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BAŞKAN – Komisyonumuzun değerli üyeleri, değerli basın mensupları, kıymetli katılımcılar;
toplantı yeter sayımız vardır.
Dilekçe Komisyonu Genel Kurulunun 1 Haziran 2016 tarihli ve 6 sayılı kararıyla kurulan Gıda
Bankacılığı Uygulamasının Araştırılması ve Yaygınlaştırılmasını İnceleme Alt Komisyonu 5’inci
toplantısını açıyorum.
Kısa bir özet geçmek istiyorum çünkü Komisyonumuza yeni bir üyemiz geldi.
Bu arada hoş geldiniz. Birlikte inşallah güzel çalışmalar yapacağız.
Bilindiği üzere, 1 Haziran 2016 tarihli Dilekçe Komisyonu Genel Kurulunda kurulan alt
komisyonumuz bugüne kadar 4 toplantı gerçekleştirdi. İlk toplantımızda alt komisyon başkan seçimi ve
çalışma usul ve esaslarını belirleyerek dilekçe incelendi, dinlendi. İkinci toplantımızda gıda bankacılığı
alanında faaliyet gösteren belli başlı dernekler ve kurumlar davet edildiler ve gıda bankacılığı yürüten
derneklerin çalışma şekilleri, iyi uygulama örnekleri ve tabi oldukları güncel mevzuat değerlendirildi.
Üçüncü toplantımızda Vakıflar Genel Müdürlüğünden Komisyonumuza Osmanlı’dan günümüze gıda
bankacılığı faaliyetleri ile vakıfların rolleri konularında ve gıda bankacılığı yürüten vakıfların çalışma
şekilleri ve tabi oldukları mevzuat hakkında bir sunum yaptılar. Dördüncü toplantımızda ülkemizde
gıda bankacılığının genel bir fotoğrafını çekmek üzere Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Maliye, Avrupa
Birliği ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız sunum yaptılar.
Ayrıca, Komisyonumuz tarafından Deniz Feneri Derneği Ankara Şubesi ile İstanbul’da Temel
İhtiyaç Derneğinin merkezinde yerinde inceleme yapılarak ülkemizde gıda bankacılığı faaliyetleri
hakkında toplantılar gerçekleştirdik.
Komisyonumuz Amerika’da The Global FoodBanking Network tarafından her yıl “Gıda
Bankacılığı Liderlik Enstitüsü” adıyla gıda bankacılığı konusunda eğitim ve iyi uygulama örneklerinin
paylaşıldığı bir forumun 13-16 Mart 2017 tarihleri arasında düzenlendiğini öğrendik. Bunu TİDER
üzerinden öğrendik. TİDER çünkü bu enstitünün üyelerinden iyi bir örnek Türkiye’de. Bunun üzerine
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını söz konusu forumun
takibi ve raporlanmasının faydalı olacağına yönlendirdik.
Bugün gündemimizde yer alan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının sunumu bu foruma
ilişkindir. Bildiğimiz kadarıyla bu foruma Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından yetkililer gitti,
incelediler ve izlenimleri bizim için çok önemli.
Aynı şekilde bu forumda TİDER Başkanı Sayın Serhan Süzer’in görüşleri, önerileri ve o toplantıda
yapılan faaliyetler bizim için çok önemli. Bugün yaptığımız toplantıda öncelikle Amerika’daki bu
toplantının çıktılarını, orada aldıkları izlenimlerini öğrenmek istiyoruz.
Bu sunumlara geçmeden önce, katılımcıların sunumunu yapmadan evvel kendisini ve kurumdaki
görevini belirtmesi kayıtlar açısından önemli olacaktır diye düşünüyorum.
Şimdi, gündemdeki başlıklar üzerine sunum yapmak üzere… Arzu ederseniz gıda bankacılığı ve
TİDER sunum yapacak. Aile Bakanlığı toplantıya katılmadı.
SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE DEĞERLENDİRME DAİRE
BAŞKANI ESMA TEKİNARSLAN – Ben notlarımı alıyorum, ileteceğim.
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BAŞKAN – Alacaksınız.
İsterseniz önce TİDER’i dinleyelim veya siz hazırsanız sizi dinleyelim. Birlikte katıldınız
toplantıya. Toplantıya kim katıldı Bakanlıktan? Siz katıldınız.
Peki, önce, Serhan Bey, kamuyu dinleyelim, sonra sizi dinleyelim.
Buyurun.
Hem kendinizi tanıtın hem toplantı notlarınızı bizimle paylaşın lütfen.
Çok teşekkür ediyoruz.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI ULUSLARARASI KURULUŞLAR DAİRE
BAŞKANI AHMET VOLKAN GÜNGÖREN – Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Amerika’da gerçekleştirilen söz konusu foruma ben ve koordinatör arkadaşım Ayhan Bey katıldı.
Ayhan Bey şimdi kısa bir sunum hazırladı. Size -isterseniz, uygun görürseniz- bir bilgi versin.
BAŞKAN – Buyurun Ayhan Bey.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI ÇALIŞMA GRUP SORUMLUSU AYHAN
BARAN – Sayın Başkan, biz Volkan Bey’in de bahsettiği gibi Amerika’daki The Global FoodBankingLeadership Institute adıyla küresel gıda “network”ünün bir forumuna katıldık 13-16 Mart tarihlerinde.
O toplantıda bazı izlenimlerimiz oldu ama onun dışında da yine Fransa’da geçen yıl çıkarılan bir yasa
var gıda israfının önlenmesine ilişkin. Biraz da ondan bahsedeceğiz.
Kısa bir sunumumuz var. İsterseniz ondan devam edeyim.
BAŞKAN – Tabii ki…
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI ÇALIŞMA GRUP SORUMLUSU AYHAN
BARAN – Gıda bankacılığının tanımı artık herkesçe biliniyor, bu konuda fazla bir şey yapmaya gerek
yok. 1967’den beri Amerika Birleşik Devletleri’nde ilk başlamış, bunun dışında diğer ülkelerde devam
ediyor.
İsmi “gıda bankacılığı” ama gıda dışında temizlik maddesi, yakacak maddeleri de bu kapsamda
değerlendiriliyor.
İlk olarak Tarım Bakanlığının 5179 sayılı Kanun’unda bu gıda bankacılığı tanımı yer almış 2004
yılında çıkan kanunda ancak 2010 yılında 5996 sayılı bir kanun çıktı, Veterinerlik, Gıda ve Yem
Kanunu. Bu kanunda gıda bankacılığına ilişkin bir yasal düzenleme yer almıyor.
Yine, belediyeler de gıda bankacılığı yapıyor. Bizim tespitlerimize göre çoğunluğu belediyelerden
oluşan 64 tane gıda bankası var şu anda Türkiye’de, tabii resmî olarak bizde kayıtlı olan, bunun dışında
da yapanlar vardır muhtemelen. Biz, 5996 sayılı Kanun’a göre bu dağıtılan gıdanın depolanmasından,
işlenmesinden ve diğer denetimlerden sorumluyuz Tarım Bakanlığı olarak. Gıda bankalarının, sadece
gıdanın insanlar açısından herhangi bir risk oluşturup oluşturmaması yönüyle ilgileniyoruz bakanlık
olarak.
Fransa’da geçen yıl çıkarılan yasaya biraz değineceğim. Geçen yıl 3 Şubat 2016 tarihinde Fransa
Senatosunda gıda israfını önlemeye yönelik bir yasa çıkarılmış. Esas itibarıyla yasanın kendisi gıda
bankacılığıyla ilgili değil ama sonuçları itibarıyla gıda bankacılığının biraz yaygınlaşmasına yol
açmış. Bu yasaya göre, 400 metrekareyi geçen süpermarketler kendilerine bir paydaş yardım kuruluşu
belirlemek ve bunlarla anlaşma yapmak zorunda, tavsiye edilen tüketim tarihi yaklaşan ürünlerini
gıda bankası da diyebileceğimiz bu kuruluşlara devretmek zorunda. Böyle bir anlaşma yapmayan
süpermarketlere 3.750 euroya varan cezalar kesiliyor.
BAŞKAN - Süpermarketin standardıyla ilgili bir şey var mı?
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GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI ÇALIŞMA GRUP SORUMLUSU AYHAN
BARAN – “400 metrekare alan” diye geçiyor yasada. Tabii zincir de olabilir bunlar. Bu, bir hayır
kuruluşuyla anlaşma yapmak zorunda, ellerindeki tavsiye edilen tüketim tarihi yaklaşmış olan ürünleri
buralara bedelsiz olarak bağışlamak zorunda. Bir yıl içerisinde 5 bin tane yeni hayır kuruluşu açılmış
bu vesileyle. Yani bizim bunu örnek olarak vermemizdeki amaç da aslında 2015 yılında G20 Dönem
Başkanlığımızda Tarım Bakanları toplantısı düzenledik, konu olarak da gıda israfını azaltılmasını
belirledik. Bu kapsamda da bir Tarım Bakanları toplantısı düzenlendi. Toplantının sonucunda da bir
eylem planı ve deklarasyon kabul edildi. Türkiye’de de gıda bankacılığıyla ilgili bir kanun çıkarılacaksa
belki konulacak maddeler içerisinde gıda israfını önlemeye yönelik bir düzenleme getirilerek böyle,
süpermarketlerin veya zincirlerin bir hayır kuruluşuyla ya da gıda bankacılığıyla anlaşmasını zorunlu
hâle getirerek belki gıda bankacılığının bir ölçüde yaygınlaşması sağlanabilir Türkiye’de de bu örnekten
hareket edilerek.
BAŞKAN – O kanunda sadece süpermarketler var Fransa’da, öyle mi?
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI ÇALIŞMA GRUP SORUMLUSU AYHAN
BARAN – Süpermarket olarak geçiyor ama çok kısa bir kanun.
BAŞKAN – Onun dışında günlük yemek tüketilen yerlerle ilgili filan bir şey yok.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI ÇALIŞMA GRUP SORUMLUSU AYHAN
BARAN – Onunla ilgili bir şey yok. Zaten o, günlük tüketilen gıdalar biraz riskli bir konu.
BAŞKAN – Tamam.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI ÇALIŞMA GRUP SORUMLUSU AYHAN
BARAN – Gıda Bankacılığı Forumu’nda da Houston’da yapılan toplantıda da genel bir bilgilendirme
verildi dünyadaki gıda bankacılığı alanına ilişkin olarak. Bu gıda bankacılığı alanına 32 ülkeden 792
tane gıda bankası üye. Dünya genelinde de yıllık olarak 450 milyon kilo gıdayı ihtiyaç sahiplerine
dağıtıyorlar. Bu gıda bankalarından dünya genelinde 6,8 milyon kişi yararlanıyor, gıda yardımı alıyor.
Bu gıda bankalarının dışında da aracı kuruluşlar var bu dağıtım işinde rol alan. Bunların da sayı
olarak 26.699 tane olduğunu söylediler. Bu gıda bankaları kurulurken tabii bir nakliye ağı kuruluyor,
depolama ağı kuruluyor. Çok geniş sektörleri içine alan bir yapılanma; lojistik sektörü işin içinde,
soğuk hava depoları kurulması gerekiyor, depolama için uygun alanlar tahsis edilmesi gerekiyor. Bu
gıda bankacılığının bir avantajı, az önce de bahsettim, gıda kayıpları ve israfının azaltılmasında çok
fazla olmasa da bir anlamda katkıda bulunabiliyor, miktar olarak çok fazla değil çünkü. Bunun dışında
bir de personel istihdamı sağlıyor. Her bir gıda bankasında en az 3-5 kişi çalışanı düşünürsek işsizlik
açısından da katkı sağlayabilecek bir şey.
Bu gıda bankacılığında gönüllü olarak bizi de çalıştırdılar, toplantıya katılan kişileri. Orada
ürünler gruplar hâlinde toplanmış, onların üzerinde tek tek tavsiye edilen tüketim tarihi var, onlara
bakılarak her bir ürün grubu için tavsiye edilen tüketim tarihinden belli bir süre daha dayanacak, insan
tüketimi için uygun olduğu hesap edilerek her bir ürün grubu için, diyelim konserve için dokuz ay
daha kullanılabilir tavsiye edilen tüketim tarihinden sonra, kuru gıda için üç ay daha tüketilebilir.
Bu tip gıdalar sınıflandırılıyor her bir ürün grubu için, daha sonra da dağıtılmak üzere yola çıkıyor.
Görsel olarak da iki fotoğraf aldım. Bu Houston’daki gıda bankasının içeriden görünüşü. Fotoğraflar
programla uyumlu olmadığı için açılmıyor.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI ULUSLARARASI KURULUŞLAR DAİRE
BAŞKANI AHMET VOLKAN GÜNGÖREN – Ben isterseniz içeriği anlatayım.
Şimdi, daha çok hayırsever insanların buraya gönüllü olarak katıldıkları bir gıda bankası burası.
Burada gelen gıda maddeleri şahıslardan da gelebiliyor, aynı zamanda daha çok da gıda zincirlerinden
süpermarketlerden gelen gıda maddeleri orada tasnif ediliyor. Bu tasnif edilme işinde bu gönüllü
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insanlardan yararlanılıyor. Az önce arkadaşımın bahsettiği gibi, tavsiye edilen tüketim tarihi gelmiş olan
ürünlerin dağıtım yapılıp yapılamayacağıyla ilgili olarak ürün gruplarına göre bunlar tasnif ediliyor,
ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Bir bant üzerinden geçerken orada gönüllü insanlar bunu tasnif ediyorlar.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI ÇALIŞMA GRUP SORUMLUSU AYHAN
BARAN – Houston’daki toplantıda diğer ülkelerden de uygulamalar vardı ama ağırlıklı olarak
yapılanma bu şekilde. Tavsiye edilen tüketim tarihi yaklaşan ürünler gönüllüler ya da bağışçı kimseler
tarafından bu bankalara veriliyor. O gıda bankaları da -yine gönüllü çalışanlar geliyor çoğu gıda
bankasında aynı şekilde işliyor sistem- onlar tasnif ederek ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor. O toplantı
sırasında yine 8 gıda bankası arasında inovasyon konusunda bir yarışma düzenlenmiş, 8 gıda bankası
finale kalmıştı. Onlardan biri de TİDER’di. TİDER de oradaki inovasyon yarışmasında birinci seçildi,
kendisi de bahsedecektir zaten biraz sonra. Yani diğer ülkelerin uygulamaları da çok farklı bir uygulama
yok ama TİDER’in yaklaşımı biraz daha farklıydı diğerlerinden, biraz insan kaynakları boyutu da işin
içine girmiş. O açıdan, uygulamaya değer bir örnek olarak görünüyor.
Benim anlatacaklarım bu kadar.
BAŞKAN – Peki, teşekkür ediyoruz.
O arada eğer resimleri açma imkânımız olursa arkadaşlar da yardım etsinler, görelim.
Serhan Bey’i dinleyelim.
TİDER İstanbul’da, benim seçim bölgemde, birinci bölgede. Biz sayın vekilimizle beraber yerinde
incelemede gittik, gördük, gerçekten çok başarılı bir örnek. Bu Amerika’daki programdan da TİDER
üzerinden bilgi sahibi olduk ve katılım sağladı sağ olsun Bakanlığımız.
Serhan Bey’i de dinleyelim.
Buyurun.
TİDER BAŞKANI HASAN SERHAN SÜZER – Teşekkürler Sayın Başkanım.
Şimdi, ben, TİDER’in ne olduğunu, Temel İhtiyaç Derneğinin ne olduğunu kısaca anlatmak
istiyorum. Biz 2010 senesinde Gıda Bankacılığı Derneği olarak kurulduk ve O dönemde Sayın
Milletvekilimiz Aziz Akgül Bey’in inisiyatifiyle, bir de uluslararası bir gıda perakendesi firmasının
davetiyle birçok gıda firması bir araya gelerek Global FoodBanking Network’in -o dönemde merkezi
Chicago’da olan- Başkanını ağırladık ve bu ağırlama sonucunda şu karar çıktı: “Gıda bankacılığını belli
bir standarda oturtmak için bir dernek kuralım hep beraber.” Gıda firmaları bu derneği kurdu, 8 gıda
firması kurdu. Beni de yapılan ilk toplantıda kurucu Başkan olarak bir şekilde -sağ olsunlar- 8 kurucu
üye seçtiler ve bu şekilde başlamış olduk.
Biz dört sene boyunca, 2014’e kadar klasik gıda bankacılığı modeliyle ilerledik. Yani ne yaptık?
Gıdaları bir yere topladık -burada “bankacılık” “toplamak” anlamında kullanılıyor- ve ihtiyaç
sahiplerine belli kanallardan ulaştırdık.
Daha sonra, 2014’ün sonlarına doğru yapılan genel kurulda bir model değişikliği fikri ortaya çıktı
ve bu model değişikliğinde şunu söyledik: “Biz sürekli aslında balık veriyoruz ama balık tutmasını
da öğretmemiz lazım balık verirken işin daha sürdürülebilir olması için.” O dönemde oy birliğiyle
genel kurulda biz tüzüğümüzü değiştirdik. İsmimizi Temel İhtiyaç Derneği olarak değiştirdik ve şu
anki model çıktı ortaya.
Bizim dört ana değerimiz var: Şeffaflık, dürüstlük, tarafsızlık ve sürdürülebilirlik. İnsan onuruna
yakışır yardım yaklaşımımız var. Gerçek ihtiyaç temelli yardıma dikkat ediyoruz. İş birlikleriyle
çalışma, katılıma önem veriyoruz ve yaşadığımız yere hep birlikte sahip çıkmak istiyoruz. Mesela ilk
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kurulduğumuz pilot yerimizde, Maltepe’de, gerçekten baktığınızda sahile indikçe zenginlik artıyor,
otobanın yukarısına çıktıkça ciddi fakirlik var ve biz Maltepe ilçesindekilere diyoruz ki “İlçene sahip
çık.” Yani bizi destekle ki biz de ilçeyi kalkındıralım.
Burada aslında iki şeyi bir arada çözüyoruz. Yani baktığınızda bir tarafta israf var, bir tarafta da
bir yoksulluk var, hatta açlık derecesine varan bazı yoksulluk var. Biz Maltepe’de yaklaşık 5 bin aileye
yardım ediyoruz. Modelimiz şöyle yani kafanızda canlandırmanız için yine hızlıca geçeceğim: Biz
Maltepe Kaymakamlığıyla iş birliği yapıyoruz. Maltepe Kaymakamlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışma Vakfı var. Bu Vakıfta zaten Türkiye’de yerleşmiş bir sistem var. Yani ihtiyaç sahibi
gidiyor “Benim ihtiyacım var.” diye kaymakamlığa başvuruyor ve bunun sonucunda o aileye bakılıyor,
hakikaten ihtiyacı varsa ne kadar ihtiyaç varsa, ailede kaç kişi yaşıyorsa ona göre bir yardım yapılıyor.
Şimdi, bu kişilere yani yardım yapılacak olanların cep telefonlarına mesaj yollanıyor bizim sistemde,
yani yaptığımız iş birliği bu. “Bu ay işte şu kadar TL limitiniz var.” diye. “TL” diyoruz ama kapalı
devre bir sistem, aslında para geçmiyor yani ağız alışkanlığından dolayı. Mesela “200 TL limitiniz var.”
diyoruz ve ihtiyaç sahibi ailenin temsilcileri ki bunların yüzde 80’i kadın, aile bütçelerini tuttukları
için- geliyorlar, cep telefonlarındaki mesajı ve T.C. kimlik numaralarını gösteriyorlar kasada, biz
eşleştiriyoruz bunu. Yani bildiğiniz süpermarketin içine geliyorlar, o kasada gösteriyorlar, eşleştirdikten
sonra biz “Hanımefendi ya da beyefendi, sizin limitinizi gördük, alışverişe başlayabilirsiniz ama önce
bir insan kaynakları masamıza uğrayın.” diyoruz. Yani alışveriş yapmadan evvel insan kaynakları
masasına uğruyorlar ve daha sonra orada ailede kaç kişi yaşıyor, kaçı çalışabilir durumda, çalışabilir
durumda olanların isimlerini alıyoruz, bilgilerini alıyoruz; daha sonra “Hanımefendi ya da beyefendi
alışverişe başlayabilirsiniz.” Diyoruz. Marketin içinde temel ihtiyaç ürünleri var, yani gıda var, temizlik
ürünleri var ve kıyafet var. Yalnız kıyafeti limite tabi tutmuyoruz, isteyen istediği kıyafeti alabiliyor,
ikinci el kıyafeti de alıyoruz, sökükleri kontrol edip yıkamaya götürüyoruz, temiz temiz asıyoruz. Ama
gıda ve temizlik ürünlerinde bir şekilde limit uygulamamız var. Mesela makarna 3 lira, pirinç 2 lira
diyelim, 200 lira limiti varsa 195 liraya düşüyor. Yani genelde iki aylık bir ürüne tekabül ediyor bu;
kimi tek seferde gidiyor alışverişini yapıyor, kimi birkaç kere gidip geliyor ve bu şekilde biz insanların
temel ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Aile çıktıktan sonra, esas hikâye, bizim insan kaynakları bölümümüz
aileyle tekrar temasa geçiyor. Bize göre…
BAŞKAN – Bu arada bir şey sorabilir miyim?
TİDER BAŞKANI HASAN SERHAN SÜZER – Tabii.
BAŞKAN – Sizden bu yardımı alırken Maltepe Sosyal Yardımlaşma Vakfından da ayriyeten
yardım alıyorlar mı?
TİDER BAŞKANI HASAN SERHAN SÜZER – Birçok kişiye aslında önceden nakit yardımı
yaparken şimdi bize yönlendiriyorlar ve o şekilde zaten temel ihtiyaçlarını…
BAŞKAN – Direkt sizden alıyorlar, oradan almıyorlar.
TİDER BAŞKANI HASAN SERHAN SÜZER – Evet, bildiğimiz kadarıyla böyle. Yani aslında
kamunun da bütçesi rahatlamış oluyor bu sistemle.
Biz de bu arada marketlerden -bunu da belirtmem lazım- son kullanma tarihi üç dört ay kala ya da
bağışlamak istedikleri ürünleri üretici firmalardan alıyoruz yani bedava alıyoruz, para ödemiyoruz ve
son kullanma tarihinden evvel tükettiriyoruz.
Bu projenin aynı zamanda il tarım müdürlüğü de bir partneri ve onlar da geliyorlar, denetliyorlar
periyodik olarak. O yüzden içimiz rahat.
Şimdi insan kaynakları bölümümüz temasa geçtikten sonra, diyelim ki ailede 7 kişi yaşıyor,
2’si çalışabilir durumda, diyelim ki Ayşe ile Mehmet. Onlar genelde derneğe çağrılıyor, bazen biz
de gidiyoruz, deniliyor ki: “Ayşe, bak, senin iletişim yeteneklerin kuvvetli, gel seni çağrı merkezi
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sektörüne kazandıralım. Tamam mı?” “Tamam.” Şimdi, bizim iş birliği yaptığımız sektörel dernekler
var, Çağrı Merkezi Derneği, Otelciler Birliği, perakendecilerin iki tane derneği var. Onların üyelerine
yönlendiriyoruz, açık pozisyon neredeyse yönlendiriyoruz. O kurumda mesleki eğitim alıyor, diyelim
ki bir haftalık mesleki eğitimden sonra işe giriyor Ayşe. Mehmet de diyelim ki güvenlik görevlisi olarak
giriyor işe, daha sonra biz aileye diyoruz ki bize ihtiyacın yok. Yani aslında amacımız bize ihtiyacı
olmamasını sağlamak bir şekilde. Şimdi, gıda bankacılığıyla bunu yapmamızın en önemli sebebi, bu
insanlar ile bizim aramızda zaten bir bağ oluyor yani bize güveniyorlar, biz karşılıksız yardım ediyoruz
ve onları doğru yönlendirmeye çalışıyoruz. Modelimiz bu.
Şimdi, rakamlara bakarsak burada destek marketten yararlanan kişi sayısı 4.500’i aştı. Tam
rakamları vermek gerekirse yapılan alışveriş sayısı 11.836, yaklaşık 1,3-1,4 milyon TL’lik yardımımız
var ve 57 kişiyi istihdama yönlendirdik. Burada aslında çarpıcı bir istatistik, bakarsak 4.500 kişide 57
kişi az gibi görünüyor ama gerçekten büyük efor var burada çünkü biz biraz şeyle de savaşıyoruz yani
bizim sosyal yardımlaşma sistemimizin koordine olması lazım. Çünkü bazen öyle kişiler var ki gidiyor
kaymakamlıktan alıyor, belediyeden alıyor, derneklerden alıyor, adamın hiç çalışmasına gerek yok.
Yani bir eve gidiyoruz, mesela 4 tane bel fıtıklı adam çıkıyor evden, hiç kimse çalışmak istemiyor.
Halbuki bunların koordineli olup o insanları bizim çalışmaya yönlendiriyor olmamız lazım ve biz
gerçekten ikna için çok uğraşıyoruz. Çoğu zaman tabii başka sorunlar da çıkabiliyor, mesela genç
kadınlarımız var, işte “Çocuğumu ne yapayım?” diyor, eşi hapse girmiş ya da vefat etmiş. Onlara kreş
bulmamız gerekiyor gibi birtakım sorunlarla uğraşıyoruz ama inşallah bu süreci hızlandıracağız.
Bizim burada 4 tane faydamız var. Yani baktığımızda temel ihtiyaçlarını insanların sağlıyoruz,
meslek edindirme tarafı çok önemli, insanların kendi ayaklarının üzerinde durmalarını sağlıyoruz,
israfı önlüyoruz ve 2004’te çıkan kanun vesilesiyle ayni yardımlar vergi matrahından düşüyor, firmalar
da bundan faydalanabiliyorlar. Burada tabii kamuda özel sektörün ve STK’ların kaynaklarının doğru
yönlendirilmesini destekleme var. Yararlanıcılar için daha fazla fayda yaratma ve ölçülebilir iş birlikleri
ve sonuçlar ortaya çıkıyor.
Tüm bunları söyledikten sonra Amerika’ya dönersek Sayın Başkanım, biz aslında gerçekten çok
önemli bir işe imza attık farkında olmadan, gerçekten de beklemiyorduk.
BAŞKAN – Güzel işler yapılınca bir şekilde yollar da kesişiyor, işte biz de sizi bulduk.
TİDER BAŞKANI HASAN SERHAN SÜZER – Sağ olun, teşekkür ederiz.
Şimdi, burada Global FoodBanking Network’e, merkezi Chicago’da olan kuruluşa bütün dünyadaki
gıda bankalarının hemen hemen hepsi üye, yani herkes orada bir arada toplanıyor ve Houston’da senelik
toplantı organize ediliyor. Sağ olsunlar, Volkan Bey ve Ayhan Bey de bu toplantıya katıldılar, Gıda ve
Tarım Bakanlığından, birlikte bu toplantıya katıldık. 1960’lardan beri kurulan kuruluşun tarihinde ilk
defa bu sene “İnovasyon ödülü çıkaralım. diye karar vermişler genel kurulda ve o ilk inovasyon ödülünü
de biz kazandık. Bunu da üstelik insan kaynakları modülümüzle kazandık. Şimdi, burada üyeleri
görüyorsunuz. Burada bulunan herkes, dünyada işte Singapur’undan Arjantin’ine, Kolombiya’sından
Amerika’sına, Kanada’sına, Avustralya’sına, Çin’ine, bütün gıda bankaları burada şu anda ve 70 küsur
üye 8 finalist arasından oylama yaptılar ve bu oylama sonucunda -biz biraz tabii İngiltere’yle çekiştik
açıkçası, onlar favoriydi, biz de biraz şaşırdık- sonunda kazandık.
Şimdi burada şuna dikkat çekmek istiyorum: Yani bizim gıda bankacılığı kuruluşunda, dünya
Global Gıda Bankacılığı Network’ünde bu ödülü insan kaynakları modülüyle kazanmamız aslında güçlü
bir mesaj veriyor, orada konuştuğumuz herkes -ki ben bütün üyelerle tek tek konuştum- aynı fikirde
çünkü herkesin problemi bir, “Ver ver nereye kadar?” diyor herkes. Çünkü veriyorsun, veriyorsun yani
azalmadığı gibi çoğalıyor. İnsanlar çoğu zaman hani biraz bedavaya da alışıyorlar. Bu sorun sadece
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Türkiye’de değil, her tarafta böyle. Dolayısıyla işin sürdürülebilir olması için mutlaka bu insanlara
yardımcı olmak lazım, kendi ayaklarının üzerinde durmalarını sağlamak lazım. Dolayısıyla herkes
aslında bu modele oy verdi ve sonunda kazandık.
Şimdi, işin sürdürülebilirlik tarafında iki önemli tarafı bizim modelin. Bir tanesi: Biz az evvel
bahsettiğim gibi marketlerin ya da gıda kuruluşlarının işte son kullanma tarihine birkaç ay kalan ya da
bağışlamak istedikleri ürünleri alıyoruz ve israfı önlüyoruz. Bu başlı başına sürdürülebilir bir model
aslında çünkü aslında tüm dünyada, sadece Türkiye’de değil, bu israf edilecek ürünleri, gerçekten
açlık sorunu çekenlere verseniz yani israf edilen ürünlerin dörtte 1’iyle tüm açları besleyebiliyorsunuz
aslında. Böyle bir istatistik var. Dolayısıyla gerçekten bizim buna odaklanmamız lazım ve bu sistemi
mutlaka Türkiye çapında kurmamız lazım.
Şimdi, işin meslek edindirme tarafında da bir, bireylerin kendi ayakları üzerinde durmalarını
sağlamak konusu var; bir de biz aslında olayı daha uzun vadede görüyoruz. Biz diyoruz ki her ailede
bir taşıyıcılar var yani o ailede birçok kişiyi işte taşıyan -biz onlara “kolon” diyoruz aslında- kişiler
var, bir de tüketenler var. Dolayısıyla biz, burada aslında ailede kolon sayısını arttırmaya çalışıyoruz
ve buna uzun vadede de bakarsak mesela bize gelen birçok ailenin çocukları var, bizim çocuklara özel
programlarımız var, onların işte eğitimine katkıda bulunmak istiyoruz ki ileride belki yirmi sene, otuz
sene sonra o ailede belki 1 kişi, 7-8 kişiyi birden taşıyacak. Biz olayı böyle görüyoruz uzun vadede.
O yüzden çocuklara yönelik programımız da var. Onları işte tiyatroya, müzeye götürüyoruz, eğitim
programlarına yönlendiriyoruz. Hatta küçük bir bölümümüz var market içinde, kreş gibi. Aileler
geldiklerinde markete çocuklarını oraya bırakıyorlar, çocukları oynarken onlar alışveriş yapıyorlar.
Böyle bir ortamımız var. Dolayısıyla hem bireylerin kendi ayaklarının üzerinde durmalarını sağlamamız
lazım hem de onların başkalarını da taşıyabiliyor olmasını sağlamak lazım diye görüyoruz.
Bu arada bu ay içerisinde iki tane önemli iş var bitirmek üzere olduğumuz, iki elektronik platform.
Bunların bir tanesi sanal gıda bankası. Birazdan trendlerde konuşacağım. Artık elektronik ortamda
işte boşa çıkan ürünlerin ihtiyaç sahiplerine, gıda bankalarına ulaştırılması sistemi birçok ülkede
yaygınlaşmaya başladı. Biz de aslında geçen seneden beri bunu konuşuyorduk. Bu sene inşallah mayıs
ayında bitirmiş olacağız. Bunu ortaya koyup işi elektronik ortama taşıyıp hızlandırmak istiyoruz.
Aynı şekilde meslek edindirme platformu hazırlıyoruz. Meslek edindirme platformunda da iş
arayan mavi yakalılar ile işçi ya da mavi yakalı arayan kuruluşların bir şekilde birbirlerini görmelerini
sağlayacağız. Örneğin Karabük’te bir destek marketi açıldığında işte Karabük’teki mavi yakalı ile
oradaki fabrika birbirlerini görebilecek yani fabrika oradaki profilleri görebilecek, mavi yakalı iş arayan
kişi de fabrikalardaki açık pozisyonları görüp başvurabilecek. Bu sistemi de şu anda hazırlıyoruz.
Bunları yaparken de -altını çizmek istiyorum- İŞKUR’la işbirliği yapıyoruz. Derneğin altında bir
iktisadi işletme var, o iktisadi işletmeye biz istihdam bürosu belgesi aldık. Dolayısıyla İŞKUR da sağ
olsunlar, bizi destekliyorlar.
Ha, bu arada bir şeyi daha belirtmek istiyorum. Şimdi, tabii, aslında biz Türkiye’de kendimizi
küçümsemememiz lazım yani ben hep yurt dışında da konuşurken bunu bilerek konuşuyorum. Biz
birçok şeyi aslında çok daha iyi yapabiliyoruz yurt dışından. Yani gıda bankacılığı modeli, evet,
Amerika’dan başladı 1960’larda, doğru işler yapıldı; ona versiyon 1 dersek, versiyon 2 de belki de
bunların insan onuruna yakışır bir şekilde dağıtılmasıydı. O da biliyorsunuz, işte kimi “sosyal market”
dedi, kimi “destek market” dedi bizim gibi, sonuçta bir market formatında, alışveriş yapar gibi
bunların dağıtılmasının da versiyon 2 olarak kabul edilmesi lazım. Bizim çıkarttığımız model de insan
kaynaklarının entegre olmasını da versiyon 3 olarak görüyoruz, bu da en ileri model. Yani bunu da
bütün gıda bankaları yapacaklar diye düşünüyorum çünkü şimdiden, biz zaten kazandıktan sonra bu
ödülü yani en az 10-15 gıda bankası bizimle temasa geçti “Biz de aynı sistemi uygulamak istiyoruz.
Nasıl yaptınız, prosedürlerinizi bize yollar mısınız?” diye, biz de onlara yardımcı oluyoruz şu anda.
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Şimdi, dünyadaki eğilimlere gelirsek, bir kere bu Birleşmiş Milletlerin sürdürülebilir kalkınma
hedefleri önemli bir nokta, burada bütün ülkeler bunun farkındalar. Özellikle, işte 2’nci nokta açlık
olmamasını sağlamak, işte 1’inci nokta fakirlik olmamasını sağlamak; ondan sonra 17’nci nokta, çeşitli
hedefler için iş birlikleri yapılması, STK’lar, işte kamu-özel sektör hep birlikte problemleri birlikte
ele almamız. Bunların hepsi yani bizim bütün global olarak ele almamız gereken konular ve ülkeler
çapında konuşulan konular. Dolayısıyla, aslında gıda bankaları olarak da biz, burada en az üç dört
maddeye bir ilaç oluyoruz ve bu noktada da çalışmalara devam etmemiz lazım.
Diğer bir konu: Yatırımların sosyal geri dönüşü konsepti var. Yani şimdi özel sektör her şeyi biraz
“nakit koydum, nakit aldım” gibi görebilir, aslında böyle değil. Çünkü, şimdi biz birçok firmaya da
şunu anlatmaya çalışıyoruz: Siz bu işleri yaparsanız, yardımcı olursanız, bunun aslında PR anlamında
size çok büyük geri dönüşü olur ve sizin markanız ya da yapmak istediğiniz işlerde çok daha farkındalık
yaratarak iyi bir şekilde yolunuza devam edersiniz. Yani bu gözle görülemeyecek ancak bunu şu anda
işte detaylandıran birtakım danışman kuruluşlar var, onlarla da işte görüşme hâline geçeceğiz yakında
biz de. Yani direkt yapılan bu sosyal etkinin bir şekilde rakamlara dökülmesi durumu var. Bu da aslında
bizim gibi STK’lar için çok önemli çünkü özel sektörlerin bize yardımcı olması lazım, bir şekilde
kamuyla da iş birliği yapmamız lazım. Ama bu iş birlikleri sonucunda biz ancak birtakım şeyleri
yapabiliriz, özel sektöre de ne gibi fayda gördüklerini anlatmamız lazım.
Bir diğer konu, israfı her aşamada önleme konusu var. Yani bu özellikle GFN toplantısında
çok konuşuldu. İşte tarlada önleyebilirsiniz, toptan satış yapılırken önleyebilirsiniz, perakende de
önleyebilirsiniz. Sadece tarlada bile israf edilen birçok ürün var, onlar bile kazandırılsa çok ciddi
bir mekanizma yani açlık ya da fakirliğe karşı bir mekanizma oluşturmuş oluyorsunuz. Sanal gıda
bankaları şu anda bütün dünyada ortaya çıkmış durumda, bu konuda bizim de çalışmamız devam
ediyor. Uluslararası iş birlikleri önemli, burada Global FoodBanking Network’ün yanında işte Avrupa
Gıda Bankaları Federasyonu var FEBA, onlarla da biz yakın temastayız şu anda.
Sosyal medyayı etkin kullanma olayı çok konuşuluyor. Dolayısıyla, sosyal medya çünkü çok
etkiliyor insanları.
Bir de az evvel Ayhan Bey’in söylediği gibi “Gıda bankacılığında işte Fransa’nın yaptığı gibi
kanun desteği olması iyi olur, işleri hızlandırır.” diye bu konuşuluyor. Birçok ülke “Fransa ne güzel
yapmış.” falan diye orada, herkes kendi ülkesine… Orada çünkü 70’in üzerinde profesyonel var, herkes
Fransa’nın yaptığını “Bravo!” “Helal olsun!” gibi algılıyor, “Bunu kendi ülkemizde nasıl yapabiliriz?”
diyor. Tabii bunu ülkelere kabul ettirmek kolay değil, dolayısıyla bu da çok konuşulan konulardan biri
oldu.
Şimdi, memleketimizde ne yapabiliriz? Yani bu naçizane bizim tavsiyemiz: Şimdi, Gıda Bankacılığı
Kanunu 2004’te çıktığında -aslında çok iyi ve bizleri rahatlatan bir kanun- orada ayni yardımlar vergi
matrahından düşülebiliyor. Bu, nakit bağışlar için de olabilirse gıda bankalarının işleri kolaylar çünkü
biz ürün bulabiliyoruz belki ama operasyonu götürecek yani nakit bazen sıkıntı olabiliyor.
Bağış fonlarıyla ilgili birtakım avantajlar sunulabilir. Sonuçta birçok kurum kuruluş var, STK var,
bunlara bağış yapacak ve bir fon oluşturacak, işte kurum kuruluş ya da bireylere vergi avantajı sağlama
konusu var.
Direkt kamu desteği olabilecek operasyonel ve lojistik destekler var. Örneğin, şu anda bazen biz işte
kaymakamlıktan ya da bazen belediyeden işte taşıt yardımı isteyebiliyoruz. Yani bunlar düşünülebilir,
kamunun sonuçta belli kaynaklarının bir kısmını kullanma konusu değerlendirilebilir.
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Hibeler ve proje fonları var. Bakıyorsunuz, kalkınma ajanslarında gıda bankalarının hiç ismi
geçmiyor, hâlbuki çok büyük iş yapıyoruz, her gün insanların bir şekilde temel ihtiyaçlarını karşılıyoruz.
Hâlbuki gıda bankaları için mutlaka belli proje fonlarının ayrılması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü
çok emek yoğun bir iş bizim yaptığımız.
Bir de güvene dayalı sistemin korunması ve geliştirilmesini sağlamamız gerekiyor yani sosyal
yardımlaşmada menfaat sağlamaya çalışan bireyler ve şirketler olabiliyor. Biz mesela geçenlerde -bu
da taze bir olay- bir şirketle karşılaştık, işte o da bir şekilde bağlamış birtakım perakende şirketlerini,
işte oradan komisyon almaya çalışıyorlar falan. Üstelik de profesyonel olarak başka uluslararası bir
firmada çalışıyordu bunun ortaklarından bir tanesi. Biz “Kesinlikle hayır” dedik, set çektik. Böyle
bir şey mümkün değil çünkü hani sosyal yardımlaşma üzerinden komisyon almayı haramın ötesinde
bir şey olarak görüyoruz. Dolayısıyla, hani bu işlerin de artık bir şey olması lazım gerçekten, hani bu
insanlarla pek muhatap olmuyor olmamız lazım ama tabii, suyu bulandırıyorlar açıkçası çünkü o aynı
marketlere biz de gidiyoruz ve bazen sıkıntı çıkabiliyor.
Yani tüm kurumlarda şeffaflık, tarafsızlık, dürüstlük ve sürdürülebilirlik olması gerektiğini
düşünüyoruz ve bu ilkeleri karşılayan tüm kurumların birbirleriyle koordineli bir şekilde çalışması
gerekiyor. Çünkü bu çok büyük bir iş; tek bir kurumun, tek bir STK’nın, kamunun ya da özel sektörün
altından kalkabileceği bir iş değil. Hepimiz yani elbirliği yaparsak bunu rahatlıkla omuzlarız ama böyle
bölük pörçük çalışmak yerine bir takım oyunu yaratmamız lazım.
Bir de toplumu bilinçlendirme anlamında yapılacak çalışmalar var; israfa, açlığa, fakirliğe dikkat
çekmemiz lazım. Tabii ki ülkemiz birçok ülkeye göre çok daha iyi durumda yani bir Afrika değil burası,
orası bir gerçek ama yine de sorunlarımız var ve buna dikkat çekip insanların daha duyarlı olmasını
sağlamamız lazım.
Son olarak, gönüllülük konusunda ülkemizde bazı sıkıntılar olduğunu düşünüyoruz çünkü Avrupa
ülkelerinde, Amerika’da falan gönüllülük ta anaokulundan, ilkokuldan o bilinç insanlara veriliyor ve
bakıyorsunuz bir ortaokula, liseye hatta ilkokula, herkes gönüllü, küçük küçük çocuklar bir şeyler
yapmaya çalışıyorlar, faydalı olmaya çalışıyorlar. Biz de biz gönüllü toplamak için bir gidiyoruz,
mesela, bir üniversiteye gittik gönüllü toplamak için, üstelik hocalar da “Size ekstra not vereceğim
eğer gönüllü olursanız.” dedikleri hâlde 60 kişiden 5 kişi elini kaldırdı, ondan sonra onlar da gelmediler
falan. Yani şimdi tabii ki herkes öyle değil ama gerçekten gönüllülük bilinci Türkiye’de pek yok, bunu
çok küçükten itibaren vermemiz gerekiyor, böyle bir sıkıntımız var.
Benim söyleyeceklerim bu kadar Sayın Başkanım, teşekkür ederim dinlediğiniz için.
BAŞKAN – Çok teşekkür ediyoruz.
Aldığınız ödül için de ayrıca tebrik ediyoruz.
Evet, Türkiye Afrika değil, açlık oranlarımız Allah’a çok şükür öyle değil. Bir yardımlaşma kültürü
de var ama bunu sistematik olarak herhâlde biraz daha göz önüne çıkarmamız lazım, özellikle gençleri
bu işin içine sokmamız lazım. Yoksa biz, hani, komşusu açken tok yatmayan insanlarız ama bunu
bir sistematik içerisinde, kurumsal olarak yapmakta eksikliklerimiz var, katılıyorum size. Özellikle
gençlerle ilgili ben de katılıyorum, sorun var.
Çok teşekkür ediyoruz.
Şimdi, öncelikle ben Tarım Bakanlığına çok teşekkür ediyorum. Biz bu toplantıya Tarım Bakanlığı
ve Aile Bakanlığından yetkililerin katılmasını çok istedik. Sayın Aile Bakanımızla konuştuğumuzda
“Tabii, göndeririz.” dedi ama sonra sanıyorum iş yoğunluğundan veya bir sıkıntıdan oraya bir katılım
sağlayamadık.
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Geçen toplantıda, Sayın Müsteşarım, siz erken ayrılmıştınız ailenizden birisinin rahatsızlığı
dolayısıyla, yanlış mı hatırlıyorum? Öncelikle geçmiş olsun, inşallah sıkıntılı bir durum yoktur. Sizin
bu konuyla ilgili söyleyecekleriniz varsa sizi de dinleyelim, sonra üyelerimize söz verelim üyelerimizin
söylemek istedikleri varsa, ondan sonra toparlayalım.
Buyurun.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI NİHAT PAKDİL
– Teşekkür ederim Sayın Başkanım.
Burada bir niyet var ortada, çok güzel örneklerimiz var, bunu daha toparlayıcı bir şekilde daha
kurumsal hâle nasıl getiririz? Tabii, bunu yaparken kamu marifetiyle mi yapacağız, yoksa gönüllü
kuruluşlarla mı yapacağız, birlikte mi yapacağız; bu konularda tercih. Kamuda yapacaksak kamunun
nesiyle yapacağız, belediyelerle mi? Ki 2005 yılında çıkan Belediye Kanunu’muzda buna yönelik bir
şeyler de var, adresler var.
Kamuda merkezî idarede bunun muhatabı kim olacak hususu; şimdi, ben haddimi aşmak
istemem ama elimde… Efendim, burada hukuk müşavirimiz var, ilgili bir başka daire başkanı, genel
müdür yardımcısı, yine daire başkanı arkadaşımla beraber geldik biz bu toplantıya. Baktık, Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığımızın 633 sayılı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde
Kararname’den… Yani bunları bir değerlendirelim, eğer hâlâ başka bir şeye ihtiyaç varsa onu da
değerlendirelim.
Mesela 2’nci maddenin (f) bendini okuyorum: “Toplumun sosyal yardım ve korumaya ihtiyaç
duyan kesimlerine yönelik yardım faaliyetlerini düzenli ve etkin biçimde yürütmek; yoksullukla
mücadeleye ilişkin ulusal politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine etmek, bu alanda ilgili kamu
kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlamak.”
BAŞKAN – Aile Bakanlığının görevi.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI NİHAT PAKDİL
– Aile Bakanlığının görev tanımları içinde var. (h) bendi: “Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü
kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yürütülen sosyal hizmetler ve yardımlara ilişkin ilke,
usul ve standartları belirlemek, bu alanda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların taşıması zorunlu olan
nitelikleri ve bunlara rehberlik edecek programları geliştirmek.” “ı) Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü
kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yürütülen sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerinin,
belirlenen ilke, usul ve standartlar çerçevesinde denetimini yapmak.” Yine, uzatmayayım, bunun
uluslararası kuruluşlar, politikalar boyutunda da takibi vesaire falan gibi devam eden bir şey var Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığımızın görev tanımı içerisinde.
Tabii, burada bundan da hareketle, Belediye Kanunu… Biz işin, tabii, daha çok teknik
boyutundayız. Yani gıdayla ilgili, gıdanın üretilmesinden tüketime kadar, bizim, tarladan sofraya kadar
hatta daha ilerisi, çatala kadar olan noktada sorumluluklarımız var. Elbette biz bu işin bir parçası olmak
durumundayız, buna bizim hiçbir şeyimiz yok. Yani biz kenara çekilelim, bunu kim yapıyorsa yapsın
falan gibi bir beklenti içerisinde değiliz, mutlaka olacağız.
Efendim, işte, bu bahsedilen, arkadaşlarımızın izah ettiği yerlerin standartlarının belirlenmesi,
oradaki gıdaların -ki arkadaşımız İstanbul İl Müdürlüğümüzle bu işi koordine ettiklerini söyledilerayrıca bu bankaların ne olduğu… 64 tanesi şu anda bizden onay almış. Daha önceki toplantıda
dile getirilmişti, bir farklılık vardı rakamda ama şu anda bizdeki rakam 64. Tabii, buralara da aynı
zamanda rehberlik etmek yani denetleme amacında değil, bunun belki kurumlar arası, bakanlıklar
arası, hukukçuların da mutlaka olduğu bir çerçeve içerisinde bir komisyonla değerlendirilmesi. Mesela
bizim düşüncemiz, belediye boyutu olması nedeniyle belki merkezî idareden İçişleri Bakanlığının da
bu komisyonda yer alması -Mahallî İdareler Genel Müdürlüğümüzün- iyi olur diye düşünüyorum.
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Bunu yapıp mevcut mevzuatlarımızı koyarak hâlâ bir ihtiyaç varsa… Ki Fransa örneğini her iki
arkadaşımız da söyledi. Böyle, bu işi zorunlu hâle getirmek gibi, gönüllülüğün ötesinde -bir kısım
marketler başta olmak üzere- zorunlu hâle getireceksek bu bağışlamayı, orada bir yasaya ihtiyacımız
var. Yani bunu ancak kanunla, bir kanunumuzun bir tarafına, bir yerine bir madde ekleyerek şeye
getirebiliriz. Yani müstakil bir kanun olmanın yanında belki bir kanunumuza ekleyeceğimiz birkaç
maddeyle de bu ihtiyacı giderebiliriz.
Bir başka husus bizim aklımıza gelen, biraz da tereddütlü olduğumuz tarafı; bu işi yapıyor insanlar,
bu canlı bir süreçtir. İş gıda dahi olsa gıdayı da biz kendi işimiz olarak değerlendiriyor ve canlı olarak
görüyoruz çünkü onun içerisinde hasadı yapıyorsunuz ya da kesimi yapıyorsunuz, sağımı yapıyorsunuz;
et, süt, buğday ortaya çıkıyor ama onda da mutlaka yine bir bozulma süreci söz konusu, mikrobiyal bir
faaliyet var, yine canlılık olarak biz bunu değerlendiriyoruz, canlı süreçtir. “Burada alınan ürünlerle
ilgili bu hayır kuruluşları -ister kamu olsun ister gönüllü kuruluşlar olsun- yaptığında bir olumsuzluk
olduğunda bunların sorumluluk durumu ne olacak?” gibi bir şey arkadaşlarımızla yaptığımız tartışmada
aklımıza geldi. Belki bu alanda da bir yasal düzenlemeye ihtiyacımız olabilir diye değerlendiriyoruz.
Sayın Başkanım, kısaca böyle arz edeyim efendim, ayrıca talimatınız, sorunuz olursa cevaplamaya
çalışırız.
BAŞKAN – Sayın Müsteşarım, çok teşekkür ediyoruz.
Şimdi, aslında doğru ilerliyoruz. Kamu burada, işte, asıl muhatapları Aile Bakanlığı ve Tarım
Bakanlığı. Dediğinize katılıyorum, belki İçişleri Bakanlığını da bu işin içerisine belediyeler anlamında
sokmak lazım. Özel sektör işin bir ayağı, sivil toplum örgütleri bir ayağı. Sivil toplum örgütlerinin en
iyi örneği bizimle birlikte -Allah’a çok şükür- hep çalışmalarımızın içinde Sayın Süzer ve ekibi. Biz,
bundan sonraki yol haritamızda yereldeki örnekleri incelemek istiyoruz. Biz İstanbul’da TİDER‘e gittik,
Ankara’da bir derneğe gittik ama Anadolu’da özellikle belediyelerin yaptığı faaliyetler var. Farkındalığı
yaratmak, yerindeki güzel örnekleri görmek üzere Anadolu’ya da gitmeyi düşünüyoruz. Belki -Adana
Milletvekilimiz yeni başladı- Adana’yla başlarız, Antep var. Yani özellikle Antep Milletvekilimiz bu
Komisyona girdi çünkü Antep’te bu iş çok fazla yapılıyor. Anadolu’dan da birkaç örnek görelim, ondan
sonra yol haritamızla devam edelim.
Sizler bir şey söylemek isterseniz sizleri de dinleyelim Sayın Vekilim, ondan sonra kapatalım.
Görevlendirme veya yeni bir çalışmanın da tarihlerini koyarak devam edelim yola istiyoruz.
Buyurun.
SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Teşekkür ediyorum.
Sayın Başkanım, Sayın Milletvekilim, değerli arkadaşlar; iyi bir sunum oldu. Tabii, TİDER’i
ben de tebrik ediyorum aldığı ödülden dolayı öncelikle. Kendi çapında güzel işlere imza atıyor yani
dünyada da örnek olacak şekilde ama Sayın Müsteşarımızın da belirttiği gibi, bizim Türkiye’de
ana sorunumuz israfın önlenmesi. Yani Türkiye’de gerçekten ciddi manada bir israf yoğunluğu var.
Şimdi, bu manada TİDER’in yaptığı çalışma daha kurumsal, bilimsel, bu işte gönüllüleri esas almış
ama baktığınızda, biraz önce Sayın Başkanın da ifade ettiği gibi, bu manada birçok dernek var, kendi
çapında hizmet ediyor. Mesela bizim Adana’da Hayır Çarşısı var Büyükşehir Belediyemizin kurduğu,
ilçe belediyelerimizin kurduğu. Baktığınızda, Hayır Çarşısı’nda, biraz önce sizin Destek Market’te
gösterdiğiniz birçok malzeme orada da dağıtılıyor kolilerle.
Ben -geçen seneydi- özellikle danışmanlardan rica ettim, Adana’daki bu yardım kuruluşlarının
listesini aldım, hepsini gezdim. Hepsine baktığınızda hepsi kendine göre bir yol ve yöntem belirlemiş,
birtakım yardımlarda bulunuyorlar. Yani buradan şunu demeye çalışıyorum… Sosyal Yardımlaşma
Vakfımız var, Türkiye’de ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermeye yönelik ciddi çalışmalar yapıyor.
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Burada ana sıkıntı, gıda bankacılığıyla yardıma muhtaç insanların ihtiyaçlarını gidermeye yönelik
mi olacak, yoksa bu gıda israfını önleyecek bir mekanizmayı hayata geçirmek mi olacak? Şimdi, bunu
beraber değerlendirdiğimizde, eğer biz israfı önlerken bunu entegre edersek zaten amaç hasıl olur diye
düşünüyorum. Bu TİDER’in Maltepe’de -bir ölçek- 4.500 kişiye yardım edilmesi, 57 kişiye iş sağlanması
bir sivil toplum örgütü açısından başarılı, dünyada da ses getirmiş. Ben gerçekten tebrik ediyorum ama
bunu Sayın Müsteşarın da ifade ettiği gibi, bizim kurumsal yapı hâline getirmemiz lazım, Türkiye’de bu
işlerin, tabii bunun sorumluluğu var işte hukuk müşavirimiz burada yarın çıkabilecek birtakım şeyler
var ama Türkiye’nin bunu mutlaka yapması gerekiyor, israfın önlenmesi açısından bu çok önemli.
İşte tarladan sofraya kadar saydığımızda birçok alanda bu israfları görebiliyoruz ama bunun kurumsal
hâle getirilerek mutlaka çözülmesi gerekiyor. Yoksa kısım kısım, ben Adana için söylüyorum, işte
hanımefendi Antep için söylediğinde bu şekilde yüzlerce, azdan çoğa kadar, bu işleri yapan dernekler,
vakıflar, sivil toplum örgütleri, kurum ve kuruluşlar var. Türkiye’de -Sayın Müsteşarım da belirtti,
Sayın Başkan da belirtti- yani bu şeyi de ortadan kaldırmak açısından tüm bunların, işte kamunun
bu işin içerisinde olması gerekiyor yani kamu derken belediyeyi de kastediyorum ama mutlaka sivil
toplum örgütlerinin bu işin içerisinde kanuni düzenlemelerle yer almasını istiyorum.
Ben gezdiğimde şunu gördüm: Şimdi, tabii toplumun genel gerçeği bu, bunu alışkanlık hâline
getiren yapılar var, yardım kuruluşlarına gidip bu yardımları gereğinden fazla alıp, hatta o aldığı
yardımları farklı yerlerde değerlendirenler var, işte biraz önce Sayın Başkan da ifade etti yani menfaat,
çıkar ilişkisi hâline dönen yapılar da var. Bunların da önüne geçmek açısından bunun... Artık Türkiye
bir bilişim çağında, dünya da bilişim çağında; teknoloji ilerlemiş, herkesin T.C. kimlik numarasını
girdiğinizde aylık gelirinden aile durumuna kadar her şeyin olduğu bir ortamda bu işin tek elden takibinin
yapıldığı ama mutlaka devletin kurumlarının, sivil toplum örgütlerinin, belediyelerin içerisinde olduğu
bir yapıya kavuşturulması gerektiğini düşünüyorum.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Çok teşekkürler.
Daha evvel yaptığımız toplantılarda Sayın Vekilim, İsrafı Önleme Vakfı Başkanı Diyarbakır
eski milletvekilimiz de buradaydı, o da söyledi. Beyoğlu Belediyesinin yetkilileri geldi, aynen sizin
anlattığınız örnekleri anlattı. İyi örnekler çok ama bir koordinasyon eksikliği var. Bir de dünyada
bu konudaki iyi örnekler ve yasal mevzuat bizim için önemli. Mesela yeni gelen bu Fransa’yla ilgili
örnek üzerinde çalışabiliriz; Maliye Bakanlığıyla ilgili mevzuatta birtakım şeyler var, onun üzerinde
çalışabiliriz.
Çok teşekkür ediyorum.
Sizin söz isteminiz var mı Sayın Vekilim?
CANAN CANDEMİR ÇELİK (Gaziantep) – Sayın Başkanım, Sayın Vekilim, çok değerli
bürokratlarımız, başkanlarımız; hoş geldiniz diyorum.
Ben öncelikle TİDER’e, Sayın Başkanına ve bütün ekibine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten
böylesine önemli bir başarıya imza atmış olmak çok önemli ve çok kıymetli bizim için. Yalnız bu,
soğuk halkayla alakalı, özellikle bu günübirlik artan yemek, “artan” demiyoruz da ona başka bir ismi
vardı galiba.
BAŞKAN –“Artık” değil, “artan”.
CANAN CANDEMİR ÇELİK (Gaziantep) – Artan yemek olarak kalan yemek konusunda bir
çalışma yapılabilir mi? Bunu gittiğiniz toplantıda gözden geçirme imkânınız oldu mu, bunu merak
ettim açıkçası.
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TİDER BAŞKANI HASAN SERHAN SÜZER – Evet, şimdi, pişmiş yemek işin en uç noktası ve
en zor yönetilecek tarafı. Biz şu anda pişmiş yemek vermiyoruz çünkü gerçekten lojistik sistemini çok
iyi ayarlamak gerekiyor fakat bunu yapan bir iki tane kuruluş var. Amerika’da da sunum yaptılar ama
onlar aynen bizim söylediğimiz gibi... Çünkü ben de köken olarak gıda perakendesi kökenliyim yani
gıda işini yapmış birisiyim. Dolayısıyla bazı ürünler var, o gün içerisinde çoğu zaten pişmiş ürün, o
gün tüketilmesi gerekiyor. Dolayısıyla o bize verilen örneklerde şunu söylediler: Mesela otellerin açık
büfeleri örneğin ya da restoranlar, bunlara çok yakın bir noktada bu şekilde bir yemekhane gibi bir yer
açıp, çok hızlı bir şekilde onlar oralara aktarılıp tükettirilen yerler var ve bunu da becermişler, bu iş
yürüyor.
CANAN CANDEMİR ÇELİK (Gaziantep) – Yapılabiliyor yani.
TİDER BAŞKANI HASAN SERHAN SÜZER – Yapılabiliyor evet. Şu anda, biz daha evvel nabız
yokladığımızda, özellikle uluslararası zincirler, otel zincirleri, “Aman bir zehirlenme olur, bir şey olur,
ismimize leke gelir.” diye çekiniyorlar açıkçası. Ama bunu doğru yaparsanız, standartları koyarsanız ve
lojistiği... Örneğin Taksim otellerinin hemen yakınında Beyoğlu’nda böyle bir tane yemekhane açılırsa
hemen aktarılıp doğru insanlar da o işi yaparsa operasyon olarak o iş yürür. Yani bunu yapan kurumlar
var ama tabii bu, şu anda gıda bankacılığının en uç noktası açıkçası ve çok dikkatli olunması gereken
bir unsur.
BAŞKAN – Katılır mısınız bilmiyorum ama en fazla israfın olduğu nokta da o nokta yani öyle de
bir durum var.
Peki, çok teşekkür ediyorum tekrar.
Muhataplarımız Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı.
İşin içine İçişleri Bakanlığı, Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü… Bilahare biz de kendimiz çalışalım,
onlardan birtakım bilgiler istedik, bugün görüşmeler yaptık, akabinde onları da devreye sokacağız.
Yalnız şöyle bir kararımız var sizden bu konuda bir çalışma istiyoruz uygun olursa…
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI NİHAT PAKDİL
- Çok özür diliyorum…
BAŞKAN – Buyurun.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI NİHAT PAKDİL
- Malum ihtiyaç maddeleri vesaire falan da işin içerisinde burada. Bu noktada belki, Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Tüketici Koruma Genel Müdürlüğümüz orada daha önce Sanayi Bakanlığındaydı, Gümrük
ve Ticaret Bakanlığında Tüketici Koruma Genel Müdürlüğünün görev ve sorumlulukları itibarıyla
belki değerlendirmeye almanız uygun olabilir arkadaşlarımız incelerlerse.
BAŞKAN – Evet, teşekkür ederiz. Biz ona da bir çalışalım, olur.
Şimdi her iki Bakanlık birlikte mi çalışırsınız, ayrı ayrı mı çalışırsınız ama birlikte çalışmanızı
tercih ederiz çünkü geldiğimiz noktada bu Komisyonla ilgili Tarım Bakanlığı bayağı yol aldı, Aile
Bakanlığındaki arkadaşlarla bilgi paylaşımı açısından faydalı olur kanaatindeyim.
Gıda bankacılığının tanımı ve kapsamı, ülkemizde gıda bankacılığına ilişkin mevzuat, ülkemizde
gıda bankacılığı faaliyeti yürüten kurum ve kuruluşlar, dünyada gıda bankacılığı faaliyetleri ve
aktörleri, dünyada gıda bankacılığı alanında iyi uygulama örnekleri ve yerinde inceleme yapılabilecek
ülke ve kurumlar, ülkemizde gıda bankacılığı konusunda yapılabileceklere ilişkin her iki Bakanlığın
öneri ve değerlendirmelerini belli bir süre içerisinde sizden isteyebilir miyiz? Bu süre, uygunsa bir ay
olsun istiyoruz, çok fazla vakit kaybetmeyelim. Birlikte veya ayrı ayrı -ama birlikte olmasını tercih
ederiz çünkü aynı şeyleri tekrar tekrar yapmayalım, siz daha hazırlıklısınız ve bu süreci iyi takip ettiniz-
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Bize bir aylık bir süre içerisinde bir rapor, bir çalışma hazırlayıp getirirseniz, gönderirseniz biz de
onun üzerine bir çalışma yapalım, diğer söylediğiniz bakanlıkları ve kendi çalışmalarımızla birleştirip
yolumuza devam edelim.
SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE DEĞERLENDİRME DAİRE
BAŞKANI ESMA TEKİNARSLAN – Sayın Milletvekilim, araya girebilir miyim.
BAŞKAN – Buyurun tabii ki.
SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE DEĞERLENDİRME DAİRE
BAŞKANI ESMA TEKİNARSLAN – Sayın Müsteşarımız 3294 sayılı Kanun’un ilgili maddelerinden
bahsederek Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının görevleri konusunda hatırlatmada bulundu. Şimdi,
tabii, yardım faaliyetleri söz konusu olduğu zaman işi profesyonel anlamda düşünmek gerekiyor ve
ihtiyaç duyulduğu anda ihtiyaç olabilecek her şeyi kişilere sunmak gerekiyor. Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, vakıflar aracılığıyla, ciddi anlamda, profesyonel anlamda
bu süreci çok iyi yönetiyor ve nakdî yardımlar bazında muhtaç asker ailelere, eşi vefat etmiş kadınlara,
çocuklara, ŞNT yardımları, gebelik yardımları gibi ihtiyaç bulunduğu anda yardım. Yani yardımlar
konusunda kanunun bize yüklemiş olduğu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına yüklemiş olduğu
görevler, ciddi anlamda dikkate alınıyor ve yerine getiriliyor. Ama gıda bankacılığı olayı söz konusu
olduğu zaman şöyle bir süreç karşımıza çıkıyor: Burada, gıda bankacılığında, bağışta bulunacaklar
ve bağışı kabul edecekler ve bağışta bulunacakları her zaman her ihtiyaç duyulduğu anda bağışta
bulunmaya yönlendiremeyebiliyorsunuz yani arada boşluklar kalabiliyor.
Burada bizim bence değerlendirmemiz gereken nokta, temel anlamda yardımlar olarak mı alacağız,
bunu geliştirmek anlamında mı alacağız, yoksa israf edilen gıdayı israf etmeyip bunu bir şekilde ihtiyaç
sahibi olan kişilere yönlendirip kullanımını sağlamak açısından mı ele alacağız? Buna karar verilip
sanırım… Ki ikinci şey, bu dediğim burada daha baskın çıkıyor; bir elimizde yani kalmış bir gıda var,
gidecek, tüketilmeyecek; biz bunu hangi kurum ve kuruluşlar aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine iletebiliriz?
Bu arada tabii ki Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kendi rutin yardımlarını, o kişilerin yaşamında
kalabilmelerini ve hayat döngülerini devam ettirmelerini sağlayabilecek bütün yardımları yapıyor,
yerine getiriyor ama bu gıda fazlasını, tüketilmeyecek durumda olan, israf olacak gıda fazlasını kişilere
yönlendirme konusunda burada yardım alınabilecek kuruluşlar yine sosyal yardımlaşma, dayanışma
vakıfları olabilir çünkü ciddi anlamda bütün kişilerin, bütün muhtaç kişilerin kayıtları elinin altında ve
bire bir şahısların hepsini aile bazlı tanıyarak bilgi verebilir fakat bir gıda biriktirme, gıdayı depolama
işte, bunu dağıtma sistemi kendisine kanunla verilmiş, bir şekilde görev değil ve bunu yapabilecek
profesyonel anlamda bilgi birikimine de sahip değil çünkü vakıflar bu şekilde geliştirilmemiş, temel
anlamda insanların tüm yardımları düşünülmüş.
Bu sebeple ben tabii, genel müdürümüze konuyu aktaracağım ve bizim Bakanlığımızdan
beklenenlerin neler olabileceğini söyleyip bu konuda bir çalışma yapılmasını söyleyeceğim. Bu şekilde
vakıflar ne şekilde aracı olabilirler…
BAŞKAN – Şimdi, ihtiyaç sahiplerinin, yardım alması gereken insanların listesi sizde var. Bunların
bir kısmı şehit ailesi olabilir, yaşlı olabilir, engelli aileleri olabilir, göçmen aileleri…
SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE DEĞERLENDİRME DAİRE
BAŞKANI ESMA TEKİNARSLAN – Hepsi, evet.
BAŞKAN – Liste sizde. Bu tarafta verilmesi gereken yani fazla olan, artık olan, artan mallar
ve hayırseverler var. Bunlar, Maltepe örneğinde olduğu gibi, sosyal yardımlaşma vakıfları üzerinden
birlikte çalışarak halledilebilir ama daha iyi, yeni örneklerini de öğrenip işte, bu biraz evvel
konuştuğumuz sıcak gıda üzerinden veya balık tutmayı öğretmek anlamında Serhan Bey’in anlattığı…
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Yani sürekli yardımlarla beslemek mi bunları, belli rutinlerle kontrol ederek o listeden çıkarmak mı?
Farklı örnekler var, çalışalım. Bu yeni bir alan ama sizin bu alanda zaten çalışmalarınız var. Bir de bunu
gıda bankacılığı üzerinden değerlendirip tekrar bir raporunuza eklerseniz iyi olur.
Çok teşekkür ediyoruz.
Buyurun.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI NİHAT PAKDİL
– Başkanım, efendim, biraz önce zikretmiş olduğunuz başlıkları arkadaşlarımız bize yazıyla mı intikal
ettirecek yoksa nasıl yapacağız?
BAŞKAN – Şimdi, zabıtlarda zaten var, biz size yazıyla… Şimdi, bu Komisyonda daha evvel Akif
Bey çalışıyordu, şimdi arkadaşımız bizimle birlikte çalışıyor, Mustafa Bey. Mustafa Bey size bunları
yazıyla iletir.
Mustafa Bey’in ikazı iki konu var; siz, Sayın Müsteşarım “64 tane gıda bankacılığı faaliyeti
yapan lisans almış kurum var.” dediniz veya dernek, vakıf… Daha evvel bize 9 tane olduğu söylenmiş.
Bunların listesini bize bir an evvel gönderirseniz memnun oluruz; bu birincisi.
İkincisi de bu bahsettiğimiz çalışmada bir koordinasyon başkanının olması lazım, bunu bir
bakanlığa vermek lazım. Eğer uygun görürseniz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına verelim çünkü
siz belki bu Komisyon itibarıyla konuya daha hâkimsiniz ama Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının
daha göreviymiş gibi geliyor bana, ne dersiniz bilmiyorum. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından
bir üst yönetici veya…
SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE DEĞERLENDİRME DAİRE
BAŞKANI ESMA TEKİNARSLAN – Ben, genel müdürümüzle kendisi döndüğünde -il dışındailetişim… Hafta başı burada olacak.
BAŞKAN – Seçimler yapılıyormuş galiba yeni atamalarla ilgili. Her bir görevli arkadaş
Anadolu’daymış. Onun için gönderilmemiş, onu da söyledi Sayın Bakanımız.
SOSYAL YARDIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROJE DEĞERLENDİRME DAİRE
BAŞKANI ESMA TEKİNARSLAN – Evet.
BAŞKAN – Evet, bu 64 tane ismi sizden istiyoruz.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI NİHAT PAKDİL
– Tabii efendim.
BAŞKAN – Koordinasyonu Aile Bakanlığına verme konusunda ne dersiniz?
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI NİHAT PAKDİL
– Sayın Başkanım, takdir sizin. Görev tanımı itibarıyla, yani benim yanımda yok ama şurada Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığının görevlerini sayan kararnameye baktım -başka hususlar da var- siz biraz
önce zikrettiniz; işte, efendim, engelli, yetim, şehit boyutu vesaire falan diye şeyler var. Neticede bu
iş bir yardım ve yardımın koordinasyonunun, onunla ilgili mevzuatının, denetlemenin vesairenin falan
burada yapılacağı söyleniyor. Biz teknik anlamda her türlü desteği vermeye hazırız ama bu iki bakanlığın
görev tanımlarına baktığımızda yani ben daha uygun olur diye düşünüyorum. Arkadaşlarımızın bir
diyeceği var mı bilmiyorum ama Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı daha şey görünüyor.
BAŞKAN – Evet, öyle yapalım, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına verelim, Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığının koordinasyonunda yapılsın ama Gıda Bankacılığı Alt Komisyonu itibarıyla siz
de bütün birikimlerinizi orayla paylaşırsanız daha hızlı yol alırız.
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI DR. NİHAT
PAKDİL – Hayhay efendim.
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BAŞKAN – Bir aylık da bir süre verelim, önce rapor bize gelsin, biz bir üzerinde çalışalım, bir ay
sonra tekrar bir Komisyon tarihi belirleriz ve sizi davet ederiz.
Bu arada biz kendi takvimimize göre belki bir iki Anadolu ziyareti yaparız Sayın Vekilim.
SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – Adana ve Antep yapabiliriz, çok yakın ikisi…
BAŞKAN – Adana’ya gelmeyelim mi? İstemiyor musunuz?
SEYFETTİN YILMAZ (Adana) – “Adana ve Antep yapabiliriz.” dedim.
BAŞKAN – Ha, Adana ve Antep. Ben “Antep yapalım…” Tamam, aynı gün inşallah veya işte,
birer gün arayla olabilir.
Buyurun Serhan Bey.
TİDER BAŞKANI HASAN SERHAN SÜZER – Teşekkürler Sayın Başkanım.
Şimdi, bir yorum daha yapmak istiyorum. Biz bu ideal modeli çıkardık. 2015 Şubat ayında açıldık
biz. Şimdi, 2’nci Destek Marketi İstanbul’un Avrupa yakasında Bağcılar ilçesinde açıyor olacağız
eylül ayında hayırlısıyla ve biz 5 bin aile dedik, Bağcılar’da bu sayı 100 bine çıkacak yani bir 20 kat
artıracağız oradaki faaliyeti.
Bağcılar’dan sonra da biz açıkçası şu anda “spekt” kitapçığımızı hazırlıyoruz, bu iş ideal
olarak nasıl yapılır diye. Birçok gıda bankasıyla bu işi yapan ve bu dört ilkeyi; tarafsızlık, şeffaflık,
dürüstlük ve sürdürülebilirlik ilkelerini benimseyecek kurum, kuruluşlarla, gıda bankalarıyla iş birliği
yapacağız. Yani hem o “spekt” kitapçığını vereceğiz -bu iş teknik olarak nasıl yapılır- hem bizim sanal
gıda bankası platformundan yararlanmalarını sağlayacağız hem de meslek edindirme platformundan
yararlanmalarını sağlayacağız. Hatta Anadolu’da ilk olarak düşündüğümüz yerlerden biri de Antep, onu
da belirtebilirim, Bağcılar’dan sonra.
BAŞKAN – Biz gideceğimiz zaman sizi de davet ederiz, hep beraber gideriz. Açılışa da biz eğer
davet ederseniz geliriz Bağcılar’daki açılışa Komisyon olarak.
TİDER BAŞKANI HASAN SERHAN SÜZER – Tamam, memnuniyetle. Her zaman başımızın
üstüne.
BAŞKAN – İki konu var; bir şey sormak istiyorum: Sisteminize dâhil olup sizden yardım alan
insanlar içerisinde sistem dışına çıkanlar oldu mu? Yani kendi hayatını idame edecek noktaya gelip
artık sizden yardım almayacak noktaya gelen aileler, kişiler oldu mu hiç?
TİDER BAŞKANI HASAN SERHAN SÜZER – Oldular.
BAŞKAN – İşte, o güzel, o noktaya geldiğimiz zaman başarı olmuş olacak.
TİDER BAŞKANI HASAN SERHAN SÜZER – Kesinlikle. Hatta, bazen “insan kaynakları
mülakatı” diyoruz ama o mülakatlarda biraz bizim profesyonellerimiz psikolog gibi konuşuyorlar
ailelerle ve güvendikleri için de daha rahat açılabiliyorlar.
BAŞKAN – Evet, peki. Özel olduğunuz için belki, bir vakıf veya STK olduğunuz için, belki de
devlet kurumu olsa o kadar rahat olmayabilirlerdi.
TİDER BAŞKANI HASAN SERHAN SÜZER – Belki de.
BAŞKAN – Peki, çok teşekkür ediyorum.
Bu çalışmaya ilgili bir zamanlama koyalım istiyoruz. 9 Haziran uygun mudur?
Bir aylık süre dedik, bir aylık sürede, 9 Hazirana kadar bu raporu yazıp Komisyonumuza
gönderirseniz biz de üzerinde çalışalım ve yeni Komisyon tarihini belirleyelim.
Komisyonumuzda konuşulacak başka konu kalmadığı için kapatıyorum.
Hepinize çok teşekkür ediyorum.
Sonraki toplantıda görüşmek üzere, kolay gelsin.
Kapanma Saati: 14.38
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