
*BEBL5HL2*

1/2

Tarih : 29/05/2020
Sayı : 73933390-051.99-01-E.5047

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR 
BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINA
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 
9. Km.) 06530 /ANKARA Konu : Tarımda Yaşanan Sorunlar Hk.

İlgi : 28/05/2020 tarihli ve Bila sayılı yazınız

İlgi yazınızda 3 Haziran Çarşamba günü saat 14:00'te video konferans yöntemiyle Tarım ve 
Orman Bakanımız Sn. Dr. Bekir PAKDEMİRLİ, TOBB Başkanımız Sn. M. Rifat 
HİSARCIKLIOĞLU ve 365 Oda/Borsa Yönetim Kurulu Başkanının katılımlarıyla istişare 
toplantısı gerçekleştirileceği belirtilerek katılım durumu ve toplantıda gündeme alınmasını 
istediğimiz konu başlıklarının tarafınıza iletilmesi talep edilmiştir. 
 
Bu kapsamda, toplantıda gündeme alınmasını istediğimiz konular:
 
1 -  Örtü altı tarımda sera yapımının imarlı yapı kapsamında değerlendirilmesinin 
kaldırılması: 
Seraların kurulumunda rüzgar,  fırtına hasarlarına ve tarsim sigorta şartlarının yerine 
getirilebilmesi için yaklaşık 40 cm yüksekliğinde kenar betonu kullanılma zorunluluğundan 
dolayı İmar Kanununa tabi tutulmakta ve Belediyeler tarafından İmar Kanununda istenen tüm 
şartlar talep edilmektedir. Seralar sökülüp,  kaldırılabilen  yapılar olduğu için İmar Kanununa tabi 
olarak değil özel bir yapı olarak tanımlanması ve tüm kontrol yetkisinin Tarım ve Orman İlçe 
Müdürlüklerine bırakılması, kredilendirme işlemleri için cins değişikliğinin ve elektrik, su 
aboneliklerinin kurulum sonrası kontrol belgesine göre yapılabilmesinin sağlanması 
gerekmektedir.

2 -  Hal içinde açıklanan ürün alış fiyatlarının taban fiyat olarak alım esnasında 
uygulanması:
Ürün alımlarının yapıldığı hallerde belirlenen fiyatlar alım esnasında yaklaşık %30-40 
eksiltilerek uygulanmaktadır. Belirlenen fiyatların taban fiyat olarak uygulanması, tavan fiyatın 
da arz talebine göre oluşmasının sağlanması önerilmektedir.

 3 -  Örtü altı tarımında 8 dekar olan vergi muafiyet miktarının 20 dekara çıkartılması:
Halen 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 2. maddesine göre zirai kazançların vergi muafiyetini 
gösterir ek listesinde örtü altı tarımı 8 dekar (8.000 m2) olarak belirtilmiştir. Günümüz tarımında 
işletme büyüklükleri değiştiğinden ve aynı listede belirtilen diğer ürünlerde belirtilen muafiyet 
sınırına göre düşük kalmasından dolayı örtü altı tarımda muafiyet miktarının 20 dekara 
çıkartılması zaruridir.

Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
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4 - Bakanlığının tarım makine ve ekipmanında sağladığı %50 oranında uygulanan destekten 
Muğla ilinin faydalanamaması: Tarım sektörünün en önemli ihtiyaçlarından olan ve  farklı illerde 
uygulanan makine teçhizat desteğinin Muğla ilinde de uygulanması üyelerimizin en önemli 
beklentilerindendir.
 
Bu bağlamda, toplantıda gündeme alınmasını istediğimiz konu başlıkları yukarıda belirtilmiş 
olup, Odamız Yönetim Kurulu Başkanı toplantıya katılacaktır. Bilgilerinize  arz ederim.
 
 
 

Saygılarımla,

Ezgi KULLUKÇU
Genel Sekreter

29/05/2020 Oda Muamelat 
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