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Vergi Bülteni  

 
No: 2022/4  Tarih: 14/04/2022 

Konu: Bağış ve Yardımlar Hk.   

 

 

Bilindiği üzere 2021 yılına ilişkin kurumlar vergisinin beyan ve ödemesinin son günü, bir 

uzatma olmaması durumunda, 5 Mayıs 2022 tarihidir. Kurumlar vergisi beyannamesinin 

verilmesinde dikkate alınacak bir husus da bağış ve yardımlardır. Bu vergi bülteni sayımızda bağış 

ve yardımlar hakkında açıklamalarda bulunulacak olup sonunda da Gelir İdaresi Başkanlığı 

tarafından yayımlanan soru cevaplara yer verilecektir. 

 

Bağış ve yardımlar  

Kurum kazancının %5’i ile sınırlı bağış ve yardımlar  

Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere, köylere, Bakanlar 

Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma 

ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve 

yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının %5’ine kadar olan kısmı, kurumlar vergisi 

beyannamesinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirim konusu yapılabilecektir.  

Matrahtan indirilmesi için bağış ve yardımın;  

• Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, 

Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel 

araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara yapılması, 

• Makbuz karşılığı olması, 

• Karşılıksız yapılması, 

• Sadece ilgili dönem kazancından indirilmesi 

• Beyannamede ayrıca gösterilmesi 

gerekir. İndirilemeyen kısım diğer yıla nakledilemez.  

Kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilecek bağış ve yardımların 

tutarı, o yıla ait kurum kazancının %5’i ile sınırlıdır.  
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İndirilebilecek bağış ve yardım tutarının tespitinde esas alınan kurum kazancı, zarar mahsubu 

dahil giderler ile iştirak kazançları istisnası düşüldükten sonra, indirim ve istisnalar düşülmeden 

önceki [Ticari bilanço kârı – (iştirak kazançları istisnası + geçmiş yıl zararları)] tutardır.  

 

Eğitim ve sağlık tesisleri ile dini tesislere ilişkin bağış ve yardımlar 

Eğitim, sağlık ve bakım hizmetleri ile dini hizmetleri geliştirmek ve devam ettirmek 

amacıyla yapılan harcamalar kurum kazancının tespitinde indirim unsuru olarak dikkate 

alınabilecektir.  

• Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere 

bağışlanan okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden 

az olmamak üzere öğrenci yurdu, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon 

merkezi ile mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler 

ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin inşası dolayısıyla 

yapılan harcamaların, 

• Söz konusu tesislerin inşası için yukarıda belirtilen kamu kuruluşlarına yapılan her türlü 

bağış ve yardımların, 

• Mevcut okul, sağlık tesisi ve öğrenci yurtları ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, 

bakım ve rehabilitasyon merkezi ile mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak 

yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen 

tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan nakdi ve ayni bağış ve yardımların 

tamamı kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.  

Sözü edilen tesislerin yapımı için bentte sayılan kuruluşlar dışında yer alan kamuya yararlı 

dernekler ile Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yapılan bağış ve yardımlar ise o 

yılki kurum kazancının %5’i ile sınırlı olmak üzere bu kapsamda indirim konusu yapılabilecektir.  

 

Kapsam  

Okul, sağlık tesisi, öğrenci yurdu, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım ve 

rehabilitasyon merkezi yapımı veya bu tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan 

bağış ve yardımların (harcamaların) herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın kurum kazancından 
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indirilebilmesi, bu bağış ve yardımların aşağıdaki kamu idare ve kuruluşlarına yapılması halinde 

mümkündür.  

• Genel bütçeli idareler, 

• Özel bütçeli idareler, 

• İl özel idareleri, 

• Belediyeler, 

• Köyler. 

 

Kapsama dahil olan bağış ve yardımlar  

Kapsama dahil olan bağış ve yardımların;  

• Bağışlanan okul, sağlık tesisi ve 100 yatak kapasitesinden az olmamak üzere (kalkınmada 

öncelikli yörelerde 50 yatak) öğrenci yurdu, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım ve (7 

Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin 3. maddesiyle değişen ibare) rehabilitasyon 

merkezi ile mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler 

ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin [7] inşası için 

yapılan harcama, 

• Bu tesislerin inşası için yapılan bağış ve yardım, 

• Mevcut tesislerin faaliyetlerine devam etmelerini sağlamak amacıyla yapılan bağış 

ve yardım,  

niteliğinde olması gerekmektedir.  

Düzenlemedeki “okul” ifadesinden, doğrudan eğitim-öğretim hizmetlerinin verildiği temel 

birimlerin anlaşılması gerekmekte olup rehberlik ve araştırma merkezi, mesleki eğitim merkezi, iş 

eğitim merkezi, mesleki ve teknik eğitim merkezi ve akşam sanat okulları da bu kapsamda 

değerlendirilecektir.  

Düzenlemedeki “sağlık tesisi” ifadesinden ise Sağlık Bakanlığınca sağlık tesisi kapsamında 

değerlendirilen kurum ve kuruluşların anlaşılması gerekmektedir.  

Düzenlemedeki "ibadethane" ve "yaygın din eğitimi verilen tesis" ifadelerinden de 

Diyanet İşleri Başkanlığınca ibadethane sayılan yerler ile Diyanet İşleri Başkanlığı denetimine 

tabi olan ve din eğitimi verilen tesislerin anlaşılması gerekmektedir.  
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Mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethanelerin 

umuma açık olması, inşasının mülki idare amirlerinin iznine istinaden gerçekleştirilmesi, inşa 

ve faaliyetine devam etmesi için yapılan bağış ve yardımların da yine mülki idare amirlerinin 

denetiminde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Yaygın din eğitimi verilen tesisler için yapılan 

harcamaların da Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatınca denetlenmesi gerektiği tabiidir.  

 

Kapsam dışında kalan bağış ve yardımlar  

Okul, sağlık tesisi veya öğrenci yurduna ilişkin olarak yapılmış olsa dahi kamu idare ve 

kuruluşları dışında kalan kurum veya kuruluşlara yapılacak bağış ve yardımların vergi matrahının 

tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayacağı veya hangi limitler içinde yapılabileceği genel 

hükümler çerçevesinde değerlendirilecektir.  

 

Bağış ve yardımın belgelendirilmesi  

Ayni veya nakdi olarak yapılan bağış ve yardımların kurumlar vergisi mükelleflerince indirim 

olarak dikkate alınabilmesi için makbuz karşılığı yapılmış olması gerekli ve yeterlidir.  

Ayni bağış ve yardımın, işletmenin aktifinden veya stokundan çekilerek bağışlanmış olması 

durumunda, mükelleflerin işletmeden çekip bağışladıkları değerler için fatura düzenlemesi; 

düzenlenen faturanın arka yüzüne faturada belirtilen değerlerin ilgili kamu kurum ve kuruluşu 

tarafından bağış veya yardım olarak alındığına ilişkin şerh konularak yetkili kimseler tarafından 

imzalanmış olması yeterlidir.  

Ayni değerlerin, mükelleflerce dışarıdan alınarak kamu kurum ve kuruluşuna bağışlanmış 

olması durumunda ise bu kurum ve kuruluş tarafından teslim alınacak değerler için teslime ilişkin bir 

belge düzenlenmiş olması yeterli olup, düzenlenen belgede bağışlanan kıymetin değerinin, cinsinin 

ve miktarının tereddüde mahal bırakmayacak şekilde belirtilmiş olması gerekmektedir. Ayrıca, 

bağışlanan değerlere ilişkin olarak düzenlenmiş olan faturaların arka yüzünde yukarıda belirtilen 

açıklamalar dahilinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkililerinin imzası bulunacaktır.  

Nakdi bağışların indirilebilmesi, bağışı kabul eden kuruluşlarca verilecek makbuzla veya bu 

amaçla bankalarda açtırılan hesaplara yatırıldığına ilişkin banka dekontlarıyla belgelendirilmesi 

şartıyla mümkündür.  
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Kamu kurum ve kuruluşları ile imzalanan protokol gereğince kamu arazisi üzerine okul 

yaptırılması halinde, söz konusu okul inşasına ilişkin olarak yapılan harcamalar, harcamanın yapıldığı 

yıla ilişkin kazancın tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.  

Mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet 

İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin inşası ve/veya faaliyetine devam 

etmesi amacıyla kurulmuş bulunan vakıf veya derneklere yapılan bağışlar, anılan kurumlardan alınan 

makbuzlara veya bunlar tarafından bankalarda açılan hesaplara yatırıldığına ilişkin alınan banka 

dekontlarına istinaden kurum kazancından indirim konusu yapılabilecektir.  

Ancak, bunlar dışındaki diğer dernek veya vakıflara bu amaçla yapılan bağış ve yardımların 

ise; mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri 

Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin inşası ve/veya faaliyetine devam etmesi 

amacıyla gerekli harcamaları finanse etmek üzere bağış ve yardım toplama amacıyla bir organizasyon 

oluşturulması ve bu hususta mülki idare amirleri ile bir protokol yapılması, nakdi olarak yapılacak 

bağış ve yardımlar için sadece protokol kapsamındaki işte kullanılmak üzere bir hesap açılması ve 

yapılan bağış ve yardımların bu hesaba yatırılması, ayni olarak yapılan bağış ve yardımların protokol 

kapsamındaki işte kullanılmak üzere şartlı olarak makbuz karşılığında yapılması, banka dekontu ile 

makbuzda hangi amaçla yapıldığına ilişkin bir açıklamanın yer alması, yapılan bağış ve yardımların, 

sadece yapılacak o işle ilgili olarak mülki idare amirleri gözetim ve denetimi altında kullanılması 

şartlarıyla, tamamının kurum kazancından indirim konusu yapılabilmesi mümkün olacaktır.  

 

Kültür ve turizm amaçlı bağış ve yardımlar  

Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ve köyler, Bakanlar Kurulunca 

vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve 

geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan veya Kültür ve Turizm 

Bakanlığınca desteklenen ya da desteklenmesi uygun görülen;  

1) Kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin ticari olmayan ulusal veya uluslararası 

organizasyonların gerçekleştirilmesine,  

2) Ülkemizin uygarlık birikiminin kültürü, sanatı, tarihi, edebiyatı, mimarisi ve somut olmayan 

kültürel mirası ile ilgili veya ülke tanıtımına yönelik kitap, katalog, broşür, film, kaset, CD ve DVD 

gibi manyetik, elektronik ve bilişim teknolojisi yoluyla üretilenler de dahil olmak üzere görsel, işitsel 
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veya basılı materyallerin hazırlanması, bunlarla ilgili derleme ve araştırmaların yayınlanması, yurt 

içinde ve yurt dışında dağıtımı ve tanıtımının sağlanmasına,  

3) Yazma ve nadir eserlerin korunması ve elektronik ortama aktarılması ile bu eserlerin Kültür 

ve Turizm Bakanlığı koleksiyonuna kazandırılmasına,  

4) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki 

taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı, yaşatılması, rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri 

yapılması ve nakil işlerine,  

5) Kurtarma kazıları, bilimsel kazı çalışmaları ve yüzey araştırmalarına,  

6) Yurt dışındaki taşınmaz Türk kültür varlıklarının yerinde korunması veya ülkemize ait kültür 

varlıklarının Türkiye’ye getirilmesi çalışmalarına,  

7) Kültür envanterinin oluşturulması çalışmalarına,  

8) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki taşınır kültür varlıkları ile güzel 

sanatlar, çağdaş ve geleneksel el sanatları alanlarındaki ürün ve eserlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı 

koleksiyonuna kazandırılması ve güvenliklerinin sağlanmasına,  

9) Somut olmayan kültürel miras, güzel sanatlar, sinema, çağdaş ve geleneksel el sanatları 

alanlarındaki üretim ve faaliyetler ile bu alanlarda araştırma, eğitim veya uygulama merkezleri, 

atölye, stüdyo ve film platosu kurulması, bakım ve onarımı, her türlü araç ve teçhizatının tedariki ile 

film yapımına,  

10) Kütüphane, müze, sanat galerisi ve kültür merkezi ile sinema, tiyatro, opera, bale ve konser 

gibi kültür ve sanat faaliyetlerinin sergilendiği tesislerin yapımı, onarımı veya modernizasyon 

çalışmalarına  

ilişkin harcamalar ile makbuz karşılığı yapılan bağış ve yardımların %100’ü kurumlar vergisi 

matrahının tespitinde indirilebilecektir. Bakanlar Kurulu, bölgeler ve faaliyet türleri itibarıyla bu 

oranı yarısına kadar indirmeye veya kanuni seviyesine kadar getirmeye yetkilidir.  

Bu çerçevede yapılacak bağış ve yardımlar için bağış yapılan projenin Kültür Bakanlığı 

tarafından desteklendiği veya desteklenmesinin uygun görüldüğüne ilişkin ilgili Bakanlığın yazısının 

kurumlar vergisi beyannamesi ekinde bağlı bulunulan vergi dairelerine verilmesi gerekmektedir.  

 

Doğal afetlere ilişkin bağış ve yardımlar  
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Bakanlar Kurulunca yardım kararı alınan doğal afetler dolayısıyla Başbakanlık aracılığı ile 

makbuz karşılığında yapılan ayni ve nakdi bağışların tamamı kurum kazancından indirilebilecektir.  

 

Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine yapılan bağış veya yardımlar  

5904 sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına 

eklenen (f) bendi ile 3/7/2009 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Türkiye Kızılay Derneğine ve 

6322 sayılı Kanunla aynı bentte yapılan değişiklikle 15/6/2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 

Türkiye Yeşilay Cemiyetine, kurumlar vergisi mükellefleri tarafından makbuz karşılığı yapılan nakdî 

bağış veya yardımların tamamı, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde gösterilmek şartıyla kurum 

kazancından indirilebilecektir.  

Anılan Dernek ve Cemiyete yapılacak aynî bağış ve yardımlar ise Tebliğin "10.3.2.1. Kurum 

kazancının %5'i ile sınırlı bağış ve yardımlar" başlıklı bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde 

değerlendirilecektir.  

Diğer taraftan, anılan Dernek ve Cemiyetin iktisadi işletmelerine yapılan bağış veya 

yardımların kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılması mümkün değildir.  

 

Yükseköğretim kurumlarına yapılacak bağış ve yardımlar  

5904 sayılı Kanunla 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun3 56 ncı 

maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin ikinci cümlesinde yer alan "nakdî" ibaresi madde 

metninden çıkarılmıştır.  

5904 sayılı Kanunla yapılan bu değişiklikle birlikte, Kanunun yayım tarihinden (3/7/2009) 

itibaren üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerine yapılan aynî veya nakdî bağış ve yardımların 

tamamı, beyanname üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurumlar vergisi matrahının tespitinde 

indirim konusu yapılabilecektir.  

 

Bağış ve Yardımlar Uygulamasında Sıkça Sorulan Sorular 

 

SORU 1: Gelir Vergisi Kanunu’na göre yıllık beyannameden indirim konusu yapılacak 

bağış ve yardımlar nelerdir?  

• Yıllık beyannameden indirim konusu yapılacak bağış ve yardımlar; 
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Merkez/Çorum Tel: 0 364 213 73 

90 Faks: 0 364 213 73 96  

 

Rotax Denetim 

www.rotaxdenetim.com/ 

 

Sayfa 9 / 13 
 

- Genel ve özel bütçeli kamu  idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler ile kamu yararına 

çalışan  dernekler ve Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yıllık  toplamı beyan 

edilecek gelirin % 5'ini (kalkınmada öncelikli yöreler için % 10'unu)  aşmamak üzere, makbuz 

karşılığında yapılan bağış ve yardımlar. 

- Genel ve özel bütçeli kamu  idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan 

okul,  sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak)  kapasitesinden az 

olmamak üzere öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, yetiştirme  yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon 

merkezi ile mülki idare amirlerinin  izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve 

Diyanet İşleri  Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin ve Gençlik ve Spor 

Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası dolayısıyla  yapılan 

harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her  türlü bağış ve yardımlar ile 

mevcut tesislerin faaliyetlerini devam  ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve 

yardımların  tamamı. 

- Fakirlere yardım amacıyla gıda  bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Hazine 

ve Maliye Bakanlığınca  belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek 

ve  yakacak maddelerinin maliyet bedelinin tamamı. 

- Genel ve özel bütçeli kamu  idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler, kamu yararına 

çalışan  dernekler, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve bilimsel  araştırma 

faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan ya da  Kültür ve Turizm Bakanlığınca 

desteklenen veya desteklenmesi uygun görülen  harcamalar ile bu amaçla yapılan her türlü bağış ve 

yardımların % 100'ü  (Cumhurbaşkanı, bölgeler ve faaliyet türleri itibariyle bu oranı yarısına  kadar 

indirmeye veya kanuni oranına kadar çıkarmaya yetkilidir). 

- Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım  kampanyalarına makbuz  karşılığı yapılan ayni ve nakdi 

bağışların tamamı. 

- İktisadi işletmeleri hariç,  Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz 

mukabili yapılan  nakdi bağış ve yardımların tamamı. 

- Kapadokya Alanı Başkanlığına yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımlar ile 

sponsorluk  harcamalarının tamamı. 

- 3289 sayılı Gençlik ve  Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 

17.6.1992  tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında  Kanun 
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kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının; amatör spor dalları için  tamamı, profesyonel spor 

dalları için % 50'si. 

 

SORU 2: Kurumlar Vergisi Beyannamesinde indirim konusu yapılacak bağış ve 

yardımlar nelerdir?  

• Kurumlar vergisi beyannamesinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurumlar vergisi 

matrahının tespitinde indirim konusu yapılacak bağış ve yardımlar;  

- Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere bağışlanan 

okul, sağlık tesisi ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak 

üzere öğrenci yurdu, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezi ile 

mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri 

Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin inşası dolayısıyla yapılan harcamaların, 

- Söz konusu tesislerin inşası için yukarıda belirtilen kamu kuruluşlarına yapılan her türlü bağış 

ve yardımların, 

- Mevcut okul, sağlık tesisi ve öğrenci yurtları ile çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi, 

bakım ve rehabilitasyon merkezi ile mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak 

ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesislerin 

faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan nakdi ve ayni bağış ve yardımların tamamı, 

- Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ve köyler, 

Cumhurbaşkanınca/Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan 

dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar tarafından 

yapılan veya Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen ya da desteklenmesi uygun görülen 

harcamalar ile makbuz karşılığı yapılan bağış ve yardımların %100'ü,  

- Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdî 

bağışların tamamı,  

- İktisadi işletmeleri hariç, Türkiye Kızılay Derneğine ve Türkiye Yeşilay Cemiyetine, 

kurumlar vergisi mükellefleri tarafından makbuz karşılığı yapılan nakdî bağış veya yardımların 

tamamı, 

Üniversitelere, yüksek teknoloji enstitüleri ile gelirlerinin en az dörtte üçünü münhasıran devlet 

üniversitelerinin faaliyetlerinin devam ettirilmesi ve desteklenmesini amaç edinmek üzere kurulan ve 
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fiilen bu çerçevede faaliyette bulunan Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yapılan 

aynî veya nakdî bağış ve yardımların tamamı. 

 

SORU 3: Dernek ve vakıflara yapılan bağışlar indirim konusu yapılabilir mi ?  

• İndirim konusu yapılacak bağış ve  yardımlar, beyan edilecek gelirin %5'i (Kalkınmada 

Öncelikli Yörelerde % 10'u)  ile sınırlı olarak, Genel ve Özel Bütçeli Kamu İdarelerine, İl 

Özel  İdarelerine, Belediyelere ve Köylere, Kamu Yararına Çalışan Derneklere, 

Cumhurbaşkanınca/Bakanlar Kurulunca Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıflara yapılan bağış ve 

yardımları  kapsamaktadır. 

Örneğin; okul koruma dernekleri ve okul aile birlikleri gibi diğer dernekler yukarıda belirtilen 

kurum ve  kuruluşlar arasında yer almadığından, bu derneklere yapılan bağış ve  yardımların beyan 

edilecek gelirden indirilmesi mümkün değildir. Ancak söz konusu derneklerin kamu menfaatine 

yararlı bir dernek olması halinde bu  derneklere yapılan bağış ve yardımlar beyan edilen gelirin %5'ini 

aşmaması  koşuluyla indirim olarak dikkate alınabilecektir. 

Gelir Vergisi Kanununun 89/4 üncü maddesi ve Kurumlar Vergisi Kanununun 10/1-c maddesi 

uyarınca kamu yararına  çalışan derneklerle, Cumhurbaşkanınca/Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti 

tanınan vakıflara  yapılan bağış ve yardımların toplamı, beyan edilen gelirin veya kurum  kazancının 

%5'ini, (gelir vergisi mükellefleri için kalkınmada öncelikli  yörelerde % 10'unu) aşmaması şartıyla, 

gelir ve kurumlar vergisi beyannamesinde  bildirilecek gelirler veya kazançlar üzerinden 

indirilebilecektir. 

 

SORU 4: Gelir Vergisi Kanunu’na göre bağış ve yardımların belgelendirilmesi nasıl 

olacaktır?  

• Gelir Vergisi Kanunu’nun 89 uncu maddesinde yapılan düzenleme çerçevesinde, yıllık 

beyannamede yer alacak gelir vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılacak işlemlerde 

mükelleflerce yapılan bağış ve yardımların ilgili kurumlardan alınacak belgelerle tevsik edilmesi 

yeterlidir. Bağışı yapan tarafından bir belge düzenlenmesine gerek bulunmamakta olup, varsa bağış 

yapılan malın edinimine ilişkin belgelerin saklanması zorunludur.  Bu kurum ve kuruluşlardan 

alınacak belgeler 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 257 nci maddesindeki yetkiye istinaden 

indirim için geçerli belge olarak kabul edilecektir. Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesine eklenen 
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hüküm çerçevesinde indirim konusu yapılacak bağışlar, bağışa konu mal bedeli Vergi Usul 

Kanununun 232 nci maddesinde belirtilen fatura düzenleme sınırının altında kalsa dahi mutlaka fatura 

ile belgelendirilecek ve ayrıca taşıma için sevk irsaliyesi düzenlenecektir. Bağışlanan mala ilişkin 

bilgileri eksiksiz olarak içerecek fatura, bağış yapılan dernek veya vakıf adına düzenlenecektir. Mal 

bedeli olarak faturada, bağışa konu malın maliyet bedeli (yüklenilen katma değer vergisi hariç) yazılı 

olacaktır. Faturada "İhtiyaç sahiplerine yardım şartıyla bağışlandığından KDV hesaplanmamıştır." 

ibaresinin yer alması zorunludur. Dernek ve vakıflar kendi mevzuatlarının öngördüğü belgeleri 

düzenleyecek ve bağış yapanlara bir örneğini vereceklerdir. Ticari faaliyetle uğraşanlarca düzenlenen 

faturalar dernek ve vakıf tarafından muhafaza edilecektir. 

 

SORU 5: Bağış ve yardımın nakden yapılmaması halinde değeri nasıl tespit edilecektir?  

• Gelir vergisi mükellefleri tarafından bağış ve yardımın nakden yapılmaması halinde, 

bağışlanan veya yardımın konusunu teşkil eden mal veya hakkın varsa mukayyet değeri, yoksa Vergi 

Usul Kanunu hükümlerine göre Takdir Komisyonunca tespit edilecek değeri esas alınır. Kurumlar 

vergisi mükellefleri tarafından bağış ve yardımların nakden yapılmaması halinde, bağışlanan veya 

yardımın konusunu oluşturan mal veya hakkın maliyet bedeli veya kayıtlı değeri, bu değer mevcut 

değilse Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre takdir komisyonlarınca tespit edilecek değeri esas 

alınır.  

 

SORU 6: Gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde, cari yılda indirim konusu 

yapılamayan bağış ve yardımlar sonraki yıllara devredebilir mi?  

• Gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde, kazancın yetersiz olması nedeniyle cari 

yılda indirim konusu yapılamayan bağış ve yardımlar sonraki yıllarda indirim konusu 

yapılamamaktadır. 

 

SORU 7: Kurumlar Vergisi Kanununa göre üniversitelere yapılan nakdi ve ayni bağışlar 

indirim konusu yapılabilir mi?  

• Üniversite tüzel kişiliği adına (vakıf üniversiteleri de dâhil) yapılacak her türlü nakdi ve 

ayni bağışların tamamı, beyannamede ayrıca gösterilmek şartıyla gelir vergisi matrahının veya 

kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.  
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SORU 8: Kurumlar Vergisi Kanununa göre %5 ile sınırlı indirilecek bağış ve 

yardımlarda, kurum kazancından indirim konusu yapılacak bağışın miktarı nasıl 

hesaplanacaktır?  

• Ticari bilanço kârı – (iştirak kazançları istisnası + geçmiş yıl zararları) 

 

 

Saygılarımızla, 

Rotax Denetim 
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