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SĐRKÜLER         Đstanbul, 27.10.2011  
Sayı: 2011/202       Ref: 4/202 
 
 
Konu:  
VAN DEPREM ĐNDE ZARAR GÖRENLERE YARDIM AMACIYLA YAPILACAK 
BAĞIŞ VE YARDIMLARIN VERG ĐYE TAB Đ KAZANÇTAN ĐNDĐRĐLME 
ŞARTLARI  
 
23 Ekim 2011 tarihinde Van Đlinde meydana gelen deprem felaketi mücbir sebep hali olarak 
kabul edilmiştir. Söz konusu deprem felaketi nedeniyle Bitlis Đli, Adilcevaz Đlçesi ile Ağrı Đli, 
Patnos Đlçesi için de vergi uygulamaları bakımından mücbir sebep hali ilan edilmiştir.  
 
Van depreminde zarar görenlere yapılabilecek bağış ve yardımlar kapsamında olmak üzere 
söz konusu bağış ve yardımların beyanname üzerinde indirilmesi şartlarına yönelik olarak 
açıklamalarımız aşağıda yer almaktadır.  
 
Bağış ve yardımlar, ticari kazancın elde edilmesi veya idamesi için yapılan bir harcama 
olmadığından gider niteliğine sahip değildir.  
 
Fakat kanun koyucu belirli şartlar altında yapılan bağış ve yardımların kurum kazancının 
tespitinde indirim konusu yapılmasına olanak tanımıştır. Bu yönüyle bağışlar, gelirin elde 
edilmesiyle değil harcanmasıyla ilgilidir. Bu bağlamda GVK’nın 89. ve KVK’nın 10. 
maddelerinde sayılan bağış ve yardımlar ile özel kanunlarında düzenlenen bağış ve yardımları 
mali karın tespitinde gider olarak dikkate alabilmektedir. 
 
1. Gelir Vergisi ve Kurumlar vergisi kanunu uyarınca yapılan bağış ve yardımların 
vergiye tabi kazançtan indirilme şartları  
 
1.1. 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,  
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• Makbuz karşılığı olması,  
• Karşılıksız yapılması,  
• Sadece ilgili dönem kazancından indirilmesi  
• Beyannamede ayrıca gösterilmesi  

gerekir. Đndirilemeyen kısım diğer yıla nakledilemez. 
 
Kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilecek bağış ve yardımların 
tutarı, o yıla ait kurum kazancının %5’i ile sınırlıdır. (Benzer düzenleme GVK’nın 89. 
maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde gelir vergisi mükellefleri için de yer 
almaktadır.)  
 
Đndirilebilecek 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. 
 
1.2. Bakanlar Kurulu’nca yardım kararı alınan doğal afetlere ilişkin bağış ve yardımlar 
 
Bakanlar Kurulu’nca yardım kararı alınan doğal afetler dolayısıyla Başbakanlık aracılığı ile 
makbuz karşılığında yapılan ayni ve nakdi bağışların tamamı KVK’nın 10/1-(e) bendi 
kapsamında kurum kazancından indirilebilecektir. (Benzer düzenleme gelir vergisi 
mükellefleri açısından da GVK’nın 89. maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde 
yer almaktadır. Gelir vergisi mükellefleri de gelir vergisi matrahının tespitinde, Bakanlar 
Kurulunca yardım kararı alınan doğal afetler dolayısıyla Başbakanlık aracılığıyla makbuz 
karşılığı yapılan aynî ve nakdî bağışların tamamını, gelir vergisi beyannamesinde 
bildirecekleri gelirlerden indirebileceklerdir.)  
 
Ülkemizin herhangi bir yerinde meydana gelen ve Bakanlar Kurulunca hakkında yardım 
kararı alınan doğal afetler (deprem, sel, don, yangın v.b.) kapsamında Başbakanlık aracılığı ile 
yapılan aynî ve nakdî bağışların tamamı gelir ve kurumlar vergisi matrahından 
indirilebilmektedir.  
  
Yapılan bağış veya yardımın indirim konusu yapılabilmesi için; 
  
- Meydana gelen doğal afet veya afetler hakkında Bakanlar Kurulu’nca  yardım kararı 
alınması gerekmektedir. (Van ve çevresinde meydana gelen deprem afetinden zarar gören 
afetzedeler için yardım kampanyası düzenlenmesi; Bakanlar Kurulu’nca 26/10/2011 
tarihinde 2011/2350 sayılı Kararname ile kararlaştırılmıştır.) 
 
 - Aynî veya nakdî bağışın Başbakanlık tarafından açılan hesaplar nezdinde yapılarak, bağışın 
yapıldığı birimden makbuz alınması gerekmektedir.  
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- Bakanlar Kurulunca hakkında yardım kararı alınan ve Başbakanlık tarafından ilgili afete 
yardım amacı ile açılan banka hesaplarına nakden yapılan bağışlar karşılığında alınan banka 
dekontları da makbuz hükmündedir. 
 
1.3. Türkiye Kızılay Derneğine yapılan bağış veya yardımlar 
 
5904 sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına 
eklenen ve 3/7/2009 tarihinden itibaren yürürlüğe giren (f) bendi ile kurumlar vergisi 
mükellefleri tarafından Türkiye Kızılay Derneğine makbuz karşılığı yapılan nakdî bağış veya 
yardımların tamamı, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde gösterilmek şartıyla kurum 
kazancından indirilebilecektir. (Benzer düzenleme GVK'nın 89. maddesinin birinci fıkrasının 
(11) numaralı bendinde de gelir vergisi mükellefleri açısından yer almaktadır.)  
 
Anılan Derneğe yapılacak aynî bağış ve yardımlar ise sirkülerin “1.1. Kurum kazancının %5'i 
ile sınırlı bağış ve yardımlar” bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde 
değerlendirilecektir.  
 
Diğer taraftan, anılan Derneğin iktisadi işletmelerine yapılan bağış veya yardımların kurumlar 
vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilmesi mümkün değildir. 
 
1.4. Eğitim ve sağlık tesislerine ilişkin bağış ve yardımlar 
 
Eğitim, sağlık ve bakım hizmetlerini 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 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 merkezlerinin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri 
için yapılan nakdi ve ayni bağış ve yardımların  

tamamı kurumlar vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir. (Benzer 
düzenleme GVK'nın 89. maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendinde de gelir vergisi 
mükellefleri açısından yer almaktadır.)  
 
Sözü edilen tesislerin yapımı için bentte sayılan kuruluşlar dışında yer alan kamuya yararlı 
dernekler ile Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yapılan bağış ve 
yardımlar ise o yılki kurum kazancının %5’i ile sınırlı olmak üzere bu kapsamda indirim 
konusu yapılabilecektir. 
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1.4.1. 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 indirilebilmesi, bu bağış ve yardımların aşağıdaki kamu idare ve kuruluşlarına 
yapılması halinde mümkündür.  

• Genel bütçeli idareler,  
• Özel bütçeli idareler,  
• Đl özel idareleri,  
• Belediyeler,  
• Köyler.  

1.4.2. 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 rehabilitasyon merkezlerinin inşası için yapılan harcama,  

• Bu tesislerin inşası için yapılan bağış ve yardım,  
• Mevcut okul, sağlık tesisi ve öğrenci yurtlarının 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.  
 
1.4.3. 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.  
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1.5 Bağış ve yardımın belgelendirilmesi  
 
Aynî veya nakdî olarak yapılan bağış ve yardımların kurumlar vergisi mükelleflerince indirim 
olarak dikkate alınabilmesi için makbuz karşılığı yapılmış olması gerekli ve yeterlidir.  
 
Aynî 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.  
 
Aynî değerlerin, mükelleflerce dışarıdan alınarak kamu kurum ve kuruluşuna bağışlanmış 
olması durumunda ise bu kurum ve kuruluş tarafından teslim alınacak değerler için teslime 
ili şkin 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. 
 
Nakdî bağışların indirilebilmesi, bağışı kabul eden kuruluşlarca verilecek makbuzla veya bu 
amaçla bankalarda açtırılan hesaplara yatırıldığına ilişkin banka dekontlarıyla 
belgelendirilmesi şartıyla mümkündür.  
 
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.  
 
1.6.  Bağış ve yardımın ayni yapılması halinde bağış ve yardım konusu mal ve hakkın 
değerinin tespiti 
 
Bağış ve yardımların aynî olarak yapılması durumunda; 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. 
 
1.7 Bağış ve yardımın döviz olarak yapılması halinde esas alınacak kur 
 
 Bağış ve yardımın döviz cinsinden yapılması halinde, bağış veya yardımın yapıldığı tarihteki 
T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınarak indirim tutarı belirlenecektir. 
 
2. Özel kanunlarda yer alan ve vergiye tabi kazançtan indirilebilecek bağış ve yardımlar  
 
Aşağıda yer verilen Kanunlardaki şartlara uymak kaydıyla yapılan bağış ve yardımlar da 
vergiye tabi kazançtan indirilebilecektir.  
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a- Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara 
Dair Kanuna Göre Yapılan Bağış ve Yardımlar, 
b- 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu Kapsamında Yapılan Bağış ve Yardımlar, 
c- 222 Sayılı Đlköğretim ve Eğitim Kanunu’na Göre Yapılan Bağış ve Yardımlar, 
ç- 278 Sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun 
Uyarınca Yapılan Bağış ve Yardımlar, 
d- 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Uyarınca Yapılan Bağış ve Yardımlar, 
e- 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kanunu Uyarınca Yapılan Bağış ve 
Yardımlar, 
f- 2876 Sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu Uyarınca Yapılan Bağış 
ve Yardımlar 
g- 2955 Sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanunu Uyarınca Yapılan Bağış ve Yardımlar, 
3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu Uyarınca Yapılan Bağış ve 
Yardımlar, 
ğ- 3388 Sayılı T.S.K. Güçlendirme Vakfı Kanunu Uyarınca Yapılan Bağış ve Yardımlar, 
h- 4122 Sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu Uyarınca 
Yapılan Bağış ve Yardımlar. 
 
3. Bağış ve yardımların KDV mevzuatındaki yeri  
 
KDV Kanununun 17. maddesinin 2. fıkrasının (b) bendine göre aşağıdaki kurum ve 
kuruluşlara bedelsiz olarak yapılan her türlü mal teslimleri ve hizmet ifaları KDV’den 
müstesnadır. 
 
- Genel ve özel bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, köyler ve bunların teşkil ettikleri 
birlikler, 
 
- Üniversiteler, döner sermayeli kuruluşlar, 
 
- Kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları, 
 
- Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, 
 
- Siyasi partiler ve sendikalar, 
 
- Kanunla kurulan veya tüzel kişili ği haiz emekli ve yardım sandıkları, 
 
- Kamu menfaatine yararlı dernekler, 
 
- Tarımsal amaçlı kooperatifler, 
 
- Bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınan vakıflar. 
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KDV Kanununun yukarıda yer verilen maddesine göre (ve aynı zamanda KVK’nın 10., 
GVK’nın 89. maddelerine) uygun olarak bağış ve yardım yapan mükellefler, KDV 
Kanunu’nun 30/a maddesi uyarınca, söz konusu bedelsiz teslim ve ifalar nedeniyle 
yüklendikleri KDV’leri indirim konusu yapamayacaktır. Yüklenilip de indirim konusu 
yapılamayan bu KDV’ler, aynı Kanunun 58. maddesi uyarınca, gider ya da maliyet olarak 
dikkate alınabilecektir. Bu nedenle daha önceki dönemlerde indirim konusu yapılan 
KDV’lerin bağışın yapıldığı dönem KDV beyannamesinin “ilave edilecek KDV” satırına 
yazılarak iptal edilmesi ve bu şekilde düzeltilen indirim KDV’sinin, bağışın maliyetine ilave 
edilerek (yasal sınırlar dâhilinde) kurum kazancından indirilmesi gerekmektedir. Bu durumda 
bağışa ilişkin fatura, KDV gösterilmeksizin maliyet bedeli üzerinden düzenlenmelidir. 
Faturaya, teslimin bağış şeklinde gerçekleştiği ve KDV Kanunu’nun 17. maddesi uyarınca 
KDV hesaplanmadığı notunun düşülmesi faydalı olacaktır.  
 
Yukarıda yapılan açıklamalar KDV Kanunu 17/2-b bendinde yer verilen “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” hükmü nedeniyle gıda bankacılığı kapsamındaki teslimler için de 
geçerlidir.  
 
4.Bağış ve yardımların gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinde gösterilme esasları 
 
Đster KVK’da ister GVK’da düzenlenmiş olsun isterse de özel kanunlarında düzenlenmiş 
olsun bağış ve yardım indirimine ilişkin olarak ortak özellik arz eden hususlar aşağıdaki gibi 
özetlenebilir: 
 
- Bağış ve yardımlar beyanname üzerinde ayrıca gösterilmek zorundadır. Bu nedenle bağış ve 
yardımlar öncelikle KKEG olarak muhasebeleştirilmeli, beyannamede yeterli kazanç oluşması 
halinde KVK’nın 10., GVK’nın 89. maddesinde belirtilen sıra dâhilinde beyannamenin ilgili 
satırında ayrıca gösterilmek suretiyle vergiye tabi kazançtan indirilmelidir.  
 
- GVK’da ve KVK’da hüküm altına alınmış olan bağış ve yardımlar yıllık beyannamenin 
“Kazancın Bulunması Halinde Đndirilecek Đstisna ve Đndirimler” bölümünde kendileri için 
açılmış olan özel satırlarında gösterilecektir. 
 
- GVK veya KVK haricinde özel kanunlarında düzenlenen bağış ve yardımlar yıllık 
beyannamenin “Kazancın Bulunması Halinde Đndirilecek Đstisna ve Đndirimler” bölümünün 
“Di ğer Đndirimler” satırında gösterilecektir. Bu satıra yazılacak bağış ve yardımların 
bulunması halinde; her bir bağış ve yardımın hangi mevzuattan ve işlemden kaynaklandığı 
belirtilecek şekilde e-beyanname üzerine ayrı ayrı satır açılması gerekmektedir. 
 
- Bağış ve yardımlar yeterli kazanç olması halinde beyanname üzerinde indirilecektir. 
Beyannamelerin formatı gereği öncelikle zarar olsa dahi indirilecek indirim ve istisnalar 
öncelikli olarak düşülecek, sonra varsa geçmiş yıllar mali zararları indirilecek ve sonrasında 
halen yeterli kazanç varsa bağış ve yardımlar beyanname üzerinde vergiye tabi kazançtan 
indirilecektir.  
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- Zarar beyan eden firmalar bağış ve yardımlarını indiremeyecekler, KKEG olarak beyan 
edeceklerdir. Kazanç miktarını aşan bağış ve yardımlar indirilemez, bu şekilde zarar beyan 
edilemez. Bağış ve yardımların zarar arttırıcı bir etkisi olamaz.  
 
5. Gıda Bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara yapılan gıda, temizlik, 
giyecek ve yakacak maddesi bağışları 
 
GVK’nın 89. maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendine göre; 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, diğer bağış ve yardımlardan farklı olarak gelir vergisi 
kanununun 40. maddesinin 10. bendi uyarınca ticari kazancın tespitinde doğrudan gider olarak 
dikkate alınacaktır. Dolayısıyla bağışlanan söz konusu maddelere ilişkin yüklenen KDV de  
ilgili dönem beyannamesinde indirilecek KDV olarak dikkate alınacaktır. 
 
Saygılarımızla,  
 
        DENGE DENETĐM YEM ĐNLĐ  
           MALĐ MÜŞAVĐRLĐK A.Ş.  
 
EK: 
Van ve çevresinde meydana gelen deprem afetinden zarar gören afetzedeler için yardım 
kampanyası düzenlenmesine dair 26/10/2011 tarih ve 2011/2350 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı 
 
(*)  Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 
hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 
alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 
yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  
 
(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 
uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   
 
Erkan YETK ĐNER  
YMM 
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Ortak 
eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
 
Güray ÖĞREDĐK  
SMMM 
Mazars/Denge Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür 
gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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BAKANLAR KURULU KARARI 

Karar Sayısı : 2011/2350 
Van ve çevresinde meydana gelen deprem afetinden zarar gören afetzedeler için yardım kampanyası 

düzenlenmesi; Bakanlar Kurulu’nca 26/10/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
 

 Abdullah GÜL  

 CUMHURBAŞKANI 

 Recep Tayyip ERDOĞAN 

 Başbakan 

 B. ARINÇ A. BABACAN B. ATALAY B. BOZDAĞ 

 Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı 

 S. ERGĐN F. ŞAHĐN E. BAĞIŞ N. ERGÜN 

 Adalet Bakanı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı  Avrupa Birliği Bakanı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

 F. ÇELĐK E. BAYRAKTAR C. YILMAZ E. BAĞIŞ 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çevre ve Şehircilik Bakanı Dışişleri Bakanı V. Ekonomi Bakanı V. 

 T. YILDIZ S. KILIÇ M. M. EKER H. YAZICI 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Gümrük ve Ticaret Bakanı 

 Đ. N. ŞAHĐN C. YILMAZ E. GÜNAY M. ŞĐMŞEK 

 Đçişleri Bakanı Kalkınma Bakanı Kültür ve Turizm Bakanı Maliye Bakanı 

 T. YILDIZ Đ. YILMAZ V. EROĞLU 

 Milli E ğitim Bakanı V. Milli Savunma Bakanı Orman ve Su Đşleri Bakanı 

 R. AKDAĞ B. YILDIRIM 

 Sağlık Bakanı Ulaştırma Bakanı 

 

 
 

 
 

 
 


