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milyon lirayı aşanlardan binde 10 oranında 
vergi alınacak.

Konaklama vergisi yüzde 1 ile başla-
yacak: Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, 
apart otel, misafirhane, kamping, dağ 
evi, yayla evi gibi konaklama tesislerinde 
verilen geceleme hizmeti ile bu hizmetle 
birlikte satılmak suretiyle konaklama tesisi 
bünyesinde sunulan diğer tüm hizmetler 
konaklama vergisine tabi olacak. 

Gelir vergisi dilimi sayısı 5’e çıkacak: 
2020 yılından itibaren ücret geliri elde 
edenlere vergi tarifeleri de değişecek. Gelir 
Vergisi Kanunun da 15, 20, 27, 35 olmak 
üzere 4 dilim halinde uygulanan vergileme 
dilimleri 5’e çıkarıldı. 2020 yılından itibaren 
gelir vergisi dilimleri 15, 20, 27, 35 ve 40 ola-
rak uygulanacak. Tek işverenden alınan ve 
500 bin lirayı aşan gelirler için de beyanna-
me verilecek. Yeni düzenleme ile önceden 
tek işverenden alınan ücretin tutarı ne 
olursa olsun beyana tabi değildi.

Yol desteği gelir vergisinden istisna 
edildi: 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren 
çalışma günü esas alınmak suretiyle günlük 
10 TL’ye kadar toplu taşıma kartı, bileti veya 
bu amaçla kullanılan ödeme araçlarının 
verilmesi şeklinde yapılacak destekler gelir 
vergisinden istisna tutulacak.

Araç kiralamada vergilendirme: 
2020’den itibaren, aylık kira bedeli 5 bin 500 
TL'ye kadarlık kısmı gider olarak yazılabi-
lecek. Kiralama gideri dışındaki giderlerin  
ise en fazla yüzde 70'i  kurumlar vergisi 
hesaplamalarında indirilebiliyor. 

Esnafa Ahilik Fonu: Esnafın işsizlik fonu 
görevini üstlenecek olan Ahilik Fonu için 
yeni yıldan itibaren kesinti yapılmaya başla-
nacak. Esnaf ahilik fonuna, sigortalılar, her ay 
prime esas günlük kazançlarından yüzde 2, 
devlet ise yüzde 1 oranında pay aktaracak. 

Enerji kimlik belgesi zorunlu oldu: 1 
Ocak 2020 itibarıyla binalar veya bağımsız 
bölümlere ilişkin alım, satım ve kiralama 
işlemlerinde enerji kimlik belgesi düzenlen-
me şartı aranacak. Binanın veya bağımsız 
bölümün satılması veya kiraya verilmesi saf-
hasında, mal sahibi enerji kimlik belgesinin 
bir suretini alıcıya veya kiracıya verecek. 

2020'de birçok farklı alanda yeni düzenlemeler başlayacak. İşte 1 
Ocak'tan itibaren hayatımıza girecek olan yeni uygulamalar...

2 020'de birçok yeni düzenleme ha-
yata geçecek. Türkiye ilk kez değerli 
konut, konaklama ve dijital hizmet 
vergileriyle tanışacak. Gelir Vergisi, 

yüzde 40'lık yeni bir oranla 5 dilime çıkarı-
lacak. Esnafın işsizlik fonu görevini üstlene-
cek olan Ahilik Fonu devreye girecek. Enerji 
kimlik belgesi olmayan binanın alım, satım 
ve kiralama işlemi yapılamayacak. Yargı siste-
minde yeniliğe gidilecek. Noterde kredi kartı 
geçecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir 
İdaresi Başkanlığı, Vergi Usul Kanunu Genel 
Tebliği’ne göre yeni yılda pasaport, ehliyet 
harcı, trafik cezaları, yurt dışından getirilen 
cep telefonları için ödenen ücretler 2020’de 
yüzde 22,58 oranında artacak.

Noterlerde kredi kartı kullanılacak: No-
terlerde nakit yapılan ödemeler yeni yıldan 
itibaren kredi kartıyla yapılabilecek. 2019’da 
başlayan nöbetçi noter uygulamasının 
ardından yılbaşından itibaren artık kredi 
kartıyla da ödeme yapılabilecek.

Cep telefonu kayıt ücreti 2 bin TL’ye 
ulaştı: Yeni kayıt ücreti yüzde 22,58’lik 
zamla 1.500 TL’den 1.838 TL’ye çıkıyor. 

Dijital vergi hayatımızda: Yasayla 
2020'de dijital hizmet sağlayıcıları tarafın-
dan sunulan her türlü reklam hizmetleri 

2020’DE 
NELER 
DEĞİŞİYOR?

Dijital Hizmet Vergisi'ne tabi olacak. Yüzde 
7.5 olarak uygulanacak.

Yargılamada iki yeni usul: 1 Ocak itibarıy-
la yargı sisteminde seri ve basit olmak üzere 
iki yeni yargılama usulü yargılama sistemine 
dahil edilecek. Soruşturma evresi sonunda 
kamu davasının açılmasının ertelenmesine 
karar verilmediği takdirde seri muhakeme 
usulü uygulanacak. Seri muhakeme usulü, 
TCK’de yer alan hakkı genel güvenliğin 
kasten tehlikeye sokulması, trafik güvenliğini 
tehlikeye sokma, gürültüye neden olma, 
parada sahtecilik, mühür bozma, başkasına 
ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması 
gibi bazı suçlarda uygulanacak. Cumhuriyet 
savcısı, seri muhakeme usulünün uygulan-
masını şüpheliye teklif edecek. Şüphelinin 
müdafi huzurunda teklifi kabul etmesi 
halinde bu usul uygulanacak.

Motorlu Taşıtlar Vergisi yüzde 12’ye 
çekildi: MTV'de yeniden değerleme oranı 
yüzde 12 olarak belirlendi. 

Değerli Konut Vergisi: Değeri 5 milyon 
lira ve üzerinde olan konutlardan değerli 
konut vergisi alınacak. Değerli Konut Vergi-
si değeri 5 ile 7 milyon 500 bin lira arasında 
olanlar binde 3, 7 milyon 500 lira ile 10 
milyon lira arasında olanlardan binde 6, 10 
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➠ Türkiye Eğitim Meclisi, özel
eğitim konusunu masaya yatırdı

➠ Gıda sektörü, mesleki eğitim 
sistemi ile gıda israfını görüştü

➠ Hurda teşviğinin devam 
etmesi istendi

➠ Soft_Away Projesi 
hakkında bilgi verildi

➠ Türkiye Girişim Sermayesi 
Meclisi 2019 yılını değerlendirdi

➠ İklimlendirme Meclisi, ulusal 
yeterlilik çalışmalarında sona geldi

➠ Geri Kazanım Katılım Payı 
madeni yağ sektörünü etkiledi

➠ Cam sektörü devletten
teşvikler bekliyor

Sektörler
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T ürkiye Eğitim Meclisi’nin toplantısı, 
Meclis Başkanı Dr. Yusuf Ekinci başkan-

lığında, TOBB Sosyal Tesisleri’nde kamu ve 
özel sektör kuruluşlarının temsilcileri ile MEB 
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel 
Müdürü Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili’nin katı-
lımıyla gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Ekinci, 
görüşülecek olan gündem maddelerinin 
sektör için büyük önem arz ettiğini belirtti.

Emre Bilgili ise MEB Özel Eğitim ve Reh-
berlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü hakkın-

Türkiye Eğitim Meclisi, özelTürkiye Eğitim Meclisi, özel
eğitim konusunu masaya yatırdıeğitim konusunu masaya yatırdı

da bilgilendirmede bulundu. Bilgili, Özel 
Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Mü-
dürlüğü faaliyetleri arasında Türkiye’deki bü-
tün rehber öğretmenler, rehberlik araştırma 
merkezleri, bütün engel gruplarına bağlı 
eğitim çalışmaları ile özel yetenekli çocuklar 
diye tanımlanan zekâ potansiyeli yüksek 
olan çocukların olduğunu belirtti.

Özel öğrenciler diye tanımladıkları gör-
me engelli, işitme engelli, ortopedik engelli 
ve hafif zihinsel engelli öğrenciler için yap-

T ürkiye Gıda Sanayi Meclisi, Türkiye Oda-
lar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim 

Kurulu Üyesi Özer Matlı ve Meclis Başkanı 
Necdet Buzbaş’ın başkanlığında, Meclis üye-
lerinin katılımıyla biraraya geldi.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, 
açılış konuşmasında; Hamidiye Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi için Bursa Valiliği, İl Mil-
li Eğitim Müdürlüğü ve Bursa Ticaret Borsası 
(BTB) arasında imzalanan Mesleki Eğitim İş 
Birliği Protokolü hakkında bilgi verdi. Matlı, 

gıda işlemeciliği alanında mesleki ve kariyer 
gelişim merkezi kurularak, söz konusu oku-
lun öğrenci ve mezunlarının işgücü piyasa-
sı koşullarına göre bilgi ve beceri edinme 
süreçlerini desteklemek istediklerini ifade 
etti. Matlı, başarılı öğrencilere burs desteği 
verilmesini hedeflediklerini de belirtti. Mec-
lis üyesi ve aynı zamanda Gıda Bileşenleri ve 
Geliştiricileri Sanayicileri Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Çetin Duruk ise 
ağırlıklı gıda konusunda eğitim veren 1100 

Gıda sektörü, mesleki eğitim Gıda sektörü, mesleki eğitim 
sistemi ile gıda israfını görüştüsistemi ile gıda israfını görüştü

öğrenci kapasiteli bir meslek lisesine yatı-
rım yaptıklarından bahsederken, özellikle 
eğitimcilerin eğitimine odaklandıklarını 
bildirdi. Duruk, Almanya’da aynı konuda 
çalışan bir meslek lisesi ile koordineli olarak 
çalıştıklarını ve oradaki eğitim sistemini 
burada uygulamayı hedeflediklerini anlattı. 
Bu sistem ile öğrencinin meslek lisesine 
kaydının yapılması için öncelikle işe girmesi 
gerektiği, iş yerinin çalışanını haftanın üç 
günü meslek lisesine göndermek zorunda 
kalacağını ve böylece meslek lisesi mezun-
larının kendi alanlarda iş bulmadaki sıkıntı-
sını giderebileceklerini aktardı.

 
Gıda israfı sunumu yapıldı

Toplantıya konuk olarak katılan Gıda 
Bankacılığı Derneği Kurucu Üyesi Prof. Dr. 
Aziz Akgül tarafından gıda israfı ile ilgili 
kapsamlı bir bilgilendirme sunumu yapıldı. 
Akgül, gıda israfı özelinde bakıldığında 
yılda 1.3 milyar ton gıda israfıyla dünya-
da çok büyük bir adaletsizlik yaşandığına 
dikkat çekti ve istatistiki verilerle durumun 
vahametine değindi.

tıkları Türkiye çapında meslek okullarından 
bahsederek onlara meslek kazandırmaya ça-
lışıldığını vurgulayan Genel Müdür Bilgili, bu 
çocukların kendi ayakları üzerinde durmaları 
için meslek edinmelerinin önemine değindi. 
MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme 
Daire Başkanı M. Ramazan Baran ise özel 
eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin eğitimi hak-
kında bir sunum gerçekleştirdi. 

Üyeler bilgilendirildi
Diğer gündem maddesiyle ilgili olarak, 

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Koca-
türk Türkiye’de okuma kültürünü yaygınlaş-
tırmak amacıyla bir platform kurulduğunu 
ifade ederek Okuyay Projesi hakkında bir 
sunum gerçekleştirdi. 

38. İstanbul Kitap Fuarı hakkında da açık-
lamalarda bulunan Kocatürk, 605 bin kişinin 
fuarı ziyaret ettiğini, geçen yıla göre bu ra-
kamın düşmesine rağmen gelen öğrenci 
sayısının yüzde 20 arttığını ifade etti. 

Meclis Başkan Yardımcılarından Yusuf 
Tavukçuoğlu ise Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. 
Ziya Selçuk’un katılımıyla gerçekleştirilen 
son Meclis toplantısı hakkında üyelere bil-
gilendirmede bulundu. 
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T ürkiye Otomotiv Ticaret Meclisi’nin 
toplantısı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi 

Mahmut Özgener ve Meclis Başkanı Yüksel 
Mermer başkanlığında, Ticaret Bakanlığı 
İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Adem 
Başar, Türkiye Noterler Birliği Başkan Yar-
dımcısı Cemal Afacan ve Meclis üyelerinin 
katılımıyla İstanbul’da yapıldı.

Meclis Başkanı Yüksel Mermer, günde-
min ilk maddesi olan yıl sonunda bitecek 
hurda teşviğinin uzatılması ile ilgili bilgi 
verdi.

2019 yılı sonu itibarıyla bitecek olan 
Hurda Teşvik Kanunu’nun yeniden devam 
etmesi ile hem trafikten yaşlı araçların çe-
kilmesinin sağlanacağı hem de otomotiv 

T ürkiye Yazılım Meclisi, TOBB Yönetim 
Kurulu Üyesi Mehmet Büyüksimitci 

ve Meclis Başkanı Melek Bar Elmas baş-
kanlığında Meclis üyelerinin katılımıyla 
İstanbul’da bir araya geldi.

Büyüksimitci, TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun selam ve sevgilerini 
ileterek başladığı konuşmasında, Türkiye 
Yazılım Meclisi’nin verimli çalışmalarının 
devamı için elinden gelen her türlü katkıyı 
vereceğini ifade etti.

Soft_Away Projesi Soft_Away Projesi 
hakkında bilgi verildihakkında bilgi verildi

ürünü satışlarına bir dinamizm geleceği 
ifade edildi.

Yönetmelikte sıkıntı yaşanıyor
Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdür 

Yardımcısı Adem Başar, İkinci El Motorlu 
Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönet-
meliğin 13 Şubat 2018 tarihinde yürürlü-
ğe girdiğini, Yönetmelikte bu işin nerede 
yapılacağı ile ilgili iki önemli sıkıntılı nokta 
bulunduğunu, birincisi; şehir içi-şehir dışı 
ticaretin yapılması anlamında nasıl bir ay-
rıma gidileceği, ikincisi de üzerinde konut 
bulunan binalarda yapılıp-yapılmaması ol-
duğunu belirtti. Başar, “İkinci el motorlu 
kara taşıt ticaretiyle uğraşmak isteyen bir 
işletme öncelikli olarak belediye ile İş Yeri 
Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönet-
melik uyarınca iş yeri açma ruhsatı almalı, bu 
ruhsatı alması akabinde de Ticaret Bakanlığı 
tarafından yetkilendirilecektir” dedi.

Öte yandan toplantıda, ÖTV matrahla-
rının güncellenmesi, BDDK tarafından 60 
ay uzatılan kredili taksitlerin araç fiyatları ile 
uyumlu olarak 84 ay olması, devlet banka-
ları tarafından uygulanan düşük faizli kredi 
kampanyasının uzatılması, Türkiye Noterler 
Birliği ile istişare edilecek konular görüşüldü.
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Hurda teşviğinin devam Hurda teşviğinin devam 
etmesi istendietmesi istendi

Meclisin yurt dışında söz sahibi olabile-
cek yazılım şirketlerinin küresel bağlantılarını 
kuvvetlendirmek, ihracat kapasitelerini artır-
mak amacıyla Ticaret Bakanlığı’nın desteğiy-
le başlattığı Soft_Away Projesi hakkında bilgi 
verildi. Soft_Away Projesi’nin ilk faaliyeti olan 
ihtiyaç analizi kapsamında hedef pazarlar, 
hedef pazarlarda yürütülecek faaliyetler, 
firmaların eğitim ve danışmanlık ihtiyaçları 
gibi konuları kapsayan detaylı İhtiyaç Analizi 
Raporu hazırlandığı ve Ticaret Bakanlığı’na 

yapılacak rapor sunuşu sonrasında destek 
sürecine başlanacağı belirtildi. Bir yandan, 
projeye dahil 30 firma ile devamlı küme 
toplantıları yapıldığı ve firmaların ekosis-
teminin diğer firmalarla paylaşabilmeleri, 
hedef bölgelere ve benzer ürünlere göre 
gruplandırıp ortak bir satış hedefi oluştur-
maya yönelik çalışıldığından bahsedildi. 
Danışmanlık, mentörlük, ateşe ve ajanslar 
gibi firmaların faydalanabilecekleri irtibat 
noktaları, alabilecekleri hizmet paketlerini bir 
havuzda toplayıp, destek miktarlarının buna 
göre kullanılacağı bilgisi verildi. 

Toplantılar gündeme taşındı
Daha sonra Meclis üyelerinin bilişim ile 

yazılım alanında gerçekleştirdiği ve katı-
lım sağladığı toplantılar gündeme taşındı. 
Mesleki Yeterlilik toplantılarının yanında, 
Ar-Ge Merkezleri Hakemlik toplantıları ve 
Bilişim STK’ları toplantılarının yakından ta-
kip edildiği aktarıldı. Meclis Başkanı Melek 
Bar Elmas, kadın girişimciliğinin artırılması 
ve desteklenmesine yönelik gerçekleştirdiği 
toplantılar hakkında bilgi verdi.
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T ürkiye Girişim Sermayesi Meclisi’nin 
toplantısı, Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Meh-
met Büyüksimitci ve Meclis Başkanı Gök-
tekin Dinçerler’in başkanlığında, Meclis 
üyelerinin katılımıyla TOBB İstanbul Hizmet 
Binası’nda gerçekleştirildi.

Büyüksimitci, TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun selam ve sevgilerini 
ileterek başladığı konuşmasında, sektörün 
Türkiye’de yükselmekte olan ve önemli bir 

Türkiye Girişim Sermayesi Türkiye Girişim Sermayesi 
Meclisi 2019 yılını değerlendirdiMeclisi 2019 yılını değerlendirdi

sektör olduğunu ifade ederek toplantıya 
katılmış olmaktan duyduğu memnuni-
yeti dile getirdi. Meclis üyelerinin kısaca 
kendilerini tanıtmalarının ardından Meclis 
Başkanı’nın gündem hakkında açıklamala-
rı ile toplantı başladı.

Gönüllü çalışacaklar belirlendi
Meclis Başkanı Göktekin Dinçerler, 2019 

yılının özellikle mevzuatsal anlamda sek-
tör için faydalı geçtiğini söyledi. Dinçerler, 

T ürkiye İklimlendirme Meclisi, 2019 
yılının son toplantısını Türkiye Odalar 

ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk’ün katılı-
mıyla İstanbul’da gerçekleştirdi. 

Toplam üretim içindeki payını sürekli 
artırma ve dış ticaret fazlası verme hede-
fi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren 
iklimlendirme sektörü, Zobu Consulting 
ile iş birliği içinde bir strateji belgesi ha-
zırlıklarına başladı. Türkiye İklimlendirme 

Meclisi, strateji belgesi ile sektörün gele-
ceğine yön vermek, büyüme stratejilerini 
şekillendirmek, bunlar için gerekli olan 
eylem ve eylem sorumlularını belirlemek 
amacıyla, rapor metodolojisi ve takvimi 
hakkında bilgi aldı.

Öte yandan İklimlendirme Meclisi, ulu-
sal yeterlilik çalışmalarını nihayete erdirmek 
üzere sona geldi. 22 tane ulusal yeterlilik 
için bilgi ve beceri setini hazırlayan Meclis, 
pilot sınavları tamamlayarak MYK’ya teslim 

İklimlendirme Meclisi, ulusal İklimlendirme Meclisi, ulusal 
yeterlilik çalışmalarında sona geldiyeterlilik çalışmalarında sona geldi

etti. Yeterlilikler MYK Yönetim Kurulu’nun 
onayının ardından yayınlanacak. 

 
Yol haritası çıkarıldı

 Türkiye İklimlendirme Meclisi, TMMOB 
Makina Mühendisleri Odası ve Türk Tesisat 
Mühendisleri Derneği’nin ortak organizas-
yonunda, sektörel dernekler ve uzman 
mühendislerin katkılarıyla hazırlanan Çev-
re ve Şehircilik Bakanlığı Makina Tesisatı 
Genel Teknik Şartnamesi’nin Resmi Gazete  
sürecinde olmasının memnuniyet verici 
olduğunu belirten Meclis üyeleri konuya 
ilişkin bundan sonra yapılacak çalışmalara 
ilişkin yol haritasını belirledi.  

2019’un ikinci yarısında Cumhurbaşkanlığı 
Ekonomi Politikalar Kurulu ile mevzuat an-
lamında başlayan çalışmaların geldiği son 
noktayı Meclis üyeleriyle paylaştı. 

Meclis üyeleriyle konu hakkında istişa-
relerde bulunulduktan sonra üyeler içeri-
sinden bu çalışmalara gönüllü olarak katkı 
sağlamak isteyen kişilerin isimleri belirlendi.

Toplantıda son olarak Meclis’in 2020 
yılındaki faaliyet listesi hakkında fikir alışve-
rişinde bulunuldu. Sektörü ve yapılan işleri 
anlatarak toplumda farkındalık yaratmanın 
önemli olduğu konusunda hem fikir kalan 
Türkiye Girişim Sermayesi Meclisi üyeleri, 
faaliyet planı ortaya çıkarken bu konunun 
üzerinde durulması gerektiğinin altını çizdi.
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T ürkiye Petrol ve Petrol Ürünleri Sanayi 
Meclisi, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi 

Engin Yeşil ve Meclis Başkanı Ahmet Er-
dem başkanlığında, Meclis üyelerinin katkı 
ve katılımlarıyla TOBB İstanbul Hizmet 
Binası’nda toplandı. 

Toplantıda Akaryakıt Sektör Çalıştayı 

raporu nihai haline getirilerek dağıtım planı 
hakkında bilgi verildi. Çalıştay çıktısı olarak 
en üst politika düzeyinde Türkiye Petrol ve 
Petrol Ürünleri Sanayi Meclisi’nin bulundu-
ğu ve altında mevcut çalışma grubunun yer 
aldığı bir hiyerarşinin tasarlandığı belirtildi. 
Çalışma grubunun altında ise izleme ve 

T ürkiye Cam ve Cam Ürünleri Sanayi 
Meclisi’nin toplantısı, TOBB Yönetim 

Kurulu Başkan Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu 
ile Meclis Başkanı Gizep Sayın başkanlığın-
da, İstanbul Hizmet Binası’nda özel sektör 
ve sivil toplum kuruluşlarının üst düzey 
temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı-
sı Ayhan Zeytinoğlu, reel efektif döviz ku-
runun uzun dönemde ihracatı destekliyor 

Cam sektörü devletten Cam sektörü devletten 
teşvikler bekliyorteşvikler bekliyor

değerlendirme komitesinin yer aldığı ancak 
teknik süreçlerin çalışma grubu uhdesinde 
yürütülmesinin planlandığı ifade edildi. Bu 
akışı hâlihazırda Meclis’in Teknik Komite, 
Mevzuat Komitesi ve Akaryakıt Harici Ürün-
ler Komitesi bünyesinde yürütmenin faydalı 
olacağı değerlendirmesi iletildi. 

EPDK Kurul Kararları ve bu konuda EPDK 
tarafından gerçekleştirilen toplantılar hak-
kında bilgi verildi. Kurula sorulması planla-
nan soruların konsolide edilerek iletilmesi 
üzerinde duruldu.

Değerlendirmeler paylaşıldı
Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) ve 

E-irsaliye de toplantıda ele alınan önemli 
konular oldu. E-irsaliye hakkında kılavuzun 
yayınlanmasının beklendiği dile getirildi. 
GEKAP’ın madeni yağ sektörünü oldukça 
etkilediği paylaşıldı. Uygulama sürecine 
yönelik bildirim ve beyan sistemlerinin net-
leşmesinde fayda olacağı söylendi.

Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar 
(ÖKC) konusunda tebliğ taslağı hakkındaki 
değerlendirmeler paylaşıldı. 2023’e kadar 
eski nesil ÖKC’lerde birtakım düzenlemeler 
yapılarak 2023’e kadar kullanılmasının öngö-
rüldüğü ifade edildi.
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Akaryakıt Sektör Çalıştayı'nın sonuçları Akaryakıt Sektör Çalıştayı'nın sonuçları 
Meclis Komiteleri'nde değerlendiriliyorMeclis Komiteleri'nde değerlendiriliyor

olması gerektiğini ve Avrupa’da süregelen 
devlet teşviklerinin Türkiye’de de uygulan-
masının önemini vurguladı.  

Meclis Başkanı Gizep Sayın ise 2019 
yılında cam işlemecileri, otomotiv ve 
inşaat, mobilya alanlarında yaşanan en 
önemli sıkıntıların riskler ve belirsizlikler 
olduğunu belirterek, bu konuda alınan 
tedbirlerin 2020 yılında etkili olacağına 
inancını dile getirdi.

Veriler değerlendirildi
Sözlerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

ve TOBB işbirliği ile Kasım ayında düzenle-
nen, Atık İthalatı Çalıştayı ile ilgili bilgiler 
vererek devam eden Sayın, çalıştayın kağıt, 
plastik, cam ve çimento olarak ayrıldığını 
belirtip, atıkların aslında geri dönüşüm 
yapılabilmesi adına çok önemli olduğunun 
altını çizdi. Diğer bir gündem maddesi 
olan 2019 yılına ait cam ithalat ve ihracat 
verileri de değerlendirildi.
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dikkatli olması, kaliteyi düşürebilecek gerek-
siz uygulamalardan kaçınması ve böylece 
daha yüksek kazanç sağlayabilmesi, proje-
nin öncelikli amaçları olarak belirlenmiştir. 
Eskişehir'de başta kuru tarım alanlarında 
olmak üzere, toprakların verim gücü oldukça 
düşüktür. Bunun en önemli nedenlerinden 
biri organik madde oranı azlığıdır. Eskişehir 
topraklarının sadece yüzde 16 kadarı organik 
madde oranı bakımından iyi veya yüksek 
sınıfa girmektedir. 

Topraklara sürekli olarak sadece mineral 
(kimyasal) gübreler verildiğinde toprakların 
verim gücünün giderek azaldığı görülmekte-
dir. Böyle topraklara ekilen bitkilerin çimlen-
me, çıkış, ilk gelişme dönemlerinde zayıflık; 
bazı hastalıklara, olumsuz iklim koşullarına 
karşı dirençlerinde düşüklük olmaktadır. Mi-
neral gübrelerin gereğinden fazla verilmesi 
ve yanlış gübre uygulamaları toprakların iyi 
özelliklerini bozmaktadır. Bitkilerin sağlık-
lı büyümesi, yüksek verim ve kaliteli ürün 
sağlaması bakımından çok önemli işlevleri 
bulunan "mikro elementlerin" önemi (çinko 
hariç) hala tam anlaşılamamıştır. Eskişehir'de 
buğday üretilen toprakların çoğu kireçlidir. 
fosfor birikimi vardır, bitkiler çeşitli mikro 
elementlerin eksikliğinden ya da alamadık-
larından "gizli açlık" çekmektedir. 

2013’te başlatılan proje için
çok sayıda toplantı yapıldı

2013 yılında başlatılmış olan bu proje 
çerçevesinde merkezde ve ilçelerde çok sayı-
da toplantı yapılmakta, üreticiler ve ilgililerle 
o yılın ürününden elde edilmiş olan kalite 
verileri paylaşılmakta, nedenler ve sorunlar 
üzerinde görüş ve bilgi alışverişi yapılmak-
tadır. Her yıl ekim zamanından önce,  o yıl 
kalite özellikleri bakımından öne çıkan çeşit-
ler listesi hazırlanarak üreticilere ve ilgililere 
ulaştırılmaktadır. 

Buğday yetiştiriciliği, çeşitli sorunları ve 
çözümlerini içeren kitap ve broşürler hazırla-
nıp, üreticilere ve ilgililere dağıtılmakta, borsa 
dergisinde konu uzmanları ve uygulayıcılar 
tarafından hazırlanan makaleler yayınlan-
maktadır. Projenin kaliteli ürün elde edilme-
sinde bu güne kadar sağladığı gelişmeler 
arasında; üretilecek çeşitlerde seçiciliğin, 
kullanılacak gübre çeşitleri, dozları ve uy-
gulama zamanı konusunda bilincin, yeni 
geliştirilen faydalı gübrelere ve toprakların 
verim gücünün nasıl geliştirileceği konusuna 
ilginin artması önde gelmektedir. 

Eskişehir Ticaret Borsası 
tarafından ekmeklik 
buğdayların kalite 
standartlarında ürün vermesini 
sağlamak amacıyla "Eskişehir'de 
Buğday Kalitesini Yükseltme" 
adı altında bir proje başlatıldı. 
Proje, "Kalite Belirleme 
Çalışmaları" ve "Eğitim Yayım 
Çalışmaları" şeklinde yürütüldü.

H alkımızın beslenmesinde en 
önemli paya sahip olduğun-
dan temel gıdamız olarak kabul 
edilen ekmek, neredeyse her 

öğünde sofralarda yer almakta, birçok insa-
nın günlük beslenmesinin büyük kısmını, 
çok az sayıda olsa da bir kısım insanımızın 
günlük beslenmesinin neredeyse tamamına 
yakınını karşılamaktadır. Bu nedenle ekmeğin 
besleme kalitesi büyük önem taşımaktadır. 
Bu kalitenin sağlanmasında öncelikle kaliteli 
ham maddeye sahip olmak gerekmektedir. 
Birincil ham madde ise ekmeklik buğdaydır. 
Yaklaşık bir çeyrek asır öncesine kadar çeşitli 
bölgelerin illerine ciddi miktarlarda buğday 
ve un satan Eskişehir uzunca bir süredir is-
tenen kalite özelliklerini sağlayamamış, bu 

Ekmeklik buğdayda kalite  
sorununun giderilmesinde 
bir Eskişehir deneyimi 
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durumun un üre-
tim maliyetlerini 
yükselttiği, artan 
maliyetlerle olu-
şan fiyatların ise 
satışları düşürdü-
ğü ve zararlara 
yol açtığı ileri sü-
rülmüştür. Diğer 
yandan başka 
illerden çok sayıda alıcısı olan Eskişehir buğ-
dayına olan talep ciddi oranlarda azalmıştır. 
Buğdaylar içinde kalite standartlarının altında 
kaldığı için düşük fiyatla satılanların oranı 
yükseldikçe, verim artışıyla sağlanan kazanç 
bile tatminkar olmaktan uzak kalmış, üretici 
hem kazanç hem de moral ve motivasyon 
kaybına uğramıştır. Ekmeklik buğday üretimi, 
ilin ekonomisini ve dolayısıyla sosyal yaşamı 
önemli derecede etkilemektedir. 

Projenin öncelikli amaçları
Eskişehir Ticaret Borsası, ekmeklik buğ-

dayların kalite standartlarında ürün verme-
sini sağlamak amacıyla "Eskişehir'de Buğday 
Kalitesini Yükseltme" adı altında bir proje 
başlatmıştır. Proje; "Kalite Belirleme Çalışma-
ları" ve "Eğitim Yayım Çalışmaları" şeklinde 
yürütülmüştür. Üreticilerin toprak verimliliği, 
girdi (tohum, gübre, ilaç,  vb.) kullanımı, çeşit 
seçimi, uygulama zamanları gibi konularda 


