
Bağışlarınızı verginizden 
indirebileceğinizi biliyor 

muydunuz?

4 ADIMDA 
GIDA BANKACILIĞI SİSTEMİ

GIDA BANKACILIĞI SİSTEMİNİN BAĞIŞÇIYA 
SAĞLADIĞI AVANTAJLAR

Ekonomik değerini yitirmiş ürünlerin Gıda Bankacılığı 
kapsamında bağış yapılması ile

Stok maliyetleri düşmüş olacak,

İmha maliyeti ortadan kalmış olacak,

Devletimiz, alacağı vergiden vazgeçerek sosyal projeleri 
desteklemiş olmakla birlikte; firmanın da sosyal 
projeler ile marka değerinin yükselmesine vesile 
olmaktadır.

İhtiyaç sahiplerinin yüzlerinin gülmesine vesile 
olunmaktadır.

Her yönüyle fayda veren bu kanuni hakkı kullanarak 
siz de Beşir Derneği’nin daha fazla ihtiyaç sahibine 
ulaşmasına vesile olabilirsiniz.
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•
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• 

•

gidabankasi.besir.org.tr

Gıda Bankacılığı hakkında bilgi almak ve 
bağış yapmak için

0 216 375 40 42'yi 
arayabilir veya 

muhasebe@besir.org.tr 
adresine mail gönderebilirsiniz.

Ürettiğiniz veya satın 
aldığınız gıda, giyim, 
temizlik ve yakacak 
malzemelerini  
Beşir Derneği’ne bağış-
layarak  Gıda Bankacılığı 
işlemini başlatabilirsiniz.
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Yaptığınız bu ayni bağış 
için düzenleyeceğiniz 
FATURADA KDV hesap-
lanmayacaktır. 
(Faturaya “İhtiyaç 
Sahiplerine Bağışlan-
dığından Dolayı KDV 
Hesaplanmamıştır.” 
ibaresi yazılmalı ve fatu-
ra bedelinin, bağışlanan 
malın maliyet bedeli 
olması gerekmektedir.)

FATURA

Tarih : ........ / ........ / 20......

İrsaliye Tarihi : ........ / ........ / 20......

İrsaliye No : ....................................

Sayın,

SERİ A
SIRA NO:

CİNSİ

TOPLAM

KDV % .....

GENEL TOPLAM

MİKTARI FİYATI TUTARI

ÖRNEK
T İ C A R E T

YALNIZ

“İHTİYAÇ SAHİPLERİNE BEDELSİZ OLARAK 

DAĞITILMAK ŞARTIYLA BAĞIŞLANDIĞINDAN 

KDV HESAPLANMAMIŞTIR.”

GIDA MALZEMESİ
GİYİM MALZEMESİ
TEMİZLİK MALZEMESİ
YAKACAK MALZEMESİ

0

X

X

X

BEŞİR SOSYAL YARDIMLAŞMA ve
DAYANIŞMA DERNEĞİ
Yeni Mah. Süreyya Paşa Cad. Sardunya Sok. No: 24
PENDİK / İSTANBUL
Pendik Vergi Dairesi : 5230432776
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Beşir Derneği, 
 yaptığınız bağış karşılı-
ğında faturada belirtilen 
unvan adına Ayni Bağış 
Alındı Belgesi düzenler.
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Kestiğiniz fatura ve aldı-
ğınız bağış makbuzu ile 
muhasebe kayıtlarına 
işleyerek yıllık net ka-
zancınızdan indirebile-
ceksiniz.
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Gıda
Bankacılığı
Nedir? 

Kıyafet



Gıda Bankacılığı, 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi Ve 
Denetlenmesine Dair Kanun’un 3. maddesinde tanımlan-
mıştır. Bu maddeye göre; 

Gıda Bankacılığı, bağışlanan veya üretim fazlası, sağlığa 
uygun her türlü gıdayı tedarik eden, uygun şartlarda depo-
layan ve bu ürünleri kâr amacı gütmeyen, kamu yararına 
çalışan dernek ve vakıflar vasıtasıyla fakirlere ve doğal 
afetlerden etkilenenlere ulaştırılması organizasyonudur.

BAĞIŞI YAPANLARCA DÜZENLENECEK  
BELGELER
Bağışlanan mala ilişkin bilgileri eksiksiz olarak içerecek fa-
tura, bağış yapılan dernek veya vakıf adına düzenlenecektir. 
Mal bedeli olarak faturada, bağışa konu malın maliyet be-
deli (yüklenilen katma değer vergisi hariç) yazılı olacaktır. 

Faturada “İhtiyaç sahiplerine yardım şartıyla bağışlan-
dığından KDV hesaplanmamıştır.” ibaresinin yer alması 
zorunludur. 

BEŞİR DERNEĞİ’NCE DÜZENLENECEK BELGELER 

Dernek ve vakıflar kendi mevzuatlarının öngördüğü belge-
leri düzenleyecek ve bağış yapanlara bir örneğini verecek-
lerdir. Ticari faaliyetle uğraşanlarca düzenlenen faturalar 
dernek ve vakıf tarafından muhafaza edilecektir. 

Beşir Derneği’nin Düzenleyeceği Belge:

GIDA BANKACILIĞI KAPSAMINA GİREN 
ÜRÜNLER NELERDİR?

Gıda bankacılığı kapsamında yapılacak bağışların gıda, 
temizlik, giyecek ve yakacak maddesi niteliğinde olması 
gerekmektedir. Yapılacak bağışlar şartlı olarak (bedelsiz 
olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere) yapılmalıdır.

KAYIT DÜZENI VE BEYANNAMELERDE 
GÖSTERİM NASIL OLACAK? 
Ticari işletmeye dâhil malların bağışlanması durumunda 
bu malların maliyet bedeli Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. 
maddesi çerçevesinde gider kaydedilir. Bu işlem, faturanın 
bir yandan gelir bir yandan da gider kaydedilmesi suretiyle 
gerçekleştirilir. 

Bağışlanan maddelerin işletmeye dâhil olmaması halinde 
ise söz konusu malın maliyet bedeli (KDV dâhil) Gelir Vergisi 
Kanunu’nun 89. maddesi çerçevesinde yıllık beyannamenin 
bağış ve yardımlara ilişkin bölümüne yazılarak gelir vergisi 
matrahının tespitinde indirim olarak dikkate alınacaktır.

GIDA BANKACILIĞININ AMACI NEDİR? 
Gıda Bankacılığı sisteminin amacı, ekonomik açıdan duru-
mu iyi olmayan vatandaşlar ile ellerinde çeşitli nedenlerle 
piyasaya sürülemeyen veya pazarlanması verimli olmayan 
ihtiyaç fazlası gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddele-
ri bulunan üretici, lokanta, market, otel vb. gerçek ve tüzel 
kişiler arasında köprü oluşturularak, bir yandan israfın ön-
lenmesi, diğer taraftan da sosyal adaletin sağlanmasıdır. 
Bu sistemin vergi mevzuatında yer alan indirim ve istisna-

lar ile devlet tarafından 
teşvik ediliyor olmasının 
amacı ise hem ülke kay-
naklarının verimli kulla-
nımını sağlamak, hem 
de sosyal devlet olmanın 
gereklerini yerine getir-
mektir.

Bağıştan önce ödenecek kurumlar vergisi : 
Bağıştan sonra ödenecek kurumlar vergisi : 
Kanunen sağlanan avantaj : 

100.000 TL
60.000 TL
40.000 TL

Kurumlar Vergisine 
Tabi Olacak Net 

Kazanç
Net Kazancı - =

Yaptığı 
Bağış 
Tutarı

500.000 TL – 200.000 TL = 300.000 TL

GIDA BANKACILIĞI AVANTAJINI GÖSTEREN 
ÖRNEK BAĞIŞ İŞLEMİ
A işletmesinin 2017 hesap dönem bilgileri şöyledir;
Yıllık Net Kazanç 500.000 TL
A işletmesinin dönem sonu ödeyeceği kurumsal vergisi 
100.000 TL
Beşir Derneği’ne Gıda Bankacılığı Kapsamında yaptığı ayni 
bağış tutarı 200.000 TL

Kıyafet

Gıda
Bankacılığı
Nedir?


