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193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu 

Mevcut Hali – Yürürlükteki Hali Değişiklik Teklifi 

 İndirilecek Giderler 

 Madde 40-  

 … 

 10. 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 bedeli. 

 İndirilecek Giderler 

 Madde 40-  

 … 

 10. Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan 

dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar 

çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek, yakacak, kırtasiye ve 

barınma için lüzumlu maddelerinin maliyet bedeli. 

 

YEDİNCİ BÖLÜM 

İndirimler 

 Madde 32- 

 

 YEDİNCİ BÖLÜM 

İndirimler 

 Madde 32- Kamu yararına çalışan dernekler ve 

Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara net asgari ücretin 

yıllık tutarının %5’ini aşmamak kaydıyla ücretliler tarafından makbuz 

karşılığı yapılan bağış ve yardımlar vergi matrahından indirilir. 

 

 İrat sayılmayan haller 

 Madde 76- Menkul kıymetin kuponlu veya kuponsuz olarak 

satılması, iştirak hisselerinin devir ve temliki, menkul kıymetler ile iştirak 

hisselerinin tamamen veya kısmen itfa olunması karşılığında alınan 

paralarla itfa dolayısıyla verilen ikramiyeler menkul sermaye iradı 

sayılmaz. 

 İrat sayılmayan haller 

 Madde 76- Menkul kıymetin kuponlu veya kuponsuz olarak satılması, 

iştirak hisselerinin devir ve temliki, menkul kıymetler ile iştirak hisselerinin 

tamamen veya kısmen itfa olunması karşılığında alınan paralarla itfa 

dolayısıyla verilen ikramiyeler ve dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler 

tarafından dernek ve vakıflara aktarılan kar payları menkul sermaye iradı 

sayılmaz. 

 

            Diğer İndirimler 

            Madde 89-  

 Diğer İndirimler 

 Madde 89-  
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 … 

 4. 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. 

 … 

 6. 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 tamamı. 

 … 

 4. Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, 

köyler, dernek ve vakıflara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin %5’ini 

(kalkınmada öncelikli yöreler için %10’nu), kamu yararına çalışan 

dernekler ve Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yıllık 

toplamı beyan edilecek gelirin %20’sini aşmamak üzere, makbuz karşılığında 

yapılan bağış ve yardımlar. Yapılan bağışın tutarının belirtilen oranları 

aşan kısmı, devam eden 2 yıl boyunca kanunda belirtilen oranlar 

dahilinde olmak kaydı ile beyan edilecek gelirden indirilebilir.  

 … 

 6. Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan 

dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar 

çerçevesinde bağışlanan gıda, temizlik, giyecek, yakacak, kırtasiye ve 

barınma için lüzumlu maddelerinin maliyet bedelinin tamamı. 

 

Vergi Tevkifatı  

Madde 94- 

Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair 

kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve 

vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, 

gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek 

erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zırai işletme hesabı esasına göre 

tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak 

ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak 

sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar. 

… 

b) i) Tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek 

kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu 

Vergi Tevkifatı  

Madde 94-  

Kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, 

ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, iktisadi işletmesi bulunan dernekler, 

vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu 

yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest 

meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zırai işletme hesabı esasına göre 

tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak 

ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin 

gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar. 

… 

b) i) Tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, 

gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve bu vergilerden muaf 
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vergilerden muaf olanlara dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının 

(1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kar paylarından (karın 

sermayeye eklenmesi kar dağıtımı sayılmaz.), 

 

olanlara dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı 

bentlerinde yazılı kar paylarından (karın sermayeye eklenmesi ve vakıf ile 

derneklerin tüzel kişiliği haiz olmayan iktisadi işletmelerinden elde edilen 

karın, bağlı bulundukları dernek veya vakıf hesabına aktarılması kar 

dağıtımı sayılmaz.), 

 

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 

Mevcut Hali – Yürürlükteki Hali Değişiklik Teklifi 

Diğer indirimler 

MADDE 10- (1) Kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar 

vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum 

kazancından sırasıyla aşağıdaki indirimler yapılır: 

… 

c) Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, 

belediyelere ve köylere, Cumhurbaşkanınca 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. 

Diğer indirimler 

MADDE 10- (1) Kurumlar vergisi matrahının tespitinde; kurumlar 

vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla, kurum kazancından 

sırasıyla aşağıdaki indirimler yapılır: 

… 

c) Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, 

belediyelere ve köylere o yıla ait kurum kazancının %5’ini (kalınmada 

öncelikli yöreler için %10’unu), Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan 

vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve 

geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara o yıla ait kurum 

kazancının %20’sini geçmemek kaydı ile makbuz karşılığında yapılan 

bağış ve yardımlar. Yapılan bağışın tutarının belirtilen oranları aşan 

kısmı, devam eden 2 yıl boyunca kanunda belirtilen oranlar dahilinde 

olmak kaydı ile kurum kazancından indirilebilir. 

 

Vergi kesintisi  

MADDE 15- (1) Kamu idare ve kuruluşları, iktisadî kamu 

kuruluşları, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, 

vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım 

Vergi kesintisi  

MADDE 15- (1) Kamu idare ve kuruluşları, iktisadî kamu kuruluşları, 

sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, iktisadi işletmesi bulunan 

dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, 
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fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve 

serbest meslek erbabı, ziraî kazançlarını bilânço veya ziraî işletme hesabı 

esasına göre tespit eden çiftçiler; kurumlara avanslar da dahil olmak üzere 

nakden veya hesaben yaptıkları aşağıdaki ödemeler üzerinden istihkak 

sahiplerinin kurumlar vergisine mahsuben % 15 oranında kesinti yapmak 

zorundadırlar. 

yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret 

ve serbest meslek erbabı, ziraî kazançlarını bilânço veya ziraî işletme hesabı 

esasına göre tespit eden çiftçiler; kurumlara avanslar da dahil olmak üzere 

nakden veya hesaben yaptıkları aşağıdaki ödemeler üzerinden istihkak 

sahiplerinin kurumlar vergisine mahsuben % 15 oranında kesinti yapmak 

zorundadırlar. 

 

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 

Mevcut Hali – Yürürlükteki Hali Değişiklik Teklifi 

 Araçlar, kıymetli maden ve petrol aramaları ile ulusal 

güvenlik harcamaları ve yatırımlarda istisna 

Madde 13 –  

Aşağıdaki teslim ve hizmetler vergiden müstesnadır. 

… 

k) Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, 

belediyelere ve köylere bağışlanmak üzere yapılan 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, mülki idare amirlerinin izni 

ve denetimine tabi ibadethaneler, Diyanet İşleri Başkanlığı denetimine 

tabi yaygın din eğitimi verilen tesisler, Gençlik ve Spor Bakanlığına ait 

gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası dolayısıyla 

bağışta bulunacaklara yapılan teslim ve hizmetler, 

 Araçlar, kıymetli maden ve petrol aramaları ile ulusal güvenlik 

harcamaları ve yatırımlarda istisna 

Madde 13 –  

Aşağıdaki teslim ve hizmetler vergiden müstesnadır. 

… 

k) Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, 

belediyelere, kamu yararına çalışan derneklere, Cumhurbaşkanınca vergi 

muafiyeti sağlanan vakıflara ve köylere bağışlanmak üzere yapılan 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, mülki idare amirlerinin izni 

ve denetimine tabi ibadethaneler, Diyanet İşleri Başkanlığı denetimine tabi 

yaygın din eğitimi verilen tesisler, Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik 

merkezleri ile gençlik ve izcilik kamplarının inşası dolayısıyla bağışta 

bulunacaklara yapılan teslim ve hizmetler, 

 

            Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar 

 Madde 17- 

Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar 

          Madde 17-  
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 2. Sosyal Amaç Taşıyan İstisnalar: 

 b) 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Kanun hükümlerine tâbi özel 

okullarca bedelsiz verilen eğitim, öğretim hizmetlerinde ilgili dönemdeki 

kapasitelerinin % 10’unu, 24/3/1950 tarihli ve 5661 sayılı Yüksek 

Öğrenim Öğrenci Yurtları ve Aşevleri Hakkındaki Kanuna Ek Kanun ile 

30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun hükümlerine göre kurulan öğrenci yurtları 

tarafından bedelsiz verilen yurt hizmetlerinde ilgili dönemdeki 

kapasitelerinin % 10’unu, üniversite ve yüksekokullarda ise % 50’sini 

geçmemek üzere verilen bedelsiz eğitim ve öğretim hizmetleri, 

kanunların gösterdiği gerek üzerine bedelsiz olarak yapılan mal teslimi ve 

hizmet ifaları, birinci fıkrada sayılan kurum ve kuruluşlara 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, 

2. Sosyal Amaç Taşıyan İstisnalar: 

b) 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Kanun hükümlerine tâbi özel okullarca 

bedelsiz verilen eğitim, öğretim hizmetlerinde ilgili dönemdeki 

kapasitelerinin % 10’unu, 24/3/1950 tarihli ve 5661 sayılı Yüksek Öğrenim 

Öğrenci Yurtları ve Aşevleri Hakkındaki Kanuna Ek Kanun ile 30/4/1992 

tarihli ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun hükümlerine göre kurulan öğrenci yurtları tarafından 

bedelsiz verilen yurt hizmetlerinde ilgili dönemdeki kapasitelerinin % 10’unu, 

üniversite ve yüksekokullarda ise % 50’sini geçmemek üzere verilen bedelsiz 

eğitim ve öğretim hizmetleri, kanunların gösterdiği gerek üzerine bedelsiz 

olarak yapılan mal teslimi ve hizmet ifaları, birinci fıkrada sayılan kurum ve 

kuruluşlara 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, yakacak, kırtasiye ve barınma için 

lüzumlu maddelerinin teslimi, 

… 

f) Kamu yararına çalışan dernekler ve Cumhurbaşkanınca vergi 

muafiyeti sağlanan vakıflar tarafından tüzüklerinde yazılı amaçlarını 

gerçekleştirmek için insani yardım malzemeleri ve dezavantajlı grupların 

ihtiyaçları kapsamında alınan mal ve hizmetler. 

Maliye Bakanlığı, istisna kapsamına girecek mal ve hizmetler ile 

bunların asgari tutarlarını ve bu bendin uygulamasına ilişkin usul ve 

esasları tespit etmeye yetkilidir. 

 

  Geçici Madde 42- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 

düzenlenen sözleşmelere istinaden 5018 sayılı Kanuna ekli I, II ve II sayılı 

cetvelde yer alan idareler tarafından finanse edilen ve dernekler 
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tarafından yürütülen projeler kapsamında yapılan mal ve hizmet alımları 

katma değer vergisinden müstesnadır. Bu maddenin uygulanmasına 

ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

 

7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu 

Mevcut Hali – Yürürlükteki Hali Değişiklik Teklifi 

 Muafiyetler:  

 Madde 3- Aşağıda yazılı şahıslar Veraset ve İntikal Vergisinden 

muaftır: 

 a) Amme İdareleri, emekli ve yardım sandıkları, sosyal sigorta 

kurumları, umumi menfaate hadim cemiyetler, siyasi partiler ve bunlara 

ait olan veya bunların aralarında kurdukları teşekküllerden Kurumlar 

Vergisine tabi olmıyanlar; 

_ 

 Muafiyetler:  

 Madde 3- Aşağıda yazılı şahıslar Veraset ve İntikal Vergisinden 

muaftır: 

 a) Amme İdareleri, emekli ve yardım sandıkları, sosyal sigorta 

kurumları, kamu yararına çalışan dernekler, siyasi partiler ve bunlara ait 

olan veya bunların aralarında kurdukları teşekküllerden Kurumlar Vergisine 

tabi olmıyanlar; 

 

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu 

Mevcut Hali – Yürürlükteki Hali Değişiklik Teklifi 

 İstisna ve muaflıklar: 

 Madde 14 – Aşağıda sayılan ilan ve reklamlardan vergi alınmaz. 

 … 

 6. Genel ve katma bütçeli idareler ile il özel idarelerinin, 

belediyelerin, köylerin ve bunların kuracakları birliklerin ve Posta – 

Telgraf – Telefon ve T.C. Devlet Demiryolları İşletmelerinin yapacakları 

her türlü ilan ve reklamlar, 

 … 

  

 İstisna ve muaflıklar: 

 Madde 14 – Aşağıda sayılan ilan ve reklamlardan vergi alınmaz. 

 … 

 6. Genel ve katma bütçeli idareler ile il özel idarelerinin, belediyelerin, 

kamu yararına çalışan derneklerin, köylerin ve bunların kuracakları 

birliklerin ve Posta – Telgraf – Telefon ve T.C. Devlet Demiryolları 

İşletmelerinin yapacakları her türlü ilan ve reklamlar, 

 … 
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 Sosyal amaçlı yardımlar: 

 Madde 103 –  

 2. Eğlence Vergisi hasılatının yüzde 10’u, bulunan yerlerde 

darülaceze ve benzeri kuruluşlar hissesi olarak ayrılıp belediyece sözü 

geçen müesseselere yüzde 10’u da verem savaşına ayrılıp belediye sınırları 

içinde Verem Savaş Derneği Teşkilatı varsa yardım olarak bu derneğe 

verilir. 

 Sosyal amaçlı yardımlar: 

 Madde 103 –  

 2. Eğlence Vergisi hasılatının yüzde 10’u, bulunan yerlerde darülaceze ve 

benzeri kuruluşlar hissesi olarak ayrılıp belediyece sözü geçen müesseselere 

yüzde 10’u da belediye sınırları içindeki kamu yararına çalışan dernekler 

ve Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti sağlanan vakıflara yardım olarak 

eşit bir şekilde verilir. 

 

4458 Sayılı Gümrük Kanunu 

Mevcut Hali – Yürürlükteki Hali Değişiklik Teklifi 

 Gümrük Vegilerinden Muafiyet ve İstisna 

 Madde 167 – Aşağıda sayılan hallerde, serbest dolaşıma 

sokulacak eşya gümrük vergilerinden muaftır.  

 12. Diğer eşya; 

 

 Gümrük Vegilerinden Muafiyet ve İstisna 

 Madde 167 – Aşağıda sayılan hallerde, serbest dolaşıma sokulacak 

eşya gümrük vergilerinden muaftır. 

 12. Diğer eşya; 

 d) Kamu yararına çalışan dernekler ve Cumhurbaşkanınca vergi 

muafiyeti tanınan vakıfların münhasıran tüzüklerinde yer alan asli 

görevleri ile ilgili olarak ithal edecekleri özel amaçlı motorlu taşıtlar 

(insan ve eşya taşımak üzere özel olarak yapılmış olanlar hariç) 

kurtarıcılar, arazözler, arama kurtarma ekipmanları, sağlık 

ekipmanları. 

 


