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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Genel Kurulunun Sayın Delegeleri,

Bildiğiniz gibi 17 Nisan 2020 ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7244 sayılı Yeni 
Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hak-
kında Kanun ile Bazı Kanunlarda Yapılan Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 inci mad-
desi ile Birliğimiz Genel Kurulu bir yıl sonraki Genel Kurul ile birlikte yapılması kararlaştırıl-
mıştır.

Bu kapsamda, Birliğimizin pandemi nedeniyle ertelenen Genel Kurulu süresince 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 doğrul-
tusunda hazırlanmakta ve Birliğimiz Yönetim Kurulunca bu çalışmalar Cumhurbaşkanı, Ba-
kanlar 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  TOBB Dilekleri İnceleme Komisyonu Başkanı
ZEKAİ KAMİTOĞLU  TOBB Dilekleri İnceleme Komisyonu Başkan Yardımcısı
LÜTFİ KOÇ   TOBB Dilekleri İnceleme Komisyonu Sözcüsü
SAİM ALPASLAN  TOBB Dilekleri İnceleme Komisyonu Raportörü
ABDULLAH BAĞIRKAN TOBB Dilekleri İnceleme Komisyonu Üyesi
HALUK TRABZON  TOBB Dilekleri İnceleme Komisyonu Üyesi
PAŞA AĞDEMİR  TOBB Dilekleri İnceleme Komisyonu Üyesi
ŞÜKRÜ KESKİN   TOBB Dilekleri İnceleme Komisyonu Üyesi
ZEYNEL AÇIKGÖZ   TOBB Dilekleri İnceleme Komisyonu Üyesi
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Manisa Ticaret ve Sanayi Odası 03.01.2020 tarihli müracaatıyla Yunusemre ilçesine 
ikinci bir noter açılmasını talep etmiştir.

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Noterlik Kanunu Yönetmeliğinin 2. Mad-
desinde yeni kurulacak noterlik dairelerinin yerinin, o noterliğin bağlı olduğu noter odası ile 
Cumhuriyet Başsavcılığının düşüncesi alındıktan sonra Bakanlıkça tespit edildiği bilgi veril-
miş ve bahse konu talebin ihdas çalışmalarında değerlendirileceği ifade edilmiştir.

Eskişehir Ticaret Odası, 07.01.2020 tarihinde 41040 oda sicil No:41040 numaralı üyesi 
için restaurant faaliyetine yönelik kapanış kaydı ile ilgili vergi dairesi sicil bilgilerinin 
teminini talep etmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı, mükellefıyet kaydına ilişkin ekran görüntülerini hazırlayarak talep 
edilen bilgileri iletmiştir.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, 13.01.2020 tarihinde “Türk Gıda Kodeksi Tebliği 
(Tebliğ No:2006/55)” ile ilişkili olarak reçel üretimi için revizyon çalışmaları yapılması 
yönünde girişimlerde bulunulması talebinde bulunmuştur.

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan “Reçel, jöle ve marmelat ürünlerinin özellikleri, Türk Gıda 
Kodeksi kapsamında 30 Aralık 2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi — Reçel, Jöle, Marmelat ve Tatlandırılmış Kestane Pü-
resi Tebliği (Tebliğ No: 2006/55) ile düzenlenmiştir. Bu Tebliğ, 2001/113/EEC sayılı “Meyve 
Reçeli, Jöle, Marmelat ve Tatlandırılmış Kestane Püresine ilişkin Konsey Direktifi” dikkate 
alınarak Avrupa Birliğine uyum çerçevesinde hazırlanmıştır. Tebliğ çalışmaları, tüm ilgili 
Kurum ve kuruluşlardan temsilcilerin katıldığı işlenmiş Meyve ve Sebze Alt Komisyonu - 
Reçel Çalışma Grubu’nda yürütülmüştür. Bu çalışma esnasında ülkemizde üretilen ürünler 
öncelikli olarak dikkate alınmıştır. Geleneksel reçel, ekstra geleneksel reçel ve geleneksel 
marmelat direktifte yer almayan ve ülkemizde üretim ve tüketiminin diğer ürünlere göre 
daha fazla yapıldığı ürün gruplarıdır. “Geleneksel reçel, ekstra geleneksel reçel ve gele-
neksel marmelat” ülkemizde üretilen özel ürünler olup Direktifte yer alan reçel, ekstra reçel 
ve marmelat tanımlarına uymamaktadır. Tebliğ bildirime sunularak Direktiften bu konularda 
sapma yapılmıştır. «Geleneksel» ifadesi bu ürünleri Tebliğ de yer alan reçel ve marmelattan 
ayırmak amacıyla kullanılmıştır. Direktiften farklı ülkemize özgü olan bu ürün grupları izin 
meyve suyu kullanılmasına müsaade edilmiştir.
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Türk Gıda Kodeksi kapsamındaki mevcut düzenlemeler, gelen taleplere istinaden revize 
edilebilmektedir. Tebliğ değişiklik talebiniz, Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonu’na sunulacak 
olup; revizyon çalışmaları başlaması halinde Tebliğ değişikliklerine ilişkin görüşleriniz dikka-
te alınacaktır.” cevabı alınmıştır.

Kayseri Sanayi Odası (03.01.2020) ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (04.02.2020), tarım 
makinesi imalatı yapan firmaların, “Tarım Makineleri Deney Raporu” alma zorunlulu-
ğu bulunduğu ve bahse konu raporun alınabilmesi için Ankara’daki test merkezleri-
nin yetkilendirildiğini belirtilmiş ve firmalar açısından zaman kaybının ve ilave maliyet 
artışlarının önlenebilmesi için daha önceki yıllarda olduğu gibi belgelendirme süreç-
lerinin tekrar üniversitelerin ilgili bölümlerinde yapılması taleplerinde bulunmuştur.

Tarım ve Orman Bakanlığı konu ile ilgili olarak “Cumhurbaşkanlığınca 10/7/2018 tarih ve 
30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkındaki 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 410’uncu maddesinin (c) bendi ile 417’inci maddesinin 
(e) ve (n) bentleri kapsamında Bakanlığımız bünyesinde; tarımsal faaliyetlerde kullanılan, 
tarımsal mekanizasyon araçlarının deney, belgelendirme ve denetimleri; deney kurumları-
nın yetkilendirilmesi ve denetimleri ile Bakanlık destekleme uygulamalarına konu olan ta-
rımsal mekanizasyon araçlarına ait destekleme, hibe ve projelerin etkin bir şekilde yönetil-
mesine ilişkin uygulama esasları belirleme görevleri verilmiştir.

Geçmişte, tarımsal mekanizasyon araçlarının deney, belgelendirme ve denetimleri ile de-
ney kurumlarının yetkilendirilmesi ve denetimleri çalışmalarında zaman zaman aksaklıklar 
yaşanmıştır. Özel sektör, üniversiteler ve üretim alanında çalışmalarını sürdüren tüzel ve 
gerçek kişilerce ihtiyaçlarının belirlenmesinde, kaliteli, ekonomik ve çözüme kolay ulaşıla-
bilirlikte sıkıntılar görülmüş olup, bu konuda Bakanlığımıza çok sayıda şikayet iletilmiştir.

Yapılan tarımsal mekanizasyon deneylerin de, deneyi yapan kurumun personel yetersizliği, 
iş yoğunluğunun fazlalığı ve her deneyi yapamaması v.b. birçok sorunla karşılaşılmıştır. Ta-
rımsal mekanizasyon aracı üretimi yapan çok farklı sayıda ve yapıda firmalar bulunmakta-
dır. Bu firmalardan AR-GE çalışmaları yapan, sektörde sürekli kendini yenileyen ve çağdaş 
tarım alanında kendine bir misyon yükleyen, kaliteli ve serbest piyasa koşullarında rekabet 
edebilen firmalar ile merdiven altı üretim yapan, kendini geliştiremeyen firmaların ayrımı da 
açıkça ortaya konulamamıştır. Bu sebeple, zirai kredilendirme belgesi alan ve üretimde bu-
lunulan tarımsal mekanizasyon araçlarının performanslarında, kalitelerinde ve kullanımında 
olumsuzluklar yaşanmıştır.

Bakanlığımızca Tarım Reformu Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kurulan Tarım Teknoloji-
leri ve Mekanizasyon Daire Başkanlığımızca, önümüzdeki süreçte tarımsal mekanizasyon 
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araçlarının deney ve belgelendirme çalışmaları ile deney merkezlerinin yetkilendirilmesi ve 
denetimine ilişkin mevzuat çalışmalarına başlanılmıştır. Bu çalışmalar sırasında, üretici fir-
maların ve çiftçilerimizin mağdur olmaması amacıyla öncelikle deney talebine bağlı olarak 
Bakanlığımız bünyesinde çalışmaların yıllardır bu alanda sürdüren yaklaşık 60 civarında 
aktif ve deneyimli personeli bulunan Tarım Alet ve Makine Test Merkezi Müdürlüğüne (TAM-
TEST) deney sevkleri yapılırken, yine firmaların bulunduğu bölge ve mevsimsel koşullarda 
dikkate alınarak, yerinde test yapılması, gerektiğinde aracı yerinden oynatmadan, deney 
merkezine getirmeksizin TAMTEST personeli görevlendirilerek yapılmakla birlikte, eskiden 
olduğu gibi yetkili üniversitelere de deney sevkleri yapılmaktadır. Bakanlığımızca gerekli 
mevzuat çalışmalarımızın 2020 yılı Ocak ayı itibariyle sonuçlandırılması hedeflenmektedir. 
Mevzuat çalışmalarının sonuçlanması ile birlikte eskiden olduğu gibi tarımsal mekanizas-
yon araçlarının deney, belgelendirme ve denetimleri sonucunda gerekli koşulları sağlayarak 
yetkilendirilmiş üniversitelere ve Bakanlık birimlerine deney sevkleri yapılacaktır.

Bakanlığımızca yürütülen tüm çalışmalarda olduğu gibi, tarımsal mekanizasyon alanında 
da hizmet veren ülkemiz çiftçisine, sanayicisine ve tüm kesimlere daha iyi ve daha kaliteli 
üretimde bulunabilmesini sağlamak temel hedefimizdir.” cevabı alınmıştır.

Rize Ticaret ve Sanayi Odası 06.02.2020 tarihinde ize ilindeki arazi kısıtlılığı nedeniyle 
eski antrepoların Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 
2. maddesinin f bendi kapsamı dışarısında bırakılması talebinde bulunmuştur.

Söz konusu talebe istinaden Ticaret Bakanlığı “Rize Ticaret ve Sanayi Odası’nın dilekçe-
sinde özetle; 01.08.2017 tarih ve 30141 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Yönet-
meliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile antrepo açma ve işletme iznine ilişkin 
aranan şart ve niteliklerde değişiklik yapıldığı; ancak Okutur Turizm Sanayi Ticaret A.Ş.’nin 
antreposunun genel antrepo hizmeti veren antrepoların sahip olması gereken büyüklük 
şartını sağlamadığı, Rize ilinin coğrafi şartları sebebiyle genişleme alanının bulunmadığı 
belirtilmekte ve eski antrepoların söz konusu şart kapsamı dışarısında bırakılması talep 
edilmektedir. 

Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınan 28.01.2020 tarihli 51782659 
sayılı yazıda da; Rize Gümrük Müdürlüğüne bağlı antrepolardan sadece Okutur Turizm 
Sanayi Ticaret A.Ş.’ye ait A61000006 kodlu antreponun alan şartlarını sağlamadığı, Rize 
Ticaret ve Sanayi Odası nezdinde yapılan araştırmada da, Rize’de en az 3000 m2 ’lik ta-
şınmaya elverişli, sorunsuz bir alanın bulunmadığının tespit edildiği, Okutur Turizm Sanayi 
Ticaret A.Ş.’nin söz konusu antreposunun mevcut durumu ile işletilmeye devam edilmesin-
de sakınca olmayacağı hususu Genel Müdürlüğümüze iletilmiştir. 
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Bakanlığımızca yapılan çalışmalar sonucunda, antrepo rejiminin sağlıklı işleyebilmesi için 
antrepolarda bazı niteliklerin bulunmasının önemli olduğu kanaatine ulaşılmış ve yapılan 
değişiklik ile genel antrepo izinlerinin 5 yıl ile sınırlanması, halen işletilmekte olan genel 
antrepoların da yapılan düzenlemelere en geç 3 yıl içinde uyum sağlaması, uyum sürecinin 
yeni şartların içeriğine göre kademeli gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. 

Bu çerçevede, Gümrük Yönetmeliği’nin 519 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında genel ant-
repo olarak açılıp işletilmesi istenen yerlerin açık ve/veya kapalı alanları toplamının büyük-
şehir belediyesi sınırları içerisinde 5.000 m²’den, diğer yerlerde ise 3.000 m²’den küçük 
olmaması hükmü gereğince yeni açılan antrepoların anılan alan şartını sağlaması gerek-
mektedir. Bununla birlikte antrepoların taşınma yolu ile işlemlerine devam etmeleri mümkün 
bulunmakta olup, bu kapsamda bilgi notu ile de Makam bilgilendirilmiştir. 

Diğer taraftan, 01.08.2017 tarihli 30141 sayılı Resmi Gazete ile Gümrük Yönetmeliğinde ya-
pılan değişiklikle mezkur Yönetmeliğin 519 uncu maddesinin birinci fıkrası; «Yatırım iznine 
tabi antrepolar için antrepo açma ve işletme izinleri; açma ve işletme izin belgesinin düzen-
lendiği tarihten itibaren beş yıl geçerli olacak şekilde verilir. Süre sonunda faaliyetine devam 
etmek isteyen antrepo işleticileri açma ve işletme iznine ilişkin yürürlükte olan mevzuata 
uygun şartların sağlandığını gösteren belgeleri bağlı oldukları gümrük müdürlüğüne ibraz 
ederek açma ve işletme izninin geçerlilik süresinin uzatılmasını talep ederler....” olarak de-
ğiştirilmiştir. Dolayısıyla, 5 yıllık sürenin sonuna kadar söz konusu antreponun mevcut du-
rumu ile işletilmeye devam edilmesinde sakınca bulunmamakta olup, bu sürenin bitiminde 
faaliyete devam edilecekse açma ve işletme izin başvurusu yenilenirken anılan maddede 
belirtilen şartların sağlanması gerekmektedir.” cevabını iletmiştir.

Ankara Ticaret Odası 11.02.2020 tarihinde Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS) ile 
ödemelerini zamanında yapan firmaların mevcut limitlerinin korunması talebinde bu-
lunmuştur.

Türkiye Bankalar Birliği Doğrudan Borçlandırma Sistemi ile ödemelerini zamanında yapan 
firmaların mevcut limitlerinin korunması hakkındaki talebi Birlik üyesi bankalara 09.03.2020 
tarihli üst yazısı ile gönderildiğini bildirmiştir.
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Adana Ticaret Odası 17.02.2020 tarihinde hallerdeki rayiç bedeller ile ilgili düzenleme 
yapılmasını talep etmiştir.

Ticaret Bakanlığı’ndan konu ile ilgili olarak “5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz 
ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna is-
tinaden bildirim işlemi, bildirimcilerin beyanına esas olarak gerçekleştirildiğinden özellikle 
fiyat konusunda gerçeğe aykırı düşük birim fiyatlar üzerinden bildirimler yapılmakta ve bu 
husus vergi kaybına yol açmaktadır. Bu durumun engellenmesi ile Sistemdeki fiyat bilgileri-
ne güvenin sağlanması ve doğru bilginin üretilmesi amacıyla her bir ürün için günlük olarak 
değişen asgari bildirim fiyatı sistem üzerinden derlenen son yedi günün ağırlıklı ortalama 
fiyatının yüzde otuz (%30) aşağısı ve azami bildirim fiyatı, son yedi günün ağırlıklı ortalama 
fiyatının on (10) kat yukarısı olarak sistem tarafından belirlenmektedir. Örneğin «domates 
diğer» ürünü için son yedi gün içinde tüm Türkiyede yapılan işlemlerde gerçekleşen fiyatla-
rın, ilgili işlem hacimlerine göre ağırlıklandırılması ile oluşan ağırlıklı ortalama fiyat 2.50 TL 
olarak gerçekleştiğinde 0.75 TL’den daha düşük ve 25 TL’den daha yüksek fiyat bildirilmesi 
sistem tarafından engellenmektedir. Bununla birlikte, gerçek satış fiyatını tevsik eden belge-
lerin Bakanlığımıza sunulması durumunda belirlenen asgari fiyatın altında ve azami fiyatın 
üstünde bildirim yapılabilmesi mümkün kılınmaktadır.” cevabı alınmıştır.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası 18.02.2020 tarihinde , noterler tarafından yapılan 
ikinci el taşıt alım - satım işlemleri ile alakalı olarak satış sözleşmelerine, satışın ger-
çekleştiği saatin yazılması talebinde bulunmuştur.

Noterler Birliği, bir noterlik işlemi esas alındığında satış sözleşmesi hazırlanması, mak-
buz kesilmesi, yevmiye verilmesi, tarafların ve noterin imzalaması sonrasında satışa konu 
aracın tescil işlemi yapıldığı için satış sözleşmesinin hazırlanması aşamasında sözleşme 
metnine saat yazılması talebinin mümkün bulunmadığı belirtilmiştir.

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası 19.02.2020 tarihinde Yozgat ilinde Gümrük Müdürlüğü 
kurulma işlemine ilişkin bilgi talebinde bulunmuştur.

Bahse konu bilgi talebine ilişkin Ticaret Bakanlığı “Yozgat ilinde gümrük müdürlüğü açılma-
sına yönelik ilgide kayıtlı yazınız incelenmiştir.

 Bir yerde gümrük müdürlüğü kurulması için; 

a) Gümrük idaresi kurulacak mahallin iktisadi ve ticari durumu, dış ticaretle uğraşan kuru-
luşların sayısı, bunlardan hangilerinin ithalat hangilerinin ihracat yaptığı ile bu işlemlerin ne 



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

2020 DİLEKLERİ İNCELEME KOMİSYONU RAPORU

9

miktarda yapıldığı ve yıl boyunca süreklilik gösterip göstermediği, 

b) En yakın gümrük idareleri, aralarındaki uzaklık, ulaşım durumu, 

c) En yakındaki diğer gümrük idarelerindeki işlem hacmi, 

d) Mahallin kara, hava ve deniz yolu ile ulaşım imkanları, 

e) Kurulacak gümrük idaresinin kapasitesi, fayda/maliyet analizine göre kurulması istenilen 
gümrük idaresinden beklenen verimlilik, gibi ölçütler dikkate alınmaktadır. 

Yozgat ilinin, Çorum Gümrük Müdürlüğüne yaklaşık olarak 107 km, Kırşehir Gümrük Müdür-
lüğüne yaklaşık olarak 115 km, Konya Gümrük Müdürlüğüne ise 150 km, Amasya Gümrük 
Müdürlüğüne yaklaşık olarak 170 km uzaklıkta yer aldığı tespit edilmiştir. 

TÜİK verilerine göre, Yozgat ilinin 2017 yılı dış ticaret hacminin yaklaşık 44 milyon dolar, 
2018 yılı dış ticaret hacminin yaklaşık 31 milyon dolar, 2019 yılı dış ticaret hacminin yaklaşık 
36 milyon dolar olduğu görülmüştür. 

Öte yandan, gümrük idarelerindeki işlem hacimleri ve ihtiyaçların etüt edilmesi ile gümrük 
idareleri ve kapasitelerinin optimize edilmesi 11 inci Kalkınma Planında bir eylem olarak yer 
almıştır.

Bu çerçevede, Yozgat ilinin yeterli bir işlem yoğunluğuna sahip olmadığı ve Bakanlığımızın 
11 inci Kalkınma Planındaki sorumlulukları göz önüne alındığında, bu aşamada Yozgat iline 
bir gümrük müdürlüğü kurulmasına ihtiyaç olmadığı değerlendirilmektedir.” cevabını iletmiş-
tir.

Kayseri Sanayi Odası’nın 12.03.2020 tarihli Türk Eximbank’ın sunduğu alacak sigor-
tası hizmetlerinden daha etkin faydalanabilmesi için limit tahsis süreçlerini kısalta-
cak iyileştirmelere gidilmesi talep edilmiştir.

Türk Eximbank’tan “Limit talebinde bulunulan alıcı firmalara yönelik olarak uluslararası en-
formasyon kuruluşlarından bilgi temin edilmektedir. Son dönemde bazı limit başvurularının 
önceki dönemlere göre geç sonuçlanmasının temel nedeni, söz konusu kuruluşların rapor 
temin sürelerinin Covid salgını nedeniyle uzamasıdır. 

Yine salgın nedeniyle neredeyse tüm dünyada uygulanan tedbirler çerçevesinde alıcı fir-
malara da ulaşılamaması ya da alıcılar hakkında bilgiye ulaşılmasının zorlaşması da diğer 
bir unsur olarak değerlendirilmektedir. Covid salgını kapsamında normale geçiş sürecinde, 
raporların daha hızlı bir şekilde temin edileceği, bu durumun Bankamızın limit verme sürele-
rine de olumlu şekilde yansıyacağı düşünülmektedir. Bununla birlikte, Bankamız tarafından 
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enformasyon temin sürelerinin kısaltılması ve limit tahsis süreçlerinin iyileştirilmesi yönünde 
de çalışmalar yapılmaktadır.” cevabı alınmıştır.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası 13.03.2020 tarihinde panelvan araçlar ile alakalı ola-
rak yasal düzenleme yapılması talebini iletilmiştir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bilindiği üzere; Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İş-
letilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesi «Araçlar cinslerine, 
kullanma amaç ve şekillerine uygun olarak periyodik muayeneye tabidir.» hükmüne amirdir.

Buna göre;

• Hususi otomobiller ile bunların her türlü römorkları ilk üç yaş sonunda ve devamında her 
iki yılda bir,

• Resmi otomobiller ile bunların her türlü römorkları ilk üç yaş sonunda ve devamında iki 
yılda bir,

• Lastik tekerlekli traktörler ile bunların her türlü römorkları ilk üç yaş sonunda ve devamın-
da üç yılda bir,

• İki veya üç tekerlekli araçlar ve bunların her türlü römorkları ilk üç yaş sonunda ve deva-
mında iki yılda bir,

• Diğer bütün motorlu araçlar ile bunların her türlü römorkları ilk bir yaş sonunda ve deva-
mında yılda bir,

periyodik muayenelere tabi tutulduğu bilgisini vermiştir.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası 19.03.2020 tarihli müracaatında, tarım ürünlerinde 
belirlenen limitlerin üzerinde pestisit kullanıldığının tespit edilmesi halinde uygula-
nan idari para cezalarının mağduriyete sebep olduğu ve bazı ürünlerde (mantar vb.) 
pestisit analiz sürelerinin raf ömründen daha uzun sürdüğü ifade edilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan “Bakanlığımızca bu konuda uygulana-
cak idari yaptırımlarla ilgili yapılacak düzenlemelerde Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
meyve sebzelerdeki pestisit kalıntısı tespiti halinde uygulanacak yasal işlemler ile ilgili tes-
pitleri de dikkate alınacaktır. Ayrıca yaş meyve ve sebzelerde (mantar dahil) pestisit analiz-
leri, laboratuvarlarımızda en hızlı şekilde ve raf ömrü kısa olanlara öncelik tanınarak yapıl-
makta olup numune yoğunluğuna göre analiz süresi değişebilmektedir.” cevabı alınmıştır.
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Mersin Deniz Ticaret Odası 25.03.2020 tarihinde koronavirüs salgını sürecinde ardiye 
ücretleri ile acente ve armatörlerden alınan demuraj bedellerinin kullanıcılara yansı-
tılmaması talebinde bulunmuştur. 

Ticaret Bakanlığı’ndan “Mersin Deniz Ticaret Odası’nın üyelerinden gelen sorunlar ve çö-
züm önerileri kapsamında, Rusya Federasyonu ile olan ticarette olası beklemelerin en-
gellenmesine ve yaş meyve sebze üreticilerinin bu dönemi daha az kayıpla atlatmalarına 
yönelik öneriler iletilmektedir. Ayrıca, Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. tarafın-
dan alınan ardiye ücretleri ile acenta ve armatörler tarafından alınan demuraj bedellerinin 
kullanıcılara yansıtılmaması konusundaki talep ve öneriler iletilmektedir. 

Söz konusu yazıda bahsi geçen hususlar Bakanlığımızca değerlendirilmiş olup, Bakanlığı-
mız görüş ve değerlendirmeleri aşağıda yer almaktadır. 

Rusya Federasyonu’na gerçekleştirilen yaş meyve-sebze ihracatında yaşanan sorunların 
çözümünü teminen hava yolu ile kargo taşımacılığına ilişkin önerilen hususlar kapsamında 
Bakanlığımızca belirli çalışmalar yapılmaktadır. Söz konusu çalışmaların tamamlanmasını 
müteakiben sektöre bilgi sunulacaktır. Bununla birlikte, THY tarafından Adana’ya direkt kar-
go seferi talebi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (UAB) ve THY’ye iletilerek takibi yapılacaktır. 

Diğer taraftan bilindiği üzere, ardiye ve konteyner demuraj ücretleri, özel işletmeler olan 
liman işleticileri ve acenteler tarafından serbest piyasa koşullarına göre belirlenmekte ve 
tahsil edilmekte olup; bu sürece Bakanlığımızın herhangi bir dahli bulunmamaktadır. 

Ancak, salgın hastalıklar gibi öngörülemeyen büyük dünya olayları genellikle deniz taşıma-
cılığı ve deniz ticareti üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır, Tüm dünyada baş gösteren 
Koronavirüs (Covid-19) salgını sonrasında tedarik zincirlerinde meydana gelen sorunların 
özellikle deniz ticaretinde var olan dengenin bozulmasıyla ortaya çıkan konteyner yetersizli-
ği, navlun fiyatlarındaki artışlar ve gemi taşımacılığında yaşanan sorunlardan kaynaklandığı 
aşikardır. Bunlara ilave olarak, salgının yaygınlığının artması başta ardiye ücretleri, demu-
raj gibi faktör maliyetleri olmak üzere, denizcilik endüstrisinin diğer bileşenleri üzerinde de 
ciddi etkiler yaratmaktadır. Bahse konu etkilerin ülkemiz limanları açısından araştırılıp söz 
konusu artışların salgın kaynaklı olması halinde gerekli tedbirlerin alınması hususu önem 
arz etmektedir. 

Bu kapsamda konuya ilişkin şikayetler hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı nezdinde 
konu gündeme getirilerek, ihracatçı sektörlerimizin sorunlarının giderilmesi yönünde Ba-
kanlığımızca gerekli takip yapılacaktır. 

Ayrıca, sınır kapılarında alınmış olan tedbirler sonucu sevk işlemleri gerçekleştirilemeyen 
transit yükler için ise Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği tarafından 30.03.2020 tarihin-
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de indirimli tarife yayımlanmış olup buna göre standart konteynerlerin transitinde ardiye üc-
reti 1-7 gün arası ücretsiz, 8-15 gün arası %25; 16. gün ve üzerinde ise %50 indirimli tarife 
uygulanmaktadır.” cevabı alınmıştır.

İzmir Ticaret Odası 27.03.2020 tarihinde Çiğ Sütün Arzına Dair Tebliğ›de revizyon ya-
pılması talebinde bulunmuştur.

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan “Çiğ Sütün Arzına Dair Tebliğ” 27/04/2017 tarih ve 30050 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini ve buna göre çiğ sütün son tüke-
ticiye arzı sadece, yerel perakendeciler aracılığıyla, otomatik satış makineleri veya hazır 
ambalajlı olarak yapılabildiği cevabı alınmıştır.

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası 02.04.2020 tarihli müracaatı ile koronavirüs salgın sü-
reci içerisinde iş yerlerinin POS cihazlarını kullanmamasına rağmen, cihaz bedeli, 
verimsizlik bedeli ve internet bedeli kalemlerinde iş yerlerinden ücret tahsil edildiğini 
belirten ve salgın süresince bu bedellerin alınmaması talebini gündeme getirmiştir.

Bahse konu talep Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na iletilmiş olup; mev-
zuatın (6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutakabat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri 
ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve 2020/4 sayılı Bankalarca Ticari Müşte-
rilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ) Türkiye Cumhuri-
yet Merkez Bankası tarafından yürütüldüğü dikkate alınarak, üst yazıları ile Türkiye Cum-
huriyet Merkez Bankasına da gönderildiği belirtilmiştir.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası 13.04.2020 tarihinde Covid-19 salgınıyla mü-
cadele kapsamında, yatırım teşvik belgesi süresinin uzatılmasını talep etmiştir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bahse konu talebe ilişkin 11.03.2020 tarihinden önce dü-
zenlenen ve bu tarih itibariyle süresi devam eden yatırım teşvik belgeleri kapsamındaki 
yatırımların tamamlanabilmesini teminen, talep edilmesi halinde bir yıl kadar ilave süre ve-
rilebilmesi imkanı bulunduğunu açıklamıştır.

İstanbul Ticaret Odası 12.05.2020 tarihinde otel, lokanta ve bar gibi işletmelerde rad-
yo ve televizyon aracılığıyla müzik yayını yapılmasının hak sahiplerinin mali hakları-
nı ihlaletmeyeceğine dair muhtelif yargı kararlarının bulunduğunu ifade ederek ge-
rekli girişimlerde bulunulması talep etmiştir.
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, “5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun temsil hakkının 
düzenleyen 24 üncü maddesi”Bir eserden, (...) doğrudan doğruya yahut (1) işaret, ses veya 
resim nakline yarıyan aletlerle umumi mahallerde okumak, çalmak, oynamak ve göstermek 
gibi temsil suretiyle faydalanma hakkı munhasıran eser sahibine aittir.Temsilin umuma ar-
zedilmek üzere vukubulduğu mahalden başka bir yere herhangi bir teknik vasıta ile nakli de 
eser sahibine aittir. Temsil hakkı; eser sahibinin veya meslek birliğine üye olması halinde, 
yetki belgesinde belirttiği yetkiler çerçevesinde meslek birliğinin yazılı izni olmadan, diğer 
gerçek ve tüzelkişilerce kullanılamaz...” hükmünü amirdir. Anılan Kanunun işaret, ses ve/
veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkını düzenleyen 25 inci madde-
sinde ise, “Bir eserin aslını veya çoğaltılmış nüshalarını, radyo-televizyon, uydu ve kablo 
gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil olmak 
üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlanması ve yayınlanan 
eserlerin bu kuruluşların yayınlarından alınarak başka yayın kuruluşları tarafından yeniden 
yayınlanması suretiyle umuma iletilmesi hakkı munhasıran eser sahibine aittir. Eser sahibi, 
eserinin aslı ya da çoğaltılmış nüshalarının telli veya telsiz araçlarla satışı veya diğer biçim-
lerde umuma dağıtılmasına veya sunulmasına ve gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda 
eserine erişimini sağlamak suretiyle umuma iletimine izin vermek veya yasaklamak hakkına 
da sahiptir.” hükmü yer almaktadır. Bağlantılı hak sahiplerinin (icracı sanatçı, fonogram ve 
film yapımcısı, radyo televizyon kuruluşu) hakları ise Kanunun 80 inci maddesinde kapsam-
lı bir şekilde düzenlenmektedir.

Yukarıda belirtilen hükümler incelendiğinde; temsil ve umuma iletim hakkıyla ilgili olarak ya-
yının teknik özellikleri ve şekli bakımından herhangi bir ayrım gözetilmediği görülmektedir. 

Bu itibarla, eser sahiplerinin ve bağlantılı hak sahiplerinin 5846 sayılı Kanun kapsamında 
sahip olduğu haklar ile bu haklara riayet edilmemesi halinde uygulanacak yaptırımlar, ilgi-
li Kanun maddelerinde düzenleme altına alınmış olup mahkeme kararlarının,somut uyuş-
mazlıkların özellikleri değerlendirilerek olaya özgü şekilde verildiğinin göz önünde bulundu-
rulması önem arz etmektedir.” cevabı alınmıştır.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası 04.06.2020 tarihinde Kurban Bayramı’nda, hayvan 
pazarlarında koronavirüs salgını sebebiyle alınacak tedbirlerin, kapsamı konusunda 
bilgi talebinde bulunmuştur.

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan, “Gerek Bakanlığımız COVID-19 Bilim Komisyonu gerekse 
Sağlık Bakanlığı COVID-19 Bilim Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda kurban satış ve kesim 
yerlerinde alınması gereken tedbirler belirlenmiştir. Ayrıca aralarında Bakanlığımızın da yer 
aldığı Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan oluşan Ba-
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kanlıklar Arası Kurban Hizmetleri Kurulu tarafından hazırlanan ve Diyanet İşleri Başkanlı-
ğınca yayımlanan Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğde de kurban satış ve 
kesim yerlerinde alınacak tedbirlere yer verilmiştir.” cevabı alınmıştır.

İzmir Ticaret Odası 10.06.2020 tarihinde Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bil-
dirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmeliğin 4. maddesinin (f) bendinde yapılan 
sevkiyat tanımının değiştirilerek aynı lot numarasına sahip, aynı sevkiyat kapsamın-
da ve aynı gemi ile gelen ancak farklı sağlık sertifikası düzenlenen işlemlerde tek 
analiz bedelinin alınması talebini iletmiştir.

Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan konu ile ilgili olarak “Avrupa Birliği mevzuatına uyum süre-
cinde Fasıl 12 kapsamında; Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner 
Kontrollerine Dair Yönetmelik, Avrupa Birliğine Üçüncü Ülkelerden Gelen Hayvanların Bil-
dirimi için Belge Sunulması ve Veteriner Kontrollerine İlişkin 282/2004/EC sayılı Komisyon 
Yönetmeliği ve Üçüncü Ülkelerden İthal Edilen Ürünlerde Sınır Kontrol Noktalarında Yürü-
tülecek Veteriner Kontrollerine İlişkin 136/2004/EC sayılı Komisyon Yönetmeliğine paralel 
olarak ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönet-
melik, Üçüncü Ülkelerden Topluluğa Giriş Yapan Ürünlerin Veteriner Kontrollerinin Düzen-
lenmesine İlişkin 97/78/EC sayılı Konsey Direktifine paralel olarak, hazırlanmış olup anılan 
Yönetmeliklerde “Sevkiyat” tanımı “Aynı tipten olan, Yönetmeliğin aynı veteriner sağlık ser-
tifikası veya ilgili mevzuatın öngördüğü başka bir belgenin eşlik ettiği, aynı nakliye vasıtaları 
ile taşınan ve aynı yabancı ülkeden/bölgeden gelen bir miktar ürün” olarak ifade edilmekte 
olup, Veteriner Sınır Kontrol Noktası ve Yetkili İl Müdürlüklerinde yapılan bütün resmi kont-
roller sevkiyat tanımı üzerinden yürütülmektedir. Söz konusu tanım Komisyon Yönetmeliği 
ve Konsey Direktifi’nden alınması nedeniyle değiştirilmesine ilişkin mevzuat değişikliği tale-
biniz uygun görülmemektedir. 

Ayrıca, Hayvansal Ürünlerin İthalatına İlişkin Uygulama Talimatı’na göre ürüne ve kulla-
nım amacına bağlı olarak mevzuatta belirlenmiş olan parametrelerin kontrolü amacıyla her 
sevkiyattan fiziksel kontroller kapsamında numune alınmakta olup aynı üretim tesisinde 
üretilen ürünlerin ithalatında ise Gıda Güvenliği Bilgi Sistemi/Hayvan Bilgi Sistemi ve/veya 
tutulan kayıtlar üzerinden performans takibi yapılarak, Veteriner Sınır Kontrol Noktası Mü-
dürlükleri/ithalata yetkili İl Müdürlükleri tarafından anılan talimatta belirtilen sıklıkta numune 
alımı yapılmaktadır. Şüphe ya da gerekli görülmesi durumunda ilgili mevzuat kapsamında 
numune sayısı arttırılabilmektedir.” cevabı alınmıştır.

İzmir Ticaret Odası tarafından 07.07.2020 tarihinde 17.04.2020 tarihli Resmi Gazetede 
yayınlanan Karar ile Covit-19 salgını sebebiyle 31.07.2020 tarihine kadar ertelenen Yapı 
Kooperatifleri Genel Kurul Toplantılarının Eylül ayı sonuna kadar ertelenmesi, ertelenme 
yapılması halinde mevcut yönetim kurulu tarafından genel kurul yapılmadan gerçekleştiri-
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lecek ilk genel kurula kadar karar alınmasına yönelik bir kanuni düzenleme yapılması talep 
edilmiştir.

Konu ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan, “17.04.2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7244 Sayılı Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının 
Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 2/d maddesi ile “24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Ko-
operatifler Kanunu kapsamındaki genel kurul toplantıları 31/7/2020 tarihine kadar ertelenir. 
Bu süre, ilgili Bakan tarafından 3 aya kadar uzatılabilir. Ertelenen genel kurul toplantıları, 
ertelemenin sona erdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde yapılır. Mevcut organların görev, 
yetki ve sorumlulukları erteleme süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam 
eder.” hükmü gereği mevcut durumda 2019 yılına dair genel kurul toplantılarının 2020 yılı 
Ağustos, Eylül, Ekim ayları içerisinde gerçekleştirilmesi gerekmekte olup, madde metninde 
de belirtildiği üzere başkaca önlem gerekmesi halinde Bakanlık Makamınca erteleme süresi 
3 aya kadar uzatılabilecek ve böyle bir durum olması halinde ise kamuoyu Bakanlığımızca 
bilgilendirilecektir.” cevabı alınmıştır.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası 04.08.2020 tarihinde ticari araçlar göz önünde bulun-
durularak araç muayene sürelerinin ve ücretlerinin makul seviyelere çekilmesi tale-
binde bulunmuştur.

Söz konusu talebe istinaden Ulaştırma ve altyapı Bakanlığı’ndan “2918 Sayılı Karayolları 
Trafik Kanunun 5228 Sayılı Kanunla değişik 35. Maddesinin 2. fıkrasında araç muayene 
ücretleri KDV hariç olarak belirlenmiş olup, her yıl yeniden değerleme oranı dikkate alınarak 
arttırılması hüküm altına alınmıştır. 

Karayolları Trafik Kanunun 35 inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereği muayene ücreti olarak 
elde edilen hasılat tutarı toplamının (KDV hariç) ilk üç yıl % 30’u, sonraki yedi yıl % 40’ı, 
daha sonraki on yıl % 50’si ile hasılat tutarının KDV’si ve % 5 oranında tahsil edilen gecikme 
ücreti tutarının tamamı Hazine payı olarak Hazineye aktarılmaktadır. 

Araç muayene ücretleri Kanunla belirlenmiştir.” cevabı alınmıştır.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın 27.08.2020 tarihli Bayi veya Toptancı İzin Belgesi Al-
mak İçin Başvuru Yapabilecek Unvanlar hususundaki başvurusuna Tarım ve Orman Ba-
kanlığı tarafından“Ülkemizde bitki koruma ürünlerinin toptan ve perakende satışı ile ilgili iş 
ve işlemler 13.02.2019 tarih ve 30685 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
“Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönet-
melik” hükümlerine göre Bakanlığımızca yürütülmektedir. 
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Bu çerçevede; yürürlükte olan 13.02.2019 tarih ve 30685 sayılı “Bitki Koruma Ürünlerinin 
Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik”in 12 nci maddesi-
nin birinci fıkrasında Ziraat Mühendisleri dışında Eczacı, Kimya Mühendisi, Kimyager, Or-
man Mühendisi ve Orman Endüstri Mühendisleri ile Ziraat Teknisyeni ve Ziraat Teknikerinin 
de bulunması ile ilgili olarak, 

1. 197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’da, 31 Mayıs 2012 tarihli Resmi Ga-
zete’de yayımlanan 6308 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonucu; eczanelerde satılabilen 
maddeler arasına ziraatta kullanılan ilaçlar ve kimyevi maddelerin eklenmiş olması, Eczacı-
lar Odasınca o gün itibariyle yürürlükte olan 10.03.2011 tarih ve 27870 sayılı Yönetmelik ile 
ilgili olarak açılan dava sonucunda Danıştay 10. Dairesince alınan karar gereği 30.05.2012 
tarih ve 28308 sayılı Yönetmelik değişikliği ile söz konusu Yönetmeliğe Eczacıların ilave 
edilmiş olması, 

2. Kimya Mühendisleri Odasınca söz konusu 10.03.2011 tarih ve 27870 sayılı Yönetmelik 
ile ilgili Bakanlığımız aleyhine açılan dava sonucunda Danıştay 10. Dairesince alınan karar 
gereği 12.11.2013 tarih ve 28819 sayılı Yönetmelik değişikliği ile söz konusu Yönetmeliğe 
Kimya Mühendisi ve Kimyagerlerinde eklenmiş olması, 

3. Son olarak söz konusu Yönetmelik ile ilgili, Türkiye Ormancılar Derneği ve Orman Mü-
hendisleri Odası tarafından Bakanlığımız aleyhine Danıştay 10. Dairesinin E.2019/7566, 
E.2019/7555 sayılı dosyaları üzerinden açılan iki ayrı davada, Danıştay İdari Dava Daireleri 
Kurulunca ilgili Yönetmeliğin 12. Maddesinin birinci fıkrası ile aynı Yönetmeliğin 36. Mad-
desinin üçüncü fıkrasının yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiş olması nedeniyle 
18.07.2020 tarih ve 31040 sayılı Yönetmelik değişikliği ile söz konusu Yönetmeliğe Orman 
Mühendisi ve Orman Endüstri Mühendislerinin de eklenmiş olması,

4. Ziraat Teknisyeni ve Ziraat Teknikerinin gerek Bakanlığımız taşra teşkilatında gerekse 
özel sektörde bu alanda etkin bir şekilde görev yapmaları 

dikkate alınarak daha önceki Yönetmeliklerde yer almaları sebebiyle bu Yönetmelikte de 
yer verilmiş olması, dikkate alınarak alınmış hukuki kararları hiçe saymamak ve herhangi bir 
hak kısıtlaması yaşanmasına müsaade etmemek amaçları doğrultusunda 13.02.2019 tarih 
ve 30685 sayılı Yönetmelikte de bu meslek gruplarına yer verilmiştir. 

Ayrıca, Bakanlığımızca bitki koruma ürünleri bayi veya toptancı izin belgesi; bu Yönetmelik 
öncesinde yürürlükte olan 10.03.2011 tarih ve 27870 sayılı “Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan 
ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik” in 5,6,8,9 uncu maddeleri 
gereği sadece ziraat mühendisi, eczacı, kimya mühendisi, kimyager, bitki sağlığı ile ilgili 
dersleri alarak mezun olmuş tekniker veya ziraat teknisyeni ünvanına sahip olan gerçek 
kişilere verilirken, gerek saha ziyaretleri, gerekse Tarım Kredi Kooperatifleri ile birliklerin 
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(Pankobirlik vb.) özellikle kendi üreticilerine ucuz girdi sağlamak amacıyla bitki koruma ürü-
nü satışı yapması ve bu konunun kuruluş kanunlarında yer alması dikkate alınarak yapılan 
değerlendirme sonucunda; 13 Şubat 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe konulan Yönetmelik ile 
sorumlu yönetici uygulaması getirilmiş ve aynı Yönetmeliğin 12 nci Maddesi gereği, bitki ko-
ruma ürünleri bayi veya toptancı izin belgesinin; ziraat mühendisi, eczacı, kimya mühendisi, 
kimyager, bitki sağlığı ile ilgili dersleri alarak mezun olmuş tekniker veya ziraat teknisyeni 
ile Orman Mühendisi ve Orman Endüstri Mühendisi unvanına sahip olan gerçek kişiler veya 
bu unvanlardan birine sahip bir kişiyi sorumlu yönetici olarak istihdam eden tüzel kişiler ile 
kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar, birlikler ve kooperatiflere verilme-
sine imkan sağlanmıştır.” cevabı alınmıştır.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası 11.08.2020 tarihli müracaatı ile ilgili Yarseli barajı 
sulama sahası içerisinde Antakya Merkez Avsuyu mahallesindeki sulama alanlarının, 
sulama şebekesindeki alt yapı yetersizliği ile alanın Suriye sıntrı olmasından dolayı 
güvenlik sebebiyle şebekeden gece sulaması yapılamaması sebepleriyle Asi nehrin-
den kendi imkanları ile ve/veya YAS kutuları ile sulama yapan çiftçilerin bulunduğunu 
belirterek, bu çiftçilerden su kullanım hizmet bedeli alınmamasını ve şimdiye kadar 
alınan su kullanım hizmet bedelinin iade edilmesi ile taleplerini Komisyonumuza ilet-
miştir.

Bu kapsamda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bahse konu talebe aşağıda yer alan cevap 
alınmıştır:

 “Net 6800 ha sulama alanına sahip Yarseli sulaması Kurumumuz tarafından inşa edilerek 
1991 yılında işletmeye açılmış, 1993 yılında da işletme, bakım ve yönetim sorumluluğu 
Yarseli Sulama Birliğine devredilmiştir.

Sulama alanı su kaynağı Yarseli Barajıdır. Sulama alanının yıllık toplam sulama suyu ihtiya-
cının yaklaşık 40 milyon m3 ‘ü ( baraj depolama hacmi: 61 milyon m’) P0 pompa istasyonu 
vasıtasıyla Asi nehrinden baraj gölüne aktarılması suretiyle sağlanmakta olup bu da eneŞi 
maliyetinin çok yüksek olmasına sebep olmaktadır. Suyun Asi nehrinden baraja terfi edil-
mesi için kullanılan enerjiye ilaveten sulama tesisindeki 2. ve 3. kademe terfılerde kullanılan 
enerji de dikkate alındığında sulama tesisi için yıllık yaklaşık 5.000.000 TL enerji faturası 
oluşmaktadır.

Devredilen sulama tesisinin işletme ve bakım işlerinin yürütülmesi ile ilgili bütün hususlar 
devir sözleşmesi ile düzenlenmekte olup, sulama ücretlerinin belirlenmesi ve uygulanması 
işlemleri de 6172 sayılı “Sulama Birlikleri Kanunu”, Ana Statü hükümleri ve Bakan Olur’u 
ile yürürlüğe giren su kullanım hizmet bedeli tarifeleri uyarınca sulama birlikleri tarafından 



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

77. GENEL KURUL

18

alınan kararlar doğrultusunda yerine getirilmektedir. Birliklerde, gelirlerin toplanmasına ve 
harcamaların yapılmasına, denk bütçe esasına göre hazırladıkları bütçe ile izin verilmekte 
olup, İdare bütçesinden herhangi bir mâli kaynak aktarılmamakta olup tek gelirleri su kulla-
nım hizmet bedelidir. Ayrıca sulama birlikleri sorumlu oldukları sahadaki faaliyetlerinde kâr 
gayesi gütmemektedirler.

6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Yürütülen Hizmetler Hakkında Kanuna ek-
lenen Ek 11. Madde, 3.fıkrasına dayanarak “Tarımsal Sulamaya İlişkin Vadesi Geldiği Halde 
Ödenmeyen İşletme ve Bakım Ücreti veya Su Kullanım Hizmet Bedeli ile Elektrik Enerjisi 
Borcu Bulunan Çiftçilerin Borçlarının Tarımsal Destekleme Ödemelerinden Mahsuben Alın-
masına İlişkin Tebliğ” hazırlanmış ve 6 Eylül 2018 tarih ve 30527 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Sulama tesisleri ile bu tesislerin işletme, bakım ve yönetim 
sorumluluğunu yürüten sulama birliklerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması maksadıyla; va-
desi geçen ödenmeyen su kullanım hizmet bedelleri, belirtilen mevzuat hükümleri uyarınca 
destekleme ödemelerinden mahsup edilmektedir.

Sulama tesislerinde su kullanım hizmet bedeli tarifeleri; bu tesislerin işletme, bakım ve yö-
netim işlerini yürüten birliklerin faaliyetlerine, pompajlı sulama ise sarf edilen enerji mikta-
rına, ürün desenine, sulanan alan miktarına, sulamanın gelişme durumuna, birliğin eski 
dönemlerden kalan borçlarına ve yapılan işletme ve bakım giderlerine göre farklılık göste-
rebilmektedir. Yerseli Sulama tesisinde şebekenin 29 yıldır hizmet vermesinden dolayı şe-
bekenin yıpranmış olması; işletme, bakım ve onarım masrafları ile eneŞi maliyetleri sulama 
ücret tarifesinin“yüksek olmasına sebep olmaktadır.

28 Kasım 2019 tarihli Tarım Orman Bakanı Olur’u ile yürürlüğe giren ve Sulama Birliklerince 
uygulanacak Su Kullanım Hizmet Bedeli tarifelerinin 3. Maddesinin ç bendinde “Su kullanım 
hizmet bedelleri, sulamaların bir kısmında bulunabilen kadim su kullanma haklarına bakıl-
maksızın eşit olarak uygulama.” denilmektedir. Aynı tarifenin “indirimler” kısmında bulunan 
4. Madde 3. fıkrasında ”Sulamada kullanılmak maksadıyla; sulama ve tahliye kanalları ile 
tabii su yataklarına bırakılan sularla sulama alanı içi ve dışı sahalarda; a)Çiftçi1erin teneb-
büt müddeti boyunca kendi motopomplarıyla suladıkları bitkilere (yağmurlama ve damla su-
lama sistemleri dâhil) su kullanım hizmet bedeli sulama birliğinin kararıyla en fazla %50’ye 
kadar indirimli uygulanabilir.” denilmektedir.

Sulama tesisi içindeki arazilerini Asi nehrinden sulayan çiftçilerin sulama tesisine ait servis 
yolları, tahliye ve drenaj kanallarını kullanmakta ve bu tesislerin bakım onarımları ilgili birlik 
tarafından yapılmaktadır. Sulama tesisinin ve ilgili sulama birliğinin sürdürülebilirliği dikka-
te alındığında, sulama tesisi içindeki arazilerini Asi nehrinden sulayan çiftçilerden, Tarım 
ve Orman Bakanı Oluru ile yürürlüğe giren Su Kullanım Hizmet Bedelleri Tarifesinin ilgili 
maddelerine dayanılarak %50 indirimli olarak “su kullanım hizmet bedeli alınması” hususu 
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Yarseli Sulama Birliği tarafından karara bağlanmıştır.

Yarseli sulama projesi sulama alanı içerisinde YAS kuyusuyla sulama yapılan alanlarda 
ise; su kullanım hizmet bedeli tarifeleri uygulama esasları 5. Madde 9. Fıkra; sulama alanı 
içerisinde, çiftçilerin kendi belgeli yeraltı suyu kuyularıyla tamamen kendi imkânlarıyla su-
ladıkları sahalara 15,00 TL/da bedel uygulama esasına göre, belgeli olmayan YAS kuyula-
rında ise tarifenin yukarıda belirtilen “indirimler” kısmında bulunan 4. Madde 3. Fıkrasındaki 
uygulama esasına göre işlem yapılmaktadır.

Yarseli Sulama tesisinde belirlenen su kullanım hizmet bedelinin altında bir tarife uygulan-
ması durumunda birlik bütçesi açık verecek ve birliğin borçlarının artmasına sebep ola-
caktır. Bunun da ilerideki dönemlerde çiftçilere maddi olarak daha büyük bir yük getireceği 
düşünülmektedir”

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası ile Mut Ticaret ve Sanayi Odası 16.09.2020 tarihinde 
ortak müracaatları ile 8 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen heyelan nedeniyle 
kapanan Mut - Silifke Karayolu’nun tekrar ulaşıma açılması talebinde bulunmuşlardır.

Karayolları Genel Müdürlüğü konu ile ilgili olarak 08.08.2020 tarihinde Ekşiler Mevkiinde 
meydana gelen heyelan sonucunda Silifke – Mut yolunun geçici kapandığını belirterek, ive-
di çalışmalar neticesinde heyelan eden zeminin kaldırılarak yolun trafiğe yeniden açıldığını 
ifade etmiştir.

Gaziantep Ticaret Odası 23.09.2020 tarihli müracaatı ile tarımsal desteklerin açıklan-
ması talebinde bulunmuştur.

Bahse konu talep Tarım ve Orman Bakanlığı’na iletilmiş olup; Tarımsal Desteklemelere yö-
nelik çalışmalar devam ettiği cevabı alınmıştır.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası 07.10.2020 tarihinde pazar yerlerinde, manavlarda 
ve sokaklarda seyyar araçlarla açıkta ekmek ve ekmek çeşitlerinin satışının devam 
ettiği ifade edilen ve söz konusu olumsuz durumun ortadan kaldırılması maksadıyla 
gerekli girişimlerde bulunulmasını talep etmiştir.

Bu kapsamda mêzkur konu Tarım ve Orman Bakanlığı’na iletilmiş olup; aşağıda yer alan 
cevap alınmıştır.

“Bakanlığımız gıda güvenilirliği açısından tüketicinin korunmasını sağlamak amacıyla, gı-
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danın birincil üretiminden son tüketiciye arzına kadar, gıda hijyenine ilişkin genel kuralların 
kontrolünü kamudan aldığı yetki ile eksiksiz yürütmektedir. 

Tüm dünyada ve ülkemizde görülen koronavirüs (Covid 19) salgını sebebiyle halkımızın 
sağlığını korumak ve salgının yayılmasını azaltmak amacıyla, 5996 Sayılı Veteriner Hiz-
metleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 26 ncı maddesinin 5 inci fıkrası gereğince 
piyasaya arz edilen ekmek ve ekmek çeşitlerinin satışında ürünleri tüketicinin doğrudan 
almasını engellemeye yönelik bazı tedbirler alınması uygun görülmüştür. Ayrıca pazar, ma-
nav gibi yerlerde, sokaklarda, seyyar araçlarda da ambalajlı veya ambalajsız olan ekmek 
ve ekmek çeşitlerinin satışının yapılmaması kararı alınmıştır. Daha sonra alınan bir kararla 
piyasaya arz edilen, ekmek ve ekmek çeşitlerinin satışında, ürünleri tüketicinin doğrudan 
almasını engellemeye yönelik tedbirler hala devam etmekle birlikte pazar, manav gibi yer-
lerde, sokaklarda, seyyar araçlarda ambalajlı olan ekmek ve ekmek çeşitlerinin satışına dair 
getirilen sınırlama kaldırılmıştır. 

Bu kapsamda ekmek ve ekmek çeşitleri üreten/piyasaya arz eden işletmelere yönelik res-
mi kontrollerin artırılması, yapılan resmi kontrollerde Bakanlığımızca alınan bahse konu 
tedbirler ile dilekçenize konu hususa daha çok dikkat edilmesi amacıyla İl Müdürlüklerimiz 
talimatlandırılmıştır.”

Susurluk Ticaret Odası 24.09.2020 tarihli şeker fabrikalarının kurulu bulunduğu yer-
lerdeki esnaf ve tüccara, yerel kota uygulanarak ürün temininin sağlanması talep 
etmiştir.

Bahse konu talep Türkiye Şeker Fabrikaları’na yazılı olarak iletilmiş olup; “Türkiye Şe-
ker Fabrikaları A.Ş 4634 Sayılı Şeker Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesine uygun bir 
şekilde faaliyetlerini yürütmektedir. Fabrikalarımızın bulunduğu bölgede sözleşmeli tarı-
ma önem verilmekte ve istihdama da katkısağlamaktadır.Esnaflarımız fabrikalarımıza baş-
vurarak şeker satın alabilmektedirler.” cevabı alınmıştır.

Salihli Ticaret Odası 06.10.2020 tarihinde 21/8/2020 tarihli ve 31220 sayılı Resmi Ga-
zete’de yayımlanan 2846 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile “Yatırımlarda Devlet Yar-
dımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe girdiği be-
lirtilerek, daha önce “Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler” başlıklı tabloda 3. 
Bölgede yer alan Manisa’nın, 2. Bölgede yer alması neticesinde, illerinin yatırım ve 
istihdam kaybetmemesini teminen, Manisa’nın tekrardan 3. Bölge kapsamına dahil 
edilmesini talep etmiştir.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı cevaben “Bilindiği üzere, 2012 yılı Haziran ayında yürürlü-
ğe giren 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”’da 2846 sayılı 
Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan değişiklik kapsamında 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren 
uygulanmak üzere yatırım teşvik sistemi, 2017 SEGE il ve ilçe çalışmaları neticesinde or-
taya çıkan “bölgesel haritanın” üzerine kurgulanmıştır. Bu çalışmalarda; iller için 8 başlıkta 
52 gösterge, ilçeler için ise 7 başlıkta 32 gösterge kapsamında, iller ve ilçeler gelişmişlik 
seviyelerine göre sıralanmış ve endeks değerlerindeki kırılımlar dikkate alınarak kendi için-
de homojen olacak şekilde 6 farklı Bölge oluşturulmuş ve Manisa ili ile ilçelerinin bölgesel 
sınıflandırmadaki konumu da bu göstergeler çerçevesinde belirlenmiştir. Diğer taraftan, 
önümüzdeki dönemde, 2017 SEGE il ve ilçe çalışmalarının güncellenmesine yönelik ça-
lışma yapılması durumunda teşvik bölgelerinin yenilenmesine yönelik bir çalışma mümkün 
olabilecek ve Manisa ili ile ilçelerinin durumları da bu kapsamda değerlendirilebilecektir.“ 
iletmiştir.

İzmir Ticaret Odası 11.11.2020 tarihli müracaatı ile tüketici hakem heyetlerinin taraflar 
açısından başvuru kolaylığı sağlaması ve bağlayıcı kararlar alması sebebiyle etkin 
bir çözüm mekanizmasına sahip olduğu, ancak Birliğimize üye tacirlerle tüketiciler 
arasında yaşanan bazı uyuşmazlıkların uzmanlık, özel bilgi ya da teknik bilgi gerektir-
mesi sebebiyle özellikle başvuruların yoğun olduğu büyükşehirlerde tüketici hakem 
heyetleri arasında ihtisaslaşmaya gidilmesi gerektiği ve mesleki birlikler bünyesinde 
uyuşmazlıkların çözümüyle görevli tüketici hakem heyeti benzeri yapıların kurulma-
sının Ticaret Bakanlığınca desteklenmesini talep etmiştir.

Ticaret Bakanlığı: “Malumları olduğu üzere, tüketici hakem heyetlerinde görülen tüketici 
uyuşmazlıklarının çözümü uzmanlığı veya özel bilgiyi ya da teknik bilgiyi gerektirmesi ha-
linde, tüketici hakem heyeti başkanları tarafından bilirkişi görevlendirmesi yapılabilmekte-
dir. Tüketici hakem heyetlerinin kamu hizmeti niteliğindeki faaliyetlerini yerine getirmesinde 
önemli bir unsur olan bilirkişilik faaliyetinin kurumsallaşması ve uygulamalarda yeknesaklı-
ğın sağlanması ve tespit edilen sorunların giderilmesi amaçlarıyla Bakanlığımız tarafından 
hazırlanan Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği 9/7/2020 tarihli ve 31180 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bahsi geçen Yönetmelikte, bilirkişilerin uymak zorunda 
oldukları temel ve etik ilkeler belirlenmiş ve bilirkişiliğe başvuru ve kabul şartlarına, bilirkişi 
sicillerinin ve listelerinin oluşturulmasına ilişkin usule ve bilirkişilik listesinden çıkarılmaya 
yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca, bilirkişi görevlendirmesinin nasıl yapılacağına, 
bilirkişi raporunda yer verilmesi gereken zorunlu unsurların neler olduğuna ve bilirkişi ra-
porunun tüketici hakem heyetlerince nasıl değerlendirileceğine ilişkin düzenlemelere yer 
verilmiştir. 
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Bu kapsamda, tüketici hakem heyetleri tarafından görülmekte olan ve karara bağlanabil-
mesi için uzman görüş gerektiren uyuşmazlıklarda uyuşmazlığa ilişkin bilgi sahibi kişiler 
arasından seçilen bilirkişi tarafından yapılacak inceleme ve bu incelemenin neticesinde 
hazırlanacak bilirkişi raporunun sunulması sonucunda ilgide kayıtlı yazınızda hedeflenen 
amaçlara ulaşılmasının mümkün hale geldiği değerlendirilmektedir. 

Diğer taraftan, İzmir Ticaret Odası’nın yazısında belirtilen alternatif uyuşmazlık çözüm mer-
cilerine yönelik olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68’nci mad-
desinin beşinci fıkrasında yer alan “Bu madde tüketicilerin ilgili mevzuatına göre alternatif 
uyuşmazlık çözüm mercilerine başvurmasına engel değildir.” hüküm doğrultusunda Birli-
ğiniz bünyesinde benzeri yapıların oluşturulmasında herhangi bir sakıncanın bulunmadığı 
değerlendirilmektedir.” cevabını iletilmiştir.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası 11.12.2020 tarihinde pandemi salgınının ticari ya-
şama olan negatif etkilerinin devam ettiği 2020 yılı içerisinde kargo fiyatlarının fahiş 
oranlarda artmasının, ürün ve mal satışı icra eden bütün sektörleri daha da olumsuz 
etkilediğini belirterek girişimlerde bulunulmasını talep etmiştir.

Rekabet Kurumu’ndan konu ile ilgili: “Rekabet Kurulunun 11.02.2021 tarih ve 21 -07/102-M 
sayılı toplantısında görüşülmüş olup, 2012/2 sayılı Rekabet İhlallerine ilişkin Başvuru Usu-
lüne Dair Tebliğ’in 5. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca. söz konusu başvuruya ilişkin 
olarak 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde herhangi bir işlem 
yapılmasına gerek olmadığına karar verilmiştir.

Öte yandan, başvuruda iddia edilen olayla ilgili olarak somut bilgi ve belgelerin (telefon 
mesaj kayıtları, e-posta, fatura, ihtarname vb.) Kurumumuza iletilmesi halinde konunun ye-
niden değerlendirilmesi mümkün olup; Kurumumuzca yapılan/yapılacak işlemler haricinde 
(Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, haksız rekabet vb.) adli ve idari makamlara başvura-
bilme imkanınızın bulunduğunun hatırlatılmasında yarar görülmektedir.” cevabı alınmıştır.


