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HOŞ GELDİN 2019
Sayın Müşterilerimiz ve Saygıdeğer STK Yöneticileri,
Yeni bir dönem, yeni umutlar demektir. Biz de yine bu yıl, siz dış ticaretçilerimiz için
iyileştirme beklediğimiz konuları sıralamak istedik:
1. Serbest Bölgeler’de yer alan firmaların ücret istinası olarak da bilinen Gelir Vergisi
muafiyetinden yararlanabilmeleri için, üretimlerinin %85’ini ihraç etmeleri koşulunda,
ülkemiz içerisindeki ihracat yapan firmalara yaptıkları satış ve teslimlerin ihracata
sayılmaması hususu, bu ürünlerin başka ülkelere satılıp tekrar ülkemize ithal edilmesi
gibi zorluklar getirmektedir. Bahse konu uygulama eksikliğinin bilinmesi,
anlaşılabilmesi ve bu alanda mevzuat düzenlemesinin yapılması,
2. Gümrüklere getirilen eşyaların yanlış veya hatalı beyanlarında, tamamen kötü niyet
damgası ile yıkım derecesine varan kaçakçılık suçlaması ile karşı karşıya olup;
kaçakçılık tanımının gümrüğe beyan edilmemiş ve gümrüklü sahaya girmemiş
eşyalara uygulanmasının ve böylelikle KYOTO anlaşmasına da uygun hale
getirilmesinin sağlanması,
3. Uluslararası yük taşıyan firmaların teslim yeri ve şartlarının bazı acente ve temsilcileri
tarafından uygulanmasının sağlanabilir hale getirilmesi,
4. Bazı yük taşıyıcı veya bazı acentelerin, ithal veya ihraç yükler için uluslararası
standartı olmayan ve yalnızca ülkemiz özelinde ekstra ücretler yaratmalarının ve
uygulamalarının önüne geçilebilmesi,
5. Gümrüklerden yetki alan işletmecilerin, fahiş ücret taleplerinin gümrükler tarafından
kontrolünün sağalabilir hale getirilmesinin sağlanılması,
6. Gümrük İdarelerinin, en kolay görerek daimi müşterileri olan dış ticaret yapan
şirketlere ceza kesmeyi alışkanlık haline getirirken, birçok yabancı satış temsilcisi
olarak ülke gümrüklerimize eşya getiren taşıyıcılara ise herhangi bir yaptırım veya
ceza uygulamadıkları gözlemlenmektedir. Bilhassa yabancı E-Ticaret sitelerinin,
ülkemizdeki muafiyet limitlerini bilerek düşük kıymetli faturalar ile eşya getiriyor
olmaları, yurt içerisinde ürün yapan üreticileri sıkıntıya ve zor duruma düşürmektedir.
7. Birçok şirketimiz, kalite prosesleri, etiklik, Kurumsal Yönetim gibi ilkeler ile
yönetilmekte, halka açık şirketlerimiz de bu yönleri ile denetlenmektedir. Gümrük
İdarelerimizin çok basit hatalar ile düzenlemekte olduğu 241. madde cezaları, daima
sorun teşkil etmektedir. Rakamsal olarak her ne kadar düşük dahi olsa, insan
hatalarına dayalı oluşan bu cezalar, kişi ve kuruluşlara sanki Gümrük İdaresini
aldatmaya çalışmış gibi eksi puan oluşturmaktadır. İşlemlerini doğru olarak yapmaya
çalışan kurumlara düzenlenen bu basit düzeltme cezalarının uygulamadan
kaldırılması yerinde bir karar olacaktır. Ülkemizin bu tür bir gelire ihtiyacı olduğunu
düşünmemekteyiz. Elektronikleşmiş, risk ayrımı yapabilen, hangi gönderenin yahut
hangi alıcının riskli olduğunun bilinebildiği bir sistemde biz halen ve ne yazık ki
atalarımızdan kalmış uygulamalar ile yolumuza devam etmemeli, bu alanda yeni
düzenlemeler yapmalıyız.

Sayın Müşterilerimiz ve Saygıdeğer STK temsilcileri;
İlerleyen süreç içerisinde, müşterilerimizden gelen bildirimlerin yahut önerilerin
değerlendirilmesi gibi konular üzerinde de yazmayı sürdüreceğiz. Sizlerin de bildiği üzere,
Ticaret Bakanımız Sn. Ruhsar Pekcan ve ekibi seçimle gelen değil, dış ticaret sektörü
içerisinde yetişmiş, sektöre mal olmuş kişilerdir. Hal böyle olunca da beklentilerimiz doğal
olarak çok yüksek olmaktadır. Elbette bu durumda Ticaret Bakan Yardımcımız Sn. Gonca
Yılmaz Batur’a da fazlası ile görev düşmektedir. Kendilerine olan güvenimiz tamdır. Elbette
onlarca yıldır oluşmuş bürokrasi ağlarının içerisinde hareket edebilmek kolay bir şey olmasa
da, imkansıza yakın gibi görünen yukarıda sıraladığımız konuların çözümünde bizler son
derece umutluyuz.
Bu ülke insanları on sene önce imkansız denilen bir çok şeyi başardı. Siyasi olmadan Bakan
olan kişilerin başarılarını, bazı Avrupa ülkelerinde duyar ve gıpta ederdik. Ne kadar doğru
işler yapılıyor diye kıskanırken, bizde olabileceğini hayal bile edemezdik, ama oldu.
Bu ülke insanları bunu başardı. Bizlere de daima bu tür güzellikleri ve güzel düşünceleri
yaşatabilmek, sürdürülebilir kılabilmek düşüyor. Kendilerine bir kez daha başarılar diliyoruz.
Güçlü olduğu için haklı olunan değil, haklı olduğu için güçlü olunan bir toplum için….
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