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Türkiye Belediyeler Birligi ülkemizdeki bütün belediyeleri temsil etmek üzere 5355 sayili
Mahalli Idare Birlikleri Kanunu'nun 20'nci maddesi hükmüne göre ulusal düzeyde kurulmus tek
yerel yönetim birligidir. Belediyelerin tamaminin dogal üye oldugu Birligimizin görevleri
arasinda, belediyelerin menfaatlerini korumak ve bu idarelerle ilgili yasa hazirliklarinda görüs
bildirmek de yer almaktadir.

Bilindigi üzere 5393 sayili Belediye Kanununun "Belediyenin görev ve sorumluluklan"
baslikli 14'üncü maddesinin 1'inci fikrasinin (a) bendinde "...sosyal hizmet ve yardim...", (b)
bendinde de "gida bankaciligi yapabilecegi" hükmü yer almaktadir. Maddenin verdigi yetkiye
istinaden birçok belediyemiz, sosyal görevlerini gerçeklestirmek için ihtiyaç sahiplerine gida,
temizlik, giyecek ve yakacak maddeleri dagitmaktadir. Bu çalismalarin etkin, düzenli ve sürekli
olmasi, yardimlarin sadece belediyeye bütçesinden karsilanmamasi için beldede yasayan kisi veya
kuruluslarin yapacagi yardim ve bagislarin tesvik edilmesine, desteklenmesine ihtiyaç
bulunmaktadir.

193 sayili Gelir ~ergisi Kanununun "Indirilecek Giderler" baslikli 40'inci maddesinin
10'uncu fikrasinda safi kazancin tespiti bakimindan "Fakirlere yardim amaciyla gida bankaciligi
faaliyetinde bulunan demek ve vakiflara Maliye Bakanliginca belirlenen usul ve esaslar
çerçevesinde bagislanan gida, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedeli",

Ayni Kanunun gelir vergisi matrahinin tespitini düzenleyen "Diger indirimler" baslikli
89'uncu maddesi 1'inci fikrasinin 6'nci bendinde "Fakirlere yardim amaciyla gida bankaciligi
faaliyetinde bulunan demek ve vakiflara Maliye Bakanliginca belirlenen usul ve esaslar
çerçevesinde bagislanan gida, temizlik, giyecek ve yakacak maddelerinin maliyet bedelinin
tamami."nin indirime tabi tutuldugu düzenlenmistir.

Görüldügü üzere Vergi Usul Kanununun her iki maddesinde de "demek ve vakiflardan"
bahsedilmis ancak gida bankaciligi konusunda görev ve sorumlulugu olan belediyelere yapilacak
yardimlar için herhangi bir indirim öngörülmemistir.

Gerek 5393 ve gerekse 193 sayili Kanunlardaki bu düzenlemelerin amacinin sosyal devlet
ilkesinin ve gereklerinin yerine getirilmesi, bu amaca hizmet eden kisi, kurulus ve davranislarin
tesviki oldugu dikkate alinarak, 193 sayili Vergi Usul Kanununun 40 ve 89'uncu maddelerinin
"... .gida bankaciligi faaliyetinde bulunan belediye, demek ve vakiflara..." seklinde degistirilmesi
için yasal alt yapinin hazirlanmasi hususunda, ~
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