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KOOPERATİFLERİN KULLANACAKLARI BELGELER 

1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’nun Tarif başlıklı 1. Maddesine göre; Tüzel kişiliği haiz 

olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek veya geçimlerine 

ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle 

sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir 

sermayeli ortaklıklara kooperatif denir. 

5510 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun muafiyetler başlıklı 4. Maddesinin k bendi ise şöyle 

bir tanımlama yapar: Tüketim ve taşımacılık kooperatifleri hariç olmak üzere, ana 

sözleşmelerinde sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaması, yönetim kurulu başkan ve 

üyelerine kazanç üzerinden pay verilmemesi, yedek akçelerin ortaklara dağıtılmaması ve 

sadece ortaklarla iş görülmesine (Yapı kooperatiflerinin kendilerine ait arsalarını kat karşılığı 

vererek her bir hisse için bir iş yeri veya konut elde etmeleri ortak dışı işlem sayılmaz.) ilişkin 

hükümler bulunup, bu hükümlere fiilen uyan kooperatifler ile bu kayıt ve şartlara ek olarak 

kuruluşundan inşaatın bitim tarihine kadar yönetim ve denetim kurullarında, söz konusu 

inşaat işlerini kısmen veya tamamen üstlenen gerçek kişilerle tüzel kişi temsilcilerine veya 

Kanunun 13 üncü maddesine göre bunlarla ilişkili olduğu kabul edilen kişilere veya yukarıda 

sayılanlarla işçi ve işveren ilişkisi içinde bulunanlara yer vermeyen ve yapı ruhsatı ile arsa 

tapusu kooperatif tüzel kişiliği adına tescil edilmiş olan yapı kooperatifleri. 

Madde metninde yer verilen kooperatiflerin Kurumlar Vergisinden muaf olduğu görülmektedir.  

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun Mükellef başlıklı 8.maddesinin 1.fıkrası 

şöyledir: 

    Madde 8 - 1. Katma Değer Vergisinin Mükellefi: 

    a) Mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde bu işleri yapanlar, 

    b) İthalatta mal ve hizmet ithal edenler, 

    c) Transit taşımalarda gümrük veya geçiş işlemine muhatap olanlar, 

    d) PTT İşletme Genel Müdürlüğü ve radyo ve televizyon kurumları, 

    e) (Değişik bend: 14/03/2007-5602 S.K./10.mad) Her türlü şans ve talih oyunlarını tertip 
edenler, 



 

 

    f) (Mülga bend: 14/03/2007-5602 S.K./11.mad), 

    g) 1 inci maddenin 3 üncü fıkrasının (c) bendine giren hallerde bunları tertipleyenler veya 
gösterenler, 

    h) Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakları kiraya verenler, 

    ı) İsteğe bağlı mükellefiyette talepte bulunanlardır. 

Kooperatiflerin belge ve muhasebe kayıt düzenine ilişkin uygulamalarının nasıl olması 

gerektiği Kooperatifler Muhasebe Yönetmeliği’nde düzenlenmiştir. Yönetmeliğin 6. 

Maddesine göre; Kooperatif  kuruluşların gelirlerine ilişkin işlemlerinin 

muhasebeleştirilmesinde tahsil fişi (Tahsil fişleri, numaraları, teselsül eden ve her numarası 

biri dip koçan olmak üzere ikişer nüshalı olan matbu belgelerdir. Kasaya giren paralar için 

kullanılır.), makbuz (Kasaya giren paralar ile depoya giren ayniyat karşılığında verilen 

vesikalara makbuz denir. Kasaya giren para karşılığında ve yatıranın isteği üzerine verilen 

kasa makbuzları iki nüsha olarak düzenlenir. Makbuz numaraları matbu ve müteselsildir. İlk 

nüsha ilgili şahıs ve müesseseye verilir. Sabit nüshası dip koçan olarak saklanır.),fatura 

(Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek 

üzere emtiayı satan veya işi yapan tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.) kullanılır. 

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Fatura Kullanma Mecburiyeti başlıklı 232.maddesine göre; 

Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle (...) defter tutmak 

mecburiyetinde olan çiftçiler: 

    1. Birinci ve ikinci sınıf tüccarlara; 

    2. Serbest meslek erbabına; 

    3. Kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlara; (...)  

    4. Defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilere; 

    5. Vergiden muaf esnafa. 

    Sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek ve bunlara da fatura istemek ve 

almak mecburiyetindedirler. 

   Sonuç olarak; ilgili maddelerine yer verilen, uygulamada olan mevzuat ışığında; 

kooperatiflerin fatura düzenlemelerinin zorunlu olmadığı, ancak vergiye tabi mükellef 

konumuna geldiklerinde (işletme kooperatifi olduklarında vs.) fatura vermeleri gerektiği 

anlaşılmaktadır. Kooperatiflerin bağış makbuzu bulundurmalarına ilişkin herhangi bir 

düzenleme yapılmamış olduğundan, buna ilişkin bir zorunluluktan da söz etmek mümkün 

değildir. Yukarıda bahsi geçen tahsil fişi ve makbuz da sadece kasaya giren parayı 



 

 

belgelemek için kullanılmaktadır. Buna göre kanaatimizce; kooperatiflerin, belli bir proje 

içeriğinde desteklenmek amacıyla, bankalarına yatan tutarı, banka dekontu dışında bir 

belgeyle göstermeleri, yasalarda tanımlı belgelerle mümkün veya zorunlu görünmemektedir. 

Ancak kooperatifin uhdesinde bir tahsilat makbuzu varsa banka dekontuna ek olarak, 

düzenlenmesinde bir sakınca yoktur. Kanaatimize rağmen, kooperatifin üyeleri dışından, 

aldığı bedelin kurumlar vergisine tabi olup olmadığı konusunun, bakanlıktan bir mukteza 

istenmek suretiyle netleştirilmesi uygundur.  


