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GEÇİCİ BAŞKAN – Komisyonumuzun değerli üyeleri, değerli katılımcılar, değerli konuklar,
basın mensupları; toplantı yeter sayımız vardır.
Dilekçe Komisyonu Gıda Bankacılığı Uygulamasının Araştırılması ve Yaygınlaştırılmasını
İnceleme Alt Komisyonunun Üçüncü Toplantısını açıyorum.
Tekrar hoş geldiniz.
BAŞKAN – Komisyon gündemimize geçmeden evvel kayıtlarda bulunması açısından birkaç şey
söylemek istiyorum. 15 Temmuzda yaşadığımız hain terörist darbenin etkileri Türkiye’de Allah’a çok
şükür yavaş yavaş üzerimizden kalkmaya başlıyor. Kanun hükmünde kararnamelerle birtakım çalışmalar
yapılıyor, toplumumuz her zaman demokrasinin ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin yanında olduğunu
gösterdi, meydanlarda demokrasi şölenlerine devam ediyor. Bu anlamda geçen toplantıda bazı şeyler
söylemiştim, yine zabıtlarda olması açısından komisyonumuzla ilgili birkaç bilgiyi vermek istiyorum.
Geçtiğimiz dönemde, 24’üncü Yasama Dönemi’nde Dilekçe Komisyonunda bir alt komisyon
kurulmuş, askerî okullarda ayrımcılığa uğradıkları, haksız olarak ilişiklerinin kesildiği iddia edilerek
konunun araştırılması, askerî okullardan ilişiği kesilenlerin tazminat yükümlülüğünün azaltılmasıyla
ilgili bir alt komisyon oluşturulmuş. Askerî liselerde çeşitli şekilde mobbinge uğrayanlar, mağdur
olanlar Dilekçe Komisyonumuza müracaat etmişler, 24’üncü Komisyonunun değerli üyeleri de bu
konunun araştırılmasına yönelik bir alt komisyon kurmuşlar. Alt komisyonun neticesinde de çok güzel
bir rapor sunulmuş.
Kısaca söylemek istiyorum, eğitim eksikliği olanlar, disiplin eksikliği olanlar tabiriyle programda
birtakım ayrımcılığa tabi tutulmuş bazı öğrenciler. Fizyolojik gerek ve psikolojik işkenceye kadar
ulaşan muamelelere tabi tutulmuş, baskı nedeniyle ayrılmak zorunda bırakılan öğrenciler tazminat
yükümlülüğü hakkında yasal düzenlemeler yapılmasını talep etmişler, bunun gibi birçok taleplerle
Komisyona müracaat etmişler ve bir alt komisyon kurulması kararı verilmiş. Alt komisyonda
öğrenciler, öğrenci velileri ve avukatları dinlenmiş, bilirkişi incelemeleri yapılmış, uzmanlardan
raporlar alınmış, ilgili bakanlıklardan görüşler sorulmuş, neticede de çok güzel bir rapor hazırlanmış.
Bu komisyonda çalışan Bursa Milletvekilimiz Avukat İsmail Aydın ve diğer arkadaşlar bu alt komisyon
raporuna imza atmışlar. Bu alt komisyon raporunda Başbakanlıkla ilgili, Millî Savunma Bakanlığıyla
ilgili ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıyla ilgili öneriler ve tespitler var. Başbakanlıktan
tazminat yükümlülüğünün gerekliliği, kaldırılması, azaltılması ve ödeme kolaylıklarının sağlanması
konusunda birtakım talepler var, bunları detaylı anlatmayacağım, İnternet sitemizde var, arzu edenler
oradan okuyabilirler. Millî Savunma Bakanlığından askerî okullardaki kötü muameleyi engellemek ve
bu tip uygulamaların önlenmesine yönelik tedbirler talep edilmiş; ara kademe idarecilerden bağımsız,
onların kontrol ve denetimlerinin dışında ayrı bir şikâyet mekanizmasının geliştirilmesi istenmiş,
bireysel tespitleri içerecek yeni düzenlemeler yapılması istenmiş, öğrencilerin ayrılma gerekçelerini
istedikleri gibi detaylı yazabilecekleri formların olması istenmiş yani sadece “Ayrılmak istiyorum.”
değil, ayrılmalarının gerekçelerinin açıklanması istenmiş gibi bir sürü maddeler var ve bunlar Millî
Savunma Bakanlığına tüm detaylarıyla alt komisyon raporu olarak sunulmuş. Kanun hükmünde
kararnameyle iki gün evvel çıkan düzenlemelerin birçoğu, birçok öneri bu alt komisyonumuzda var.
Özellikle askerî liselerin faydaları, yeni düzenlemeleri, harp okulu öğrencisi olma şartlarında yeni
düzenlemelerin yapılması, her liseden mezun olan öğrencinin -meslek liseleri dâhil- harp akademilerine
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girebilmelerinin yollarının açılması. Şunu söylemek istiyorum, kanun hükmündeki kararnamenin,
bugün çıkan kanun hükmündeki kararnamenin gerekçelerinin birçoğu geçtiğimiz dönem yapılan bu
alt komisyon raporunda detaylı olarak bildirilmiş. Kayıtlarda bulunması için bunu tekrar söylüyorum,
basın mensuplarıyla da paylaştık, paylaşacağız, alt komisyon raporu bu anlamda yaşadığımız hain
darbe girişiminin gerekçelerini ve mağduriyetlerini anlatan bir rapordur, bilgilerinize sunuyorum.
Şimdi, komisyonumuzla ilgili gündeme geçiyoruz.
Gıda bankacılığıyla ilgili müracaat üzerine bu alt komisyonu kurduk ve çalışmalara başladık.
Birtakım kurum, kuruluşlara yazılarımızı yazdık, cevapları gelmeye başladı, geçtiğimiz toplantıda bu
konuda dernekler masasının yetkililerini dinledik ve örnek dernekleri dinledik, bugün vaktimiz yeterli
olursa da yerinde incelemeye gideceğiz bir iki derneğe. Bugün, vakıflarla ilgili mevzuattaki durum nedir,
eksiklikler nedir, neler yapabiliriz, dünya örnekleri ile Türkiye’deki örnekleri karşılaştırmalı olarak
bir inceleyelim. Önce kurum yetkililerini dinleyeceğiz, ondan sonra da sağ olsun, davetimize icabet
eden vakıf yetkililerini dinleyeceğiz. Bu vakıfları seçmemizdeki gerekçe şudur: Maliye Bakanlığından
vakıfların bu konuda yaptığı rakamları üzerinden belirledik ve sizi öyle davet ettik. Bizim tespitlerimize
göre bu konudaki en etkin vakıflar sizlersiniz, ilerleyen günlerde diğer vakıflarla da iletişim kuracağız,
yerinde de ziyaret edeceğiz.
Tekrar teşekkür ediyorum, toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum ve size söz vereceğim.
Bu arada isimlerinizi ve titrlerinizi de söylerseniz çok memnun oluruz, hoş geldiniz.
Buyurun.
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VAKIF HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANI ADNAN
ER - Sayın Başkanım, değerli katılımcılar; öncelikle 15 Temmuzda yapılan hain saldırı sonucunda
şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı olanlara da acil şifalar diliyorum.
Rahmetli babam her zaman bize şunu derdi: “Allah millete ve devlete zeval vermesin.” ki burada
bu şey ispatlandı, ben de hep çocuklarıma bunu diyorum: “Allah milletimize ve devletimize zeval
vermesin.” diyorum.
Sayın Başkanım, sunuma geçmeden önce, öncelikle vakıflar kavramını, vakıfların tarihsel
gelişimini, vakıfların çeşitlerini ve sayılarını öncelikle bir anlatmak istiyorum çünkü vakıflar derin
bir kavram; geçmişten gelen vakıflar var, gayrimüslimlerin vakıfları var, vakıf evlatlarının yönettiği
vakıflar var ve günümüzde cumhuriyetten sonra kurulan vakıflar var.
Öncelikle, izin verirseniz, ben anlatımımı vakıflar kavramını kısa kısa anlatarak, en sonunda hukuk
müşavirimiz de yeni vakıflarla ilgili bölümü anlatıp sonra da vakıfların işleyişini anlatarak sunumumuzu
bitireceğiz.
BAŞKAN – Çok teşekkür ediyoruz. Çok memnun oluruz, fakat çok detaya girmeden. Biz burada
gıda bankacılığı üzerine olan bilgiyi tartışmaya açacağız, onun için genel kısa bir bilgi aktarırsanız
seviniriz.
Buyurun.
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VAKIF HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANI ADNAN ER
- Sayın Başkanım, vakfın öncelikle bir tanımından başlamak istiyorum. Vakıf, kişinin kendi malını
herhangi bir tesir altında kalmadan, bir amaca şart etmesiyle oluşan tüzel kişiliğe biz vakıf diyoruz.
Yani bir mal bir amaç karşılığı… Günümüzdeki Medeni Kanun’daki karşılığı ise, gerçek ve tüzel
kişilerin belli bir mal varlığını bir amaca tahsis etmesiyle oluşan tüzel kişiliğe de gene günümüzdeki
anlamında da vakıf diyoruz.
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Vakıfların tarihsel boyutuna baktığımızda, İslamiyet’ten önce Türk toplumunda ve Müslüman
toplumlarda vakıf kavramına baktığımızda, ilk vakfın, Türk kavimlerinde ilk olarak vakıf kurulduğu,
bunun İslamiyet’le birlikte devam ettiği, ilk vakfın işte Hazreti Ömer tarafından “emek” denen bir
bahçenin vakfedilmesiyle oluştuğunu, bu dönem daha sonra Emeviler ve Osmanlılar döneminde vakıf
kurma istemlerinin devam ettiği, asıl vakıf olgusu ve işleyişinin Selçuklular ve Osmanlı döneminde en
olgun dönemine geçtiği ve özellikle de Osmanlı zamanında vakıf sisteminin en üst düzeyde hizmetleri
yerinde getirdiği…
Bu hizmetleri şöyle kısaca tanımlarsak, vakıfların Osmanlı döneminde dış güvenlik, iç işleri ve
adalet hizmetleri dışında alt yapıdan şehirciliğe, çevreden sağlığa, eğitimden kültüre, ekonomiden
ticaret alanına birçok alanlarda hizmet verdiğini görüyoruz. Örnek olarak ben birkaç tane vakıf
söylemek istiyorum çok ilginç olarak. Mesela, Osmanlı döneminde kurulan akıl hastalarına müzikle
tedavi vakıfları, yaşlılara iş vakıfları, mahalle fakirlerini gözetme vakıfları, sokak hayvanlarını koruma
vakıfları, mahkûmlara su temin vakıfları, öğrencilere alfabe, kuş vakıfları gibi sayabiliriz.
Osmanlı döneminden cumhuriyete geçtiğimizde 1926 yılında çıkan Türk Medeni Kanunu’yla
vakıf kurma kaldırılmış, sadece Medeni Kanun’da tesis olarak tanımlanmış, ta ki 1967 yılında Medeni
Kanun’da değişiklik yapılarak yeniden vakıf kurmak cumhuriyet döneminde serbest bırakılmıştır.
Vakıfları kategorize edersek bilinmesi açısından, biz cumhuriyet öncesi kurulan vakıflar ve
cumhuriyet sonrası kurulan vakıflar diye iki kısma ayırıyoruz. Cumhuriyet öncesi kurulan vakıflar,
mazbut vakıflar tanım olarak, mülhak vakıflar, cemaat ve esnaf vakıfları; cumhuriyetten sonra kurulan
vakıfları ise, yeni vakıflar olarak tanımlıyoruz. Mazbut vakıflar, vakfedenin soyundan kimse kalmayıp
ve şu anda Vakıflar Genel Müdürlüğünce idare ve temsil edilen vakıflara biz mazbut vakıflar diyoruz.
Bunların sayısının şu an için 200 bin civarında olduğu tahmin ediliyor ama şu anda bizim vakıf kayıtları
arşivimizde 52 bin tanesinin belgeleri mevcut.
Mülhak vakıflara geldiğimizde, yine cumhuriyet öncesi kurulup vakfedenlerin soyundan gelen
evlatları tarafından yönetilen vakıflar bunlar. Şu anda 264 tane vakfımız var. Yine, bir diğeri, cemaat
vakıflar. Gayrimüslim Türk vatandaşların mensup olduğu şu anda 167 tane cemaat vakfımız var.
Bunlar işte; Rum, Ermeni, Musevi, Süryani, devam ediyor. Bir de esnaf vakıfları var, yine cumhuriyet
öncesinde esnaflar tarafından kurulan, bunun sayısı da 1 tane vakıf var. Yeni vakıflar da bildiğiniz
gibi, 1967 yılından sonra kurulan vakıflar ve bunların sayısı da şu anda 4.947, şu anda Türk Medeni
Kanunu’na göre kurulan vakıflar.
Bunlarla ilgili kısaca bilgi vermek istiyorum. Bunların 2.730 tane şube ve temsilciliği var yurt
genelinde. Bunların, yine Türk Medeni Kanunu’na göre kurulan vakıflar halk arasında yani toplumda
genelde “kamu yararı” diye bilinir ama asıl olan vergi muafiyetidir, 252 vakfımızın vergi muafiyeti
var. Yine, bu vakıflarımızın Türk Medeni Kanunu’na göre kurulan vakıflarla ilgili 61 tane üniversite
-kapananları çıkarıyorum- 8 tane yüksek okulları var. Bir de bunun dışında, yurt dışında kurulmuş
olup da Türkiye’de temsilciliği ve şubesi olan 21 tane temsilcilik ve şube bulunmaktadır. Şimdi, Sayın
Başkanım, 21 tane de yurt dışında olup da Türkiye’de temsilciliği olan yabancı vakıflar vardır.
Şimdi, yeni vakıfların kuruluşunu 1. Hukuk Müşavirimiz Oya Hanım anlatacak, ben sonra devam
edeceğim.
BAŞKAN – Yeni vakıf dediğiniz, cumhuriyetten sonra kurulanlar.
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VAKIF HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANI ADNAN ER 1967 yılından sonra kurulanlar efendim.
BAŞKAN – Evet, hoş geldiniz.
Buyurun.
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VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1. HUKUK MÜŞAVİRİ OYA ERCİL – Sayın Başkanım,
değerli katılımcılar; otuz yıldır Vakıflarda çalışıyorum, görev yapıyorum.
Bu arada, tabii, 15 Temmuzda gerçekleşen saldırıyı kınamamak zaten söz konusu değil. Bu
çerçevede, bildiğiniz üzere, bir bilgi olsun diye de veriyorum, bizde 129 adet vakıf kapatıldı, 104 tanesi
kanun hükmünde kararnameyle, Sayın Bakanımızın onayıyla da daha sonra 25 tane olmak üzere…
Kapatılan vakıfların malları Vakıflar Genel Müdürlüğüne geçti. Bunlarla ilgili envanter çalışması
devam ediyor, biz de yoğun bir biçimde mücadelemize devam ediyoruz.
Efendim, “vakıf” dediğinizde akla gelen “hayır” kavramı. Bu vakıf müessesesi ki Osmanlı’dan
çıkan ve dünyaya yayılan bir müessese. Müessese hayırla özdeşleşmiş. Doğal olarak da hayır yapmak
kavramında muhtaçlara, ihtiyaç sahiplerine yardım yapmak olarak şekilleniyor. Osmanlı dönemine de
baktığınızda içlerinde gıda yardımı da olmak üzere bu ihtiyaç sahiplerine yardım hedeflenmiş, bunun
için kurulmuş da vakıf var. Öncelikle Osmanlı dönemindeki bu anlamdaki oluşumlara baktıktan sonra
günümüzdeki gıda bankacılığı kavramına değinmek istiyorum.
Yardımlar içerisindeki gıda yardımı Osmanlı’da da vakıflara konu olmuş. Yalnız, Osmanlı
vakıflarında şöyle bir özellik var, şimdiki günümüz vakıflarından farklı olarak: “Vakfiye” dediğimiz
vakfın kuruluş senetlerinde duayla başlar, vakfettiği malları belirtir, amacını belirtir yani hayır şartlarını
belirtir, vakfını kimin nasıl yöneteceğini belirtir ve bunu yürütmeyenlerle ilgili birçoğunda olan bir
bedduayla ve duayla yine kapanır vakfiyeler. Bu anlamda, gıda yardımını amaçlayan vakıflar da çok.
Yalnız, buradaki ayrıcalık şu: Osmanlı vakıf sisteminde vakfa öyle dışarıdan bağış söz konusu değil.
Vakfeden yani vakıf kuran kişi hangi hayrı amaçladıysa ona yeter mal varlığını zaten baştan tahsis
ediyor. Eğer bir gıda yardımı muhtaçlara yapmak istiyorsa, kaç kişiye ne kadar yardım yapacağını
belirliyor ve buna yetecek mal varlığını genellikle de gayrimenkul olarak bağışlıyor. Yani, dışarıdan
bağış kavramı Osmanlı vakıflarında yok, vakfetmek kavramı var. Bu çerçevede, tabii ki gıda bağlamında
bakarsanız, çok enteresan, klasik muhtaçlara yardım yapılsının ötesinde, çok enteresan, gıda yardımını
hedefleyen vakıflar görmek mümkün. Ben padişah vakıflarımızı, selatin vakıflarımızı bir yana koyarak
normal olarak birkaç, yani vatandaşların kurduğu dönem vakıflarından bir örnek vermek, birkaç örnek
şey yaptım, enteresan olduğu için size şey yaptım. Mesela, fakirlere çörek ikram eden, kuru gıda, giyim
kuşam yardımı yapan bir vakıf var. Hafız İbrahim Ethem Efendi tarafından kurulmuş bir vakıf. Çörek,
neden bilmiyorum, vakfeden böyle bir şey yapmış. Mesela, sadece fakir dervişlere yemek ikram eden
vakıf var. “Hastanede yatan akıl hastalarına her ayın cuma gecesi mevsim meyveleri dağıtılsın.” demiş.
Amacını koymuş, hayır şartını, buna yeter mal varlığını da koymuş, onunla karşılayacak miktarda.
Hiçbir zaman Osmanlı’da vakıf, amacını gerçekleştiremeyecek bir mal varlığına sahip olmadığı
görülmemiş; hepsi hesaplanmış, amacını ona göre belirlemiş, mal varlığını da ona göre koymuş. Bu
bağlamda, müesseseleşmiş olarak gıda bankacılığı kavramı içerisinde bunları yorumlamak mümkün
değil Osmanlı döneminde.
Günümüze geldiğimizde de yine, arkadaşımın biraz önce anlattığı gibi, günümüz cumhuriyet
sonrasında kurulan Türk Medeni Kanunu’na göre kurulan vakıflarda da çeşit çeşit amaçlar ediniliyor.
Yine, hayri kurumlar olarak mal topluluğu olan vakıflarda bu amaçlar çok çeşitlilik arz ediyor efendim.
Çoğu kez de son yıllarda da yaygın olarak çok çeşitli amaç ediniyorlar. Yani, çok azı var ki tek amaç
edinsin. İşte okul yapmak, hastane yapmak, muhtaçlara yardım yapmak, onlara işte gıda yardımı yapmak,
vesaire gibi hep öteden beri muhtaçlara yardımı hedefleyen vakıflar kurula geldi. Bunların içerisinde,
muhtaçlara yardım kavramı içerisinde mutlaka tabii ki nakdi, ayni gıda yardımı da yapıla geldi. Ancak,
gıda bankacılığını geçen toplantıda muhtemelen derneklerden gelen arkadaşım da anlatmıştır ama gıda
bankacılığı kavramı Amerika’da 1960’lardan sonra çıkan, 1967’de kurumsallaşan, sonra mülga olan,
şu anda yürürlükte olmayan 5179 sayılı Kanun’da tanımını bulan ki o tanımı bir kez daha tekrarlamak
istiyorum, diyor ki: “Bağışlanan veya üretim fazlası sağlığa uygun her türlü gıdayı tedarik eden, uygun
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şartlarda depolayan ve bu ürünleri doğrudan veya değişik yardım kuruluşları vasıtasıyla fakirlere
ve doğal afetlerden etkilenenlere ulaştıran, kâr amacı gütmeyen dernek ve vakıfların oluşturdukları
organizasyonlar.” olarak tanımlamış 5179. Şu anda 5179 yürürlükte değil, gıda bankacılığıyla ilgili
yegâne mevzuat mali mevzuat içerisinde yer alıyor. Yani “Bugün gıda bankacılığı Türkiye’de mevzuat
anlamında nedir?” desek, mülga kanuna gitmekten başka bir tanım yapamıyoruz.
Gıda bankacılığına bu bağlamda baktığınızda, biz de size sayısal veri olarak verirken doğrudan
gıda bankacılığı ibaresini amaçları içerisinde olan vakıfları size ifade etmek istedik, onları verdik.
Bunlar yeni vakıflar. Bildiğiniz gibi, Türk Medeni Kanunu’na göre vakıflar derneklerden farklı olarak
mahkeme kararıyla kuruluyorlar. Mahkemeye önce bir senet hazırlığıyla, noterden yapılan bir senet
hazırlığıyla başlanıyor, amacını belirliyorlar, elbette ki amacı Medeni Kanun 101 sona, yani Anayasa’ya,
devletin ilkelerine aykırı olmayacak, belli bir dil, din, cemaati desteklemek olmayan, yani yasak amaç
gütmemek koşuluyla Türk Medeni Kanunu’na göre vakıflar amaç edinebilirler. Gıda bankacılığı
da bu çerçevede edinilebilecek amaçlar içerisinde yasal olarak. Önce bunları belirliyorlar, noterden
senet yapıyorlar, iradelerini noter senediyle belirliyorlar, sonra mahkemeye tescil için dava açılıyor,
mahkeme Vakıflar Genel Müdürlüğünün görüşünü alıyor -veya almaya da bilir yasal bir zorunluluk
değil ama alıyorlar mahkemelerimiz- ondan sonra da vakıf tescil ediyor mahkeme sicilini. Kurulduğu
andan itibaren vakıflar, özel hukuk tüzel kişileri.
Sayın Meclisimizde 2008 yılında kabul edilen yine 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’muzun
çerçevesinde baktığınızda “yeni vakıflar özel hukuk tüzel kişisidir” vurgusu aynen kanunda yer alıyor.
Bundan bizim anladığımız anlamda asla vakıflar Vakıflar Genel Müdürünün vesayeti altında değil. Biz
onların ne mal alışlarına karışıyoruz, ne satışlarına karışıyoruz, ne malları üzerindeki tasarruflarına
karışıyoruz, özgürce amaçlarını gerçekleştirmek için çalışıyorlar. Bu bağlamda da bağış almalarına
yasal hiçbir engel yok; yalnız, senetlerinde hüküm bulunması kaydıyla.
Gıda bankacılığı bağlamında da bakıldığında, vakıf senetlerinde gıda bankacılığını amaçlayan ve
senedinde bağış almasını yasaklamayan yani bağış almasıyla ilişkin aksine bir hüküm bulunmayan
vakıfların gıda bankacılığı faaliyeti yapmasında hiçbir engel yok. Biz gıda bankacılığıyla ilgili sizin
çağrınızı aldığımızda mali mevzuata biz de doğrusu yeniden baktık. Niye baktık? Çünkü bizim
kurumumuz anlamında, vakıfların tek tek gerçekleştirdikleri amaçların yararları veya bunlarla ilgili
istatistiki veriler anlamında kurumsal bir bilgi birikimimiz yok her vakıfla ilgili. Çünkü, dediğim gibi, o
kadar çok değişik amaçlarla vakıflar kuruluyor ki ve bu amaçları çerçevesinde kurdukları müesseseler
diğer kamu kurum ve kuruluşlarının iznine, denetimine tabi müesseseler de oluyor; hastaneler gibi,
okullar gibi, işte çeşit çeşit faaliyetler gibi. Bu bağlamda, denetimleri, o müesseselerin denetimleri
ilgili kamu kurumlarınca yapılıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğünün denetimi var, denetim yetkisi vardı
elbette. Denetimimiz amaca uygunluk denetimi. Biz edindiği amaca uygun harcama yapıp yapmadığı
noktasında denetimimizi yapıyoruz vakıflar anlamında. Çeşitli yönetmeliklerimizdeki koyduğumuz ek
hükümlerle de vakıflardan bu anlamda verileri topluyoruz ama dediğim gibi, mesela “gıda bankacılığı”
anlamında ne kadar harcamış, işte ihtiyaç sahiplerine gerçekten ulaştırıp ulaştırmamış, ihtiyaç
sahiplerinin sosyal yapıları nedir, kimlerdir anlamında Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak bizde oluşmuş
verilerimiz yok. Ancak, genel olarak -arkadaşımın konusu- bizim istediğimiz beyannameler dolayısıyla
edindiğimiz birtakım veriler var. Sadece bu veriler bağlamında size bilgi aktarabileceğiz.
BAŞKAN – Ben bir şey sormak istiyorum. Bu 5179 neden kaldırılmış?
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1. HUKUK MÜŞAVİRİ OYA ERCİL – 5179’un…
BAŞKAN – Çünkü oradaki tabir iyi bir tabir.
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1. HUKUK MÜŞAVİRİ OYA ERCİL – Bence de.
BAŞKAN - Yani, kanun metni, tabir demeyeyim de.
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VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1. HUKUK MÜŞAVİRİ OYA ERCİL – Evet, bir tanım
yapıyor ve gıda bankacılığının…
BAŞKAN - Gerekçesi ne kaldırılmasının?
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1. HUKUK MÜŞAVİRİ OYA ERCİL – Kaldırılma
gerekçesini bilmiyorum. Kaldırıldığı kanuna baktım ve o şeye baktım, Veteriner Hizmetleri, Bitki
Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu diye bir kanunla kaldırılmış, yerine de başka bir şey ikame edilmemiş.
Doğrusu, yani evet konulmuş olan bir gıda bankacılığı var, buna yapılan bir vergi ayrıcalığı var ama
bence burada mevzuat boşluğu var. Yani, kişisel fikrimi hukukçu olarak söylemem gerekirse, bana
göre gıda bankacılığı eğer bir müessese olarak yapılandırılmak isteniyorsa bunun kurallarını, tanımını
koymak, bunun içerisine tabii ki vergisel teşvikleri koymak, denetimini de gıda olması hasebiyle
gıdayla ilgili denetimleri yapan kamu kurumları nezdinde bir şekle kavuşturmak gerekli midir derseniz,
kişisel olarak evet, ben de öyle bir boşluk saptıyorum.
BAŞKAN – Bir şey daha soracağım: Şimdi, bağış alınabilir. Bu bağışta nakit veya emtia mal, ürün
bir farklılık var mı?
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1. HUKUK MÜŞAVİRİ OYA ERCİL – Hayır efendim.
Vakıflar ayni ve nakdi bağış alabilirler. Şartlı bağış da, amacına uygun şartlı bağış…
BAŞKAN – O başka bir şey. Yani, vakıf bir gıda ürünü alabilir mi onu sormak istiyorum. Pişmiş,
hazır bir gıda ürünü alabilir mi?
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1. HUKUK MÜŞAVİRİ OYA ERCİL – Evet, alabilir. Bunu
özellikle, şartlı-şartsız ayırımını şunun için söylüyorum Sayın Başkanım: Çünkü, gıda bankacılığında
vergi ayrıcalıklarından yararlanmak için bir şartlı bağış olarak almaları lazım. Yani, alıyor, o gıdayı
alırken bağışı yapan kişinin vergi ayrıcalığından yararlanması için vakfa bunu şöyle bir bağışta vermesi
lazım: “Bunu, bu gıdaları veriyorum, muhtaç kişilere ulaştırmak üzere.” diye. Şartlı bağışı da vakıflar
amacına uygun olarak kabul ediyor. Yani, amacında gıda bankacılığı olmayan bir vakıfın böyle bir şartlı
bağışı kabulü mümkün değil. Yani, siz eğitim amaçlı bir vakfa gidip de böyle bir bağış, “Git, fakire
fukaraya bu gıdaları dağıt.” diye bağış yapamıyorsunuz.
BAŞKAN – Tüzüğünde veya vakıf senedinde “gıda bankacılığı” cümlesinin, kelimesinin olması
gerekiyor.
Peki, teşekkür ediyorum.
Buyurun.
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VAKIF HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANI ADNAN ER
– Sayın Başkanım, ben iki tane örnek çıkarmıştım bu gıda bankacılığıyla ilgili. Size daha önce 23
vakfı biz göndermiştik. Onlar neydi? Bu 4.947 vakıf arasından senetlerinde gıda bankacılığı olan.
Ben gelirken o 23 vakıftan 2 tanesi, biri Sosyal Market Vakfı, bir de Çilek Vakfı, senetleri burada ve
amaçları arasında bir tanesi gıda bankacılığı.
Az önce sorduğunuz soruya ek olarak, şimdi, gıda bankacılığıyla ilgili olarak vergi kanunlarında
-iki tane, bir Gelir Vergisi Kanunu’nda, bir de KDV’de var- oradaki istisnalardan yararlanabilmesi için
kişinin gıda bankacılığı yapan vakfa ayni olarak yapmış olduğu gıdayı yaptığı zaman önce Maliye
diyor ki “Benim bunu gelir verginden düşebilmem için o vakfın senedini benim görmem lazım.” ondan
sonra maliyet bedelini bağışlayanın gelir vergisinden düşüyor. Diğer tarafta da vakfın kendi parası
var, kaynakları, gidip gıda yardımı yapmak için gıda alıyorsa senediyle birlikte gidiyor, o aldığı malın
KDV’sinden muaf oluyor yani iki taraflı şey var kanunlarımızda. Hem vakfa KDV’den indirim geliyor,
bağış yapana da maliyet bedeli kadar gelir vergisinden düşülüyor ilave olarak.
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BAŞKAN – Bunda uygulamada çok sıkıntılar olduğuna dair geçen haftaki toplantıda şeyler var,
onları çalışacağız.
Peki, çok teşekkür ediyoruz.
Önce hangisinden başlayalım?
Sizi dinleyelim isterseniz Çilek Vakfı, ondan sonra da belediyeyi.
Buyurun.
ÇİLEK VAKFI YÖNETİM KURULU ÜYESİ REMZİ YILDIZ – Sayın Başkanım, değerli
katılımcılar; öncelikle 15 Temmuz darbe girişimini biz de lanetliyoruz. İnşallah bundan sonra böyle bir
girişim söz konusu dahi olmaz. Bu konuda devlet büyüklerimize Allah kolaylıklar versin.
Çilek Vakfı, Çilek ailesinin kurucusu olduğu Çilek Mobilyanın var oldukça kârının yüzde 10’unu
ihtiyaç sahipleriyle paylaşmak üzere kurulmuş bir vakıf. Burada tamamen gıda yardımında bulunuyoruz.
Bir de kurumsal bir ölçüt olmasıyla ilgili olarak, Çilek Mobilyanın şirket ana sözleşmesine şirket
kârının yüzde 10’unun Çilek Vakfına vakfedildiği ve bunun şirket açısından bağlayıcı olduğu yazıldı.
Ayrıca, vakıf senedinde de gelirler bölümüne Çilek Mobilyanın kârının yüzde 10’u olacağı da yazıldı.
Bu, sonuçta hukuki bir hüküm altına alındı. İnşallah Çilek Mobilya var olduğu sürece gelecek nesiller
de bu maddelere bağlı kalacak ve devam edecek diye düşünüyoruz.
BAŞKAN – Aile şirketidir değil mi Çilek Vakfı?
ÇİLEK VAKFI YÖNETİM KURULU ÜYESİ REMZİ YILDIZ – Evet, Çilek Mobilya aile şirketi.
BAŞKAN – Eskişehir mi merkezi?
ÇİLEK VAKFI YÖNETİM KURULU ÜYESİ REMZİ YILDIZ – Bursa, İnegöl.
BAŞKAN – Sayın Vekilimiz geçen dönem Bursa Milletvekiliydi. Canan Hanımı tanıştırmadım,
şimdi Gaziantep Milletvekilimiz.
Evet, buyurun.
ÇİLEK VAKFI YÖNETİM KURULU ÜYESİ REMZİ YILDIZ – Bizim vakfın işleyişiyle ilgili
bilgi vermek istiyoruz.
Vakıf yetkilisi arkadaşlarımız var, bunlar köy ve beldelere gidiyor sadece, büyük şehirlere kesinlikle
hiç gitmiyor, oradaki cami imamı ve muhtardan maddi durumu iyi olmayan kişilerin listesini alıyor. Bu
alınan listeyle birlikte aileler ziyaret ediliyor ve bizim vakfın başvuru formu var, aile fertlerinin kimlik
bilgileriyle beraber başvuruları alınıyor. Bizzat evlerinde yapılıyor bu tamamen. Bu talep formundaki
TC kimlik numaralarıyla kişilerin gelirleri olup olmadığı araştırılıyor ve burada bizim bir fakirlik
kriterimiz var, devletin vermiş olduğu yaşlılık maaşı var, aylık 203 TL’nin -bu üç ayda bir veriliyor
615 TL ama biz bunu aylığa bölüyoruz- altında bir gelir rakamı varsa biz diyoruz ki bu kesinlikle
fakir kişidir. Biz onu yardım yapılacak kişi sınıfına alıp üç ayda bir kendi evlerine gıda yardımında
bulunuyoruz. Bizim yapmış olduğumuz gıda paketinin içeriğinde un ve toz şekerden başlayarak 22
kalem gıda maddesi var. Bu, yaklaşık 25 kilogramlık ve ailede 5 kişi varsa 5 paket olarak bırakıyoruz.
BAŞKAN – Kuru gıda veriyorsunuz siz?
ÇİLEK VAKFI YÖNETİM KURULU ÜYESİ REMZİ YILDIZ – Kuru gıda, evet.
Bu paketleri de genellikle ihale usulüyle alıyoruz yani piyasadan. Yani, biliyorsunuz, ihale
usulünde ciddi bir rakam da oluştuğu için çok uygun fiyattan alıyoruz sonuçta. Şu anda mevcut
durumda da Bursa, Kütahya, Bilecik ve Eskişehir diye dört ilin köy ve beldelerinde biz bu hizmeti
yapıyoruz şu anda. Şu anda bizim kapsama alanımızda 4 il, 453 köy ve 2.518 aileye 5 bin paket
olarak üç ayda bir gıda paketi veriyoruz. Bir de bunun yanında vakfın toplam gelirinin yüzde 8’ini
de Bosna-Hersek… 1992-1995 yıllarında soykırıma uğrayan bir Bosna-Hersek var, gerçekten çok

9

gariban ve fakir ailelerin olduğu bir yer, burada da yıllık yaklaşık 2.250 paketlik bir dağıtımımız var.
Bir de son iki yıl içerisinde de Suriye’den savaştan kaçıp gelen insanlar var, bizim vakfın merkezi olan
İnegöl’deki Suriyeli vatandaşlara yardımda bulunuyoruz. Yıllık olarak şu anda 22.500 paket erzak,
sahiplerine ulaştırılmaktadır. Tamamen evlerine götürüyoruz paketleri, kendilerine teslim ediyoruz.
Mevcut fakir aile fertlerinden biri çalışmaya başladığında ve bir geliri almaya başlandığında bunlar bize
dağıtım esnasında söylüyorlar kendileri. Gerçekten biz buna hep şahit oluyoruz ve yaşıyoruz. Diyorlar
ki: “Bizim artık gelirimiz var, başkasına yardım edin.” diye. Sonuçta biz sürekli gerçekten ihtiyaç
sahiplerine ulaşıyoruz ve de zaten rakam da çok düşük olduğu için bunlar açlık sınırında olan insanlar.
Bir de il ve ilçelerde genellikle birçok yardım kuruluşu var. İnsanlar buralara ulaşıp da yardımlar
alabiliyor ama köy ve beldeler gerçekten çok sahipsiz, hep ikinci planda kalıyor. Bir de ayrıca, bu köylü
vatandaşlar istemeye de utanıyorlar sonuçta. Biz gerçekten gidip kendilerini buluyoruz, başkalarından
isimlerini alıyoruz sonuçta ve onlara yardım etmek istiyoruz.
Vakfın 2016 yılı geliri 2,5 milyon TL bütçelendi. Yani, inşallah şirket karı arttıkça tüm Türkiye’yi
kapsamasıyla ilgili bir isteğimiz, bir talebimiz var, inşallah tüm Türkiye’yi kapsamakla ilgili bir bakış
açısı var.
Bir de Çilek Mobilyayı bilirsiniz, zengin ailelere genç odası satıyoruz ve buradan para kazanıp
da fakir çocuklarla paylaşıyoruz yani böyle bir misyonumuz da var. Çilek inşallah ülkemizle beraber
büyüdükçe nesilden nesile yaşayacak bir süreci planladı, inşallah gelecek nesillerde de bunun devam
etmesini istiyoruz. Vakıf, sadece Çilek Mobilyadan bağışı kabul ediyor, dışarıdan kesinlikle bağış
olayına girmiyor. Nakdi olarak Çilek Mobilyanın geliri var ve bunun üzerine kurgulanmış bir sistem.
BAŞKAN – Evet, çok güzel, çok teşekkür ediyoruz.
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1. HUKUK MÜŞAVİRİ OYA ERCİL – Sayın Başkanım…
BAŞKAN – Buyurun.
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1. HUKUK MÜŞAVİRİ OYA ERCİL – Sayın Başkanım,
kavram olarak Çileğin de anlattığı şey, yaptıkları amaca harcamaları. Gıda yardımı ile gıda bankacılığı
kavramlarının birbirinden ayrılması gerekir yoksa baştan da dediğim gibi, hayri amaç güden ve birçok
fakire, muhtaca gıda da dâhil yardım ulaştıran bir dolu vakıf var, başta Vakıflar Genel Müdürlüğü
var geçmişten gelen. Bu vakıfları yaparak… Biz zaten 21 bin aileye kuru gıda yardımını zaten biz de
yapıyoruz ama bunları gıda yardımı olarak algılıyoruz. Çilek sanıyorum gıda da veriyor değil mi size,
sadece nakit değil?
ÇİLEK VAKFI YÖNETİM KURULU ÜYESİ REMZİ YILDIZ – Burada şöyle bir şey: Yıllık
22.500 paket diye bir müşterimiz var Çilek Vakfının aslında. Eğer kârı düşükse bu durumda Çilek
Mobilya gıda bankacılığı kapsamında da veriyor ama Çilek Mobilyanın yüzde 10 kârı olduğu için
o yüzde 10’u tamamen nakit olarak veriyor. Eğer yetmez ve eksik kalıyorsa bunu gıda bankacılığı
kapsamında gıda olarak veriyor.
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1. HUKUK MÜŞAVİRİ OYA ERCİL – Gıda olarak da
veriyor mu?
ÇİLEK VAKFI YÖNETİM KURULU ÜYESİ REMZİ YILDIZ – Evet.
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1. HUKUK MÜŞAVİRİ OYA ERCİL – O önemli olan.
BAŞKAN – Gıda olarak hazır gıda mı veriyorsunuz, yine kuru gıda mı veriyorsunuz?
ÇİLEK VAKFI YÖNETİM KURULU ÜYESİ REMZİ YILDIZ – Aslında Çilek Vakfının dağıtmış
olduğu standart bir gıda var, onlardan veriyor yani onun dışına çıkmıyor.
BAŞKAN – İşte kuru gıda, fasulye, nohut vesaire, vesarie…
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ÇİLEK VAKFI YÖNETİM KURULU ÜYESİ REMZİ YILDIZ – Aynen öyle.
BAŞKAN – Bizim geçen seferki toplantıda da gündeme geldi, şöyle bir konu var: Bir okul, öğrenci
sayısı bin. Öğlen yemeği için yemekler hazırlandı, o gün kar yağdı, okullar kapandı, elinizde bin kişilik
yemek var. Veya lüks bir davet veriyordunuz, davet bir şekilde iptal oldu, elinizde 500 kişilik yemek
var. Bunu kısa vadede oradaki yerel yurtlara, oradaki öğrenci evlerine falan gönderiyor ama bunun
sistemli bir şeklide yapılmasıyla ilgili de bir talep var. İsrafın önlenmesiyle orantılı bir şey bu, onunla
da ilgili bir çalışma yapıyoruz ama siz bu işlere girmiyorsunuz, siz sadece kuru gıda işini yapıyorsunuz.
ÇİLEK VAKFI YÖNETİM KURULU ÜYESİ REMZİ YILDIZ – Evet.
BAŞKAN – Evet çok teşekkür ediyorum.
Buyurun, hoş geldiniz.
BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI MUSTAFA ERDEM – Teşekkür ediyoruz
efendim.
BAŞKAN – Yerel yönetimlerden iyi bir örnek, Beyoğlu Belediyesi.
BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI MUSTAFA ERDEM – Sayın Başkanım, değerli
katılımcılar; öncelikle 15 Temmuz gecesini hatırlamak dahi istemiyoruz. Şehitlerimizi rahmetle yâd
ediyoruz, gazilerimize şifalar diliyoruz. Bütün ülkemize geçmiş olsun. Ülkemizin geleceğini düşünen
devlet insanlarımıza Rabbim inşallah yardım eylesin.
Efendim, ben öncelikle Beyoğlu Belediyesi Sosyal Market Vakfı nedir, ne yapar, nasıl çalışırız onu
arz etmeye çalışayım.
BAŞKAN – Bu arada, bir dakika lafınızı keseceğim.
Beyoğlu Belediye Başkanımız Ahmet Misbah Demircan dün akşam beni aradı. Bu toplantıya
kendisi de çok gelmek istedi ama bu konunun ehli arkadaşları yönlendireceğini… Malum gündem,
sabahlara kadar meydanlarda. Bu arada üzerimde kalmasın, Başkanımızın sayın vekillerimize ve tüm
üyelerimize çok selamları var, saygıları var iletiyorum.
Buyurun.
BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI MUSTAFA ERDEM – Sayın Başkanımız
Ahmet Misbah Demircan Beyefendi uzun yıllardır bu konu hakkında çalışır, çabalar, gayret sarf eder.
Çünkü, Beyoğlu’nda 250 bini aşkın nüfus var, çok göç alıyor ve kozmopolit. Özellikle, güneydoğudan
ve doğudan çok göç alınıyor ve belediyemize müracaat eden, özellikle Sayın Başkanımızın Belediye
Başkanı seçildiği 2004 yılından itibaren Sayın Başkanımızın makamına gelenlerin çoğu iş, aş,
ekmek… Yani, böyle bir problemle karşı karşıya. Sayın Başkanımız bu market projesini geliştiriyor.
Market projesi de şöyle: Biz 2010 yılından itibaren Sosyal Market Vakfı olarak çalışıyoruz. Ciddi bir
sistemimiz var, hiçbir şey tesadüfi değil, tamamıyla profesyonel diyebileceğimiz… Eksikliklerimiz
varsa onu da önümüze çıktıkça tamamlaya tamamlaya gerçekten ciddi bir profesyonelliğe doğru
gittiğimiz bir vakıf olarak görüyoruz. Gerçekten, gıda bankacılığını uygulayan bir vakıf. Şu anda 3.500
metrekare ve 1.500 metrekare de ona ilave olan bir yerle beraber 5 bin metrekarelik bir yerimiz var, bir
marketimiz var, 1.500 ürün var, gıda, temizlik, tekstil. Nasıl ki bizler gidiyoruz, herhangi bir marketten,
herhangi bir yerden ihtiyacımız olan neyse onu paramızla satın alıyorsak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız
da bu marketimizden onurları zedelenmeden, incinmeden kendilerine verilen şöyle bir kartla -bunların
içerisinde kredi yüklü, biraz sonra tafsilatını arz edeceğim- geliyor, bunun içerisindeki kredi ne
kadarsa, ihtiyacı neyse marketten, raflardan gıdadan temizliğe kadar, hatta çocuğunun mamasına kadar,
ayakkabısına kadar, giysisine kadar bununla ihtiyacını temin ediyor.
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Şimdi, bu market nasıl çalışıyor? Öncelikle, bizim şu anda 400’e yakın firmamız var. Gıda
bankacılığı kapsamında yani bize bu kapsamda gerek tekstil gerek gıda ürünü gönderen, faturasına
işleyen ve gıda bankacılığı kapsamında da o maliyet gelirinden düşen firmalar. Burada şöyle bir
problemi arz etmek isterim: Bugüne kadar gerçekten ciddi bir katılım olmakla beraber, gıdada tekstile
göre biraz aşağıda kalmışız, gıdada problem yaşıyoruz ama tekstilde çok iyiyiz. Gıdayı da şu anda
bütün potansiyele yani bütün kitleye, bize müracaat eden kitleye ulaşabilecek bir yapıya eriştirmeye
çalışıyoruz ama böyle bir problemimiz var.
BAŞKAN – Araya girebilir miyim, bir sorum var.
BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI MUSTAFA ERDEM – Buyurun.
BAŞKAN – Şimdi, bu gıdalar satışa arz edilecek standartta bir gıda mı yoksa paketlemesinde ufak
tefek hata olup satışa bir nedenle arz edilemeyen süresi geçmeye az kalmış gıdalar mı?
BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI MUSTAFA ERDEM – Şu anda satışa arz
edilmeye hazır…
BAŞKAN – Yani, normal bir markette satılacak ürünler…
BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI MUSTAFA ERDEM – Kesinlikle. SKT’sı
olan yani son kullanma tarihi olan… Zaten ona çok dikkat ediyoruz. Ama, şöyle bir şey söyleyeyim:
Temizlik ürünlerinde mesela ambalaj zedelenmesi gibi küçük çaplı ürünler de geliyor, gelmiyor değil
ama bu özellikle temizlik ürünlerinde ambalajlardaki zedelenmelerden dolayı geliyor.
Şimdi, efendim, bir aile Sosyal Market Vakfımıza gerek bize ulaşarak, gerek belediyemize ulaşarak
gerekse farklı kanallardan müracaatını yapıyor. Müracaatını yaptıktan sonra… Bizim sahada 12
sosyoloğumuz var, 12 sosyoloğumuz devamlı sahada. Bu ailelerin gerçekten durumları nedir, gerçekten
fakirler midir… Çünkü, Sosyal Market Vakfımızın şu anda gıda bankacılığı kapsamında bizlerle çalışan
firmalardan bize geri dönen şey çok şeffaf olmamız. Çünkü, firmalardan şunu görüyoruz: “Biz ürünü
gönderiyoruz, göndeririz ama gözümüz arkada kalmasın. Gerçekten bu ihtiyaç sahiplerine ulaştırılsın.”
Bunun Sosyal Market Vakfında en somut örneğini görüyoruz. Gerçekten, cidden uzun araştırmalar
sonucunda gerçek fakir olan, ihtiyacı olan ailelere ulaştırılmaya çalışılıyor. Bunlar da tespit edilirken
bu sosyolog olan saha personellerimiz önce eve gidiyorlar, evde bir inceleme yapıyorlar; çalışan var
mı, gelirleri nedir, öğrencileri var mı, asker var mı? Efendim, gelirleri var ama çok az, giderleri çok
fazla. Evleri kira mı, üzerlerinde mal mülk var mı? Ve bununla da yetinmiyoruz, efendim, biraz önce
arkadaşlarımızın söylediği gibi, mahalleden gerek muhtarımıza gerekse yakın komşularına soruluyor
ve bunlar ihtiyaç gruplarına göre A, B, C dediğimiz bir sistem… A grubu şöyle bir grup: Her ay çok
ciddi yardıma ihtiyacı var, mutlaka aylık desteklenmesi lazım, aylık ihtiyaçlarının karşılanması lazım.
Her ay gelip kredisi ne kadarsa -bir gün değil, bir ay boyunca- o miktarca harcama yapabilir. Diğer
bir grup yani edilmesi gerekiyor ama bir aylık değil, onlar da üç aylık destekleniyor. Bir grubumuz
daha var, altı aylık destekleniyor. Yani, biraz destekle topluma kazandırılabilecek, belki kendi ekmeğini
kazanabilecek ama desteğe ihtiyacı olan grup. Yani, biz A, B, C grubu olarak üç gruptaki bu manada
ihtiyaçları olan insanlarımıza yardım ulaştırıyoruz.
Şimdi, buradaki yaşadığımız problemler şunlar: Tabii ki özellikle bizim bir beklentimiz var,
koordinasyon sıkıntısı çekiyoruz. Şimdi, mümkün olduğu kadar üzerinde bir mülk var mı, bir şey var
mı, bunlara bakıyoruz fakat bunlar bazen saklanabiliyor, bazen göremeyebiliyoruz. Mesela, Büyükşehir
Belediyemizle bizim bir koordinasyonumuz yok yani bunun için çaba sarf ediyoruz ama mevzuatta
bir boşluk olduğunu söylüyorlar yani kaymakamlıkla AKOS sistemi dediğimiz sistem üzerinden biraz
araştırmaya çalışıyoruz ama bazen gözümüzden kaçan şeyler oluyor. Burada bir koordinasyon olması
gerekiyor. Şöyle ki: Sosyal Market Vakfından yardım alan bir insanın aynı zamanda büyükşehirden
de para yardımı aldığını yani bizden alıyor, oradan alıyor, başka yerden alıyor, bunu artık şey hâline
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getirmiş ve bu insan iki senedir, üç senedir ha bire alıyor. Verilmediği zaman da yaygarayı basıyor.
Böyle bir problemle karşı karşıyayız. Yani, ortak bir koordinasyonun olması, kim nereden ne alıyorsa
bunun şeffaf olarak bilinmesi gerektiği kanaatindeyim.
BAŞKAN – İhtiyaç sahiplerini belirlerken Sosyal Yardımlaşma Vakfının portalından ve Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlığının portalı var SOYBİS, oradan faydalanıyor musunuz siz?
BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI MUSTAFA ERDEM – Faydalanabiliyoruz
ama şöyle bir şey: Mevzuat…
BAŞKAN – Yasa gereği yerel yönetimlere açık ama o.
BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI MUSTAFA ERDEM – Hayır, yok.
BAŞKAN – Geçen hafta bu konu oldu, kamu kurumlarına açık. Mesela, Çilek Vakfı faydalanamaz,
özel bir vakıf ama mevzuatta diyor ki “Kamu kurumları faydalanabilir.” Ama, sıkıntı varsa onu alalım.
BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI MUSTAFA ERDEM – Sıkıntı var, biz şey
yapamadık.
BAŞKAN – Giremiyor musunuz ona?
BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI MUSTAFA ERDEM – Hayır.
YASAMA UZMANI AYŞE AKÇA KARALOĞLU – Başkanım, o belediye olarak değil de vakıf
olarak düşünüldüğü için ondan olabilir.
BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI MUSTAFA ERDEM – Ondan olabilir.
BAŞKAN – Siz de bir özel vakıf olduğunuz için aynı statüdesiniz.
BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI MUSTAFA ERDEM – Tabii.
BAŞKAN – Geçen hafta da bu gündeme geldi, bu önemli bir sıkıntı fakat tabii bu portal biraz da
kişilik haklarıyla da ilgili bir şey. Siz vatandaşın mal varlığını, işte, kişisel özelliklerini, kaç çocuğu
olduğunu, evli-bekâr olduğunu vesaire, her vakfa da veya her derneğe de açmak mümkün değil ama
burada da bir ihtiyaç var. Bir çalışma yapmak lazım, bizim önemli bir maddemiz.
BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI MUSTAFA ERDEM –Büyükşehir
Belediyemizle, Genel Sekreterimizle özellikle bununla ilgili bir toplantı yaptık birkaç ay önce. Bununla
ilgili bir mevzuat çalışması yapılabileceğini ve yapılması gerektiğini, onların önünde de böyle bir
problemin olduğu söylenebilir.
BAŞKAN – Sorunlar ve yapılması gerekenler yavaş yavaş ortaya çıkıyor.
BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI MUSTAFA ERDEM – Tabii.
Şimdi, efendim, biz bu insanları tespit ederken mümkün mertebe şeffaf olmaya, gerçekten fakir
fukara… Yani, kimseyi yanıltmamaya gayret ediyoruz. Sayın Başkanımızın da gerçekten gayreti o
doğrultuda. Bu insanlar bizden yardım alırlarken her altı ayda bir de kontrol ediliyorlar. Yani, acaba
mevcut durumlarında bir düzelme var mı, ailelerinde çalışmaya başlayan, işe başlayan birisi var mı, bir
düzelme var mı, ona göre yeni düzenleme yapılıyor. Eğer gerçekten aile çalışmaya başlamış, gerçekten
bir kazanç elde etmeye başlamış ve yeterli, o zaman biz onların kartlarını kapatıyoruz yani artık ihtiyaç
sahibi değil, vermiyoruz.
Şimdi, bir sistemimiz var, özellikle gıda bankacılığı kapsamında bizimle çalışan firmalarla
yapmış olduğumuz bir sistem. Bir kere, sistemimizde şöyle bir şey var: Ailenin oturduğu eve kadar,
hakkındaki raporlara kadar sistem içerisinde bize kayıtlı. Bu aile eğer aylık alıyorsa, üç aylık alıyorsa,
altı aylık alıyorsa her neyse, Sosyal Market Vakfından diyelim ki 22 Temmuz saat 12.10’da bu kartla
gelmiş, Sosyal Market Vakfından günlük ihtiyacını temin etmiş. Diyelim ki X firmadan baklava, X
firmadan ayakkabı… Aynısı bize bu ürünü bağışlayan gıda bankacılığı kapsamındaki firmaya aylık
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rapor olarak, “Efendim, siz bize bu kapsamda şu kadar ürün göndermiştiniz.” Bunlar, bir kere, Sosyal
Market Vakfına girdiği zaman tekrar barkotlanıyor ve aynen marketten çıkarken nasıl ki biz kasada
hesabımızı ödüyoruz, efendim, fişimizi alıyoruz, aynı sistem bizim marketimizde de geçerli, sadece
para yok ortada yani. Günbegün ne kadar, kim, hangi insan ne almışsa onu aynı zamanda karşı tarafa
rapor ediyoruz. Bu ciddi manada bir güven telkin ediyor.
BAŞKAN – Siz emtia mı alıyorsunuz bağış olarak, yoksa nakit de alıyor musunuz?
BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI MUSTAFA ERDEM – Şöyle bir şey: Nakit,
şartlı bağış -biraz önce bahsedildi- ama çoğunlukla ürün olarak geliyor bize. 1.500’e yakın ürünümüz
var.
Şu anda 5.300 aile Beyoğlu’nda Sosyal Market Vakfımızdan faydalanıyor.
BAŞKAN – Nerede bu vakıf Beyoğlu’nda?
BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI MUSTAFA ERDEM – Kasımpaşa’da efendim,
Kasımpaşa merkezde.
7.30’da insanlar sıraya giriyor 8.30’da açılacak bir yere, günlük ortalama 500-600 aile devamlı
ihtiyaçlarını temin ediyor. Çok sirkülasyonu olan bir şey. Aile olarak da 5.300 aileye nüfus olarak
baktığımız zaman yaklaşık 30 bin kişiye tekabül ediyor. 30 bin kişi Beyoğlu’nda buradan faydalanıyor.
Fakat, işte, burada analiz yaptığımız zaman, “Bu marketten ciddi manada faydalananlar kimlerdir?”
dediğimiz zaman, efendim, doğu ve güneydoğudan İstanbul’a gelmiş, Beyoğlu’na yerleşmiş ama
herhangi bir şey yapamamış o ailelerin ve çok çocuklu ailelerin ciddi manada oradan yardım aldığını
görüyoruz. Çok az da olsa diğer varlık sahibi ama iflas etmiş, batmış, düşmüş, herhangi bir geliri yok,
gerçekten ihtiyaç sahibi insan, onlar da var.
Suriyeli insanlarımız da ilk zamanlarda, 1.600-1.700 kişi kadar, Sosyal Market Vakfımıza
müracaat ettiler. Biliyorsunuz, onların bir kimlik sorunu vardı yani mevzuat olarak, direkt olarak
yardım edemiyorduk. Onlar resmî kanallardan artık buradaki yerlerden faydalanabilme imkânlarını
elde edince şu anda 750 Suriyeli ailemize de yardım ulaştırıyoruz. Yani, Sosyal Market Vakfı gerçekten
ciddi manada Beyoğlu’nda ve…
BAŞKAN – Sıcak yemek var mı? Çünkü, siz oteller ve lokantalar bölgesindesiniz.
BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI MUSTAFA ERDEM – Şöyle bir şey: Şu anda
onu Beyoğlu Belediyemizde destek hizmetlerimiz yapıyor yani Sosyal Marketin kendi uygulaması yok,
öyle bir uygulamamız yok.
BAŞKAN – Peki.
BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI MUSTAFA ERDEM – Sadece kurban bağışını
alıyoruz. Soğuk hava depolarımız da var. Efendim, bunlar orada muhafaza ediliyor ve yıl boyunca fakir
fukara olan aileler… Bu arada, Vakıflar Bölge Müdürlüğümüzden de geliyor efendim yardımlarımız.
Yani, Sosyal Market Vakfında şöyle bir şey: Kahvaltılıktan neyse ihtiyacımız…
BAŞKAN – Peki, bir şey daha soracağım: Size bu ürünleri bağışlayan firmaların Maliyeyle ilgili
konularda bir problem oluyor mu veya bu işi çok kolay hallettiklerini mi söylüyorlar, yoksa “Sıkıntılar
yaşıyoruz.” mu diyorlar?
BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI MUSTAFA ERDEM – Şu ana kadar bir
sıkıntıyla karşılaşmadık çünkü biz firmalarla bire bir görüşüyoruz, herhangi bir sıkıntıyla hiç
karşılaşmadık.
BAŞKAN – Yani, KDV’den indirebiliyorlar, vergiden…
BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI MUSTAFA ERDEM – Aynen.
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İşlemler neyse, prosedür neyse onlar bize faturalarını, sevk irsaliyelerini gönderiyorlar, biz onlara
ait işlemleri yapıyoruz, şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadık.
BAŞKAN – Tamam, peki, teşekkür ederim.
BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI MUSTAFA ERDEM – Şöyle bir işte: Gıdada,
gıda bankacılığı yani tekstilde çok iyi, “Gıdada, gıda bankacılığının yani daha çok teşvik edilebilmesi
için neler yapılabilir?” orada bir çalışma yapılabilir.
BAŞKAN – Buyurun Mehmet Bey.
BEYOĞLU BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRÜ MEHMET AKPINAR – Ben
de yine bu saldırıyı sonuna kadar kınıyorum. Sayın Başkanımızla beraber de Taksim nöbetinde sabaha
kadar oradayız bir iki saat uykuyla ama kesinlikle hissetmiyoruz bunu.
Sayın Başkanım bütün konuları arz etti, sorunuz varsa, müsaade ederseniz, ben onları cevaplayayım.
CANAN CANDEMİR ÇELİK (Gaziantep) – Teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için, ayağınıza
sağlık diyorum.
Şimdi, aslolan, burada gıda bankacılığı üzerinde durduğumuz için bu nasıl yapılabilir ve burada
israfın önüne nasıl geçilebilir? Aslında bizim araştırmak istediğimiz konu da daha çok bu. Burada sizin
biraz belediye desteğiniz de var gördüğüm kadarıyla, en azından o koordinasyonu sağlamak konusunda
çok daha avantajlısınız.
BEYOĞLU BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRÜ MEHMET AKPINAR – Saha
personeli olarak belediye desteğimiz var.
BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI MUSTAFA ERDEM – Şu anda bizim belediyle
olan bu yıl, 2016 yılında, tamamen, Sosyal Market Vakfı, personel desteği dışında kendi ayakları
üzerinde duruyor artık.
CANAN CANDEMİR ÇELİK (Gaziantep) – Bu sıcak yemek dediğimiz, işte bir otelden kalan
yemek yani dokunulmamış yemek ya da işte bir organizasyonun iptali anında yemek… Sizlerin
koordinasyonu daha mı çabuk olur bu soğuk zinciri kurmak, daha mı kolay olur acaba diye düşünüyorum.
Yani, “Belediyeler üzerinden de bu konunun biraz daha mı çalışılması gerekir?” diye düşünüyorum.
BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI MUSTAFA ERDEM – Kesinlikle.
Şöyle bir şey var, sadece edindiğimiz bir bilgi şu var: Biliyorsunuz, Beyoğlu otellerin yoğunca
olduğu bir yer. Bire bir biz şu anda görüşmedik çünkü böyle bir çalışmaya daha başlamadık ama
duyduğum, edindiğim bilgi şu: Oteller yemeği döker, vermez.
CANAN CANDEMİR ÇELİK (Gaziantep) – Yani, bir marka hassasiyetleri oluyor sonuçta.
BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI MUSTAFA ERDEM – Bir de çok güzel bir şey
hatırlattınız onu da söyleyeyim. Bu gıda bankacılığı kapsamında özellikle Türkiye’de çok önde olan
firmaların şöyle bir endişesi var: Ben isim vermeyeyim, gittiğimiz birkaç yerde yani “Bizim ürünümüz
Sosyal Market Vakfına düştüğü zaman kalitemizden bir şey mi gidecek?”
BAŞKAN – Marka değerinin düşeceğini düşünüyor.
BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI MUSTAFA ERDEM – Evet, bu da bir problem
olarak yani gıda bankacılığı yapmak istiyor ama kendi markasını düşünüyor; öyle de bir problem bize
iletiliyor.
CANAN CANDEMİR ÇELİK (Gaziantep) – Belki orada bir paketleme değişimi gibi bir şey…
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BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI MUSTAFA ERDEM – Bizim şu anda
paketlememiz var. Biraz önce “israf” dediniz ya, diyelim ki 10 kiloluk bir ürün geldi, bu bir temizlik
olabilir, bakliyat olabilir, onu 1 kiloluk, 2 kiloluk paketler hâlinde -kendi sistemimiz var, kendi ambalajı
var Sosyal Market Vakfının, biz onları israf olmasın- aileye birer kilo, ikişer kilo gitsin, daha çok insan
kullansın diye onları paketliyoruz.
BAŞKAN – Peki, çok teşekkür ediyoruz.
BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI MUSTAFA ERDEM – Biz teşekkür ediyoruz
efendim.
BAŞKAN – Gündemimizde başka bir şey kalmadı. Katkılarınız için teşekkür ediyorum. Sizlere
ayrıca teşekkür ediyorum.
Alt komisyonumuzun diğer iki üyesi, bir arkadaşımız Cumhuriyet Halk Partisinden milletvekilimiz
İzmir’de olduğu için aramıza katılamadı, Yalova Vekilimiz Fikri Bey de çok ilgili bu konuya ama
onun da bir başka toplantısı vardı; buradaki görüşmeleri paylaşacağız. Muhtemelen ziyarette de
planlayacağız ilerleyen günlerde. Komisyonumuzun belirli bir süresi yok, en doğru ve en uygulanabilir
sistemi Türkiye’ye getirmek için hep birlikte çalışacağız.
Tekrar teşekkür ediyorum ve toplantımızı kapatıyorum.
Kapanma Saati: 12.05
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