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İSO Başkanı, gümrüklerde uzayan işlemlerin maliyeti arttırdığını söyledi: 

“Ürünlerin kırmızı hatta alınma 

sürecinde daha seçici olmalı”  
 

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, gümrüklerdeki 

kırmızı hat uygulaması nedeniyle işlemlerin uzadığına ve maliyetlerin arttığına dikkat 

çekerek “Ürünlerin kırmızı hata alınması sürecinde daha seçici davranılması, sorunun 

çözümü noktasında faydalı olacak” önerisinde bulundu. 

Bahçıvan: “Son dönemde sayıları artan iflas ertelemede koşullar daha gerçekçi olmalı. 

Gerçekten finansal zorluk yaşamakta olan iyi niyetli firmaları ve alacaklıları koruyacak, 

aynı zamanda istismarı da engelleyecek yeni bir düzenleme yapılmalı.” 

Bahçıvan: “Kaynak bulmanın giderek zorlaşacağı bir döneme doğru yol alıyoruz. 

Karamsarlığa kapılmadan, reel sektörle finans kesiminin karşılıklı anlayış ve güven 

eşliğinde bu zor süreci başarıyla yönetmesi herkes için faydalı olacak.” 

 

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi nisan ayı olağan toplantısı, “Üretim Odaklı Yeni 

Ekonomi Anlayışının Ticaret ve Sanayimiz Açısından Önemi ve Etkileri” ana gündemi ile 

gerçekleştirildi. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın açılış konuşmasını yaptığı 

toplantıya, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci konuk olarak katıldı.  

Konuşmasında gündeme ilişkin görüşlerini paylaşan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal 

Bahçıvan, gümrük muayene işlemlerinde kırmızı hat uygulaması nedeniyle işlemlerin 

uzadığına ve maliyetlerin arttığına dikkat çekti. Bahçıvan, “Kırmızı hattın risk değerlendirme 

kriterlerinin gözden geçirilmesi, ürünlerin bu hatta alınması sürecinde daha seçici 

davranılması, sorunun çözümü noktasında faydalı olacaktır” önerisinde bulundu.  

Gümrüklerde etkin ve hızlı bir sistemin varlığının dış ticarette rekabet gücünün artırılmasına 

katkı sağlayacağını söyleyen Bahçıvan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın konuya yönelik 

çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek “Özellikle ‘yetkilendirilmiş yükümlü’ 

uygulaması, gümrüklerdeki yığılmaların önüne kısa vadede geçebilmek için sürekli 

savunduğumuz pastperformans sistemini desteklemektedir. Bu uygulamanın yaygınlaştırılması 

sanayicilerimizin gümrük süreçlerini kolaylaştıracaktır” değerlendirmesinde bulundu. 

İflas erteleme koşulları daha gerçekçi olmalı 

Konuşmasında sanayicilerin kamuya yönelik teminat mektupları ve iflas erteleme 

konularındaki sıkıntılarına da değinen Bahçıvan, şunları söyledi: “Teminat mektubu sorununu, 



gümrüklerde Dahilde İşleme Rejimi kapsamında da yaşıyoruz. Bu teminatların çözümü çok 

uzun sürmekte, bu da firmalarımızı nakit açısından sıkıntıya sokmaktadır. Teminat mektubu 

sorununa çözüm olarak, alacak sigortası sisteminin Bakanlığın gündeminde olmasını 

öneriyoruz. Yine son zamanlarda çok sayıda şirket tarafından mahkemelere başvurularak iflas 

erteleme kararı alınmaktadır. İflas erteleme koşullarının daha gerçekçi olması gerektiğine 

inanıyoruz. Gerçekten finansal zorluk yaşamakta olan iyi niyetli firmalarla birlikte alacaklıları 

da koruyacak, ancak istismarı da engelleyecek nitelikte yeni bir düzenleme yapılmalıdır.” 

Dış kırılganlıklar bankacılık sektörünü etkiler 

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan, ekonomiye ilişkin değerlendirmesinde de iç talepte 

canlılık, yılın ilk iki ayında sanayi üretimindeki büyüme, aylık enflasyon rakamlarındaki 

düşüş eğilimi gibi nispi iyileşmelere rağmen Türkiye’nin dış şoklara karşı kırılganlıklarının 

sürdüğüne dikkat çekti.  

Ani sermaye çıkışlarından uluslararası rezervlerde yaşanan düşüş eğilimine ve özel sektör 

bilançolarının yüksek döviz kuru kırılganlığı taşımasına kadar bazı önemli risklerin halen 

sürdüğünü kaydeden Bahçıvan, “Tüm bu riskler bankacılık sektörünü de etkileme 

potansiyeline sahip. Her ne kadar bankalarımızın sermaye yeterliliği güçlü olsa da, Basel III 

uygulamalarının önümüzdeki dönemde bankaların kredi verme kapasitesini bir miktar 

sınırlayabileceğine ve bu durumun reel sektörün finansman sıkıntılarını arttırabileceğine 

dikkat çekmek istiyoruz” diye konuştu.  

 

Yatırım odaklı büyümeye ihtiyaç var 

Bahçıvan, dış kırılganlıkları azaltmak için iç tasarrufların arttırılmasının ve yatırım-tasarruf 

dengesinin iyileştirilmesinin önceliğini koruduğunu söyledi. Türkiye’nin yatırım odaklı bir 

büyümeye ihtiyacı olduğunun altını çizen Bahçıvan, “Son olarak 2015’te milli gelire oranla 

yüzde 20 olan yatırımların yüzde 15’lik kısmının yurtiçi tasarruflarla karşılandığını 

görüyoruz. Aynı yılda özel kesim yurtiçi tasarruflarının milli gelire oranının yüzde 10,4 ile 

tarihi düşük seviyelere yakın gerçekleştiğini göz önünde bulundurmalıyız. Kaynak bulmanın 

giderek zorlaşacağı bir döneme doğru yol alıyoruz. Bu dönemde hiç kimsenin karamsarlığa 

kapılmasına fırsat vermeden, reel sektörle finans kesiminin karşılıklı anlayış ve güven 

eşliğinde bu zor süreci başarıyla yönetmesi herkes için faydalı olacak” dedi.  

 


