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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Genel Kurulunun Sayın Delegeleri,
Birliğimizin 02 Mayıs 2019 tarihinde yapılan 75. Genel Kurulunda Delegeler tarafından dile
getirilen sorunlar ve çözüm önerileri ile oda/borsalardan intikal eden sorunlar ve bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri, oda ve borsalarımızın görüşleri ve talepleri doğrultusunda
hazırlanmakta ve Birliğimiz Yönetim Kurulunca bu çalışmalar Cumhurbaşkanı, Bakanlar
ve bürokratlar ile yapılan görüşmeler ve toplantılarda ele alınarak, sorunların çözüm yolları
araştırılmakta ve sonuçları takip edilmektedir. Konu hakkında yapılan işlemler Genel Kurul
Çalışmaları Esasları Yönetmeliği hükümleri gereğince Komisyonumuzca sizler adına incelenmiş ve sonuçları özet halinde kitapçık olarak bilgilerinize takdim edilmiştir.
Ülkemizin ekonomik hayatının en üst ve tek yasal kuruluşu olan 365 Oda-Borsayı ve yine
bunların bir milyon beş yüz bini aşkın üyesini temsil eden Birliğimizin, ülkemizin ve özellikle
camiamızın sorunlarını tespit ederek çözüme kavuşturulması noktasında çalışmalarını her
zaman olduğu gibi Başkanımız M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU’nun önderliğinde büyük bir azim
ve kararlılık içinde sürdürdüğünü izlemekteyiz.
Komisyon çalışmalarında katkılarını esirgemeyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı
Sayın M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU’na, değerli Yönetim Kurulu Üyelerimize teşekkür ederiz.
Saygılarımızla,
AHMET OZAN KARA		
ZEKAİ KAMİTOĞLU		
LÜTFİ KOÇ			
SAİM ALPASLAN		
ABDULLAH BAĞIRKAN
HALUK TRABZON		
PAŞA AĞDEMİR		
ŞÜKRÜ KESKİN 		
ZEYNEL AÇIKGÖZ 		

TOBB Dilekleri İnceleme Komisyonu Başkanı
TOBB Dilekleri İnceleme Komisyonu Başkan Yardımcısı
TOBB Dilekleri İnceleme Komisyonu Sözcüsü
TOBB Dilekleri İnceleme Komisyonu Raportörü
TOBB Dilekleri İnceleme Komisyonu Üyesi
TOBB Dilekleri İnceleme Komisyonu Üyesi
TOBB Dilekleri İnceleme Komisyonu Üyesi
TOBB Dilekleri İnceleme Komisyonu Üyesi
TOBB Dilekleri İnceleme Komisyonu Üyesi
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Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası 02.01.2019 tarihli müracaatıyla Yüksekova’ya
ikinci bir noter açılmasını talep etmiştir.
Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Noterlik Kanunu Yönetmeliğinin 2. Maddesinde yeni kurulacak noterlik dairelerinin yerinin, o noterliğin bağlı olduğu noter odası ile
Cumhuriyet Başsavcılığının düşüncesi alındıktan sonra Bakanlıkça tespit edildiği bilgi verilmiş ve bahse konu talebin ihdas çalışmalarında değerlendirileceği ifade edilmiştir.

Mut Ticaret ve Sanayi Odası 05.01.2019 tarihli yazısı ile Mut Organize Sanayi Bölgesi Trafo Merkezi’nin Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından 2019 yılı içerisinde proje
planlama ve yatırım programına alınmasını talep etmiştir.
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü’nce; “Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan1ığı’nın
04.09.2017 tarihli ve 3546 sayılı yazısı ile Mut OSB’nin Vurularak tüzel kişilik kazandığı,
mevcut OSB alanının elektrik alt yapısının bulunmadığı, Mut OSB’nin üretim faaliyetleri için
enerji altyapısının tesis edilebilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan enerji müsaadesi, proje ve
yapım işlerine ait hususların Teşekkülümüzce değerlendirilerek, yapılacak işlemlerin koordinasyonunun sağlanması için Bakanlıklarına bilgi verilmesi talep edilmiştir. Bu kapsamda
25.09.2017 tarih ve 352713 sayılı yanımızda; Elektrik Şebeke Yönetmeliği doğrultusunda
elektrik dağıtım şirketleri ve dağıtım lisansı sahibi organize sanayi böleelerinin yeni
trafo merkezi talepleri değerlendirilirken 20 MW ve 500/d formülü esas alınarak değerlendirilmekte ve taahhüt ettiği anlaşma gücü üzerinden Bağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşması
yapılarak bu gücün altında Teşekkülümüz ile Bağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşması imzalayamadığı, ayrıca yönetmelik değişikliğinden itibaren Teşekkülümüze yapılacak yeni trafo
merkezi taleplerinin “Trafo Merkezi Talebi Formu“ ile birlikte yapıldığı, Mut OSB’nin dağıtım
lisansı sahibi olup olmadığı ve talep gücü hakkında Teşekkülümüzde bilgi bulunmadığı,
söz konusu OSB’nin dağıtım lisansı varsa ve talep gücü Elektrik Şebeke Yönetmeliğinde
belirtilen 20 MW ve 500/d formülünü sağlıyorsa OSB tarafından Teşekkülümüze yazımız
ekinde sunulan “Trafo Merkezi Talebi Formu” ile başvuru yapması durumunda Teşekkülümüz Yatırım Programı kapsamında Trafo Merkezi tesisi yapılabileceği, bunun ile birlikte
dağıtım lisansı yoksa ihtiyaç duyulan enerji için ilgili Dağıtım Şirketine başvuruda bulunması
gerektiği bildirilmiştir.
Toroslar EDAŞ’ın 15.11.2017 tarih ve 4246 sayılı yazısında; Mut OSB’nin Şirketlerine 15
MW enerji ihtiyacı için başvuruda bulunduğu bildirilerek hem Mut OSB hem de dağıtım yük-
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leri için Mut ilçesinde TM talep formu ile 27 MW güç için Mut TM talep edilmiştir.
Söz konusu talep Elektrik Şebeke Yönetmeliği hükümlerini sağladığı için 2018 Yatırım
Programına eklenmiştir. Tesis öncesi işlerin yapılması (yer ‹seçimi, kurum görüşleri vb.) için
2018 Yatırım Programı etüt grubuna eklenen proje ile ilgili ça1ışm‹ı1ar devam etmekte olup
2019 Yatırım Programında müstakil proje grubuna alınmıştır. Ancak 2019 Yatırım Programı
T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından henüz onaylanmamış olup
onaylanmasına müteakip kesinlik kazanacağı” ifade edilmiştir.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası 09.01.2019 sayılı yazısı ile orman ürünleri
imalatçıları ile satıcılarının ısıl işlem ile ilgili yaşadığı sorunları iletmiştir.
Bahse konu sorunların yer aldığı yazı Orman Genel Müdürlüğü’ne iletilmiştir. Orman Genel
Müdürlüğü, ısıl işlem; ”Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik” hükümlerine göre yapılan, zararlı organizmaların, ihracatta
kullanılan ahşap ambalaj malzemeleri ile taşınması ve yayılmasını engellemek için yapılan
bir işlem olduğunu ve ısıl işlemle ilgili, izin belgesine esas denetim, izin belgeli işletmelerin
denetimi ve izin belgesi olmayan işletmelerin denetimi, bir ziraat mühendisi ve bir orman
endüstri mühendisi tarafından yapılmakta olduğunu belirtmiştir.
Bu kapsamda, Orman Genel Müdürlüğü’nün Taşra Teşkilatlarında belirli sayıda orman
endüstri mühendisi istihdam edildiği ifade edilerek, mevcut personellerinin görevlerini yürütürken, Tarım Orman İl Müdürlüklerine görevlendirilerek ısıl işlem denetimleri yaptıkları
belirtilmiştir. Diğer taraftan, il içinde orman endüstri mühendisi yoksa en yakın Orman Bölge Müdürlüğünden görevlendirme yapılarak bu görev aksatılmadan yürütülmeye çalışıldığı
açıklanmıştır. Ayrıca, orman endüstri mühendisi sayısını artırılması, Bakanlığın istihdam
politikası içinde düşünüldüğü belirtilmiştir.

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası 16.01.2019 tarihli müracaatı ile Osmaniye’ye Türk
Standardları Enstitüsü iş ve işlemleri için Bölge Koordinatörlüğü açılması talep etmiştir.
Türk Standardları Enstitüsü, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odasi tarafından, ТЅЕ Temsilciliğinin ihtiyaç duyduğu çalışma alanının temin edilmesi, tefrişi ve giderlerinin (iklimlendirme,
elektrik, su, aidat, kira vs.) Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası, tarafından karşılanması
durumunda, daimi bir ТSЕ Temsilcisinin görevlendirilebileceği belirtilmiştir.
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Antalya Ticaret ve Sanayi Odası 18.01.2019 tarihinde plaka ücreti dışında “Bağış ve
Hizmet Bedeli” adı altında ücret alınmasının haksız kazanç ve fiyat farklılıkları oluşturması nedeniyle uygulamanın tek fiyat üzerinden yapılması ve ayrıca zaman kaybını önleyebilmek amacıyla merkez ilçelerde de Şoförler ve Otomobilciler Odası’nın
plaka basım işlemleri için şube kurmasını talep etmiştir.
Ticaret Bakanlığı, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonunun 20.06.2017 tarihli ve
16 Nolu Genelgesinde basılı kağıt ve plakaların ihtiyaç sahiplerine satış sırasında belirlenen fiyat dışında herhangi bir ad altında ücret alınmaması hususuna yer verilmiş olduğu ve
farklı uygulamalar hakkında Bakanlıkça gerekli talimatlar verildiği gibi Bakanlık Müfettişlerince konuyla ilgili denetimler de yapıldığı belirtilmiştir.
Bununla birlikte, her ilçede yahut merkez ilçelerde şoförler ve otomobilciler odası kurulması
talebi, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu çerçevesinde değerlendirilmesi gerekli bir husus olup; Antalya ilinin büyükşehir statüsünde olması ve il merkezinde
Antalya Şoförler Otomobilciler Kamyoncular ve Kamyonetçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odasının faaliyet göstermesi nedeniyle ilçelerde aynı ihtisas alanında oda kurulması mümkün
bulunmadığı ifade edilmiştir.

Ege Bölgesi Sanayi Odası 22.01.2019 tarihli ve Denizli Ticaret Odası’nın 12.04.2019
tarihli müracaatları ile tamamlama incelemesi işlemleri başta olmak üzere yatırım teşvik belgeleri işlemlerinde Odalara tekrar görev verilmesini talep etmiştir.
Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın yazısı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve
Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne iletilmiş olup aşağıda yer alan cevap alınmıştır.
“Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın 22/1/2019 tarihli ve 846 sayılı yazısında; yatırım teşvik mevzuatı uyarınca Odalarına tevdi edilen görevler kapsamında, yatırım teşvik belgelerinin düzenlenmesi, revize edilmesi, süresinin uzatılması, tamamlanma ekspertizinin gerçekleştirilmesi kapsamında kadroların kurulduğu ve ilgili personellerinin görevlerinde uzmanlaştığı
ancak, 31/12/2018 tarihli ve 30437 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliği” uyarınca,
yatırım teşvik belgesi başvurularının elektronik ortama taşınması neticesinde, uzmanlaşan
personellerinin atıl kalacağından bahisle, yatırım teşvik belgeleri işlemlerinin yürütülmesinde Odalara aktif görev verilmesine ilişkin gerekli düzenlemelerin yapılması talep edilmektedir.
Bilindiği üzere, yatırım teşvik belgesine ilişkin iş ve işlemlere yönelik prosedürlerin sadeleştirilmesi ve bürokratik işlemlerin hızlandırılması amacıyla; anılan Tebliğ’in yanında,
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10/06/2018 tarihli ve 30447 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2012/1 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair 2018/2 sayılı Tebliğ ile birlikte, 2/7/2018 tarihinden geçerli olmak
üzere. yatırım teşvik belgelerine ilişkin tüm iş ve işlemlerin elektronik ortama alınmasına ve
kullanıcıların teşvik belgelerine ilişkin tüm işlemlerini Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS) üzerinden yapmasına imkan sağlanmıştır.
Diğer taraftan, ilgili mevzuat uyarınca, 02/07/2018 tarihinden önce vapılan müracaatlara
istinaden düzenlenen teşvik belgelerine ilişkin iş ve işlemlerin kâğıt ortamında yürütülmesine devam edilmektedir. Bu kapsamdaki başvurulara yönelik olarak ilgili Odalar nezdinde
başlamış işlemlerin Odalarca yürütülmesinde herhangi bir engel bulunmamaktadır.
Bunun yanında. 2012/1 sayılı Tebliğ uyarınca 2/7/2018 tarihinden itibaren yapılan müracaatlara istinaden, elektronik ortamında düzenlenen teşvik belgelerinin tamamlama ekspertizi
için Genel Müdürlüğümüzce: Odaların yanında, Kalkınma Ajansları veya yatırımın bulunduğu il valiliği de görevlendirilebilmektedir.”

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası 19.02.2019 tarihinde, yasal düzenlemelere aykırı olarak üretilmiş kozmetik ürünlerine yönelik denetimlerin arttırılması için Sağlık Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunulmasını talep etmiştir.
Sağlık Bakanlığı, kozmetik ürünlerin insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde güvenli ve
kaliteli bir biçimde üretilmesi ve tüketiciye ulaşmaşını sağlamak amacıyla, Bakanlık tarafından kozmetik ürünlerin Piyasa Gözetim ve Denetimi (PGD), kozmetik ürünlerin üretiminin
yapıldığı tesislerde İyi Üretim Uygulamaları (GMP) Denetimleri ile kozmetik ürünlerin tanıtım ve satış faaliyetlerinin denetimi gerçekleştirildiği belirtilmiştir.
Ancak, yasal düzenlemelere aykırı olarak üretilmiş kozmetik ürünlerle ilgili spesifik ve somut
bildirimlerin intikal etmesi halinde, gerekli denetim iş ve işlemlerinin yürütüleceği bildirilmiştir.

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası 15.02.2019 tarihli yazısı ile Odaların yasal olarak kooperatif kurması ve/veya kurulacak herhangi bir kooperatife gerekirse hisse sahibi
olmadan yönetici olarak görev alabilmesi hakkında görüş sormuştur.
Mülga Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın kooperatif kurmanın veya kurulmuş olan kooperatife ortak olmanın hukuken mümkün olmadığını belirten görüşünü Hopa Ticaret ve Sanayi
Odası’na iletilmiştir.
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Eskişehir Ticaret Odası 22.02.2019 tarihli yazısı ile yapılandırma taksitlerini düzenli
olarak ödeyen iyi niyetli borçluların, yapılandırma süreci devam ederken bankalardan
kredi alabilmelerine imkan sağlanması talep edilmiştir.
Türkiye Bankalar Birliği, “Risk Merkezi (Risk Merkezi) tarafından, üyelerinden (banka ve
finansal kuruluşlardan) “müşteri kredi limit/kredi risk bilgileri, kredi ödeme bilgileri, kredi teminat bilgileri, protestolu senet ve ödenen senet bilgileri, karşılıksız çek ve karşılıksız işlemi
yapıldıktan sonra ödenen çek, ibrazında ödenen çek, mahkeme tarafından ihtiyati tedbir
kararı verilen/kaldırılan/iptal edilen çek bilgileri, çek hesabı, bulunan müşterilerin bildirim
tarihi itibariyle bankaya ibraz edilmemiş çek adedi ve banka nezdinde bulunan ileri keşide
tarihli çek bilgileri, kredi sigorta bilgileri” toplanmakta ve bu bilgiler üyelerle ve Risk Merkezi
Raporu olarak müşterilerin kendileriyle (veya onay verdiği 3.kişiler ile) paylaşılmaktadır.
Risk Merkezi’nin üyeler tarafından iletilen bilgileri re’sen değiştirme/düzeltme yetkisi bulunmamaktadır.
Öte yandan, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu’nun Risk Merkezinde tutulan negatif
nitelikli kayıtlara ilişkin olarak tavsiye kararı almış ve 20 Mart 2019 tarihinde kamuoyuna
sunulmuştur.
İlgili tavsiye kararında, “tahsilatı, ödemesi, borçlanması gibi finansal performansları farklı
nedenlerle, geçici olarak aksayan ve nakit akışları bozulan müşterilerin bankalara ve finansal kurumlara olan kredi, çek ve senet borçlarını vadesinde ödeyemediği için, bu müşterilerin borç ve ödeme durumlarına ilişkin Risk Merkezi nezdinde kayıtlarının tutulduğu ve Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu’nun yükümlülüklerini gecikmeli de olsa yerine getiren/
getirmeye çalışan iyi niyetli müşterilere, borcunu hiç ödemeyenlere göre daha olumlu bir
yaklaşım gösterilmesi, finansal işlemlerinin sağlıklı şekilde devamlılığının sağlanması, kredi
kanallarının açık tutulması amacıyla tavsiye kararı aldığı,
Buna göre, gecikmiş borç tutarlarının tamamını ödeyen veya yeniden yapılandıran gerçek
ve tüzel kişilerin kredi taleplerinin değerlendirilmesinde, Risk Merkezi nezdinde tutulan negatif nitelikli kayıtlarının daha düşük bir risk kriteri ile dikkate alınabilmesi yönünde üyelere
tavsiyede bulunulduğu” cevabı alınmıştır.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası 25.02.2019 tarihinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde pamuk üreticileri ve pamuk işleme tesislerinin sigortalanması işlemlerinde kolaylık getirilmesini talep etmiştir.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’na eklenen ek madde 4 ile ülke genelinde teminat verilemeyen veya teminat verilmesinde güçlükler bulunan
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çeşitli riskler sonucu meydana gelebilecek zararların karşılanabilmesini teminen sigorta ve
reasurans teminatı sağlamak amacıyla Türk Reasurans Anonim Şirketi kurulduğu ve bu
kapsamda Türk Reasurans Anonim Şirketinin faaliyete geçmesini müteakip söz konusu
taleplerin anılan şirkete iletilmesinin uygun olacağı bildirilmiştir.

Kocaeli Ticaret Odası 04.03.2019 tarihinde, yemek kartı hizmeti veren kuruluşların
anlaşmalı olduğu perakende işletmelere yönelik uyguladığı komisyon oranları hakkındaki uygulamalarının 30428 sayılı Yönetmeliğin 12/A maddesi (b) bendi hükümleri
dışında olduğunu belirten ve bahse konu uygulamaların gözden geçirilmesini talep
etmiştir.
Ticaret Bakanlığı, Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/A maddesinde, yemek kartı hizmeti veren kuruluşların, anlaşmalı oldukları perakende işletmelere uygulayacağı komisyon bedelinin yüzde altıyı geçemeyeceği bu kuruluşların,
perakende işletmelerden; sözleşmeyle belirlenen komisyon dışında, uygulama barındırma,
kira, sarf malzemesi, işletim, teknik destek, bakım bedeli ve depozito gibi adlar altında herhangi bir bedel talep edemeyeceği ve bu kuruluşlarca anlaşmalı perakende iş1etmelere
yapılan ödemelerin süresinin 5’inci maddenin ikinci fıkrasında öngörülen sureyi (halihazırda
otuz gün) aşamayacağı düzenlenmiştir.
Bu itibarla, anlaşmalı perakende işletmelere, isteğe bağlı hızlandırılmış ve acil ödeme hizmeti sunulabilecek olmakla birlikte söz konusu hizmetin sunulması halinde dahi işletmelerden tahsil edilecek toplam bedel Yönetmelikte belirtilen komisyon oranını aşamayacaktır.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası 20.03.2019 tarihli müracaatı ile Kahramanmaraş ili için Rüzgâr Enerji Santralleri yatırımlarında kapasite artırımlarına izin verilmesi talep edilmiştir.
Enerji ve Piyasa Düzenleme Kurumu’ndan Rüzgar Enerjisine dayalı üretim tesislerinin kapasite artış talepleri 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 7 nci maddesi ve Elektrik Piyasas1 Lisans Yönetmeliğinin (Yönetmelik) 24 üncü maddesi kapsamında değerlendirildiği
bilgisi verilerek.
Diğer taraftan, 28 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7164 sayılı “Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun” un 39 uncu ve 43 üncü maddeleri kapsamında yapılan düzenlemeler çerçevesinde,
ikincil mevzuat değişikliği çalışmaları Kurumları nezdinde devam etmekte olduğu cevabı
alınmıştır.
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Sonuç olarak, elektriksel kapasite artışı taleplerine ilişkin tesis edilecek iş ve işlemlerin,
ikincil mevzuat çalışmalarının akabinde sonuçlandırılması planlandığı vurgusu yapılmıştır.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası 29.03.2019 tarihli müracaatı ile yurt içi ticaretin dövizden bağımsız olarak tamamen Türk Lirası (TL) ile gerçekleştirilmesi yönünde yasal
düzenleme yapılması talep edilmiştir.
Bahse konu talep Hazine ve Maliye Bakanlığı’na iletilmiştir. Bu kapsamda, Bakanlıktan
alınan cevap; “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin ilgi’de kayıtlı yazısı ekinde yer alan
29.03.2019 tarihli 494 sayılı yazınızda; bilgisayar, telefon vb. iletişim ve bilişim malzeme
ticaretinde malzemelerin yurt dışından ithal edildiği, toptancılar tarafından anılan malzemeler için satın alma günündeki döviz kuru üzerinden fatura kesildiği ancak vadeli satışlarda
bedelin ödeme günündeki döviz kuru üzerinden yeniden hesaplanarak faturadaki miktardan
daha fazla bedel talep edilmesi nedeniyle ticaretin öngörülemez hale geldiği belirtilerek yurt
içi ticaretin dövizden bağımsız olarak Türk parası ile gerçekleştirilmesi yönünde düzenleme
yapılması talep edilmektedir.
Bilindiği üzere; 13.09.2018 tarihli ve 30534 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası
Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kadarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar
Sayısı:85) ile Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri ya da akdetmiş
bulundukları bazı sözleşmelere ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.
Bu kapsamda; Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’ın 4 üncü maddesinin (g) bendi “Türkiye’de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarında menkul ve gayrimenkul atım satım, taşıt ve finansal kiralama dâhil her türlü menkul
ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve
bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize
endeksli olarak kararlaştırılamaz.” hükmünü amir bulunmakta olup, anılan Karar’ın Geçici
8 inci maddesinde “Bu Kararın 4 üncü maddesinin (g) bendinin yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren otuz gün içinde, söz konusu bentte belirtilen ve daha önce akdedilmiş yürürlükteki
sözleşmelerdeki döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan bedeller, Bakanlıkça belirlenen
haller dışında; Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenir.” ifadesi yer almaktadır.
Bu çerçevede; söz konusu Karar değişikliğine ilişkin detaylar Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara ilişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’in 06.10.2018 tarihli
ve 30557 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32
Sayılı Karara ilişkin Tebliğ (2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:
2018-32/51)’in 1 inci maddesi ile değişik 8 inci maddesinde belirlenmiştir.
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Diğer taraftan; 16.11.2018 tarihli ve 30597 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası
Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara ilişkin Tebliğ (2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018-32/52) ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32
Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’in 8 inci maddesinde yeniden değişiklik
yapılmıştır.
Bu kapsamda, 2008-32/34 sayılı Tebliğ’in 8 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası “Türkiye’de
yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan
menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları
mümkündür.” hükmünü; ayni maddenin on birinci fıkrası “Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi
aralarında akdedecekleri; bilişim teknolojileri kapsamında yurt dışında üretilen yazılımlara
ilişkin satış sözleşmeleri ile yurt dışında üretilen donanım ve yazılımlara ilişkin lisans ve
hizmet sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme
yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkündür.”
hükmünü amirdir.
Aynı maddenin yirmi ikinci fıkrasında “ Uluslararası piyasalarda fiyatı döviz cinsinden belirlenen kıymetli madenlere ve/veya emtiaya endekslenen ve/veya dolaylı olarak dövize
endekslenen sözleşmeler, 32 sayılı Kararın 4 uncu maddesinin (g) bendi uygulaması kapsamında dövize endeksli sözleşme olarak değerlendirilir. Ancak, taşımacılık faaliyetlerine
ilişkin hizmet sözleşmelerinde akaryakıt fiyatlarına endeksleme yapılması mümkündür.”
hükmü yer almaktadır.
Bu itibarla; Türkiye’de yerleşikler arasındaki sözleşmelerde Türk parası kullanımını artırmak, ekonominin döviz kuru oynaklıklarına kani dayanıklı hale gelmesini sağlamak ve kur
risklerini etkin bir şekilde yönetmek amacıyla yukarıda belirtilen 85 sayılı Cumhurbaşkanı
kararıyla 32 sayılı Kararın 4 uncu maddesine (g) bendi ve aynı Karar’a Geçici 8 inci madde eklenmiştir. Söz konusu düzenlemeler finansal istikrarın sağlanmasına yönelik politikalar çerçevesinde dolarizasyonun önlenmesi amacıyla hayata geçirilmiştir. Ancak, anılan
hükümlerde yeni yapılacak veya mevcut sözleşmelerle ilgili olarak Bakanlığımızca uygun
görülen bazı hallerin istisna tutulabileceği düzenlenmiş olup ilgili kamu kurumlarının ve diğer paydaşların görüşleri de dikkate alınarak biliyim teknolojileri kapsamında yurt dışında
üretilen yazılımlara ilişkin satış sözleşmelerine, yurt dışında üretilen donanım ve yazılımlara
ilişkin lisans ve hizmet sözleşmeleri ile taış satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış
sözleşmelerine istisna tanınmış bulunmaktadır.“ şeklindedir.
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Konya Ticaret Odası 03.04.2019 tarihinde 3516 sayılı Ölçü ve Ayar Kanunu’na geçici
muafiyet maddesi eklenmesini talep etmiştir.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 3516 Sayılı Kanun’da değişiklik 28/02/2019 tarihinde yürürlüğe girdiğini, Geçici muafiyet maddesi ile 01/12/2018 tarihinden önce kanunun 15 inci maddesinin 1 inci fıkrasının c bendine giren fiilleri işleyerek cezai duruma düşmüş olanlara bu
madde hükümleri uygulanmaz denilerek bir defaya mahsus muafiyet getirildiğini belirtmiştir.
İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası 10.05.2019 tarihli müracaatı ile saat 22:00’dan sonra
gerçekleşen maddi hasarlı trafik kazaları için Trafik Kazası Tespit Raporu’nun kolluk kuvvetleri tarafından tutulması ve mevcut uygulamada kolluk kuvvetleri tarafından tutulan raporların da e-devlet sistemi üzerinden alınabilmesi talep etmiştir.
İçişleri Bakanlığı’ndan, “Saat 22:00’den sonra meydana gelen maddi hasarlı trafik kazalarına alkollü ya da sürücü belgesiz olarak karışan sürücülerin suistimallerini engellemek
amacıyla bu kazaların kaza tespit tutanaklarının kolluk kuvvetlerince tutulması ve kolluk
kuvvetlerince düzenlenen maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarının ve alkol raporlarına e-devlet sisteminden paylaşılmasma ilişkin talepleri konu alan ilgi yazı incelenmiştir.
Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin “Trafik Kazalarına Karışanlar” başlıklı 152’nci maddesinin
ikinci fıkrasında;
“ Sadece maddi hasarla sonuçlanan kazalarda;
Kazaya karışan sürücülerin tümü, yetkililerin gelmesine gerek görmez ve aralarında kazayı
kendi düzenleyecekleri tutanakla tespit etmek noktasında anlaşırlarsa “ Maddi Hasarlı Trajik
Kazası Tespit Tutanağı” düzenleyip birlikte imza altına alarak olay yerinden ayrılabilirler.
Tarafların anlaşma sağladığı durumlarda, yeni bir trafik kazasına sebebiyet vermemek ve
trajik akışını engellememek için mümkün olduğu takdirde olay yerinin fotoğrafları çekilerek
kazaya karışan araçlar taşıt yolu dışına çıkanlar ve Maddi Hasarlı Trajik Kazası Tespit Tutanağı burada düzenlenir.
Bir anlaşma ile olay yerinden ayrılmış olan taraflar, meydana gelen zararı sigortaları tarafından veya kendilerince doğrudan karşılanacağını kabul etmiş sayılırlar ve sonradan yetkililerden kaza tespit tutanağı düzenlenmesini isteyemezler.
Aşağıdaki durumlarda Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı trafik zabıtası, bulunmadığı veya yeterli olmadığı yerlerde ise genel kolluk tarafından düzenlenir:
Kazaya bir aracın karışması (tek taraflı maddi hasarlı kaza ise),
Taraflardan herhangi birinin sürücü belgesinin bulunmaması veya belgesinin kullandığı araç
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cinsi için yeterli olmaması,
Araçlardan herhangi birinin ülkemizde geçerli zorunlu mali sorumluluk sigortasının olmaması,
Sürücülerden herhangi birinde alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı şüphesinin bulunması,
Kazaya karışan araçlardan herhangi birinin kamu kurum veya kuruluşuna ait olması (Sağlık
Bakanlığına ait ambulans ve acil sağlık araçları hariç),
Kazada kamu malına veya üçüncü kişilere ait eşyaya zarar verilmiş olması hükümleri yer
almaktadır.” cevabı alınmıştır.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu internet sayfasında yayınlanan mermi fiyatlarının bayilere verilen fiyatlarla aynı olmasının bayiler
açısından mağduriyet oluşturduğunu ifade edilen ve bahse konu fiyat listesinin %20
’lik bayi kar marjının ilave edilmesi suretiyle tekrar güncellenmesini talep etmiştir.
Savunma Sanayi Başkanlığı, MKE ile Kurumları arasında imzalanan protokol kapsamında,
yurtdışından mermi ithalatı ile bunların yurtiçinde şatışı Savunma Sanayi Başkanlığı adına
MKE Kurumu tarafından yapılmakta oduğu, ithal edilen mermilerin fiyatları Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından belirlenerek MKE Kurumuna bildirildiği ifade edilmiştir. Bayilerin
de MKE Kurumu ile yaptıkları sözleşmeler gereğince bölgelerine göre tespit edilen %21 ile
%25 arasında kar marjı ilave etme hakkı bulunduğu belirtilmiştir.

Ürgüp Ticaret ve Sanayi Odası 03.07.2019 tarihinde, Okul Servis Araçları Yönetmeliği’nin 4. maddesinin (l) bendi gereğince her koltukta oturmaya duyarlı sensörlü sistemler bulundurma zorunluluğunun servis araçlarının model yılı göz önünde bulundurularak tekrar düzenlenmesi talebinde bulunmuştur.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, her koltukta oturmaya duyarlı sensörlü sistemler bulundurma zorunluluğunun servis araçlarının model yılı göz önünde bulundurulması talebinin mevzuat çalışmalarında değerlendirilmek üzere not alındığını ifade etmiştir.
Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası 09.07.2019 tarihli müraacatı ile ülkemizde ihraç edilen bazı
malların taşıma ve depolama sürecinde yoğun olarak kullanılan paletlerin, imalatı için kullanılan tomrukların vadeli satışlarından alınan vade farkının artırıldığı belirtilen ve bahse konu
vade farkı artışının üretimde girdi maliyetlerini arttırması nedeniyle iyileştirme yapılması
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talebinde bulunmuştur.
Orman Genel Müdürlüğü, Merkez Bankasının vade faizlerini düşürmesi ve piyasadaki gelişmeler dikkate alınarak oduna dayalı orman ürünlerinin satışlarında uygulanan vade faizi
oranı %9,6 ya indirildiğini bildirmiştir.

Mut Ticaret ve Sanayi Odası 09.07.2019 tarihinde; 23.08.2014 tarih ve 29097 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Sofralık Zeytin Tebliğ’e göre zeytin
eleklerinde ülke genelinde bir standardın sağlanmasını talep etmiştir.
Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan, “23/8/2014 tarih ve 29097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi Sofralık Zeytin Tebliği (Tebliğ No:2014/33)
nin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde zeytin dane aralığı, “bir kilogram zeytinin dane
adedini (dane sayısı/kg) ifade eder” şeklinde tanımlanmış; zeytinin dane irilik derecesi ise
“ürün özellikleri” başlıklı 5 inci maddesinde yer alan “Dane irili çekirdeksiz, dolgulu ve bütün
haldeki trim zeytinlere uygulanır. Zeytinin dane irilik derecesi ambalaj üzerinde belirtilen en
düşük dane sayısından daha az olabilir. Ancak ambalaj üzerinde belirtilen en yüksek dane
sayısından en fazla % 5 daha çok olabilir.” hükmü ile düzenlenmiştir.
Bilindiği üzere TGK-Sofralık Zeytin Tebliği piyasaya arz edilen ürünler izin dane irilik derecelerini vermektedir. Birincil üretimde çiftçi ve tüccar arasında gerçekleşen zeytin satışında
uygulanacak dane irilik dereceleri ve eleklerin standardizasyonu konusu söz konusu tebliği
hükümleri arasında yer almamaktadır.
Ülkemiz için stratejik öneme sahip olan zeytin ve zeytinyağı sektöründe özellikle 2000’li yıllardan sonra; Bakanlığımızca uygulanan politikalar ve özellikle ileriye yönelik üretim artışını
sağlayarak İspanya’dan sonra dünya ikinciliğine ulaşma hedefi doğrultusunda belirlenen
hedeflerden alan ve ağaç sayımızda istenilen düzeye ulaşılmış, önümüzdeki süreçte üretim
miktarinda da artışlar beklenmekte olup, sektör giderek gelişmeler kayıt edilmektedir.
Yukarıda ifade edildiği üzere ülkemiz için son derece önemli olan sektörde; Mut Ticaret
ve Sanayi Odası ve Mut Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerde, hasat
sonrası dönemde alım satım yapan gerçek ve tüzel kişiler tarafından bölgelere bırakılan
eleklerde farklı boylama yapıldığı, ürünün kalibrasyonuna yönelik bir kriterin bulunmadığı,
denetimi ve standardı ile ilgili mevzuat olmadığı ile söz konusu durumun haksız kazanca ve
üretici mağduriyetine yol açtığı belirtilmiştir.
Sonuç olarak; sorunun çözümü amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda
sektörün ilgili paydaşları ile bir çalışmanın yürütülmesi gerekli olduğu düşünülmekte olup,
söz konusu çalışmalara Bakanlığımızca katkı sağlanacaktır.” cevabı alınmıştır.
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Antalya Ticaret ve Sanayi Odası 07.08.2019 tarihinde, Serik ilçesinde nöbetçi noter
uygulaması başlatılmasını talep etmiştir.
Türkiye Noterler Birliği, vatandaşın ihtiyacını karşılamak, hizmeti daha verimli ve etkili sunulması amacıyla Serik ilçesinin Nöbetçi Noterlik uygulamasına dahil edildiğini belirtmiştir.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası 10.09.2019 tarihinde, sanayicilerin üretimini olumsuz
etkilediği belirtilerek, elektrik fiyatlarına yapılan son zammın gözden geçirilmesini
talep etmiştir.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, konu ile ilgili olarak “Öncelikle elektrik faturasında sayaç
okuma, kayıp-kaçak, iletim vb adında bir bedel bulunmadığının ve Elektrik ve Havagazı
Tüketim Vergisi, Enerji Fonu ve TRT Payı, KDV gibi vergi fon ve payların Kurumumuz görev
alanına girmediğin belirtilmesinde fayda görülmektedir. Bu kapsamda vergi, fon ve paylara
ilişkin şikâyetlerin T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ na iletilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.
14/03/2013 tarihli 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun “Tarifeler ve tüketicilerin desteklenmesi” başlıklı 17 nci maddesinde;
“Bu Kanun kapsamında düzenlenen ve bir sonraki dönem uygulanması önerilen tarifeler,
ilgili tüzel kişi tarafından Kurulca belirlenen usul ve esaslara göre, tarife konusu faaliyete
ilişkin tüm maliyet ve hizmet bedellerini içerecek şekilde hazırlanır ve onaylanmak üzere
Kuruma sunulur. Kurul, mevzuat çerçevesinde uygun bulmadığı tarife tekliflerinin revize
edilmesini ister veya gerekmesi hâlinde resen revize ederek onaylar. İlgi tüzel kişiler Kurul
tarafından onaylanan tarifeleri uygulamakla yükümlüdür. ”
hükmü yer almaktadır.
Dağıtım bedeli Kanun gereğince çıkarılmış olan Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği, Dağıtım Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ ve diğer ikincil mevzuat kapsamında
belirlenmektedir. Dağıtım bedeli dağıtım sistem kullanım fiyatını kapsamakta olup dağıtım
hizmeti sunabilmek için dağıtım sistemine ilişkin olarak Kanunda öngörülen yatırım harcamaları, işletme ve bakım giderleri dikkate alınarak hesaplanan ve tüm dağıtım sistemi kullanıcılarından tahsil edilen bir bedeldir. Dağıtım bedeli enerjiye, perakende satış hizmetine
ilişkin maliyetleri içermemektedir.
Elektrik faturalarında yer alan bedeller, elektriğin üretilip sisteme verilmesi, tüketiciye ulaştırılması ve sonrasındaki tüketici hizmetlerine kadar oluşan aktif enerji tabanlı maliyetler,
perakende satış hizmeti kapsamında oluşan maliyetler, TEİAŞ’a ödenen sistem kullanım
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ve sistem işletim bedeli, dağıtım sistemindeki kayıplar, dağıtım ve iletim sistemindeki bakım
onarım faaliyetleri, yenileme ve kapasite artırımına ilişkin yatırımlar, müşteri hizmetleri gibi
tüm gider ve harcamalara ilişkin maliyetleri içermektedir. Söz konusu kalemlerde yaşanan
artış faaliyetin doğal bir sonucu olarak hizmetin alıcısına da etki etmektedir. Maliyet parametrelerinde yaşanan artışın elektrik birim bedelleri yansımaması, faaliyetin aksamasına,
doğru ve yeterli bir biçimde işlememesine sebep olabilecek olmakla birlikte bu yönüyle hem
Kanun’ un amacına, hem de yukarıda mezkur 17 nci madde hükmüne aykırılık teşkil etmektedir. Bu doğrultuda 2019 yılı son çeyreği itibariyle elektrik birim bedellerine etki eden
maliyet kalemlerinde yaşanan artış sonucu elektrik birim bedellerinde de artış yapılması
ihtiyacı hasıl olmuş olup yapılan artışın yeniden değerlendirilmesinin söz konusu olmadığı
ifade edilmelidir.” cevabını iletmiştir.

İzmir Ticaret Odaıs, 50 cc motorsikletlere trafik sigortası poliçesi düzenleme zorunluluğu getirilmesi talebinde bulunmuştur.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından “Motorlu bisiklet ve elektrikli bisikletlere trafik sigortası
yaptırma zorunluluğu getirilmesine ilişkin talepleri konu alan ilgi yazı incelenmiştir.
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun “Motorsuz taşıtlar ve motorlu bisiklet” başlıklı
103’üncü maddesinde;
“Motorsuz taşıtlar ile motorlu bisiklet sürücülerinin hukuki sorumluluğu genel hükümlere
tabidir” hükmü yer almaktadır. Motorsuz taşıtların karışmış olduğu trafik kazaları nedeniyle
meydana gelen hasarların tazmini Karayolları Trafik Kanunu’nun 103’üncü maddesi gereğince genel hükümlere tabi olup, ilgili adli makamlara müracaat etmek suretiyle kusur oranında hasarın karşılanması talep edilebilmektedir.
Ayrıca motorlu bisiklet ve elektrikli bisikletlere trafik sigortası yaptırma zorunluluğu getirilmesine ilişkin talep mevzuat çalışmalarında değerlendirilmek üzere not edilmiştir.” cevabı
alınmıştır.

Nazilli Ticaret Odası 05.11.2019 tarihinde Ulusal Medyada “glikoz şurubu” ile ilgili
yapılan haber yayınları hakkında tespit ve çözüm önerilerinin yer aldığı başvurusu
RTÜK’E iletilmiştir.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’ndan,
“Ulusal medyada, pastaneler ve unlu mamüller üreten küçük ölçekli işletmelerin ürünlerinde kullandıkları “glikoz şurubu” ile ilgili yapılan haber yayınlarında, haberin sunumu ve ifade
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ediliş tarzının söz konusu işletmeler açısından mağduriyet oluşturduğu ve bu yayınlar hakkında Üst Kurulumuz tarafından gerekli işlemlerin yapılması talep edilmektedir.
6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun ile radyo ve
televizyon yayınlarının düzenlenmesi ve denetlenmesi görevi Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na verilmiştir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, programları yayınlandıktan sonra ilgili
Kanun hükümlerine uygunluk açısından denetlemekte olup Üst Kurulun programlara yayından önce müdahale etme veya programları yayından kaldırma yetkisi bulunmamaktadır.
Yayınlar, Üst Kurul uzmanlarınca titizlikle takip edilmekte ve Kanun hükümlerine aykırı yayınlar için rapor düzenlenmekte, bu raporlar ve yayın kopyaları Üst Kurulca değerlendirilerek, gerektiğinde aynı Kanunun 32’nci maddesi hükümlerine göre kuruluşlara uyarı, idari
para cezası, program durdurma, geçici yayın durdurma ve yayın lisansı iptali cezası şeklinde müeyyideler, hukuki sürecin tamamlanması ile uygulanmaktadır.
Üst Kurul şikâyet esaslı değil, re›sen denetim yapmakla birlikte, şikâyetler de titizlikle incelenmektedir. Başvurunuzda sözü edilen türden haber yayınları da yukarıda açıklanan
prosedür çerçevesinde takip edilmekte olup, ilgili Yasada yer alan yayın ilkelerine aykırı bir
hususun tespit edilmesi durumunda rapor düzenlenmektedir. Üst Kurul tarafından verilmiş
olan müeyyide kararlarına www.rtuk.gov.tr adresindeki Üst Kurul Kararları bölümünden ulaşılabilmektedir.
Öte yandan, tarafınızca yayın kuruluşunun, ortak denetim ile öz denetim mekanizmalarının oluşturulması, izleyici ve dinleyicilerden ulaşan şikâyetlerin değerlendirilip kuruluşun yayın kuruluna sunulması ve sonuçlarının takip edilmesi amacıyla oluşturulan izleyici temsilciliğine yapılacak başvurunun da dikkate alınacağı düşünülmektedir. İzleyici temsilcilerinin
iletişim adreslerine www.rtuk.gov.tr adresinde bulunan “İzleyici-Dinleyici/Yayın Denetimi”
başlığı altında yer alan “İzleyici Temsilciliği” bölümünden ulaşabilirsiniz.” cevabı alınmıştır.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası 08.11.2019 tarihinde, kamu kurum ve kuruluşları tarafından, bildirimde bulunulmaksızın süresinde ödenmeyen kamu alacaklarının tahsiline ilişkin e-haciz yoluyla banka hesaplarına bloke konulmasının; üyelerinizin para
çekme, yurt içi ya da yurt dışı havale, EFT gibi bankacılık işlemlerini gerçekleştirememesine yol açtığını belirterek; bahse konu soruna çözüm getirilmesini talep etmiştir.
Gelir İdaresi Başkanlığı, “Bilindiği üzere, usulüne uygun olarak tarh ve tahakkuk ettiği halde
süresinde ödenmeyen kamu alacaklarının takip ve tahsili 6183 sayılı Amme Alacaklarının
Tahsil Usulü Hakkında Kanundan kaynaklanan bir zorunluluktur.
Anılan Kanun hükümlerine göre yürütülen cebri takibat işlemlerinde; borçlulara Kanunun
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55 inci maddesi gereğince öncelikle ödeme emri tebliğ edilmesi, bu işlemi müteakip borcun
ödenmemesi veya diğer şartların yerine getirilmemesi halinde ise haciz yoluna gidilmesi
gerekmektedir.
Diğer taraftan, anılan Kanunun 62 nci maddesinde, “Borçlunun, mal bildiriminde gösterilen
veya tahsil dairesince tespit edilen borçlu veya üçüncü şahıslar elindeki menkul malları ile
gayrimenkullerinden, alacak ve haklarından amme alacağına yetecek miktarı tahsil dairesince hacz olunur... “ hükmü yer almaktadır.
Bu itibarla, ödeme süresi içerisinde ödenmeyen amme alacaklarının tahsili amacıyla amme
borçlusunun mal, hak ve alacaklarına tahsil dairesince haciz tatbik edilmesi kanundan doğan bir zorunluluk olup, haczin kaldırılması ise; haczin dayanağı olan amme alacağının asıl
ve ferileriyle birlikte ödenmesi durumunda mümkündür.
Öte yandan, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi çerçevesinde çok zor durumda olması
nedeniyle borçlarını defaten ödeyemeyeceğini belirterek bağlı bulundukları vergi dairesinden borçlarının tecilini talep eden mükelleflerin, borçlarının nev’i itibarıyla tecil edilebilir nitelikte bulunması ve yapılacak değerlendirme sonucunda da bu taleplerinin kabul edilmesi
durumunda anılan madde uyarınca borçlarını cari oranda alınacak tecil faizi (yıllık %19)
karşılığında taksitler halinde ödemeleri mümkün bulunmaktadır.” cevabı alınmıştır.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 18.11.2019 tarihinde yurt içi ve yurt dışı lojistik hizmeti
veren firmaların otoyol ve köprü gişe geçişlerinde büyük sorunlar yaşadığı ve sorunların çözümü noktasında girişimlerde bulunulmasını talep etmiştir.
Karayolları Genel Müdürlüğü’nden “Yap-İşlet-Devret Modeli ile yapım çalışmaları tamamlanarak tamamen işletmeye açılmış olan Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil) Otoyolu ile ilgil olarak; Gebze Orhangazi-İzmir otoyolunda kurulan ücret
toplama sistemi, İdaremiz tarafından işletilen otoyollarda kurulmuş olan mevcut sistemden
farklı olarak çıkış kulvarlarından geçerken araç üzerindeki OGS veya HGS etiketi vasıtası
ile ilgili bankalara veya PTT’ye anlık bakiye sorgusu yaparak, bakiye yeterliyse, ücreti tahsil
edecek şekilde çalışmaktadır. Bu sorgunun yapılabilmesi için öncelikle etiket sorunsuz çalışır durumda olması, cama doğru şekilde yapıştırılmış olması, sorgunun sonucunda paranın
tahsil edilebilmesi için etiket hesabında yeterli bakiyenin bulunması, bakiye sorunu olmayan
başka bir hesaptan ya da limit sorunu bulunmayan bir kredi kartından işlevsel bir otomatik
ödeme talimatı bulunması ve OGS bankası veya PTT’nin araç kulvarın sonunda bulunan
gişeye ulaşıncaya kadar bakiye ile ilgili durumu gişeye bildirmesi gerekmektedir. Bunlardan
herhangi birisinin sağlanamaması durumunda etiket hesabından tahsilat yapılamaz.
Etiket vasıtası ile tahsilat yapılamadığı zaman işlemin devam etmesi adına müşteriye iki
seçenek sunulmaktadır. Bu seçeneklerden bir tanesi İhlali (ödemesiz) geçiştir, bir diğeri ise
geçiş ücretinin nakit veya kredi/banka kartı ile ödenmesidir. İhlali (ödemesiz) geçişin tercih

18

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği • www.tobb.org.tr

2019 DİLEKLERİ İNCELEME KOMİSYONU RAPORU

edilmesi halinde geçiş sonrasında etiket hesabında yeterli bakiyenin bulunması halinde
geçişi takip eden 15 gün içerisinde geçiş ücreti etiket hesabından otomatik tahsil edilmeye
çalışılmakta, ancak, bu süreçte de bakiye yetersizliği, talimat eksikliği, hesaptaki tutarım
başka projelerdeki geçişler nedeniyle tükenmesi vb. nedenlerle tahsilatın gerçekleşmemesi
durumunda müşterinin cezaya girerek mağdur olmasını engellemek adına yapılması gerekenlere dair bilgileri içeren “İhlali (Ödemesiz) Geçiş Bildirimi ve “İGB›li (Ödemesiz) Geçiş»
notlu yazar kasa fişi ibareli yazar kasa fişi gişede ihlali (ödemesiz) geçiş sırasında müşteriye iletilmektedir.
İhlali (ödemesiz) geçilmesi halinde araç sürücüsü tarafından teslim ahmak üzere «İhlali
(Ödemezi) Geçiş Bildirimi” (İGB) ve geçişin ihlali olduğu üzerine “İGB›li Geçiş” yazılarak
belirtilmiş olan yaza kasa fişi düzenlenmektedir. İhlali (ödemesiz) geçiş halinde cezalı duruma düşmemek için geçiş ücretinin mutlaka geçişi izleyen 15 (on beş) gün içerisinde Ziraat
Bankası A.Ş. veya QNB Finansbank A.Ş. şubelerinden, bu bankaların internet bankacılığı
sistemlerinden, igs.otoyolas.com.tr veya KGM “Geçiş İhlal Sorgulama” internet adresinden
ihlalli geçiş sorgusu sonrasında “ödeme yap” seçeneği ile ya da OTOYOL A.Ş. mobil uygulaması ile ödenmesi gerekmektedir. İhlali (ödemesiz) geçiş durumunda ödemenin yukarıda
belirtilen noktalardan yapılabileceği hususu İhlali (Ödemesiz) Geçiş Bildirimi, yazar kasa
fişi ve OTOYOL A.Ş. internet sitesi gibi birçok kaynakta açık olarak ifade edilmektedir. İhlali
(ödemesiz) geçiş ücretinin geçiş sonrasında ödenmesi konusunda tüm sorumluluk ilgili yasal düzenleme gereği araç sahiplerinindir.
Yukarıda belirtilen bilgiler kapsamında ayrıca belirtmek isteriz ki; geçişler esnasında nakit
veya kredi/banka kartı ile ödeme için kasten yapılmış bir işlem bulunmamaktadır. Otoyolun
işletmesi sırasında toplanan ücretlerin tamamı İdaremiz ve alt birimler tarafından sürekli
denetim altındadır.
Ayrıca bahse konu Yurtiçi ve Yurtdışı Lojistik Hizmeti veren firmaların plaka bilgilerinin olmaması nedeniyle inceleme yapılamamış olup, firmaların otoyolumuzdan gerçekleştirdiği
geçişleri ile ilgili 0 850 399 35005 numaralı Çağrı Merkezi vasıtasıyla veya sorun@otoyolas.
com.tr adresi üzerinden elektronik posta yoluyla iletişime geçilerek bilgi talep edilebilir.
Diğer taraftan; Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı yolları Dahil) Otoyolunun ilgili dönem gelir toplamının binde birinden daha küçük bir mertebede olsa da zaman
zaman gerek banka/PTT bağlantılarındaki anlık iletişim kesintileri, gerek araçların kulvar
içerisinde düzensiz hareket etmeleri veya kulvar değiştirmeleri, gerek nakliye araçlarının
akslarını geçiş anında indirip kaldırmaları, gerek bazı araçların 1ki aks arası mesafelerinin
3,20m’ye eşit veya çok yakın olması, gerekse araçların yarattığı sıra karışıklıkları nedeniyle
mükerrer ücret tahsilatı veya fazla tahsilat söz konusu olabilmektedir.
İlgi yazınız ile iletilen aracın 20.04.2019 tarihli geçişi esnasında söz konusu araç 4. sınıf
olmasına rağmen 5.sınıf ücret alındığı tespit edilmiş olup, elektronik posta yolu ile IBAN
bilgileri doğrultusunda iade işlemleri gerçekleştirilmiştir.” cevabı alınmıştır.
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Sivas Ticaret ve Sanayi Odası 19.12.2019 tarihinde vakıf taşınmazlarındaki kira ücretlerinin tekrar gözden geçirilmesini talep etmiştir.
Vakıflar Genel Müdürlüğü,” Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak son üç yıldır dünyada ve bölgemizde gelişen olaylara duyarlılık göstererek Bakanlar Kurulu Kararı ile vakıf taşınmaz
kiracılarına kira artışı yapılmamış yada kira alacaklarının bir kısmından vazgeçme şeklinde
uygulama yoluna gidilmiştir. Mülkiyeti Mazbut Vakıflara ve Vakıflar Genel Müdürlüğümüze
ait ecdat yadigari vakıf taşınmazların bakım, onarım ve restorasyonu ile mazbut vakıflara ait
vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi taşınmazlardan elde edilen gelirler
ile sağlanmaktadır. Gelinen aşamada bu faaliyetlerin sürdürülebilmesi için Vakıf Taşınmazların Tip Kira Sözleşmesinin 3. Maddesi ve Vakıf Taşınmazların Kiraya Verilme Usul ve
Esaslarının 5. Maddesinde; “Kira artış oranları TÜFE’nin yanında kiralananın durumu ile
emsal ve rayiç kira bedelleri dikkate alınarak belirlenir” hükmü gereği piyasa rayiç bedelleri
dikkate alınarak mevzuat ve sözleşme hükümleri uyarınca yapılmıştır.” cevabını vermiştir.

Adana Ticaret Odası tarafından 20.12.2019 tarihinde 28346 sayılı Yönetmeliğin 52.
maddesindeki hallerin kapalı olmasına ilişkin süre sınırlamasının 10-12 saate uzatılması ve haftanın bir günü hallerin kapatılması talep edilmiştir.
Ticaret Bakanlığı konu ile ilgili olarak; “Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında
Yönetmeliğin 52 nci maddesinin birinci fıkrasında; toptancı halinin açılış ve kapanış saatlerinin, mevsim şartları ve yöresel ihtiyaçlara göre toptancı hal yönetim birimince belirleneceği,
bu belirleme yapılırken, halin yirmi dört saatin kesintisiz en az altı saatinde kapalı olmasının
sağlanacağı, ikinci fıkrasında; toptancı halinin açılış ve kapanış saatleri ile çalışma dönemi
veya günlerinin belirlenmesinde ilgili meslek örgütünün görüşünün alınacağı ifade edilmiştir.
Bu kapsamda; mevsimsel şartların ve yöresel ihtiyaçların farklılık gösterebilmesi nedeniyle,
mezkur Yönetmelik ile bütün toptancı halleri için yeknesak bir çalışma gün ve saati belirlenmemiş ve halin yirmi dört saatin kesintisiz en az altı saatinde kapalı olmasının sağlanması
ve ilgili meslek örgütünün görüşünün alınması suretiyle toptancı hallerin çalışma gün ve
saatlerini belirleme görevi hal yönetim birimine tevdi edilmiştir. Bu itibarla; çalışma gün ve
saatlerinin belirlenmesine ilişkin olarak toptancı hallerin kurulmasından ve işletilmesinden
sorumlu belediyelere müracaat edilmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir.” şeklinde
görüş bildirmiştir.
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