vergi 
Yükü 
Karşı- 

laştırması 

1 12.500 625 11.875 5.937 5.938 890 1.781 2.500 4.281 1.875 (+) 2.406 

2 25.000 1.250 23.750 11.875 11.875 1.781 3.562 5.000 8.562 4.260 (+) 4.302 

3 44.580 2.229 42.351 21.175 21.176 3.495 6.352 8.916 15.268 8.916 (+) 6.352 

4 50.000 2.500 47.500 23.750 23.750 4.010 7.125 10.000 17.125 10.380 (+) 6.745 

5 100.000 5.000 95.000 47.500 47.500 9.705 14.250 20.000 29.705 25.480 (+) 4.225 

6 200.000 10.000 190.000 95.000 95.000 23.730 28.500 40.000 63.730 60.480 (+) 3.250 

7 400.000 20.000 380.000 190.000 190.000 56.980 57.000 80.000 136.980 130.480 (+) 6.500 

8 800.000 40.000 760.000 380.000 380.000 123.480 114.000 160.000 283.480 270.480 (+) 13.000 

9 1.600.000 80.000 1.520.000 760.000 760.000 256.480 228.000 320.000 576.480 550.480 (+) 26.000 

10 3.200.000 160.000 3.040.000 1.520.000 1.520.000 522.480 456.000 640.000 1.162.480 1.110.480 (+) 52.000 

11 6.400.000 320.000 6.080.000 3.040.000 3.040.000 1.054.480 912.000 1.280.000 2.334.480 2.230.480 (+)104.000 

  

Yukarıdaki tabloda; gelir ve kurumlar vergisine tabi kurum kazancı eşit kabul edilerek yapılan 

vergi hesaplamalarına göre, gelir vergisi mükelleflerinin ödeyeceği gelir vergisi kırmızı renkli sütunda 

kurumlar vergisi mükelleflerinin ödeyeceği kurumlar vergisi yeşil renkli sütunda gösterilmektedir. 



Kurum kazancının, şirket ana sözleşmesine göre % 5 yedek akçe ayrılması esası ve şirketin tek ortak 

olduğu varsayımıyla dağıtımına karar verilmesi ve dağıtılması halinde; dağıtım esnasında % 15 

oranında gelir vergisi tevkifatı (Yukarıdaki tabloda mor renkli sütunda yer almaktadır.) yapılacaktır.  

Kar payı alan şirket hissedarının  menkul sermaye iradı dışında başka bir gelir unsurunun bulunmadığı 

şeklinde değerlendirilmesi neticesinde; 34.000 TL’ na kadar olan kazançlar beyan edilmeyecek ve 

dolayısıyla; % 15 oranında yapılan gelir vergisi tevkifatı nihai vergi olacaktır. Dolayısıyla, vergi 

yükünün beyan sınırının aşılması durumuna göre değerlendirilmesi gerekir. Menkul sermaye iradının 

beyan edilmesi esnasında % 15 oranında yapılan gelir vergisi tevkifatının mahsup edilmesi sonucu 

belirli bir tutara kadar iadesi gereken vergi söz konusu olacağından vergi yükü iade durumuna göre 

değişecektir. 

 Sonuç olarak, kar dağıtımına karar verilmesi ve hissedarların kar payı elde etme durumuna 

göre; kurumlar vergisine ilave olarak menkul sermaye iradı ve buna bağlı gelir vergisi tevkifatı gelir 

vergisi mükelleflerine nazaran kurumlar vergisi mükelleflerinin dezavantajlı olduğunu göstermektedir. 

Kurum kazancının dağıtılmaması ve sermayeye ilave edilmesi  44.580 TL ‘sını aşan matrahlarda 

kurumlar vergisi mükelleflerinin avantajlı hale getirmektedir. 

III. TÜR DEĞİŞİKLİĞİNE BAĞLI VERGİSEL AVANTAJLAR : 

 

A) Gelir Vergisi Kanunu ile Getirilen Değer Artış Kazancı İstisnası : 

Gelir Vergisi Kanununun 81’ inci maddesinin (3)’üncü bendine göre; Kollektif ve adi komandit 

şirketlerin  bu maddenin (2) numaralı bendinde yazılı şartlar dahilinde (Kazancı bilanço esasına göre 

tespit edilen ferdi bir işletmenin bilançosunun bir sermaye şirketine aktif ve pasifiyle bir bütün 

halinde devrolunması, devir alan şirketin bilançosuna aynen geçirilmesi ve devredilen ferdi işletmenin 

sahip veya sahiplerinin şirketin, devir bilançosuna göre hesaplanan öz sermayesi tutarında ortaklık 

payı alması ve  ortaklık payını temsil eden hisse senetlerinin nama yazılı olması) nev’i değiştirerek 

anonim şirketi haline dönüşmesi (Kollektif ve adi komandit şirketlerin şekil değiştirerek anonim şirket 

haline dönüşmesi halinde şekil değiştiren kolektif ve adi komandit şirketlerin ortaklarının anonim 

şirketteki ortaklık paylarını gösteren hisse senetlerinin nama yazılı olması şarttır) durumunda değer 

artış kazancı hesaplanmayacağı ve vergilendirilmeyeceği belirtilmiştir. 

B) Tür Değişikliğinin Kurumlar Vergisi Yönünden Değerlendirilmesi : 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre; Birleşme sonucunda 

infisah eden kurum ile birleşen kurumun kanuni veya iş merkezlerinin Türkiye’de bulunması, 

münfesih kurumun devir tarihindeki bilanço değerlerinin,  birleşilen  kurum tarafından bir bütün 

halinde devralınması ve aynen bilançosuna geçirilmesi dolayısıyla Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yer 

alan “devir” ile ilgili hükümlerin tür değiştirme için de geçerli olduğu belirtilmiştir. 

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 20’ nci maddesine göre; 

(1) Devirlerde, aşağıdaki şartlara uyulduğu takdirde, münfesih kurumun sadece devir 

tarihine kadar elde ettiği kazançlar vergilendirilir; birleşmeden doğan karlar ise hesaplanmaz ve 

vergilendirilmez: 

a) Şirket yetkili kurulunun devre ilişkin kararının Ticaret Sicilinde tescil edildiği tarih, devir 

tarihidir. Münfesih kurum ile birleşen kurum; 



1) Devir tarihi itibarıyla hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları münfesih 

kuruma ait kurumlar vergisi beyannamesi ile, 

2) Devir işleminin hesap döneminin kapandığı aydan kurumlar vergisi beyannamesinin 

verildiği ayın sonuna kadar geçen süre içerisinde yapılması halinde, münfesih kurumun önceki hesap 

dönemine ilişkin olarak  hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları münfesih kuruma ait 

kurumlar vergisi beyannamesini, 

Birleşmenin Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edildiği tarihten itibaren otuz gün içinde münfesih 

kurumun bağlı bulunduğu vergi dairesine verirler. 

b) Birleşilen kurum, münfesih kurumun tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarını 

ödeyeceğini ve diğer ödevlerini yerine getireceğini münfesih kurumun birleşme sebebiyle verilecek 

olan kurumlar vergisi beyannamesinin ekinde vereceği bir taahhütname ile taahhüt eder.  

C) Katma Değer Vergisi İstisnası : 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 17’ nci maddesinin 4/c bendine göre; Gelir 

Vergisi Kanununun 81’ inci maddesinde belirtilen işlemler ile aynı maddenin birinci fıkrasının (2) 

numaralı bendinde yazılı şartlar  (Kazancı bilanço esasına göre tespit edilen ferdi bir işletmenin 

bilançosunun bir sermaye şirketine aktif ve pasifiyle bütün halinde devrolunması, devir alan şirketin 

bilançosuna aynen geçirilmesi ve devredilen ferdi işletmenin sahip veya sahiplerinin şirketten, devir 

bilançosuna göre hesaplanan öz sermaye tutarında ortaklık payı alması ve bu ortaklık payını temsil 

eden hisse senetlerinin nama yazılı olması şarttır.) dahilinde adi ortaklıkların sermaye şirketine 

dönüşmesi işlemleri ve Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılan devir ve bölünme işlemleri (Bu 

kapsamda  vergiden istisna edilen işlemler bakımından Katma Değer Vergisi Kanununun 30’ uncu 

maddesinin (a) bendi hükmü uygulanmaz. İşlem sonucunda faaliyetini bırakan, bölünen veya  infisah 

eden mükelleflerce yüklenilen ve indirilemeyen vergiler, faaliyete başlayan veya devir ve bölünme 

sonrasında devredilen veya bölünen kurumların varlıkları devralan mükellefler tarafından mükerrer 

indirime yol açmayacak şekilde indirim konusu yapılır.) 

Bu kapsamda, tür değişikliğine bağlı işlemler katma değer vergisinden istisna edildiği gibi, tür 

değiştiren kurumun indirimlerinin yeni şirkette kullanılabilmesi mümkün kılınmıştır. 

D) Damga Vergisi ve Harç İstisnası : 

488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’na ekli (2) sayılı Tablonun “IV-Ticari ve Medeni İşlerle İlgili 

Kağıtlar” başlıklı bölümünün 17’ nci fıkrasında, Kurumlar Vergisi Kanununa göre yapılan birleşme, 

devir ve bölünmeler nedeniyle düzenlenen kağıtların damga vergisinden istisna olduğu ve yine, 492 

sayılı Harçlar Kanununun 123’üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, “Anonim, eshamlı komandit ve 

limited şirketlerin kuruluş, sermaye artırımı, birleşme, devir bölünme ve nev’i değişiklikleri nedeniyle 

yapılacak işlemler….. bu Kanunda yazılı harçlardan müstesnadır” hükmü yer almaktadır. 

IV. ŞİRKETLERİN VERGİ KANUNLARI VE TÜRK TİCARET KANUNU AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ : 

A) Şirketlerin Vergi ve Türk Ticaret Kanunu Yönünden Değerlendirilmesi : 

Şirketleri iki grup halinde değerlendirmek mümkündür.  

1. Adi Şirket (Ortaklık) 

2. Ticari Ortaklıklar (Şirketler) 



Adi Şirket, Borçlar Kanununa göre iki ya da daha fazla sayıda kişi tarafından emek ve 

sermayelerin birleştirilmesi suretiyle iktisadi bir amacı gerçekleştirmek için kurulur. Kurucuları gerçek 

veya tüzel kişiler olabilir.Kuruluş sözleşmeleri herhangi bir şekle tabi değildir. Tüzel kişiliği olmayıp 

ticaret ünvanı kullanabilmesine karşın ticaret siciline kaydedilmez. 

Adi şirket ortakları alacaklılara karşı birinci dereceden sorumlu olup, ortaklık hisseleri 

üzerinden gelir vergisine tabi mükellef olarak vergilendirilirler. 

Ticari Ortaklıklar, iki gruba ayrılmakta olup tüzel kişi olarak ticaret siciline tescil zorunluluğu 

bulunmaktadır. Kollektif ve Komandit şirket olarak iki grupta değerlendirilebilir. 

Kollektif Şirketler, iki veya daha fazla kişi arasında bir ticaret ünvanı altında kurulan ve 

ortaklarının hiçbirisinin şirket alacaklılarına karşı sorumluluğu sınırlandırılmamış olan ticaret siciline 

tescil zorunluluğu olan tüzel kişilerdir.Sermaye sınırlaması bulunmayıp şirket ortakları şirketin 

borçlarından dolayı sınırsız ve ikinci derecen sorumludurlar. Sadece gerçek kişiler ortak olabilir. 

Ortakların elde ettiği kazançlar Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre vergilendirilir. 

Bazı ortakların sınırlı bazılarının sınırsız sorumlu olduğu adi komandit şirketler, bir ticaret 

ünvanı altında kurulur ve ticaret siciline tescil zorunluluğu bulunan tüzel kişilerdir. 

Komandit şirketlerde komandite ortak sınırsız sorumlu komanditer ortak ise sınırlı sorumlu ( 

koydukları sermaye üzerinden) olup, komandite ortakların müteselsil ve ikinci derecen sorumlulukları 

bulunmaktadır. Gerçek veya tüzel kişiler komanditer ortak olabilir. 

Komandite ortaklar Gelir Vergisi Kanununun 37’nci maddesi hükmüne göre ticari kazanç 

hükümlerine göre (Gelir Vergisi Kanununun 66’ ncı maddesi hükmü saklıdır.) gelir vergisine tabi 

olarak vergilendirilirler.  Komanditerlerin elde ettiği kar payları ise; Gelir Vergisi Kanununun 75/2’ nci 

maddesi hükmü dahilinde menkul sermaye iradı olarak kabul edilip gelir vergisine tabidir. Oysaki, 

sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler kurumlar vergisi mükellefidirler. Komanditer 

ortakların hisselerine düşen kazanç kurumlar vergisine tabi olup, komandite ortaklar gelir vergisi 

kanunu  ticari kazanç hükümlerine göre vergilendirilirler.  

Limited ve Anonim Şirketler sermaye şirketi olarak değerlendirilen ve Türk Ticaret Kanunu 

hükümlerine göre kurulan ticaret siciline tescil zorunluluğu olan tüzel kişilerdir. 

Limited Şirket, bir veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret ünvanı altında 

esas sermayesi belirli  en az 10.000 TL sermaye ile kurulabilen tüzel kişiliktir. Ticaret siciline tescil 

edilmedikçe hükmi şahsiyet kazanmaz. Ortaklar kamu borçlarından payları nispetinde , şirketin diğer 

borçlarına karşı ise  koydukları sermaye üzerinden sorumludurlar.  

Anonim Şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız mal 

varlığıyla sorumlu  , sözleşme ile belirlenmiş, sözleşme dahil ticaret ünvanının tescile tabi olduğu 

ticaret siciline tescil edilmeden hükmi şahsiyet kazanmayan sermaye şirketidir. Asgari 50.000 TL 

sermaye üzerinden kurulabilen (halka açık şirketlerde 100.000 TL)   ve taahhüt edilen sermayenin 

yasada belirtilen sürede ödenmemesi halinde münfesih duruma düşülen tüzel kişilerdir. 



Anonim ve Limited şirketler Kurumlar vergisine tabi olup, ortakların kar dağıtımına istinaden 

elde ettikleri kazançlar menkul sermaye iradı olarak Gelir Vergisi Kanunu hükümlerine göre 

vergilendirilir. 

B) Sermaye Şirketlerinin Şahıs İşletmelerine göre avantaj ve dezavantajları: 

Sermaye şirketlerinin şahıs işletmelerine göre en büyük avantajı; şirket borçlarına karşılık 

şirketlerin ve şahısların her birinin mal varlığıyla sorumlu olmasına karşın sermaye şirketi 

hissedarlarının sadece koydukları sermayeden mütevellit sorumluluğunun bulunmasıdır. Yani, şahıs 

isletmeleri ve şirketleri ile komandit şirketlerde komandite ortaklar tüm borçlardan müteselsilen 

sorumlu olmalarına karşın, sermaye şirketlerinden Sermayesi paylara bölünmüş eshamlı komandit 

şirketlerde komanditer ortaklar ile Limited şirketlerde ortaklar koydukları ve taahhüt ettikleri 

sermaye miktarında anonim şirketlerde de şirkete koydukları sermaye miktarında sorumlu 

olmalarıdır. Kısacası, sermaye şirketlerinde ortaklar şahsi mal varlığı ile sorumlu olmayıp, sadece 

şirket sermayesine katılım miktarında (taahhüt sermaye dahil) ve dolayısıyla şirket mal varlığı ile 

sorumlu olmaktadır. Kamu borçlarında ise; 6183 sayılı Yasa çerçevesinde Limited Şirket ortaklarının 

kamu borçlarına yönelik koydukları sermaye nispetinde şirket müdürleri ise müteselsil olarak 

sorumludurlar. Anonim şirketlerde kamu borçları öncelikle şirketin mal varlığından tahsil edilir. 

Şirketin mal varlığı yeterli gelmezse kanuni temsilciler kamu borçlarına yönelik olarak müteselsil 

sorumludurlar. 

Bu kapsamda, ticari risk açısından yapılan değerlendirmede şahıs işletmelerinde şahıslar veya 

ortaklar tüm borçlardan müteselsilen ve birinci derceden sorumlu olmalarına karşın, sermaye 

şirketlerinde ödenen veya taahhüt edilen sermaye dışında risk bulunmamaktadır.(Limited Şirket 

ortaklarının ortakları ve müdürleri ile anonim şirketlerin kanuni temsilcilerinin kamu borçlarına 

yönelik sorumlulukları hariç) Dezavantaj noktasında baktığımızda ise; sermaye şirketlerinin borca 

batık olduğu veyahut da iflas hallerinde; şirketin sermaye yedeklerinden ya da ortaklara yönelik 

sermaye artışına gitmek suretiyle borca batıklıktan ya da iflasta kurtulması bunun karşılanamaması 

halinde; ortakların koydukları sermayenin yok olmasıdır. 

I. SONUÇ      : 

 Şahıs işletmeleri, kolektif şirket ortakları ve Komandit şirketlerin komandite ortakları  ile 

gerek Komandit Şirketlerin komanditer ortakları  ve yine limited ve anonim şirket ortaklarının ortağı 

olduğu şirketlerden aldıkları kar payları Gelir Vergisi Kanununa göre Limited ve Anonim Şirketler ile 

eshamlı komandit şirketler Kurumlar Vergisine tabidirler. 

 Kurumlar Vergisi oranı % 20 iken, Gelir Vergisi mükellefleri % 15 oranından başlamak üzere 

103’ üncü maddede yer alan dilimler halinde % 35’e varan oranlarda gelir vergisi ödemektedirler. 

 Kurumlar vergisi oranı sabit olmakla birlikte; ortaklara dağıtılan kar paylarının menkul 

sermaye iradı olarak gelir vergisine tabi olması nedeniyle, elde edilen kurum kazancından hareketle 

,gelir vergisi mükelleflerine göre vergi yükü  karın sermayeye ilavesi dışında  daha fazla 

olabilmektedir. 

 Karın sermayeye ilavesi, kurum kazancının dağıtılmaması veya ortakların şirket üzerinden 

ücret geliri elde ettiği hallerde; belirli bir rakamın üzerindeki kazançlarda kurumlar vergisine tabi 

limited ve anonim şirketler vergi yükü itibariyle daha avantajlı oldukları gibi ortaklar limited 



şirketlerde sadece  kamu borçları için sermaye hisseleri nispetinde diğer borçlar için koydukları 

sermaye kadar sorumlu olmaktadırlar. Anonim şirketlerde ise sadece koydukları sermaye üzerinden 

alacaklılara karşı sorunlulukları bulunmaktadır.  

Bu kapsamda, şahıs işletmeleri ile kolektif ve komandit şirketlerin komandite ortakları 

açısından Ticaret Kanunu hükümlerine göre gerçekleştirilecek tür değişikliği vergisel teşvikler de 

dikkate alındığında avantaj teşkil etmektedir. 

 

                                                                                                                       Mustafa ÇOTAK 

                                                                                                                   Vergi/Mali Danışmanı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŞAHIS İŞLETMELERİ İLE SERMAYE ŞİRKETLERİNİN 

SERMAYE YAPISI VE SORUMLULUK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: 

Karşılaştırılan 
Hususlar 

Şahıs 
İşletmesi 

Adi Şirket Kollektif 
Şirket 

Komandit Şirket Limited Şirket Anonim Şirket 

Hangi Kanun 
hükümlerine 

tabi 
olduğu 

Türk Ticaret 
Kanunu 

Borçlar 
Kanunu 

Türk Ticaret 
Kanunu 

Türk Ticaret 
Kanunu 

Türk Ticaret 
Kanunu 

Türk Ticaret 
Kanunu 

Ortak Sayısı Tek Birden fazla Birden fazla Birden fazla Bir veya daha 
fazla 

Bir veya daha 
fazla 

Kurucu yapısı Gerçek kişi Gerçek ya da 
tüzel kişi 

Gerçek kişi Gerçek ya da tüzel 
kişi 

Gerçek ya da 
tüzel kişi 

Gerçek ya da 
tüzel kişi 

Sermaye yapısı Herhangi bir 
sınırlama 

yok 

Herhangi bir 
sınırlama yok 

Herhangi bir 
sınırlama 

yok 

Herhangi bir 
sınırlama yok 

En az 10.000 
TL ve üzeri 

Ez az 50.000 TL 
ve üzeri 

Halka açık 
şirketlerde en 
az 100.000 TL 

ve üzeri 

Tüzel Kişilik Tüzel kişiliği 
yoktur. 

Gerçek kişi 
olarak işlem 

görür. 

Tüzel kişiliği 
yoktur. 

Tüzel kişiliği 
Mevcuttur. 

Tüzel kişiliği 
Mevcuttur. 

Tüzel kişiliği 
Mevcuttur. 

Tüzel kişiliği 
Mevcuttur. 

Hangi Kanuna 
göre 

vergilendirilir 

Gelir Vergisi Gelir Vergisi Gelir Vergisi Komandite ortaklar 
Gelir Vergisi 

Komanditer ortaklar 
yönünden Kurumlar 

Vergisi 

Kurumlar 
Vergisi 

Kurumlar 
Vergisi 

Ticaret Siciline 
Tescil 

Zorunluluğu 

Unvan tescili 
zorunludur 

Unvan tescili 
zorunludur 

Zorunludur Zorunludur Zorunludur Zorunludur 

Borçlara karşı 
ortakların 

sorumluluğu 

Birinci 
dereceden 

sorumlu 

Birinci 
dereceden 

sorumlu 

Ortaklar 
sınırsız ve 

müteselsilen 
sorumlu 

Komandite ortaklar 
sınırsız müteselsil ve 

ikinci dereceden 
sorumlu.Komanditer 
ortaklar koydukları 

sermaye miktarında 
sorumlu 

Şirket ortakları 
koydukları ya 

da taahhüt 
ettikleri 
sermaye 

miktarında 
sorumlu 

Şirket 
borçlarına 

yönelik olarak 
hissedarlar 
koydukları 
sermaye ile 

sorumlu. 

Kamu 
borçlarına karşı 

sorumluluk 

Birinci 
dereceden 

sorumlu 

Birinci 
dereceden 

sorumlu 

Ortaklar 
sınırsız ve 

müteselsilen 
sorumlu 

Komandite ortaklar 
sınırsız müteselsil ve 

ikinci dereceden 
sorumlu.Komanditer 
ortaklar koydukları 

sermaye miktarında 
sorumlu 

Şirket ortakları 
koydukları 
sermaye 

nispetinde 
müdürler ise 

müteselsil 
sorumlu. 

Kanuni 
temsilciler 

şirket 
borçlarının 

ödenmesinden 
dolayı 

müteselsilen 
sorumlu, 

Şirket mal 
varlığıyla 
sorumlu 

 


