
KOOPERATİFLER VE KURUMLAR VERGİSİ MUAFİYETİ 

 

Kooperatif  kişilerin tek başına yapamayacakları veya birlikte yapmalarının daha yararlı 

olacak işleri en iyi bir şekilde ,maliyetine yapmak üzere dayanışma anlayışı içinde bir araya 

getirmeleridir. Kooperatifler, üyelerin meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarının  iş gücü ve 

parasal katkılarıyla, karşılıklı dayanışma , yardımlaşma  ve kefalet  suretiyle sağlanması 

esasıyla kurulmaktadırlar.  

Kurumlar Vergisi Muafiyeti 

Kurumlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi ile de tüketim ve 

taşımacılık kooperatifleri dışında kalan kooperatifler bentte belirtilen şartlarla kurumlar 

vergisinden muaf tutulmuşlardır. 

 Muafiyet şartları 

Kooperatiflerin kurumlar vergisi muafiyetinden yararlanabilmeleri için ana sözleşmelerinde; 

 Sermaye üzerinden kazanç dağıtılmamasına, 

 Yönetim kurulu başkan ve üyelerine kazanç üzerinden pay verilmemesine, 

 Yedek akçelerinin ortaklara dağıtılmamasına, 

 Sadece ortaklarla iş görülmesine 

dair hükümlerin bulunması ve bu kayıt ve şartlara da fiilen uyulması gerekmektedir. 

Bu şartlara ana sözleşmelerinde yer vermeyen ya da yer vermekle beraber bu şartlara fiiliyatta 

uymayan kooperatifler, muafiyet hükümlerinden yararlanamayacaktır. 

 Sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaması 

Sermaye üzerinden kazanç dağıtılması sermaye şirketlerine ait bir özelliktir. Kooperatiflerin 

elde ettikleri kazancı ortaklarına sermaye paylarına göre dağıtması durumunda, 

kooperatiflerin sermaye şirketlerinden farkı kalmayacaktır. Bu nedenle, bir kooperatifin 

kurumlar vergisi muafiyetinden yararlanabilmesi için ana sözleşmesinde sermaye üzerinden 

kazanç dağıtılmamasına ilişkin hüküm bulunması ve fiilen de bu hükme uyulması gerekmedir. 

 Yönetim kurulu başkan ve üyelerine kazanç üzerinden hisse verilmemesi 

Yönetim kurulu başkan ve üyelerine kazanç üzerinden hisse verilmesi sermaye şirketlerine ait 

bir özelliktir. Kooperatiflerin, elde ettikleri kazancı yönetim kurulu başkan ve üyelerine 

dağıtması durumunda, kooperatiflerin sermaye şirketlerinden farkı kalmayacaktır. Bu nedenle, 

bir kooperatifin kurumlar vergisi muafiyetinden yararlanabilmesi için ana sözleşmesinde 

yönetim kurulu başkan ve üyelerine kazanç üzerinden hisse verilmemesine ilişkin hüküm 

bulunması ve fiilen de bu hükme uyulmalıdır. 

 Yedek akçelerin dağıtılmaması 

Kooperatiflerce ayrılan yedek akçelerin ortakların sermayeye iştirak oranlarına veya 

kooperatif ile yaptıkları muamele miktarlarına ya da başka bir esasa göre dağıtılmasına izin 



verilmemiştir. Bu nedenle, bir kooperatifin kurumlar vergisi muafiyetinden yararlanabilmesi 

için ana sözleşmesinde ayrılan yedek akçelerin ortaklara dağıtılmamasına ilişkin hüküm 

bulunması ve fiilen de bu hükme uyulması esastır. 

 Sadece ortaklarla iş görülmesi 

Kooperatifler ortaklarının belirli ekonomik çıkarlarının ve özellikle meslek ve geçimlerine ait 

ihtiyaçlarının sağlanıp korunmasını amaçladıkları için faaliyetin normal olarak sadece 

ortaklarla sınırlı olması esastır. Bu nedenle, bir kooperatifin kurumlar vergisi muafiyetinden 

yararlanabilmesi için ana sözleşmesinde sadece ortaklarla iş görülmesine ilişkin hüküm 

bulunması ve fiilen de bu hükme uyulması gerekmektedir. 

Ortak dışı işlemler, sadece ortak olmayanlarla yapılan işlemleri değil, ortaklarla kooperatif 

ana sözleşmesinde yer almayan konularda yapılan işlemleri de kapsamaktadır. 

 5520 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendine eklenen ve 1/1/2018 

tarihinden itibaren yürürlüğe giren parantez içi hükme göre, kooperatiflerin faaliyetin icrasına 

tahsis ettikleri ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan demirbaş, makine, teçhizat, taşıt ve 

benzeri amortismana tabi iktisadi kıymetleri elden çıkarmalarının ortak dışı işlem sayılmaz. 

 Üretim kooperatiflerinde ortak dışı işlemler 

Üretim kooperatiflerinin, ortaklarından aldığı ürünleri, niteliğinde herhangi bir değişiklik 

yapmadan üçüncü kişilere satmaları ortak dışı işlem sayılmamaktadır. Ortaklardan alınan 

ürünlerin bir takım işlemlerden geçirildikten sonra niteliği değiştirilmiş olarak üçüncü kişilere 

satılması ise ortak dışı işlem sayılmaktadır. 

Ancak, kooperatiflerin üçüncü kişilerden satın aldığı üretimde kullanılan girdileri (ilaç, gübre, 

tohum gibi) ortaklara vermesi ve bedelin ortakların kooperatife satacakları ürün bedeli ile 

ilişkilendirilmesi ortak dışı işlem sayılmayacaktır.  

 Kredi kooperatiflerinde ortak dışı işlemler 

Kredi kooperatiflerinin kendi kaynaklarından veya banka, kredi kuruluşu benzeri üçüncü 

kişilerden sağladığı fonları, sadece ortaklarına kredi olarak vermesi halinde, bu faaliyetler 

ortak dışı işlem sayılmayacaktır. Kredinin, kooperatif ortağı olmayanlara verilmesi ise ortak 

dışı işlem olarak kabul edilecektir. 

Yapı kooperatiflerinde ortak dışı işlemler 

Yapı kooperatifleri ve ortak dışı işlemler konusunun özellikleri nedeniyle ayrı bir yazıda 

açıklanmaya çalışılacaktır. 

 Kurumlar vergisinden muaf olan kooperatiflerde ortak dışı işlemlerin 

vergilendirilmesi-Kooperatiflere sağlanan esneklik 

7061 sayılı Kanunla 5520 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendine 

eklenen parantez içi hükümle 1/1/2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, kurumlar 

vergisinden muaf kooperatiflerin ortak dışı işlemleri nedeniyle kooperatif tüzel kişiliğine 

bağlı ayrı bir iktisadi işletme oluşmuş kabul edileceği, kooperatiflerin bu iktisadi 



işletmelerinden ve tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine katılımlarından 

kazanç elde etmelerinin ve bu kazançların daha sonra ortaklara dağıtılmasının da muafiyete 

etkisinin olmayacağı ve ortak dışı işlemlerden elde edilen kazancın vergilendirilmesine ilişkin 

usul ve esasların Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca belirleneceği hüküm altına alınmıştır. 

Kurumlar vergisinden muaf kooperatiflere  ait  iktisadi işletme oluşumu ve vergileme 

Kooperatiflerin, 1/1/2018 tarihinden itibaren gerçekleştirecekleri ortak dışı işlemler nedeniyle 

muafiyetleri etkilenmemekle beraber  bu işlemlerden elde edilen kazançlar kooperatif tüzel 

kişiliğine bağlı ayrı bir iktisadi işletme nezdinde kurumlar vergisine tabi tutulacaktır. 

Dolayısıyla, muafiyete ilişkin diğer şartları taşıyan kooperatiflerin ortak dışı işlemlerinden 

elde edilen kazançları kooperatif tüzel kişiliğine bağlı ayrı bir iktisadi işletme nezdinde, 

işletmenin mükellefiyeti tesis edilmek suretiyle, kurumlar vergisine tabi tutulacak, ortak içi 

işlemlerinden elde edilen kazançlarının kurumlar vergisine tabi tutulması söz konusu 

olmayacaktır. 

Kurumlar vergisinden muaf olan kooperatiflerce, ortak dışı işlemlerden doğan kazancın ve 

kurumlar vergisi matrahının tespiti açısından ortak dışı işlem kapsamında bulunan ve 

bulunmayan hasılat, maliyet ve gider unsurlarının ayrı ayrı izlenmesi, ortak dışı işlemlere ait 

hasılat, maliyet ve gider unsurlarının diğer işlemlerle ilişkilendirilmemesi ve kooperatif 

tarafından tutulan defterlere, bu ayrımı sağlayacak şekilde kaydedilmesi gerekmektedir 

Kurumlar vergisinden muaf olan kooperatifler, ortak dışı işlemlerine ilişkin hesap ve 

kayıtlarını kooperatif hesaplarıyla ilişkilendirmeksizin iktisadi işletme adına tasdik 

ettirecekleri ayrı defterlerde izleyeceklerdir. 

 Ayrıca, kurumlar vergisinden muaf olan kooperatiflerin tam mükellefiyete tabi başka bir 

kurumun sermayesine katılımları, iktisadi işletmeleri ile bu kurumlardan kazanç elde etmeleri 

ve söz konusu kazançları daha sonra ortaklarına dağıtmaları muafiyetlerini etkilemeyecektir. 


