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AHK-TEKSTİL Çalışma Grubu Tarafından Hazırlanan 

Pozisyon Belgesi 

14.05.2019, Versiyon 04

Dünya çapında  90  ülkede  faaliyet  gösteren,  Almanya’nın  130  yurtdışı  ticaret  odasından  biri  olan

Alman-Türk  Ticaret  ve  Sanayi  Odası,  1994  yılından  beri  Alman  ekonomisinin  Türkiye’deki  resmi

temsilciliğini  yürütmekte ve her iki  ülkeden firmaların karşılıklı  ticari  ilişkiler geliştirmesine destek

olmaktadır.

Üyelerimiz,  Türkiye’deki  distribüsyon ağları,  üretim merkezleri  ve  Ar-Ge çalışmalarıyla  ülkenin  dış

ticaret  hacminin  ciddi  bir  bölümünü  oluşturmaktadırlar.  Alman  şirketleri  uluslararası  piyasalarda

edindikleri tecrübelerin Türkiye pazarına aktarılmasında önemli bir görev üstlenmektedirler.

Alman-Türk  Ticaret  ve  Sanayi  Odası  üyesi  tekstil  firmaları  sektörün  genel  sorunlarını  gündeme

taşımak amacıyla AHK-Tekstil Çalışma Grubunu kurmuşlardır. 

AHK- Tekstil Çalışma Grubu üyeleri şunlardır:

Hugo Boss Tekstil San. Ltd. Şti.
Metro  Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hizm. Tic.Ltd. Şti
Usar Dış Ticaret Ltd. Şti.

1. Yeni Mevzuat Hükümleri ve Tebliğ İle Getirilen Ek Yükümlülükler

AHK-Tekstil  Çalışma  Grubu  tarafından  gündeme  getirilmek  istenen  ilk  konu  “İthalatta

Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” kapsamında getirilen ek yükümlülükler ve Uzakdoğu

ülkelerinden ithal edilen hazır giyim, çanta ve ayakkabı cinsi eşyaların ithalatında yaşanan

sorunlardır.

İTKİB tarafından  “31 Ocak 2019 tarihinden itibaren 42.02 (çanta, mahfaza, cep telefonu ve tablet

kılıfları gibi) ve 42.03 (Deri ve köseleden giyim eşyası ve aksesuarı),   tarife pozisyonları ile 61 (örme

giyim eşyası  ve  aksesuarları)  ,  62.(dokuma giyim  eşyası  ve  aksesuarları),  63  (havlu,  çarşaf  vb  ev

tekstili), 64.(ayakkabı, terlik, bot, çizme, sandalet, panduf vb) (64.06 hariç (ayakkabı aksamı) ) fasıllar

altında  sınıflandırılan  eşyadan,  Çin  Halk  Cumhuriyeti,   Bangladeş,  Vietnam,  Endonezya,  Hindistan,

Kamboçya, Pakistan, Sri Lanka, Burma (Myanmar), Tayland  menşeli olanlarına yönelik yapılacak kayıt

belgesi  başvurularında ithalatçı  firmaların  üretim,  ihracat,  ithalat  ve  istihdam verisi  gibi  kriterleri

dikkate  alarak  yapılacak  olan  risk  bazlı  değerlendirme  sonucunda  gerekli  kriterleri  karşılamayan

firmalardan bazı  ek  bilgi  ve belgeler  talep edileceği  belirtilmiştir.  Kayıt  Belgesi  alabilmek için  söz

konusu ek bilgi ve belgelerin İTKİB Genel Sekreterliği’ne sunulması gerekmektedir. 
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Ayrıca,Bununla  birlikte,  menşe  ülke  ve  firma  bazında  gerçekleşen  ithalat  izlenecek  olup;  gerekli

görülmesi  halinde  diğer  ülkelerden  veya  firmalardan  da  ek  bilgi  ve  belge  talep  edilebilecektir.”

şeklinde duyuru yapılmıştır. 

2018 yılı verilerini gösteren ve her yıl Haziran ayında düzenli olarak İTKİB e verilen YMM evrakları ile

birlikte 2018 yılının değerlendirileceği ve buna göre firmanın ek bilgi ve belge istenip istenmemesi

durumunda gerekli görülür ise revizyon yapılacağı yine sözlü olarak İTKİB tarafından paylaşılmıştır. 

Bu bahisle talep edilecek ek bilgi ve belgeler aşağıdaki gibidir;

-İhracatçı/Üretici Bilgi Formu. (Menşe ülke yetkili  makamlarınca yapılacak olan resmi kurum içerik

onayının ardından ülkemizin menşe ülke diplomatik temsilciliklerine onaylatılacaktır.)

-Varsa  üretici  firmanın  sahip  olduğu  marka/markaların  tescil  belgesi.  (Menşe  ülke  yetkili  makam

onayının ardından Türkçe’ye yeminli tercümesi yaptırılacak olup hem menşe ülke dilindeki belgeler

hem Türkçe belgeler ülkemizin menşe ülkedeki diplomatik temsilciliklerine onaylatılacaktır.)

-Üretici firmanın ülkemizde yerleşik olan bir marka sahibine üretim yapması halinde, marka sahibi

ithalatçı firmanın marka tescil belgesinin fotokopisi ve iki firma arasındaki ticari ilişkiyi tevsik edici

bilgi/belgeler.

2. Uygulamada Karşılaşılan Zorluklar ve Belirsizlikler

İthalatta Gözetim Uygulanmasına ilişkin yukarda belirtilen son iki tebliğin, başta ithalat yapan firmalar

olmak üzere ara ürün ithalatı yaparak ihracat yapan yerel üreticileri  de olumsuz şekilde etkilediği

edilmiştir. Tarife dışı engel olarak adlandırılabilecek bu tür uygulamaların AB ile içinde olduğumuz

Gümrük Birliği şartlarına aykırı olduğu da ayrı bir gerçektir. Türkiye’nin uyguladığı tarife dışı engeller

nedeniyle özellikle Türkiye’de yatırım olan yabancı yatırımcılar olumsuz şekilde etkilenmekte ve bu

durum  Türkiye’de  yabancı  yatırımcılara  karşı  olumsuz  ve  zarar  verici  uygulamalar  olduğuna  dair

özellikle  Alman kamuoyunda  bir  anlayış  oluşmasına  neden  olmaktadır.  İthalata  dayalı  Türkiye’de

üretim yaparak ihraç eden firmalar da bu nedenle Almanya pazarındaki alıcılarından olumsuz yönde

tepki almaktadırlar. 

Son tebliğde talep edilen belgelerin sağlanmasında özellikle büyük zorluklar yaşanmaktadır.  Bir çok

üretici  firma ürünleri  ve  üretimleriyle  ilgili  gizli  tutulması  gereken  bilgiler  içerdiğini  belirterek  bu

formları doldurmak istememektedirler. Tebliğde talep edilecek ek bilgi ve belgelerin onaylatılacağı

resmi  kurumların  statüsü belirtilmemiştir.  (Ticaret  Odası,  Sanayi  Odası,  Noter,  Vergi  Dairesi  gibi.)
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Ayrıca bir çok ülkede resmi kurumlar tarafından onaylama işlemi yapılmadığı, üreticiler tarafından

paylaşılmaktadır. 

Yurtdışında onay alınması gereken Türk resmi makamlarının da konu ile ilgili bilgisi bulunmadığı tesbit

edilmiştir.  

Bazı  firmaların  bu  tebliğ  ile  getirilen  uygulamadan  muaf  tutulduğu  görülmüştür.  Ancak  muafiyet

alınması  için  belirlenen  kriterler,  bu  firmalara  yazılı  veya  sözlü  resmi  olarak  açıklanmamıştır.  Bu

durum hem muafiyet alan hem de alamayan firmalar nezdinde ciddi sıkıntılar yaratmaktadır. Çünkü

firmalar  tüm  satış  veya  üretim+satışlarının  kaynağını  oluşturan  ithalata  bağlı  ürün  girişlerini

etkileyecek  ve  tamamen  durduracak  bu  düzenlemelerin  ne  zaman  uygulanıp  ne  zaman

uygulanmayacağını bilmeden ticari plan yapamamaktadırlar. 

İTKİB  ve  İthalat  Genel  Müdürlüğü  tarafından  muafiyet  alan  firmaların  2017’deki  rakamlarını

korumaları  önerilmektedir.  Ancak  muafiyet  alamayan  firmalar  tarafından muafiyet  alabilmek  için

istihdamın  ya  da  ihracatın  ne  oranda  arttırılması  gerektiği  bilinmemektedir.  Kriterler  sisteme

girildiğinde, otomatik olarak firmaların muaf olduğu veya olmadığı görülmektedir. 

Örneğin  muafiyet  alamayan  firma  1  USD  ya  da  1  işçi  eksik  olduğu  için  mi  muafiyet  alamadığı

bilinemediğinden,  muafiyet  almak  isteyen  firmaların  hangi  hedeflere  ulaşmaları  gerektiği

belirlenememektedir.  Aynı durum muafiyet alan firmaların bu durumu koruyabilmeleri için gerekli

çabayı  göstermesi  için  de  geçerlidir.  Kriterlerin  yazılı  veya  sözlü  olarak  açıklanmaması  sebebiyle,

firmalar  stabil  bir  faaliyet  gösterebilmek  adına  önlemler  alamamakta  ve  bu  durum  ciddi  ticari

belirsizliklere sebebiyet vermektedir. 

Ek bilgi ve belge sunulduğunda ne kadar süre içerisinde onaylanacağı ya da reddedileceği ile ilgili

yazılı bir süre bulunmamakta, 120 gün, 180 gün gibi bir süre aralığından bahsedilmektedir. 

İstihdam ve diğer kriterlerin yıllara göre arttırılacağına dair duyumlar olup, mevcut kriterleri koruyor

olmanın da kesin sonuç oluşturmayacağı yönünde endişeler söz konusudur. 
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3. Geliştirilebilecek Alanlar ve Öneriler

Öncelikle muafiyet ile ilgili kriterlerin açık bir şekilde belirlenmesi ve duyurulması gerekmektedir. Bu

durumda, muafiyet alan şirketler, bu statüyü korumak adına çaba sarf ederek, hem ülke ekonomisi

hem  de  ticaret  dünyasının  menfaatine  olacak  şekilde  gelişim  olanağı  sağlayacaktır.  Hali  hazırda

kriterleri  karşılamayan  firmaların,  gelişim  göstermesini  sağlamak  ve  dolaylı  olarak  istihdam  ile

ihracatı/üretimi arttırmak için de kriterlerin paylaşılması önemlidir. 

Ticari planlamaların daha doğru yapılabilmesi ve firmanın sahip olduğu muafiyet esnasında verdiği

siparişlerle  ilgili  mağduriyetler  yaşanmaması  için  muafiyet  bitiş  (yada  yeniden  değerlendirme

periyodu) tarihlerinin de İTKİB sisteminde görünür olması ve 

muafiyeti sona erecek firmaların sipariş verdiği ürünleri ithal edebilmeleri için ne kadar geçiş süresi

verileceğinin de netleştirilerek firmalara duyurulması yararlı olacaktır.

Bazı markalar ülkemize birden fazla ithalatçı üzerinden pazara girmekte, bazılarında ise ithalatçı tek

olsa da mağazaların franchise olması sebebi ile istihdam sayısının ithalatçı firmaya yararı olmamakta

ve ithalatçı muafiyet alamamaktadır. Dolaylı olarak o markanın mağazalarında çalışan personelin işsiz

kalmasına,  mağazanın  kapanması,  markanın  pazardan  çekilmesi  gibi  durumlara  sebebiyet  verme

olasılığını kuvvetlendirmektedir. Bu tür firmalarda muafiyeti ithalatçıya değil, o markanın ülkemizde

sağladığı istihdam göz önünde bulundurularak ihracatçıya verilmelidir. 

Yurtdışında  onay  alınması  gereken  resmi  makamlar  paylaşılabilir.  İlgili  ülkelerdeki  bu  resmi

makamlara bildirimde bulunulabilir.  

İthalatçı  firmaların  ve/veya ithalata  dayalı  üretim yapan yerel  üreticilerin,  Türkiye  içinden tedarik

yapmasının sağlanması için yerel üreticilerin uluslararası üretim standartlarında üretim yapmasının

sağlanması konusunda ivedi adımlar atılmalıdır.  Yerel üreticilerin özellikle işçi haklarını tam olarak

sağladıklarını  (SGK  ödemelerinin  tam  yapılmaması,  sigortasız  yabancı  işçi  çalıştırılmaması)

kanıtlanması  noktasındaki  eksikliklerin  giderilmesi  uluslararası  markaların  üretim  merkezlerini

Türkiye’ye kaydırması konusunda teşvik edici olacaktır. 
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