
 

 

06.03.2018 
Tutku Yurdakul 
Bağımsız Denetçi,YMM 
 

DERNEK İKTİSADİ İŞLETMESİ VERGİLEMESİ  

Dernekler kurumlar vergisi mükellefi değildirler. Ancak, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 2. 
maddesinin 5. fıkrasında, dernek veya vakıflara ait veya bağlı olup, faaliyetleri devamlı 
bulunan işletmelerin vergiye tabi olacağı belirtilmiştir. 

Ekonomik faaliyetin ticari organizasyonu gerektirmesi ve yılda birden fazla tekrar 
ettirilmesi veya her yıl bir defa olmakla beraber müteakip yıllarda ya da birkaç yıl 
arayla yapılmasına karşılık periyodik olarak tekrar etmesi durumunda da bu 
faaliyetin devamlı olduğunun kabulü gerekmektedir. 

Örneğin; aynı 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 dolayı gelir elde edilmesi nedeniyle oluşacak olan iktisadi işletme 
için kurumlar vergisi mükellefiyetinin tesis edilmesi gerekecektir. 

Asıl amacın gerçekleştirilmesine yardımcı olmak üzere kâr elde etme amacı ile de olsa, 
kâr amacı olmaksızın derneğin normal faaliyeti çerçevesinde de olsa, bir iktisadi işletme 
işletildiğinde, kurumlar vergisi mükellefiyeti, diğer şartların varlığı halinde (devamlılık, 
organizasyon) doğar.  

Devamlılık unsuru, bir hesap dönemi içinde aynı veya ayrı faaliyet alanlarında 
ticari mahiyet arz eden işlemlerin birden fazla yapılmasını ifade etmektedir. Aynı 
hesap döneminde tek işlem nedeniyle ticari faaliyetin devamlılık unsurunun 
oluştuğunu kabul etmek mümkün olmamakla birlikte, faaliyetin organizasyon 
gerektirmesi veya amacının ticari olması durumunda devamlılık unsurunun varlığı 
kabul edilir. 

Ticari organizasyon, sermaye tahsisi, işyeri açılması, personel istihdamı, ticaret siciline 
kaydolmak gibi unsur ve şartlardan tümü veya bir kısmı yerine getirilmek suretiyle belirli 
şekilde kurulmuş olacaktır. Bu takdirde bu organizasyon içinde bir takvim yılında veya iki 
veya üç yılda tek bir işlem yapılmış olsa dahi ticari faaliyetin varlığı kabul edilecektir. 

Derneklerin kuruluş amaçlarına yönelik bir takım hizmetleri bedel karşılığı olmaksızın 
yerine getirmeleri halinde, bu faaliyetler dernek veya vakfa bağlı iktisadi işletme olarak 
nitelendirilmeyecektir ve vergileme söz konusu olmayacaktır. Ancak, sözü edilen 
hizmetlerin yerine getirilmesi için yapılan masrafların hizmet verilenlerden tahsil edilmesi 
veya bağış adı altında bir bedel alınması durumunda, bu faaliyetler, derneğe ait iktisadi 
işletme olarak kabul edilecek ve kurumlar vergisine tabi olacaktır. 


