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KİMYASAL ÜRÜNLER, PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ SANAYİİ
Gümrük Uygulamaları ile İlgili Konular
• Geçerli olan gümrük mevzuatı tüm gümrükler ve limanlar için aynı olmakla birlikte, farklı yorumlamalar nedeniyle farklı
uygulamalar ile karşılaşılabilmektedir. Bu durum firmalar arasında haksız rekabete de neden olabilmektedir.
Uygulamalar ve fiyatlandırmalar mevzuat çerçevesinde belirli bir standarda göre yapılmalı, Bakanlığımızın
koordinasyonunda gümrüklerde oluşan bu farklı uygulamaların önüne geçilmelidir.
• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 03.01.2018 tarih ve 2018/1
sayılı genelgesiyle, Yük Teslimat Formu (ordino) tavan ücreti konşimento başına 150 TL olarak belirlenmiştir. Fakat
acenteler farklı başlıklar altında ek fiyat uygulamalarına devam etmektedir.
• Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2014/29 sayılı genelgesinde kırmızı hat tespit işlem ücretleri belirlenmiş
olmasına rağmen limanlar hizmet isimlerini değiştirmek sureti ile yüksek fiyatlarla hizmet vermeye devam
etmekte, bu da tüm mükellefleri mali yük altına sokmaktadır.
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Gümrük Uygulamaları ile İlgili Konular
• Liman işletmelerinin gümrük kontrolü sırasında transfer, yükleme/boşaltma gibi hizmetlerden dolayı mükelleflerden
yüksek hizmet bedelleri tahsil etmeleri ve bu hizmet bedellerinin farklı limanlarda farklı tarifelere tabi olmasından
dolayı, Bakanlığınız tarafından bu hizmetlere ilişkin azami ücret tarifesi yayınlanmıştır. Bu uygulama ile firmalarımızın
keyfi uygulamalara maruz bırakılması durumu ortadan kalkmış, fakat ABD Doları olarak belirlenen bu ücretler, son
dönemlerdeki kur değişimleri nedeniyle tahmin edilmeyen bir mali yük getirmiştir.
Bu çerçevede, söz konusu liman hizmet bedellerinin TL olarak ödenmesine imkan sağlayacak bir düzenlemenin
yapılmasının tüm sanayicilerimiz için faydalı olacağı düşünülmektedir.
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Gümrük Uygulamaları ile İlgili Konular
• Kauçuk hammaddesi Türkiye’de üretilmediğinden ilgili sektörlerin ihracatı ithalata dayalıdır. Bu itibarla, ithal
hammadde girdi fiyatları ihracata olumsuz yansımaktadır. Son zamanlarda DİR kapsamında yapılan ithalat ve ihracat
süreçlerinde kırmızı hatta işlem görme oranları artış göstermiştir. Kırmızı hat kriterleri gözden geçirilerek, risk
analizinde kırmızı hatta düşme ihtimalini azaltacak şekilde bir düzenlemeye gidilmesi faydalı olacaktır.
• İhracatçılarımızdan yurt dışına çıkarken, yanında bulunan numuneler için sadece proforma istenirken, seyahat sonunda
fazla kalan numuneleri tekrar yurda sokmak istediklerinde yabancı gümrüklerde bile karşılaşmadığı derece uzun
sorgulamalara maruz kalmaktadır. İhracatın her geçen gün öneminin arttığı günümüzde, ülkeye döviz girişine katkı
sağlamak adına gayreti olanların şevklerinin kırılmaması ve gümrüklerdeki mevcut işleyişin iyileştirilmesi konusunda
gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.
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Hammadde Temini ile İlgili Konular

•

Bilindiği üzere; pet ambalaj maddesinin ana hammaddesi olan PTA (Saf Terafitalik Asit) ülkemizde sadece PETKİM
tarafından üretilmektedir. PETKİM’in yıllık PTA üretim kapasitesi 100.000 ton civarındadır. Buna karşılık ülkemizin PTA
hammaddesine olan talebi yıllık ortalama 800.000 ton civarındadır. Bu kapsamda PETKİM’in yıllık PTA üretiminin,
sektörün ihtiyacını karşılamadığı görülmektedir. Sektörün geri kalan PTA ihtiyacı ithal edilerek karşılanmaktadır.
Plastik sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızdan ulaşan bilgiler; ithal edilen PTA hammaddesine yönelik anti
damping vergisi konulmasının gündemde olduğu yönündedir. Söz konusu verginin konulması, plastik sektöründe bu
hammaddeyi kullanan firmaların üretim maliyetini arttırarak enflasyon artışına neden olacak ve yurt dışı rekabet
gücünü de olumsuz yönde etkileyecektir.
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Hammadde Temini ile İlgili Konular

•

39.01 ila 39.14 G.T.İ.P numaralar kapsamındaki hammaddeleri ithal eden ve gıda ambalajına dönüştüren ambalaj
sanayicileri, “Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemelere Ait Üretim ve İzin Belgeleri”ne sahiptir. Bahsi geçen
ürünlerin granül formunda ithal edilmesi ve gıda ile temasının mümkün olmaması sebebiyle, Avrupa Birliği
mevzuatında da ithalat kontrolüne tabii değildirler.
Bilindiği üzere bu hammaddelerin kontrolünün 2018/5 sayılı “Ürün Güvenliği ve Denetim Tebliği” kapsamından
çıkarılmasına karar verilmiş ve uygulamaya geçirilmiştir. Bu revizyonun yapılması sayesinde ambalaj sanayinin,
özellikle zaman kayıpları ve maliyetlerinin artması önlenerek ihracata ve enflasyona önemli katkı sağlanmıştır. Ancak
şu anda tekrar tebliğ kapsamına alınması gündemdedir.
Bu hammaddelerin tekrar tebliğ kapsamına alınması hiçbir sektöre fayda getirmeyecek, aksine ülke ekonomisine
zarar verecek ve dış ticaret fazlası veren ambalaj sektörünün rekabet gücünü zayıflatacaktır. Bu kapsamda, sektör
mevzuatın olduğu şekliye korunması gerektiğine inanmaktadır.
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Teminat Mektupları ile İlgili Konular

• Finansmana ulaşmanın zor olduğu bu dönemde talep edilen teminat mektupları firmalar üzerinde ciddi bir mali yük
haline gelmiştir. Sektörde teminat mektupları limitleri dolmuş ve çözülemeyen teminatlar nedeniyle üretim
yapmak için gerekli hammaddeye erişim zorlaşmıştır. Bu kapsamda;
• 2 Milyon USD üstü ihracat yapan sanayicilerden teminat mektubu yerine Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi
taahhütname istenebilir.
• Teminat mektupları mal bedelinin %100’ü yerine %15-20 aralığına düşürülebilir.
• Üretimde kullanılan bu hammaddelerin işlenip ürün haline geldikten sonra ihracatı yapılacak ise dahilde işleme
rejimi istisnasına sokulup teminat mektubundan muaf hale getirilebilir.
• ÖTV teminat mektup çözümlerinin KDV incelemelerinde olduğu gibi 3 ay içinde bitirilmesi şartı getirilebilir ve
eskiden olduğu gibi Yeminli Mali Müşavirlerin incelemesi kabul edilebilir.
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Eximbank ile İlgili Konular
• Eximbank alacak sigortasında, teminat altına alınan sevkiyatlar için prim oranları; ihracatın vadesi, ödeme şekli, alıcının
ülkesinin risk kategorisi, alıcının özel ya da kamu alıcısı olup olmadığı dikkate alınarak tespit edilmektedir. Ancak tespit
edilen primlerin yüksekliği alacak sigortasının faydasını azaltmaktadır. Ayrıca, limit belirlemek için yapılan sigorta
araştırmalarının uzun süreler alması sanayicilerimizi mağdur etmekte ve limit tanımlanan firmaların çalışma süresi
içerisinde limitlerinin iptal edilmesi firmaları mağdur durumda bırakmaktadır.
Ayrıca, Eximbank sigorta geri ödemelerinde araştırma süreleri uzun sürmektedir.
Çözüm önerisi: Sürelerin kısaltılması, desteklerin genişletilmesi ve artırılması gerekmektedir.
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UR-GE İle İlgili Konular

• Firmalar 06.03.2017 tarihinden önce farklı ürünleriyle (farklı GTİP’e sahip ürünler) ile birden fazla UR-GE’de yer
almalarına rağmen, 2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’in
uygulama usul ve esasları genelgesine 06.03.2017 tarihinde yapılan ek ile “Bir firma aynı anda sadece bir UR-GE
projesinde katılımcı olarak yer alabilir” ibaresi eklenmiştir. Sektörümüzde firmaların birden fazla sektörde üretimi
olduğundan son getirilen madde, firmaların birden fazla UR-GE projesinde yer almasına izin vermemektedir. Önerimiz,
06.03.2017 tarihinden önce olduğu gibi firmaların farklı ürünleri olması (farklı GTİP’e sahip) halinde birden fazla URGE
projesinde yer almalarına izin verilmelidir.
• UR-GE projelerinde ilgili Tebliğ’de 06.06.2018 yayınlanan değişiklik ile fuar katılımları «yurt dışı pazarlama faaliyetleri
kapsamında, fuar katılımı sadece 1 (bir) defa ve fuar ziyareti şeklinde gerçekleştirilebilir» şeklinde düzenlenmiştir.
Fuarlar, tüm alıcıların ve satıcıların bir araya geldikleri ortamlar olmaları sebebiyle heyet ziyaretleri için en çok tercih
edilen tarihlerdir. Fuarların yarattığı sinerjiden fayda sağlayabilmek adına UR-GE kapsamında fuar katılımı sınırının
kaldırılması gerekmektedir.
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Diğer Konular
• Kimya sektörünün kümelenmesi maliyetlerin düşürülmesi, karlılık ve verimliliğin artması açısından önem arz
etmektedir. Kümelenme için lojistik ve gümrük imkanlarının bulunduğu bir alan tahsis edilmesi konusunda destek
olunmalıdır. Katma değeri yüksek ürünlerin üretildiği ve pazara yakın limanı olan bir bölgenin belirlenmesi ve en
yakın zamanda hayata geçirilmesi hayati önem taşımaktadır.
• Kimya Sanayinde uyulması gereken regülasyonlar hakkında çok kısa sürede hayata geçirilmesi gereken tebliğler
yayınlanmaktadır. Sanayici üretim kapasitesi artımı yatırımları yerine bu regülasyonların yerine getirilmesi için ciddi
yatırımlar yapması gerekmektedir. Regülasyonlar sektörün rekabet gücünü olumsuz olarak etkilemektedir. Örnek
olarak; Seveso, Toprak Kirliliği ve KKDİK (Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması) gösterilebilir.
Regülasyonların getirdiği ek maliyet için devlet destekleri sağlanmalıdır.
• Konkordato süreçlerinin bazı firmalar tarafından istismar edilmesi tüm sektörlerde ticaretin olumsuz etkilenmesine
sebep olmakta, istismarlar yüzünden tüm firmalar zincirleme olarak ekonomik sıkıntı içerisine girmektedirler.
Konkordato süreçlerinin istismar edilmemesi için gerekli önlemler alınmalıdır.
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