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Türkiye’de birçok sektörde yeteri kadar üretim olmadığı için hammadde, ara malı ve komponent ihtiyacı ağırlıklı
olarak ithal yolu ile karşılanmaktadır. Sektörümüz görüşü genel olarak hammadde, ara malı ve komponentler
üzerindeki gümrük vergilerinin düşürülmesi şeklindedir. Ayrıca bu girdileri kullanarak ürettiğimiz nihai ürünlerin
rekabetçi olabilmesi adına ithal nihai ürünler üzerindeki gümrük vergileri artırılmalıdır.

Demir• -çelik ürünleri ithalatında geçici korunma önlemi uygulanmasına ilişkin karar ile sektörümüzün kullandığı
yassı sac ve paslanmaz çelikte kota aşımı durumunda %25 oranında ek mali yükümlülük gelecektir. Söz konusu
geçici önlemin kalıcı hale gelmesi durumunda üretimmaliyetleri olumsuz etkilenecektir.

Beyaz• eşya, elektrik pano, jeneratör ve daha bir çok ürün üretiminde kullandığımız ithal sac üzerindeki mevcut
%9-15 gümrük vergisi önemli bir maliyet oluşturmaktadır. Yerli üreticilerin ithal yassı çelik için ödediği gümrük
vergilerini ödemeyen yabancı ürünler, yerli ürünlere karşı iç piyasada avantajlı olmaktadır. Mevcut gümrük
vergileri kaldırılmalı veyamakul oranlara çekilmedir.
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• Jeneratör imalatında dizel motor ve alternatör en önemli girdilerdendir. İç piyasada üretilmeyen dizel
motorların üzerindeki yüksek gümrük vergisi sektörümüzü olumsuz yönde etkilemektedir.

850211-850212-850213 GTİP numaraları ile ithal edilen jeneratörler üzerindeki %2,7’lik gümrük vergisinin
%12’ye çıkması, jeneratör üretici firmalarımızın rekabet gücü açısından olumlu karşılanmaktadır. Bunun
yanında, jeneratör üreticilerimizin üretimde kullandığı 84089 GTİP numaralı dizel motorlar ve 85016 GTİP
numaralı alternatörler üzerindeki %4,5 gümrük vergisi oranının ise %10’a çıkarılmış olması üretim
maliyetlerinde artışlara neden olmaktadır.

• Ülkemizdeki güç kaynağı üreticileri ithal ürünler karşısında rekabet sorunu yaşamaktadır. Bu çerçevede,
8504.40.82.90.00 –8504.40.90.90.19 – 8504.50.95.00.00 GTİP numaralı ürünlere ilave gümrük vergisi
konulması faydalı olacaktır.

• Günümüzde LED armatürler Çin’den ithal edilen boş kutu-cam ile yine Çin’den ithal edilen “Sürücü” ve “Driver
on Board” kart LED’in basit montajı (SKD) ile ucuza üretilebilmektedir. Bunun önlenebilmesi için Türkiye’de
yapılabilen armatür camlarının ve alüminyum veya plastik armatür gövdelerinin (GTİP 9405.91.90.90.18-
9405.99.00.29.00) ithalatı için ek gümrük vergisi talep edilmektedir. Bu kapsamda, ayrıca söz konusu ürünlerin
farklı GTİP numaraları ile ithal edilmesinin önüne geçilmelidir.
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Son• dönemde, test talep edilmeyen bazı durumlarda da LED komponent ürünlerinin gümrükten çekilmesi
sırasında ilave belge ve teknik doküman taleplerinde artış görülmektedir. Bu durum, firmaların ödemekle
yükümlü olduğu ardiye masraflarının artmasına sebep olmakta, uzun bekleme süreleri firmaların ihracat
performanslarını olumsuz etkilemektedir.

Elektronik• sektörü üretiminde komponent olarak kullanılan (Nihai ürün değil) ve “CE” İşareti Taşıması Gereken
Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/9) kapsamında CE deklarasyonu,
LVD ve EMC test raporu aranılan ürünler (komponent olarak kullanılan 8504.31.29 akım trafosu vs. Dış
Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemine (TAREKS) tabi olup, TSE’ce kontrol edilmekte ve ilgili test raporları
istenmektedir. Sektörün onlarca cins komponenti bu süreçte gümrüklü alanda beklediğinden, hem zaman
kaybı yaşanmakta, hem de önemli ardiye masrafı çıkmaktadır. Sanayicinin kapasite raporundaki
komponentler için, TSE’ye gidişi ile TSE raporunun çıkışı tarihleri arası günlerde, ardiye bedellerinin
alınmaması sağlanmalıdır.
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• Sanayi malları ihracatında Eximbank kredilerinin temini zorlaşmış, maliyetleri yükselmiştir. TL üzerinden kredi
kullanımı mümkün olmamaktadır. Yabancı para kredi kullanımında verilen teminat mektubu maliyetleri kredi
maliyetlerinin üzerine çıktığından, şirketlerin bankalardaki risk görünümünü de artırmaktadır.
Önerimiz, teminat mektubu tutarının kredi tutarının %50’sine indirilmesi, ipotek ve/veya şahsi kefalet veya,
Hazine bonolarının teminat olarak verilebilmesidir.

• Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin sorumluluğunda, Ticaret Bakanlığımızın desteği ile kurulmuş olan Türk Ticaret
Merkezlerinin(TTM) ihracat potansiyelimizin yüksek olduğu lokasyonlarda sayılarının artması ihracatımızın
gelişimine önemli katkılarda bulunacaktır. TTM’lerde Ticaret Müşavirlerimiz ve Ticaret Ateşelerimizin de aktif
olarak görev alması bumerkezlerin etkisini artıracaktır.

• Aydınlatma Ekipmanlarının, lambaların ve küçük ev aletlerinin bertaraf edilecek atık miktarının azaltılması için
yeniden kullanım, geri dönüşüm, geri kazanım yöntem ve hedeflerine ilişkin hukuki ve teknik esaslar AEEE
yönetmeliği ile düzenlenmiştir. Ancak bahsi geçen tüm bu ürün gruplarının etkin atık yönetimi
çerçevesinde ithalatının da kontrol altına alınması gerekmektedir.. Bu sebeple bu kapsamdaki ürünleri ithal
etmek isteyen firmaların Çevre Uyum İzni almış olmaları gerekliliği getirilmelidir. Benzer bir uygulama Pil ve
Akümülatörlerin İthalatDenetimi Tebliği (Ürün GüvenliğiVe Denetimi: 2018/15) 5.maddede yer almaktadır.
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Uluslararası• teknoloji standartları, yurtdışı dernek ve kuruluşlarda (Elektronikte “Digital Europe gibi) yıllar
öncesinden müzakerelerle belirlenmekte, bu derneklere üye yabancı firmalar bu kapsamda belirlenen
standartlar çerçevesinde kendi Ar-Ge çalışmalarını erken başlatarak rekabet gücü elde etmektedir. Türkiye’deki
sektörel sivil toplum kuruluşlarının söz konusu uluslararası yapılara üyelikleri, yerli firmalarımızın da ihracat
potansiyelini ve rekabet gücünü artırmak için gereklidir. Bu kuruluşların yüksek üyelik bedelleri sektörel sivil
toplum kuruluşlarına maddi yük getirdiğinden, bu konuda bir destek mekanizması geliştirilmesi sektör adına
faydalı olacaktır.
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