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DERİ, DERİ KONFEKSİYON VE AYAKKABI SANAYİİ
Deri Konfeksiyon Sektörünün Sorunları
•

Deri konfeksiyon sektöründe suni deriden (vinleks-petrol türevi) imal edilmiş ürünlerin gerçek deri ürünü
olarak pazarlanıyor olması, tüketicilerin yanlış bilgilendirilmesine neden olmakta ve gerçek deriden üretim
yapan sektördeki diğer firmalar açısından haksız rekabete neden olmaktadır. Ürün içeriğine ilişkin
etiketlemelerin doğru yapılması sağlanmalıdır.

•

Yurt dışı fuarlarında ATA karnesi ile sergi amaçlı çıkartılan ürünlerin giriş ve çıkışlarında ödenen nakliye
bedelleri firmalara büyük bir külfet oluşturmaktadır. ATA karnesi ile yurtdışında sergilenmek üzere çıkartılan
ürünlerin nakliyesi navlun destekleri kapsamına alınmalıdır.

•

Fuar desteklerinin geri ödemeleri hızlandırılmalıdır.

DERİ, DERİ KONFEKSİYON VE AYAKKABI SANAYİİ
Deri Konfeksiyon Sektörünün Sorunları
•

Hızlı kargo firmaları ile yapılan mikro ihracatın, kara, hava ve deniz yoluyla taşınması sayesinde KOBİ’lerin
uygun maliyette hızlı sevkiyat kabiliyeti artmış, bu yolla yapılan ihracatın ilerlemesine önemli katkı sağlamıştır.
Mikro ihracat beyannameleri sadece KDV iadesinde kullanılmamalı, aşağıda belirtilen hususlarda kullanım
alanlarının genişletilmesi gerekmektedir. Kullanım alanı önerileri aşağıdaki gibidir;
• 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Tebliği kapsamında yapılan ihracatların taahhüt hesaplarının kapatılmasında,
• Eximbank’tan alınan kredilerin taahhüt hesaplarının kapatılmasında,
• Bankalardan alınan kredilerin taahhüt hesaplarının kapatılmasında,
• 23.12.1999 tarih ve 1999/13812 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler
ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde vergi, resim ve harç istisnası hakkında karar ile ihracat, transit
ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde vergi, resim ve harç
istisnası hakkında tebliğ kapsamında vergi, resim ve harç istisnası belgelerinin taahhüt hesaplarının
kapatılmasında

DERİ, DERİ KONFEKSİYON VE AYAKKABI SANAYİİ
Ayakkabı Sektörünün Sorunları
•

Türkiye’de taklit ve kaçak ürünlerin ticareti ekonomimizi ciddi ölçüde tehdit etmektedir. Bu yapılanmanın
karşılığı milyar dolarları aşmakla birlikte devletimiz bu kanunsuz işlerden ciddi vergi kaybı yaşamaktadır. Taklit
sektörü kayıt dışı işçi çalıştırmanın önünü açmakta bu şekilde ayakkabı sektöründe 90 bin kişinin yasal
istihdam edilmesine de engel olmaktadır.
Mevzuatta yapılacak iyileştirmeler, fikri hak mahkemelerinin sayısının artırılması, cezaların artırılması ve
malların müsaderesi ve işyerinin kapatılması gibi yaptırımlarla cezaların aktif ve etkili bir şekilde uygulanması,
kamuoyunda farkındalığın artırılması yerli ve milli markalarımızın korunması açısından önemlidir.

•

Ayakkabı sektöründeki ürünler yarı dayanıklı tüketim malları kapsamındadır ve Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanuna’a göre garanti süresi 2 yıl olarak belirlenmiştir. Üretilen ayakkabı ne kadar kaliteli ve dayanıklı
olursa olsun her gün kullanıldıkları için çevre koşullarından ve ter-sıcaklık gibi durumlardan kolayca
etkilenmekte ve çabuk deforme olabilmektedir. Bu nedenlerle ayakkabının garanti ömrünün 6 ay olarak
düzenlenmesi gerekmektedir.

DERİ, DERİ KONFEKSİYON VE AYAKKABI SANAYİİ
Ayakkabı Sektörünün Sorunları
•

Tekstil, hazır giyim, ayakkabı gibi sektörler emek yoğun sektörlerdir. Ülkemizde istihdam kaynağını en çok
kullanan emek yoğun sektörlere özel bir SGK indirimi yapılması gerekmektedir. Oluşturulacak bir komisyon ile
çalışarak şirketlerin yarattıkları istihdam, ödedikleri SGK primi ve gelirleri bir formulasyona tabi tutularak çeşitli
kategoriler belirlenmesi ve bu kategorilere göre değişen oranlarda firmalara yarattıkları istihdam güçlerine
göre SGK indirimi yapılması konusunda çalışılması gerekmektedir.

•

Sektörün artan büyümesi ve geniş ihracat hacmi ile birlikte ayakkabının İstanbul Deri ve Deri Mamulleri
İhracatçıları Birliği altında deri ve deri mamulleri başlığında bir alt grup olarak kalması ayakkabı sektörüne
gereken önemin ve ihtimamın gösterilmesi açısından bir engel oluşturmaktadır.
Ayakkabı ürün grubunun hem içerdiği deri oranının az olması hem de İDMİB’e bağlı diğer ürün gruplarının
toplamından daha fazla bir ihracat payına ve üretim kapasitesine sahip olması ayakkabı için müstakil bir
ihracatçı birliği olması gerekliliğini doğurmaktadır.

DERİ, DERİ KONFEKSİYON VE AYAKKABI SANAYİİ
Deri Sektörü Sorunları
•

4104 GTİP kodunda yer alan kromlu derilerin ihracatı için 0,50 $/Kg tutarında Destekleme ve Fiyat İstikrar
Fonu (DFİF) kesintisi uygulaması bulunmaktadır. Ancak kromlu deriler kg ile değil yüzey alan ölçümü olan m2
ve/veya ayakkare (squarefeet) üzerinden ticarete konu olduğundan uygulanan 0,50 $/Kg DFİF kesintisi
beklenen etkiyi yaratmakta yetersiz kalmıştır.
Türk deri sektörünü korumak, katma değerli ürün ihracını artırmak amacıyla 4104 GTİP’de yer alan Kromlu
Derilerin ihracatında Uygulanan DFİF kesintisinin 1 USD/KG olması gerekmektedir.

•

4107 GTİP içerisinde yer alan işlenmiş deri, «İşlenmiş Deri İle Kösele İthalatındaki Referans Fiyat» uygulaması
dışı bırakılmıştır.
Deri ürünlerinin üretiminde kullanılan 4107 ve 4115 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarında yer alan işlenmiş
deriler için, kösele ithalatında olduğu gibi yeniden Referans Fiyat uygulanması sektörde haksız rekabeti
ortadan kaldıracaktır.

DERİ, DERİ KONFEKSİYON VE AYAKKABI SANAYİİ
Deri Konfeksiyon Sektörünün Dile Getirdiği Diğer Sorunlar
•

Dahilde İşleme İzin Belgelerinin gerek alımı ve gerekse kapamasında makul seviye olan döviz kullanım oranının
%75 olarak tekrardan revize edilmesi gerekmektedir.

•

Dahilde İşleme İzin Belgelerinde ikinci birimi kilogram olan ihracat ve ithalatlarda kilogram uygulamasına
istinaden gerçekleşen hammadde sarf tablosu ikinci biriminde fire hariç birim kullanımın “bir”i geçmemesi
beklenmektedir. Yardımcı malzemeler işleme sırasında kilo kaybeden eşya olmadığından, kullanıldığı beyan
edilen yardımcı malzemenin kilosu çıkarıldıktan sonra geriye kalan kilonun kullanıldığı beyan edilen deri ile
uyumlu olması aranmaktadır.
Bu itibarla, deri ürünlerinin işlem sırasında ağırlık kaybı yaşadığı ve standart ağırlığa sahip bir hammadde
olmadığı dikkate alınarak hammadde sarfiyat hesabında birim kullanım oranını tutturma şartının gözden
geçirilmesi beklenmektedir.

DERİ, DERİ KONFEKSİYON VE AYAKKABI SANAYİİ
Deri Konfeksiyon Sektörünün Dile Getirdiği Diğer Sorunlar
•

DİR mevzuat hükümleri çerçevesinde kapatma aşamasında zorunlu olan Serbest Bölge İşlem Formu’nun (SBİF)
orijinallerinin ibrazı firmaların ticari gizlilik kaygıları nedeniyle zor olabilmektedir.
SBİF dokümanları, DİR konusunda olduğu üzere, yapılacak bir yetkilendirme ile bölge personeline açık hale
getirilebilirse (güvenlik sorunu olacak ise yalnızca memurlar da yetkilendirilebilir) firmalardan SBİF’in
orijinallerinin talep edilmesine gerek kalmayacaktır.

•

Bakanlık KEP sisteminin yoğunluğundan ötürü, devlet yardımları başvurularının giriş ve kayıt tarihleri
arasındaki sürenin yetersiz oluşu başvuruyu yapan firmaların aleyhine olarak başvuru reddine sebep
olmaktadır. Bu konu yeniden değerlendirilerek evrak kayıt sisteminin geliştirilmesi ve mağduriyetlerin
giderilmesi hususunda düzenleme yapılmalıdır.
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