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TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ, 
İHRACATÇILAR BİRLİKLERİ VE YENİ 
BİR TEŞEBBÜS OLAN TÜRKİYE TİCARET 
MERKEZLERİ

 Türkiye’de ihracat yaparak ülke ekonomisine katkıda 
bulunan ihracatçıları örgütlendirmek, işbirliğini geliştirmek 
ve dış ticaretin ülke menfaatine uygun olarak gelişmesini 
sağlamak suretiyle 1993 yılında Türkiye İhracatçılar Meclisi             
kurulmuştur. Türkiye İhracatçılar Meclisi, kendisine bağlı 13 
İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ile 60 İhracatçı Birliği 
ve bunlara kayıtlı yurt genelinde 67.000’i aşkın ihracatçı 
firmanın çatı kuruluşu olarak Türkiye’de ihracatın en üst özel 

sektör temsilcisi konumundadır.  “Devamı>>>>>>>” 

RoyalCert Audit International çatısı altında bulunan 
şirketlerimizden Kıdem YMM ve Denetim Ltd. Şti., 
RoyalCert Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.,  
RoyalCert Kurumsal Hizmetler ve Danışmanlık A.Ş. 
nin İstanbul Merkez Ofisi, artık yeni adresinde 
hizmetinizdedir. 
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F  : +90 216 326 05 00
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AYIN KONULARIYENİ ADRESİMİZDE 
HİZMETİNİZDEYİZ

MARKA HİKAYELERİ

    Son günlerde ticari hayatımız içerisinde sıkça duyduğumuz/
duymak zorunda kaldığımız konkordato maalesef uzun süre 
ticari hayatımızın içerisinde kalacak gibi.

31 Temmuz 2016 tarih ve 29787 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan 669 sayılı KHK ile işlevsiz hale gelen sonra da 
kaldırılan iflasın ertelenmesi müessesesi yerine getirilen 
konkordato yeni yapısıyla 28.02.2018 tarihli Resmi Gazetede 
yayımlanan 7101 sayılı “İcra ve İflas Kanunu ve Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile ticari ve 
hukuki hayatımıza girmiştir. “Devamı>>>>>>>”

 Üretime ve istihdama dayalı, sağlıklı bir ekonomik 
büyümenin baş kaynağını yatırımlar oluşturur. Bu gaye 
doğrultusunda, sürdürülebilir bir büyümeyi gerçekleştirmek 
için rekabet gücünün, katma değeri ve teknolojisi (AR-GE 
faaliyetleri) yüksek yatırımların gerçekleştirilmesinin önünü 
açmak gerekmektedir . Diğer taraftan, bölgeler arasındaki 
gelişmişlik farklarının da gözetilmesi bu gayeye hizmet 
edecek diğer bir faktördür. “Devamı>>>>>>>”

RoyalCert Audit International, butik hizmet ağına Antalya 
YMM Ofisi ile bir yenisini daha ekledi. Antalya YMM Ofisimiz, 
Yeminli Mali Müşavir Sn. Mutlu Yıldırım başkanlığında tecrübeli 
ekibi ile Muratpaşa Mah. 561 Sk. Hasan Bıçakçı İş Merkezi 
No:1/504 Muratpaşa – Antalya adresinde hizmetinizdedir. 

T: 0 242 345 85 00

YATIRIM MALİYETLERİNİ AZALTMANIN 
ANAHTARI “TEŞVİKLER”

MAALESEF : 
KONKORDATO HAYATIMIZDA…



MARKA HİKAYELERİ

Üretime ve istihdama dayalı, sağlıklı bir ekonomik büyümenin 
baş kaynağını yatırımlar oluşturur. Bu gaye doğrultusunda, 
sürdürülebilir bir büyümeyi gerçekleştirmek için rekabet 
gücünün, katma değeri ve teknolojisi (AR-GE faaliyetleri) yüksek 
yatırımların gerçekleştirilmesinin önünü açmak gerekmektedir. 
Diğer taraftan, bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarının da 
gözetilmesi bu gayeye hizmet edecek diğer bir faktördür. 

Yerli yahut yabancı yatırımcıların, yatırım kararları üzerinde 
önemli tesire sahip faktörlerden ilk sıralarda yer alan bir 
faktörde işgücü maliyetleri ve istihdam şartlarıdır. Devletin, 
politika olarak bu durumunda farkında ve belirli düzenlemelerle 
söz konusu hususlarda yatırımcıyı desteklemek gayretinde 
olduğunu söylemek mümkündür. Bu doğrultuda Devletin, 
işsizliği azaltılması, gençlerin ve kadınların işgücüne katılımının 
artırılması ve ekonomik sıkıntıları bağlı olarak işten çıkarmaların 
önüne geçilmesi gibi amaçlarla pek çok yasal düzenlemeyi 
hayata geçirdiği ortadadır. 

Bu bağlamda, 5510 Sayılı Kanun uyarınca özelikle 01.10.2008 
tarihinden bu yana uygulamaya devam eden ve edecek olan 
teşvikler (5510 kodlu teşvik) olduğu gibi, 4447 sayılı Kanunun 
geçici 10’uncu maddesince uygulamaya konulmuş ve 01.03.2011 
ila 31.12.2020 tarih aralığında geçerli olan 6111 kodlu teşvikler 
de bulunmaktadır. Bunların yanında 2017 yılı için geçerli 
kılınmış ama sonrasında 31.12.2018 tarihine kadar uygulama 
süresi uzatılmış 447 sayılı Kanunun 17’inci uyarınca uygulamaya 
konulmuş 0687 kodlu teşvik düzenlemesi de bulunmaktadır. 
Öte yandan, 01.01.2013 ila 31.12.2018 tarih aralığında ve aynı 
zamanda bölgesel olarak sınırlanmış 5510/81’inci maddesinin 
ikinci fıkrasınca uygulamaya konulan 46486, 56486 ve 66486 
kodlu başka bir tür teşvik düzenlemesi de mevcuttur. Söz konusu 
istihdam maliyetlerini düşürmek suretiyle istihdamı artırıcı 
düzenlemelerin yanında ayrıca, farklı alanlarda örneğin AR-GE 
alanında da, 5746 gibi, 7103 sayılı teşvik uygulamaları vardır. 
Ancak yukarıda kısaca saydığımız, işverenin SGK ya ödemesi 
gereken primleri kısmen ya da tamamen finanse eden teşvikler 
ve diğer teşviklerden işverenlerimizin maalesef istenilen 
seviyede faydalanamadıkları ya da hiç faydalanmadıkları 
göze çarpmaktadır. Bunun en önemli sebebinin ise teşviklerin 
uygulama karmaşıklığından kaynaklandığı anlaşılmaktadır. 
Dolayışı ile işverenlerimizin bahse konu teşviklerden en uygun 
fayda elde edebilmeleri için işin profesyonelleri ile çalışma 
zorunluluğu aşikârdır.

Netice itibariyle, yazımızda da açıkça ortaya koyduğumuz 
üzere, teşvik düzenlemeleri işgücü maliyetlerinin aşağıya 
çekilmesinde ihmal edilmeyecek derecede öneme haiz bir 
enstrümandır ve bu enstrümana ulaşmak  için çaba göstermeye 
değerdir diye düşünüyoruz.

Sigorta sektörüne 

kısa bir süre önce 

katılan ve özellikle 

marka kimliği, logosu 

ve tüm paydaşları ile iletişiminde büyük bir farklılık yaratan Quick 

Sigorta’nın marka hikâyesine yakından bakalım istedik. Günümüzde 

şirketlerin en önemli varlıkları arasında yer alan “marka” kavramı aynı 

zamanda farklı bir iletişim, marka yatırımı ve yaklaşımı gerektiriyor. 

Quick Sigorta CEO’su Levent Uluçeçen ile bu dikkat çekici markanın 

oldukça yeni ama dikkat çekici yolculuğunu konuştuk. 

Uluçeçen, marka çalışmalarının oldukça zorlu bir süreç olduğunu 

belirterek başladığı konuşmasında özellikle “marka” kavramına 

verdikleri öneme vurgu yaptı. Uluçeçen “ Özellikle zorunlu 

sigortalarda tüketiciler ciddi bir fiyat hassasiyetine sahip. Yani 

acentelerinin önerdiği ve fiyatı uygun olan ürünü tercih etme eğilimi 

var. Diğer ürünlerde marka daha belirleyici oluyor. Çekirdek ekiple bir 

araya geldiğimizde bizi en iyi şekilde yansıtan, anlatan ve gösteren bir 

marka ile yola çıkmamız gerektiğini biliyorduk. Marka sadece şirketin 

ismi ve logosu değil. İşinizi nasıl yaptığınız, nasıl iletişim kurduğunuz, 

ürünleri nasıl tasarladığınız gibi daha geniş bir anlamı var. Uzman bir 

marka danışmanı ve ajans ile çalıştık. Sayısız toplantının ardından 

marka kimlik kitapçığımız ortaya çıktı” dedi. 

Uluçeçen, marka kimliği üzerinde anlaştıktan sonra isim bulma 

sürecine geçtiklerini ve bu aşamada ciddi sıkıntı yaşadıklarını 

belirterek, “Beğendiğimiz isimlerin tamamı tescil edilmişti. İsim 

konusunda umutsuzluğa düşmek üzere olduğumuz bir dönemde 

“Quick” ismini bulduk ve bize çok yakışan, bizi anlatan bir ismi bulmuş 

olduk. Böylece logo tasarımı aşamasına geçtik ve marka kimliği ve 

isim uyum içinde olduğu için logo sürecini daha rahat tamamladık. 

Çalıştığımız ajans güzel opsiyonlar ile geldi ve bizi en iyi anlatan 

logomuzu bulmuş olduk” dedi. 

Quick Sigorta İletişim ve Pazarlama – Genel Müdür Yrd. Dr. İsmail 

Kızılbay, isim ve logonun saptanmasıyla markanın yolculuğunun 

başladığını belirterek. “ Artık sıra markamızı beslemeye ve büyütmeye 

gelmişti. Oldukça samimi ve etkileşim üzerine yoğunlaşan bir sosyal 

medya politikası saptadık ve oldukça iyi sonuçlar aldık. Sosyal 

Sorumluluk Projeleri gerçekleştirdik ve bu çalışmalar markamıza 

enerji verdi. Üniversiteler ile yakın iş birliği gençlerle etkin bir iletişim 

sağladı. Motosiklet sürücüleri ile oldukça pozitif ve etkili bir iletişim 

sürecine girdik ve motosiklet trafik sigortası satışlarında Türkiye 

birinciliğine kadar yükseldik. Reklam, dijital reklam ile markamıza 

yatırım yapmaya devam ediyoruz. Marka en önemi yatırım 

alanlarımızdan” dedi. 

Quick Sigorta henüz 2. Yılını doldurmadan sosyal medyada en 

etkili Sigorta Şirketi olarak dikkatleri çekerken,  “Pazarlama ve 

İletişim” alanında başarılı projeleri ödüllendiren Hermes Creative 

Awards yarışmasında 3 ödülün sahibi oldu. Şirket, katılımcılar 

arasında çok büyük ölçekte şirketlerin ve holdinglerin de 

bulunduğu bu prestijli yarışmadan 1 Platin ve 2 Gold ödülle döndü. 

Aynı zamanda, “The Digital Insurer” dergisinin düzenlediği ve 

dünyanın en büyük Sigorta Şirketlerinin katıldığı “Sigortacılıkta 

İnovasyon” yarışmasında, Quick Sigorta Avrupa birincisi seçildi.

YATIRIM MALİYETLERİNİ 
AZALTMANIN ANAHTARI 
“TEŞVİKLER”

Ertuğrul GEZEN  
Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku Uzmanı, 
E. SGK Denetmeni

Genç ve Hızlı Bir Marka; 



Genel Bakış 
Son günlerde ticari hayatımız içerisinde sıkça duyduğumuz/

duymak zorunda kaldığımız konkordato maalesef uzun süre ticari 
hayatımızın içerisinde kalacak gibi.

31 Temmuz 2016 tarih ve 29787 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
669 sayılı KHK ile işlevsiz hale gelen sonra da kaldırılan iflasın 
ertelenmesi müessesesi yerine getirilen konkordato yeni yapısıyla 
28.02.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7101 sayılı “İcra ve 
İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun” ile ticari ve hukuki hayatımıza girmiştir. 

Konu ile ilgili en önemli değişiklik,  31 Temmuz 2016 tarih ve 
29787 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 669 sayılı KHK ile OHAL 
süresince sermaye şirketlerinin ve kooperatiflerin iflasın ertelenmesi 
talebinde bulunamayacakları ve mahkemelerin bu talebi reddedeceği 
hükmü ile işlevsiz hale getirilen iflasın ertelenmesi müessesesinin 
kaldırılarak, bu müessesedeki olumlu hükümlerin yine İİK’ daki 
Konkordato müessesesine aktarılmasıdır.

İcra İflas Kanunu’nun (İİK) değişen 285. maddesi borçlarını vadesi 
geldiği halde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi 
altında bulunan herhangi bir borçlunun vade verilmek veya tenzilat 
yapılmak suretiyle borçlarını ödeyebilmesi veya muhtemel bir iflastan 
kurtulabilmesi için konkordato talep edebileceğini belirtmektedir.

Görüldüğü üzere, iflasın ertelenmesinden sadece sermaye şirketleri 
ile kooperatifler yararlanırken, konkordatodan tüm borçlular 
yararlanabilecektir.   İki müessese arasındaki diğer bir farkta şudur 
ki: iflasın ertelenmesine sadece borca batık şirketler başvurabilir 
iken, konkordato için borca batık olma şartı aranmamaktadır.

Konkordato talebi Asliye Ticaret Mahkemesine bir dilekçe ile 
yapılacak olup, dilekçe ekine konkordato ön projesi ile SPK veya KGK 
tarafından yetkilendirilen bir bağımsız denetim kuruluşu tarafından 
alınan finansal analiz raporu eklenmesi en önemli şartlardandır.

Geçici Mühlet Nedir?
Belgelerin mahkemeye eksiksiz teslim edilmesi ile birlikte 

Mahkeme geçici mühlet verir ve malların muhafazası için gerekli 
gördüğü tedbirleri alır.

Geçici mühlet kararı ile birlikte konkordatonun başarıya 
ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi 
amacıyla Geçici Konkordato Komiseri atar. Komiser tek bir kişi 
olabileceği gibi,  üç kişi de olabilir.  Komiser Heyetinin üç kişi olması 
halinde;  bir üyenin hukukçu, bir üyenin de Yeminli Mali Müşavir 
olması dikkate alınır.

Geçici mühlet üç ay olup en fazla iki ay daha uzatılabilir. 
Geçici mühlet verilmesi, komiser atanması ve geçici mühlet 

kararının uzatılmasına karşı kanun yoluna başvurulamaz.
Hangi Hallerde Kesin Mühlet Verilir?
Geçici mühlet süresi içerisinde mahkeme borçluyu duruşmaya 

davet eder, duruşmadan önce geçici komiser raporunu sunar, eğer 
gerekli görülürse geçici komiserlerde duruşmada hazır bulunur, 
diğer yandan alacaklıların da verdiği dilekçeler dikkate alınarak 
konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğunun 
anlaşılması halinde borçluya bir yıllık kesin mühlet verilir, 
komiserlerin gerekçeli raporu ile kesin mühlet en fazla altı ay 
uzatılabilir. Yeni görevlendirme yapılmasını gerektiren bir durum 
olmaması durumunda geçici komiserler kesin mühlet süresince de 
görevlerine devam ederler. 

MAALESEF : 
KONKORDATO 
HAYATIMIZDA

RoyalCert Audit International Ekibi Adına
Türkiye Başkanı

Bülent YILDIRIM

Geçici ve/veya Kesin Mühlet Alan Borçlu Hangi Korumaları 
Alır?

Mühlet alan borçluya vergi ve SGK borçları da dâhil olmak üzere 
hiçbir takip yapılamaz ve evvelce başlamış takipler durur, ihtiyati 
tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanamaz.

Diğer yandan tasdik edilen konkordato projesi aksine hüküm 
içermediği takdirde kesin mühlet tarihinden itibaren rehinle temin 
edilmemiş her türlü alacağa faiz işlemesi durur.

Mühlet sırasında rehinle temin edilmiş alacaklar nedeniyle 
rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabilir veya başlamış 
olan takiplere devam edilebilir ancak bu takip nedeni ile muhafaza 
tedbirleri alınamaz ve rehinli malın satışı gerçekleştirilemez.

Sözleşmenin karşı tarafının konkordato projesinden etkilenip 
etkilenmediğine bakılmaksızın, borçlunun taraf olduğu ve 
işletmesinin faaliyetinin devamı için önem arz eden sözleşmelerde yer 
alıp da borçlunun konkordato talebinde bulunmasının sözleşmeye 
aykırılık teşkil edeceğine, haklı fesih sebebi sayılacağına yahut borcu 
muaccel hâle getireceğine ilişkin hükümler, borçlunun konkordato 
yoluna başvurması durumunda uygulanmaz. Sözleşmede bu yönde 
bir hüküm bulunmasa dahi sözleşme, borçlunun konkordatoya 
başvurduğu gerekçesiyle sona erdirilemez. Borçlu, tarafı olduğu 
ve konkordatonun amacına ulaşmasını engelleyen sürekli borç 
ilişkilerini, komiserin uygun görüşü ve mahkemenin onayıyla 
herhangi bir zamanda sona erecek şekilde feshedebilir. Bu çerçevede 
ödenmesi gereken tazminat, konkordato projesine tabi olur. (Hizmet 
sözleşmelerinin feshine ilişkin özel hükümler saklıdır.)

Alacaklıların Güvencesi: Konkordato Komiser Heyeti
Konkordato ilan eden şirketlerden alacağı olan kişi ve kurumların 

alacaklarının en büyük güvencesi, Mahkeme ile birlikte Konkordato 
Komiser Heyeti’ dir. Komiser/Komiser Heyeti kısaca;

-Alacaklılar toplantısına başkanlık eder ve borçlunun durumu 
hakkında rapor verir.

-Borçlunun aktiflerinin envanterini yapar,
-Borçlunun mühlet içerisindeki karar ve ödemelerini onaylar,
Borçlu gerekli açıklamaları yapmak üzere toplantıda hazır 

bulunmaya mecburdur. 
Konkordato projesi; 
a) Kaydedilmiş olan alacaklıların ve alacakların yarısını veya 
b) Kaydedilmiş olan alacaklıların dörtte birini ve alacakların üçte 

ikisini, aşan bir çoğunluk tarafından imza edilmiş ise kabul edilmiş 
sayılır.

Maalesef Ticari Hayatımızın Gerçeği
Son günlerde görsel ve yazılı basında sıkça rastladığımız ve 

maalesef bir kısım şirketlerimizin de alacaklı olarak içinde 
yer aldığı konkordato uzun bir süre gündemimizde olacak 
gibi…  Alacaklıların sistemin içine alınması bu sistemin en 
önemli yanlarından biri olurken işleyiş aşamasında ortaya çıkan 
eksikliklerin giderilmesi konusunda da bir komisyonun çalışmalara 
başladığı ve önümüzdeki dönemde bu konuda yeni değişikliklerin 
de olabileceğini belirtmekte fayda var. Şahsi kanaatimize göre ise, 
bu müessesenin teminatlı alacaklılar yanında teminatsız alacaklıları 
daha fazla koruyor olması, başka bir deyişle borçlu şirketin iflas 
etmesi durumunda birçok olayda hiçbir alacağını tahsil edemeyen 
teminatsız alacaklıların vadeli de olsa bir kısım alacaklarını tahsil 
edebilecek olması sistemin en olumlu yanlarındandır. 
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BİR DÜNYA
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Türkiye’de ihracat yaparak ülke ekonomisine katkıda bulunan ihracatçıları 
örgütlendirmek, işbirliğini geliştirmek ve dış ticaretin ülke menfaatine uygun olarak 
gelişmesini sağlamak suretiyle 1993 yılında Türkiye İhracatçılar Meclisi kurulmuştur. 
Türkiye İhracatçılar Meclisi, kendisine bağlı 13 İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ile 
60 İhracatçı Birliği ve bunlara kayıtlı yurt genelinde 67.000’i aşkın ihracatçı firmanın 
çatı kuruluşu olarak Türkiye’de ihracatın en üst özel sektör temsilcisi konumundadır. 

Türkiye İhracatçılar meclisi ile ihracatçı birliklerinin kuruluş ve görevleri 5910 sayılı 
kanunda düzenlenmiştir. 5910 sayılı kanun TİM ve Birliklerin kuruluş ve görevlerinin 
yanında ayrıca işleyişini, organlarını, gelirlerini, harcamalarını ve denetimleri ile 
üyelerinin hak ve yükümlülüklerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. 

5910 sayılı kanuna göre TİM’in görevleri; birliklerin koordinasyonunu sağlamak, 
ihracatçıların sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalarda bulunmak, dış ticaretin 
ülke menfaatine uygun olarak gelişmesine yardımcı olacak çalışmalar yapmak ve 
ihracatçıları en üst düzeyde temsil etmek üzere, ihracatçı birliklerinin üst kuruluşu 
olarak Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmektir. 
İhracatçılar birliğinin görevleri de TİM’in sorumluluklarına paralel olarak ihracatı 
arttırmak, ihracatçılar arasında mesleki ahlak ile dayanışmayı sağlamak, üyelerinin 
menfaatleri çerçevesinde koruyucu ve geliştirici çalışmalar yapmak ve dış ticaretin 
ülke menfaatine uygun olarak gelişmesini sağlamaktır.

Ülkemizde ihracat yapan bütün gerçek ve tüzel kişiler bölgelerinde bulunan 
ihracatçılar birliklerine üye olmak ve birlik kanunda belirtilen ödemeleri yapmak 
zorundadırlar. Gümrük idareleri, gümrük beyannamelerinin onaylanmasında 
ihracatçılar birliği onayı aramaktadır.

TURİZM YATIRIMLARINDA 
KAMU ARAZİLERİNİN TAHSİSİNE 

İLİŞKİN SON DÜZENLEME

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ, İHRACATÇILAR 
BİRLİKLERİ VE YENİ BİR TEŞEBBÜS OLAN 

TÜRKİYE TİCARET MERKEZLERİ

geçerliliğini koruması ve iptal edilmemiş olması gerekmektedir. 

Turizm yatırımcısı eğer daha önce imzalamış olduğu sözleşmeyi uzatmak ister 
ise yararlanma bedelini peşin veya taksitle ödeyebilir. Taksit ile ödemenin talep 
edilmesi halinde taksitlere faiz uygulanır.

Süre uzatımında tesislerin yenilenmesi halinde, yararlanma bedelinin ödemesi; 
turizm yatırımcısı tarafından yeni sözleşme tarihinden itibaren en fazla dört yıl 
içersinde turizm tesisinin tamamının yıkılarak yeniden inşa edilmesinin taahhüt 
edilmesi ve yapılması halinde, peşin ödemede yararlanma bedelinin ¼’ü, taksitli 
ödemelerde ise son taksiti turizm yatırımcının süre uzatım sözleşmesinden doğan 
mevcut veya ileride doğacak borçlarına mahsup edilir.

Turizm yatırımcısı eğer daha önce sözleşme imzaladığı ve kullanım hakkını aldığı 
yeri satın almak ister ise, turizm amaçlı kullanmak koşuluyla satın alabilir. Yatırımcı 
tarafından satış işleminin gerçekleştiği tarihten itibaren beş yıl içerisinde tesisin 
tamamının yıkılıp yeniden inşa edilmesinin taahhüt edilmesi halinde satış bedeline 
yüzde yirmi beş oranında indirim uygulanır. 

Tavsiyelerimiz;
- Turizm yatırımı tahsisli kamu arazisi üzerinde olan firmaların ilk tahsis 

sözleşmesinde yer alan şartlardan daha fazla yaptıkları inşaatlar, imar barışından 
yararlanılması şartıyla sözleşme kapsamına alınıp, sözleşmeyi ihlal eden unsurlar 
kapsamından çıkartılacaktır. Firmalar tahsisli arazilerinde bu tür izinsiz yapılmış 
inşaatlar mevcut ise imar barışından faydalanmaları ve daha sonrasında süre 
uzatımı yapmaları menfaatlerine olacaktır.

- Turizm yatırımı tahsisli kamu arazisi üzerinde olan firmaların torba yasanın 
öngördüğü kiradan tahsise geçme, tahsis/kira süresini uzatma, satın alma, peşin/
taksitli ödeme ve torba yasa ve yönetmeliğin sunduğu diğer seçenekler arasında 
tercihte bulunmadan önce kurumsal finansman konusunda profesyonel hizmet alıp 
bu konuyu hassas hesaplama ve objektif tahminlere dayalı rapora 
bağlatmaları rasyonel karar alabilmelerini 
sağlayacaktır. 

Turizm sektörü ekonomilerin ve kültürlerin küreselleşmesinde hiç şüphesiz 
en büyük paya sahiptir. Ülkemiz, turizm yatırımlarına önem vermekte ve bunun 
için gerekli yasal düzenlemeleri yaparak turizm yatırımcısına destek olmaktadır. 
Bu minvalde 05.12.2017 Tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7061 
Sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun (Torba Yasa) ile; kamu arazilerinin kesin tahsisi, kesin izni, irtifa hakkı, 
kullanma izni veya kiralanması yoluyla yapılan turizm yatırımlarında, turizm 
yatırımcısına (kamu arazisi için) süre uzatımı veya satın alma hakkı tanınarak 
turizm sektörünün önü açılmaya çalışılmıştır.

 Adı geçen Kanun uyarınca hazırlanan ve 04.05.2018 tarih ve 30411 sayılı Resmi 
Gazete’de yayınlanan Kamu Taşınmazları Üzerindeki Turizm Yatırımlarının 
Sürelerinin Uzatılması İle Satışına İlişkin Yönetmeliğe göre; 

•	Kesin	 izin,	 kesin	 tahsis,	 kullanma	 izni	 ve	 üst	 hakkı	 dahil	 irtifak	 hakkı				
süreleri	kırk	dokuz	yıla,	

•	Kiralama	süreleri	yirmi	dokuz	yıla,
•	Kiralamalar	irtifak	hakkına	dönüştürülmek	suretiyle	kırk	dokuz	yıla,

kadar uzatılabilmektedir.

Uzatılabilecek süre, kullanma izni süresinin kalan kısmına kırk dokuz yıl  
ve/veya yirmi dokuz yıla olan farkı kadardır. Anılan yönetmeliğin 13. Maddesinde 
belirtildiği gibi, idarece uygun görülen taşınmazlar turizm yatırımı amaçlı 
kullanılmaya devam edilmesi kaydıyla turizm yatırımcılarına ve işletmecilerine 
satılabilir.

Turizm yatırımcıları, süre uzatımından veya sözleşme değişikliğinden 
faydalanmak için ve ayrıca satın alma başvurusunda bulunmak için 05.12.2018 
tarihine kadar daha önce sözleşme imzaladığı bakanlığa başvurması 
gerekmektedir.

Turizm yatırımcılarının süre uzatımı ve satın alma işlemlerinden 
faydalanabilmeleri için daha önce ilgili bakanlık ile 
yapmış olduğu sözleşmenin idare 
nezdinde halen 

Mutlu Yıldırım  
YMM, Bağımsız Denetçi, Ortak (Antalya Ofisi)

TİM, 2023 ihracat stratejisi hedeflerini gerçekleştirebilmek, değişen rekabet 
koşullarına ve ihtiyaca uygun olarak ihracatın gelişmesine olanak sağlamak amacıyla 
ihracatçılar birliklerini kurmanın yanında Türkiye Ticaret Merkezleri projesi ile TİM A.Ş. 
bünyesinde yurt dışında belirli noktalara ticaret merkezleri açmaktadır. Türkiye Ticaret 
Merkezleri projesi 2017 yılı içersinde ilk kez hayata geçirilmiştir. Bu noktada Türkiye 
Ticaret Merkezleri projesi ülkemiz adına hedeflenen ihracat rakamlarına ulaşma 
noktasında önemli bir misyon edinmektedir.

Türkiye Ticaret Merkezleri, İşbirliği Kuruluşlarının üyelerinden gelen talepler 
doğrultusunda mağaza/ofis/depo/showroom birimlerini bulunduran, içerisinde yer 
alan firmalara hukuki, mali ve danışmanlık hizmetlerinin sunulduğu merkezlerdir. Proje 
kapsamında, Türkiye Ticaret Merkezleri’nin kira, istihdam, dekorasyon/kurulum ve 
tanıtım harcamaları desteklenmektedir. Destek oranı, Ticaret Bakanlığımızca belirlenen 
hedef ve öncelikli ülkelerde %75, diğer ülkelerde %60 oranındadır. Destek süresi 
5 yıl olup üstün performans gösteren Türkiye Ticaret Merkezlerine ilave 5 yıl destek 
verilebilecektir.

Türkiye Ticaret Merkezleri bu destek mekanizması ile yurtdışında tek başına 
birim açma imkânı olmayan şirketlerimize sunulan ofis/depo/showroom alanlarıyla 
şirketlerimizin yurtdışı pazarlara girişine yardımcı olacak bürokrasi, yüksek maliyetler, 
güvenlik sorunları vb. nedenlerle pazara girişin zor olduğu noktalara ulaşma imkânı 
sağlayan bir inkubasyon (kuluçka) görevi görmektedir. Böylelikle bilhassa yurtdışı 
pazarlara açılmakta zorluk çeken orta ve küçük ölçekli firmaların da uluslararası 
pazarlara erişimi kolaylaşmaktadır.

TİM Tanıtım Organizasyon İç ve Dış Ticaret A.Ş (TİM A.Ş), TİM bünyesinde Ticaret 
Bakanlığı onayı ile 2010/6 sayılı tebliğin yürütülmesi amacı ile kurulmuş olan, 
yurtdışında ülkemizi doğru şekilde temsil ederek “Türkiye” markası oluşumuna destek 
olacak Türkiye Ticaret Merkezlerinin oluşturulması vizyonunu gerçekleştirecek bir 
anonim şirkettir.

TİM A.Ş. yurtdışında şirket kurmak, bu şirketler aracılığı ile uygun lokasyonlarda 
kiralama/satın alma yöntemleri ile “Türkiye Ticaret Merkezleri” kurmak, bu merkezlerin 
işletim ve lojistik yönetimini gerçekleştirmek, istihdam, tanıtım, proje ve destek 
aşamalarını takip etmek ve “Türkiye Ticaret Merkezleri” için devlet destek işlemlerinin 
başvuru sürecini ve bu sürecin sonuçlandırılmasını tamamlamakla yükümlüdür.


