
KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFİ
OLARAK İKTİSADİ KAMU
KURULUŞLARI ILE DERNEK VEyA
VAKIFLARA AİT İKTİSADİ İŞLETMELER

Altar Ömer ARPACI*

I – GİRİŞ

1 Ocak 1950 tarihinde yürürlüğe giren 5422 sayılı Kurumlar Vergisi

Kanunu günümüze kadar birçok değişikliğe uğramış ve son olarak ta değişik-

lik yapmak yerine Kanun bütün olarak kaldırılmış yerine 21 Haziran 2006

tarih ve 26205 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5520

sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu getirilmiştir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 2. maddesinde, tüzel kişilikle-

rinin bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, kurumlar vergisine tabi olan

mükelleflerin nitelikleri açıklanmaktadır. 1

Bu makalemizde iktisadi kamu kuruluşları ve dernek ve vakıflara ait ikti-

sadi işletmeler dışındaki kurumlar vergisi mükelleflerine değinildikten sonra

kurumlar vergisi mükellefi olarak iktisadi kamu kuruluşları ve dernek ve

vakıflara ait iktisadi işletmeler ele alınacaktır.
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* Maliye Bakanlığı Gelirler Başkontrolörü
1 Kurumlar Vergisi Kanununun 2. maddesinde sayılan kurumlar, yine aynı Kanunun 3. maddesi uyarınca
kanuni ve iş merkezlerinin Türkiye'de bulunup bulunmadığı hususuna göre tam mükellefiyet veya dar mükelle-
fiyet esasında vergilendirilecektir. Kanuni merkezden kasıt, vergiye tabi kurumların kuruluş kanunlarında, tüzük-
lerinde, ana statülerinde veya sözleşmelerinde gösterilen merkezdir. İş merkezi olarak ise iş bakımından işlem-
lerin bilfiil toplandığı ve yönetildiği merkez dikkate alınacaktır. Kurumlardan; kanuni veya iş merkezleri
Türkiye'de bulunanlar, tam mükellefiyet esasında gerek Türkiye içinde gerekse Türkiye dışında elde ettikleri
kazançların tamamı üzerinden, kanuni ve iş merkezlerinin her ikisi de Türkiye'de bulunmayanlar, dar mükellefiyet
esasında sadece Türkiye'de elde ettikleri kazançları üzerinden vergilendirileceklerdir.



II - İKTİSADİ KAMU KURULUŞLARI ILE DERNEK VEyA
VAKIFLARA AİT İKTİSADİ İŞLETMELER DIŞINDAKİ
KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ

1. SERMAyE ŞİRKETLERİ

1.1. Anonim, Limited ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit
Şirketler

Kurumlar vergisi mükelleflerinin büyük çoğunluğunu, ortakların koy-

dukları sermaye ile sınırlı sorumlulukları bulunan sermaye şirketleri oluştur-

makta olup 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olan

anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ile benzer

nitelikteki yabancı kurumlar sermaye şirketidir.

Anonim ve limited şirketlerin kazancının tamamı kurumlar vergisine tabidir.

Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin kurumlar vergisi

mükellefiyeti komanditer ortağın hissesine yöneliktir. Vergiye tabi kurum

kazancının komanditer ortakların hissesine isabet eden kısmı kurumlar vergi-

sine, komandite ortaklara isabet eden kısmı bu ortaklarca beyan edilmek sure-

tiyle gelir vergisine tabi tutulacaktır.

Türk Ticaret Kanununda sayılan kollektif ve komandit şirketler şahıs şir-

ketleri olarak nitelendirilmeleri nedeniyle kurumlar vergisi mükellefi değildir-

ler. Kollektif ve komandit şirketlerin gelir vergisi mükellefiyetleri de yoktur.

Kurumlar Vergisi Kanununun uygulanmasında, Sermaye Piyasası

Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi fonlar 2 ile bu fonlara benzer yaban-

cı fonlar da sermaye şirketi sayılmaktadır.
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2 Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi başlıca fonlar aşağıdaki gibidir.
- Yatırım Fonu
- Emeklilik Yatırım Fonları,
- Konut Finansmanı Fonları
- Varlık Finansmanı Fonları



2. KOOPERATİFLER

1969 yılına kadar Türk Ticaret Kanunu’nda bir şirket olarak düzenlen-

miş bulunan kooperatifler 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ile Türk Ticaret

Kanunu kapsamından çıkarılarak ayrıca düzenlenmiştir. Bahsi geçen

Kanunun 1. maddesi ile kooperatifler “Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortak-

larının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait

ihtiyaçlarını karşılıklı yardım dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp koru-

mak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve

değişir sermayeli ortaklıklar” olarak tanımlanmışlardır.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 1. maddesinde kooperatifler,

kurumlar vergisi mükellefi olarak sayılmışlardır. Yine bu maddede, vergiye

tabi kurum kazancının, gelir vergisinin konusuna giren gelir unsurlarından

oluştuğu belirlenmiştir. Diğer taraftan, aynı Kanunun 2. maddesinde,

"Kooperatifler, 24/04/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'na

veya özel kanunlarına göre kurulan kooperatifler ile benzer nitelikteki yaban-

cı kooperatifleri ifade eder" hükmü ile kooperatiflerin kapsamı belirlenmiştir.

Okul kooperatifleri gibi dernek veya adi şirket mahiyetinde olanlar bu

Kanunun uygulanmasında kooperatif sayılmayacak ve kurumlar vergisi

mükellefi de olmayacaklardır. Okul kooperatiflerinin 1163 sayılı Kanuna göre

veya derneğe bağlı iktisadi işletme şeklinde kurulmaları durumunda, hukuki

durumlarının gerektirdiği şekilde kurumlar vergisi mükellefi olarak dikkate

alınacağı tabiidir.

3. İŞ ORTAKLIKLARI

Kurumlar Vergisi Kanununun 2. maddesinin yedinci fıkrasında iş ortak-

lıkları, aynı maddenin diğer fıkralarında yazılı kurumların kendi aralarında

veya şahıs ortaklıkları ya da gerçek kişilerle, belli bir işin birlikte yapılmasını

ortaklaşa yüklenmek ve kazancını paylaşmak amacıyla kurdukları ortaklıklar-
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dan bu şekilde mükellefiyet tesis edilmesini talep edenler şeklinde tanımlan-

mıştır.

İş ortaklıkları kazanç paylaşımı amacıyla kurulan ortaklıklar olup ortak-

lar, belli bir işin birlikte yapılmasını yüklenmektedirler.

Kurulacak olan iş ortaklığının kurumlar vergisi mükellefi sayılabilmesi

için en az aşağıdaki unsurları taşıması gerekir.

Ortaklardan en az birisinin kurumlar vergisi mükellefi olması,

Ortaklığın belli bir işi sonuçlandırmak üzere yazılı bir sözleşmeyle

kurulması,

İş ortaklığı konusunun belli bir iş olması,

Birlikte yapılacak olan işin belli bir süre içinde gerçekleştirilmesinin

öngörülmesi,

İş ortaklığı ile işveren arasında bir yüklenim sözleşmesinin olması,

Tarafların, müştereken yüklenilen işin belli bir veya birden fazla bölü-

münden değil, tamamından işverene karşı sorumlu olmaları,

İşin bitiminde kazancın paylaşılması,

Birlikte yapılması öngörülen ve müştereken yüklenilen işin bitimi ve

Vergi Usul Kanununda belirtilen mükellefiyetle ilgili ödevlerin tamamının

yerine getirilmesiyle mükellefiyetin sona ermesi.

Yukarıda belirtilen genel unsurlar dikkate alındığında, her ortağın işin

belli bir bölümünün yapımını yüklendiği konsorsiyumlar iş ortaklığı tanımı

dışında kalmaktadır. İş ortaklığının kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu

vergi dairesi, ortaklığın kuruluş mukavelesinde gösterilen merkezinin bulun-

duğu yer vergi dairesidir. Mukavelede, ortaklık merkezi belirtilmemiş ise iş

merkezinin bulunduğu yer vergi dairesi, bağlı olduğu vergi dairesi olacaktır.

Öte yandan, iş ortaklıklarının tasfiyesi, Borçlar Kanunundaki adi ortak-

lıkların dağılmasına ilişkin hükümlere göre yapılacaktır.
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III - KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFİ OLARAK İKTİSADİ
KAMU KURULUŞLARI

1. İKTİSADİ KAMU KURULUŞLARININ MÜKELLEFİyET
KAPSAMINA ALINMASININ GEREKÇESİ

Günümüzde devletin iktisadi işletme meydana getirerek iktisadi faaliyet

yürütmesi azalan bir eğilim olsa da devlete, il özel idarelerine, belediyelere ve

diğer kamu idarelerine ve kuruluşlarına ait veya bağlı olup faaliyetleri devam-

lı bulunan iktisadi kamu kuruluşları bulunmaktadır. Devlete, il özel idareleri-

ne, belediyelere ve diğer kamu idarelerine ve kuruluşlarına ait veya bağlı olup

faaliyetleri devamlı bulunan, sermaye şirketi ve kooperatif dışındaki ticari,

sınaî ve zirai işletmeler de vergilemede eşitlik prensibi uyarınca iktisadi kamu

kuruluşu olarak, kurumlar vergisi mükellefi olmaları sağlanmış ve rekabet

eşitsizliği önlenmiştir. Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşları-

na ait veya bağlı olup, Kurumlar Vergisi Kanununun 2. maddesinin birinci ve

ikinci fıkraları dışında kalan ve devamlılık unsuru taşıyan ticari, sınaî ve zirai

işletmeler de aynı şekilde kurumlar vergisinin kapsamına alınmıştır.

İktisadi kamu kuruluşlarının vergilendirilmesi, bir bakıma "kendi kendi-

ni vergilendirme" gibi düşünülebilecekse de kamu idarelerine vergi ayrıcalığı

tanınması piyasadaki serbest rekabet koşullarını olumsuz yönde etkileyecek

ve özel sektörün gelişme imkanı ile mal ve hizmet kalitesinin artmasını engel-

leyecektir. Özelleştirme uygulamalarının yoğunlaştığı günümüzde piyasa eko-

nomisinin işleyişinin en etkin şekilde sağlanması ve rekabetin korunması açı-

sından iktisadi kamu kuruluşlarının vergilendirilmesinin gereği açıktır.

2. İKTİSADİ KAMU KURULUŞLARININ TANIMI

İktisadi kamu kuruluşları, kamu hukuku tüzel kişilerine bağlı iktisadi

işletmelerdir. Kamu hukuku tüzel kişileri; kamu idareleri ve kamu kuruluşla-

rı olmak üzere iki grupta toplanır. Kamu idareleri, muayyen bir bölgede yaşa-
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yanların tamamı ile ilgili genel hizmetleri yapan, başta devlet olmak üzere il

özel idaresi, belediye ve köylerden ibaret tüzel kişilerdir. Kamu kuruluşları ise

belirli bir veya birden çok kamu hizmetini görmek üzere, genellikle özel bir

kanunla kurulan devlete, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağlı kuru-

luşlardır. Üniversiteler, Devlet Demir Yolları, Maden Tetkik Arama Enstitüsü,

Posta Hizmetleri İşletmesi kamu kuruluşlarına örnek olarak gösterilebilir.

İktisadi kamu kuruluşları ise, bu idare ve kuruluşlardan birine ait olup

sermaye şirketi veya kooperatif statüsü dışında faaliyet gösteren ticari, sınai ve

zirai her türlü işletmeleri ifade eder.

İktisadi kamu kuruluşları, Kurumlar Vergisi Kanununda kullanılmış bir

ifadedir. Bu ifade, kamu idare ve kuruluşlarına bağlı tüm iktisadi işletmeleri

kapsar. Bu nedenle iktisadi kamu kuruluşları, hem kamu iktisadi teşebbüsleri-

ni ve hem de iktisadi devlet teşekküllerini kapsamı içine alır. İktisadi kamu

kuruluşları son yıllarda ilgili yasalarla yeniden düzenlenmiş ve sınıflandırıl-

mıştır. Bunlar; işletme, iştirak, bağlı ortaklık, müessese, kamu iktisadi kuruluşu,

iktisadi devlet teşekkülü ve kamu iktisadi teşebbüsüdür. Sözkonusu düzenleme 233

sayılı Kanun Hükmünde Kararname 3 ile yapılmıştır. Düzenlemedeki tanımlar şu

şekildedir;
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3 Sözkonusu Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsam ve amacı 1. maddede belirtilmiştir. “Madde 1 - 1. Bu
Kanun Hükmünde Kararname, iktisadi devlet teşekkülleri ile kamu iktisadi kuruluşlarını ve bunların müess-
eselerini, bağlı ortaklıklarını ve iştiraklerini kapsar.
2. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Amacı;
a) İktisadi devlet teşekkülleri ile kamu iktisadi kuruluşlarının ve bunların müesseselerinin, bağlı ortaklıklarının

kurulmasını, iştiraklerinin teşkilini, özerk bir tarzda ve ekonominin kurallarına uygun olarak yönetilmelerini,
b) İktisadi devlet teşekküllerinin ekonomik gereklere uygun olarak verimlilik ve karlılık ilkeleri doğrultusunda

kendi aralarında ve milli ekonomi ile uyum içinde çalışarak sermaye birikimine yardım etmelerini ve bu suretle
daha fazla yatırım kaynağı yaratmalarını,
c) Kamu iktisadi kuruluşlarının kendilerine verilen görev ve kamu hizmetlerini ekonomik ve sosyal gereklere

uygun olarak verimlilik ilkesi doğrultusunda yürütmelerini,
d) İktisadi devlet teşekküllerinde ve kamu iktisadi kuruluşlarında ve bunların müesseseleri ile bağlı ortaklıkların-
da 17/04/1984 tarih ve 2983 sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında
Kanun'un uygulanması ile ilgili işbirliği ve koordinasyon esaslarını,

e) İktisadi devlet teşekküllerinin, kamu iktisadi kuruluşlarının ve bunların müesseseleri ile bağlı ortaklıklarının
amaçlarına ulaşabilmelerini sağlamak için denetlenmelerini,
Düzenlemektir.”



Kamu iktisadi teşebbüsü; "Teşebbüs"; iktisadi devlet teşekkülü ile

kamu iktisadi kuruluşunun ortak adıdır.

İktisadi devlet teşekkülü; "Teşekkül"; sermayesinin tamamı devlete ait,

iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere kurulan, kamu

iktisadi teşebbüsüdür.

Kamu iktisadi kuruluşu; "Kuruluş"; sermayesinin tamamı Devlete ait

olup tekel niteliğindeki mal ve hizmetleri kamu yararı gözeterek üretmek ve

pazarlamak üzere kurulan ve gördüğü bu kamu hizmeti dolayısıyla ürettiği

mal ve hizmetler imtiyaz sayılan kamu iktisadi teşebbüsüdür.

Müessese; sermayesinin tamamı bir iktisadi devlet teşekkülüne veya

kamu iktisadi kuruluşuna ait olup, ona bağlı işletme veya işletmeler toplulu-

ğudur.

Bağlı ortaklık; sermayesinin yüzde ellisinden fazlası iktisadi devlet

teşekkülüne veya kamu iktisadi kuruluşuna ait olan işletme veya işletmeler

topluluğundan oluşan anonim şirketlerdir.

İştirak; iktisadi devlet teşekküllerinin veya kamu iktisadi kuruluşları-

nın veya bağlı ortaklıklarının, sermayelerinin en az yüzde onbeşine, en çok

yüzde ellisine sahip bulundukları anonim şirketlerdir.

İşletme; müesseselerin ve bağlı ortaklıkların mal ve hizmet üreten fab-

rika ve diğer birimleridir.

3. KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA İKTİSADİ KAMU
KURULUŞLARI

İktisadi kamu kuruluşlarının, vergiye tabi olmaları Kurumlar Vergisi

Kanununun 2. maddesinin üçüncü fıkrasında birtakım koşullara bağlanmıştır.

İktisadi mahiyetteki işletmelerin belirgin özellikleri şöyle sıralanabilir:

a) Bağlılık: İktisadi kamu kuruluşları, kamu idareleri veya kamu kuru-

luşlarına ait veya bağlı olmalıdır. Ait olma, sermaye bakımından, bağlı olma

ise idari bakımdan bağlılığı ifade eder.

b) İşletme Özelliği: İktisadi kamu kuruluşları, ticari, sınai veya zirai bir
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işletme niteliğinde olmalıdır. İşletmenin konusunun ve faaliyetinin piyasa

(tedavül) ekonomisine dahil olması bedel mukabilinde her türlü mal ve hizmet

üretimi ve alım satımı veya pazarlanması ya da kiralama ve benzeri faaliyet-

ler olarak ifade edilebilir.

c) Devamlılık: Ticari, sınai ve zirai faaliyetlerin devamlı olarak yapıl-

ması gerekmektedir.

Devamlılık unsuru, bir hesap dönemi içinde aynı veya ayrı faaliyet alan-

larında 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 edilmelidir. Örneğin, bir kamu idaresi

veya dernek tarafından telif ve yayın hakkı elinde bulundurulmak suretiyle bir

kitabın yayınlanması bir defa da yapılmış olsa devamlılık unsuru gerçekleşmiş

olur.

Ekonomik faaliyetin yılda birden fazla tekrar etmesi halinde veya her yıl

bir defa olmakla beraber müteakip yıllarda tekrar etmesi ya da birkaç yıl aray-

la yapılmasına karşılık periyodik olarak tekrar etmesi ve organizasyonu gerek-

tirmesi durumunda da bu faaliyetin devamlı olduğunun kabulü gerekmektedir.

Yapılan işlemlerin ticari mahiyet arz etmemesi durumunda ise devamlı

bir ekonomik faaliyet söz konusu değildir. Örneğin, bir derneğin üç yıl önce

satın aldığı nakil vasıtalarından, aynı yıl içinde bir veya bir kaçını elden

çıkartması durumunda, devamlı bir iktisadi faaliyetten bahsedilemeyecektir.

Faaliyetin dönemsel veya mevsimlik olması (havuz ve plaj işletmeciliği

gibi) asıl olan işin niteliği olduğundan, faaliyetin devamlılığına engel teşkil

etmemektedir.

Bütün bu koşulları taşıyan kuruluşların sermaye şirketi veya kooperatif

şeklinde kurulmamaları da şarttır. Aksi halde, iktisadi kamu kuruluşları olarak

değil, sermaye şirketi ya da kooperatif olarak vergiye tabi tutulurlar.

Bu şartları taşıyan iktisadi kamu kuruluşları;
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— Kazanç gayesi güdüp gütmediklerine,

— Faaliyetin, kanunla verilmiş görevler arasında bulunup bulunmamasına,

— Tüzel kişiliğe sahip olup olmamalarına,

— Bağımsız muhasebelerinin bulunup bulunmamasına,

— Kendilerine tahsis edilmiş sermaye veya iş yerlerinin olup olmadığına

bakılmaksızın vergiye tabi tutulurlar.

Ayrıca söz konusu mükellef grubunca satılan mal veya hizmetin bedeli-

nin sadece maliyeti karşılayacak kadar olması, kâr edilmemesi veya kârın

kuruluş amaçlarına tahsis edilmesi bunların iktisadi işletme olma vasfını

değiştirmeyecektir. Kazanç sağlama amacı olmasa dahi işletmenin konusunun

ve faaliyetinin; her türlü mal ve hizmet satışı, kiralaması ya da bunlara benzer

şekillerde olması ve devamlı olması durumlarında da kamu idare ve kuruluş-

larına ait iktisadi işletme oluştuğu kabul edilecektir.

4. yABANCI DEVLETLERE, yABANCI KAMU İDARE VE
KURULUŞLARINA AİT VEyA BAĞLI OLAN TİCARÎ, SINAÎ
VE ZİRAÎ İŞLETMELER

Yabancı devletlere, yabancı kamu idare ve kuruluşlarına ait veya bağlı

olup sermaye şirketleri ve kooperatifler dışında kalan ticari, sınai ve zirai işlet-

meler, iktisadi kamu kuruluşu olarak kurumlar vergisine tabidir.

Bunların mükellefiyetlerinin tayini konusunda, kazanç gayesi gütmeme-

leri, tüzel kişiliklerinin olmaması, müstakil muhasebeleri ve kendilerine tah-

sis edilmiş sermayelerinin veya işyerlerinin bulunmamasının etkisi yoktur.

Yabancı kamu idare ve kuruluşlarının vergilendirilmesinde yerli iktisadi

kamu kuruluşlarının vergilendirilme ilkeleri geçerli olacaktır.
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5. İKTİSADİ KAMU KURULUŞLARINDAN OLAN ALACAKLARIN
ŞÜPHELİ ALACAK MÜESSESESİ KARŞISINDAKİ DURUMU

213 sayılı Vergi Usul Kanununun amortismanlar başlıklı üçüncü kısmı-

nın “alacaklarda amortismanlar başlıklı” bölümünde düzenlenen şüpheli ala-

caklar, doğrudan gider kaydedilebilen değersiz alacaklardan farklı olarak, kar-

şılık ayrılmak suretiyle giderleştirilebilmektedir. Şüpheli alacak müessesesi

ile ilgili yasal düzenleme Vergi Usul Kanununun 323’üncü maddesinde yer

almakta olup. söz konusu maddede; "Ticari ve zirai kazancın elde edilmesi ve

idame ettirilmesi ile ilgili olmak şartıyla;

1. Dava veya ica safhasında bulunan alacaklar;

2. Yapılan protestoya veya yazılı ile bir defadan fazla İstenilmesine rağ-

men borçlu tarafından ödenmemiş bulunan dava ve icra takibine değmeyecek

derecede küçük alacaklar;

Şüpheli alacak sayılır.

Yukarıda yazılı şüpheli alacaklar için değerleme gününün tasarruf değe-

rine göre pasifte karşılık ayrılabilir.

Bu karşılığın hangi alacaklara ait olduğu karşılık hesabında gösterilir.

Teminatlı alacaklarda bu karşılık teminattan geri kalan miktara inhisar eder.

Şüpheli alacakların sonradan tahsil edilen miktarları tahsil edildikleri

dönemde kâr-zarar hesabına intikal ettirilir." hükmüne yer verilmiştir.

Bu uygulamanın amacını, tahakkuk ettirildiği dönemde kazanca dahil

edilen alacaklar tahsil edilememe riski ile karşılaştığı durumda mükellefin

kasasına girmeyen gelirden vergi alınmaması şeklinde özetleyebiliriz.

Kamu idare ve müesseselerinden olan alacaklar için karşılık ayrılıp ayrı-

lamayacağı konusunda farklı görüşler vardır. Bununla birlikte sözkonusu ala-

caklar için karşılık ayrılamayacağı yönündeki görüşler daha ağırlıklıdır.

Kanaatimize göre, bu tür alacakların her halükârda tahsil edilecektir

düşüncesi ile karşılık ayrılmaması (dolayısıyla giderleştirilmemesi) gerektiği-

nin kabulü, mükellefi tasarruf etmediği bir alacak için vergi ödemek duru-

muyla karşı karşıya bırakmak ve kendisini özel teşebbüsten alacaklı olanlara
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nazaran farklı muameleye tabi tutmak olur. Kaldı ki hukuk düzeninde özel

teşebbüs-kamu idaresi ticari ilişkisi ile Özel teşebbüs-özel teşebbüs ticari iliş-

kisi arasında bir farklılaştırılmaya gidilmemiş aynı hukuk kurallarına tabi

tutulmuştur. Bu nedenle kamu idarelerinden alacaklı olanlarında bu alacakla-

rı için özel teşebbüsten vaki olan alacaklarda olduğu gibi karşılık ayırabilme-

leri gerekmektedir. Vadesinin rastladığı hesap döneminde tahsil edilemiyor

olması yeterli olup, diğer kanuni hükümlere uymak koşuluyla kamudan olan

alacaklar için de karşılık ayrılabilmelidir.

IV - DERNEK VEyA VAKIFLARA AİT İKTİSADİ İŞLETMELER

5253 sayılı Dernekler Kanununa göre dernek; kazanç paylaşma dışında,

kanunlarla yasaklanmamış belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere en

az yedi gerçek veya tüzel kişinin bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştir-

mek suretiyle oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarıdır.

4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre vakıf; gerçek veya tüzel kişile-

rin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleri ile oluşan

tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarıdır.

Kurumlar Vergisi Kanununun l. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi

hükmüne göre, dernek veya vakıflar (tüzel kişiliği itibarıyla) kurumlar vergi-

sinin konusu dışında olup bunlara ait iktisadi işletmelerin kurumlar vergisi

mükellefiyeti bulunmaktadır.

Kurumlar Vergisi Kanununun 2. maddesine göre dernek veya vakıflara

ait veya bağlı olup faaliyetleri devamlı bulunan ve sermaye şirketleri ile koo-

peratifler dışında kalan ticari, sınai ve zirai işletmeler ile benzer nitelikteki

yabancı işletmeler, dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler olarak tanım-

lanmıştır. Bu durumda, dernek veya vakıflara ait veya bağlı olup faaliyetleri

devamlı bulunan ticari, sınai ve zirai işletmeler ile benzer nitelikteki yabancı

işletmeler kurumlar vergisi mükellefidirler. 4
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İktisadi işletmenin belirlenmesinde Kanunun 2. maddesinin beşinci fık-

rasında belirlenen koşullar dikkate alınacak olup işletmelerin belirgin özellik-

leri bağlılık, devamlılık ve faaliyetin ticari, sınai veya zirai bir mahiyet arz

etmesidir. Diğer bir anlatımla iktisadi işletmenin unsurları, ticari faaliyetin de

temel özelliklerinden olan, bir organizasyona bağlı olarak piyasa ekonomisi

içerisinde bedel karşılığı mal alım-satımı, imalatı ya da hizmet ifaları gibi faa-

liyetlerdir. Kanun, bu gibi halleri tek tek saymak yerine, dernek ya da vakıf

tarafından piyasa ekonomisi içerisinde icra edilen tüm iktisadi faaliyetleri

kapsama almıştır.

Dernek veya vakfa ait bir iktisadi işletmenin varlığından söz edilebilme-

si için iktisadi işletmenin;

Dernek veya vakfa ait veya bağlı olması (ait olma, sermaye bakımından;

bağlı olma ise idari bakımdan bağlılığı ifade eder),

Sermaye şirketi veya kooperatif şeklinde kurulmamış olması,

Ticari, sınai veya zirai alanda devamlı olarak faaliyette bulunması

gerekmektedir.

Devamlılık unsuru, bir hesap dönemi içinde aynı veya ayrı faaliyet alan-

larında 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 organi-

zasyon içinde bir takvim yılında veya iki veya üç yılda tek bir işlem yapılmış

olsa dahi ticari faaliyetin varlığı kabul edilecektir.

Örneğin;

Bir dernek tarafından (telif ve yayın hakkı elinde bulundurulmak sure-

tiyle) bir kitabın yayınlanarak satışa sunulması halinde, bir defada yapılmış
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olsa dahi piyasaya sunularak birden fazla kişiye pazarlanması nedeniyle devam-

lılık unsuru gerçekleşmiş olacaktır. Pazarlama işleminin bir defada herhangi bir

dağıtım şirketi aracılığı ile yapılmış olması da durumu değiştirmeyecektir.

Bir dernek tarafından (daha önce herhangi bir şekilde basım ve dağıtımı

yapılmamış) bir kitabın telif ve yayın hakkının satılması halinde iktisadi işlet-

meden söz edilemeyecektir.

Bir derneğin bir defaya mahsus olmak üzere basımını yaparak satışa

sunacağı kitaptan elde edilecek gelir, devamlı olarak yapılan bir faaliyet sonu-

cu elde edilmiş sayılacağından, iktisadi işletme oluşacak ve söz konusu gelir-

ler de kurumlar vergisine tabi tutulacaktır.

Bir derneğin nakit varlıklarının bir kısmının, derneğin amaçlarını ger-

çekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu gelirleri sağlamak amacıyla menkul

kıymet alımına tahsis edilmesi, daha sonra bu menkul kıymetlerin yıl içinde

farklı tarihlerde birkaç kez elden çıkarılması veya itfa tarihinde neması ile bir-

likte tahsil edilmesi durumunda, devamlılık arz eden ticari, sınai ve zirai bir

faaliyetten söz edilemeyeceğinden derneğe bağlı bir iktisadi işletmenin varlı-

ğı söz konusu olmayacaktır. Ancak, söz konusu derneğin, üyelerinden aidat

veya bağış adı altında topladığı ve/veya üyelerin değerlendirilmek üzere ver-

dikleri paralarla müstakil bir eleman istihdamını gerektirecek boyutta menkul

kıymet alım-satım faaliyetinde bulunması ve münhasıran bu faaliyet için ele-

man istihdam edilmesi ticari organizasyonun oluştuğu anlamına gelecektir.

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 çerçevesin-

de çay, yemek, tiyatro, kermes, konser gibi faaliyetlerin düzenlenmesi ve bu

faaliyetlerden dolayı gelir elde edilmesi nedeniyle oluşacak olan iktisadi işlet-

me için kurumlar vergisi mükellefiyetinin tesis edilmesi gerekecektir.
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Yapılan işlemlerin ticari mahiyet arz etmemesi durumunda, devamlı bir

ekonomik faaliyet söz konusu olmayacaktır.

Örneğin, bir derneğin üç yıl önce satın aldığı nakil vasıtalarından aynı yıl

içinde bir veya bir kaçını elden çıkartması halinde, devamlı surette yapılan bir

iktisadi faaliyetten bahsedilemeyecektir.

Faaliyetin dönemsel veya mevsimlik olması (havuz ve plaj işletmeciliği

gibi), işin niteliği nedeniyle faaliyetin devamlılığına engel teşkil etmemekte-

dir.

Bütün bu koşulları taşıyan iktisadi işletmelerin sermaye şirketi veya koo-

peratif şeklinde kurulmamaları da şarttır. Aksi halde, dernek veya vakfa ait

iktisadi işletme olarak değil, sermaye şirketi ya da kooperatif olarak müstaki-

len vergiye tabi tutulurlar.

Anılan şartları taşıyan dernek veya vakıfların iktisadi işletmeleri;

Kazanç gayesi güdüp gütmediklerine,

Faaliyetin, kanunla verilmiş görevler arasında bulunup bulunmamasına,

Tüzel kişiliğe sahip olup olmamalarına,

Bağımsız muhasebelerinin bulunup bulunmamasına,

Kendilerine tahsis edilmiş sermaye veya iş yerlerinin olup olmadığına

bakılmaksızın vergiye tabi tutulurlar.

Diğer taraftan,

Satılan mal veya hizmete ait bedelin sadece maliyeti karşılayacak kadar

olması,

Kâr edilmemesi,

Kârın kuruluş amaçlarına tahsis edilmesi

bunların iktisadi işletme olma vasfını değiştirmeyecektir.

Kazanç sağlama amacı olmasa dahi işletmenin konusunun ve faaliyeti-

nin, her türlü mal ve hizmet satışı ya da bunlara benzer şekillerde olması ve

devamlı surette yapılması durumlarında da dernek veya vakıflara ait iktisadi

işletme oluştuğu kabul edilecektir.
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İktisadi işletmenin tanımı içinde yer alan ve devamlı olarak yapılan tica-

ri, sınai veya zirai faaliyetten söz edebilmek için bu işletmenin tedavül ekono-

misine katılması, başka bir ifadeyle işletmede üretilen veya alınan malların

veya verilen hizmetin bir bedel karşılığı satılmış olması gerekir. Aksi halde

diğer unsurlar var olsa dahi bir iktisadi işletmenin varlığından söz edilemez.

Buna göre dernek veya vakıfların eğitim ve sağlık gibi bir takım hizmet-

leri bir bedel karşılığı olmaksızın yerine getirmeleri halinde, bu faaliyetler

dernek veya vakfa bağlı iktisadi işletme olarak nitelendirilmeyecektir. Ancak,

sözü edilen hizmetlerin yerine getirilmesi için yapılan masrafların hizmet

verilenlerden tahsil edilmesi veya bu kişilerden veya ailelerinden bağış adı

altında bir bedel alınması durumunda, bu faaliyetler, dernek veya vakfa ait

iktisadi işletme olarak kabul edilecek ve kurumlar vergisine tabi olacaktır.

Dernek veya vakıflara ait veya bağlı olarak faaliyet gösteren ve tüzel

kişiliği bulunan iktisadi işletmelerce elde edilen kazançlar üzerinden tarh edi-

lecek kurumlar vergisinin muhatabı anılan iktisadi işletmelerdir. Ancak, bu

işletmelerin ayrı bir tüzel kişiliklerinin olmaması halinde tarhiyatın muhatabı

iktisadi işletmenin ait veya bağlı olduğu dernek veya vakıf olacaktır.

Bazı dernekler, Dernekler Kanunu dışında özel kanunlarla da kurulabil-

mektedir. Hangi şekilde kurulursa kurulsun yukarıda nitelikleri açıklanan der-

neklere ait veya bağlı iktisadi işletmeler, Kurumlar Vergisi Kanunu ile 1 Ocak

2007 tarihinden önce yürürlüğe giren özel kanunlarda yer alan hükümler çer-

çevesinde kurumlar vergisinden muaf tutulmadığı sürece kurumlar vergisinin

mükellefidir.

Ayrıca, derneklerin kamuya yararlı derneklerden sayılması veya vakıfla-

ra Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmış olması, bunlara bağlı iktisadi

işletmelerin vergilendirilmesine engel teşkil etmemektedir.

Yabancı dernek veya vakıflara ait olup da sermaye şirketleri ve koopera-

tifler haricinde kalan iktisadi işletmelerin vergilendirilmesinde de yukarıda

yapılan açıklamalar geçerli olacaktır.
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V – SONUÇ

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununu 2. maddesinde, tüzel kişilikleri-

nin bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, kurumlar vergisine tabi olan

mükelleflerin nitelikleri belirlenmiştir.

İktisadi kamu kuruluşları, kamu idare ve kuruluşlarına ait veya bağlı

olan tüm iktisadi işletmeleri kapsar. Bu nedenle iktisadi kamu kuruluşları kav-

ramı, hem kamu iktisadi teşebbüslerini hem de kamu kurum ve kuruluşlarına

ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen iktisadi

kuruluşlar ile döner sermayeli kuruluşları da kapsamına alır. İktisadi kamu

kuruluşlarının kazanç amacı gütmemeleri, faaliyetlerinin kanunla verilmiş

görevler arasında bulunması, tüzel kişiliklerinin olmaması, bağımsız muhase-

belerinin ve kendilerine ayrılmış sermayelerinin veya iş yerlerinin bulunma-

ması mükellefiyetlerini etkilemeyecektir. Mal veya hizmet bedelinin sadece

maliyeti karşılayacak kadar olması, kar edilmemesi veya karın kuruluş amaç-

larına tahsis edilmesi de bunların iktisadi niteliğini değiştirmeyecektir.

İktisadi kamu kuruluşlarının kurumlar vergisi mükellefi olarak belirlen-

mesi piyasadaki serbest rekabet koşullarının devamını sağlayarak kaynakların

optimum kullanılmasını sağlamaya yönelik olup verginin tarafsızlığı ilkesin-

den hareket edilmiştir.

Derneklere ve vakıflara ait veya bağlı olarak faaliyet gösteren iktisadi

işletmelerce elde edilen kazançlar üzerinden tarh edilecek kurumlar vergisinin

muhatabı anılan iktisadi işletmelerdir. Ancak, bu işletmelerin ayrı bir tüzel

kişiliklerinin olmaması halinde tarhiyatın muhatabı iktisadi işletmenin ait

veya bağlı olduğu dernek ve vakıfların olacağı tabiidir.

Ayrıca söz konusu mükellef grubunca satılan mal veya hizmetin bedeli-

nin sadece maliyeti karşılayacak kadar olması, kâr edilmemesi veya kârın

kuruluş amaçlarına tahsis edilmesi bunların iktisadi işletme olma vasfını

değiştirmeyecektir. Kazanç sağlama amacı olmasa dahi işletmenin konusunun

ve faaliyetinin; her türlü mal ve hizmet satışı, kiralaması ya da bunlara benzer
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şekillerde olması ve devamlı olması durumlarında da dernek ya da vakıflara

ait iktisadi işletme oluştuğu kabul edilecektir.

Öte yandan, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun uygulanmasında

sendikaların dernek, cemaatlerin ise vakıf sayılacağı belirtilerek, dernek ya da

vakıf niteliğindeki bu kurum ve kuruluşların faaliyetlerinin vergi dışı olması-

na karşılık bunlara bağlı iktisadi işletmelerin vergilendirilmesi konusuna açık-

lık kazandırılmaktadır. Aynı şekilde vergi uygulamaları bakımından dernek

olarak kabul edilen odalar, borsalar, meslek örgütleri ve bunların üst kuruluş-

ları ile siyasi partiler, kurumlar vergisi mükellefiyeti kapsamında olmayıp söz

konusu kuruluşların iktisadi işletmelerinin bulunması durumunda her hal ve

takdirde kurumlar vergisine tabi olacaklardır.

Ayrıca, kamuya yararlı sayılan dernekler ile Bakanlar Kurulunca vergi

muafiyeti tanınan vakıfların, kurumlar vergisi açısından vakıf veya dernekle-

rin mükellefiyet kapsamında olmaması nedeniyle geçerli değildir.

Dolayısıyla, bizzat kendileri mükellef olmayan dernek veya vakıfların iktisa-

di işletmelerinin oluşması durumunda, söz konusu iktisadi işletmeler kurum-

lar vergisinin mükellefi olacaklardır. Örneğin, özel kanunlarla her türlü vergi

ve harçtan muaf tutulan bir derneğin, maden suyu işletmesi, bir iktisadi işlet-

me oluşturacağından, bu faaliyet gelirlerinin derneğin amacına tahsis edilecek

olması halinde dahi kurumlar vergisinin konusuna dahil edilip vergilendiril-

mesi gerekmektedir.
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