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Endüstriyel Orman İhtiyacı

• Türkiye’de yılda ortalama 2.500.000 ton kağıt ithal edilmekte olup yaklaşık 2.100.000.000$ ithalat bedeli
ödenmektedir.

• Söz konusu ithalatın 800.000 tonu hurda/geri toplanmış kağıt içermekte olup çoğunun yerli muadili
mevcuttur. Yani geri toplama yetersizliği sebebiyle ithalat yapılmaktadır.

• Geri kalan 1.750.000 tonu, içeriğinde yüksek oranda selüloz bulunan teknik ve yazı kağıtlarını içermekte
olup, bu ürün kategorisinde yerli kapasitemiz ve üretimde rekabet gücümüz yetersizdir.

Sektörel ticaret açığımızı ve ithalata bağımlılığı azaltmak için endüstriyel ormanların oluşturulması kağıt,
mobilya ve kimya sektörlerinin hammadde tedarikinin sürdürülebilirliğini sağlamak için önemli bir adım
olacaktır.
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Hammadde temini ile ilgili diğer sorunlar

• Ülkemizde kraft kağıt üreticisi tek bir işletme olup, ülkemizin ihtiyacının ancak %13-15’ini
karşılayabilmektedir. Geri kalan %85-87’si ise ithal edilmek zorundadır. Diğer kağıt sektörlerinde de
(temizlik kağıdı, duvar kağıtları, gazete kağıtları, karton) benzer bir durum söz konusu olup, kraft kağıt esaslı
kağıtların ithal edilmesi zorunludur. Şu anda ABD’den ithal edilen kraft kağıtlara %12,24 ile %19,96,
Finlandiya, Rusya, Polonya, Brezilya’dan ithal edilen kraft kağıtlara ise %5 ile %11,34 oranları arasında anti-
damping vergisi uygulanmaktadır. Uygulanan vergiler sektörümüzü sıkıntıya sokmakta, maliyetleri
artırmaktadır. Bu bağlamda, kraft kağıda getirilen anti damping vergilerinin kaldırılması talep edilmektedir.

• Bakanlar Kurulumuz 15.08.2018 tarih ve 21 No’lu “Amerika Birleşik Devletleri Menşeli Bazı Ürünlerin
İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulanması”na ilişkin kararı ile ABD menşeli bazı eşyanın ithalatında ek
mali yükümlülükler %100 arttırılarak revize edilmiştir. Bu bağlamda, Kamunun da kullandığı kağıtlara %20
ile %50 oranları arasında ek vergi (GTİP 48.02, GTİP 48.04, GTİP 48.11) getirilmiştir. Söz konusu ek verginin
kaldırılması talep edilmektedir.

• Atık kağıtların toplanması ve ekonomiye yeniden kazandırılması, çevresel etkisi yanında sektörün
hammadde temini açısından büyük önem taşımaktadır. Sektörel ticaret açığımızı ve ithalata bağımlılığı
azaltmak üzere kağıt atıkların kontamine olmadan toplanmasını sağlayacak ayrı bir kağıt toplama rejiminin
oluşturulması hususunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı nezdinde Ticaret Bakanlığımızca
girişimde bulunulması önem taşımaktadır.
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Eximbank ile ilgili Konular

• Serbest Bölge firmalarına mal satışı mevzuatta ihracat sayılırken, Eximbank kredisi taahhüt kapatma
şartı olarak serbest bölgedeki firmanın aldığı ürünü yeniden ihraç ettiğinin belgelemesi talep
edilmektedir.
Serbest bölgedeki firmalar ahşap palet ürününü ''sarf malzemesi'' olarak muhasebelerinde takip
ettikleri için ahşap paletlerin serbest bölgeden yurtdışına gönderildiği belgelendirememekte, bu
nedenle ahşap palet üreticisi firmalar taahhütlerini kapatamamaktadır.

• Sanayicilerin Eximbank’tan aldıkları dövize endeksli yatırım kredilerinde Libor artışından %50 fazla faiz
ödemek zorunda kalmaktadır. Mevcut piyasa koşullarında, finansmana erişim sıkıntıları hafifletilmeli ve
döviz kredilerinin vadelerinin uzatılarak yapılandırılması sağlanmalıdır.
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Sektörel Ticaret Merkezleri

Ticaret• Bakanlığımızca hedef ve öncelikli pazarlarda (Çin başta olmak üzere), cari açık vermeyen bir sektör
olan mobilya sektörü özelinde «Mobilya Bazlı Sektörel Ticaret Merkezleri» kurulması (sektörel bazlı Türk
TicaretMerkezleri uygulaması) sektörün ihracat potansiyeline katkı sağlayacaktır.
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Gümrüklerle ilgili öneriler

• Gümrük işlemleri yalınlaştırılarak daha hızlı tamamlanmalıdır.

• Gümrük kapılarında sektörel olarak uzmanlaşmış kalifiye personel istihdam edilmeli ve personel
sayısının artırılmalıdır.

• Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası verme süreçleri geçmiş performansa dayalı olarak
kolaylaştırılmalıdır.

• Gümrük İdarelerinin çalıştığı yetkili nakliye firmalarının fiyatları piyasa fiyatları düzeyine çekilmelidir.



ORMAN, KAĞIT ÜRÜNLERİ, MOBİLYA VE BASIM SANAYİİ

Hal Yasası

• Türkiye’nin gündeminde yer alan Hal Yasası kapsamında, yurt içi ambalajlamada oluklu mukavvanın bir
standart haline getirilmesini sağlanmalıdır.

Yaş meyve sebze ihracatında, hijyenik yapısı ve çevreci özellikleri sebebiyle oluklu mukavva ambalaj
kullanımı bir zorunluluktur. Bu artı özellikleri sebebiyle yurtiçi piyasada da oluklumukavvanın zorunlu hale
getirilmesi tüketicilerin hakkıdır.

Bu uygulama aynı zamanda yaş meyve ve sebzedeki zayiatı azaltacak, dolayısıyla uygulamanın gıda
enflasyonunu düşürmeye de katkısı olacaktır.

Gıda ile temas eden diğer ambalaj malzemeleriyle ilgili özellikle Türk Gıda Kodeksi’nde yer alan hükümler
bu bağlamda göz önünde bulundurulmalıdır.
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