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KURUMLAR VERGİSİNDEN MUAF KOOPERATİFLERİN 

İKTİSADİ İŞLETMELERİ DOLAYISIYLA  
AYRI DEFTER TUTMAMALARI  

 
 

ÖZET : 

 

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1) de yapılan değişiklikle ile 

kurumlar vergisinden muaf olma şartlarına sahip olan kooperatifler, 

iktisadi işletmeleri dolayısıyla 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 koşuluyla ayrıca defter tutmayabileceklerdir. 

 

 

15 Şubat 2019 tarihli ve 30687 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KURUMLAR VERGİSİ 

GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’NDEDEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 

17) ile Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nin “4.13.3. Kurumlar vergisinden muaf 

olan kooperatiflerde ortak dışı işlemlerin vergilendirilmesi” başlıklı bölümünün beşinci 

paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

“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.” 
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Yapılan değişiklik, önceki hali ile aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  

 

 

Tebliğin Önceki Hali 

 

Tebliğin Değişiklikten Sonraki Hali 

 

 

Kurumlar vergisinden muaf olan kooperatifler, 

ortak dışı işlemlerine ilişkin hesap ve kayıtlarını 

kooperatif hesaplarıyla ilişkilendirmeksizin 

iktisadi işletme adına tasdik ettirecekleri ayrı 

defterlerde izleyeceklerdir. 

 

(Değişik beşinci paragraf:RG-15/2/2019-

30687) 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. 

 

 

 

Yapılan bu düzenleme ile kurumlar vergisinden muaf olan kooperatifler, ortak dışı 

işlemlerden doğan kazançla ilgili kayıtları iktisadi işletme adına tasdik ettirecekleri ayrı 

defterlerde izlemek yerine kooperatif tarafından tutulan defterlere, bu ayrımı sağlayacak 

şekilde kaydetmelerinin yeterli olacağı belirtilmiştir.  

 

Değişiklikten önce kurumlar vergisinden muaf olan kooperatiflerce, ortak dışı işlem 

kapsamında bulunan ve bulunmayan hasılat, maliyet ve gider unsurlarının bu ayrımı 

sağlayacak şekilde kaydedilmesi imkanı getirilmiş olup; daha önce ortak dışı işlemlerine 

ilişkin hesap ve kayıtlarını kooperatif hesaplarıyla ilişkilendirmeksizin iktisadi işletme adına 

tasdik ettirecekleri ayrı defterlerde izlemeleri istenmekteydi. 
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Buna göre kurumlar vergisinden muaf olma şartlarına sahip olan kooperatifler, iktisadi 

işletme dolayısıyla 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 koşuluyla ayrıca defter tutmayacaklardır.  

 

 

 

Saygılarımızla… 

 

 

 

“Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

(Seri No: 17)” tam metni…>>> 

 

https://www.turmob.org.tr/mevzuat/Pdf/16896
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