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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimiz ve gerekçesi ekte sunulmaktadır.
Gereğini arz ederiz.
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KATILMA YAZILARI
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine katılıyorum.

Gereğini arz ederim.  29.04.2022
	 	 	 Muhammet	Müfit	Aydın
   Bursa

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2/4441 esas numaralı Kanun Teklifine imzacı olarak katılmak istiyorum.

Gereğini arz ederim.         29.04.2022
	 	 	 Mehmet	Erdoğan
   Gaziantep

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

‘Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne imzamı koyuyorum.

Gereğinin yapılmasını arz ederim.         29.04.2022
	 	 	 Zeynep	Gül	Yılmaz
   Mersin

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Türkiye İhracatçılar Meclisi İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun İle 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine İmzamı Koyuyorum.

Gereğini arz ederim.         

	 	 	 Recep	Uncuoğlu
   Sakarya

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Türkiye İhracatçılar Meclisi İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun İle 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinde imzamın olmasını istiyorum. Gereğini 
saygılarımla arz ederim.         29.04.2022

	 	 	 Zemzem	Gülender	Açanal
   Şanlıurfa

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine katılıyorum. Gereğini saygılarımla arz 
ederim.          29.4.2022

	 	 	 Mehmet	Ali	Cevheri
   Şanlıurfa
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HAVALE EDİLDİĞİ KOMİSYONLAR
(2/4441)

ESAS Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu  

TALİ
Adalet Komisyonu
İçişleri Komisyonu
Plan ve Bütçe Komisyonu

GENEL GEREKÇE
Serbest bölgeler; ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları 

ve teknoloji girişini hızlandırmak, işletmeleri ihracata yönlendirmek ve uluslararası ticareti geliştirmek 
amacıyla kurulmaktadır. Bu amaçların gerçekleştirilmesi için, serbest bölgelerde faaliyet gösteren 
kullanıcıların faaliyet ruhsatı başvurusunda vermiş oldukları taahhütlere uygun olarak faaliyet 
göstermeleri beklenmektedir. Bu suretle, serbest bölgelerin sınırlı alanlarının ülkemiz ekonomisine katkı 
sağlayacak şekilde kullanılması temin edilebilecektir. Halihazırda, arazisi Hazinenin özel mülkiyetinde 
bulunan bazı serbest bölgelerimizde yüzde 100’e yakın doluluğa ulaşılmış olup, bu serbest bölgelerde 
faaliyet göstermek isteyen yeni yatırımcıların talebi karşılanamamaktadır. Kanun Teklifinde yer alan 
ilgili düzenlemelerle serbest bölgelerde bulunan üstyapıların kullanımının etkinleştirilmesine katkı 
sağlanması, atıl kalmasının önüne geçilmesi ve yeni yatırımcı taleplerinin karşılanabilmesine imkan 
sağlanması amacıyla değişiklikler yapılmaktadır.

Bilindiği üzere kredi garanti ve kefalet uygulamaları yoluyla mal ve hizmet ihraç edenlerin 
finansmana erişim imkânlarını genişletmek, desteklemek ve kolaylaştırmak amacıyla, münhasıran 
ihracat kredileri için kefalet vermek üzere TİM ile Eximbank’ın öz kaynaklarıyla 2021 yılının Ekim 
ayında İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi kurulmuş ve Aralık ayında 61 ihracatçı birliğinin ortaklığıyla 
Şirketin sermaye yapısı güçlendirilmiştir. Kanun Teklifinde yer alan düzenlemeyle birlikte Şirkete ilave 
bir gelir sağlanarak sürekli güçlü bir finansal yapı içerisinde olması ve böylece kendini yenileyen 
bir sermaye yapısı oluşturulması, ihracatçılarımıza sürekli ve etkin bir şekilde hizmet verilmesi 
amaçlanmaktadır.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve ihracatçı birlikleri, Ticaret Bakanlığı ile sıkı bir bağ içerisinde 
işlerini yürütmekte olup, Ticaret Bakanlığınca yürütülen muhtelif destek mevzuatı kapsamında 
inceleyici kuruluş olarak görev yapmakta, Türk firmalarının iştirak ettiği yurtdışı fuar organizasyonları 
gerçekleştirmekte, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen alım heyeti ve ticaret heyeti 
organizasyonlarını organize etmektedir. Teklifte yer alan muhtelif maddelerle TİM ve birliklerin 
ihtiyaçları doğrultusunda aidatlar, taşınmaz kullanımları ve çeşitli konulara ilişkin düzenlemelere 
gidilmektedir.

Fuarların en temel ticari işlevi arzı ve talebi bir araya getirerek işletmelere ürünlerini 
pazarlayabilme olanağı sağlamasıdır. Bu kapsamda, katılımcı şirketlerin potansiyel müşterilerle yüz 
yüze iletişim kurmasına olanak tanıyarak yeni müşteriler edinmesine ve yeni pazarlara açılmasına 
katkıda bulunurken, ziyaretçiler açısından ise sektörde faaliyet gösteren oyuncuların çoğunun bir arada 
bulunması sayesinde sağlıklı ürün ve fiyat karşılaştırmaları yapılabilmesini sağlamaktadır. Fuarcılık 
faaliyetlerinin sayılan bu nitelikleriyle birlikte geçici organizasyonlar olması durumları göz önünde 
bulundurularak, Kanun Teklifiyle birlikte ülkemizde gerçekleştirilen fuarların düzenlendiği iç alanlarda 
yapılan ilan ve reklamların ilan ve reklam vergisinden muaf tutulması amaçlanmaktadır.
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Bilindiği gibi ülkemizde helal alanında akreditasyon hizmeti sunmaya Kanunen yetkili tek kamu 
organı Helal Akreditasyon Kurumudur. Kanun Teklifinde yapılması öngörülen düzenlemeyle ülkemizde 
gönüllülük esasına göre yürütülen helal uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin yine bu şekilde devam 
etmesi, ancak bu faaliyetlerin helal akreditasyon güvencesi altına alınması suretiyle hem tüketicilerin 
doğru bilgilendirilmesi hem de kamu refahına katkı sunulması hedeflenmektedir.

Kanun Teklifinde yapılması öngörülen bu düzenlemelerle birlikte, yatırım kararları alınırken 
sürdürülebilirlikle ilgili risklere ve fırsatlara ilişkin kaliteli ve karşılaştırılabilir bilgiye ulaşılmasının 
günümüzde çok önemli hale geldiği göz önünde bulundurularak konunun Kamu Gözetimi, Muhasebe 
ve Denetim Standartları Kurumu tarafından düzenlenebilmesine imkan veren hükümler de metinde yer 
almaktadır.

MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1- Fuarların en temel ticari işlevi arzı ve talebi bir araya getirerek işletmelere ürünlerini 

pazarlayabilme olanağı sağlamasıdır. Bu kapsamda, katılımcı şirketlerin potansiyel müşterilerle yüz 
yüze iletişim kurmasına olanak tanıyarak yeni müşteriler edinmesine ve yeni pazarlara açılmasına 
katkıda bulunurken, ziyaretçiler açısından ise sektörde faaliyet gösteren oyuncuların çoğunun bir 
arada bulunması sayesinde sağlıklı ürün ve fiyat karşılaştırmaları yapılabilmesini sağlamaktadır. 
Ancak fuarların ticari işlevleri bununla sınırlı değildir. Özellikle alıcı ile satıcı arasında doğrudan 
karşılıklı iletişime ve ürünün tasarımı ile işlevlerinin alıcı tarafından bizzat incelenmesine imkân 
vermesi nedeniyle diğer pazarlama araçlarının karşılamakta yetersiz kaldığı pek çok fonksiyon fuarlar 
aracılığıyla sağlanabilmektedir.

Bu bakımdan iş ziyaretleri kapsamında fuarların dünya ticaretinde, pazarlama stratejileri arasında 
oldukça önemli bir yeri vardır. Ticaretin giderek dijitalleşmesine rağmen fuarlar üretici ile tüketiciyi 
bir araya getirme ve katılımcı firmalara rakip ürün ve hizmetleri izleme olanağı verdiğinden, firmaların 
fuarlara katılma isteği artarak devam etmektedir. Fuar organizasyonlarının firmaların yeni müşteriler 
ve pazarlara erişimini kolaylaştırmak suretiyle ihracatımızın artışına katkısı yadsınamaz derecede 
büyüktür.

Diğer taraftan, fuar organizasyonları fuara konu olan alanda gerçekleşen ticaretin yanısıra, fuarın 
organize edildiği bölgede ulaşımdan konaklamaya, yeme içmeden alışverişe ve ulaştırma sektörlerine 
katma değer yaratarak bölge ve ülke ekonomisine ve dolayısı ile istihdama ciddi katkılar sağlamaktadır. 
Ayrıca bölge halkı fuar dönemi boyunca gerçekleştirilen aktivitelere katılma şansını elde etmekte, 
sosyal ve kültürel aktivitelere katılabilmektedir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yayımlanan istatistiklere göre, ülkemizde 
düzenlenen fuarlara 2019 yılında 8.663 yabancı firma ile 719.267 yabancı ziyaretçi iştirak etmiş, 2021 
yılında ise bu rakamlar COVİD-19 pandemisinin etkisiyle yabancı firma katılımı bakımından 1.887, 
yabancı ziyaretçi bakımından ise 372.833 olmuştur. Ayrıca, Türkiye’de yapılan tüm fuarlar yüksek 
turizm sezonu dışında, bahar aylarında ve kış aylarında yoğunlaşmakta, yaz aylarında ise en aza 
inmektedir.

Fuarcılık faaliyetlerinin yukarıda sayılan nitelikleriyle ihracat kapasitesini ileri noktalara taşıyarak 
mal ve hizmet piyasasında sektörel bazda dünya lideri olan ülkeler ile yarışılmasına olanak sağlanması; 
bunun yanısıra fuarın gerçekleştirilmesine yönelik olarak stant tasarımı ve yapımı, organizasyon, 
güvenlik, temizlik, nakliye, tercüme, yeme-içme hizmetleri sunan veya danışma görevlisi, stant 
görevlisi gibi eleman sağlayan teşebbüsler; katılımcılara ve ziyaretçilere konaklama, ulaşım, yeme-içme 
hizmetleri ile diğer alışveriş imkânları (hediyelik eşya vs.) sağlayan teşebbüsler ve tüm bu teşebbüslere 
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girdi sağlayan tedarikçiler bakımından iş hacmi ve istihdam artışı yaratılması suretiyle ilave katma 
değer sağlanması ve fuarların daimi nitelik taşımayan, geçici organizasyonlar olması durumları göz 
önünde bulundurularak, ülkemizde gerçekleştirilen fuarların düzenlendiği iç alanlarda yapılan ilan ve 
reklamların ilan ve reklam vergisinden muaf tutulması amaçlanmaktadır.

Madde 2- 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 1 inci maddesinde, serbest bölgelerin, 
ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini 
hızlandırmak, işletmeleri ihracata yönlendirmek ve uluslararası ticareti geliştirmek amacıyla kurulacağı 
düzenlenmiştir.

Bu amaçların gerçekleştirilmesi için, serbest bölgelerde faaliyet gösteren kullanıcıların faaliyet 
ruhsatı başvurusunda vermiş oldukları taahhütlere uygun olarak faaliyet göstermeleri beklenmektedir. 
Bu suretle, serbest bölgelerin sınırlı alanlarının ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacak şekilde 
kullanılması temin edilebilecektir.

Halihazırda, arazisi Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan bazı serbest bölgelerimizde yüzde 100’e 
yakın doluluğa ulaşılmış olup, bu serbest bölgelerde faaliyet göstermek isteyen yeni yatırımcıların 
talebi karşılanamamaktadır.

Arazisi Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan serbest bölgelerde, faaliyet ruhsatının süresi sona 
eren veya iptal edilen kullanıcıların kullanımında olan üstyapıların tahliye edilmemesi halinde, bu 
üstyapıların kullanım hakkının yeni yatırımcılara veya mevcut kullanıcılara verilmesi mümkün 
olamamaktadır. Buna ek olarak, üstyapıdan çıkarılmayan malların üzerinde haciz bulunması halinde, 
borçlu veya alacaklı tarafından icra yoluyla satış talep edilmediği sürece, bu mallar süresiz bir şekilde 
üstyapıda beklemektedir.

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununa eklenen ek 5 inci maddeyle, arazisi Hazinenin mülkiyetine 
ait serbest bölgelerde faaliyet ruhsatının süresinin sona ermesi veya iptali halinde, kullanıcıya 
verilecek tahliye süresi sonunda üstyapıdan çıkarılmayan malların komisyon tarafından sayım ve 
tespiti yapıldıktan sonra tasfiyeye tabi tutulacağı, alınması gereken vergiler ve masraflar düşüldükten 
sonra bakiye bedelin alacaklılara ve diğer hak sahiplerine dağıtılmak üzere icra dairelerine veya diğer 
ilgili birimlere gönderileceği, dağıtımdan sonra artan para olur ise kullanıcının mülkiyet hakkının 
korunmasını teminen kullanıcı adına emanet hesabına alınacağı ve talep halinde kullanıcıya ödeneceği 
düzenlenmektedir. Bu suretle, üstyapıların tahliyesinin kolaylaştırılması ve atıl kalmasının önüne 
geçilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 3- İhracatçı birliklerine yıllık aidat borcu bulunan 141.567 adet üyeden yalnızca 33.910 
üyenin ticaret sicil kaydının aktif olduğu, 56.288 üyenin tasfiye, terkin veya infisah halinde olduğu, 
bunların haricindeki 51.369 firmanın ise kaydının sistemde bulunamadığı tespit edilmiştir. Ayrıca 
ihracatçı birlikleri kayıtlarından bu üyelerden hiçbirinin 2015 yılından sonra ihracat yapmadıkları tespit 
edilmiştir. Nitekim 2016 yılının başından itibaren yürürlüğe giren yönetmelik düzenlemesi ile mal 
ihracatında yıllık aidat ilk ihracat ile birlikte tahsil edilmeye başlanmış ve ihracat yapmayan üyelere 
yıllık aidat tahakkuk ettirilmemiştir. Bu sayede aktif olarak ihracat yapmayan üyeler için yıllık aidat 
borcu oluşmasının önüne geçilmiştir.

Bu hususlar doğrultusunda, ihracatçı birliklerine yıllık aidat borcu bulunan üyelerden birçoğunun 
ticareti terk etmiş olduğu, alacağın tahsili için yapılan girişimlerin çok uzun sürdüğü ve birçok üye 
için olanaksız hale geldiği, takip masraflarının alacaktan daha fazla olduğu ve takip işlemlerinin 
birlikler açısından çözümlenemeyen bir sorun haline geldiği hususları göz önünde bulundurulduğunda, 
söz konusu alacakların genel kurullar tarafından terkin edilebilmesi için düzenleme yapılması 
öngörülmektedir. Düzenlemeyle hem mevcut borçlar hem de ileride oluşabilecek benzer mahiyetteki 
borçlarla ilgili yaşanacak sıkıntıların önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.
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Madde 4- İhracatçı birlikleri Ticaret Bakanlığı ile sıkı bir bağ içerisinde işlerini yürütmekte olup, 
Ticaret Bakanlığınca yürütülen muhtelif destek mevzuatı kapsamında inceleyici kuruluş olarak görev 
yapmakta; Türk firmalarının iştirak ettiği yurtdışı fuar organizasyonları gerçekleştirmekte; Ticaret 
Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen alım heyeti ve ticaret heyeti organizasyonları TİM ve 
ihracatçı birliklerince organize edilmektedir. Yapılan işlerin mahiyeti dikkate alınarak düzenlenen 
madde ile, ihracatçı birliklerinin genel sekreter veya genel sekreter yardımcılarının atamalarındaki 
gecikmelerden dolayı birliklerin sevk ve idaresinde yaşanabilecek aksamaların önüne geçilebilmesi 
amacıyla belli bir süre içerisinde yönetim kurullarınca atama yapılmayan veya yapılamayan durumlarda 
anılan kadrolara Ticaret Bakanlığı tarafından re’sen atama yapılabilmesi öngörülmektedir. Genel 
Sekreterliğin idari birim olarak önemi dikkate alındığında bu düzenlemeyle mevcut kadrolarda yaşanan 
boşluk nedeniyle oluşabilecek aksaklıkların önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

Madde 5- Madde ile, TİM’in genel sekreter veya genel sekreter yardımcılarının atamalarındaki 
gecikmelerden dolayı birliklerin sevk ve idaresinde yaşanabilecek aksamaların önüne geçilebilmesi 
amacıyla belli bir süre içerisinde yönetim kurulunca atama yapılmayan veya yapılamayan durumlarda 
anılan kadrolara Ticaret Bakanlığı tarafından atama yapılabilmesi öngörülmektedir. Genel Sekreter, 
işlerin sevk ve idaresi ile koordinasyonla görevli ve yetkili amirdir. Genel Sekreterliğin idari birim 
olarak önemi dikkate alındığında bu düzenlemeyle mevcut kadrolarda yaşanan boşluk nedeniyle 
oluşabilecek aksaklıkların önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

Madde 6- Kredi garanti ve kefalet uygulamaları yoluyla mal ve hizmet ihraç edenlerin finansmana 
erişim imkânlarını genişletmek, desteklemek ve kolaylaştırmak amacıyla, münhasıran ihracat kredileri 
için kefalet vermek üzere TİM ile Eximbank’ın öz kaynaklarıyla 2021 yılının Ekim ayında kurulan 
ve Aralık ayında 61 ihracatçı birliğinin ortaklığıyla sermaye yapısı güçlendirilen İhracatı Geliştirme 
Anonim Şirketine ilave bir gelir sağlanarak sürekli güçlü bir finansal yapı içerisinde olması ve böylece 
kendini yenileyen bir sermaye yapısı oluşturulması, ihracatçılarımıza sürekli ve etkin bir şekilde hizmet 
verilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 7- Madde konusu taşınmazlar 1996 yılında, Mülga Dış Ticaret Müsteşarlığı taşra teşkilatı 
olan ihracat bölge müdürlüğü ile bağlı kuruluşları ve gümrük müdürlüğü birimlerinin yer alacağı 
“Prestij Hizmet Alanı” olarak kullanılmak üzere anılan Müsteşarlığa tahsis edilmiştir. Tahsis amacına 
uygun olarak faaliyet göstermek üzere, 1998 yılında 11307 parsel no’lu taşınmazın üzerinde Dış Ticaret 
Kompleksi Binasının yapımına başlanmıştır. 2000 yılında inşaatın tamamlanması üzerine Türkiye 
İhracatçılar Meclisi (TİM) ve İstanbul’da bulunan ihracatçı birlikleri Dış Ticaret Kompleksi binasına 
taşınmıştır. Komplekste Ticaret Bakanlığı İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü ile TİM 
Genel Sekreterliği ve 4 tane ihracatçı birliği genel sekreterliği faaliyetlerini sürdürmektedir.

Dış Ticaret Kompleksi Binası 2000 yılında toplam maliyetin %98’lik bölümünün İMMİB, İTKİB 
ve İİB bütçelerinden karşılanması suretiyle tamamlanmıştır.

18/6/2009 tarihli ve 5910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte TİM ve ihracatçı birliklerinin bağlı kuruluş 
statüsü kaldırıldığından mülga Dış Ticaret Müsteşarlığına tahsis edilmiş olan Hazine taşınmazlarında 
TİM ve birliklerin kullanımında olanlara ilişkin tereddütlerin giderilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu 
tereddütlerin ortadan kaldırılması amacıyla hazırlanan madde ile, halihazırda Ticaret Bakanlığına 
tahsisli olup TİM ve birlikler tarafından kullanılan söz konusu taşınmazların anılan kurumlara bedelsiz 
olarak tahsis edilmesi ve maddenin yürürlük tarihinden önceki kullanımlar için herhangi bir bedel 
alınmaması amacıyla düzenleme yapılmaktadır.
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Madde 8- Finansal piyasaların etkin bir şekilde faaliyet göstermesi için yatırım kararları alınırken 
sürdürülebilirlikle ilgili risklere ve fırsatlara ilişkin kaliteli ve karşılaştırılabilir bilgiye ulaşılması 
günümüzde çok önemli hale gelmiştir. Küresel sürdürülebilirlik standartlarına yönelik yoğun talebe 
yanıt olarak İskoçya’nın Glasgow şehrinde 31 Ekim - 12 Kasım 2021 tarihleri arasında küresel 
ısınma ve sera gazı salınım oranlarını azaltma amacıyla 197 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen 2021 
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansında (COP26) Uluslararası Muhasebe Standartları 
Vakfı tarafından Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulunun kurulduğu ilan edilmiştir.

Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulunun temel amacı, UFRS Sürdürülebilirlik 
Açıklama Standartları adıyla kamu yararını gözeterek finansal piyasalar için kapsamlı bir küresel 
sürdürülebilirlik standart seti geliştirmektir. Bu kapsamda, UFRS Sürdürülebilirlik Açıklama 
Standartları vasıtasıyla yatırımcıların işletme değerini belirlemesi, işletmelerin çevresel, sosyal 
ve kurumsal yönetime ilişkin sorunlara nasıl karşılık verdiğini anlaması ve yatırım kararı alırken 
sürdürülebilirliğe ilişkin ihtiyaca uygun bilgiye ulaşması kolaylaşacaktır. Uluslararası Sürdürülebilirlik 
Standartları Kurulu, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu ile birlikte Uluslararası Muhasebe 
Standartları Vakfı bünyesinde yer alacak ve onunla yakın bir şekilde çalışacaktır.

Bu kapsamda, Uluslararası Muhasebe Standartları Vakfı tarafından yayımlanan söz konusu 
standartların Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından belirlenmesi ve 
yayımlanması amacıyla anılan Kuruma yetki verilmesi amaçlanmaktadır.

Madde 9- Helal standartlarına uyum sağlanması ve helal belgelendirmesi ülkemizde gönüllülük 
esasına dayanır. Diğer bir ifadeyle, ürün ve hizmet üreten firmaların helal belgesi alma zorunluluğu 
bulunmamaktadır. Bununla beraber, helal olarak belgelendirilen bir ürün veya hizmetin güvenilir 
olması, tağşişe konu olmaması ve ürüne ilişkin işaretleme, etiketleme ve belgelendirmenin alıcıyı 
yanıltmayacak şekilde yapılması kamu menfaatinin bir gereğidir.

Ülkemizde faaliyette bulunan helal belgelendirme kuruluşlarının akredite olmadan yaptıkları 
faaliyetler, tüketicilerin güvenini karşılamaktan uzaktır. Bu itibarla, “helallik şartlarına uygun” 
iddiasıyla belgelendirilen ürün ve hizmetlerin tüketiciye yanlış ve yanıltıcı bilgi vermemesi için bu 
belgelendirme faaliyetlerinin bağımsız ve yetkin bir kamu otoritesince düzenli olarak denetlenmesi 
elzemdir.

Ülkemizde helal alanında akreditasyon hizmeti sunmaya Kanunen yetkili tek kamu organı 
Helal Akreditasyon Kurumudur. Yapılması öngörülen düzenlemeyle ülkemizde gönüllülük esasına 
göre yürütülen helal uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin yine bu şekilde devam etmesi, ancak 
bu faaliyetlerin helal akreditasyon güvencesi altına alınması suretiyle hem tüketicinin doğru 
bilgilendirilmesi hem de kamu refahına katkı sunulması hedeflenmektedir. Bu suretle hiçbir denetimden 
geçmeyen belgelendirme kuruluşlarının helal belgelendirme yapamaması ve piyasadaki güvenilir 
olmayan helal belgelerinin dolaşımı engellenmesi amaçlanmaktadır.

Madde 10- Madde ile, Kanun hükümlerine aykırı olarak helal akreditasyon faaliyetinde 
bulunan ve helal akreditasyon denetimlerinden geçmeden, akredite statüsü taşımadan helal uygunluk 
değerlendirme faaliyeti yürüten kuruluşlara uygulanacak idari para cezaları düzenlenmektedir.

Madde 11- Yürürlük maddesidir.

Madde 12- Yürütme maddesidir.
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Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu

	 Türkiye	Büyük	Millet	Meclisi

	 Sanayi,	Ticaret,	Enerji,	Tabii	Kaynaklar,

	 Bilgi	ve	Teknoloji	Komisyonu	 13.05.2022

	 Esas	No:	2/4441

	 Karar	No:	21

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

2/4441 esas numaralı, “Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, Komisyonumuzun 
11/05/2022 tarihinde yaptığı 22’nci birleşiminde görüşülmüş ve kabul edilmiştir.

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygıyla arz olunur.
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1. Giriş

Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat SEZAL ve Erzurum Milletvekili Zehra 
TAŞKESENLİOĞLU BAN ile 37 Milletvekili tarafından 29/04/2022 tarihinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça aynı tarihte tali komisyon olarak Adalet Komisyonuna, 
İçişleri Komisyonuna ve Plan ve Bütçe Komisyonuna esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale 
edilen 2/4441 esas numaralı “Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, Komisyonumuzun 
11/05/2022 tarihinde yaptığı 22’nci Birleşiminde Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat SEZAL 
ile Ticaret Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve 
Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Helal 
Akreditasyon Kurumu, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Kurumu, TİM, TOBB, MÜSİAD ile 
TESK temsilcilerinin katılımlarıyla incelenip görüşülmüştür.

2.  Teklifin Genel Gerekçesi

Serbest bölgeler; ihracata yönelik yatırımı ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları 
ve teknoloji girişini hızlandırmak, işletmeleri ihracata yönlendirmek ve uluslararası ticareti geliştirmek 
amacıyla kurulmakta olup bahse konu amaçların gerçekleştirilmesi için, serbest bölgelerde faaliyet 
gösteren kullanıcıların faaliyet ruhsatı başvurusundaki taahhütlerine uygun olarak faaliyet göstermeleri 
beklenmektedir. Böylelikle, serbest bölgelerin sınırlı alanlarının ülkemiz ekonomisine katkı sağlayacak 
şekilde kullanılması temin edilebilecektir. Mevcut durumda, arazisi Hazinenin özel mülkiyetinde 
bulunan bazı serbest bölgelerde yüzde yüze yakın doluluğa ulaşılmasından dolayı yeni yatırımcıların 
talebi karşılanamamaktadır. Teklifte yer alan düzenlemelerle serbest bölgelerdeki üstyapıların atıl 
kalmasının önüne geçilmesi ve yeni yatırımcı taleplerinin karşılanabilmesine imkan sağlanması 
amaçlanmaktadır.

2021 yılının Ekim ayında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile Eximbank öz kaynaklarıyla 
münhasıran ihracat kredileri için kefalet vermek üzere İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi kurulmuş 
ve 61 ihracatçı birliğinin ortaklığıyla şirketin sermaye yapısı güçlendirilmiştir. Teklifte yer alan 
düzenlemeyle bahse konu şirkete ilave bir gelir sağlamak suretiyle güçlü bir finansal bir sermaye yapısı 
oluşturulması ve ihracatçılarımıza sürekli ve etkin bir şekilde hizmet verilmesi amaçlanmaktadır.

TİM ve ihracatçı birlikleri ile Ticaret Bakanlığı arasında sıkı bir ilişki ağı mevcut olup Teklifte 
yer alan çeşitli hükümlerle TİM ve birliklerin ihtiyaçları doğrultusunda aidatlar, taşınmaz kullanımları 
ve muhtelif hususlara ilişkin düzenlemeler ile ülkemizde gerçekleştirilen fuarların düzenlendiği iç 
alanlarda yapılan ilan ve reklamların ilan ve reklam vergisinden muaf tutulmasına ilişkin değişiklik 
yapılması öngörülmektedir.

Helal Akreditasyon Kurumu ülkemizde helal alanında akreditasyon hizmeti sunmaya kanunen 
yetkili olan tek kamu idaresidir. Kanun Teklifinde yer verilen düzenleme ile ülkemizde gönüllülük 
esasına göre yürütülen helal uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin yine bu şekilde devam etmesi, 
ancak bu faaliyetlerin helal akreditasyon güvencesi altına alınması suretiyle hem tüketicilerin doğru 
bilgilendirilmesi hem de kamu refahına katkı sunulması hedeflenmektedir.

Yatırım kararları alınırken sürdürülebilirlikle ilgili risklere ve fırsatlara ilişkin kaliteli ve 
karşılaştırılabilir bilgiye ulaşılması oldukça önemli bir konu olup Teklif ile Kamu Gözetimi, Muhasebe 
ve Denetim Standartları Kurumuna söz konusu standartların belirlenmesine ilişkin yetki verilmesi 
amaçlanmaktadır.
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3. Teklif Maddelerinin İçeriği

2/4441 esas numaralı Kanun Teklifiyle,

Ø  26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 14 üncü maddesine hüküm 
eklenmek suretiyle ülkemizde gerçekleştirilen fuarların düzenlendiği iç alanlarda yapılan ilan ve 
reklamların ilan ve reklam vergisinden muaf tutulması,

Ø  3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununa eklenen ek 5 inci maddeyle, arazisi Hazinenin 
mülkiyetine ait serbest bölgelerde faaliyet ruhsatının süresinin sona ermesi veya iptali halinde, 
kullanıcıya verilecek tahliye süresi sonunda üstyapıdan çıkarılmayan malların komisyon tarafından 
sayım ve tespiti yapıldıktan sonra tasfiyeye tabi tutulması, alınması gereken vergiler ve masraflar 
düşüldükten sonra bakiye bedelin alacaklılara ve diğer hak sahiplerine dağıtılmak üzere icra dairelerine 
veya diğer ilgili birimlere gönderilmesi, dağıtımdan sonra artan para olması durumunda ise kullanıcının 
mülkiyet hakkının korunmasını teminen kullanıcı adına emanet hesabına alınması ile üstyapıların 
tahliyesinin kolaylaştırılması ve atıl kalmasının önüne geçilmesi,

Ø  İhracatçı birliklerine yıllık aidat borcu bulunan üyelerden tahsil edilemeyen alacakların genel 
kurullar tarafından terkin edilebilmesi böylece hem mevcut borçlar hem de ileride oluşabilecek benzer 
mahiyetteki borçlarla ilgili yaşanacak sıkıntıların önüne geçilmesi,

Ø  İhracatçı birlikleri Ticaret Bakanlığı ile sıkı bir bağ içerisinde işlerini yürütmekte olup, ihracatçı 
birliklerinin genel sekreter veya genel sekreter yardımcılarının atamalarındaki gecikmelerden dolayı 
birliklerin sevk ve idaresinde yaşanabilecek aksamaların önüne geçilebilmesi amacıyla belli bir süre 
içerisinde yönetim kurullarınca atama yapılmayan veya yapılamayan durumlarda anılan kadrolara 
Ticaret Bakanlığı tarafından resen atama yapılabilmesi ve düzenlemeyle mevcut kadrolarda yaşanan 
boşluk nedeniyle oluşabilecek aksaklıkların önüne geçilmesi,

Ø  TİM’in genel sekreter veya genel sekreter yardımcılarının atamalarındaki gecikmelerden dolayı 
birliklerin sevk ve idaresinde kaynaklanan sorunların önüne geçilebilmesi amacıyla belli bir süre 
içerisinde yönetim kurulunca atama yapılmayan veya yapılamayan durumlarda anılan kadrolara Ticaret 
Bakanlığı tarafından atama yapılabilmesi,

Ø  İhracat kredileri için kefalet vermek üzere TİM ile Eximbank’ın öz kaynaklarıyla 2021 yılının 
Ekim ayında kurulan ve Aralık aymda 61 ihracatçı birliğinin ortaklığıyla sermaye yapısı güçlendirilen 
İhracatı Geliştirme Anonim Şirketine ilave bir gelir sağlanarak sürekli güçlü bir finansal yapıya sahip 
olması ve böylelikle ihracatçılarımıza sürekli ve etkin bir şekilde hizmet verilmesi,

Ø  Madde ile mülga Dış Ticaret Müsteşarlığına tahsis edilmiş olan Hazine taşınmazlarında TİM 
ve birliklerin kullanımında olanlara ilişkin tereddütlerin ortadan kaldırılması amacıyla söz konusu 
taşınmazlar için TİM ve birliklerin 5910 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 3/7/2009’dan sonraki 
kullanımlarına ilişkin herhangi bir bedel talep edilmemesine ilişkin düzenleme yapılması,

Ø  31 Ekim-12 Kasım 2021 tarihleri arasında küresel ısınma ve sera gazı salınım oranlarını 
azaltma amacıyla 197 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen 2021 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 
Konferansında (COP26) Uluslararası Muhasebe Standartları Vakfı tarafından Uluslararası 
Sürdürülebilirlik Standartları Kurulunun kurulduğu ve ilan edildiği; bu kapsamda, Uluslararası 
Muhasebe Standartları Vakfı tarafından yayımlanan söz konusu standartların Kamu Gözetimi, 
Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından belirlenmesi ve yayımlanması amacıyla anılan 
Kuruma yetki verilmesi, 

öngörülmektedir.
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4. Komisyon Görüşmeleri

Komisyon Başkanı ve Konya Milletvekili Ziya ALTUNYALDIZ tarafından yapılan açıklamalarda;

Ø  Geçtiğimiz günlerde açıklanan dış ticaret verilerinin ülkemizin 2022 yılında da ihracatla birlikte 
güçlü büyümesine devam ettiğini gösterdiği ve ihracatın geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 24,6 
artışla 23,4 milyar dolara yükseldiği ve bu rakamın şimdiye kadar aylık bazda ulaşılan en büyük ihracat 
rakamı olduğu,

Ø  Nisan 2022 ayı içerisindeki 1 milyar 956 milyon dolarlık ihracatın tek bir günde yapılan en 
yüksek rakam olduğu ve 2021 yılında yüzde 11 olarak gerçekleşen büyümeye net ihracat kaleminin 
yüzde 4,9 olarak katkı sağladığı,

Ø  2021 yılında yakalanan ivme ve 2022 yılının ilk dört ayındaki rakamların net ihracat kaleminin 
ülkemizin büyümesinin en güçlü kalemlerinden biri olacağının öncü gösterge niteliğinde olduğu ve 
Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 2022 yılı sonu için işaret ettikleri 250 milyar dolarlık ihracat 
hedefine doğru emin adımlarla yüründüğü,

Ø  Ülkelerin ihracat yaparak kapılarını dünyaya açtığı ve gelirlerini artırdığı,

Ø  2021 yılında Yüce Meclis tarafından kabul edilen düzenleme ile ihracatın finansmanını 
güçlendiren, ihracat kredilerinin risk paylaşımını sağlayan, ihracata verilen desteklerin daha etkin bir 
şekilde hayata geçirilmesine imkân sağlayan İhracatı Geliştirme Anonim Şirketine (İGE A.Ş.) yönelik 
düzenlemelerin hayata geçirildiği,

Ø  Kanun teklifindeki düzenlemelerle İGE A.Ş.’nin finansal yapısının güçlendirilmesi ile kendini 
yenileyen bir sermaye yapısına bürünmesinin amaçlandığı,

Ø  Son yirmi yılda 1 milyar doların üzerinde ihracat yapılan fasıl sayısının 9’dan 35’e ve 1 milyar 
doların üzerinde ihracat yapılan ülke sayısının 8’den 38’e ve 500 milyon doların üzerinde ihracat yapan 
il sayısının 7’den 25’e yükseldiği,

Ø  Serbest bölgelerden yapılan ihracatta yüksek teknoloji ürünlerinin payının genel ihracattan daha 
yüksek oranda seyrettiği ve bu bölgelerde yapılan ihracatın birim değerinin yine ülke ortalamamızdan 
daha yüksek olduğu,

Ø  Kanun teklifinde yer alan düzenlemelerle ülkemizdeki serbest bölgelerin dinamizminin 
artırılmasının ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayacak şekilde kullanılmasının amaçlandığı,

Ø  Yapılması öngörülen düzenlemelerle serbest bölgelerde bulunan üstyapıların kullanımının 
etkinleştirilmesinin ve atıl kalmasının önüne geçilmesinin amaçlandığı,

Ø  2020 yılı sonu itibarıyla helal gıda piyasasının yaklaşık 2 trilyon dolarlık bir büyüklüğe 
ulaşmış olduğu, bu tutarın beş yıl içerisinde 4 trilyon dolara ulaşacağı yönünde tahminler yapıldığı ve 
bu doğrultuda Helal Akreditasyon Kurumunun daha etkin çalışmasına dönük hükümlere Teklifte yer 
verildiği,

ifade edilmiştir.

Kanun Teklifinin tümü üzerinde yapılan görüşmelerde birinci imza sahibi Kahramanmaraş 
Milletvekili Mehmet Cihat SEZAL tarafından yapılan açıklamalarda;

Ø  Teklifte yer verilen 12 maddeyle çeşitli konulara ilişkin 5 farklı kanunda değişiklik yapılmasının 
öngörüldüğü,
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Ø  Uluslararası ticaretin en önemli parçalarından olan fuarların tüm sektörlerin önde gelen firmaları 
ve girişimciler için bir buluşma noktası hâline geldiği ve buralarda yeni projeler, iş birlikleri ve bilginin 
paylaşılması ve yayılması için ortak bir platform oluşturulduğu, fuarın organize edildiği bölgede 
ulaşım, konaklama, alışveriş, yeme içme, nakliye gibi sektörlere katma değer yaratacağı, bölge ve 
ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlayacağı ve bu doğrultuda Belediye Gelirleri Kanunu’nda yapılan 
düzenlemeyle fuar alanlarında yaşanan birtakım sıkıntıların da çözümü adına ülkemizde gerçekleştirilen 
fuarların düzenlendiği iç alanlarda yapılan ilan ve reklamların, ilan ve reklam vergisinden muaf 
tutulmasının amaçlandığı,

Ø  3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu’nda serbest bölgelerin ihracata yönelik yatırım ve üretimi 
teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, işletmeleri ihracata 
yönlendirmek ve uluslararası ticareti geliştirmek amacıyla kurulacağına ilişkin hükümlere yer verildiği, 
hâlihazırda arazisi Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan bazı serbest bölgelerde yüzde yüze yakın 
doluluğa ulaşıldığı ve bu bölgelerde faaliyet göstermek isteyen yatırımcıların taleplerinde karşılama 
problemi yaşandığı ve faaliyet ruhsatının süresi dolan veya iptal edilen kullanıcıların, kullanımında 
olan üst yapıların tahliye edilmemesi hâlinde bu üst yapıların kullanım hakkının yeni yatırımcılara veya 
mevcut kullanıcıları verilmesinin mümkün olmadığı,

Ø  Serbest bölgelerde üst yapıdan çıkarılamayan malların üzerinde haciz bulunması hâlinde ise 
borçlu veya alacaklı tarafından icra yoluyla satış talep edilmediği sürece bu mallar süresiz olarak bu üst 
yapıda bekletildiği, yapılması öngörülen düzenlemeyle, Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan serbest 
bölgelerin atıl kalmasının önüne geçilmesi ve yeni yatırımcı taleplerinin karşılanabilmesine imkân 
sağlanması amacıyla, faaliyet ruhsatı iptal edilen ya da süresi dolan kiracı kullanıcıların üst yapıda 
bulunan mallarının tahliyesi için bir aydan az, altı aydan fazla olmamak kaydıyla süre verilmesi ve bu 
süre sonunda tahliyesi gerçekleştirilemeyen malların idarece tasfiye edilmesinin öngörüldüğü,

Ø  Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’da 
yapılan düzenlemeyle ihracatçı birliklerin genel kurullarınca iflas eden, ölen, ticareti terk eden 
ve son beş yılda ihracat yapmayan üyelerin borçlarının terkin edilmesinin öngörüldüğü ve yapılan 
düzenlemeyle hem mevcut borçlar hem de ileride oluşabilecek benzer mahiyetlerdeki borçlarla ilgili 
yaşanacak sıkıntıların önüne geçilmesinin amaçlandığı,

Ø  İhracatçı birliklerinin Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreter ve Genel Sekreter 
Yardımcılıklarına otuz gün içerisinde atama yapılmaması hâlinde Ticaret Bakanlığınca resen atama 
yapılabilmesine imkan tanındığı, yapılan düzenlemeyle, mevcut kadroda yaşanan boşluk nedeniyle 
oluşabilecek aksaklıkların önüne geçilmesinin hedeflendiği,

Ø  Yine, ihracatçı birliklerinin yedek akçelerine aktarılan tutarın, Ticaret Bakanlığınca belirlenecek 
miktarının İhracatı Geliştirme A.Ş. sermayesine eklenmesinin ve böylelikle ihracatçılara sürekli ve 
etkin bir şekilde hizmet verilmesinin amaçlandığı,

Ø  Teklifte yer verilen bir başka düzenleme ile Ticaret Bakanlığına tahsisli İstanbul’daki bazı 
Hazine taşınmazlarının TİM’e tahsisinin öngörüldüğü,

Ø  Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle UFRS Sürdürülebilirlik Açıklama 
Standartları vasıtasıyla yatırımcıların işletme değerini belirlemesi, işletmelerin çevresel, sosyal ve 
kurumsal yönetime ilişkin sorunlara nasıl karşılık verdiğinin anlaşılması ve yatırım kararı alınırken 
sürdürülebilirliğe ilişkin ihtiyaca uygun bilgiye ulaşılması amacıyla Kamu Gözetimi, Muhasebe ve 
Denetim Standartları Kurumuna, Uluslararası Muhasebe Standartları Vakfı tarafından yayımlanan 
standartlara uygun düzenleme yapma yetkisi verilmesi,
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Ø  Ülkemizde helal alanında akreditasyon hizmeti sunmaya kanunen yetkili organın Helal 
Akreditasyon Kurumu olduğu ve Teklifte yapılması öngörülen düzenlemeyle ülkemizde gönüllülük 
esasına göre yürütülen helal uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin yine bu şekilde devam etmesi 
ancak bu faaliyetlerin helal akreditasyon güvencesi altına alınması suretiyle tüketicilerin doğru 
bilgilendirilmesi ve kamu refahına katkı sunulması ile piyasadaki güvenilir olmayan helal belgelerin 
dolaşımının engellenmesinin amaçlandığı,

belirtilmiştir.

Kanun Teklifi üzerinde milletvekilleri tarafından yapılan açıklamalarda;

Ø  2009’da yürürlüğe giren 5910 sayılı TİM Kanunu’nda son üç yılda dört kez değişiklik yapıldığı 
ve en son değişikliğin üzerinden sadece altı ay geçtiği ve tekrar kanunda değişiklik yapılmasının 
öngörüldüğü,

Ø  Helal Akreditasyon Kurumunun 2017 yılında kurulmasıyla helal ürünlerin akreditasyonuyla 
İslam ülkelerine ihracat artışı beklentilerine rağmen yıllar içinde değişen bir durum olmadığı ve 2017 
yılından beri İslam ülkelerine yapılan ihracatın payının düştüğü,

Ø  Teklifin l’inci maddesiyle Belediye Gelirleri Kanunu’nda yapılan değişiklikle, ülkemizde 
gerçekleştirilen fuarların düzenlendiği iç alanlarda yapılan ilan ve reklamların, ilan ve reklam vergisinden 
istisna tutulmak istendiği ve bu düzenlemeye ilişkin herhangi bir etki analizinin yapılmadığı,

Ø  TOBB verileri incelendiğinde Türkiye’de düzenlenen fuarların yarısından fazlasına ev 
sahipliğini ilk üç büyükşehir belediyesinin yaptığı, fuarlara gelen ziyaretçi sayısının yüz binleri 
aştığı ve belediyelerce fuar alanlarında temizlik ve çevre düzenleme gibi kimi hizmetlerin sunulduğu, 
düzenleme ile yerel yönetimlerin gelir kalemlerinin azalacağı ve düzenlemenin teklif metninden 
çıkarılması gerektiği,

Ø  Serbest bölgelerde üretimin sürdürülebilirliği için faaliyette bulunan firmaların tasfiyesinin 
doğru bir karar olduğu, ancak tahliye sürecinde tahliyenin gerçekleşmemesi durumunda tahliye konusu 
yerdeki mallar üzerinde bulunan çeşitli şerhlerin tasfiye kurulunun kararıyla kalkacağına ilişkin 
düzenlenme yapıldığı ve üçüncü kişi alacaklıların haklarının korunması gerektiğinden bu düzenlemenin 
de teklif metninden çıkarılmasının daha isabetli olacağı,

Ø  İhracatçı birlikleri ve TİM’in kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olarak tanımlanmış 
olduğu, en önemli gelir kalemi olan aidatların kanun gücüyle ve kanunda belirlendiği şekilde toplandığı, 
Teklifin 3’üncü maddesinde yer alan düzenlemenin üyelerin aidat borçlarını ödemekten imtina etmesi 
sonucunu doğurabileceği,

Ø  Anayasa Mahkemesi kararıyla ihracatçı birliklerinin kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu 
olduğuna hükmedildiği, TİM ve birliklerin Ticaret Bakanlığına bağlı kuruluş vasfının ortadan kalktığı 
ama getirilen düzenlemelerle genel sekreter ve yardımcılarının Bakanlık tarafından atanması için yol 
ve yöntemler arandığı,

Ø  Teklifin 6’ncı maddesiyle yedek akçe düzenlemesinin geçici nitelikten kalıcı hâle getirilmesinin 
hedeflendiği, bu nedenle teklifin 6’ncı maddesi için oransal bir sınırlama belirlenmesinin veya maddenin 
teklif metninden çıkarılması gerektiği,

Ø  Teklifin 7’nci maddesiyle Sayıştay raporuyla tespit edilmiş mevzuata aykırı bir durumun kanuni 
düzenleme yapmak suretiyle yasallaştırılmak istendiği ve Sayıştay’ın önerisini uygulamak yerine 
kanunla düzenleme yapılmasının tercih edildiği,
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Ø  Teklif ile Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kuruluna tanınan idari para cezası verme yetkisi 
kapsamında yer verilen cezaların alt ve üst sınırları arasında büyük fark bulunduğu,

Ø  TİM’in atama yetkisinin Bakanlığa devredilmesini doğru olmadığı, TİM’e bağlı birlikler ve 
TİM’in Yönetim Kurulları tarafından 30 gün içerisinde genel sekreter veya genel sekreter yardımcısını 
neden atanamadığının merak edildiği,

Ø  Türkiye’de ithalat artışının rekor kırdığı, Nisan 2022 Ticaret Bakanlığı verilerine göre ihracat 
yıllık yüzde 24,6 artarken ithalatın da yüzde 34,9 artış gösterdiği,

Ø  Ocak-Nisan 2022 dönemine ait dört aylık veriler incelendiğinde bir önceki yıla göre ihracatın 
yüzde 21 artarken ithalatın yüzde 40 artış gösterdiği,

Ø  Toplumun büyük kesimlerinin artan ihracat rakamlarından herhangi bir refah payı alamadığı ve 
kazanılan gelirin belirli çevrelere aktığı,

Ø  İhracatın artmadığı sürece ithalatı karşılama oranının da doğal olarak düşeceği, bu nedenle 
ülkemizin 500 milyar dolar ihracat hedefine odaklanması gerektiği ve bunun uzak bir hedef olmadığı,

Ø  Ülkemizin salgın sürecinde yatırımlarına ve projelerine devam ettiği, 2021 yılında dönemler 
bazında hem de yıl genelinde 225 milyar 368 milyon dolarla tüm zamanların ihracat rekorunun kırıldığı 
ve bunun salgının etkilerini diğer ülkelerden daha az hissedildiğinin önemli bir ispatı olduğu,

Ø  Teklif ile ihracatı daha ileriye taşımak için önemli düzenlemelere yer verildiği, arazisi hazinenin 
özel mülkiyetinde bulunan serbest bölgelerde uzun yıllar haciz ve ipotek durumunda kalan böylelikle 
hâlihazırda yüzde yüz doluluğa ulaşan ve yeni yatırımcıların sıra beklediği serbest bölgeleri atıl duruma 
düşüren bir sorunun çözümlenmesiyle ilgili düzenlemenin bunlardan biri olduğu,

Ø  Firmaların iç alanlarında yapacakları reklamlarda sağlanacak vergi muafiyetine ilişkin 
düzenlemenin son derece önemli olduğu, böylelikle dijitalleşmeye rağmen önemini kaybetmeyen 
pek çok firmanın aynı ortamlarda bulunması sebebiyle insanların hâlen yoğun bir ilgi gösterdiği fuar 
alanlarında firmaların reklamlarını vergiden muaf tutularak gerçekleştirebileceği,

Ø  İhracatçı birliklerinin ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin genel sekreter ve genel sekreter 
yardımcılarını atama konusunda yaşanacak aksaklıklarda belirlenen süre sonunda Ticaret Bakanlığının 
devreye girmesi ile ülkemizin ihracatını organize eden bu kuruluşlarda herhangi bir yönetim zafiyeti 
yaşanmasının önüne geçileceği,

Ø  Teklifte yer verilen düzenlemelerin ihracatçıların önündeki prosedürleri azaltarak işlerine 
odaklanmalarına yardımcı olacağı ve belli alanlardaki standartları daha işlevsel hâle getireceği,

Ø  İhracatçı birliklerinin yıllık aidat borcuna ilişkin düzenlemenin ileride oluşabilecek daha büyük 
sorunları çözmek adına önemli bir adım olduğu,

Ø  Serbest bölgelere yönelik yoğun talebi karşılamak ve atıl firmaların tahliyesini kolaylaştırmak 
için 2’nci maddede yer alan düzenlemenin kurulacak komisyona tanınan geniş yetkiler bağlanımda bir 
sorun yaratacağı ve bu yetkinin üçüncü kişilerin alacaklarını ve firmanın mülkiyet hakkını ihlal etmesi 
tehlikesini beraberinde getireceği,

Ø  TİM’in kamu kurumu niteliğinde olmasından dolayı mülk transferinin kamu kurumları arasında 
olabileceği bu nedenle yapılan düzenlemenin doğru olmadığı,

Ø  Türkiye’nin ithalata bağımlılığının arttığı ve bu bağımlılığın göz ardı edilerek Eylül 2021 ‘de 
uygulamaya konulan politikanın yüksek enflasyon, yüksek dış açık, düşük büyüme ve yoksullaşma 
olarak sonuçlandığı,
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Ø  Afrika ülkeleri ile ihracat ve ithalat işlemlerinde yaşanan sıkıntılardan birinin helal sertifika 
konusu olduğu, helal pazarının sadece bir Arap coğrafyası olarak değerlendirilmemesi gerektiği,

Ø  Kanun koyucunun en önemli görevinin izleme ve değerlendirme olduğu bu kapsamda bazı 
suiistimallerin önüne de geçmek amacıyla Helal Akreditasyon Kurumunun yapısını güçlendirmenin ve 
son tüketicinin de doğru bir şekilde bilgilendirilmesinin oldukça önemli olduğu,

Ø  Üst yapıdan çıkarılamayan malların komisyon tarafından sayım ve tespiti yapıldıktan sonra 
tasfiyeye tabi tutularak alınması gereken masrafların düşürüldüğü, hak sahiplerine dağıtılmak üzere 
icra dairelerine bu dosyanın tekrar gönderildiği ve icra dairesine gönderilmiş dosyada mülkiyet 
hakkına kesinlikle bir müdahalenin söz konusu olmadığı, üçüncü şahısların alacaklarının ve haklarının 
korunmuş olduğu,

belirtilmiştir.
Kanun Teklifi üzerinde Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna TURAGAY, Ticaret Bakan Yardımcısı 

Özgür Volkan AĞAR, Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürlüğü Tetkik Hâkimi Serdal GÜNGÖR, 
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail GÜLLE, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 
Millî Emlak Genel Müdürlüğü Hukuk ve Mevzuat Dairesi Başkanı Veli KARAKAYA, Kamu Gözetimi 
Kurumu Muhasebe Standartları Dairesi Başkanı Mehmet ŞİRİN ile Helal Akreditasyon Kurumu 
Yönetim Kurulu Başkanı Zafer SOYLU tarafından yapılan açıklamalarda;

Ø  EXIMBANK kredilerinin, son dönemde günlük 100 milyon dolarlık limite ulaştığı,
Ø  İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi’nin yüzde 95’i ihracatçı birlikleri ve TİM’in ortaklığında, 

yüzde 5’inin de EXİMBANK’ın ortaklığında kurulduğu ve mevcut yapısıyla 1 milyar 461 milyon TL’lik 
bir öz sermayeye sahip olduğu ve bu öz sermayeyle de kullandırılabilecek kredinin 23-24 milyar TL 
civarında olduğu,

 Ø  Yakın zamanda sağlanacak hazine garantisi ile 23-24 milyar TL’lik ilave bir kredi kullandırma 
imkânına ulaşılacağı,

Ø  Bankalar Birliğiyle yapılan görüşmeler sonucunda ticari bankaların da bu sistem içerisinde yer 
alacağı ve yüzde 20 kadar bir payın ticari bankalara ait olacağı böylece İhracatı Geliştirme Anonim 
Şirketi’nin (İGE A.Ş.) önümüzdeki yıllarda kurumsallaşmış, doğrudan doğruya ihracatı destekleyen ve 
özellikle KOBİ’lerimizin finansmana erişmede yaşadıkları sıkıntıları ortadan kaldıran temel bir kefalet 
kurumu olacağı,

Ø  İhracatçı birliklerinin topladığı yedek akçelerden belli bir miktarın aktarımının İGE A.Ş.’nin 
sermayesine eklenmesi şeklinde olduğu, Teklifte yer alan düzenlemede belli bir oran belirtilmemesinin 
temel nedenlerinden birinin ihracatçı birliklerinin ihtiyaçları söz konusu olursa, belirtilen o oranın 
altında kalınması tehlikesiyle de karşı karşıya kalınabileceği,

Ø  Temel amacın ihracatı ve katma değeri yüksek olan ihracatı artırmak olduğu, Türkiye’nin 
kilogram birim ihraç fiyatının 1,40-1,41’ler civarında olduğu ve bunun yüksek bir rakam olmadığı 
ancak bunun içerisinden çimento, mermer, doğal taş gibi ürünleri çıkarıldığında bu rakamın 1,76’lara, 
1,80’lere kadar ulaştığı,

Ø  EXİMBANK’ta ve İGE’de de yapılan programlarla yurt dışı katma değeri yüksek teknoloji 
yoğun sektörlerin önceliklendirildiği,

Ø  Fuarlardan alınan ilan ve vergi gelirlerinin aslında fuar içerisinde tabeladan bile vergi alınmaya 
başlanmış duruma evrildiği, düzenleme ile herhangi bir şekilde belediye gelirlerini azaltmak için 
atılmış bir adımın söz konusu olmadığı, geçmişe dönük bir düzenleme yapılmadığı, tamamen yaşanan 
bir sıkıntıdan kaynaklı olarak bir düzenlemeye gidildiği,
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Ø  TİM’in, Türkiye’nin belli temel ihracatçılarını bünyesinde toplayan çatı kuruluşu olduğu ve 
herhangi bir şekilde yönetimde bir boşluk olmamasının arzu edildiği ve atama ile düzenlemenin bu 
minvalde yapıldığı,

Ø  İthalattaki artışın Rusya-Ukrayna krizinden sonra petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki inanılmaz 
artışlardan kaynaklandığı,

Ø  Enerji hariç, ihracatın ithalatı karşılama oranının şu anda yüzde 100’ün üzerine çıkmış olduğu,

Ø  Serbest bölgelerde ruhsat iptali gerçekleştiği takdirde, üst yapıda bulunan taşınırların tasfiye 
sonucunda mülkiyet hakkı ihlalinin kesinlikle söz konusu olmadığı, mülkiyet hakkının kamu yararı 
amacıyla kanunla kısıtlanabileceği,

Ø  Şerhler kaldırılarak malın satılabilir duruma geldiği bu nedenle şerhlerin düşülmek zorunda 
olduğu,

Ø  İhracatçı birliklerine yıllık aidat borcu bulunan 141.567 üyeden yalnızca 33.910 üyenin ticaret 
sicil kaydının aktif olduğu, 56.288 üyenin tasfiye, terkin veya infisah hâlinde olduğu, bunların haricindeki 
51.369 firmanın ise kaydının sistemde dahi bulunmadığı, bu üyelerden hiçbirinin 2015 yılından sonra 
ihracat yapmadıklarının tespit edildiği ve bu alacakların yaklaşık 12 milyon TL tutarında olduğu,

Ø  Bakanlıkla sürekli istişare halinde bulunulduğu, ihracatçı birliklerine yönelik görevlerle ilgili 
herhangi bir dayatma ve bir görevlendirme olmadığı,

Ø  Pandemi nedeniyle iki seçimde aksamalar olduğu ve bu süreçte bazı pozisyonların vekâleten 
yürütüldüğü ve asaleten götürülmesinin en ufak bir suiistimale imkan vermeden hızlı karar alınması konusunda 
daha isabetli olacağı ve Teklif kanunlaşınca da otuz gün içerisinde iki kişinin atamasının yapılacağı,

Ø  İhracatın gelişme sürecinde de bazı sektörlerimizin bir araya gelme koşulları nedeniyle birlik 
sayısında artış ve sektörlerde de genişleme yaşandığı bu yoğunluk nedeniyle görevlendirmenin daha 
etkin ve esnek şekilde yapılabilmesi amacıyla yönetim kurulu üye ve başkanvekili sayısının artırılmasına 
ihtiyaç duyulduğu,

Ø  Birliklerin normal kendi faaliyetleri için de yedek akçe kullanımı izinlerinin mevzuat uyarınca 
Bakanlık tarafından verildiği,

Ø TİM’in ve ihracatçı birliklerimizin kullanmış olduğu binaların tamamen Türkiye İhracatçılar 
Meclisinin ve ihracatçı birliklerinin kaynaklarıyla yapılmış olduğu, bahse konu taşınmazın 1990’lı 
yıllarda, Türkiye İhracatçılar Meclisi kanunun şartlarını sağladığı dönemde kanun gereği 5018 sayılı 
Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 47’nci maddesi gereği ilgili kuruma tahsis edilmiş bir 
taşınmaz olduğu, ancak 2009 yılında yapılan kanuni düzenlemeyle tahsis şartlarını TİM’in kaybetmiş 
olduğu ve Sayıştay raporunda bu durumun ortaya çıktığı, yapılan düzenleme ile TİM’in 2009’da 
kaybettiği kanuni şartların tekrar TİM’e iade edilmesinin amaçlandığı,

Ø  Bahse konu taşınmazların kullanımından kaynaklı 2009 yılından beri bugüne kadar 10 milyon 
liralık bir ecrimisil rakamının bulunduğu ve bahse konu ecrimisil rakamının bu düzenlemeyle beraber 
silineceği,

Ø  Şirketlerin uluslararası alanda geçerli raporlama yapabilmelerine imkân sağlamak ve bu 
raporlama altyapısını ülkemize kazandırmak amacıyla sadece halka açık şirketlere değil başta KOBİ’ler 
olmak üzere diğer ihracat şirketlerine bir raporlama altyapısının sağlanacağı ve taslak standartların da 
hazırlandığı,
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Ø  Helal Akreditasyon Kurumu’nun fiziki, beşeri mevzuat altyapısını tamamlayarak Ekim 2019 
tarihinde akreditasyon başvurularını almaya başladığı, bugüne kadar yaklaşık yarısı yurt dışından 
olmak üzere toplamda 67 belgelendirme ve laboratuvarda akreditasyon başvurusu aldığı ve 67 tane 
başvurunun tamamının Kurum tarafından incelendiği, bu incelemenin neticesinde 18 tane başvuru 
olumlu olarak neticelendiği ve akreditasyon kararına bağlandığı, 25 tane başvurunun ise başvuran 
kuruluşların temel eksikliklerinin tespitinden dolayı reddedildiği,

Ø  Teklifte yer alan idari para cezalarına ilişkin paralel düzenlemelere 7223 sayılı Ürün Güvenliği 
Kanunu ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Kanun’da yer verildiği,

Ø  Uluslararası teamüller doğrultusunda yaklaşık bir yıllık bir akreditasyon denetim süreci olduğu 
için Kanunun yürürlük tarihinde de bir yıllık süre tanındığı,

ifade edilmiştir.

5. Teklif Metnine İlişkin Kabuller ve Değişiklikler

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin ardından maddelerin görüşülmesine geçilmesi kabul 
edilmiştir.

2/4441 esas numaralı Kanun Teklifi, aşağıda yer verilen değişikliklerle birlikte kabul edilmiştir.

Ø  Teklifin çerçeve 1’inci maddesi, “Ülkemizde” ibaresinin 2464 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanunundaki kullanıma uygun olarak “Türkiye’de” şeklinde redaksiyona tabi tutulmak suretiyle kabul 
edilmiştir.

Ø  Teklifin çerçeve 2’nci maddesi, “Üstyapıların tahliyesi ve malların tasfiyesi” şeklinde madde 
başlığı eklenmesini teminen redaksiyona tabi tutulmak suretiyle kabul edilmiştir.

Ø  Teklifin çerçeve 3’üncü maddesi, madde çerçevesinin redaksiyona tabi tutulması suretiyle kabul 
edilmiştir.

Ø  Teklifin çerçeve 4’üncü maddesi, rakamların yazı ile yazılması “re’sen” ibaresindeki kesmenin 
kaldırılmasını teminen redaksiyona tabi tutulmak suretiyle kabul edilmiştir.

Ø  Teklife 4’üncü maddeden sonra gelmek üzere 5910 sayılı Kanunun 13’üncü maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan “oniki” ibaresi “onbeş” şeklinde ve “üç” ibaresi “beş” şeklinde değiştirilmesini 
teminen yeni 5’inci madde ihdas edilmiş ve diğer maddeler teselsül ettirilmiştir. Değişikliğin gerekçesi 
şu şekildedir:

“Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) faaliyetlerindeki genişleme ile doğru orantılı olarak, TİM 
tarafından yürütülen işlerin yanı sıra temsil ve organizasyon katılımlarında artış meydana gelmiştir. 
TİM, ülkemiz ihracatında özel sektör kanadındaki çatı kuruluş olarak kamu ve özel sektör nezdinde 
birçok kurul ve komisyonda temsil edilmektedir. Muhtelif kurul ve komisyonlarda temsilin yanı 
sıra, sektörel çalışmalar, lojistik, inovasyon, dış ticaret mevzuatı ve uygulamaları, vergi mevzuatı 
ve uygulamaları, istihdam, dijital dönüşüm, pazara giriş (ticaret heyetleri başta olmak üzere) gibi 
çalışmaların başkan ve/veya yönetim kurulu adına takip ve koordinasyonu için başkan vekili sayısının 
artırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer taraftan, TİM bünyesinde faaliyet gösteren sektörlerin 
yönetim kurulunda daha etkin ve çoğulcu şekilde temsil edilmesi, karar alma süreçlerinin daha çoğulcu 
bir anlayışla yürütülmesi, çeşitli proje ve işlerin yürütülmesi için yönetim kurulunca yönetim kurulu 
üyeleri nezdinde görevlendirmenin daha etkin ve esnek şekilde yapılabilmesi amacıyla yönetim kurulu 
üye ve başkanvekili sayısının artırılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.”
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Ø  Teklifin 5’inci maddesi, rakamların yazı ile yazılması “re’sen” ibaresindeki kesmenin 
kaldırılmasını teminen redaksiyona tabi tutulmak suretiyle 6’ncı madde olarak kabul edilmiştir.

Ø  Teklifin 6’ncı maddesi, “Yedek akçelerden İhracatı Geliştirme Anonim Şirketine aktarılacak 
tutar” şeklinde madde başlığı eklenmesini teminen redaksiyona tabi tutulmak suretiyle 7’nci madde 
olarak kabul edilmiştir.

Ø  Teklifin 7’nci maddesi, “Tahsis” şeklinde madde başlığı eklenmesini ve işlenecek metnin yazım 
ve imla kurallarını uygunluğunu teminen redaksiyona tabi tutulmak suretiyle 8 inci madde olarak kabul 
edilmiştir.

Ø  Teklifin 8’inci maddesi, 9’uncu madde olarak aynen kabul edilmiştir.

Ø  Teklifin 9’uncu maddesi, redaksiyona tabi tutulmak suretiyle 10’uncu madde olarak kabul 
edilmiştir.

Ø  Teklifin 10’uncu maddesi, 11’inci madde olarak aynen kabul edilmiştir.

Ø  Teklifin yürürlüğe ilişkin 11’inci maddesi, yeni eklenen 5’inci madde doğrultusunda madde 
numaralarının redaksiyona tabi tutulması suretiyle 12’nci madde olarak kabul edilmiştir.

Ø  Teklifin yürütmeye ilişkin 12’nci maddesi, 13’üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir.

Teklifin maddeleri üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasını müteakip Teklifin tümü kabul 
edilmiştir.

Teklif, yapılan değişiklikler de dikkate alınarak kanunların yapılmasındaki esas ve usullere 
uygunluğunun sağlanması amacıyla redaksiyona tabi tutulmuştur.

6. Genel Kurulda Temsil

İçtüzüğün 45’inci maddesi uyarınca, Teklifin Genel Kuruldaki görüşmelerinde Komisyonumuzu 
temsil etmek üzere, İstanbul Milletvekili İffet POLAT, Manisa Milletvekili Semra KAPLAN KIVIRCIK, 
Samsun Milletvekili Fuat KÖKTAŞ ve Denizli Milletvekili Şahin TİN özel sözcü olarak seçilmiştir.

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığınıza saygı ile arz olunur.

 Başkan Başkanvekili Sözcü

	 Ziya	Altunyaldız	 Fahri	Çakır	 Ahmet	Çolakoğlu

 Konya Düzce Zonguldak

 Kâtip Üye Üye

	 İffet	Polat	 Müzeyyen	Şevkin	 Ayhan	Altıntaş
 İstanbul Adana Ankara

 (Bu raporun özel sözcüsü) (Muhalefet şerhimiz vardır) (Son oylamada bulunamadı, 

   muhalefet şerhimiz vardır)

 Üye Üye Üye

	 Abdurrahman	Başkan	 Çetin	Osman	Budak	 Vahit	Kiler
 Antalya Antalya Bitlis

  (Muhalefet şerhimiz vardır)
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 Üye Üye Üye

	 Şahin	Tin	 Yasin	Öztürk	 Mehmet	Erdoğan
 Denizli Denizli Gaziantep

 (Bu raporun özel sözcüsü) (Muhalefet şerhimiz vardır)

 Üye Üye Üye

	 Ali	Kenanoğlu	 Tacettin	Bayır	 Mehmet	Cihat	Sezal
 İstanbul İzmir Kahramanmaraş

 (Muhalefet şerhimiz vardır) (Muhalefet şerhimiz vardır)

 Üye Üye Üye

	 Tahsin	Tarhan	 Ahmet	Vehbi	Bakırlıoğlu	 Semra	Kaplan	Kıvırcık
 Kocaeli Manisa Manisa

 (Muhalefet şerhimiz vardır) (Muhalefet şerhimiz vardır) (Bu raporun özel sözcüsü)

 Üye Üye 

	 Hacı	Özkan	 Fuat	Köktaş	
 Mersin Samsun

  (Bu raporun özel sözcüsü)
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MUHALEFET ŞERHİ
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	 Tahsin	Tarhan	 Ahmet	Vehbi	Bakırlıoğlu	 Müzeyyen	Şevkin
 Kocaeli Manisa Adana

	 Tacettin	Bayır	 Çetin	Osman	Budak
	 İzmir	 Antalya
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MUHALEFET ŞERHİ



‒ 31 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 335)



‒ 32 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 335)



‒ 33 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 335)



‒ 34 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 335)



‒ 35 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 335)

	 Ali	Kenanoğlu
	 İstanbul
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MUHALEFET ŞERHİ
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	 Ayhan	Altıntaş	 Yasin	Öztürk
	 Ankara	 Denizli
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(Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet 
Cihat Sezal ve Erzurum Milletvekili Zehra 
Taşkesenlioğlu Ban ile 37 Milletvekilinin Teklifi)

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

MADDE 1- 26/5/1981 tarihli ve 2464 
sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 14 üncü 
maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent 
eklenmiştir.

“11. Ülkemizde gerçekleştirilen fuarların 
düzenlendiği iç alanlarda yapılan ilan ve 
reklamlar.”

MADDE 2- 6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı 
Serbest Bölgeler Kanununa aşağıdaki ek madde 
eklenmiştir.

“EK MADDE 5- Arazisi Hazinenin özel 
mülkiyetinde bulunan serbest bölgelerde, 
faaliyet ruhsatı iptal edilen kiracı kullanıcılar 
ile üstyapının bağlı olduğu faaliyet ruhsatı 
iptal edilen yatırımcı kullanıcılara, üstyapıda 
bulunan mallarının tahliyesi için bir aydan az 
altı aydan fazla olmamak üzere süre verilir. Bu 
sürenin sonunda kullanıcıya ait olup üstyapıdan 
çıkarılmayan mallar üzerinde kullanıcının her 
türlü tasarruf yetkisi kalkar ve bu mallar serbest 
bölge müdürünün başkanlığında oluşturulacak bir 
komisyon marifetiyle sayım ve tespit yapılarak 
tutanağa bağlanır.

Üstyapıda bulunan mallar üzerinde haciz 
veya satılamaz, devredilemez, rehin, ipotek gibi 
şerhler varsa, bu haciz veya şerhler; birinci fıkra 
uyarınca verilecek tahliye süresinin sonunda, 
anılan fıkrada belirtilen komisyon tarafından 
yapılacak sayım ve tespite istinaden kalkmış 
sayılır.

Komisyon tarafından tutanağa bağlanan 
mallar, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük 
Kanunu hükümlerine göre tasfiye edilmek üzere 
ilgili idareye teslim edilir. Bu malların satış bedeli 
ile ilgili olarak 4458 sayılı Kanunun 180 inci 
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KAHRAMANMARAŞ MİLLETVEKİLİ MEHMET 
CİHAT SEZAL VE ERZURUM MİLLETVEKİLİ 
ZEHRA TAŞKESENLİOĞLU BAN İLE 37 

MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE 
İHRACATÇI BİRLİKLERİNİN KURULUŞ VE 
GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI 
KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR KANUN TEKLİFİ

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ 
KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ 

KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ İLE 
İHRACATÇI BİRLİKLERİNİN KURULUŞ VE 
GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN İLE BAZI 
KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR KANUN TEKLİFİ
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(Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet 
Cihat Sezal ve Erzurum Milletvekili Zehra 
Taşkesenlioğlu Ban ile 37 Milletvekilinin Teklifi)

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

maddesinin birinci fıkrası hükümleri uygulanmaz. 
Bu malların satış bedelinden gümrük vergileri, 
hizmet karşılığı alacaklar ve yapılmış masraflar, 
satış için yapılmış masraflar ayrılarak bakiye 
bedel hak sahiplerine dağıtılmak üzere ilgili 
birimlere gönderilir ve varsa artan para kullanıcı 
adına emanet hesabına alınır. Emanete alınan 
para talep edilmesi halinde kullanıcıya ödenir.

Bu madde hükümleri, arazisi Hazinenin özel 
mülkiyetinde bulunan serbest bölgelerde; faaliyet 
ruhsatının süresi sona eren kiracı kullanıcılar ile 
üstyapının bağlı olduğu faaliyet ruhsatının süresi 
sona eren yatırımcı kullanıcılar için de uygulanır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve 
esaslar yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 3- 18/6/2009 tarihli ve 5910 
sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı 
Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanunun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasına 
(d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 
(e) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre 
teselsül ettirilmiştir.

“e) İflas eden, ölen, ticareti terk eden veya 
son beş takvim yılında ihracat yapmayan üyelerin 
yasal takipte olanlar dâhil borçlarının ve bu 
borçların gecikme zamlarının terkin edilmesine 
karar vermek.”

MADDE 4- 5910 sayılı Kanunun 8 inci 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan 
“Müsteşarlığın” ibaresi “Ticaret Bakanlığının” 
şeklinde değiştirilmiş, fıkraya aşağıdaki cümle 
eklenmiş ve üçüncü fıkrasının (c) bendinde 
yer alan “Müsteşarlıkla” ibaresi “Ticaret 
Bakanlığıyla” şeklinde değiştirilmiştir.
“Boşalan veya yeni ihdas edilen kadrolara 30 
gün içinde Ticaret Bakanlığının olumlu görüşü 
alınarak atama yapılamaması halinde atama 
Ticaret Bakanlığı tarafından re’sen yapılabilir.”
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Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve 
esaslar yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 3- 18/6/2009 tarihli ve 5910 
sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı 
Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanunun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasına 
(d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 
bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül 
ettirilmiştir.

“e) İflas eden, ölen, ticareti terk eden veya 
son beş takvim yılında ihracat yapmayan üyelerin 
yasal takipte olanlar dâhil borçlarının ve bu 
borçların gecikme zamlarının terkin edilmesine 
karar vermek.”

MADDE 4- 5910 sayılı Kanunun 8 inci 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan 
“Müsteşarlığın” ibaresi “Ticaret Bakanlığının” 
şeklinde değiştirilmiş, fıkraya aşağıdaki cümle 
eklenmiş ve üçüncü fıkrasının (c) bendinde 
yer alan “Müsteşarlıkla” ibaresi “Ticaret 
Bakanlığıyla” şeklinde değiştirilmiştir.
“Boşalan veya yeni ihdas edilen kadrolara otuz 
gün içinde Ticaret Bakanlığının olumlu görüşü 
alınarak atama yapılamaması halinde atama 
Ticaret Bakanlığı tarafından resen yapılabilir.”

MADDE 5- 5910 sayılı Kanunun 13 üncü 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “oniki” 
ibaresi “onbeş” şeklinde ve “üç” ibaresi “beş” 
şeklinde değiştirilmiştir.



‒ 42 ‒

Türkiye Büyük Millet Meclisi              (Sıra Sayısı: 335)

(Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet 
Cihat Sezal ve Erzurum Milletvekili Zehra 
Taşkesenlioğlu Ban ile 37 Milletvekilinin Teklifi)

(Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi 
ve Teknoloji Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)

MADDE 6- 5910 sayılı Kanunun 16 ncı 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan 
“Müsteşarlığın” ibaresi “Ticaret Bakanlığının” 
şeklinde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki cümle 
eklenmiştir.
“Boşalan veya yeni ihdas edilen kadrolara otuz 
gün içinde Ticaret Bakanlığının olumlu görüşü 
alınarak atama yapılamaması halinde atama 
Ticaret Bakanlığı tarafından resen yapılabilir.”

MADDE 7- 5910 sayılı Kanuna aşağıdaki 
ek madde eklenmiştir.

“Yedek akçelerden İhracatı Geliştirme 
Anonim Şirketine aktarılacak tutar

EK MADDE 1- (1) Hesap yılı sonunda 
birliklerin yedek akçelerine aktarılan meblağın 
Ticaret Bakanlığınca belirlenen tutarı, İhracatı 
Geliştirme Anonim Şirketinin sermayesine 
eklenmek üzere sermaye taahhüdü ödemesi 
olarak aktarılır.”

MADDE 8- 5910 sayılı Kanuna aşağıdaki 
ek madde eklenmiştir. 

“Tahsis
EK MADDE 2- (1) İstanbul ili, Bahçelievler 

ilçesi, Yenibosna Mahallesinde bulunan Ticaret 
Bakanlığına tahsisli olup TİM ve birlikler 
tarafından kullanılan Hazine taşınmazları, Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 
kuruluş amaçlarında kullanılmak üzere TİM ve 
birliklere bedelsiz olarak tahsis edilir.

(2) Söz konusu taşınmazların TİM ve 
birlikler tarafından bu maddenin yürürlüğe 
girdiği tarihten önceki kullanımları için herhangi 
bir bedel alınmaz. Tahakkuk ettirilen ecrimisil 
alacakları hangi aşamada olursa olsun terkin 
edilir, tahsil edilmiş ecrimisil bedelleri ise iade 
edilmez.”

MADDE 9- 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı 
Türk Ticaret Kanununun 88 inci maddesine 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim 
Standartları Kurumu, belirlediği işletmeler ve 

MADDE 5- 5910 sayılı Kanunun 16 ncı 
maddesinin birinci fıkrasında yer alan 
“Müsteşarlığın” ibaresi “Ticaret Bakanlığının” 
şeklinde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki cümle 
eklenmiştir.
“Boşalan veya yeni ihdas edilen kadrolara 30 
gün içinde Ticaret Bakanlığının olumlu görüşü 
alınarak atama yapılamaması halinde atama 
Ticaret Bakanlığı tarafından re’sen yapılabilir.”

MADDE 6- 5910 sayılı Kanuna aşağıdaki 
ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 1- (1) Hesap yılı sonunda 
birliklerin yedek akçelerine aktarılan meblağın 
Ticaret Bakanlığınca belirlenen tutarı, İhracatı 
Geliştirme Anonim Şirketinin sermayesine 
eklenmek üzere sermaye taahhüdü ödemesi 
olarak aktarılır.”

MADDE 7- 5910 sayılı Kanuna aşağıdaki 
ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 2- (1) İstanbul İli, Bahçelievler 
İlçesi, Yenibosna Mahallesinde bulunan Ticaret 
Bakanlığına tahsisli olup TİM ve Birlikler 
tarafından kullanılan Hazine taşınmazları, Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 
kuruluş amaçlarında kullanılmak üzere TİM ve 
Birliklere bedelsiz olarak tahsis edilir.

(2) Söz konusu taşınmazların TİM ve 
Birlikler tarafından bu maddenin yürürlüğe 
girdiği tarihten önceki kullanımları için herhangi 
bir bedel alınmaz. Tahakkuk ettirilen ecrimisil 
alacakları hangi aşamada olursa olsun terkin 
edilir, tahsil edilmiş ecrimisil bedelleri ise iade 
edilmez.”

MADDE 8- 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı 
Türk Ticaret Kanununun 88 inci maddesine 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu, belirlediği işletmeler ve 
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kuruluşlar için uygulamada birliği ve 
sürdürülebilirliğe ilişkin raporlamaların 
uluslararası alanda geçerliliğini sağlamak 
amacıyla uluslararası standartlarla uyumlu olacak 
şekilde Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama 
Standartlarını belirlemeye ve yayımlamaya 
yetkilidir. Belirli alanları düzenlemek ve 
denetlemek üzere kanunla kurulan kurum ve 
kurullar, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama 
Standartlarına uygun olmak şartıyla, kendi 
alanları için geçerli olacak standartlarla ilgili 
olarak ayrıntıya ilişkin düzenlemeler yapabilir.”

MADDE 9- 1/11/2017 tarihli ve 7060 
sayılı Helal Akreditasyon Kurumu ile İlgili 
Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 3 üncü 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Türkiye’de helal uygunluk değerlen-
dirme faaliyeti gönüllülük esasına dayanır. 
Bununla birlikte, piyasaya arz edilecek ve Helal 
Akreditasyon Kurumunun akreditasyon hizmeti 
verdiği uygunluk değerlendirme alanlarına 
konu ürünlere ve hizmetlere yönelik helal 
uygunluk değerlendirmesi yapacak kuruluşların, 
Helal Akreditasyon Kurumunca veya Helal 
Akreditasyon Kurumunun taraf olduğu ikili 
veya çok taraflı karşılıklı tanıma anlaşmaları 
kapsamında diğer ülkelerce yetkili kılınmış 
kurumlarca helal akreditasyonu zorunludur. 
İhraç edilecek ürünlerin ve hizmetlerin alıcı 
ülke pazarlarının talepleri ve ilgili ülke teknik 
düzenlemeleri kapsamında yürütülen helal 
uygunluk değerlendirme faaliyetleri hakkında, 
helal uygunluk değerlendirmeye konu ürün ve 
hizmetlerin yurt içi piyasaya arz edilmemesi 
kaydıyla, bu fıkranın ikinci cümlesi uygulanmaz.”

MADDE 10- 7060 sayılı Kanuna aşağıdaki 
ek madde eklenmiştir. 

“İdari para cezaları
EK MADDE 1- (1) Bu Kanunun 3 üncü 

maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket 
edenlere ve ikinci fıkrasına aykırı olarak akredite 

kuruluşlar için uygulamada birliği ve 
sürdürülebilirliğe ilişkin raporlamaların 
uluslararası alanda geçerliliğini sağlamak 
amacıyla uluslararası standartlarla uyumlu olacak 
şekilde Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama 
Standartlarını belirlemeye ve yayımlamaya 
yetkilidir. Belirli alanları düzenlemek ve 
denetlemek üzere kanunla kurulan kurum ve 
kurullar, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama 
Standartlarına uygun olmak şartıyla, kendi 
alanları için geçerli olacak standartlarla ilgili 
olarak ayrıntıya ilişkin düzenlemeler yapabilir.”

MADDE 10- 1/11/2017 tarihli ve 7060 
sayılı Helal Akreditasyon Kurumu ile İlgili 
Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 3 üncü 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Türkiye’de helal uygunluk değerlen-
dirme faaliyeti gönüllülük esasına dayanır. 
Bununla birlikte, piyasaya arz edilecek ve Helal 
Akreditasyon Kurumunun akreditasyon hizmeti 
verdiği uygunluk değerlendirme alanlarına 
konu ürünlere ve hizmetlere yönelik helal 
uygunluk değerlendirmesi yapacak kuruluşların, 
Helal Akreditasyon Kurumunca veya Helal 
Akreditasyon Kurumunun taraf olduğu ikili 
veya çok taraflı karşılıklı tanıma anlaşmaları 
kapsamında diğer ülkelerce yetkili kılınmış 
kurumlarca helal akreditasyonu zorunludur. 
İhraç edilecek ürünlerin ve hizmetlerin alıcı 
ülke pazarlarının talepleri ve ilgili ülke teknik 
düzenlemeleri kapsamında yürütülen helal 
uygunluk değerlendirme faaliyetleri hakkında, 
helal uygunluk değerlendirmesine konu ürün 
ve hizmetlerin yurt içi piyasaya arz edilmemesi 
kaydıyla, bu fıkranın ikinci cümlesi uygulanmaz.”

MADDE 11- 7060 sayılı Kanuna aşağıdaki 
ek madde eklenmiştir. 

“İdari para cezaları
EK MADDE 1- (1) Bu Kanunun 3 üncü 

maddesinin birinci fıkrasına aykırı hareket 
edenlere ve ikinci fıkrasına aykırı olarak akredite 
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olmaksızın helal uygunluk değerlendirme hizmeti 
veren kuruluşlara, Helal Akreditasyon Kurumu 
Yönetim Kurulu tarafından 100.000 Türk 
lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar idari 
para cezası uygulanır.

 (2) Bu madde hükümlerine göre verilen idari 
yaptırım kararlarına karşı 6/1/1982 tarihli ve 2577 
sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine 
göre idari yargı yoluna başvurulabilir.”

MADDE 11- Bu Kanunun;
a)  9 uncu ve 10 uncu maddeleri yayımı 

tarihinden bir yıl sonra,
b)  Diğer maddeleri yayımı tarihinde, 
yürürlüğe girer.
MADDE 12- Bu Kanun hükümlerini 

Cumhurbaşkanı yürütür.

olmaksızın helal uygunluk değerlendirme hizmeti 
veren kuruluşlara, Helal Akreditasyon Kurumu 
Yönetim Kurulu tarafından 100.000 Türk 
lirasından 1.000.000 Türk lirasına kadar idari 
para cezası uygulanır.

(2) Bu madde hükümlerine göre verilen idari 
yaptırım kararlarına karşı 6/1/1982 tarihli ve 2577 
sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine 
göre idari yargı yoluna başvurulabilir.”

MADDE 12- Bu Kanunun;
a)  10 uncu ve 11 inci maddeleri yayımı 

tarihinden bir yıl sonra,
b)  Diğer maddeleri yayımı tarihinde, 
yürürlüğe girer.
MADDE 13- Bu Kanun hükümlerini 

Cumhurbaşkanı yürütür.
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