FAALİYET RAPORU

78. GENEL KURUL

TOBB Yayın No: 2022/6
TOBB yayınları için ayrıntılı bilgi
Yayın Müdürlüğünden alınabilir.
Tel
: (0312) 218 20 00
Faks : (0312) 218 20 64
Web : www.tobb.org.tr
TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak web adresinden ulaşabilirsiniz.
Tasarım: Evren Türkmen
Baskı: GÖKÇE OFSET
İVOGSAN 21. Cad. 599. Sokak
No:22 Yenimalle / Ankara
Tel: 0312 395 93 37

2

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

2021 YILI FAALİYET RAPORU

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin Genel Kurulunun Sayın Delegeleri,
Birliğimizin 28 Mayıs 2021 tarihinde elektronik ortamda yapılan 76. ve 77. 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 Çalışma 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 Üyelerine, Komisyonumuzun
sekreteryasını yürüten ve bu raporu hazırlayan Birliğimiz Odalar Müdürlüğü personeline
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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Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası 19.01.2020 tarihli müracaatıyla, pandemi
nedeniyle asansörlerdeki butonların temassız hale dönüştürülmesi durumunda yeşil
etiket alınabilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını talep etmiştir.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü tarafından, ilgili mevzuat gereği
asansörlerde kullanılan donanımların erişilebilirlik standartlarına uygun olması zorunlu olup
pandemi süreci içerisinde salgınla mücadele kapsamında asansör kumanda butonlarına
dokunmayı ortadan kaldırmak amacıyla tasarlanarak imal edilen donanımların asansörlerde
ilave çözüm olarak kullanılmış olmasında herhangi bir sakınca görülmemekle birlikte,
söz konusu çözümler ilgili uyumlaştırılmış standart gerekliliklerini ortadan kaldırmadığı
ifade edilerek, bu nedenle asansör periyodik kontrollerinin, Asansör Periyodik Kontrol
Yönetmeliğinde belirtilen kontrol kriterlerine uygun olacak şekilde yapılması gerektiği
belirtilmiştir.
Çorum
Ticaret
Borsası
21.01.2021
tarihli
müracaatıyla,
ürünler hakkında yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri iletmiştir.

transgenik

Konu ile ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel
Müdürlüğü’nden, “Ülkemizde genetiği değiştirilmiş organizmalar ile ilgili düzenlemeler 5977
sayılı “Biyogüvenlik Kanunu”, “Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine
Dair Yönetmelik” ile Biyogüvenlik Kurulu ve Komitelerin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair
Yönetmelik” hükümlerine göre yürütülmektedir. Biyogüvenlik Kanunu ve ilgili yönetmelikler
26 Eylül 2010 yılında yürürlüğe girmiştir.
Bakanlık; GDO veya ürünlerine ilişkin yapılan başvuru hakkında Bilimsel Komiteler tarafından
bilimsel esaslara göre yapılan risk değerlendirmesi ve sosyo-ekonomik değerlendirme
sonuçlarına göre “Karar” vermektedir.
Bakanlık; GDO başvurularını bilimsel olarak değerlendirmek üzere her biri konu uzmanı
olan 11’er bilim insanından oluşan risk değerlendirme ve sosyo-ekonomik değerlendirme
komitelerini oluşturmaktadır.
Bakanlık bilimsel komitelerin olumlu görüş verdiği değerlendirme raporlarını, ülke öncelik
ve ihtiyaçlarını dikkate alarak Nihai Karar’ını vermektedir.
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bugüne kadar sadece yem amaçlı kullanılmak üzere
13 adet soya ve 23 adet mısır çeşidi onaylanmıştır. Sektör tarafından Bakanlığımıza
iletilen ve çözüm beklenen bilimsel komiteler tarafından değerlendirmesi bitmiş çeşitlerin
onaylanması hususu; özellikle 23 Ocak 2021 ve 27 Şubat 2021 tarihi Resmi Gazete’de
yayımlanan Bakanlık Kararları ile giderilmiştir.
Biyogüvenlik Kanunu değişikliği TBMM’nin yetkisindedir.” cevabı alınmıştır.
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İzmir Ticaret Borsasının 28.01.2021 tarihli müracaatının incelenmesinden; zirai ürün
alım bedelleri üzerinden yapılmış bulunan gelir vergisi tevkifatlarının beyanına yönelik
olarak verilen muhtasar beyannamelerde, ticaret borsası tescili bulunmadığı halde
vergi sorumluları tarafından elektronik ortamda verilen muhtasar beyannamelerde
indirimli oranlar üzerinden beyanda bulunulduğu ayrıca, yapılmakta olan kamu
ihalelerinde de, kamu idareleri tarafından borsa tescil beyannamelerinin aranmadığı
belirtilerek, ortaya çıkabilecek muhtemel vergi kayıp ve kaçağının önlenebilmesi
noktasında Gelir İdaresi Başkanlığı değerlendirmelerinin bildirilmesinin talep edildiği
anlaşılmıştır.
Konu ile ilişkili olarak Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan; “193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun
94 üncü maddesinde, anılan maddede sayılan kişi ve kurumların madde metninde bentler
halinde sayılan ödemeler üzerinden tevkifat yapmaya mecbur oldukları belirtilmiş olup,
anılan maddenin birinci fıkrasının (I I) numaralı bendinde de;
“Çiftçilerden satın alınan zirai mahsuller ve hizmetler için yapılan ödemelerden;
Hayvanlar ve bunların mahsulleri ile kara ve su avcılığı mahsulleri için,
Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınanlar için %1,
ü) (i) alt bendi dışında kalanlar için %2,
Diğer zirai mahsuller için,
Ticaret borsalarında tescil ettirilerek satın alınan zirai mahsuller için %2,
ü) (i) alt bendi dışında kalanlar için %4,
... “ hükmüne yer verilmiştir.
Öte yandan; zirai mahsullerin borsada tescil ettirilerek alım-satımının yapılması halinde,
tevkif edilen vergilerin, muhtasar beyannamesi verilirken, beyanname ekinde borsa tescil
beyannamesinin verilmemesi veya borsada geç tescil ettirilmesi durumunda yapılacak
işlemlerin açıklandığı 175 Seri No.1u Gelir Vergisi Genel Tebliğinin (D) bölümünün,
Danıştay Dördüncü Dairesinin 23.01.1997 gün ve Esas No: 1996/2550; Karar No: 1997/171
sayılı Kararı ile iptal edilmesi üzerine, 26.09.1997 tarih ve 23122 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan 202 Seri No.111 Gelir Vergisi Genel Tebliğinde;
...Zirai mahsul alımlarıyla ilgili olarak mükelleflerce verilen muhtasar beyannamede
indirimli oran üzerinden işlem yapılmak üzere beyanda bulunulduğunda, 175 seri no.114
Gelir Vergisi Genel Tebliğinin (C) bölümünde açıklandığı üzere, borsa tarafından tasdik
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edilmiş borsa tescil beyannamesinin veya buna ilişkin listenin de muhtasar beyanname
ekinde yer alması gerekmektedir. Ancak muhtasar beyannamede indirimli oran üzerinden
işlem yapılmak üzere beyanda bulunulmakla birlikte. borsa tarqfından tasdik edilmiş
borsa tescil beyannamesinin veya buna ilişkin listenin Gelir Vergisi Kanununun 98 inci
maddesinde belirtilen muhtasar beyanname verme süresi içinde ibraz edilmemesi halinde.
mükellef tarafından beyannamede gösterilen matrah ve oran esas alınarak gerekli tahakkuk
yapılmakla birlikte vergi dairelerince. borsalar veya mükellefler nezdinde tescilin doğruluğu
ile ilgili olarak kontrol veya inceleme yapılacaktır.
Vergi Usul Kanununun 341 inci maddesi uyarınca doğabilecek vergi ziyanının önlenmesi
amacıyla yapılan bu kontrol veya inceleme neticesinde alım-satımın borsa dışında
yapıldığının ya da geç tescil yaptırılmasına rağmen muhtasar beyannamede indirimli
oranlarda vergi tevkifatı bildirildiğinin tespit edilmesi durumunda, ilgililer hakkında cezalı
vergi tarhiyatı yapılacaktır... “ açıklamalarına yer verilmiştir.
Bu itibarla; mevcut düzenlemeler çerçevesinde, zirai ürün alımlarına bağlı olarak verilecek
muhtasar beyannamelerde indirimli oran üzerinden işlem yapılmak üzere beyanda
bulunulmakla birlikte, borsa tarafından tasdik edilmiş borsa tescil beyannamesinin veya buna
ilişkin listenin Gelir Vergisi Kanununun 98 inci maddesinde belirtilen muhtasar beyanname
verme süresi içinde ibraz edilmemesi halinde, vergi sorumluları tarafından beyannamelerde
gösterilen matrah ve oran esas alınarak ve ceza uygulamadan gerekli tahakkuk yapılmakla
birlikte vergi dairelerince; borsalar veya vergi sorumluları nezdinde tescilin doğruluğu ile
ilgili olarak kontrol veya incelemeler yapılmakta olup, yanıltıcı beyanların bulunduğunun
tespiti halinde ise ilgililer nezdinde gerekli cezalı tarhiyatlar uygulanmaktadır.
Diğer taraftan; yapılmakta olan kamu ihalelerinde, kamu idareleri tarafından borsa tescil
beyannamelerinin aranmaması hususunun Kamu İhale Kurumunca değerlendirilmesi
gerektiği düşünülmektedir.” cevabı alınmıştır.
Antalya Ticaret Borsası 29.01.2021 tarihli müracaatıyla, tıbbi ve aromatik bitkilerin
ağırlıkla doğadan toplandığını ve toplama alanından direkt alıcılara sevk edildiğini ve
dolayısıyla ürünlerin halde işlem görmediği için ilgili belgenin de edinilemeyeceğini
belirtmişlerdir. Bu kapsamda, İlgili hususun Ticaret Bakanlığı’na iletilmesi talep
edilmektedir.
Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nden “Toptancı halinde veya hale bildirilerek
işlem görecek mallar 28/10/2016 tarihli ve 29871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
Toptancı Halinde veya Hale Bildirilerek İşlem Görecek Mallar Hakkında Tebliğ ile yürürlüğe
konulmuştur. Mezkur Tebliğ ekinde yer alan toptancı halinde ya da hale bildirilerek işlem
görecek mallar listesinde yer almayan ürünlerin alımı, satımı ve sevki işlemlerinin Hal Kayıt
Sistemine bildirilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır.” cevabı alınmıştır.
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Eskişehir Ticaret Odası 02.02.2021 tarihli müracaatıyla, “TAPDK Belge Harçları”
kapsamında; 2020 yılında satış belgelerinin süre uzatım işlemleri için yapılan
ödemelerin; pandemi koşulları nedeniyle, 2021 yılında, satış belgeleri süre uzatma
işlemi için ödenmesi gereken tutarlardan mahsup edilmesini talep etmiştir.
Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Daire Başkanlığı, satış belgelerinin 2021 yılı
süre uzatım işlemleri Bakanlık Makamının Olur›ları ile iki ay daha uzatılarak 31/05/2021
tarihi süre uzatma işleminin son günü olarak belirlenmiş olup, Başkanlığımızın yürürlükte
olan mevzuat çerçevesinde 2020 yılı bedellerinin 2021 yılından mahsup edilmesi mümkün
bulunmadığı cevabını iletmiştir.
Osmaniye Ticaret Borsası 23.02.2021 tarihli müracaatıyla, yer fıstığı ürününe ilişkin
yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerini iletmiştir.
Konuya ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nden “Gıda ve
gıda ile temas eden madde ve malzemelerin asgari teknik ve hijyen kriterleri, 19/2/2020
tarih ve 31044 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Gıda Kodeksi
Yönetmeliği kapsamında dikey (Tebliğler ile düzenlenen ürüne özgü mevzuat) ve yatay
mevzuat (etiketleme, bulaşanlar, gıda katkı maddeleri, mikrobiyolojik kriterler vb. tüm
gıdaları kapsayan mevzuat) ile belirlenmektedir. Dikey mevzuatı bulunmayan gıdalar için,
yatay mevzuat hükümlerine göre değerlendirme yapılmaktadır.
Dilekçenizde bahse konu tuzlu kavrulmuş yer fıstığı için Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği
kapsamında dikey bir mevzuat bulunmadığından, yatay mevzuat hükümlerine uygunluk
aranmaktadır. Diğer yandan, Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’nin 11 inci maddesinde yer
alan hüküm gereğince bu Yönetmelik kapsamındaki yatay veya dikey gıda kodeksinde
hüküm bulunmayan hususlarda öncelikle ilgili ulusal standart uygulanır.
Gıda katkı maddelerine ilişkin ülkemizdeki yasal düzenleme, 30.6.2013 tarihli ve 28693
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Türk Gıda Kodeksi - Gıda Katkı
Maddeleri Yönetmeliği” olup, ilgili Yönetmelikte hangi gıdalarda hangi katkı maddelerinin
kullanılabileceği açıkça yer almaktadır. Söz konusu Yönetmelie gıda katkı maddesi,
«Besleyici değeri olsun veya olmasın, tek başına gıda olarak tüketilmeyen ve gıdanın
karakteristik bileşeni olarak kullanılmayan, teknolojik bir amaç doğrultusunda üretim,
muamele, işleme, hazırlama, ambalajlama, taşıma veya depolama aşamalarında gıdaya
ilave edilmesi sonucu kendisinin ya da yan ürünlerinin, doğrudan ya da dolaylı olarak o
gıdanın bileşeni olması beklenen maddeleri ifade eder.» şeklinde tanımlanmaktadır.
Yazınızda bahsedilen tuz, un gibi gıda maddeleri gıda katkı maddesi olmayıp, ürün bileşeni
olarak değerlendirilmektedir. Bu sebeple, bu gıda bileşenlerinin bir üründe kullanılmasına
ilişkin kriterler ilgili dikey gıda kodeksi veya ulusal standartta belirtilmekte, Türk Gıda
Kodeksi - Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği kapsamına girmemektedir.” cevabı alınmıştır.
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Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın 02.03.2021 tarihli müracaatında, internet ortamında
yapılan mobilya satışlarında mesafeli sözleşme ile garanti belgesi düzenlenmediği
ve satış sonrası hizmetlerin sağlanmadığı, bu durumun haksız rekabete yol açtığı
ifade edilmiştir.
Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’nden,
“6502 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin birinci fıkrasında; “Üretici ve ithalatçılar, tüketiciye
yönelik üretilen veya ithal edilen mallar için içeriği yönetmelikle belirlenen bir garanti belgesi
düzenlemek zorundadır. Bu belgenin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu
satıcıya aittir.” hükmü yer almaktadır. Mezkur Kanunun 58 nci maddesinin birinci ve ikinci
fıkralarında ise; “(1) Üretici veya ithalatçılar, ürettikleri veya ithal ettikleri mallar için Bakanlıkça
belirlenen kullanım ömrü süresince, satış sonrası bakım ve onarım hizmetlerini sağlamak
zorundadır. (2) Üretici veya ithalatçılar, yönetmelikle belirlenen mallar için Bakanlıkça
onaylı satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi almak zorundadır.” hükümleri yer almaktadır.
Diğer taraftan “Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinin” 5 nci maddesinin birinci fıkrasında;
“(1)Üretici veya ithalatçılar, ekli listede yer alan her mal grubu için belirtilen kullanım ömrü
süresince, satış sonrası hizmetleri sağlamak üzere yine ekli listede tespit edilen yer, sayı ve
özellikte yetkili servis istasyonunu, yeterli teknik kadroya sahip şekilde kurmak zorundadır.”
hükmü düzenlenmiştir. Bu kapsamda; söz konusu yükümlülüklere uymadığı değerlendirilen
firmalar hakkında firma merkezinin bulunduğu Ticaret İl Müdürlüğüne veya Bakanlığımıza
ilgili bilgi ve belgelerle başvurulması halinde gerekli inceleme ve denetim yapılacağı” cevabı
alınmıştır.
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası’nın 17.03.2021 tarihli müracaatıyla, müstakil veya ikiz
konutların (bağımsız bölüm brüt alanı 151 1112 — 600 m2 villalar, teras evleri, dağ
evleri, kaymakam evi vb.) 4B yapı sınıfı grubuna girmekte olduğu ve yapı denetim
ücretinin FB yapı sınıfında bulunan konut yapılarının (yapı yüksekliği 21,50 m’den
az yapılar) 2 katı olduğu, 1985 yılında hazırlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri
Şartname›nin revize edilmesi gerektiği ve 10 Nisan 2020 tarih ve 31064 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Bedellerinin Hesabında
Kullanılacak 2020 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ’e göre -RB ve
4A yapı sınıfları arasında %7’lik’fıyat artışı bulunmakta iken yapı denetim ücretlerinde
%110’luk bir fiyat artışı bulunduğu belirtilerek yapı sınıflarında ve birim maliyetlerde
bir düzenleme yapılması talep edilmiştir.
Konuya ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nden “4708 sayılı
Yapı Denetimi Hakkında Kanunun I inci maddesinin (f) bendinde 7143 sayılı Kanun ile
yapılan değişiklikle hizmet bedeline esas yapı yaklaşık maliyetlerinin hesabında kullanılacak
birim maliyetlerin Bakanlığımızca Yönetmelik ile düzenleneceği belirlenmiştir.
Bu doğrultuda Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinde yapılan
düzenlemeyle Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılan Yapı
Yaklaşık Birim
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Maliyetleri Hakkında Tebliğin 1 ve 2 nci sınıfında yer alan yapılar 1 inci Grup, 3 üncü sınıfında
yer alan yapılar 2 nci Grup ve 4 ve 5 nci sınıfında yer alan yapılar 3 üncü grup olarak kabul
edilmiştir. Grupların birim maliyeleri ise, söz konusu tebliğde yer alan sınıfları 2018 yılı
bedellerinin aritmetik ortalaması alınarak bulunan değerlerin enflasyon oranı ve EBİS ile
yapı denetim kuruluşlarına getirilen ek mali yükümlülükler nispetinde anırılması ile tespit
edilmiştir.” cevabı alınmıştır.
Gaziantep Ticaret Odası’nın 26.03.2021 tarihli müracaatıyla, hayvancılık sektöründe
uygulanan ithal hayvan kesimine izin verilmesi, yem fiyatlarının yüksek seyretmesi,
ithal hayvan alımında kapasite raporunun %20’sine izin verilmesi gibi uygulamaların
sektörde sıkıntılar yarattığı ve gün geçtikçe hayvancılık sektöründe koşulların
ağırlaştığı belirtilmektedir.
Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan konu hakkında, “besilik sığır ithalatında, mevcut kırmızı et arz
ve talebi dikkate alınarak yerli üreticimizi zarara uğratmadan artan et tüketimini karşılayacak
arzın oluşturulması, aynı zamanda besi işletmelerindeki boş kapasitenin değerlendirilmesi
ve işletmelerin kendi ekonomik analizleri çerçevesinde, ithalat miktarının ve zamanının
yönetilebilmesi için kontrollü bir ithalat yönetimi oluşturulması amaçlanmaktadır.
Küçük Kapasiteli Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerine 2020 Yılında Yapılacak Yem
Desteğine İlişkin Karar’ı 11/7/2020 tarihli ve 31182 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir. Söz konusu karar kapsamında2020 yılında; Covid-19 salgını
nedeniyle yem tedarikinde zorluk yaşayan küçük kapasiteli hayvancılık işletmelerinin, yem
maliyetlerindeki artıştan etkilenmelerini önleyerek üretimde sürdürülebilirliğin ve üretici
fiyatlarında istikrarın korunması amacıyla, bir defaya mahsus olmak üzere yem desteği
uygulaması gerçekleştirilmiştir. Hayvansal üretim yapan üreticilerimizin desteklenmesini
ve üreticilerimizin girdi maliyetlerinin dolaylı olarak düşürülmesini amaçlayan “Tarımsal
Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararları da her yıl yayımlanmakta olup, 2021
yılında uygulanacak olan Karar’ın hazırlanması çalışmaları devam etmektedir.
Bununla birlikte üreticilerimizin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda sağlanması ve
hayvancılığımızın geliştirilmesi amacıyla, önceki yıllarda olduğu gibi T.C. Ziraat Bankası
A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığı ile düşük faizli tarımsal krediler kullandırılmakta
olup, aynı uygulama 2021 yılında da devam edecektir.
Bakanlığımızca hayvancılığa ilişkin bütçenin arttırılması ve bu ayrılan bütçe imkanları
doğrultusunda üreticilerimizin gelir seviyelerinin yükseltilmesine ve desteklerin daha etkin
kullanımı amacına yönelik çalışmalar titizlikle yürütüldüğü” cevabı alınmıştır.
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İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası’nın 20.04.2021 tarihli müracaatıyla, meyve ve sebze
üreticilerinin ilçede yaşanan soğuk havalardan dolayı yaşadığı mağduriyetten ötürü,
çiftçilerin mücbir sebep (Doğal Afet) kapsamına alınıp Ziraat Bankası, Tarım Kredi
Kooperatifleri borçlarının ertelenmesi talep edilmiştir.
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü konu hakkında, 3 Ocak 2020 tarih ve 30997 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2015 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve bu Karara
dayanılarak hazırlanan 25 Mart 2020 tarih ve 31079 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren 2020/4 sayılı Uygulama Tebliği ile, 01/01/2020-31/12/2022 tarihleri arasında
(bu tarihler dahil) ülkemiz sınırları içerisinde meydana gelen/gelebilecek deprem, şiddetli
rüzgar, doğal afetlerden kaynaklanan yangın, aşırı sıcak zararı, samyeli, çığ, heyelan,
taban suyu yükselmesi, sel, su baskını, fırtına, aşırı yağış, aşırı kar yağışı, kar fırtınası,dolu,
kırağı, don, kuraklık, yıldırım düşmesi, güneş yanıklığı ve hortum afetlerine maruz kalan ve
bu afetler sebebiyle ekilişleri, ürünleri, hayvan varlıkları, tesisleri veya seraları zarar gören,
Bakanlık kayıt sistemlerinde kayıtlı olup, üretim faaliyetlerine devam eden üreticilerin ilgili
Karar kapsamındaki kredi borçlarının ertelenmesi/taksitlendirilmesi işlemlerinin devam
ettiğini belirtmiştir.
İstanbul Sanayi Odası, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kesim öncesi temizliği
ve ham deri üzerindeki gübre yükünün zararları hakkında 04.05.2021 tarihinde
müracaatta bulunmuştur.
Konu hakkında Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nden, “17 Aralık 2011 tarih ve 28145 sayı ile
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gıda Hijyeni Yönetmeliği’ nin 8 inci maddesi
birinci fıkrasında “Birincil üretimden sorumlu gıda işletmecisi, birincil ürünlerin sonradan
herhangi bir işleme tabi tutulacağını göz önünde bulundurarak, ürünlerin mümkün olduğu
kadar bulaşmaya karşı korunmasını sağlar” denilmekte olup üçüncü fıkrası (c) bendinde
ise gıda işletmecisinin kesimhaneye giden hayvanların ve gerekli durumlarda hayvansal
gıda üretiminde kullanılan hayvanların temizliğinin mümkün olan en iyi biçimde yapılması
konusunda gerekli tedbirlerin alınması gerektiği ayrıca belirtilmiştir.
Ayrıca 17 Aralık 2011 tarih ve 28145 sayı ile Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmeliğin 15
inci maddesi birinci fıkrası (ö) bendine göre de Resmi Veteriner Hekim tarafından toprak,
fekal veya farklı bulaşma gösteren etler için insan tüketimine uygun olmadığı bildirimi
yapılmaktadır.
Diğer taraftan 27 Aralık 2011 tarih ve 28155 sayı ile Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği’ nin 9 uncu
maddesi ikinci fıkrası gereği kesimhane işletmecisi tarafından, tehlike analizi sonucunda
belirlenen özel gereklilikleri içeren HACCP ilkelerine dayanan prosedürlerin oluşturulması
ve bu prosedürlerin de kesimhaneye kabul edilen her bir hayvanın veya uygun durumlarda
her bir hayvan partisinin temiz olmasını sağlamasını içermelidir.” cevabı alınmıştır.
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Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası’nın 06.05.2021 tarihli müracaatıyla, pandeminin
etkilerinin hala yoğun olarak yaşanması ve bunun getirmiş olduğu ekonomik sıkıntılar
dikkate alınarak yatırım teşvik belgelerine 1 yıl daha ek süre verilmesi talep edilmiştir.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü,
konun kayıt altına alındığını belirtmiştir.
İzmir Ticaret Odası 18.05.2021 tarihli müracaatı ile asansör bakım hizmeti sunan bazı
firmalar tarafından rekabet gerekçesiyle fiyatların aşağı çekildiği ve bu durumunun
insanların can güvenliği açısından tehlike oluşturduğu, dolayısıyla söz konusu hizmet
için taban fiyat belirlenmesine yönelik çalışma yapılacağı belirtilmiştir.
Konu hakkında Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nden “5174 sayılı Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 12 inci maddesinin birinci fıkrasının
(ı) bendi uyarınca odalarca yönetmelik hükümlerine uygun olarak mal ve hizmetlerin azami
fiyat tarifeleri belirlenebilmektedir.
Ayrıca odalarca düzenlenecek tarifelere ilişkin hususlara Tacir ve Sanayiciler Tarafından
Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelikte
yer verilmiş olup, anılan Yönetmeliğin birinci maddesi ile dördüncü maddesinin dördüncü
fıkrası uyarınca tarifelerde yer alan fiyatlar azami hadleri göstermektedir.
Bu itibarla, odalarca taban fiyat belirlenmesine yönelik tarife düzenlenmesi hususunda
mevzuatta herhangi bir düzenleme bulunmadığı” cevabı alınmıştır.
Gaziantep Ticaret Odası’nın 08.06.2021 tarihli müracaatıyla, perakende gıda ürünü
satışlarındaki ambalaj darası ile ilgili olarak perakende ticaret yapanların tartı
sistemlerini güncellemesi ve ilgili yetkililerin konu hakkında denetim yapması talep
edilmiştir.
Konu hakkında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel
Müdürlüğü’nden, “Bakanlığımızca 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamında yer alan
ölçü aletlerinin milli ekonominin ve ticaretin gereklerine ve kamu yararına uygun olarak
Türkiye hudutları içinde doğru ayarlı ve uluslararası birimler sistemine uygun olarak imali
ve kullanılması sağlanmaktadır. Bu çerçevede otomatik olmayan tartı aletlerinin piyasaya
arz edilebilmesi için asgari temel gereklilikler, Avrupa Birliği mevzuatından uyumlaştırılan
02/07/2016 tarihli ve 29760 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Otomatik
Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2014/31/AB) ile düzenlenmiştir.
Söz konusu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında “2 nci maddenin birinci fıkrasının
(a) bendinde sayılan uygulamalarda kullanılan veya kullanılması amaçlanan tartı aletleri, EK
-I’de belirtilen temel gereklilikleri karşılamak zorundadır.” ve 7 nci maddesinin birinci fıkrasında
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“Bu Yönetmeliğin gerekliliklerini karşılayan tartı aletlerinin piyasada bulundurulması ve/
veya 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan uygulamalara yönelik hizmete
sunulması engellenemez.” hükümleri bulunmaktadır. Bu çerçevede; Yönetmelikte belirtilen
ilgili gereklilikleri karşılayan, uygunluk değerlendirme süreçleri tamamlanmış, işaretlemeleri
yapılmış tartı aletleri piyasaya arz edilebilmektedir. Ayrıca, aynı Yönetmeliğin EK-I’in 13
üncü maddesinde ise “ Tartı aletleri bir veya daha fazla dara tertibatına ve aynı şekilde
ön ayarlı dara tertibatlarına sahip olabilirler. Dara tertibatları, göstergede doğru bir sıfır
ayarını ve net ağırlıkların doğru ölçümünü oluşturmalıdırlar. Ön ayarlı dara tertibatları ise,
hesaplanmış net değerlerin hatasız olarak belirlenmesini temin etmelidir” hükmü ile tartı
aletlerinde dara fonksiyonunun bulunabileceği belirtilmektedir. Ancak bu fonksiyonunun
tartı aleti kullanıcısı tarafından doğru bir şekilde kullanılması halinde bahse konu ürünlerde
ambalajın dara miktarı tespit edilmiş olup tüketici ürünün net miktarının bedelini ödemiş
olacaktır. Ayrıca bu kapsamda kullanımda olan tartı aletlerinin 4/9/2013 tarihli ve 28755
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliği” hükümlerine göre
belirlenen süreler içinde muayenelerinin yaptırılması ve müdahaleye açık noktalarının
damgalanması da gerekmektedir. Bakanlığımızca yasal metroloji kapsamında ticarete esas
ölçü aletleri yukarıda belirtilen mevzuat çerçevesinde hem piyasa gözetimi ve denetimleri
hem de kullanıcı nezdinde ani denetimleri gerçekleştirilmektedir.
Diğer taraftan; 04/06/2015 tarihli ve 29376 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hazır
Ambalajlı Mamullerin Ağırlık ve Hacim Esasına Göre Net Miktar Tespitine Dair Yönetmelik
(76/211/AT) ile nominal dolum miktarı 5 g veya 5 ml’den daha az 10 kg veya 10 L’den daha
fazla olmayan hazır ambalajlı mamullerin nominal dolum miktarına ilişkin kontrol esasları
ile ambalaj üzerinde bulunması gereken etiket bilgilerine (miktar açısından) ilişkin usul ve
esaslar düzenlenmiştir. Söz konusu Yönetmelikte Hazır Ambalajlı Mamul, “Satın alanın
hazır bulunmadığı bir ortamda ambalajlanan, içindeki ürünün miktarı önceden belirlenen bir
değere sahip olan ve paket açılmadıkça veya pakette somut bir değişiklik yapılmadıkça bu
değerin değiştirilemediği koşullarda paketlenmiş ürünler hazır ambalajı oluşturur.” şeklinde
tanımlanmaktadır. Bu çerçevede; belirtilen tanıma uygun olarak satışa sunulmadan önce
ambalajlanmış, üzerinde nominal dolum miktarı belirtilen mamullerin nominal dolum
miktarının kontrolü açısından denetimi Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre
Bakanlığımızca yapılmakta ve uygunsuz ürünler için idari yaptırımlar uygulanmaktadır.
Sonuç olarak, söz konusu başvurunun ticari bir işlemde satıcının yapmış olduğu yanlış
bir uygulamaya yönelik olması, hazır ambalajlı bir mamule ya da tartı aletine yönelik bir
şikayet içermemesi, ürünün tartımı esnasında dara fonksiyonunun tartı aleti kullanıcısı
tarafından doğru bir şekilde kullanılmaması yada hiç dara alınmaması hususlarını
içermesi nedeniyle Bakanlığımızca yayımlanan mevzuat çerçevesinde değerlendirilmesi
mümkün olmayıp bahse konu şikayetin özellikle tüketicinin korunmasına ilişkin genel
mevzuat hükümleri çerçevesinde Ticaret Bakanlığınca değerlendirilmesinin uygun olacağı
değerlendirilmektedir.” cevabı alınmıştır.
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İzmir Ticaret Odası tarafından 15.06.2021 tarihli müracaat ile İzmir-Aydın Otoyolu
Işıkkent-Havalimanı kesiminde ücretsiz geçişin sağlanması talep edilmiştir.
Konu ile ilgili olarak Gaziemir üzerinden otoyola alternatif ücretsiz bir yol mevcut olmasından
dolayı, ücretsiz geçiş talebi Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülmemiştir.
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın 14.06.2021 tarihli müracaatıyla, hayvanların refah
içinde varış noktasına ulaşması için oluşturulan sürücü dinlenme sürelerinin revize
edilmesi talep edilmiştir.
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nden, hayvan taşıyan araç sürücülerinin ve nakli yapılan
hayvanların taşıma sırasında dinlendirme sürelerinin dokuz saatten on iki saate çıkarılma
talepleri, Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği’nde yapılacak
mevzuat değişikliği çalışmalarında değerlendirileceği cevabı alınmıştır.
İzmir Ticaret Odası’nın 02.07.2021 tarihli müracaatıyla, yerli mahsul kırmızı mercimek
üretiminin desteklenmesi, ekim alanlarının arttırılmasına yönelik teşviklerin
sağlanması ve kısa vadede iç piyasadaki fiyat artışlarının önlenebilmesi amaçlarıyla
ihracatının Tarım ve Orman Bakanlığı›nın ön iznine tabi tutulması talep edilmiştir.
Konu hakkında Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden halihazırda “Mercimekler
(GTP:0713.40)” İhracat: 2006/7 sayılı İhracı Kayda Bağlı Mallar Tebliği’nin eki İhracı Kayda
Bağlı Mallar Listesinde yer almakta olup, bu minvalde, ihtiyaç hasıl olması halinde Tarım ve
Orman Bakanlığının görüşleri dikkate alınarak anılan ürünün ihracatında Bakanlığımızca
gerekli tedbirler alınabileceği cevabı alınmıştır.
Bursa Ticaret Borsası’nın 11.08.2021 tarihli müracaatıyla, Hal Kayıt Sistemi
üzerinden yapılan bildirimlerde “Arpacık Soğanı” ürününün ayrı bir ürün adı olarak
tanımlanmasını talep edilmiştir.
Konuya ilişkin Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nden “5957 sayılı Sebze ve
Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi
Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinde; bildirime tabi olan mallar sayılmış olup, bunlar sınaî
üretimde kullanılmak üzere satın alınan mallar, ihraç edilmek üzere satın alınan mallar, ilgili
mevzuatı çerçevesinde ithal edilen mallar, 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu kapsamında
organik tarım faaliyetleri esaslarına uygun olarak üretilen ham, yarı mamul veya mamul
haldeki sertifikalı ürünler, üretici örgütlerince toptancı hali dışında satılan mallar, iyi tarım
uygulamaları kapsamında sertifikalandırılan ürünler ile fatura veya müstahsil makbuzu ile
üreticilerden satın alınan mallardır.
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Yine, Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 58 inci
maddesine dayanılarak hazırlanan Toptancı Halinde veya Hale Bildirilerek İşlem Görecek
Mallar Hakkında Tebliğin “İşlem görecek mallar” başlıklı 5 inci maddesinde; bu Tebliğin
ekindeki listede yer alan malların toptan ticaretinin, toptancı hallerinde veya hale bildirilerek
yapılacağı, toptancı haline bildirimin ise Hal Kayıt Sistemine yapılan beyan işlemi olduğu
belirtilmiştir.
Bu bağlamda, toptancı halinde veya hale bildirilerek işlem görecek mallar, Türkiye İstatistik
Kurumunun (TÜİK) ürün sınıflaması ile mal tanım ve kod sistemine uyumlu olarak anılan
Tebliğ ile belirlenmiş olup, söz konusu ürünün Sisteme bildirim işleminin mal adının “Soğan
Kuru” ve malın cinsinin ise “Diğer” olarak seçilmesi halinde gerçekleştirilmesinin mümkün
olduğu değerlendirilmektedir” cevabı alınmıştır.
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nın 12.08.2021 tarihli müracaatıyla; Anayasa
Mahkemesi’nin 16/7/2020 tarihli ve 2020/39 sayılı Kararı’na istinaden, 27 Kasım 2020
tarihinden önce devlet ormanlarında balık üretmek üzere tesis kurulması amacıyla
verilmiş olan izinlerin devam etmesi talep edilmiştir.
Konu hakkında Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nden,
“6831 sayılı Orman Kanunu’nun 18 inci maddesinde değişiklik yapılması suretiyle orman
arazilerinde su ürünleri yetiştiriciliği yapan tesislerin arazi kira sözleşmelerinin yenilenebilmesi
için Orman Genel Müdürlüğü ile görüşmeler yapılmıştır. Yapılan görüşmeler sonucunda
kanun değişikliği ile sorunun çözüleceği mutabakatına varılmış ve taslak kanun maddesi
düzenlenmiş olup, gerekli iş ve işlemler Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü”
cevabı alınmıştır.
Eskişehir Ticaret Odası’nın 20.08.2021 tarihli müracaatıyla, Odunpazarı ilçesi
Akçağlan mahallesi ile ilgili imar planının tekrardan değerlendirilmesi talep edilmiştir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü konu hakkında, “Tepebaşı
ve Odunpazarı ilçelerinde; güncel veriler ve alınacak güncel görüşler doğrultusunda
bütüncül bir değerlendirme yapılması amacıyla 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı revizyonu
yapılmasına ilişkin Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri tarafından Büyükşehir Belediye
Meclisine 24.05.2021 tarihli yazılı önerge verildiği, söz konusu önerge Büyükşehir Belediye
Meclisinin 28.05.2021 tarih ve 259 sayılı Kararı ile kabul edildiği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planına esas çalışmalara başlanmış olduğu ve sürecin devam etmekte olduğu bildirilmiştir.”
cevabını iletmiştir.
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Ankara Ticaret Odası’nın 03.09.2021 tarihli müracaatıyla, hamiline yazılı pay
senetlerinin kayıt altına alınması için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda öngörülen
geçiş sürecinin en az bir yıl ertelenmesinin ticari hayata katkı sağlayacağı ifade
edilmiştir.
Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü, Ankara Ticaret Odası 59 No’lu Kültür ve
Sanat Etkinlikleri Meslek Komitesi›nin söz konusu talebi değerlendirmeye sunulmak üzere
kayıt altına alındığını belirtmiştir.
İzmir Ticaret Odası’nın 24.09.2021 tarihli müracaatıyla, Devlet Malzeme Ofisi’nin;
firmaların etkin bir şekilde bilgilendirilmesi, alımların çok yüksek montanlı
yapılmaması, bölgesel yapılması ve sunulan ödeme vadesine uyulması gerektiği
vb. konularındaki talepleri incelenmiş ve konu hakkında mezkûr Kurum ile gerekli
yazışmalar yapılmıştır.
Bu kapsamda, talepler hakkında Devlet Malzeme Ofisi tarafından iletilen bilgilere aşağıda
yer verilmektedir.
1) “DMO ihaleleri ile ilgili olarak sektördeki firmaların etkin bir şekilde bilgilendirilmesi”
talebine ilişkin olarak;
DMO ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan “Tedarik işbirliği Protokolü” kapsamında
yapılan ihalelerin Kuruluşun kurumsal internet sitesinde ilan edilmekte olduğu, https://www.
dmo.gov.tr/SM adresi üzerinden “Sağlık Market Uygulama Takvimi’nde yapılacak ihale
tarihleri ile beraber, ihale süreci ile ilgili talep toplama tarihleri, taleplerin kamu hastanelerine
iletilmesi, kamu hastanelerinin değerIendirmesi gibi tüm işlemlerin gün ve ay belirtilmek
suretiyle yayımlandığı,
Sağlık Market uygulaması kapsamında bulunmayan tıbbi cihaz taleplerinin ise DMO
kurumsal internet sitesinde ihale ilanları bölümü ile Resmi Gazetenin ilanlar bölümünde
yayımlandığı, ayrıca DMO Çağrı Merkezi aracılığıyla (444 5 366) firmalara Sağlık Market
uygulaması ve süreci ile ilgili her türlü bilgilendirmelerin yapıldığı,
öte yandan Tedarik işbirliği Protokolünün imzalanmasından itibaren ilgili sektörlere tüm
iletişim kanalları kullanılarak bilgilendirmelerin yapılmış olduğu, Covid-19 sürecinde yaşanan
zorluklara rağmen, iletişim yoğunluğu azaltılmadan, farklı kanallarla bilgilendirmelere devam
edildiği, bu kapsamda düzenlenen fiziki ve online oturumlar ile gerek sivil toplum kuruluşları
ve dernekler üzerinden, gerekse firmalar ile birebir görüşülerek, Sağlık Market sürecinin
her detayında bilgilendirmelerin yapılmış olduğu, son olarak 26.10.2021 tarihinde TOBB
Medikal Meclis üyeleri ile bir araya gelinerek detaylı bilgilendirmelerin yapıldığı ve ayrıca
Sağlık Market’e ön kayıt yaptıran ve bu kapsamda DMO ile çerçeve anlaşma imzalayan
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tedarikçilere, anlaşma şartlarında yapılan değişiklikler ve ihaleler ile ilgili bilgilendirmelerin
yapılmasının zorunlu olduğu bildirilmiştir.
2) “Sağlık Market alımlarının çok yüksek montanlı yapılmaması” talebine ilişkin olarak;
DMO ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan “Tedarik İşbirliği Protokolünün “9.1. Sağlık
Hizmet Sunucuları tarafından ihtiyaç duyulan ilaç, tıbbi cihaz (Açık Satışlara Ait Satın alma
Sözleşmeleri kapsamındakiler hariç) ve tıbbi malzeme talepleri ile bu ürünlere ilişkin teknik
şartnameler hazırlanarak DMO’ya ulaştırılacaktır.” hükmü gereğince yapılacak olan ihalelere
ilişkin talep toplama ve talep miktarının belirlenmesinin Sağlık Bakanlığının sorumluluğunda
olduğu; her ihale dönemi öncesinde Sağlık Bakanlığınca toplanan taleplerin DMO tarafından
e-ihale yöntemi ile temin edildiği,
Öte yandan, ihalelerin il bazında her bir ürün için kalem kalem ayrı olarak gerçekleştirildiği,
e-ihalelerin yüksek montanlı olmadığı, örneğin, 12-15.10.2021 tarihinde 900 hastanenin 517
adet üst şartnamedeki ihtiyacı için il bazında gerçekleştirilen yaklaşık 66.000 adet e-ihalenin
%92’sinin 50.000 TL’lik maliyetin altında olduğu, ihalelerin piyasa yapısını bozmadan tüm
firmaların (üretici/bayi) katılımına açık olduğu, keza DMO sisteminde kayıtlı olan firmaların
yaklaşık olarak % 48’inin üretici % 52’sinin yetkili satıcı olduğu ifade edilmiştir.
3) “Sağlık Market ihalelerinin bölgesel yapılması” talebine ilişkin olarak;
- Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması ilanı Genel Şartlar ve Kurallarının; 4
üncü maddesinde; “Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması kapsamında yer alan
ürünler, DMO web sitesinde yayımlanan “Sağlık Market Kapsamındaki Ürünler için Yapılacak
Olan Elektronik İhalelerde Uygulanacak Usul ve Esaslar” doğrultusunda şartname malzeme
kodu veya talebe göre şartname/malzeme kodlarının bir araya getirilerek oluşturulduğu
gruplar hafinde miktar veya süre esas alınarak il düzeyinde (gerekmesi hafinde büyükşehir
olan iller birden fazla kısımda olacak şekilde) e-ihale yapılmak suretiyle temin edilecek
olmakla beraber ihtiyaç duyulması halinde bölge veya ülke genelinde de yapılabilecektir.”
5 inci maddesinde ise, “Sağlık Markette yer almak üzere başvuruda bulunacak olan
firmalar, satış yetkileri bulunmak kaydıyla ürünlerini, kendilerinin belirleyeceği iller için teklif
edebilecektir.” şeklinde düzenlemenin mevcut olduğu, halihazırda Sağlık Markette yapılan
e-ihalelerin; tıbbi malzemeler ve beşeri tıbbi ürünler için il düzeyinde, radyofarmasötiklerin
için ise ülke düzeyinde gerçekleştirildiği belirtilmiştir.
4) “Sunulan ödeme vadesine uyulması gerektiği” talebine ilişkin olarak;
Sağlık hizmet sunucuları için Sağlık Bakanlığı, üniversite hastaneleri için Sosyal Güvenlik
Kurumu tarafından ödemeye ilişkin tutarların DMO hesaplarına aktarılmasını müteakip
firmalara ödeme yapıldığı,
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Diğer taraftan, müşteri kurumun teslimatları parça parça yapılan siparişleri için, siparişe
ait söz konusu ürünlerin tamamının teslimat! yapılana kadar faturası kesilemediğinden 90
günlük vadenin bazı durumlarda uzayabildiği tespit edilerek bu tür sorunların giderilmesi
adına kısmi faturalama yapılabilmesi konusunda DMO tarafından yürütülen çalışmaların
sonuçlandırıldığı ve 1 Kasım 2021 tarihi itibarıyla ürün bazlı olmak kaydıyla kısmi faturalama
sisteminin devreye alındığı,
Ayrıca, ilgili alımlara istinaden Sağlık Bakanlığı ve üniversiteler tarafından ödemelerin
gerçekleştirilmesini müteakip DMO tarafından tedarikçi ödemelerinin ivedilikle yapılabilmesini
teminen devreye alınan banka entegrasyonu ve diğer otomasyon sistemleri ile tedarikçi
ödemelerinde en geç 3 gün içerisinde aktarım yapılabilecek duruma gelindiği hususları
ifade edilmiştir.
Bursa Ticaret Borsası 08.10.2021 tarihli müracaatıyla, Milli Savunma Bakanlığı’nca
yapılan tarımsal ürün alımlarında ticaret borsalarınca tescil edilmiş ürünlerin tercih
edilmesini talep etmiştir.
Konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nden
“Genel Müdürlüğümüzce yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde;
Bakanlığımız bağlısı birlik ve kurumlar tarafında merkezi ve mahalli olarak alımı yapılan
gıda maddelerinden borsa kotasyonuna dâhil olanlar için Kanun’un 28 ve 34’ncü maddeleri
uyarınca borsa tescillerinin yaptırıldığı, mevcut sözleşmelerde konuya ilişkin hükümlerin
bulunduğu ve ödeme aşamasında takip/kontrol edildiği tespit edilmiş,
Kazandan iade edilen erbaş/er sayısındaki azalmalar, birçok gıda maddesinin merkezi alım
ile Birlik/Kurum/Kooperatiflerden tedarik edilmesi ve/veya birliklerin yer değiştirmesinden
dolayı, geçmiş döneme göre borsa tescil işlemlerinde bölgesel olarak değişiklik olabileceği
kıymetlendirilmiş,
Konunun muhatapları tarafından bölgesel olarak takip edilmesinin uygun olacağı
değerlendirilmiştir.” cevabı alınmıştır.
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası 13.10.2021 tarihli müracaatıyla, Enerji
Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliği’nde 25.12.2021 tarihinde revize edileceği
belirtilerek, yeni enerji yönetmeliğine uygun olmayan ürünlerin satışının yapılması
durumunda uygulanacak cezai işleme atıf yapılarak; bahse konu sürenin uzatılması
talep edilmiştir.
Konu hakkında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü’nden “Bilindiği
üzere, ülkemiz ile Avrupa Birliği (AB) arasında Gümrük Birliği’ni kuran 1/95 sayılı Ortaklık
Konseyi Kararı’nın 8 - 11’nci maddeleri ile Avrupa Birliği mevzuatının hukuk sistemimize
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dahil edileceği kararlaştırılmış, 2/97 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ile de uyumlaştırılacak
mevzuat ve bunların koşul ve kuralları belirlenmiştir.
Bu kapsamda, Avrupa Birliği’nin 28/07/2017 tarihli ve L 198 sayılı Resmî Gazetesi’nde
yayımlamış olduğu 2010/30/EU Direktifini yürürlükten kaldıran 2017/1369 sayılı Enerji
Etiketlemesi Çerçeve Tüzüğü, Bakanlığımızca tam uyumlu olacak şekilde “Enerji Etiketlemesi
Çerçeve Yönetmeliği (2017/1369/AB)” olarak hazırlanmış ve 2/97 sayılı Ortaklık Konseyi
Komisyonu’ndan Taslak ile ilgili tam uyumluluk beyanı alındıktan sonra Resmî Gazete’de
yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Bu sürece paralel olarak, yapılan düzenlemede
uluslararası ticareti doğrudan etkileyecek hükümler yer alması nedeni ile Dünya Ticaret
Örgütü (DTÖ)– Ticarette Teknik Engeller Anlaşmasının şeffaflık ilkesi çerçevesinde Taslak
DTÖ’ye bildirilmiş ve Taslağın uygulama süreleri tüm DTÖ üyesi ülkelere duyurulmuştur.
Bu nedenle, anılan Yönetmelikte yapılacak herhangi bir değişiklik, bildirim sürecinin tekrar
işletilmesi gerekliliğini doğurmaktadır.
Bunun yanı sıra, TÜRKBESD tarafından Bakanlığımıza iletilen 22.11.2021 tarihli resmi
yazıda, eski enerji etiketli ürünlerin stok durumu ile ilgili rakamlar ile Çerçeve Yönetmeliğin
alt uygulama tebliğleri ile düzenlenen ürünler bazında 2021 yılına ait aylık satış rakamları
karşılaştırmalı olarak değerlendirildiğinde stokta yer alan ürünlerin kampanyalı satışlar
düzenlenerek kısa süre içerisinde eritilebileceği açıkça görülmektedir.
Bilgilerinizi ve belirtilen gerekçeler doğrultusunda, Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliğinde
yer alan süreler konusunda herhangi bir erteleme veya değişiklik yapılmasının uygun
görülmediği” cevabı alınmıştır.
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 16.11.2021 tarihli müracaat ile kreşlerde
uygulanan Covid-19 tedbirlerine ilişkin talepler Komisyonumuza iletilmiştir.
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nden konu hakkında, “Anaokullarında
uygulanan COVID-19 uygulamalarının değiştirilmesi talebiniz incelenmiştir. COVID-19
Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde “Okullarda COVID-19 Pozitif Vaka Çıkması
Durumunda Yapılması Gereken Uygulamalar” başlığı altında belirtildiği üzere Okul öncesi
dönemde, oyuncak ve eğitim malzeme alışverişi sık olması nedeniyle pozitif vaka çıkması
durumunda tüm sınıf yakın temaslı kabul edilir.
Bu kapsamda rehberde;
“Okul öncesi dönemde, oyuncak ve eğitim malzeme alışverişi sık olması nedeniyle pozitif
vaka çıkması durumunda tüm sınıf yakın temaslı kabul edilir. Bu sınıftaki tüm öğrenciler ve
sınıf öğretmenleri yakın temaslı kabul edilerek eve gönderilir ve Sağlık Bakanlığı Temaslı
Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi’ne (İlk ve Orta Öğretim
Öğrencilerinde Yakın Temaslı Uygulaması) göre yönetilir.”
18
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“Kreşlerde de öğretmen veya öğrencilerden birinin okula pozitif olduğu halde gelmesi
durumunda bu sınıftaki öğrencilerin hepsi ve sınıf öğretmenleri yakın temaslı olarak
kabul edilerek eve gönderilir ve Sağlık Bakanlığı Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde
Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi’ne (İlk ve Orta Öğretim Öğrencilerinde Yakın Temaslı
Uygulaması) göre yönetilir.” cevabı alınmıştır.
İstanbul Ticaret Odası’nın 30.11.2021 tarihli müracaatıyla, yurtiçi üreticilerin
desteklenerek bu alandaki ithalat etkisinin azaltılması hususunun önem arz ettiğinden
bahsedilerek, oyuncak, bijuteri, hediyelik eşya sektörlerinde, üretimin desteklenmesi
için devlet teşviklerinin arttırılması amacıyla bir düzenleme yapılması talep edilmiştir.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü,
“Ülkemizde yatırım teşvik uygulamaları, 19/06/2012 tarihli ve 28328 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları
Hakkında Karar ve anılan Karar’ın uygulanmasına ilişkin 2012/1 sayılı Tebliğ çerçevesinde
yürütülmektedir. Bu kapsamda, oyuncak, bijuteri ve hediyelik eşya sektörlerinde yapılacak
yatırımların anılan mevzuat çerçevesinde Bakanlığımızca yapılacak sektörel, mali ve teknik
değerlendirmeler neticesinde yatırım projelerinin uygun bulunması halinde, bu projeler
için teşvik belgesi düzenlenmesi suretiyle bölgesel teşvik uygulamaları kapsamındaki
desteklerden yararlandırılması mümkün bulunmaktadır. Bunun yanında, söz konusu
yazınızda belirtilen hususlar kayıt altına alınmış olup, gerekli görülmesi halinde mevzuat
değişikliği çalışmalarında değerlendirilmeye alınacaktır.” cevabını Komisyonumuza iletmiştir.
İzmir Ticaret Odası 23.12.2021 tarihli müracaatıyla, balık çiftliklerinde kullanılan duba
biçiminde imal edilmiş otomatik yemleme (BARGE) sistemlerinde kullanılan yakıtın
(mazot), Özel Tüketim Vergisi›nden (ÖTV) muaf tutulması talep edilmiştir.
Konu ile ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nden
“Söz konusu taleple ilgili olarak geçmiş yıllarda Bakanlığımız tarafından hem Ulaştırma ve
Altyapı Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı ile girişimde bulunulmuş ancak, Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığı’ndan alınan yazıda; ÖTV›siz yakıt uygulamasından hangi cins gemilerin ne ölçüde
faydalanacağının, mevzuatları kapsamında ve ÖTV›siz Yakıt Değerlendirme Komisyonu
tarafından değerlendirildiği, bahse konu komisyonun 04.03.2016 tarihli kararıyla gemi niteliği
taşımayan deniz araçları arasında sayılan yemleme dubalarının (BARGE) mevzuatları
dahilinde ÖTV’siz yakıt uygulamasından faydalanmasının uygun görülmediği ve geçen
süre içerisinde de adı geçen dubaların ÖTV’siz yakıt uygulaması kapsamına alınmasını
gerektirecek bir değişikliğin bulunmadığı, bu nedenle gemi niteliği taşımayan deniz araçları
arasında sayılan balık çiftliği yemleme dubalarının uygulama dışında değerlendirilmeye
devam edileceği belirtilmektedir.” cevabı alınmıştır.
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