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Kurumların yapacakları nakdi ve ayni bağışlara ilişkin vergisel düzenlemeler 5520 

sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Diğer İndirimler” başlıklı 10’uncu maddesi ile 3065 

sayılı KDV Kanunu’nun “Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar” başlıklı 17’nci 

maddelerinde yer almaktadır. 

A. Kurumlar Vergisi Kanununda Yer Alan Düzenlemeler 

Ticari kazancın elde edilmesiyle ilgili olmayan hiçbir harcama vergi matrahının 

tespitinde gider olarak dikkate alınmaz. Dolayısıyla teknik olarak tüm bağışlar beyannamenin 

“Kanunen Kabul Edilmeyen Gider” satırında yer almalıdır.  

Bununla birlikte Kurumlar Vergisi Kanunu’nda özellikle belirtilmiş olan bazı bağış ve 

yardımlar kurumlar vergisi matrahından indirilebilir.  

Ancak bunun için; 

1. Öncelikle Kurumlar Vergisi Kanunu’nda düzenleme bulunması, 

2. Ardından ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınan ilgili harcamanın Kurumlar 

Vergisi Beyannamesi’nin KKEG satırında yer verilerek Mali Kara eklenmesi,  

3. Son olarak beyannamenin “İndirimler” satırında Mali Kardan düşülmesi, 

Gerekmektedir. 

 

Kurumlar vergisi matrahından indirilebilecek bağışlar yukarıdaki şekilden de görüleceği 

üzere ikiye ayrılmaktadır. Kanun bazı bağışların tamamının kurumlar vergisi matrahından 

indirimine izin verirken bazı bağışların ise sadece kazancın belli bir oranına kadarlık kısmının 

indirimine müsaade etmektedir. 
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Kurumlar Vergisi Beyannamesi’nin aşağıda yer verdiğimiz bölümünden görüleceği 

üzere bağış ve yardımlar beyannamenin “Kazancın Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve 

İndirimler” bölümünde yer almaktadır. Dolayısıyla bir bağışın kurumlar vergisi matrahından 

indirilebilmesi için öncelikle kazanç bulunması gerekmektedir. 

 

I. Tamamı Kurumlar Vergisi Matrahından İndirilebilecek Bağışlar 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10’uncu maddesinin 1’inci fıkrasının; 

➢ (e) bendine göre Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz 

karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağışların tamamı ile, 

➢ (f) bendine göre (İktisadi işletmeleri hariç) Türkiye Kızılay Derneğine ve 

Türkiye Yeşilay Cemiyetine makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış veya yardımların tamamı, 

➢ (ç) bendine göre genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, 

belediyelere ve köylere bağışlanan okul, sağlık tesisi, 100 yatak (kalkınmada öncelikli 

yörelerde 50 yatak) kapasitesinden az olmamak kaydıyla öğrenci yurdu ile çocuk yuvası, 

yetiştirme yurdu, huzurevi ve 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, 

Kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca 

gösterilmek şartıyla, kurum kazancından indirilebilir. 
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II. Kazancın Belli Bir Oranına Kadar Kurumlar Vergisi Matrahından 

İndirilebilecek Bağışlar 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10’uncu maddesinin 1’inci fıkrasının (c) 

bendine göre; 

➢ Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine,  

➢ İl özel idarelerine,  

➢ Belediyelere ve köylere,  

➢ Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve  

➢ Kamu yararına çalışan derneklere  

➢ 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 matrahının tespitinde; kurumlar vergisi 

beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından indirilebilir. 

1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğine göre, %5’in hesaplanacağı kazanç [Ticari 

Bilanço Karı - (İştirak  Kazançları + Geçmiş Yıl Zararları)] formülü vasıtasıyla tespit 

edilmelidir. Dikkat edilmesi gereken husus KKEG’lerin bu hesaplamaya dahil edilmemesi 

gerektiğidir.1 

DİKKAT; 

1-Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İçişleri Bakanlığına bağlı genel 

bütçeli bir kuruluş olması sebebiyle kurumlar vergisi matrahından indirimine izin verilen 

bağışlar normal şartlarda kurum kazancının %5'iyle sınırlıyken 03.02.2021 tarihli ve 31384 

sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 3483 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, bu tarihten 

itibaren ülkemizde meydana gelebilecek depremler sonrası zarar gören afetzedeler için AFAD 

koordinasyonunda başlatılan yardım kampanyalarına yapılan bağışların tamamı da Kurumlar 

vergisi matrahının tespitinde; kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek 

şartıyla, kurum kazancından indirilebilir. 

2- AHBAP derneğinin kamu yararına çalışan dernek statüsü bulunmadığı için yapılan 

bağışlar kurum kazancından indirilmemektedir. 

B.  Katma Değer Vergisi Kanununda Yer Alan Düzenlemeler 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17’nci maddesinin 2/b bendine göre; 

➢ Genel ve katma bütçeli dairelere,  

➢ İl özel idarelerine,  

➢ Belediyelere, köylere,  

➢ Bunların teşkil ettikleri birliklere,  

➢ Üniversitelere,  

 
1 Aksi yönde Danıştay Kararı; T. 04.02.2021, E:2016/14325 K:2021/753 
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➢ Döner sermayeli kuruluşlara,  

➢ Kanunla ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve 

kuruluşlarına,  

➢ Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına,  

➢ Siyasî partiler ve sendikalara,  

➢ Kanunla kurulan veya tüzelkişiliği haiz emekli ve yardım sandıklarına,  

➢ Kamu menfaatine yararlı derneklere, 

➢ Tarımsal amaçlı kooperatiflere, 

➢ Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, 

Bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimi ve hizmet ifaları ile fakirlere yardım 

amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığınca 

belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek ve yakacak 

maddelerinin teslimi istisnadır. 

Bu kapsamda yapılan ayni bağışların tamamı, bağışa konu malların içeriğine ve ilgili 

kurumlarca teslim alındığına ilişkin belge düzenlenmesi kaydıyla KDV hesaplanmayacak ve 

bağışa konu mallara ilişkin yüklenilen KDV’ler de işletmeler tarafından indirim konusu 

yapılabilecektir. Ancak bu teslimler sebebiyle yüklenilen KDV’nin iade alınması mümkün 

değildir.2 

C. Bağış Muhasebe Kaydı 

I. Nakdi Bağış Muhasebe Kaydı 

AFAD’a 15.02.2023 tarihinde 200.000,00-TL nakit bağış yapan (A) A.Ş.’nin yapması 

gereken muhasebe kaydı aşağıda yer almaktadır. (A) A.Ş. bu tutarı 2023 hesap dönemi 

Kurumlar Vergisi Beyannamesinde (Geçici Vergi Beyannamelerinde) Kanunen Kabul 

Edilmeyen Giderler satırında göstererek mali kara eklemeli ve ardından “Kazancın Bulunması 

Halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler” bölümünde mali kardan düşmelidir. 

770 Genel Yönetim Gideri 

770.01 Bağış ve yardım 
200.000,00  

                                102 Banka   200.000,00 

 

950 Nazım Hesap (KKEG) 200.000,00  

                                950 Nazım Hesap  200.000,00 

 
2 3065 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (b), (c) ve (d) bentleri ile (4) numaralı 

fıkrasının (ı) ve (ö) bentleri uyarınca katma değer vergisinden istisna edilen işlemler için alış belgelerinde yer alan 

KDV’nin indirimi mümkün olup, iade alınamaz. 
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II. Ayni Bağış Muhasebe Kaydı 

AFAD’a 15.02.2023 tarihinde KDV hariç 200.000,00-TL’lik gıda kolisi bağış yapan 

(A) A.Ş.’nin yapması gereken muhasebe kaydı aşağıda yer almaktadır. (A) A.Ş. bu tutarı 2023 

hesap dönemi Kurumlar Vergisi Beyannamesinde (Geçici Vergi Beyannamelerinde) Kanunen 

Kabul Edilmeyen Giderler satırında göstererek mali kara eklemeli ve ardından “Kazancın 

Bulunması Halinde İndirilecek İstisna ve İndirimler” bölümünde mali kardan düşmelidir. 

1. Gıda Kolileri Alış Kaydı 

157 Diğer Stoklar 200.000,00  

191 İnd. KDV  36.000  

                                102 Banka   236.000 

2. Gıda Kolileri Bağış Kaydı 

770 Genel Yönetim Gideri 

770.01 Bağış ve yardım 
200.000,00  

                             602 Diğer Gelirler       200.000,00 

 

950 Nazım Hesap (KKEG) 200.000,00  

                               950 Nazım Hesap  200.000,00 

 

621 STMM          200.000,00  

                               157 Diğer Stoklar  200.000,00 

 

Not: Nakdi bağışlarda kurum tarafından makbuz düzenlenmesi veya banka dekontu 

yeterli olacakken, ayni bağışlarla ilgili olarak fatura düzenlenmesi ve faturanın arkasının ilgili 

kurumunun yetkilisi tarafından “Teslim Alındı” ibaresi düşülerek imzalanması sağlıklı 

olacaktır. 

 

Saygılarımızla, 
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GİB Duyurusuna ulaşmak için; 

https://www.gib.gov.tr/deprem-nedeniyle-yapilan-bagis-ve-yardimlarin-vergi-

mevzuati-karsisindaki-durumu-0 

 Tüm sirkülerimize ulaşmak için; 

https://www.gcymm.com/sirkuler 

 
 

 

https://www.gib.gov.tr/deprem-nedeniyle-yapilan-bagis-ve-yardimlarin-vergi-mevzuati-karsisindaki-durumu-0
https://www.gib.gov.tr/deprem-nedeniyle-yapilan-bagis-ve-yardimlarin-vergi-mevzuati-karsisindaki-durumu-0
https://www.gcymm.com/sirkuler
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