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Ramazan Ayında Yapılan Bağış ve Personele Sağlanan Yardımların Vergisel 
Boyutu 

 
Ramazan ayına girdiğimiz şu günlerde yapılan bağış ve yardımların, vergisel boyutunu 
hatırlayalım. 
 
Öncelikle konuyu; (1) fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan 
dernek ve vakıflara yapılan bağış ve (2) personele yapılan yardımlar olarak iki farklı 
alanda ele alabiliriz. 
 
(1) Gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara yapılan bağış; 
 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı 
bendinde fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve 
vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda, 
temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedelinin safi kazancın tespitinde 
gider olarak indirilebileceği hükme bağlanmıştır.  
 
Diğer taraftan gıda bankacılığı kapsamında yapılacak bağışlara ilişkin usul ve esaslar 
251 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile belirlenmiş olup anılan Tebliğde vergi 
avantajlarından yararlanabilmek için gıda maddesi bağışının dernek veya vakfa 
yapılmış olması; bağışı kabul edecek dernek veya vakfın tüzüğünde veya senedinde 
ihtiyacı bulunanlara gıda yardımı yapabilmesine ilişkin hükümlerin bulunması; gıda 
bankacılığı kapsamında yapılacak bağışların gıda maddesi niteliğinde olması ve 
yapılacak bağışların şartlı olarak (bedelsiz olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere) 
yapılması gerektiği belirtilmiştir. Aynı Tebliğin "Bağış yapanlarca düzenlenecek belge" 
başlıklı bölümünde Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesine eklenen hüküm 
çerçevesinde indirim konusu yapılacak bağışların, bağışa konu mal bedeli Vergi Usul 
Kanununun 232 nci maddesinde belirtilen fatura düzenleme sınırının altında kalsa dahi 
mutlaka bağışlanan mala ilişkin bilgileri eksiksiz olarak içerecek ve bağış yapılan 
dernek veya vakıf adına düzenlenecek fatura ile belgelendirileceği; söz konusu 
faturada "İhtiyaç sahiplerine yardım şartıyla bağışlandığından KDV 
hesaplanmamıştır."  ibaresinin yer almasının zorunlu olduğu ayrıca taşıma için sevk 
irsaliyesi düzenleneceği; Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinde yapılan 
düzenleme çerçevesinde, yıllık beyannamede yer alacak gelir vergisi matrahının 
tespitinde indirim konusu yapılacak işlemlerde bağışı yapan tarafından bir belge 
düzenlenmesine gerek bulunmadığı; varsa bağış yapılan malın edinimine ilişkin 
belgelerin saklanmasının zorunlu olduğu açıklanmıştır.1 
 
Gıda bankacılığı kapsamında yapılan bağışlar 3065 sayılı Katma Değer Vergisi 
Kanunun 17/2-b maddesine göre Katma Değer Vergisinden müstesnadır. Ticari 
işletmeye dahil malların (gıda maddelerinin) bağışlanması durumunda aynı Kanunun 
30/a ve 32 nci maddelerine göre, kısmi istisna mahiyetindeki bu teslimin (gıda maddesi 
bağışlarının) bünyesine giren katma değer vergisi tutarının indirim konusu yapılması 
mümkün bulunmamaktadır.  
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Bu nedenle, bağışın yapıldığı dönemde, bağışlanan gıda maddelerinin iktisabı 
dolayısıyla yüklenilen katma değer vergisi tutarının hesaplanması ve aynı döneme ait 
katma değer vergisi beyannamesine dâhil edilmesi, aynı tutarın defter kayıtlarında 
"indirim KDV" hesaplarından çıkarılarak, gider hesaplarına aktarılması gerekmektedir. 
Bağışlanan gıda maddelerinin işletmeye dâhil olmaması halinde ise, söz konusu malın 
maliyet bedeli (KDV dâhil) Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesi çerçevesinde 
yıllık beyannamenin bağış ve yardımlara ilişkin bölümüne yazılarak gelir vergisi 
matrahının tespitinde indirim olarak dikkate alınacaktır.2 
 
Sonuç: Gelir veya Kurumlar Vergisi mükelleflerinin, herhangi bir sektör veya faaliyet 
ayırımı olmaksızın,  gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara makbuz 
karşılığında olmak üzere bağışlayacakları gıda, temizlik, giyecek ve yakacak 
maddelerinin maliyet bedellerinin Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı ve 89 uncu 
maddeleri ile 251 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirtilen ve yukarıda 
açıklanan şartlar dâhilinde safi kazancın tespitinde gider olarak indirilmesi mümkündür. 
Ayrıca 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 KDV'den istisnadır. 
 
Gıda, temizlik, giyim ve yakacak maddesi bağışının ihtiyacı olanlara doğrudan veya 
başka organizasyonlar aracılığı ile yapılması “ticari kazancın elde edilmesi ve idame 
ettirilmesi için yapılan genel giderler” kapsamında olmadığından yukarıda belirtilen 
istisnalardan yararlanılamaz ve vergi matrahının tespitinde kanunen kabul edilmeyen 
gider olarak dikkate alınmalıdır. 
 
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 KDV'den istisnadır. 
 
(2) personele yapılan yardımlar 
 
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun ücretin tarifi başlıklı 61 inci maddesinde "Ücret, 
işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para 
ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir. Ücretin ödenek, 
tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur 
hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir 
ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde 
tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez "hükmüne yer verilmiştir.  
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Bu hüküm çerçevesinde işverenlerce çalışanlarına verilecek yardımlar ayni ücret 
olarak değerlendirilmeli ve söz konusu tutar üzerinden aynı Kanunun 94/1 inci maddesi 
kapsamında tevkifat yapılması gerekmektedir. Personele verilen ramazan paketlerinin 
(KDV dâhil) bedelleri, çalışanlara ödenmiş net ücret olarak değerlendirileceğinden bu 
tutar brüt hale çevrilerek personelin o ayki ücret matrahına eklenmesi ve ücret geliri 
olarak vergilendirilmesi gerekmektedir.  
Malların işletme personeline yardım/hediye olarak verilmesi de KDV'ye tabi teslim 
sayılan hal olarak kabul edildiğinden ayrıca emsal bedel üzerinden KDV hesaplanarak 
beyan edilmesi gerekmektedir. 
 
 
 
Saygılarımla, 
Evren BUDAK 
 
 
 
Bu makalede yer alan açıklamalar, yazarının konu hakkındaki kişisel görüşünü 
yansıtmaktadır. Uygulamaya ilişkin tereddütleriniz ve ek bilgi talebiniz için iletişime 
geçmekten çekinmeyiniz.  
 
 


