
 
GIDA DESTEĞİ İYİ NİYET PROTOKOLÜ  

 
I- AMAÇ :  
 
Ülkemizde toplumsal menfaatlerin ön plana çıkarılması ve dayanışma duygusunun 
pekiştirilmesi amacıya; bağışlanan, üretim fazlası veya  ihtiyaç fazlası sağlığa 
uygun her türlü gıdanın açlık sınırındaki yoksul vatandaşlara veya tabii afetlerden 
etkilenenlere dağıtılmasını hedefleyen gıda bankalarının çalışmalarına destek 
sağlamak üzere yapılacak gıda yardımlarına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi 
bu protokolün amacını oluşturmaktadır. 
 
II- KAPSAM :  
 
Bu protokol, kurum tarafından yapılacak gıda yardımları ile Banka tarafından teslimi 
ve dağıtımına ilişkin tarafların karşılıklı hak ve sorumluluklarına ilişkin usul ve 
esasları kapsamaktadır.  
 
III- TARAFLAR :   
 

Banka: 5035 sayılı yasa ve diğer mevzuat uyarınca Gıda Bankacılığı 
faaliyetinde bulunma yetkisi olan Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Diyarbakır Gıda 
Bankasıdır.  

 

Kurum : 5035 sayılı yasanın 8, 12, ve 14’ncü maddelerine göre bedelsiz mal 
teslim ve hizmeti eden  ………………………....... 
 
IV- TARAFLARCA KABUL EDİLEN HUSUSLAR : 
 
 1) Kurum; besin vasfını yitirmemiş olan sağlığa uygun gıda maddelerini 
ihtiyaç sahiplerine dağıtmak üzere hibe yoluyla Banka’ya teslim eder. Teslim 
edilecek malın maliyet bedeli kurum tarafından belirlenir. 
 
 2) Teslimler, Banka’nın göstereceği adreslere yapılabileceği gibi, Kurumun 
belirlediği yerden de teslimat yapılabilecektir. Nakliye bedelinin nasıl karşılanacağı 
taraflarca belirlenir. 
 
 3) Planlamanın yapılması ve israfın önlemesi bakımından, Kurum; önceden 
belirlemiş olduğu yardım programını herhangi bir şekilde yerine getirememesi 
halinde, durumu bir hafta önceden Banka’ya bildirecektir. Banka da, hibe edilecek 
gıda maddesine ihtiyaç kalmaması veya depolama imkanlarının elvermemesi 
halinde, durumu bir hafta önceden Kurum’a bildirecektir. 
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 4) Kurum tarafından hibe edilen gıda ürünlerinin maliyet bedelinin tamamı, 
25.12.2003 tarih ve 5035 sayılı kanunun 8,12 ve 14’ncü maddeleri gereğince 
Kurum tarafından gider olarak yazılabilecektir. Banka tarafından her türlü belge 
hazırlanarak Kuruma verilir. 
 
 5) Banka; Kurum veya Kurum ürünlerinin ticari itibarını zedeleyici herhangi bir 
tutum ve davranışta bulunmayacaktır. Banka, yardım eden şahıs veya firmaların 
tanıtımı veya ilanı yönündeki faaliyetlerinde, objektif kıstaslara uygun olarak 
Kurumun adına da yer verecektir. 
 
 6) Banka; Kurum tarafından hibe edilen ürünleri hiçbir şekilde ticari olarak 
değerlendirmeyecek, amaç dışında kullanılmayacak ve sadece yardım programı 
kapsamında ihtiyaç sahiplerine dağıtacaktır. Yardımın amacına ulaşıp 
ulaşmadığının kontrol ve gözetimi, ihtiyaç duyulması halinde, Kurum tarafından 
yapılabilecektir. Bu konuda Kurum tarafından istenilecek bilgiler, Banka tarafından 
en geç bir hafta içinde karşılanacaktır.     
 
V- BANKA YÖNETİM KURULUNA KATILIM :
 
Bankaya hibe şeklinde nakdi veya ayni yardımda bulunan şahıs veya kuruluşlar, 
Bankayı kuran vakıf veya dernek temsilcilerinin yanında bankanın Yönetim 
Kurulunda yer alabilirler.  
 
VI- PROTOKOLÜN FESH EDİLMESİ : 
 
Taraflardan biri, gerekçe göstermeksizin 10 gün önceden karşı tarafa yazılı olarak 
bildirmek suretiyle bu Protokolü feshedilebilir. Tarafların karşılıklı olarak anlaşmaları 
halinde de, Protokol feshedilebilir.  Bankanın yardım programlarının sona ermesi 
halinde, bu protokolün geçerliliği kendiliğinden sona erecektir.  
 
VII- ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ :  
 
Taraflar arasındaki anlaşmazlıklar, esas olarak sulh yoluyla çözülecektir.  
 
VIII- YÜRÜRLÜK : 
 
İşbu protokol tarafların imza tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.  
 
 
Gıda Bankası Adına                          Kurum  Adına 
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