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K

G‹R‹fi
ooperatifler, toplumu meydana getiren kiflilerin hayat düzeylerini
dayan›flma, yard›mlaflma ve iflbirli¤i yolu ile yükselten ve dolay›s›yla toplumun, kalk›nmas›n› sa¤layan en önemli araçlar olarak görülmektedir.
Geliflmifl demokratik ülkelerin ekonomik ve sosyal alanlarda ileri duruma gelmelerinde, kooperatiflerin büyük katk›s› olmufltur. Zira, geliflmekte olan ülkelerin toplumsal kalk›nmalar›nda kulland›klar› amaçlar›n bafl›nda yine kooperatifler
gelmektedir. Kooperatifler, toplum kalk›nmas›ndaki rollerini flu hizmetlerle gerçeklefltirmektedirler.
Ortaklar›na üretim girdilerini ucuz ve kaliteli olarak sa¤larlar, üretimin Pazar
iste¤ine göre planlanmas›na yard›m ederler, ürünlerin de¤erlendirilmesi, depolanmas› ve tafl›nmas› gibi pazarlama hizmetlerini yaparlar, ürünleri, yar› ifllenmifl
ve tam ifllenmifl duruma getirecek tesisleri kurarlar, pazarlarda fiyat düzeninin
kurulmas›na yard›m ederler, arac›lar›n yerini alarak, arac› kâr›n›n üreticiye geçmesini sa¤larlar, üreticiye k›sa, orta, uzun vadeli ve düflük faizli krediler verirler,
ortaklar›na tüketim maddelerini (besin maddeleri, giyecek, yakacak vb.) ucuz ve
kaliteli olarak karfl›lar, onlar› ucuz ve sa¤lam konutlara kavufltururlar.
1163 Say›l› Kooperatifler Kanunu’ nun 1. maddesine göre; kooperatifler, sosyal
amaçlarla ortaklar›n›n gereksinimlerini ucuza ve daha iyi biçimde karfl›lamay›
amaçlayan ortak dayan›flma ilkesine dayal› kar amac› gütmeyen kurulufllard›r.
Kar amac› gütmeyen kooperatiflerde, kar da¤›t›m› söz konusu olamaz,
dolay›s›yla gelir gider fark› ortaklara iade edilebilir ki, buna da risturn denilmektedir.
Genel olarak risturn, mali avantaj demektir. Geçici bir arac›ya ödenen komisyon,
bir tüketim kooperatifinin y›l sonlar›nda ortaklara yapt›¤› bir çeflit temettü ödemesi, bir sigorta sözleflmesinin geçmedi¤i süreye ait primin sigortal›ya iadesi
"Risturn" ad›n› al›r.47 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebli¤inde ise risturn,
"ortaklar›n kooperatifle yapt›klar› muameleler sonucunda ortaklardan al›nan
veya onlar lehine do¤an fazlalar›n gene ortaklara iade edilmesi, baflka bir deyifl‹SMMMO Yay›n Organ›
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le bu mebla¤lar, kooperatifin kazanc›
olmay›p orta¤›n paras›d›r." fleklinde
tan›mlanm›flt›r.
Risturn, ayn› zamanda sat›c› taraf›ndan
bir süre sonra önceden kararlaflt›r›lm›fl
koflullara göre iade edilen parad›r. Bu
para kar›n bir k›sm›d›r.
Risturn sistemine genellikle Tüketim
Kooperatiflerinde rastlanmaktad›r. Bir
Tüketim Kooperatif flirketinin, y›l
sonunda, üyelerine y›l boyu sat›n
ald›klar› mal ve eflya ile orant›l› olarak
ve kar›n, yat›r›lan sermayeye göre
de¤il de kooperatif ile görülmüfl ifl
esas›na göre paylaflt›r›lmas› amac›yla
ödemeler yap›l›r. Bunlara risturn denir.

R‹STURN ‹ST‹SNASINDAN
YARARLANMA fiARTLARI
KVK’ n›n 8/2 maddesine göre, risturn
istisnas›n›n uygulanabilmesi için öncelikle kooperatifin;
• Tüketim (istihlak),
• Üretim (istihsal),
• Kredi
kooperatifi olmas› flartt›r.
Ancak, bu kooperatiflerin bütün muamelelerinden elde edilen kazançlar için
risturn istisnas› uygulanmayacakt›r.
Yani;
• Tüketim kooperatiflerinde; ortaklar›n
flahsi ve ailevi g›da ve giyecek ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için sat›n ald›klar›
mallar›n k›ymetlerine göre hesaplanan
risturnlar kurumlar vergisinden istisnad›r. Dolay›s›yla, kooperatiflerin
ortaklar›na bu cins mallar›n d›fl›nda
satt›klar› mallardan (örne¤in elektrik
ev aletleri, hal›, mobilya vs.)
sa¤lad›klar› kurum kazançlar› kurum‹SMMMO Yay›n Organ›

lar vergisine tabidir. Buna göre, tüketim kooperatiflerinde sadece ortaklar›n
flahsi ve ailevi g›da ve giyecek ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için kooperatiften
sat›n ald›klar› mallarla ilgili olarak
do¤acak kazançlar “risturn istisnas›”
olarak kurumlar vergisinden istisna
edilecektir.
Yukar›da aç›kland›¤› üzere, Kanun
metninde, tüketim kooperatiflerinde
risturn istisnas› sadece “ortaklar›n
flahsi ve ailevi g›da ve giyecek ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için sat›n ald›klar›
mallar” için tan›nm›fl ise de, Vergi ‹daresi “Temizlik maddeleri de risturn
kapsam›ndad›r” fleklinde görüflünü
aç›klam›flt›r.
• Üretim (istihsal) kooperatiflerinde;
ortaklar›n
üreterek
kooperatife
satt›klar› veya kooperatiften üretim
faaliyetinde kullanmak üzere sat›n
ald›klar› mallar›n k›ymetine göre
hesaplanan risturnlar kurumlar vergisinden istisna edilmifltir.
• Kredi kooperatiflerinde ortaklar›n,
kulland›klar› kredilere göre hesaplanan
risturnlar kurumlar vergisinden istisna
tutulmufltur.
• Bütün kooperatiflerde; ortaklar›n
idare gideri karfl›l›¤› olarak ödedikleri
paralardan sarf olunmayarak iade edilen k›s›mlar kurum kazanc› say›larak
kurumlar vergisine tabi tutulmayacakt›r. Bu düzenlemedeki amaç iade
edilen söz konusu paralar›n kar aktarmas› olarak düflünülmesinin önüne
geçilmesidir. (KVK Md.8/2-d).
Risturn istisnas›ndan yararlanacak
kooperatif türleri:

254

Mali ÇÖZÜM - 69

• ‹stihlak kooperatifleri,
• ‹stihsal kooperatifleri,
• Kredi kooperatifleridir.
‹stihlak (tüketim) kooperatiflerinde: Ortaklar›n kiflisel ve ailevi g›da ve giyecek
ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için sat›n ald›klar› mallar›n de¤erlerine göre hesaplanan
risturnlar. Görüldü¤ü üzere kanunun tan›d›¤› istisna ortaklar›n kiflisel ve ailevi
g›da ve giyecek ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›yla s›n›rl› tutulmufltur. Kooperatiflerin ortaklar›na, bu maddelerin d›fl›nda satt›klar› mallardan (örne¤in elektrikli ev
aletleri, hal›, mobilya vs.) sa¤lad›klar› kurum kazançlar› kurumlar vergisine tabi
tutulur.
‹stihsal (üretim) kooperatiflerinde: Ortaklar›n üreterek kooperatife satt›klar›
veya kooperatiften üretim faaliyetinde kullanmak üzere sat›n ald›klar› mallar›n
de¤erine göre hesaplanan risturnlar.
Kredi kooperatiflerinde: Ortaklar›n kulland›klar› kredilere göre hesaplanan risturnlar.
‹ST‹SNANIN SINIRI
Yukar›da say›lan risturnlar›n nakden veya ayn› k›ymette mal ile ödenmesi istisnan›n uygulanmas›na engel de¤ildir. Ortaklardan baflka kimselere yap›lan ifllemlerden do¤an kazançlar ile ortaklarla ortakl›k statüsü d›fl›nda yap›lan ifllemlerden
do¤an kazançlar istisnadan yararlanamaz. Bunlar›n genel kazançtan
ayr›lmas›nda, ortaklarla yap›lan ifl hacminin, genel ifl hacmine olan oran› esas
al›n›r.
Kurumlar Vergisi Kanunun 7. maddesinde, kooperatiflerin vergiden muafiyet
flartlar› aç›klanm›flt›r. Bu flartlar›n birinde meydana gelecek bir ihlal, kooperatifi, kurumlar vergisi mükellefi haline getirir. Ancak bu halde de ortaklar için
hesaplanacak olan risturn kurumlar vergisi d›fl›nda tutulacakt›r.
Risturn istisnas›n›n uygulanmas› için, bunlar›n ortaklara ödenmesine gerek
bulunmamaktad›r.Hesaplanm›fl olmak, risturnlar›n kurumlar vergisi
matrah›ndan düflülmesi için yeterlidir.
KOOPERAT‹FLER AÇISINDAN DA⁄ITILAN R‹STURNLAR
Tüketim Kooperatiflerinde
Bir tüketim kooperatifinde dönem safi kazanc› 20.000.000.000.- TL., genel ifl
cirosu (Toplam sat›fl has›lat›) 100.000.000.000.- TL., ortaklarla ortakl›k statüsü
içinde yap›lan ifl hacmi 50.000.000.000.- TL., ortaklarla ortakl›k statüsü d›fl›nda
yap›lan ifl hacmi ile ortak d›fl› ifllemlerdeki ifl hacmi toplam› ise
25.000.000.000.- TL.’d›r.

‹SMMMO Yay›n Organ›

255

Mali ÇÖZÜM - 69

Buna göre, vergiden istisna edilecek risturn istisnas›:
50.000.000.000 x 20.000.000.000 = 10.000.000.000 Lira,
100.000.000.000
Kooperatifin Vergiye tabi safi kurum kazanc› ise;
20.000.000.000 (-) 10.000.000.000 = 10. 000.000.000.- Lira olacakt›r.
Yukar›da basit bir hesap yap›lm›flt›r. Fakat gerçekte olay daha karmafl›kt›r.
Ayr›ca, ifllemlerin ortak içi ve d›fl› olarak ayr›m› zordur.
Ayn› flekilde hesab›n istihsal kooperatiflerinde de yap›lmas› gerekir. Burada
müstahsil üretti¤i mal› satmak için getirmektedir veya üretim için mal almaktad›r. Ortakl›k statüsü içinde yap›lan ifl hacmi budur. Risturn hesab›nda bu
ifllemler nazara al›nacakt›r.
Burada dikkat edilmesi gereken bir konu da, ortaklarla, ortakl›k statüsü d›fl›nda
yap›lan ifllemlerden do¤an örne¤in, kooperatifin elde etti¤i gayrimenkul sermaye irad› veya mevduat faizi gibi gelirlerin risturn istisnas›ndan faydalanamayaca¤›d›r.
KVK’nun 8/2’nci maddesinde ayr›ca, “ bu risturnlar, Gelir Vergisi Kanunu’nun
94. maddesine göre tevkifata tabi tutulmaz. Ortaklara da¤›t›m› kar da¤›t›m›
say›lmaz. ” hükmüne yer verilmifltir.
Kooperatiflerin ortaklar› ile yapt›¤› muamelelerden do¤an karlar›n ortaklara
kooperatifle yapt›klar› muameleler nispetinde da¤›t›m› olarak tan›mlanan risturnlar, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinin 6 numaral› bendinin (b) alt
bendine göre gelir vergisi tevkifat›na tabi tutulmayacakt›r.
Kooperatiflerin elde ettikleri gayrimenkul sermaye irad› (kira geliri), menkul
sermaye irad› (faiz geliri), yine kooperatiflerin sahip olduklar› gayrimenkullerin
sat›fl›ndan veya bir çeflit sat›fl olan istimlak›ndan elde edilen kazançlar›n risturn
istisnas›ndan yararlanmas› mümkün de¤ildir (Ancak Kurumlar Vergisi Kanunu
Geçici 28. maddede belirlenen flartlar dahilinde gayrimenkul ve ifltirak hisselerinin sat›fl›ndan elde edilen kazanç kurumlar vergisinden ve bu kapsamdaki teslimler de KDV Kanunu’ nun Geçici 10. maddesine göre KDV’den istisnad›r.).
Tar›m Üretim (‹stihsal) Sat›fl ve Kredi Kooperatiflerinde
Ayn› flekilde, tar›m istihsal sat›fl ve kredi kooperatiflerinde, zirai ürün üreticisi
olan orta¤›n, ürünlerinin kooperatifçe sat›n al›nmas› ve piyasada en iyi flartlarda
de¤erlendirilmesi amaçlanm›flt›r. Bu sat›fltan has›l olan fiyat fark›, ürününü kooperatife satan orta¤a geri ödenecektir. ‹flte orta¤a geri ödenen bu fiyat farklar› ile
ortaklar›n kulland›klar› kredilere göre hesaplanan risturnlar risturn niteli¤inde
oldu¤undan kurumlar vergisine tabi olmayacakt›r.

‹SMMMO Yay›n Organ›

256

Mali ÇÖZÜM - 69

GEL‹R-G‹DER FARKININ
DA⁄ITILMAMASI HAL‹NDE
R‹STURN ‹ST‹SNASI
UYGULANAB‹L‹RM‹
Ortaklarla yap›lan muamelelerden elde
edilen gelir gider fark›, kooperatifle
yap›lan muamele oran›nda ortaklara
da¤›t›lmad›¤› sürece risturn istisnas›
uygulanamaz. Risturn istisnas›n›n
uygulanabilmesi için en az›ndan her
bir orta¤›n alaca¤› risturn tutar›n›n
hesaplanmas› gerekmektedir. Yani
kooperatifin kanuni defterlerinde,
ortaklar›n ald›klar› risturn tutarlar›n›n
kurumlar vergisi beyannamesinin verilece¤i tarihe kadar belirlenmemesi
halinde, beyannamede risturn indirimi
yap›lmayacakt›r. Buna göre, gelir gider
fark›n›n yedek akçe ve fonlara
ayr›lmas› durumunda risturn istisnas›
uygulanmayacakt›r.
R‹STURN ALAN ORTAKLARIN
GEL‹R VERG‹S‹ KARfiISINDAK‹
DURUMU
Bilindi¤i üzere, GVK’ n›n 75. maddesinin 2. bendinin parantez içi hükmü
ile “kooperatiflerin da¤›tt›klar› kazançlar” menkul sermaye irad› say›lm›fl
ancak “kooperatiflerin ortaklar› ile
yapt›klar› muamelelerden do¤an karlar›n ortaklara, kooperatifle yapt›klar›
muameleler nispetinde tevzii, kazanç
da¤›t›m›” say›lmam›flt›r.
Dolay›s›yla, kooperatiflerin ortak d›fl›
muamelelerden elde edilen gelir gider
fark›n›n ortaklara da¤›t›m›, kazanç
da¤›t›m› say›lm›flt›r.
Ortaklar,kooperatiflerin ortaklar› ile
yapt›klar› muamelelerden do¤an kar‹SMMMO Yay›n Organ›

lar›n ortaklara,kooperatifle yapt›klar›
muamele nispetinde tevzii,neticesinde
elde ettikleri bu iratlar için beyanname
vermeyecekler ve di¤er gelirleri nedeniyle beyanname verilmesi halinde de
bu gelirlerini beyannameye dahil etmeyeceklerdir.Yani
Kooperatiflerce
ortaklara da¤›t›lan risturnlar ortaklar
nezrinde gelir vergisine tabi tutulmayacakt›r.
SONUÇ
• Kooperatiflerde risturn anlam›, hangi
kazançlar›n risturn say›ld›¤› ortaklar
aç›s›s›ndan ve kooperatif aç›s›ndan
vergisel boyutlar› ayr›nt›l› olarak
aç›klanm›flt›r.
• Risturn istisnas›ndan yararlanabilmenin temel koflulu kooperatiflerin tüketim,üretim ve kredi kooperatifi olmas›,
• Risturn kazançlar›n›n kurumlar vergisinden istisna olmas› için ortaklar›n
kiflisel ailevi g›da ve giyecek ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›yla s›n›rl› tutulmufltur. Kooperatiflerin ortaklar›na, bu
maddelerin d›fl›nda satt›klar› mallardan
(örne¤in elektrikli ev aletleri, hal›,
mobilya vs.) sa¤lad›klar› kurum
kazançlar› kurumlar vergisine tabi
tutulur.
• Risturn istisnas›n›n uygulanmas› için,
bunlar›n ortaklara ödenmesine gerek
bulunmamaktad›r.
Hesaplanm›fl
olmak, risturnlar›n kurumlar vergisi
matrah›ndan düflülmesi için yeterlidir.
• Gelir gider fark›n›n yedek akçe ve
fonlara ayr›lmas› durumunda risturn
istisnas› uygulanmayacakt›r.
• Kooperatiflerin ortaklar› ile yapt›klar›
muamelelerden do¤an karlar›n ortakla-
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ra, kooperatifle yapt›klar› muameleler
nispetinde tevzii, kazanç da¤›t›m›”
say›lmam›flt›r.
• Kooperatiflerce ortaklara da¤›t›lan
risturnlar ortaklar nezrinde gelir vergisine tabi tutulmayacakt›r.

‹SMMMO Yay›n Organ›

KAYNAKÇA

1. 1163 Say›l› Kooperatifler Kanunu
2. K.V.K Kanunu
3. G.V.K Kanunu
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