
Gıda Bankacılığı
Yardımı

H A Y R A T  İ N S A N İ  Y A R D I M  D E R N E Ğ İ

Gıda bankacılığı; gıda, giyecek, yakacak ve temizlik ürünlerinin dernek ve vakıflara bağışlanması ve 
bağışlanan ürünlerin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması modelidir.

Gıda Bankacılığı (Food Banking) Nedir?

Gıda Bankacılığı faaliyetlerini destekleyecek vergi düzenlemeleri aşağıdaki gibidir:

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun “İndirilecek Giderler” başlıklı 40’ıncı maddesinde; “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”nin matrahın tespitinde 
gider olarak kaydedileceği hükmü bulunmaktadır. 

Gelir Vergisi Kanunu’nun “Diğer İndirimler” başlıklı 89’uncu maddesine 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”nın mükelleflerin yıllık 
beyanname ile bildirecekleri gelirlerden indirim yapabileceği belirtilmiştir. 

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar” başlıklı Altıncı 
Bölümü içerisinde düzenlenen 17’nci maddesinin “Sosyal Amaç Taşıyan İstisnalar” başlıklı ikinci fıkrasının b 
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 teslimi” KDV’den müstesnadır.

Türkiye’de Gıda Bankacılığının Ülkemizdeki Hukuki Temelleri

Bir kurumun yıl boyunca gıda bankacılığı kapsamında yaptığı bağışların toplam tutarı o yılın Kurumlar 

Vergisi matrahından azalır.

Bağış bedelinin tamamı gider olarak gösterilebilir.

Bağış bedeli KDV'den hariç tutulur.

Piyasaya sürülemeyen, pazarlaması verimli olmayan, arz fazlası olan gıda, giyecek, yakacak, temizlik 

maddeleri bulunan üretici tüzel kişilerin elindeki bu ürünler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılarak israfın 

önlenmesine katkı sağlanır, bu hususta toplumsal bilincin oluşmasına katkıda bulunularak sosyal 

adaletin sağlaması yolunda önemli bir adım atılmış olur.

Gıda Bankacılığı Sisteminin Faydaları



Gıda Bankacılığı Sistemi Nasıl İşler? Kaynak:

Gıda maddesi bağışının dernek veya vakfa yapılmış olması gerekmektedir. İhtiyacı bulunanlara 

doğrudan veya başka organizasyonlar aracılığıyla yapılacak gıda, giyecek, yakacak ve temizlik 

yardımlarının gıda bankacılığı kapsamında yapılmış bağış olarak değerlendirilmesi mümkün değildir.

Bağışı kabul edecek dernek veya vakfın tüzüğünde veya senedinde ihtiyacı bulunanlara gıda yardımı 

yapabilmesine ilişkin hükümlerin bulunması gerekmektedir. Bununla beraber, dernek veya vakfın 

başka alanlarda da faaliyet gösteriyor olmasının, kamuya yararlı dernek veya vergiden muaf vakıf 

olup olmamasının uygulama açısından herhangi bir önemi bulunmamaktadır.

Gıda bankacılığı kapsamında yapılacak bağışlar şartlı olarak (bedelsiz olarak ihtiyaç sahiplerine 
dağıtılmak üzere) yapılmalıdır.

Gıda bankacılığı kapsamında gelir vergisinden indirim konusu yapılacak bağışlar, bağışa konu mal 

bedeli Vergi Usul Kanunu’nun 232’nci maddesinde belirtilen fatura düzenleme sınırının altında kalsa 

dahi mutlaka fatura ile belgelendirilecek ve ayrıca taşıma için sevk irsaliyesi düzenlenecektir. 

(Faturanın üzerine "irsaliye yerine geçer” ibaresi eklenebilir.)

Bağışlanan mala ilişkin bilgileri eksiksiz olarak içerecek fatura, bağış yapılan dernek veya vakıf adına 

düzenlenecektir. Mal bedeli olarak faturada, bağışa konu malın maliyet bedeli (yüklenilen katma 

değer vergisi hariç) yazılı olacaktır.

Faturada "İhtiyaç sahiplerine yardım şartıyla bağışlandığından KDV hesaplanmamıştır." ibaresinin yer 

alması zorunludur.

Yıllık beyannamede yer alacak gelir vergisi matrahının tespitinde indirim konusu yapılacak işlemlerde 

bağışı yapan tarafından bir belge düzenlenmesine gerek bulunmamakta olup, varsa bağış yapılan 

malın edinimine ilişkin belgelerin saklanması zorunludur.

Dernek ve vakıflar kendi mevzuatlarının öngördüğü belgeleri (Ayni Bağış Alındı Belgesi) düzenleyecek 

ve bağış yapanlara bir örneğini vereceklerdir.

251 No’lu Gelir Vergisi Tebliği (RG No: 25409, 21.03.2004)



Kurum, bağışladığı ürünler için fatura keser ve KDV %0 olarak çıkışını yapar. Faturanın açıklama 

kısmına “ihtiyaç sahiplerine yardım şartıyla bağışlandığından KDV hesaplanmamıştır" ibaresi eklenir.

Bağışlanan ürünler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılır. Hayrat Yardım, ihtiyaç sahiplerine dağıtılan ürünler 

için Ayni Bağış Teslim Belgesi düzenleyerek ürünleri stoktan düşer.

Bağışlanan ürünler karşılığında Hayrat Yardım tarafından Ayni Bağış Alındı Belgesi düzenlenir ve bir 

nüshası bağış yapan kuruma verilir.

Ticari faaliyetle uğraşanlarca düzenlenen faturalar dernek ve vakıf tarafından muhafaza edilecektir.

Ticari işletmeye dâhil malların bağışlanması durumunda bu malların maliyet bedeli Gelir Vergisi 

Kanunu’nun 40 ıncı maddesi çerçevesinde gider kaydedilir. Bu işlem, faturanın bir yandan gelir bir 
yandan da gider kaydedilmesi suretiyle gerçekleştirilir.

Gıda bankacılığı kapsamında yapılan bağışlar 3065 sayılı Kanunun 17/2-b maddesine göre katma 
değer vergisinden müstesnadır.

Bağış yapacak kişi ya da kurumun gıda, giyecek, yakacak ve temizlik maddeleri ticareti ile uğraşması 

şart değildir. Bağışçı bağışa konu olan ürünlerin ticaretini yapmıyor olsa dahi (Örn; elektronikçi, eczacı, 

vs.) yukarıda bahsedilen (gıda, giyecek, yakacak ve temizlik) malzemeleri gıda bankacılığı 

kapsamında bağışlayabilmektedirler. Buna benzer durumlarda;

     Bağışlanacak malzemenin alış faturası bağışçının (kurumun) adına düzenlenecektir.

      Bağışçı aynı malzemeyi içeren kendi faturasını bağış yapacağı dernek/vakıf adına düzenleyecektir.

Kısaca Gıda Bankacılığı Bağışı Nasıl Yapılır



Kurum Tarafından
Düzenlenecek Fatura Örneği
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Dernek Tarafından
Düzenlenecek Belge Örneği


