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KONU: DERNEKLERDE ÇALIŞANLARIN SİGORTALILIĞI.
“6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile
“6676 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”daki
değişiklikler ile güncellenen mevzuata ilişkin olarak derneklerde çalışanların sigortalılığı
Kurumun 2016/20 nolu Genelgesi ile aşağıda açıklanmıştır.
4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 56 ncı maddesinde dernekler, gerçek veya tüzel en az
yedi kişinin kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, bilgi ve
çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları, tüzel kişiliğe sahip topluluklar
olarak tanımlanmıştır.
5253 sayılı Dernekler Kanunun 13 üncü maddesi ile dernek hizmetleri gönüllüler veya
yönetim kurulu kararı ile göreve başlatılan ücretliler aracılığıyla yürütülmekte dernek yönetim
ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine ücret verilebilmekte
ancak verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar genel kurul tarafından tespit
olunmakta, yönetim ve denetim kurulu üyeleri dışındaki üyelere ücret, huzur hakkı veya
başka bir ad altında herhangi bir karşılık ödenmemektedir. 26 ncı madde ile de dernekler,
tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, eğitim ve öğretim faaliyetleri için
yurt, pansiyon; üyeleri için lokal açabilmekte ve bu tesisleri işletebilmektedirler.
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda derneklerin kurduğu iktisadi işletmeler derneğe ait
veya bağlı olup faaliyetleri devamlı bulunan ve sermaye şirketi ve kooperatifler dışında kalan
ticari, sınai ve zirai işletmeler ile benzer nitelikteki yabancı işletmeler, dernek iktisadi
işletmeleri olarak tanımlanmıştır.
Yukarıdaki açıklamalar kapsamında;
1-) Dernekler ya da derneklerin kurduğu iktisadi işletmelerde çalışma gönüllülük
esasına dayandığından dernek yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile dernek
üyeleri dernekte yaptıkları işler nedeniyle ücret alsalar dahi sigortalı
sayılmayacaktır. Ancak, gelir vergisi kesintisi yapılacağı tartışmasızdır.
2-) Dernek yönetim kurulu tarafından işe alınan ücretliler ise 5510 sayılı Kanunun
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) (ücretle çalışanlar) bendi hükümleri
kapsamında sigortalı sayılacaklardır.
Dernekler veya derneklerin kurduğu iktisadi işletme yöneticilerinin yukarıdaki
hususlara uymalarını önemle hatırlatırız.
Bilgilerinize sunarız.
Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
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