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SĐRKÜLER               Đstanbul, 14.05.2012 
Sayı: 2012/111             Ref: 4/111 
 
 
Konu:  
DERNEKLER ĐN VERGĐLENDĐRĐLMESĐ REHBERĐ  
 
Gelir Đdaresi Başkanlığı tarafından “Derneklerin Vergilendirilmesi Rehberi” yayınlanmıştır.  
 
Rehberde;  
 
- Derneklere kamuya yararlı dernek statüsü verilmesine ilişkin mevzuat ile kamuya yararlı 
derneklere yapılan bağışların vergiye tabi kazançtan indirilmesine dair mevzuat,  
 
- Derneklerin vergi mevzuatı karşısındaki durumu; mükellefiyet durumu, elde ettikleri 
kazançların vergi mevzuatı karşısındaki durumu, yönetim kurulunun vergi borcundan 
sorumluluğu, gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan derneklere yapılan bağışların gelir vergisi 
mevzuatındaki yeri,  
 
- Dernek iktisadi işletmelerinin vergi mevzuatı karşısındaki durumu; mükellefiyet durumu, 
yükümlülükleri vergilendirilmesi, yabancı derneklerin iktisadi işletmelerinin vergi mevzuatı 
karşısındaki durumu, iktisadi işletmenin kazancının derneğe aktarılmasında vergi tevkifatı  
 
hakkında açıklamalara yer verilmiştir.  
 
 
 
Saygılarımızla,  
 
 
 
        DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
           MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  
 
 
 
EK: 
Derneklerin Vergilendirilmesi Rehberi  
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(*)  Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 
hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 
alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 
yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  
 
(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 
uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   
 
 
Erkan YETK ĐNER  
YMM 
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 
eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
 
Güray ÖĞREDĐK  
SMMM 
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 
gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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Ayrõntõlõ bilgi almak için  

Vergi !leti im Merkezinin (V!MER) 444 0 189 telefon hattõna 

ba!vurabilirsiniz. 
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posta bilgilendirme hizmetine abone olabilirsiniz. 
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G R " 

Bu rehber, Gelir !daresi Ba kanlõ"õ tarafõndan benimsenen mükellef odaklõ hizmet anlayõ õnõn 

gere"i olarak, dernek  eklinde faaliyet gösteren tüzel ki iliklerin vergilendirme sürecinde ödev ve 

yükümlülüklerine ili kin genel bilgiler vermek üzere hazõrlanmõ tõr. 

5253 sayõlõ Dernekler Kanununa göre dernek; kazanç payla ma dõ õnda, kanunlarla 

yasaklanmamõ  belirli ve ortak bir amacõ gerçekle tirmek üzere, en az yedi gerçek veya tüzel ki inin, 

bilgi ve çalõ malarõnõ sürekli olarak birle tirmek suretiyle olu turduklarõ tüzel ki ili"e sahip ki i 

topluluklarõnõ ifade etmektedir. 

Dernekler, kurulu  bildirisini ve eklerini merkezlerinin bulundu"u mahallin en büyük mülki 

amirli"ine vermeleriyle tüzel ki ilik kazanõrlar. Derneklerin tüzel ki ilikleri seçilmi  organlar 

tarafõndan yönetilir ve temsil edilirler. 

 Bu rehberde, derneklerin Türk Vergi Sisteminde yer alan vergi kanunlarõ kar õsõndaki genel 

durumlarõ, istisna ve muafiyetler, derneklere ait iktisadi i letmelerin vergilendirilmesi ile Bakanlar 

Kurulu Kararõ ile derneklere kamu yararlõ statü tanõnmasõna yönelik açõklamalar yer almaktadõr. 

 

1.  BAKANLAR KURULU KARARIYLA DERNEKLERE KAMUYA YARARLI STATÜSÜ    

TANINMASI 

Bir derne"in kamuya yararlõ dernek sayõlabilmesi için, ilgili bakanlõklarõn ve Maliye 

Bakanlõ"õnõn görü ü üzerine !çi leri Bakanlõ"õnõn teklifi ve Bakanlar Kurulunun bu yönde karar 

vermesi gerekmektedir. 

 Kamu yararõna çalõ an dernek statüsü bulunan derneklerin bir araya gelerek bir üst kurulu  

(federasyon, konfederasyon) olu turmalarõ halinde, te ekkül olunan bu yeni tüzel ki ilik, do"rudan 

“kamu yararõna çalõ an dernek” statüsü kazanmaz. Dernek federasyonu ya da konfederasyonlarõnõn 

kamu yararõna dernek statüsü kazanabilmeleri için dernekler için gerekli öngörülen tüm ko ullarõ 

aynen ta õmalarõ ve aynen dernekler gibi gerekli ba vuru ve izin i lemlerini ikmal etmeleri 

gerekmektedir. 

1.1.  Kamuya Yararlõ Dernek Statüsünün Kazanõlmasõ 

5253 sayõlõ Dernekler Kanununun 27 nci maddesinde bir derne"in kamu yararõna çalõ an 

derneklerden sayõlabilmesi için; 

 1- Derne"in en az bir yõldan beri faaliyette bulunmasõ, 

 2- Derne"in amacõ ve bu amacõ gerçekle tirmek için giri ti"i faaliyetlerin topluma yararlõ 

sonuçlar verecek nitelikte ve ölçüde olmasõ, 

gerekti"i hükme ba"lanmõ tõr. 
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Anõlan kanun çerçevesinde derneklere Bakanlar Kurulu Kararõ ile kamuya yararlõ dernek 

statüsü verilmesi sürecinde, Bakanlõ"õmõz görü ünün olu turulmasõnda esas alõnan kriterler 2, 4 ve 

15 numaralõ Kurumlar Vergisi Sirkülerinde belirtilmi tir. Buna göre bir derne"in kamu yararõna 

çalõ an derneklerden sayõlabilmesi için; 

 1-  Dernek tüzü"ünde amaç olarak belirlenen faaliyetlerin topluma yararlõ sonuçlar verecek 

nitelikte (kamu hizmeti niteli"inde olmasõ) ve ölçüde olmasõ,  

 2- Yõl içinde elde edilen gelirlerin en az üçte ikisinin dernek amaçlarõna harcanaca"õ 

hususuna tüzükte yer verilmesi, 

    3-  Derne"in amaç edindi"i hizmetlerin herkesin yararõna açõk olaca"õnõn, belli bir yöre veya 

kitleye hizmetle sõnõrlõ olmadõ"õnõn tüzükte yazõlõ bulunmasõ, 

 4- Yukarõdaki maddelerde belirtilen hususlarõn en az son iki yõlda fiilen gerçekle tirilmi  

olmasõ, 

 5- Derne"in sahip oldu"u malvarlõ"õnõn ve yõllõk gelirinin tüzü"ünde amaç edindi"i 

hizmetleri gerçekle tirecek düzeyde olmasõ 

 gerekmektedir. 

 

 Kendilerine Bakanlar Kurulu Kararõ ile kamuya yararlõ dernek statüsü 

tanõnmasõnõ isteyen dernekler  çi!leri Bakanlõ$õna ba!vurmalõdõrlar. 

        Kamuya yararlõ çalõ!an derneklere ili!kin listeye www.dernekler.gov.tr adresinden 

ula!õlmasõ mümkündür.

 

1.2.  Kamuya Yararlõ Derneklere Vergi Kanunlarõnda Sa$lanan Avantajlar  

  Bakanlar Kurulunca, kamuya yararlõ dernek statüsü verilen derneklere Türk vergi sisteminde bazõ 

avantajlar tanõnmõ tõr.  

1.2.1. Katma De$er Vergisi  stisnasõ 

  3065 Sayõlõ Katma De"er Vergisi Kanununun 17 nci maddesinde “Kültür ve E"itim Amacõ 

Ta õyan !stisnalar” ve “Sosyal Amaç Ta õyan !stisnalar” da belirtilen mal teslimleri ve hizmet 

ifalarõ ile sõnõrlõ olmak üzere kamuya yararlõ derneklere katma de"er vergisi istisnasõ hakkõ 

tanõnmõ tõr. 

    Buna göre;  

Kamu menfaatine yararlõ derneklerin;  

 !lim, fen ve güzel sanatlarõ, tarõmõ yaymak, õslah ve te vik etmek amacõyla yaptõklarõ teslim 

ve hizmetleri,  
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 Tiyatro, konser salonu, kütüphane, sergi, okuma ve konferans salonlarõ ile spor tesisleri 

i letmek veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri kültür ve e"itim faaliyetlerine ili kin teslim ve 

hizmetleri, 

katma de"er vergisinden istisna edilmi tir. 

            Kamu menfaatine yararlõ derneklerin; 

 Hastane, nekahathane, klinik, dispanser, prevantoryum, sanatoryum, kan bankasõ ve organ    

nakline mahsus bankalar, anõtlar, botanik ve zooloji bahçeleri, parklar ile veteriner, 

bakteriyoloji, seroloji ve distofajin laboratuvarlarõ gibi kurulu lar, ö"renci veya yeti tirme 

yurtlarõ, ya lõ ve sakat bakõm ve huzurevleri, parasõz fukara a evleri, dü künevleri ve 

yetimhaneleri i letmek veya yönetmek suretiyle ifa ettikleri kurulu  amaçlarõna uygun 

teslim ve hizmetleri ile bunlardan sa"lõk hizmeti sunanlarõn te his ve tedaviye yönelik 

olarak birbirlerine yapacaklarõ teslim ve hizmetleri 

katma de"er vergisinden istisnadõr. 

Kamu menfaatine yararlõ derneklere; 

 Bedelsiz olarak yapõlan her türlü mal teslimi ve hizmet ifalarõ  

katma de"er vergisinden istisnadõr. 

1.2.2. Veraset ve  ntikal Vergisi Muafiyeti 
 
7338 sayõlõ Veraset ve !ntikal Vergisi Kanununun muafiyetleri düzenleyen 3 üncü maddesinin 

(a) fõkrasõnda, amme idareleri, emekli ve yardõm sandõklarõ, sosyal sigorta kurumlarõ, umumi menfaate 

hadim cemiyetler, siyasi partiler ve bunlara ait olan veya bunlarõn aralarõnda kurduklarõ te ekküllerden 

Kurumlar Vergisine tabi olmayanlarõn veraset ve intikal vergisinden muaf oldu"u hükme ba"lanmõ , 

(b) fõkrasõnda ise (a) fõkrasõnda sayõlanlar dõ õnda kalan hükmi  ahõslara ait olup, umumun istifadesi 

için ilim, ara tõrma, kültür, sanat, sõhhat, e"itim, sa"lõk, hayõr, imar, spor gibi maksatlarla kurulan 

te ekküllerin veraset ve intikal vergisinden muaf oldu"u hükmüne yer verilmi tir. 

Veraset ve !ntikal Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin (b) fõkrasõnda belirtilen amaçlarõ 

gerçekle tirmek için kurulan derneklere bu nitelikleri devam etti"i sürece yapõlacak ba"õ  ve yardõmlar 

veraset ve intikal vergisinden muaftõr. 

1.2.3. Emlak Vergisi Muafiyeti 

1319 Sayõlõ Emlak Vergisi Kanununun 4/e ve 14/c maddeleri gere"ince Kurumlar Vergisine 

tabi i letmelere ait olmamalarõ veya bunlara tahsis edilmi  bulunmamalarõ  artõyla, kamuya yararlõ 

derneklere ait bina ve araziler emlak vergisinden daimi olarak muaf tutulmu tur. 
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1.2.4.   Damga Vergisi Muafiyeti 

488 sayõlõ Damga Vergisi Kanununun 9 uncu maddesi ve damga vergisinden istisna edilen  

ka"õtlarõn  belirtildi"i  Kanuna ekli  (2) sayõlõ  tablonun “V. Kurumlarla ilgili ka!õtlar” ba lõklõ 

bölümünün 17 numaralõ fõkrasõ uyarõnca, genel menfaatlere yararlõ dernekler, her türlü i lemlerinde 

düzenlenen ve damga vergisi kendileri tarafõndan ödenmesi gereken ka"õtlar bakõmõndan damga 

vergisinden muaftõr.   

Di"er taraftan, Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayõlõ tablonun “IV. Ticari ve medeni i lerle 

ilgili ka!õtlar” ba lõklõ bölümün 31 numaralõ fõkrasõ uyarõnca, dernekler tarafõndan iktisadi 

i letmelerine dahil olmayan gayrimenkullerin gerçek ki ilerce mesken, dernekler ve vakõflarca 

yerle im yeri olarak kiralanmasõna ili kin düzenlenen kira sözle meleri damga vergisinden istisnadõr.”  

            1.2.5.  Harç  stisnasõ 

492 sayõlõ Harçlar Kanununun dördüncü kõsmõnda Tapu ve Kadastro Harçlarõ düzenlenmi  

olup, “Harçtan Müstesna Tutulan ! lemler” ba lõklõ 59 uncu maddesinde ise derneklerle ilgili 

muafiyete yer verilmi tir. 492 sayõlõ Harçlar Kanununun 59 uncu maddesinin (b) bendi gere"ince kamu 

menfaatlerine yararlõ derneklerin iktisap edecekleri gayrimenkullerin ve sair ayni haklarõn tescilleri ve 

 erhi gerektiren i lemleriyle bu derneklere ait tesislerin ve bu tesislerin sonradan iktisap edecekleri 

gayrimenkullerin ve sair ayni haklarõn tescilleri ve  erhi gerektiren i lemleri ve bunlarõn terkinleri 

harçtan istisna edilmi tir. Söz konusu istisna hükmü Kanunda öngörülen ko ullarõ haiz derneklerin 

gayrimenkul iktisabõ ve tescil i lemleri ile  erhi gerektiren di"er i lemlerine münhasõr olup, anõlan 

derneklerin gayrimenkul ve sair ayni hak satõ  ve devir i lemlerini kapsamamaktadõr. 

1.3.  Kamuya Yararlõ Derneklere Yapõlacak Ba$õ! ve Yardõmlarõn  ndirilmesi 

Kamu yararõna çalõ an derneklere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafõndan Gelir 

Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinde belirtilen 

 artlar dahilinde yapõlan ba"õ  ve yardõmlar gelir ve kurumlar vergisi matrahõnõn tespitinde indirim 

konusu yapõlabilecektir.  

1.4.   Kamuya Yararlõ Dernek Vasfõnõn Kaybedilmesi 

 Kamu yararõna çalõ an dernek statüsü kazanan dernekler, bu statülerini devam ettirmek istedikleri 

sürece, ba langõçta sahip olmalarõ gereken tüm  artlarõ korumalarõ gerekmektedir. Kamuya yararlõ 

dernekler en az iki yõlda bir denetlenmektedir. Yapõlan bu denetimlerde derne"in kamu yararõna çalõ an 

dernek statüsüne ili kin niteliklerini devam ettirip ettirmedi"ine de bakõlmaktadõr. 

 Yapõlan denetim neticesinde derne"in kamu yararõna çalõ an dernek statüsünü kaybetti"ine ili kin 

sonuçlara ula õldõ"õ takdirde !çi leri Bakanlõ"õ; Maliye Bakanlõ"õnõn ve varsa ilgili di"er bakanlõklarõn 

görü ünü alarak, derne"in kamu yararõna çalõ an dernek statüsünün kaldõrõlmasõnõ Bakanlar Kuruluna 

teklif eder. !çi leri Bakanlõ"õnõn teklifi ve Bakanlar Kurulu kararõyla kamu yararõna çalõ an 
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derneklerden sayõlma kararõ iptal edilen dernek, !çi leri Bakanlõ"õnca ilgili valili"e bildirilir ve karar 

valilik tarafõndan ilgili derne"e tebli" edilir. 

 

2.  DERNEKLER N VERG  KANUNLARI KAR"ISINDAK  DURUMU 

2.1. Derneklerin Vergi Mükellefiyeti 

 5520 sayõlõ Kurumlar Vergisi Kanununun 1 inci maddesine göre dernek kurumlar vergisi 

mükellefleri arasõnda sayõlmazken, aynõ maddenin (ç) bendi ile derneklere ait iktisadi i letmeler 

kurumlar vergisi mükellefiyeti kapsamõna alõnmõ lardõr. Aynõ Kanunun 2 nci maddesinin be inci 

fõkrasõnda, derneklere ait veya ba"lõ olup faaliyetleri devamlõ bulunan ve sermaye  irketleri ile 

kooperatifler dõ õnda kalan ticari, sõnai ve zirai i letmelerin derneklerin iktisadi i letmeleri oldu"u, aynõ 

maddenin altõncõ fõkrasõnda da derneklere ait iktisadi i letmelerin kazanç amacõ gütmemelerinin, 

faaliyetlerinin kanunla verilmi  görevler arasõnda bulunmasõnõn, tüzel ki iliklerinin olmamasõnõn, 

ba"õmsõz muhasebelerinin ve kendilerine ayrõlmõ  sermayelerinin veya i yerlerinin bulunmamasõnõn 

mükellefiyetlerini etkilemeyece"i, mal ve hizmet bedelinin sadece maliyeti kar õlayacak kadar 

olmasõnõn, kâr edilmemesi veya kârõn kurulu  amaçlarõna tahsis edilmesinin bunlarõn iktisadi i letme 

niteli"ini de"i tirmeyece"i hükme ba"lanmõ tõr. 

 Buna göre, derneklerin tüzel ki ili"i itibariyle kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmamaktadõr. 

Ancak, derneklerin devamlõlõk arz eden ticari, sõnai veya zirai nitelikte di"er bir ifadeyle bir 

organizasyona ba"lõ olarak piyasa ekonomisi içerisinde bedel kar õlõ"õ mal alõm-satõmõ, imalatõ ya da 

hizmet ifasõ gibi bir faaliyetinin bulunmasõ halinde bu faaliyetler nedeniyle olu acak iktisadi i letme 

nezdinde kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis edilmesi gerekecektir. 

2.2. Derneklerin Yapacaklarõ Ödemeler Üzerinden Gelir Vergisi Kesintisi 

Dernekler, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94 üncü maddesinde nakden veya hesaben ödeme 

yaptõklarõ sõrada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecbur tutulanlar 

arasõnda sayõlmõ tõr. Bu madde hükmüne istinaden, derneklerin nakden veya hesaben yapacaklarõ 

ödemeler üzerinden yapmõ  olduklarõ tevkifatlarõ, muhtasar beyanname ile ödeme veya tahakkukun 

yapõldõ"õ yer vergi dairesine beyan edilip ödenmesi gerekmektedir. 

 

Örnek 1: (X) Derne"i tarafõndan gelir vergisi mükellefi Bay (A)’ya ait i yeri aylõk brüt 1.000 

TL’ye kiralanmõ tõr. Dernek tarafõndan ki iye brüt 1.000 TL ödeme yapõlmasõ durumunda %20 

oranõnda kesinti yapõlarak, kesinti tutarõ olan 200 TL, dernek tarafõndan ödeme veya tahakkukun 

yapõldõ"õ yer vergi dairesine ertesi ayõn 23’ünde muhtasar beyanname ile beyan edilecektir.  
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Örnek 2: Dernekler tarafõndan esnaf muaflõ"õndan faydalanan bir mükelleften mal ve hizmet 

alõmõnda bulunulmasõ halinde, Dernek tarafõndan mal alõmõ için %5, hizmet alõmõ için %10 tevkifat 

yapõlõp ödemenin yapõldõ"õ ay muhtasar beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir. 

2.3. Derneklerin Elde Ettikleri Gayrimenkul Sermaye  ratlarõnõn Vergilendirilmesi  

Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin (5/b) bendinde, vakõflar (mazbut vakõflar hariç)  

ve derneklere ait gayrimenkullerin kiralanmasõ kar õlõ"õnda bunlara yapõlan kira ödemelerinden gelir 

vergisi tevkifatõ yapõlaca"õ hükme ba"lanmõ tõr. 

 Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde sayõlan tevkifat yapmaya mecbur olanlar 

tarafõndan  derneklere ödenen kira bedellerinden gelir vergisi kesintisi yapõlacaktõr. Sendikalar, 

ticaret odalarõ, sanayi odalarõ, ticaret borsalarõ, esnaf odalarõ ve bunlarõn birlikleri ile di"er 

mesleki kurulu lara ait oda ve birlikler, siyasi partiler, emekli ve yardõm sandõklarõna yapõlan 

kira ödemelerinden de gelir vergisi kesintisi yapõlmasõ gerekmektedir. 

 Derneklere ait ta õnmazlarõn bir iktisadi i letme olu turacak  ekilde kiralanmasõ halinde, 

olu acak iktisadi i letme kurumlar vergisi mükellefi oldu"undan elde edilen kira gelirleri 

üzerinden vergi kesintisi yapõlmayacaktõr. Di"er taraftan 5520 sayõlõ Kurumlar Vergisi 

Kanununun Geçici 2. Maddenin birinci fõkrasõnõn (a) bendine göre;   01.01.2008-31.12.2015 

tarihleri arasõnda derneklerce elde edilen kesinti suretiyle vergilendirilmi  mal ve haklarõn 

kiralanmasõ dolayõsõyla iktisadi i letme olu mu  sayõlmaz. 

Bu tevkifatõn yapõlmasõ bakõmõndan kendisine kira ödemesinden bulunulan derne"in kamuya 

yararlõ dernek veya vakfõn Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanõnmõ  vakõf olmasõ önem arz 

etmemektedir. Ancak, özel kanunlarõnda gelir veya kurumlar vergisine ili kin istisna veya muafiyet 

hükümleri bulunan dernek ve vakõflara ait gayrimenkullerin kiralanmasõ dolayõsõyla bunlara yapõlan 

kira ödemelerinden tevkifat yapõlmayaca"õ tabiidir. 

2.3.1. Derneklere Ait Gayrimenkullerin Kiralanmasõnõn KDV Kar!õsõndaki Durumu 

Derneklere ait a a"õdaki gayrimenkullerin kiralanmasõ i lemleri KDV’den istisnadõr: 

 Arazi, bina (dö eli olarak kiraya verilenlerde dö eme için alõnan kira bedelleri dahildir), maden 

sularõ, menba sularõ, madenler, ta  ocaklarõ, kum ve çakõl istihsal yerleri, tu"la ve kiremit 

harmanlarõ, tuzlalar ve bunlarõn mütemmim cüz’üleri ve teferruatõ, 

 Voli mahalleri ve dalyanlar, 

 Gayrimenkullerin, ayrõ olarak kiraya verilen mütemmim cüz’üleri ve teferruatõ ile bilumum 

tesisatõ demirba  e yasõ ve dö emeleri. 
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2.3.2. Derneklere Ait Gayrimenkullerin Kiralanmasõnõn Katma De$er Vergisi 

Kar!õsõndaki Durumu 

 Katma De"er Vergisi Kanununun; 

 -1/3-f maddesinde; Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve haklarõn 

kiralanmasõ i lemlerinin katma de"er vergisine tabi oldu"u, 

 -1/3-g maddesinde; genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve köyler 

ile bunlarõn te kil ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve vakõflara, her türlü mesleki kurulu lara 

ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafõndan kurulan veya i letilen müesseseler ile döner sermayeli 

kurulu larõn veya bunlara ait veya tabi di"er müesseselerin ticarî, sõnaî, ziraî ve meslekî nitelikteki 

teslim ve hizmetlerinin, katma de"er vergisine tabi oldu"u, 

 -17/4-d maddesinde ise iktisadi i letmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanmasõ 

i lemlerinin katma de"er vergisinden istisna oldu"u, 

 hüküm altõna alõnmõ tõr.  

Derneklere ait gayrimenkullerin iktisadi i letmeye dahil olmamak kaydõyla kiraya verilmesi i lemi 

Katma De"er Vergisi Kanununun 1/3-f maddesine göre katma de"er vergisinin konusuna girmekle 

birlikte, söz konusu kiralama i lemi Kanunun 17/4-d maddesine göre katma de"er vergisinden istisna 

tutulmaktadõr. 

 Öte yandan, derne"e ba"lõ iktisadi i letmeye ait gayrimenkullerin kiraya verilmesi i lemi ise 

Katma De"er Vergisi Kanununun 1/3-g maddesine göre katma de"er vergisine tabi olaca"õndan, 

Kanunun 17/4-d maddesindeki istisna hükmü kapsamõnda de"erlendirilmesi mümkün 

bulunmamaktadõr.  

2.3.3. Gayrimenkul Dõ!õndaki Di$er Mal ve Haklarõn Kiralanmasõ  !lemlerinin Katma 

De$er Vergisi Kar!õsõndaki Durumu 

GVK.nun 70. maddesinde sayõlan gayrimenkul dõ õnda kalan di"er mal ve haklarõn dernekler 

tarafõndan kiraya verilmesi i lemleri, iktisadi i letmeye dahil olsun veya olmasõn katma de"er vergisine 

tabi bulunmaktadõr. Bunlarõn kiraya verilmesi i lemlerinde, Katma De"er Vergisi Kanununun 17/4-d 

maddesinde yer alan istisnanõn uygulanmasõ söz konusu de"ildir.  

Dolayõsõ ile bu mal ve haklarõn dernekler tarafõndan kiraya verilmesi katma de"er vergisine tabi 

olacaktõr. Böylece, motorlu tahmil-tahliye araçlarõ, kara nakliye vasõtalarõ, uçaklar, gemiler, i  

makineleri, arama, i letme, imtiyaz haklarõ ve ruhsatlarõ ile di"er haklar vb. nin kiraya verilmesi 

i leminde bunlarõn iktisadi i letmeye dahil olup olmamasõna bakõlmaksõzõn katma de"er vergisi 

hesaplanmasõ gerekmektedir. Söz konusu mal ve haklarõn yurt dõ õndan kiralanmasõ da vergiye tabidir. 

 Bu mal ve haklarõ kiraya veren derneklerin gerçek usulde katma de"er vergisi 

mükellefiyetlerinin bulunmamasõ ve kiralayanõn gerçek usulde katma de"er vergisi mükellefi olmasõ 
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halinde, bu i lem üzerinden hesaplanan katma de"er vergisi kiralayan tarafõndan sorumlu sõfatõyla 

beyan edilerek ödenecektir. Bu kapsamdaki kiralamalarda kiraya veren ve katma de"er vergisi 

mükellefiyeti bulunmayan dernek tarafõndan herhangi bir beyan yapõlmayacaktõr. 

Bu mal ve haklarõ kiralayanlarõn da gerçek usulde katma de"er vergisi mükellefiyeti 

bulunmamasõ halinde, dernek adõna gerçek usulde katma de"er vergisi mükellefiyeti tesis edilecek ve 

bu i lem üzerinden hesaplanan katma de"er vergisi dernek tarafõndan mükellef sõfatõyla 1 No.lu KDV 

Beyannamesi ile beyan edilecektir.  

2.4.  Derne$in Tasarruflarõnõ Bankada De$erlendirmesi Sonucunda Elde Etti$i Menkul 

Sermaye  ratlarõndan Tevkifat Yapõlmasõ 

 Gelir Vergisi Kanunun Geçici 67 nci maddesine göre; bankalar arasõ mevduat ile aracõ 

kurumlarõn borsa para piyasasõnda de"erlendirdikleri kendilerine ait paralarõna yürütülen faizler hariç 

olmak üzere, 75 inci maddenin ikinci fõkrasõnõn (7), (12) ve (14) numaralõ bentlerinde yazõlõ menkul 

sermaye iratlarõndan ödemeyi yapanlarca %15 oranõnda vergi tevkifatõ yapõlõr. 

Dolayõsõyla, dernekler tarafõndan elde edilen a a"õdaki menkul sermaye iratlarõndan 01.01.2006 

tarihinden itibaren ödemeyi yapanlarca %15 oranõnda vergi tevkifatõ yapõlacaktõr.  

Gelir sahibinin gerçek veya tüzel ki!i ya da dar veya tam mükellef olmasõ, vergi mükellefiyeti 

bulunup bulunmamasõ, vergiden muaf olup olmamasõ ve elde edilen kazancõn vergiden istisna 

olup olmamasõ, GVK Geçici 67/4 üncü fõkra hükümleri uyarõnca yapõlacak tevkifatõ etkilemez. 

 

Gelir Vergisi Kanunun 75 inci maddesinin (7), (12) ve (14) üncü maddelerinde düzenlenen menkul 

sermaye iradõ türleri a a"õda belirtilmi tir. 

 Mevduat faizleri  

 Faizsiz olarak kredi verenlere ödenen kâr paylarõ ile kâr ve zarar ortaklõ"õ belgesi kar õlõ"õ 

ödenen kâr paylarõ ve özel finans kurumlarõnca kâr ve zarara katõlma hesabõ kar õlõ"õnda ödenen 

kâr paylarõ.  

 Her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut !daresi, Kamu Ortaklõ"õ !daresi ve 

Özelle tirme !daresince çõkarõlan menkul kõymetler ve varlõk kiralama  irketleri tarafõndan 

ihraç edilen kira sertifikalarõndan sa"lanan gelirlerin geri alõm ve satõm taahhüdü ile iktisap 

veya elden çõkarõlmasõ kar õlõ"õnda sa"lanan menfaatler.* 

Bir derne"in nakit varlõklarõnõn bir kõsmõnõn, derne"in amaçlarõnõ gerçekle tirebilmek için 

ihtiyaç duydu"u gelirleri sa"lamak amacõyla menkul kõymet alõmõna tahsis edilmesi, daha sonra bu 

                                                 
*  2012 yõlõ için 1.290 TL 
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menkul kõymetlerin yõl içinde farklõ tarihlerde birkaç kez elden çõkarõlmasõ veya itfa tarihinde nemasõ 

ile birlikte tahsil edilmesi durumunda, devamlõlõk arz eden ticari, sõnai ve zirai bir faaliyetten söz 

edilemeyece"inden derne"e ba"lõ bir iktisadi i letmenin varlõ"õ söz konusu olmayacaktõr. Bu durumda, 

derneklerin elde etti"i menkul sermaye iradõ üzerinden GVK Geçici 67 nci Madde hükmüne göre 

tevkifat yolu ile nihai bir vergileme söz konusu olacaktõr. 

Ancak, söz konusu derne"in, üyelerinden aidat veya ba"õ  adõ altõnda topladõ"õ ve/veya üyelerin 

de"erlendirilmek üzere verdikleri paralarla müstakil bir eleman istihdamõnõ gerektirecek boyutta 

menkul kõymet alõm-satõm faaliyetinde bulunmasõ ve münhasõran bu faaliyet için eleman istihdam 

edilmesi ticari organizasyonun olu tu"u anlamõna gelecektir ve söz konusu faaliyet dolayõsõyla olu an 

iktisadi i letme nezdinde kurumlar vergisi mükellefiyeti tesis edilmesi gerekecektir. 

2.5.  Dernek Yönetim Kurullarõnõn Vergi Borçlarõ Kar!õsõndaki Sorumlulu$u 

 Derneklerin mükellef veya vergi sorumlusu olmalarõ halinde bunlara dü en ödevler kanuni 

temsilcileri tarafõndan yerine getirilir.  

 Kanuni temsilcilerin bu ödevleri yerine getirmemeleri yüzünden mükelleflerin veya vergi 

sorumlularõnõn varlõ"õndan tamamen veya kõsmen alõnamayan vergi ve buna ba"lõ alacaklar, kanunî 

ödevleri yerine getirmeyenlerin varlõklarõndan alõnõr. Bu hüküm Türkiye'de bulunmayan mükelleflerin 

Türkiye'deki temsilcileri hakkõnda da uygulanõr.  

 Temsilciler veya te ekkülü idare edenler bu suretle ödedikleri vergiler için asõl mükelleflere 

rücu edebilirler. 

2.6. Gõda Bankacõlõ$õ Faaliyetinde Bulunan Derneklere Yapõlan Ba$õ!larõn Gelir Vergisi 

Bakõmõndan Durumu 

 Fakirlere yardõm amacõyla gõda bankacõlõ"õ faaliyetinde bulunan derneklere, Maliye 

Bakanlõ"õnca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ba"õ lanan gõda, temizlik, giyecek ve yakacak 

maddelerinin maliyet bedeli indirilecek giderler arasõnda sayõlmõ tõr.  

 Ba"õ õ kabul edecek derne"in tüzü"ünde ihtiyacõ bulunanlara gõda yardõmõ yapabilmesine 

ili kin hükümlerin bulunmasõ gerekmektedir. Bununla beraber, derne"in ba ka alanlarda da faaliyet 

gösteriyor olmasõnõn, kamuya yararlõ dernek olup olmamasõnõn uygulama açõsõndan herhangi bir önemi 

bulunmamaktadõr.  

2.6.1. Ba$õ!a Konu Olacak Mallar ve Ba$õ!õn Niteli$i  

 Gõda bankacõlõ"õ kapsamõnda yapõlacak ba"õ larõn gõda, temizlik, giyecek ve yakacak maddesi 

niteli"inde olmasõ gerekmektedir. Yapõlacak ba"õ lar  artlõ olarak (bedelsiz olarak ihtiyaç sahiplerine 

da"õtõlmak üzere) yapõlmalõdõr.  
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2.6.2. Ba$õ!õ Yapanlarca Düzenlenecek Belgenin Niteli$i 

 !ndirim konusu yapõlacak ba"õ lar, ba"õ a konu mal bedeli fatura düzenleme sõnõrõnõn altõnda 

kalsa dahi mutlaka fatura ile belgelendirilecek ve ayrõca ta õma için sevk irsaliyesi düzenlenecektir.  

 Ba"õ lanan mala ili kin bilgileri eksiksiz olarak içerecek fatura, ba"õ  yapõlan dernek adõna 

düzenlenecektir. Mal bedeli olarak faturada, ba"õ a konu malõn maliyet bedeli (yüklenilen katma de"er 

vergisi hariç) yazõlõ olacaktõr. Faturada " htiyaç sahiplerine yardõm !artõyla ba$õ!landõ$õndan KDV 

hesaplanmamõ!tõr." ibaresinin yer almasõ zorunludur.  

2.6.2. Derneklerce Düzenlenecek Belge  

 Dernekler kendi mevzuatlarõnõn öngördü"ü belgeleri düzenleyecek ve ba"õ  yapanlara bir 

örne"ini vereceklerdir. Ticari faaliyetle u"ra anlarca düzenlenen faturalar, dernekler tarafõndan 

muhafaza edilecektir.  

2.6.3. Kayõt Düzeni ve Beyannamelerde Gösterim  

 Ticari i letmeye dahil mallarõn (gõda maddelerinin) ba"õ lanmasõ durumunda bu mallarõn 

maliyet bedeli Gelir Vergisi Kanununun 40 õncõ maddesi çerçevesinde gider kaydedilir. Bu i lem, 

faturanõn bir yandan gelir bir yandan da gider kaydedilmesi suretiyle gerçekle tirilir. 

2.6.3.1.  Gõda Bankacõlõ$õ Faaliyetinde Bulunan Derneklere Yapõlan Ba$õ!larõn KDV 

Bakõmõndan Durumu 

   Gõda bankacõlõ"õ kapsamõnda yapõlan ba"õ lar katma de"er vergisinden müstesnadõr. Katma 

de"er vergisi mükellefleri, bir vergilendirme döneminde yaptõklarõ ba"õ larõn toplam tutarõnõ ilgili 

dönem beyannamesinin 6 ve 7 nci satõrlarõna dahil etmek suretiyle beyanda bulunacaklardõr.  

   Kõsmi istisna mahiyetindeki bu teslimin (gõda maddesi ba"õ larõnõn) bünyesine giren katma 

de"er vergisi tutarõnõn indirim konusu yapõlmasõ mümkün bulunmamaktadõr. Bu nedenle, ba"õ õn 

yapõldõ"õ dönemde, ba"õ lanan gõda maddelerinin iktisabõ dolayõsõyla yüklenilen katma de"er vergisi 

tutarõnõn hesaplanmasõ ve aynõ döneme ait katma de"er vergisi beyannamesinin ilave edilecek KDV 

satõrõna dahil edilmesi, aynõ tutarõn defter kayõtlarõnda "indirim KDV" hesaplarõndan çõkarõlarak, gider 

hesaplarõna aktarõlmasõ gerekmektedir.  

              Ba"õ lanan gõda maddelerinin i letmeye dahil olmamasõ halinde ise, söz konusu malõn maliyet 

bedeli (KDV dahil) yõllõk beyannamenin ba"õ  ve yardõmlara ili kin bölümüne yazõlarak gelir vergisi 

matrahõnõn tespitinde indirim olarak dikkate alõnacaktõr.

3. DERNEKLERE A T  KT SAD   "LETMELER N N VERG LEND R LMES   

3.1. Mükellefiyet 

 Kurumlar Vergisi Kanununun l inci maddesine göre, dernekler (tüzel ki ili"i itibarõyla) 

kurumlar vergisinin konusu dõ õnda olup sadece bunlara ait iktisadi i letmelerin kurumlar vergisi 
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mükellefiyeti bulunmaktadõr. Derneklere ait iktisadi i letmeler ile i  ortaklõklarõnõn kazançlarõ kurumlar 

vergisine tabidir. Kurum kazancõ, gelir vergisinin konusuna giren gelir unsurlarõndan olu maktadõr.

 Derneklere ait veya ba"lõ olup faaliyetleri devamlõ bulunan sermaye  irketleri ile kooperatifler 

dõ õnda kalan ticari, sõnai ve zirai i letmeler ile benzer nitelikteki yabancõ i letmeler, derneklerin 

iktisadî i letmeleridir. Kurumlar Vergisi Kanunun uygulanmasõnda sendikalar dernek; cemaatler ise 

vakõf sayõlmaktadõr. 

3.2.Yükümlülükler 

Derneklere ba"lõ iktisadi i letmeler di"er i letmeler gibi mükellefiyet tesis ettirme, defter 

tutma, beyanname verme, belge düzenine uyma (fatura, gider pusulasõ, ödeme kaydedici cihaz fi i 

vb.) ile Vergi Usul Kanunu’nda belirtilen tüm vergisel yükümlülüklerini yerine getirmek 

zorundadõr.  

3.2.1. Tacir Sayõlma ve Türk Ticaret Siciline Kayõt Yaptõrma Zorunlulu$u 

6102 Sayõlõ Türk Ticaret Kanunu’nun 16/1 maddesine göre; ticaret  irketleriyle, amacõna 

varmak için ticari bir i letme i leten dernekler tacir sayõlõrlar. Ancak TTK 16/2 Maddesi hükmüne 

göre; kamu yararõna çalõ an dernekler bir ticari i letmeyi, ister do"rudan do"ruya ister kamu hukuku 

hükümlerine göre yönetilen ve i letilen bir tüzel ki i eliyle i letsinler, kendileri tacir sayõlmazlar.  

 Kamuya yararlõ derneklerin bir ticari i!letme i!letmesi halinde, dernek tüzel ki!ili$i 

tacir sayõlmaz, sadece derne$e ait ticari i!letme tacir sõfatõnõ ta!õr. 

Amaçlarõna ula mak için ticari i letme i leten dernekler, bu i letmeyi ticaret siciline 

kaydettirmek zorundadõr. Türk Ticaret Kanununa göre tacirler, kanun hükümlerine uygun olarak bir 

ticaret unvanõ seçmeye ve kullanmaya, i letmelerini ticaret siciline kaydettirmeye ve ticari defterler 

tutmaya mecburdurlar. Bu amaçla, derne"in adõ ve ticari i letmesine ait bilgilerin sicile 

kaydedilmesi zorunludur. 

3.2.2. Defter Tutma Zorunlulu$u 

Vergi Usul Kanununun 172 nci maddesi uyarõnca derneklere ait iktisadi i letmelerin mezkur 

Kanunun esaslarõna göre defter tutma zorunlulu"u bulunmakta ve defter tutma bakõmõndan 

tüccarlarõn tabi olduklarõ hükümlere uymalarõ icap etmektedir. Vergi Usul Kanununun 176 õncõ 

maddesinde tüccarlar defter tutma bakõmõndan iki sõnõfa ayrõlmõ  olup, I inci sõnõf tüccarlarõn 

bilanço esasõna göre, II nci sõnõf tüccarlarõn ise i letme hesabõ esasõna göre defter tutmalarõ 

gerekmektedir. Bununla birlikte, aynõ Kanunun 177 nci maddesinde, her türlü ticaret  irketleri ile 

kurumlar vergisine tâbi olan di"er tüzel ki ilerin I inci sõnõfa dâhil olduklarõ hüküm altõna 

alõnmõ tõr. 

Bu çerçevede, derneklere ait iktisadi i letmelerin kazançlarõ kurumlar vergisine tâbi 

oldu"undan, kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan iktisadi i letmelerin, bilanço esasõnda tutulan 
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ve Vergi Usul Kanununun 183 üncü maddesinde tanõmlanan yevmiye defterini, 184 üncü 

maddesinde tanõmlanan defterikebiri, 185 inci maddesinde tanõmlanan envanter defterini ve ayrõca 

faaliyetleri gere"i tutulmasõ gereken di"er defterleri tutmalarõ ve tasdike tabi olanlarõ aynõ Kanun 

hükümlerine göre tasdik ettirmeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, müracaatlarõ halinde, i lerinin 

icabõ bilanço esasõna göre defter tutmalarõna imkân veya lüzum görülmeyenlerin, i letme hesabõna 

göre defter tutmalarõna Maliye Bakanlõ"õnca müsaade edilmekte olup, bu durumda, söz konusu 

defterlerin yerine i letme hesabõ defterinin kullanõlaca"õ tabiidir. 

Öte yandan, Kurumlar vergisinden muaf olmakla beraber di"er vergilerden birine tâbi olan 

derneklere ait iktisadi i letmelerin de muaf olmadõklarõ vergiler için defter tutmalarõ zorunludur. 

Ayrõca, muhasebe kayõtlarõnõn, Vergi Usul Kanununun kayõt nizamõna ili kin hükümleri ile 

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebli"lerine uygun olmasõ ve dernek merkezinin muhasebe 

kayõtlarõ ile iktisadi i letmenin muhasebe kayõtlarõnõn birbiriyle karõ masõnõ önleyecek  ekilde ayrõ 

ayrõ izlenmesi ve aynõ Kanunun belge düzeni ile ilgili hükümlerine riayet edilmesi gerekmektedir. 

3.2.3.   flasa Tabi Olma 

 Türk Ticaret Kanununun 20/I maddesi uyarõnca, tacirler, her türlü borçlarõndan dolayõ iflasa 

tabidirler. !flasa tabi olma bakõmõndan, tacirin borçlarõnõn adi i lerden mi, yoksa ticari i lerden mi 

kaynakladõ"õ önem ta õmaz. Amacõna ula mak için ticari i letme i leten dernekler de, tacir 

sayõldõklarõndan, iflasa tabidirler. 

 Özel amaçlõ bir dernek açõsõndan bu sonuç kesindir, söz konusu dernekler, borçlarõndan 

dolayõ iflas yoluyla takip edilebilir ve iflasõna karar verildi"i takdirde, bu derne"e ili kin kayõt 

re'sen silinir. 

3.2.4.   Beyanname Verme ve Verginin Ödenmesi 

Derneklere ait iktisadi i letmeler,  elde ettikleri kurum kazançlarõ üzerinden vermekle yükümlü 

olduklarõ vergi beyannamelerini (kurumlar vergisi, KDV, gelir stopaj vb.) ilgili vergilerin kendi 

kanunlarõnda düzenlenen sürelerde, ba"lõ bulunduklarõ vergi dairesine vermek ve tahakkuk eden 

vergileri vadesinde ödemekle mükelleftirler. 

3.3. Derneklere Ait  ktisadi  !letmelerin Özellikleri 

Ticari i letme, esnaf faaliyeti için öngörülen sõnõrõ a an düzeyde gelir sa"lamayõ hedef tutan, 

devamlõ ve ba"õmsõz  ekilde icra edilen faaliyetlerin yürütüldü"ü i letmelerdir. 

! letmelerin belirgin özellikleri ba"lõlõk, devamlõlõk ve faaliyetin ticari, sõnai veya zirai bir 

mahiyet arz etmesidir. Di"er bir anlatõmla iktisadi i letmenin unsurlarõ, ticari faaliyetin de temel 

özelliklerinden olan, bir organizasyona ba"lõ olarak piyasa ekonomisi içerisinde bedel kar õlõ"õ mal 

alõm-satõmõ, imalatõ ya da hizmet ifalarõ gibi faaliyetlerdir.  
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Buna göre derneklere ait iktisadi i letmenin temel özellikleri; 

 Dernek veya vakfa ait veya ba"lõ olmasõ (ait olma, sermaye bakõmõndan; ba"lõ olma ise idari 

bakõmdan ba"lõlõ"õ ifade eder) 

  Sermaye  irketi veya kooperatif  eklinde kurulmamõ  olmasõ, 

  Faaliyetin ticari, sõnai veya zirai bir mahiyet arz etmesidir. 

Derneklerin e"itim ve sa"lõk gibi bir takõm hizmetleri bir bedel kar õlõ"õ olmaksõzõn yerine 

getirmeleri halinde, bu faaliyetler dernek veya vakfa ba"lõ iktisadi i letme olarak nitelendirilmeyecektir 

ve vergileme söz konusu olmayacaktõr. Ancak, sözü edilen hizmetlerin yerine getirilmesi için yapõlan 

masraflarõn hizmet verilenlerden tahsil edilmesi veya bu ki ilerden veya ailelerinden ba"õ  adõ altõnda 

bir bedel alõnmasõ durumunda, bu faaliyetler, derne"e ait iktisadi i letme olarak kabul edilecek ve 

kurumlar vergisine tabi olacaktõr. 

3.3.1. Devamlõlõk 

 Bir hesap dönemi içinde aynõ veya ayrõ faaliyet alanlarõnda ticari mahiyet arz eden i lemlerin 

birden fazla yapõlmasõdõr. Aynõ hesap döneminde tek i lem nedeniyle ticari faaliyetin devamlõlõk 

unsurunun olu tu"unu kabul etmek mümkün olmamakla birlikte, faaliyetin organizasyon gerektirmesi 

veya amacõnõn ticari olmasõ durumunda devamlõlõk unsurunun varlõ"õ kabul edilir. 

 Ticari organizasyon, sermaye tahsisi, i  yeri açõlmasõ, personel istihdamõ, ticaret siciline 

kaydolmak gibi unsur ve  artlardan tümü veya bir kõsmõ yerine getirilmek suretiyle belirli  ekilde 

kurulmu  olacaktõr. Bu takdirde bu organizasyon içinde bir takvim yõlõnda veya iki veya üç yõlda tek 

bir i lem yapõlmõ  olsa dahi ticari faaliyetin varlõ"õ kabul edilecektir. 

Örnek 1: X Derne"i tarafõndan (telif ve yayõn hakkõ elinde bulundurulmak suretiyle) bir kitabõn 

yayõnlanarak satõ a sunulmasõ halinde, bir defada yapõlmõ  olsa dahi piyasaya sunularak birden fazla 

ki iye pazarlanmasõ nedeniyle devamlõlõk unsuru gerçekle mi  olacaktõr. Pazarlama i leminin bir 

defada herhangi bir da"õtõm  irketi aracõlõ"õ ile yapõlmõ  olmasõ da durumu de"i tirmeyecektir. Bir 

derne"in bir defaya mahsus olmak üzere basõmõnõ yaparak satõ a sunaca"õ kitaptan elde edilecek gelir, 

devamlõ olarak yapõlan bir faaliyet sonucu elde edilmi  sayõlaca"õndan, iktisadi i letme olu acak ve söz 

konusu gelirler de kurumlar vergisine tabi tutulacaktõr.   

 Örnek 2: Bir dernek tarafõndan (daha önce herhangi bir  ekilde basõm ve da"õtõmõ yapõlmamõ ) bir 

kitabõn telif ve yayõn hakkõnõn satõlmasõ halinde iktisadi i letmeden söz edilemeyecektir.  

3.3.2. Ba$lõlõk  

Derne"e ait veya ba"lõ olmasõ (ait olma, sermaye bakõmõndan; ba"lõ olma ise idari bakõmdan 

ba"lõlõ"õ ifade eder)  
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3.3.3.  Faaliyetin Ticari, Sõnai ve Zirai Nitelik Arz Etmesi    

!ktisadi i letmenin tanõmõ içinde yer alan ve devamlõ olarak yapõlan ticari, sõnai veya zirai 

faaliyetten söz edebilmek için bu i letmenin tedavül ekonomisine katõlmasõ, ba ka bir ifadeyle 

i letmede üretilen veya alõnan mallarõn veya verilen hizmetin bir bedel kar õlõ"õ satõlmõ  olmasõ gerekir. 

Aksi halde di"er unsurlar var olsa dahi bir iktisadi i letmenin varlõ"õndan söz edilemez 

Kazanç sa"lama amacõ olmasa dahi i letmenin konusunun ve faaliyetinin, her türlü mal ve 

hizmet satõ õ ya da bunlara benzer  ekillerde olmasõ ve devamlõ surette yapõlmasõ durumlarõnda da 

derneklere ait iktisadi i letme olu tu"u kabul edilecektir. 

Buna göre derneklerin e"itim ve sa"lõk gibi bir takõm hizmetleri bir bedel kar õlõ"õ olmaksõzõn 

yerine getirmeleri halinde, bu faaliyetler derneklere ba"lõ iktisadi i letme olarak nitelendirilmeyecektir. 

Ancak sözü edilen hizmetlerin yerine getirilmesi için yapõlan masraflarõn hizmet verilenlerden tahsil 

edilmesi veya bu ki ilerden veya ailelerinden ba"õ  adõ altõnda bir bedel alõnmasõ durumunda, bu 

faaliyetler, derneklere ait iktisadi i letme olarak kabul edilecek ve kurumlar vergisine tabi olacaktõr. 

5520 sayõlõ Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 2. Maddenin 1.fõkrasõnõn (a) bendine göre; 

01.01.2008-31.12.2015 tarihleri arasõnda dernek gelirinin kesinti suretiyle vergilendirilmi! 

menkul sermaye iratlarõndan olu!masõ halinde iktisadi i!letme olu!mu! sayõlmaz. 

 
3.3.4. Ekonomik Faaliyetin Ticari Organizasyonu Gerektirmesi 

  Ekonomik faaliyetin ticari organizasyonu gerektirmesi ve yõlda birden fazla tekrar ettirilmesi 

veya her yõl bir defa olmakla beraber müteakip yõllarda ya da birkaç yõl arayla yapõlmasõna kar õlõk 

periyodik olarak tekrar etmesi durumunda da bu faaliyetin devamlõ oldu"unun kabulü gerekmektedir. 

 

Örnek 1: Aynõ vergilendirme döneminde birden fazla veya birden fazla vergilendirme döneminde 

periyodik olarak, ticari bir organizasyon çerçevesinde çay, yemek, tiyatro, kermes, konser gibi 

faaliyetlerin düzenlenmesi ve bu faaliyetlerden dolayõ gelir elde edilmesi nedeniyle olu acak olan 

iktisadi i letme için kurumlar vergisi mükellefiyetinin tesis edilmesi gerekecektir. 

Yapõlan i lemlerin ticari mahiyet arz etmemesi durumunda, devamlõ bir ekonomik faaliyet söz 

konusu olmayacaktõr. 

Örnek 2: Havuz ve plaj i letmecili"i i inde dönemsel olmasõna ra"men devamlõk unsuru olu makta ve 

dernek ve vakfa ba"lõ iktisadi i letme olarak mükellefiyet tesis edilmesi gerekmektedir. 

3.4.   ktisadi  !letmelerin Vergilendirilmesi Durumu 

    Önceki bölümde belirtilen ve iktisadi i letme sayõlmak için gerekli  artlarõ ta õyan derneklerin 

iktisadi i letmeleri;  
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 Kazanç gayesi güdüp gütmediklerine,  

 Faaliyetin, kanunla verilmi  görevler arasõnda bulunup bulunmamasõna,  

 Tüzel ki ili"e sahip olup olmamalarõna,  

 Ba"õmsõz muhasebelerinin bulunup bulunmamasõna,  

 Kendilerine tahsis edilmi  sermaye veya i  yerlerinin olup olmadõ"õna  

bakõlmaksõzõn vergiye tabi tutulurlar.  

 

 Di$er taraftan; 

 Satõlan mal veya hizmete ait bedelin sadece maliyeti kar õlayacak kadar olmasõ,  

 Kâr edilmemesi,  

 Kârõn kurulu  amaçlarõna tahsis edilmesi  

   bunlarõn iktisadi i letme olma vasfõnõ de"i tirmeyecektir.  

 Derneklere ait veya ba"lõ olarak faaliyet gösteren ve tüzel ki ili"i bulunan iktisadi i letmelerce 

elde edilen kazançlar üzerinden tarh edilecek kurumlar vergisinin muhatabõ anõlan iktisadi 

i letmelerdir.  

 Derneklerin kamuya yararlõ derneklerden sayõlmasõ bunlara ba"lõ iktisadi i letmelerin 

vergilendirilmesine engel te kil etmemektedir. 

 Yabancõ derneklere ait olup da sermaye  irketleri ve kooperatifler haricinde kalan iktisadi 

i letmelerin vergilendirilmesinde de yukarõda yapõlan açõklamalar geçerli olacaktõr. 

3.5.  Yabancõ Derneklere Ait iktisadi  !letmelerin Vergilendirilmesi  

          Yabancõ bir derne"in Türkiye’de vergilendirmeye tabi tutulabilmesi için derne"e ait iktisadi bir 

i letmenin varlõ"õ  arttõr. Ayrõca yabancõ derne"e ait iktisadi i letmenin Türkiye’de dar mükellefiyet 

esasõnda kurumlar vergisine tabi tutulabilmesi için, iktisadi i letmenin derne"e ait veya ba"lõ olmasõ 

gerekmektedir. Bunun neticesinde, iktisadi i letmelerin hiyerar ik olarak ba"lõ bulundu"u bir tüzel 

ki ilik olarak dernek varlõ"õnõn bulunmasõ gereklidir. 

#ahõs veya mal topluluklarõnõn yabancõ ülke mevzuatlarõnda dernek nitelikleri her zaman açõk 

bir  ekilde belli olmayabilir. Bu durumda dernek adõ altõnda olmayõp, ba ka adlar altõnda Türkiye’de 

faaliyet gösteren yabancõ ki i ve mal topluluklarõna ait iktisadi i letmelerin hukuki yapõlarõ itibariyle 

derne"e ait veya ba"lõ olup olmadõ"õnõn tespitinin bunlarõn kurulu larõna dayanak te kil eden hukuki 

metinlere göre yapõlmasõ gerekmektedir. 

3.6.    ktisadi  !letmelerinin Kârlarõnõn Derne$e Aktarõmõ 

  Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fõkrasõnõn (2) numaralõ bendinde, i tirak 

hisselerinden do"an kazançlar menkul sermaye iradõ olarak sayõlmõ tõr. Aynõ Kanunun 94 üncü 

maddesinin 6/b-i bendinde, tam mükellef kurumlar tarafõndan; tam mükellef gerçek ki ilere, gelir ve 



kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergiden muaf olanlara da"õtõlan, 75 inci maddenin 

ikinci fõkrasõnõn (1), (2) ve (3) numaralõ bentlerinde yazõlõ kar paylarõndan tevkifat yapõlaca"õ hüküm 

altõna alõnmõ tõr. 

Bir kazancõn i tirak kazancõ sayõlabilmesi için bir ba ka kurumun hisselerine sahip olunmasõ 

zorunluluk te kil etmez, ba"lõ veya ait kurulu un tamamõna sahip olunmasõ halinde de bir i tirak 

kazancõ elde edilmesi söz konusu olacaktõr. Bu nedenle derne"e ait iktisadi i letmenin ba"lõ bulundu"u 

derne"e ba"õ  adõ altõnda da olsa aktardõ"õ tutarlar kar payõ niteli"inde olacaktõr ve bu tutarlar 

üzerinden Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinin birinci fõkrasõnõn 6 numaralõ bendinin (b-i) alt 

bendi uyarõnca %15 gelir vergisi tevkifatõ yapõlmasõ gerekecektir. 
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