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• ABD, Section 232 soruşturması kapsamında çelik ürünlerine %50 oranında vergi getirmiştir. AB de
uygulamaya reaksiyon göstererek ithalatta 200 günlük kota uygulamasına geçmiş ve kota aşımı halinde % 25
vergi uygulayacağını açıklamıştır. Ülkemizde de benzer şekilde yassı ve paslanmaz çelik sac kapsamında
Geçici KorunmaÖnlemi yürürlüğe girmiştir.

Bu durum sanayici ve ihracatçının bir bölümünü müspet yönde etkilerken büyük bir bölümünü de olumsuz
etkileyecektir. Zira, ülkemizde vasıflı çelik üretimi yeterli seviyede olmadığından sanayicilerimiz ihtiyaçlarını
ithalat yoluyla karşılamaktadır.

AB ülkelerinin dışında bir ülkeden ithalat yapıldığında gümrük vergisi ve yüksek oranlı fonlar ödenmektedir.
Hâlihazırda Yassı Çelik ve Paslanmaz Saca % 10 vergi uygulanmaktadır.

Türkiye’de üretilmeyen ve yeterli üretimi olmayan çelik ürünlerinden gümrük vergisi dışında diğer fon ve
vergiler alınmamalıdır.
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EXİMBANK
✓ İhracatçıların Eximbank’tan doğrudan kredi alabilmeleri ve faiz oranlarının aşağıya çekilmesi sanayicimizi
rahatlatacaktır.

✓Eximbank tarafından ihracatçılarımıza kullandırılan işletme sermayesi kredileri için teminat mektubu veren
bankaların komisyon oranlarını düşürülmelidir.

✓Sigorta alacak limitleri Eximbank tarafından düşürülen veya iptal firmaların iç piyasadaki algıları olumsuz
etkilenmektedir. Bu nedenle sigorta alacak limitlerinin düşürülmemesi ve iptal edilmemesi gerekmektedir.

✓Eximbank TL cinsinden kredi kullandırmaya son vermiştir. Mevcut ekonomik koşullar çerçevesinde
Eximbank’ın TL cinsinden reeskont kredisi kullandırması hususu değerlendirilmelidir.

✓Isıl işlem, kumlama ,kaplama ve özel prosesler uygulayan yüzey işlem sektörleri doğrudan ihracat
gerçekleştirmediği için Eximbank kredilerini kullanamamaktadır. Eximbank kredileri sadece ihracat
yapanlara yönelik değil, ihracatçıya ara malı üreten firmalara da verilmelidir. Önerimiz, nihai ürün
ihraç eden firmaların girdilerine ısıl işlem, kumlama, kaplama ve özel prosesler uygulayan firmaların
Eximbank kredilerini doğrudan kullanabilmesidir.
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• GÜMRÜK – LOJİSTİK
✓Gümrüklerde, GTİP’lerin tespiti sırasında zaman zaman sorunlar ile karşılaşılmaktadır. Örneğin, tek işlem
görmüş, mamul operasyonları yapılmamış, kaba çelik dövme taslakları mamul olarak değerlendirmeye
alınmak istenmektedir.
Gümrüklerde sanayiciyi mağdur eden yanlış yorumların önüne geçilmesi için bu konuda yetkin kurumların
raporlarına itibar edilmesi, Sanayi Odalarından da görüş alınması bu tür problemlerin çözülmesini
kolaylaştıracaktır.
✓ Dış ticarette rekabet gücü bakımından kritik öneme sahip lojistik maliyetlerin azaltılması bakımından
aşağıda özetlenen sorunlara ilgili paydaşlarla birlikte çözüm getirtilmesi faydalı olacaktır:

✓Son dönemde ihracat artışına karşın ithalatımızda azalma yaşandığından Avrupa’ya giden tırlar dönüş
yükü bulamadıkları için yapılan sevkiyatlarda navlun problemi yaşanmakta; Türk araçlarının ülkemize
boş girişleri navlunmaliyetlerini artırmaktadır.
✓Kara taşımacılığında özellikle hafta sonu yaşanan gümrük kapılarındaki (Kapıkule, Hamzabeyli
ve İpsala Sınır kapılarında) bekleme süreleri sıkıntılar doğurmaktadır.
✓Konteynır yüklemelerinde, liman ve yükleme ücretlerine düzenleme getirilmesi sanayicimizi
rahatlatacaktır.
✓Son dönemlerde; ithalat ve ihracat işlemlerinde tırlarımız kırmızı hatta düştüğünden dolayı
teslimatlarda gecikmeler yaşanmaktadır.
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Organize• Sanayi Bölgelerinde faaliyet gösteren küçük firmalara, (15-20 çalışanı olan) ücretsiz ihracat
danışmanlığı verecek ortak ofisler kurulmalıdır.

Başta• alüminyum ve bakır metalleri olmak üzere ülkemizin demir dışı metaller tedarikinde dışa bağımlı
olmasından dolayı serbest bölge içerisinde kurulacak, liman ve LME depolarını içerecek Demir Dışı Metaller
Lojistik Merkezi, sanayicimizin daha uygun fiyatla hammadde temin etmesini sağlayacak ve tedarik kesintisi
riskini asgariye indirecektir.

Sanayicilerimizin• yurt dışı pazarlarda rekabetçi konuma yükselmeleri için yurt içinde gerçekleşecek
Uluslararası fuarcılık geliştirilmeli ve daha yüksek bir oranda desteklenmelidir. Ayrıca yurt dışı fuarlarda m2
başına destek fiyatlarının arttırılması sanayicimiz rahatlatacaktır.

Yerli• ve milli üretimin gelişmesi için kamuda yerli malı kullanımının artması hayati önem taşımaktadır. Kamu
alımlarında yerli ürün lehine olan yasal düzenlemelerin hassasiyetle uygulanması sağlanmalıdır.
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