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SUNUŞ

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

Birliğimizin 15 Mayıs 2018 tarihinde yapılan 74. Genel Kurulunda Delegeler tarafından 
dile getirilen ve oda/borsalardan intikal eden sorunlar değerlendirilmekte, çözüm önerileri 
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. 

Yapılan işlemler Genel Kurul Çalışmaları Esasları Yönetmeliği hükümleri gereğince 
Komisyonumuzca sizler adına incelenmiş ve sonuçları özet halinde kitapçık olarak 
bilgilerinize takdim edilmiştir.

Birliğimiz, her zaman olduğu gibi Başkanımız M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU önderliğinde, 
büyük bir azim ve kararlılık içerisinde ülkemiz ve camiamız sorunları tespit ederek çözüme 
kavuşturmaya devam etmektedir.

Komisyon çalışmalarında katkılarını esirgemeyen Birlik Başkanımıza, değerli Yönetim 
Kurulu Üyelerine, Genel Sekreterimize, Komisyonumuzun sekretaryasını yürüten ve bu 
raporu hazırlayan Birliğimiz Odalar Müdürlüğü personeline teşekkür ederiz.

Saygılarımızla,





DİLEKLERİ İNCELEME
KOMİSYONU
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AHMET OZAN KARA  TOBB Dilekleri İnceleme Komisyonu Başkanı

ZEKAİ KAMİTOĞLU  TOBB Dilekleri İnceleme Komisyonu Başkan Yardımcısı

LÜTFİ KOÇ   TOBB Dilekleri İnceleme Komisyonu Sözcüsü

SAİM ALPARSLAN   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

KOMİSYON ÜYELERİ



DİLEKLERİ
İNCELEME
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1- “Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine 
İlişkin Yetkilendirme Tebliği” uyarınca, yatırım teşvik başvurularının elektro-
nik ortama taşınması neticesinde, uzmanlaşan personelin atıl kalacağından 
bahisle, yatırım teşvik belgeleri işlemlerinin yürütülmesinde Odalara yeniden 
aktif görev verilmesi.
Anılan talep daha önce Ege Bölgesi Sanayi Odası ve Denizli Sanayi Odası’ndan 
gelmiş olup; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye 
Genel Müdürlüğü’ne iletilmiştir. Bu kapsamda, Genel Müdürlük tarafından 02/07/2018 
tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine ilişkin 
iş ve işlemlerin kâğıt ortamında yürütülmesinin devam ettiği belirtilerek; Odalar 
nezdinde başlamış işlemlerin Odalarca yürütüldüğü ve anılan talebin mevzuat 
değişikliği çalışmalarında değerlendirilmek üzere not alındığı belirtilmiştir.

2- İzmir il sınırları içindeki pazar yerlerinde ekmek satışının önlenmesi.
İzmir Ticaret Odası’ndan Birliğimize intikal eden talep, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret 
Genel Müdürlüğü’ne iletilmiştir. Mezkûr kurumdan Pazar yerlerinde ekmek satışının 
önlenmesi talebinin İzmir il sınırları içinde yer alan tüm ilçe belediyelerine iletildiği 
cevabı alınmıştır. 

3- Osmaniye’ye Türk Standardları Enstitüsü iş ve işlemleri için Bölge Koordi-
natörlüğü açılması
Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası’nın talebi, Türk Standardları Enstitüsü 
Başkanlığına iletilmiş olup; Osmaniye İlindeki Türk Standardları Enstitüsü tarafından 
yürütülen faaliyetlerdeki artış sebebiyle, Çukurova Bölge Koordinatörlüğü’ne bağlı 
olarak giderleri karşılanmak suretiyle TSE Temsilciliği açılabileceği cevabı alınmıştır.

4- Yüksekova’da ikinci bir noter açılması. 
Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası’ndan Birliğimize intikal eden talep, Adalet 
Bakanlığı’na iletilmiş olup; Noterlik Kanununun 2. Maddesi uyarınca talebin 
değerlendirme aşamasına alındığı, yapılacak ihdas çalışmaları kapsamında 
değerlendirileceği cevabı alınmıştır.
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5- Kayıt Belgesi düzenlenmiş ekmek, ekmek çeşitleri, diğer ekmek çeşitleri ve 
sade pide üreten gıda işletmelerine tek tip hologram verilmesi.
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’ndan Birliğimize intikal eden talep, Tarım ve Orman 
Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü’ne iletilmiş olup; çalışma yapılması halinde 
görüşlerin dikkate alınacağı cevabı alınmıştır.

6- Çiftçi belgesi ibraz etmek koşuluyla hal giriş ve çıkışlarında ücret alınma-
ması.
Burdur Ticaret ve Sanayi Odası’ndan Birliğimize intikal eden talep, Ticaret Bakanlığı 
İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne iletilmiş olup; Bakanlıkça yürütülen mevzuat değişikliği 
çalışmalarında değerlendirmek üzere not edildiği cevabı alınmıştır.

7- Maden ocakları, üretim yapılan hayvancılık tesisleri ve irtibat bürolarının 
şube olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği konusu.
Eskişehir Ticaret Odası’ndan Birliğimize intikal eden talep, Ticaret Bakanlığı İç 
Ticaret Genel Müdürlüğü’ne iletilmiş olup; ticari işletmeye bağlı işyerlerinin, merkeze 
bağlı olarak üçüncü kişilerle bağımsız şekilde ve doğrudan hukuki işlem tesis etmek 
suretiyle işletmeleri ve 6102 Türk Ticaret Kanununda açıklanan ticari iş kapsamında 
ticari ve sınai faaliyet göstermeleri durumunda şube olarak ticaret siciline tescilinin 
yapılabileceği cevabı alınmıştır.

8- Asansör ve yürüyen merdiven için asgari fiyat tarifelerinin veya azami fiyat 
tarifeleri üzerinden yapılabilecek maksimum indirim oranlarının belirlenmesi 
için düzenleme yapılması.
Ankara Ticaret Odası’ndan Birliğimize intikal eden talep, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü’ne iletilmiş olup; bakımı yapılacak 
olan asansörün bulunduğu yerin bakım servisinin merkezine olan uzaklığı, asansörün 
durak sayısı, asansörün sahip olduğu ve bakımın kapsamını etkileyebilecek farklı 
teknik özellikler gibi koşullardan dolayı, uygulanacak olan fiyatlandırmanın serbest 
piyasa koşulları, hizmet kalitesi ve indirim oranı gibi rekabet şartlarına göre 
şekillenecek bir durumda olması açısından bağlayıcı bir düzenlemeye gidilemediği 
cevabı alınmıştır.
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9- D4 Yetki belgesi düzenleme hususu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan alınan yazıda: Karayolu Taşıma Yönetmeliği 
çerçevesinde düzenlenen D4 yetki belgelerine ilişkin usul ve esasların Yönetmeliğin 
7 nci maddesi ile 14 üncü maddesinin 4 üncü fıkrasının (ç) bendinin 2 nci alt bendine 
istinaden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlendiği belirtilmiş ve 
D4 Yetki belgesi düzenleme talepleri konusunda ortaya çıkabilecek tereddütlerin 
giderilmesi ve uygulamada yeknesaklığın sağlanmasını teminen; Karayolu Taşıma 
Yönetmeliği çerçevesinde D4 yetki belgesi talebinde bulunan firmaların taşıma 
faaliyetini yürütmek istedikleri güzergâh ve taşıt kapasiteleriyle ilgili yapılacak 
değerlendirmede;

• Başka taşıma modlarının kullanılıp kullanılmadığı, kullanılıyor ve yeterli 
geliyorsa,

• Düzenli yolcu taşımacılığı (B1 veya D1 ile) faaliyetlerinin yürütülüp 
yürütülmediği, yürütülüyor ve yeterli geliyorsa,

• Toplu taşımacılık faaliyetlerinin yürütülüp yürütülmediği, yürütülüyor ve yeterli 
geliyorsa,

• gerekli iznin verilmemesi ile,

• Arz/talep dengesinin bozulup bozulmayacağı,

• Bu taşımaya ihtiyaç olup olmadığı,

• Diğer taşıma türleri için bu faaliyetin olumsuz yönde etki edip etmeyeceği,

• Yıkıcı bir rekabet ortamının oluşup oluşmayacağı,

Hususlarının göz önünde bulundurulması suretiyle gerekli değerlendirmenin 
yapılarak görüş oluşturulması ile sonucunun en kısa sürede görüş talep eden Bölge 
Müdürlüğüne iletilmesi gerektiği cevabı alınmıştır.

10- Kumluca ve Finike ilçelerinde oluşan hortum felaketinin beraberinde getir-
diği sorunlara çözüm bulunması.
Felaket sonrası maddi hasar oluşması sebebiyle Kumluca Ticaret Borsası tarafından 
Birliğimize iletilen talepler Tarım ve Orman Bakanlığı’na iletilmiş olup; taleplere ilişkin 
olarak şu cevaplar alınmıştır.

- Talep 1: Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kaydı olmadan sigortalı çiftçinin beyanı ile 
Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) sigortası yapılmasına olanak sağlanması.

- Cevap 1: Herhangi bir sebepten mahkemelik olan davalar ile veraset işlem-
lerinden dolayı kira sözleşmesi düzenletmeyen, bunun yanı sıra hissedarına 
ulaşamaya; ancak, fiili olarak örtü altı tarımsal faaliyete bulunan çiftçilerimiz; 
tek taraflı olarak taahhütname ibraz etmeleri suretiyle Örtü Altı Kayıt Sistemi 
(ÖKS) kayıtlarını yaptırabilmektedir.
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- Talep 2: Örtü altı serayı kiralayan çiftçilerin ürününe ayrı teminat poliçesi, örtü 
altı seranın sahibi kontrüksiyonun teminatına ayrı poliçe yapılması,

- Cevap 2: Devlet destekli sera sigortasında ÖKS’de kayıtlı olan çiftçi adına, 
poliçe tanzim edilmektedir. Örtü altı seranın sahibi çiftçi ve sera içinde üretim 
yapacak kişi arasında yapılmış/yapılacak olan kira sözleşmesi hükümleri her 
iki tarafı ilgilendiren bir husus olup; talepte bahsedilmekte olan konuları; kiracı 
ve kiralayan arasındaki akit şartlarının esasları belirlemektedir.

- Talep 3: Hallerde çiftçilerin ürünlerinden yapılan kesintilerden %1 oranında 
kaynak oluşturularak, çiftçiler için ülke genelinde Afet Fonu oluşturulması ve 
afetten zarar gören çiftçilere bu fondan yardım yapılması.

- Cevap 3: TARSİM varlığı söz konusu iken ayrıca bir Afet Fonu oluşturulması-
na gerek olmadığı düşünülmektedir.

- Talep 4: Afetten zarar gören çiftçilerin ve vatandaşların vergi, SGK, BAĞ-KUR 
ve banka borçlarının en az 1 yıl ertelenmesi,

- Konu ile ilgili olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan cevap beklenmektedir.

- Talep 5: Afet nedeniyle oluşan örtü altı sera enkazını kaldırmak ve yeniden ku-
rulabilmesi amacıyla dekar başına 20.000 TL hibe verilmesi veya dekar başına 
40.000 TL 5 yıl sıfır faizli kredi çekme imkanı sağlanması talep edilmektedir.

- Cevap 5: 26/03/2018 tarih ve 30362 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan T.C. 
Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair 
Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama 
Esaslarına ilişkin 2018/16 sayılı Tebliğde; kontrollü örtü altı tarımı ve sera mo-
dernizasyonu ile ilgili kullandırılacak yatırım ve işletme kredilerinin uygulama 
esası belirtilmiştir.

11- Potansiyeli 3 milyar USD olan ancak 2018 yılında 608 milyon USD ihracat 
gerçekleştiren Balıkesir il merkezinde Gümrük Müdürlüğü açılması talebi.
Birliğimiz tarafından Ticaret Bakanlığı’na iletilen talebe ilişkin olarak “Balıkesir İli 
Merkez ilçesine bir Gümrük İdaresi kurulması konusunda çalışmalarımız başlamıştır” 
cevabı alınmıştır.
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12- 2019 yılında Ocak ayında uygulamaya başlanması planlanan frigofirik araç 
ile yaş sebze meyvenin taşınması.
Birliğimiz tarafından Ticaret Bakanlığı’na iletilen talebe ilişkin olarak “Malların 
üretildiği yerden tüketildiği yere kadar taşınmasında soğuk zincirin korunmasını 
esas alan Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Uyulması Gereken 
Standart Uygulamalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 1/1/2019 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir. Bununla birlikte, sektörden gelen talepler çerçevesinde sebze 
ve meyvelerin frigorifik araçlarla taşınması hususu dahil olmak üzere söz konusu 
Tebliğde değişiklik yapılması planlanmaktadır.” cevabı alınmıştır.

13- Artan maliyetler de göz önüne alındığında, ekmek fiyatlarında iyileştirilme 
yapılması talebi.
Birliğimiz tarafından Ticaret Bakanlığı’na iletilen talebe ilişkin olarak “Ekmek fiyatları 
ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik durum, ekmek ve un piyasasındaki arz-talep 
dengesi ve sektör talepleri göz önüne alınarak belirli aralıklarla güncellenecektir.” 
cevabı alınmıştır.

14- Sivas Yeni Gümrük Binası ve eklentilerinin imalatı sürecinin hızlandırılarak 
2019 yılı içerisinde tamamlanması talebi.
Birliğimiz tarafından Ticaret Bakanlığı’na iletilen talebe ilişkin olarak “Sivas Valiliği İl 
Özel İdaresine 24.12.2018 tarihinde hizmet binası yapım işi için ödenek gönderilmiştir. 
Bakanlığımız yatırım programında yer alan Sivas Gümrük Müdürlüğü hizmet 
binasının yapımı için 28.02.2019 tarihli yazı ile Sivas Valiliğine ihale işlemlerine 
başlanması için bildirimde bulunulmuştur.” cevabı alınmıştır.

15- Karabük İlinde ithalat ve ihracatla uğraşan firmalara hizmet veren Gümrük 
İl Müdürlüğü’nün Kardemir A.Ş faaliyet sahası içerisinde hizmet vermesi ne-
deniyle yeni bir mekâna kavuşturulması talebi.
Birliğimiz tarafından Ticaret Bakanlığı’na iletilen talebe ilişkin olarak “Karabük Gümrük 
Müdürlüğü’nün mevcut yerinin yetersiz kalması nedeniyle Karabük İli, Merkez 
İlçesi, Zobran Köyü, Hamzalar Mevkiinde bulunan arazi Bakanlığımıza tahsis edildi. 
Yapım işine ilişkin mülga Başbakanlıktan izin alındı. Yeni hizmet binasının proje ve 
ihale dosyası hazırlandı. Ancak tasarruf tedbirleri kapsamında yeni hizmet binası 
yapım işlerine ara verildi. Çalışmayı önümüzdeki dönemde tasarruf tedbirlerinin 
sona ermesinin ardından yapacağız ve İl Müdürlüğümüzün yeni binasında faaliyete 
bulunmasını sağlayacağız.” cevabı alınmıştır.
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16- Türk Eximbank’ın Van İlinde şubesinin kurulması.
Birliğimiz tarafından Ticaret Bakanlığı’na iletilen talebe ilişkin olarak “Bakanlığımızın 
hedefleri arasında Türk Eximbank’ın Türkiye’nin her ilinde bir şube açmasını 
mümkün kılmak da yer almaktadır. Ancak bu süreçte illerin ihracat değerleri göz 
önüne alınmakta, öncelikler illerin ihracat potansiyellerine göre belirlenmektedir. 
Van ilinin ihracatındaki artışa bağlı olarak orta vadede bir Türk Eximbank şubesi 
açılması mümkündür.”  cevabı alınmıştır.

17- İhracat taahhüt kapatma süresinin uzatılması talebi.
Birliğimiz tarafından Ticaret Bakanlığı’na iletilen talebe ilişkin olarak  
“Firmalarımızın hâlihazırda gerçekleştirdikleri ihracatlardan olan vadeli alacakları 
Eximbank sigorta poliçeleri kapsamında garanti altına alınabilmektedir.  
 
Sigorta poliçesi ile garanti altına alınmamış alacakların Eximbank’a temliki ile kredi 
kullandırılması hâlihazırda mümkün bulunmamaktadır.

Ayrıca, Eximbank tarafından KGF Hazine kefaleti kapsamında da kredi 
kullandırılmakta firmaların kredi notu dikkate alınarak kefalet, menkul rehni 
veya ipotek tesis edilmektedir. Bu çerçevede, kredi notu yeterli düzeyde olan 
firmalarda hâlihazırda yalnızca kefalet tesis edilerek kredi kullandırılmaktadır. 
 
Öte yandan,  yeni uygulamaya alınan “İşletme Sermayesi Garanti Programı” 
ile ihracatçı firmaların ticari bankalardan kullanacakları krediler için sevk öncesi 
dönemde Türk Eximbank ticari bankalara garanti verecektir. Bu sayede anlaşmalı 
bankalardan ihracatçı firmalarımız kredi kullanabilecektir.  Program Şubat 2019’da 
yürürlüğe girmiştir.

Ayrıca Leasing şirketleri ile 18 Şubat tarihinde imzalanan protokol kapsamında 
“Leasing Şirketlerine Yönelik Kredi Programı” uygulamaya alınarak leasing şirketleri 
aracılığıyla mal ve hizmet ihracatçısı firmaların orta-uzun vadeli ihracata yönelik 
yatırımları finanse edilecektir.

Türk Eximbank’ın kullandırdığı kısa vadeli kredilerde 24 aya kadar taahhüt 
kapama imkânı sunulurken orta-uzun vadeli kredilerde ise kredinin 
vadesine göre oluşan taahhüt tutarı, kredi vadesi içinde kapatılmaktadır. 
 
Diğer yandan, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nün 20.02.2019 
tarih E.00041857453 sayılı yazısı çerçevesinde gerçekleştirilemeyen ihracatın bir 
kısmının Libya, Irak ve Suriye’ye yapılacağının belgeyle tevsik edilmesi halinde veya 
son 4 yıl içerisinde ihracatlarının bir kısmının adı geçen ülkelere gerçekleştirildiğinin 
tespiti ile firmalara ilave 6 aylık ek taahhüt kapatma süresi tanınabilmektedir” cevabı 
alınmıştır.
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18-  Ülkemize döviz girdisi sağlayan turizmcilerimiz için turistlere hizmet ihraç 
etmeleri sebebiyle ihracatçılar gibi destek ve hibelerden yararlanılması talebi.
Birliğimiz tarafından Ticaret Bakanlığı’na iletilen talebe ilişkin olarak “Bilindiği üzere, 
turizm sektörü esas olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenmektedir. 
 
Bunun yanı sıra, turizm sektöründe faaliyet gösteren konaklama tesislerinin 
de “Marka ve TURQUALITY® Destek Programları”ndan (2015/9 sayılı Döviz 
Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar) yararlanmak 
üzere Bakanlığımız destek programına başvuru yapmaları mümkün bulunmaktadır.  
 
Ayrıca, 2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında 
Karar çerçevesinde “Hizmet Sektörleri Rekabet Gücünün Artırılması Projesi (HİSER)” 
desteği kapsamında turizm sektöründe faaliyet gösteren işbirliği kuruluşlarının 
kümelenme faaliyetleri de Bakanlığımızca desteklenebilmektedir.” cevabı alınmıştır.




