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Türk• Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2018-32/48 sayılı tebliğde yapılan düzenleme ile
ihracat bedellerinin yurda getirilmesi ile ilgili sürenin 180 günü geçemeyeceği ve söz konusu bedellerin en az
%80’inin bir bankaya satılmasının zorunlu olduğu ifade edilmektedir. Sektörün hammadde girdilerinin döviz
üzerinden olduğu göz önünde bulundurularak ihracat bedelinin döviz cinsinden hesapta tutabilme serbestisi
sağlanmalıdır.

Ayrıca yurt dışında mağazası bulunanlar firmaların oradaki stokları ve satış takvimleri göz önünde
bulundurularak 180 gün konusunda esneklik sağlanmalıdır.
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• Sektörümüzün ihracat yaptığı Rusya Federasyonu, Beyaz Rusya, Kazakistan, Azerbaycan, Tunus, Fas, Kosova
gibi kimi ülkelerde müşterilerimizin çoğunluğu kendi ülkelerindeki ithalatı dış ticaret firmaları üzerinden
yapmaktadırlar. Bu ülkelerdeki bankacılık sistemi üzerinden ödeme yapamamaları nedeniyle yanlarında efektif
olarak getirerek veya aracılarla bankacılık sistemi dışında efektif olarak yapmaktadırlar.

Müşteriler beraberlerinde getirdikleri dövize Türkiye’ye girişlerinde Nakit Beyan Formu düzenletmekten
kaçınmaktadırlar. Bu durum 4 Eylül 2018 tarihli 2018-32/48 nolu Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32
sayılı karar ve 7.11.2018 tarihli İhracatGenelgesi şartlarını yerine getirmemize imkan vermemektedir.

İhracat bedellerinin bankacılık sistemi dışında tahsil edilebildiği bu ülkelere yapılan ihracat karşılığında tahsil
edilen efektif dövizlerin ihracatçı tarafından bankaya yatırılması durumunda Nakit Beyan Formu aranmaksızın
Döviz Alım Belgesi düzenlenmesi yukarıdaki problemleri çözecektir.
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• DİR kapsamında kapama işlemleri sırasında yanlış ve eksik fire oranları ya da usul hataları sebebiyle, Gümrük
Çıkış Beyannamelerinde ihracat yapıldığı ve üretici yazıldığı halde Bakanlık bu dosyaları kapatmamakta veya
çok yüksek miktarda cezalar kesmektedir. Çözülmesi uzun zaman olan uygulamadaki bu sorunlar, Dahilde
İşleme Rejimi kullanımını azaltmaktadır.

• Turquality, marka desteği, yurtdışı mağaza-ofis destekleri, fuar teşvikleri kapsamında firmalarca yapılan
harcamalar döviz cinsinden, geri ödemeler ise belli bir süre sonra TL üzerinden yapılmaktadır. Bu durum,
firmaların döviz kurlarından kaynaklanan kayıplar yaşamasına neden olmaktadır. Söz konusu teşvikler aynı
zamanda kurumlar vergisine de tabiidir. Kur farkından kaynaklı kayıplar ve kurumlar vergisi, söz konusu
teşviklerin etkisini azaltmaktadır.
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• Yurtdışından gelen pamuk GDO’lu olarak ithal edilmektedir. Ülkemizde ise GDO’suz pamuk üretimi
yapılmaktadır. Türkiye’de üretilen GDO’suz pamuk belgelendirilmeli, GDO’lu pamuktan ayrıştırılarak katma
değeri ortaya konmalıdır.

• İhraç edilen her bir etiket için, ürünün satışı yapılanmarkadan ihracat yapıldığına dair yazı talep edilmektedir.
Etiket üreticilerimizin çok fazla sayıda etiket ihraç ettiği düşünülürse, bu durum firma için ek bürokratik yükler
getirmekte, zaman vemaliyet kaybı yaşanmaktadır.

Yaşanan mağduriyetin giderilmesi içinmarka sahibi firmadan etiket yapan firmanın onaylı tedarikçi olduğuna
ve omarka adı altında etiket ürünlerinin ihraç edildiğine dair tek bir onay yazısının alınması sorunu çözecektir.
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Konfeksiyon• yan sanayinde mikro ihracat sıkça kullanılan bir yöntemdir. Ancak mikro ihracatın ihracat
rakamlarına yansımaması, sektörün gerçek ihracat rakamlarına ulaşmayı engellemektedir.

Konfeksiyon• yan sanayinde farklı hammaddeler ile çok çeşitli ürün üretilmekte, bu ürünler farklı GTİP
numaralarına sahip olmaları nedeniyle üreticiler farklı ihracatçı birlikleri altında yer almaktadır. Sektörde
yapılan ihracatların tek bir ihracatçı birliğine kaydının yapılması, sektörün gerçek ihracat rakamlarını tespit
etmeyi sağlayacaktır.

Eximbank,• poliçe hükümlerine göre tam kapsamlı alacak sigortası yapmaktadır. İhracatçı firmalar, kendi
seçtikleri alıcıları için değil, vadeli satış yaptıkları tüm alıcılarını sigorta yaptırmak durumunda kalmaktadır.
İhracatçı firmaların uzun yıllardır çalıştığı ve riskli görmediği büyük markalara yapılan vadeli yurt dışı satışlar
için alacak sigortası yapılması zorunluluğunun kaldırılması talep edilmektedir.
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