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Dünya Gazetesi Ekonomi Haberleri ASFAT, 29 �rmayla 308 ürün için protokol imzaladı Takip Et

Dünya Gazetesi Ekonomi Haberleri Hal ile Perakende Yasası yeni yıldan önce değiştirilecek Takip Et

ASFAT, 29 �rmayla 308 ürün için protokol imzaladı
MÜSİAD Ankara tarafından düzenlenen Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi ve Sergisi başladı.
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Mehmet KAYA

Zirvenin açılış törenine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanı sıra Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler
ve kuvvet komutanları da katıldı. Açılış töreninde, Askeri Fabrika ve Tersane İşletmesi (ASFAT) ile 29 �rma arasında, 308 ürünün yerli
üretimi için protokol imzalandı. ASFAT, bu ürünlere 10 yıla kadar tek tedarikçi olarak alım garantisi verme yetkisine sahip.

İkinci kez düzenlenen Askeri Radar ve Sınır Güvenliği zirvesinde Ankara’da bir savunma sanayii serbest bölgesi kurulması da gündeme
geldi. Bu konuda sektörün talebini dile getiren MÜSİAD Ankara Başkanı Hasan Basri Acar,“Ankara’da Savunma Sanayi Serbest Bölgesi
kurulmasını talep ediyoruz. Savunma sanayisinde kullanılan ürünlerin yerlilik oranlarının artırılması da taleplerimizden biri. İhale
şartnamelerinin buna göre tasarlanması yerli ve milli savunma sektörünün gelişmesi için önemlidir. KOBİ’lerin savunma sanayisi için
tedarikçi olmalarının önü açılmalıdır” dedi.

MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan da konuşmasında sektöründeki �rmaların ölçek ekonomisi yakalaması gerektiğini belirterek, bunun
da KOBİ kullanımını gerektirdiğini, özel bir komitenin bu yönde teknik çalışma yürüttüğünü açıkladı.

Hal ile Perakende Yasası yeni yıldan önce değiştirilecek
Çalışmalarına başlayan Meclisin önümüzdeki günlerde Hal Kanunu ile Perakende Kanun değişikliklerini ele alarak yıl başından önce
kanunlaştırması planlanıyor.
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Çerez Politikası Aydınlatma Metni Gizlilik Politikası Reklam İletişim Dünya Gazetesi Künyesi

Yazılım & Tasarım: Bilgin Pro

Canan SAKARYA

Gıda en�asyonunun azaltılmasına katkıları bakımından yeniden ele alınan perakende ve hal yasalarındaki değişikliklerle yapılan
çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiği öğrenildi. Yeni düzenlemelerin, 2020 Bütçesi Genel Kurul gündemine inmeden önce,
yasalaştırılması amaçlanıyor. Perakende Kanunu ile rekabet koşullarını yeniden belirlenecek. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın
Yeni Ekonomi Programında (YEP) “en kısa sürede hayata geçireceğiz” dediği perakende ile hal yasaları için süreç hızlandı. AK Parti ekonomi
kurmayları, YEP’te öne çıkan en�asyonla mücadele çerçevesinde gıda en�asyonunun önüne geçilmesi açısından önem taşıyan yeni Hal
Yasasının hızla hayata geçirileceğini belirttiler. Her iki yasada da yapılan çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiği kaydedilirken, 2020
Yılı Bütçesi Meclis Genel Kurul gündemine inmeden önce, bu kanunlar çıkarılacak.

Yeni Perakende Kanunu sektörde rekabet koşullarını yeniden belirleyecek. Yasası ile market ra�arında sadece ulusal ve uluslararası
markalar değil yerel markalar da olacak. Bakanlık yöresel ürün kullandırma ve belli ra�arı bunlara ayırmak için zorunluluk getirecek. Zincir
marketlerin sadece kendi markalarıyla değil diğer markalardan da ürün bulundurma zorunluluğu getirilecek. Marketlerin hangi ölçek ve
hangi mesafelerde açılacağı, semtteki nüfus, gelir durumu, market sayısı ve o bölgedeki araç tra�ğine etkileri dikkate alınarak belirlenecek.
İndirim ve kampanyalar disipline edilerek tüketicin yanıltılmasının önüne geçilecek. Esnaf ve sanatkarların korunmasına yönelik
düzenlemelerin de yeni kanunda yer alması bekleniyor.

Bir yılı aşkın süredir gündemde olan, yeni Hal Yasası ile üretici ve tüketici arasındaki tedarik zincirine ilişkin sorunların çözümüne dönük
yeni düzenlemeler yapılacak. Yıllık 50 milyon ton yaş sebze ve meyve üretiminde yüzde 30’u bulan israfın önüne geçecek adımlar yeni
yasada yer alacak. Çıkarılacak kanunla hem üretici ve tüketicinin korunması, sistemin kayıt altına alınması planlanıyor. Hallerde sadece
sebze ve meyve değil, et ve süt ürünleri, kanatlı hayvan, çiçek ve diğer gıda ürünleri yer alacak. Hallerin altyapısı yenilenecek. Yeni yasa ile
ürün kalitesi, maliyeti, israfın önlenmesine dönük düzenlemeler hayata geçirilecek.
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