
 

 

 

1 

 

 

 
Halyolu Caddesi Çayıryolu Sokak Özce Center No:3 K:6 D:8 İÇERENKÖY/ İSTANBUL 

Tel: ( 0216 ) 577 18 00-04       Fax: ( 0216 ) 577 18 05      e-mail: info@ksiturkey.com 
 

 
 

 

07.04.2020 

 

SİRKÜLER 2020-44 

 

CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN BAŞLATILAN “BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM” 

BAĞIŞ KAMPANYASINA YAPILAN BAĞIŞLARIN VERGİ MATRAHINDAN 

İNDİRİLEBİLMESİ HAKKINDA 

 

Koronavirüş salgını nedeniyle Sn. Cumhurbaşkanınca “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” sloganıyla 

başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına iki şekilde bağış yapılabileceği duyurulmuştur. 

 

a) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Başkanlığınca kamu bankalarında açılan yardım 

hesaplarına para yatırarak. 

b) KORONA yazıp 8119 kısa mesaj (SMS) göndererek. 

 

1. Vergi Mükellefi Olanlar Yaptıkları Bağışı Vergi Matrahından İndirebilirler: 

Gelir Vergisi Kanununa göre, beyanname veren mükellefler yaptıkları bağışı yıllık gelir vergisi 

beyannamesi üzerinde, beyan ettikleri gelirden düşebilirler. (Gelir Vergisi Kanunu Md.89/1-10) 

Çünkü ilgili madde gereğince, Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına yapılan 

ayni ve nakdi bağışların tamamı gelir vergisi matrahından indirilebilmektedir. Aynı düzenleme 

Kurumlar Vergisi Kanununda da bulunmaktadır. (Kurumlar Vergisi Kanunu Md.10/1-e) 

Bu iki düzenleme kapsamında yapılan ayni ve nakdi bağışların %100’ünün indirime esas 

alınması mümkün olup, oran ve tutar itibariyle bir sınırlandırma bulunmamaktadır. 

Bağış indirimi, beyan edilecek gelir veya kurum kazancı ile sınırlı bir şekilde yapılabildiği için, beyan 

edilecek gelir veya kurum kazancı yoksa veya yeterli değilse indirimden kısmen veya tamamen 

yararlanılmaz. Yararlanılamayan kısmın ertesi yıla devri, mümkün değildir. 

Buna göre, 2020 yılı içinde yapılan bağışlar, 2021 Mart ve Nisan aylarında verilmesi gereken 

2020 yılına ait gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde dikkate alınabilecektir. 
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2. Ücretlilerin Durumu: 

Ücretlilerin yaptıkları bağışlar, bunların ücretleri üzerinden stopaj (vergi kesintisi) yapılırken dikkate 

alınmaz. Ancak, ücret geliri elde eden mükelleflerin ücret gelirlerini yıllık beyanname ile beyan 

etmeleri gerekirse (örneğin tek işverenden alınan ücret geliri yahut birden fazla işverenden alınan tüm 

ücret gelirleri 2020 yılı için 600.000 TL’yi aşarsa), beyan edilecek toplam gelirler üzerinden “bağış 

indirimi” yapılabilmesi mümkündür. 

 

3. Ayni Bağış Nereye Yapılabilir? 

Sn. Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına yapılacak ayni bağışların da vergi 

matrahından indirilmesi mümkündür. Kampanya hesaplarını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

Bakanlığı açtığı için bu yardım kampanyasının koordinasyonu ile söz konusu Bakanlığın 

görevlendirildiği anlaşılmaktadır. Elazığ Depremi için açılan kampanyada, koordinasyon için Afet ve 

Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) görevlendirilmişti. Ayrıca, Ayni bağış için yüklenilen 

KDV’lerin indirimi mümkündür. 

 

4. Bağışlar Nasıl Belgelendirilir? 

Prensip olarak ayni ve nakdi bağışların “bağış makbuzu” ile belgelenmesi gerekmektedir. Ancak, 

pratikte bu mümkün olmadığı için nakdi bağışların, bağışı kabul eden kuruluşlarca verilecek 

makbuzla veya bu amaçla bankalarda açtırılan hesaplara yatırıldığına ilişkin banka dekontlarıyla 

belgelendirilmesi mümkündür. 1. Seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde, nakdi bağışlarda, 

bağışın bu amaçla bankalarda açtırılan hesaplara yatırıldığına ilişkin banka dekontlarıyla 

belgelendirilmesinin mümkün olduğu açıkça belirtilmiştir. 

Ayni bağışlarda ise bağışlanan mallar için fatura düzenlenmesi; 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. Ancak 

pratikte bunun da sağlanamadığı çok örnek vardır. Bu durumdaki mükelleflere tavsiyemiz, ayni 

bağışa konu malların sevk irsaliyesi ile gönderilmesi ve teslim alındığına dair bir şerh ile sevk 

irsaliyesinin imzalatılmasıdır. 

 

5. Belediyelere Yapılan Bağışlar: 

Belediyelere yapılan bağışlar, vergi matrahlarından iki şekilde indirim konusu yapılabilir. 

5.1. Beyan Edilecek Gelirin %5’i ile Sınırlı Olarak İndirilebilecek Bağış ve Yardımlar:   

Gelir Vergisi Kanunu (GVK) Md.89/1-4’e göre, belediyelere yıllık toplamı beyan edilecek gelirin 

%5’ini (kalkınmada öncelikli yöreler için %10’unu aşmamak üzere, makbuz karşılığında yapılan  
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bağış ve yardımlar, gelir vergisi mükelleflerince gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden 

indirilebilir. Keza Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK) Md.10/1-c uyarınca da belediyelere makbuz 

karşılığında yapılan bağış ve yardımlar toplamının o yıla ait kurum kazancının %5’ine kadar olan 

kısmı, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurum kazancının tespitinde 

indirim konusu yapılabilir. 

Bu imkan aynı düzenlemeler kapsamında genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, köyler 

ile kamu yararına çalışan dernekler ve vergi muafiyeti tanınan vakıflara yapılan bağışlar için de 

geçerlidir. 

5.2. Tamamı İndirilebilecek Bağış ve Yardımlar: 

GVK Md.89/1-5 ve KVK Md.10/1-c uyarınca belediyelere 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 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 nakdi ve ayni bağış ve yardımların 

tamamı yıllık beyanname üzerinde beyan edilen gelirden veya kurum kazancından indirilebilir. 

Bu imkan aynı düzenlemeler kapsamında, genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, köyle 

ile kamu yararına çalışan dernekler ve vergi muafiyeti tanınan vakıflara yapılan aynı nitelikteki 

bağışlar için de geçerlidir. 

 

 

IHY BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş. 
 

Saygılarımızla 


