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Odamız 28. Meslek Komitesinde yer alan ”Dış Ticaret Şirketleri”nin sektörleriyle ilgili 

sorunlarını dinlemek ve bu sorunlara ortak çözüm yolları bulmak amacıyla 15 Nisan 2014 

tarihinde Odamızda bir istişare toplantısı gerçekleştirilmiştir. İstişare toplantımıza 33 komite 

üyesi katılmıştır. 

 

Toplantıya Katılan Meclis Üyeleri: 

 Bünyamin Yakup Sarıtaş 

 

Toplantıya Katılan Meslek Komitesi Asil Üyeleri: 

 Ahmet Keresteci: Komite Başkanı 

 Ekrem Yiğit: Komite Başkan Yrd. 

 Mehmet Dikkaya: Üye 

 

 

Toplantıda dile getirilen sorunlar ve çözüm önerileri şu şekildedir: 

 

 Sorun 1: Müşteri Bilgilerinin İfşası  

Açıklama: İhracatçılar, ihracat yaparken gümrük çıkış belgesi hazırlamaktadır. Bu belgede 

her türlü bilgi bulunmaktadır. Dış ticaret ile uğraşan firmalarda bu belgede bulunan müşteri 

bilgilerinin bazı kurum veya kişilerce paylaşıldığı kanaati bulunmaktadır. 

 

Çözüm önerileri: Konu ile alakalı ilgili birimler nezdinde girişimlerde bulunulacaktır.  

 

Sorun 2: Gümrüklerdeki Mesai Sıkıntısı 

Açıklama:  Gümrüklerde mesai ücreti adı altında ciddi ücretler alınmaktadır.   

 

Çözüm Önerileri: Odamız, bu sorun ile alakalı olarak 03.04.2014 tarihinde Gümrük ve 

Ticaret Müsteşarlığı’na ve Konya Gümrük Müdürlüğü’ne bir yazı göndermiştir. Ayrıca 

sıkıntılarımızı bizzat Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı Bey’e iletmiş bulunmaktayız. 

Mesai ücreti almada bir azalma gözlemlemiş olmakla birlikte mesai ücretleri hala yüksek 

seviyelerdedir. Bu hususla ilgili gerekli yerlerle yazışmalar yapılacaktır. 
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Sorun 3: Çin’den Yapılan İthalatta Gümrükte Yaşanan Sorunlar 

Açıklama: Çin’den ithal edilen CE belgeli mallarda gümrükte sorun çıkmaktadır. 

Gümrükte CE belgesinin yanında TSE belgesi de istenmektedir.  

 

Çözüm Önerileri: Devlet politikası olarak Çin’den yapılan ithalat zorlaştırılmaktadır. 

Bunun sebebi ise dış ticaret açığımızda Çin’den yapılan ithalatın büyük bir orana sahip 

olmasıdır. Amaç Çin’den gelen malın maliyetini yükselterek Çin’den yapılan ithalatı 

azaltmaktır.  

 

Sorun 4: Euro 1 ve Menşe Şahadetnamesi Belgesi 

Açıklama: Yapmış olduğumuz ihracatlarda bazı firmalar EUR-1 ve Menşe Şahadetname 

Belgesini birlikte istemektedirler. Ancak bazı odalar bu iki belgeyi birlikte vermemektedir.  

 

Çözüm önerileri:  

Konu ile ilgili Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde gerekli girişimlerde 

bulunulacaktır.  

 

Sorun 5: Katma Değer Vergisi İadesi İle İlgili Sorunlar 

Açıklama: Açıklama: Devlet katma değer vergisi iadesini 6 ay içinde yapmaktadır. Ancak 

bu iadenin vergisini peşin almaktadır. Bununla birlikte kanuna göre, iade işlemleri için 

firmalar KDV iadesinin 4500 Türk Lirasına kadar olan kısmını muhasebecileri vasıtasıyla 

alabilirken, 4500 Türk Lirasından fazlasını alabilmek için yeminli mali müşavirlerle çalışmak 

zorundadır. Bu noktada mali müşavirler, KDV iadesini almak için yüzde 6 gibi yüksek rakamlar 

istemekte ve bu durum firmaları mali açıdan zora sokmaktadır. 

 

Çözüm Önerileri: Odamız, ilgili kurumlara KDV iadesi ile ilgili gerekli girişimlerde 

bulunacaktır.   

 

 

 

 

 

 



7

 

28. MESLEK KOMİTESİ İSTİŞARE TOPLANTISI 
SONUÇ RAPORU 

 

Etüd-Araştırma Servisi 
 

3 

Sorun 6: Yerli Malı Sorunu ve Yerli Malının Yeterince Teşvik Edilmemesi 

Açıklama: Özellikle kamu binalarının yapımında ve diğer kamu harcamalarında yerli 

malının kullanılmadığı hatta bazen ihalelerde ithal mal alım şartı dahi konulduğu 

görülmektedir. 

 

Çözüm önerileri: Başbakanlığın bu konuyla alakalı genelgesi açıktır. Bu genelgede ‘yüzde 

15’e kadar pahalı olsa bile yerli malı tercih edilmelidir’ ibaresi vardır. Bu konunun ciddiyetinin 

farkındayız. Bu yüzden Oda olarak offset yasasını destekliyor ve bu yasanın çıkması için 

elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. 

 

Sorun 7: Kalifiye Eleman Sıkıntısı 

Açıklama: Konya’da dış ticaret konusunda uzman personel sayısı oldukça yetersizdir.  

 

Çözüm Önerileri: Yakın zamanda Konya Ticaret Odası olarak temellerini atacağımız 

Mesleki Eğitim Merkezimiz, sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik eğitimler verecektir. Bu sayede 

Konya Ticaret Odası tarafından, kalifiye eleman problemini çözmeye yönelik büyük bir adım 

atılmış olacaktır. 

 

Bunların dışında üyelerimiz, odamızdan şu taleplerde bulunmuşlardır: 

 Odamızın verdiği veya onayladığı bazı belge ücretlerinin düşürülmesi, 

 Daha sık sektör ziyaretleri yapılması, 

 Yurtdışındaki büyük fuarlara odamızın katılması ve bu fuarlara katılamayan 

üyelerinin kataloglarının odamız tarafından dağıtılması, 

 Dış ticaret eğitimlerinin verilmesi ve bu eğitimlerin ücretsiz olması, 

 Konya’nın yeniden kalkınmada öncelikli illerden olması için gerekli çalışmaların 

yapılması, 

 Mevlana Kalkınma Ajansı ve KOSGEB desteklerinin artırılması. 


