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1.1.YÖNETİM VE ODA/BORSA MEVZUATI
Yönetim Kurulumuz; 1 Başkan, 2 Başkan Yardımcısı, 1 Muhasip Üye, 7 üye ve toplamda 11 kişiden oluşmaktadır. Odamızda 26 meslek
grubunda 52 Meclis Üyesi ve 130 Meslek Komitesi Üyesi görev yapmaktadır.

27 Kasım 2017 tarihli meclis toplantımıza Kayseri Valisi Sn. Süleyman Kamçı
konuşmacı olarak katıldı.

Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı

Görevi

ABİDİN ÖZKAYA

MECLİS BAŞKANI

MEHMET İLGÜ

MECLİS BAŞKAN YRD.

AHMET GÜMÜŞCÜ

MECLİS BAŞKAN YRD.

ALİ BAKTIR

MECLİS KATİP ÜYE

MEHMET BÜYÜKSİMİTCİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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ALİ OĞUZÖNDER

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YRD.

ABDULLAH OĞUZBAŞ

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YRD.

ORHAN SAKİ

YÖNETİM KURULU SAYMAN ÜYESİ

İBRAHİM EZİNÇ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

BEKİR GÜLDÜOĞLU

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

MURAT BAŞYAZICIOĞLU

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

AHMET ESER

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

NUH MEHMET AKKAŞ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

KADİR ÜÇOK

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

MEHMET ARSOY

YÖNETİM KURULU ÜYESİ

MÜRSEL YÜKSEL

MECLİS ÜYESİ

RECEP BENK

MECLİS ÜYESİ

ABDULKADİR ÖZSELAMOĞLU

MECLİS ÜYESİ

SEYFİ BÜYÜKİNCE

MECLİS ÜYESİ

HACI MEHMET TANÇ

MECLİS ÜYESİ

TURGUT BOZKURT

MECLİS ÜYESİ

SEMA ELMACIOĞLU

MECLİS ÜYESİ

HASAN ÇINAR

MECLİS ÜYESİ

HAZAR SARAÇOĞLU

MECLİS ÜYESİ

MEHMET SARIALP

MECLİS ÜYESİ

REFİK ONUR KILIÇER

MECLİS ÜYESİ

ŞEREF ÖZDEMİR

MECLİS ÜYESİ

MEHMET ÖZSUVEREN

MECLİS ÜYESİ

SAMİ DELİKAN

MECLİS ÜYESİ

YUSUF ÖZKAN

MECLİS ÜYESİ

MEHMET ALİ YÖRÜK

MECLİS ÜYESİ

MUSTAFA ATEŞ

MECLİS ÜYESİ

SAVAŞ TÜRKOĞLU

MECLİS ÜYESİ

ABDULLAH YAŞAR

MECLİS ÜYESİ

MURAT ERGÜVEN

MECLİS ÜYESİ

İBRAHİM GÖKNAR

MECLİS ÜYESİ

MEHMET ARİF BÜYÜKKEÇECİ

MECLİS ÜYESİ

HALİT ÖZKAYA

MECLİS ÜYESİ

ZEKİ KÜÇÜKKATIRCI

MECLİS ÜYESİ

ERTUNÇ LAÇİNEL

MECLİS ÜYESİ

ALİ YILDIZ

MECLİS ÜYESİ

MEHMET KARABULUT

MECLİS ÜYESİ

MUSTAFA BİRKOL

MECLİS ÜYESİ

MEHMET YAYLA

MECLİS ÜYESİ

MUSTAFA KEMAL SAÇMACI

MECLİS ÜYESİ
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ADEM OFRAZ

MECLİS ÜYESİ

ÖMER ÇANAKÇIOĞLU

MECLİS ÜYESİ

YAHYA KEMAL BERBER

MECLİS ÜYESİ

İSA KIZILÖZ

MECLİS ÜYESİ

ERKUT KORKMAZ

MECLİS ÜYESİ

EMİN SARPTAŞ

MECLİS ÜYESİ

AHMET ÇATAL

MECLİS ÜYESİ

18 Mart 2017 tarihli meclis Toplantımızı Çevre ve Şehircilik Bakanı Sn.
Mehmet Özhaseki’nin katılımı ile yaptık.

“Türkiye’nin Üretim Üssü Kayseri”

3

KAYSERİ
SANAYİ ODASI

2017

Meslek Komiteleri
Adı Soyadı

Görevi

1. Grup
MEHMET MİRAT ELMACI

BAŞKAN

AHMET YAVUZ ALPARSLAN

BAŞKAN YRD.

ABDULLAH CEZMİ ÇİNÇİK

ÜYE

MÜRSEL YÜKSEL

ÜYE

RECEP BENK

ÜYE

2. Grup
HAMDİ ORUÇOĞLU

BAŞKAN

LÜTFİ ÇARŞIBAŞI

BAŞKAN YRD.

MURAT ARAR

ÜYE

BEKİR GÜLDÜOĞLU

ÜYE

ABDULKADİR ÖZSELAMOĞLU

ÜYE

3. Grup
MEHMET NAYCI

BAŞKAN

SERDAR AÇIK

BAŞKAN YRD.

YUNUS CİMŞİT

ÜYE

SEYFİ BÜYÜKİNCE

ÜYE

HACI MEHMET TANÇ

ÜYE

4. Grup
NEVZAT SEYOK

BAŞKAN

MEHMET ULUTOPCU

BAŞKAN YRD.

ENES ÖZHASEKİ

ÜYE

MURAT BAŞYAZICIOĞLU

ÜYE

TURGUT BOZKURT

ÜYE

5. Grup
MUSTAFA YILDIRIM

BAŞKAN

VEYSEL BOZKURT

BAŞKAN YRD.

OKAN ÖZKARAKAYA

ÜYE

SEMA ELMACIOĞLU

ÜYE

HASAN ÇINAR

ÜYE

6. Grup
MUSTAFA BURHANİYELİ

BAŞKAN

DOĞAN MERCAN

BAŞKAN YRD.

ÖMER FARUK BIÇAKCIOĞLU

ÜYE

AHMET GÜMÜŞCÜ

ÜYE

HAZAR SARAÇOĞLU

ÜYE

7. Grup
ADEM DERİNEL

BAŞKAN

REFİK ONUR KILIÇER

BAŞKAN YRD.

MEHMET MURAT ÖZMEN

ÜYE

MEHMET SARIALP

ÜYE

İBRAHİM SARIALP

ÜYE
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8. Grup
ÖMER BEĞENDİK

BAŞKAN

MEHMET ÇİFLİKÇİOĞLU

BAŞKAN YRD.

METİN ÖZKAYA

ÜYE

MEHMET ÖZSUVEREN

ÜYE

ŞEREF ÖZDEMİR

ÜYE

9. Grup
SAMİ DELİKAN

BAŞKAN

ÇAĞLAR SOYSARAÇ

BAŞKAN YRD.

MEHMET ARSLANTAŞ

ÜYE

ÖMER HİSAR

ÜYE

MEHMET ARSOY

ÜYE

10. Grup
MUAMMER ARSLAN

BAŞKAN

AYHAN ÇATALKAYA

BAŞKAN YRD.

SALİH EŞSİZLER

ÜYE

MEHMET ALİ YÖRÜK

ÜYE

YUSUF ÖZKAN

ÜYE

11. Grup
ORHAN DOĞAN

BAŞKAN

YILMAZ AKANSU

BAŞKAN YRD.

MUSTAFA ATEŞ

ÜYE

MUSTAFA EBİÇ

ÜYE

ABİDİN ÖZKAYA

ÜYE

12. Grup
ERSİN KARACABEY

BAŞKAN

METİN KANTARCI

BAŞKAN YRD.

ÖMER KARAKAYA

ÜYE

ORHAN SAKİ

ÜYE

SAVAŞ TÜRKOĞLU

ÜYE

13. Grup
HÜSEYİN BAŞMISIRLI

BAŞKAN

SEYİT DEMİR

BAŞKAN YRD.

FATİH ÖZDEMİR

ÜYE

ALİ OĞUZÖNDER

ÜYE

İBRAHİM EZİNÇ

ÜYE

14. Grup
TURAN KABAK

BAŞKAN

İSMAİL ÇINAR

BAŞKAN YRD.

MUSTAFA TUNA

ÜYE

ABDULLAH YAŞAR

ÜYE

MURAT ERGÜVEN

ÜYE

“Türkiye’nin Üretim Üssü Kayseri”
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15. Grup
KÖKSAL ZORLU

BAŞKAN

EMİN YALÇINKAYA

BAŞKAN YRD.

SABİT ÖZPAÇACI

ÜYE

MEHMET ARİF BÜYÜKKEÇECİ

ÜYE

İBRAHİM GÖKNAR

ÜYE

16. Grup
AHMET GÜLBUDAK

BAŞKAN

ZAFER BAKTIR

BAŞKAN YRD.

MEHMET BEHRET

ÜYE

HALİT ÖZKAYA

ÜYE

ZEKİ KÜÇÜKKATIRCI

ÜYE

17. Grup
NACİ LEKESİZ

BAŞKAN

FATİH ERKAN

BAŞKAN YRD.

TANER KÜÇÜKÇAKMAK

ÜYE

ERTUNÇ LAÇİNEL

ÜYE

ABDULLAH OĞUZBAŞ

ÜYE

18. Grup
MUSTAFA HAŞİM BAYRAM

BAŞKAN

MUSTAFA KEMAL SAÇMACI

BAŞKAN YRD.

ALİ YILDIZ

ÜYE

MUSTAFA AYDINOĞLU

ÜYE

FİRDES BAKIRDÖĞEN

ÜYE

19. Grup
ERCAN NALBANTOĞLU

BAŞKAN

MEHMET KARABAŞOĞLU

BAŞKAN YRD.

AYDEMİR ERENDEMİR

ÜYE

MEHMET KARABULUT

ÜYE

AHMET ESER

ÜYE

20. Grup
LEVENT AKÇAKOYUNLU

BAŞKAN

YAVUZ DEMİROK

BAŞKAN YRD.

ZUHAL GÖZÜKÜÇÜK

ÜYE

MEHMET BÜYÜKSİMİTCİ

ÜYE

MUSTAFA BİRKOL

ÜYE

21. Grup
SEDAT BÖYÜK

BAŞKAN

YAVUZ DUR

BAŞKAN YRD.

VEDAT BOZDAĞ

ÜYE

MEHMET YAYLA

ÜYE

ALİ BAKTIR

ÜYE
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22. Grup
ALİ ÇETİN

BAŞKAN

ŞENOL GÜNEŞ

BAŞKAN YRD.

SONER AKBULUT

ÜYE

YAVUZ EFİLTİ

ÜYE

ÖMER ÇANAKÇIOĞLU

ÜYE

23. Grup
NUH MEHMET AKKAŞ

BAŞKAN

YUSUF KANATLI

BAŞKAN YRD.

ALİ RIZA ŞENOZAN

ÜYE

ŞAHİN NURSAÇAN

ÜYE

ÖMER YAVAŞ

ÜYE

24. Grup
LEVENT SOMTAŞ

BAŞKAN

MUSTAFA KULKUL

BAŞKAN YRD.

SELAHATTİN SARIALP

ÜYE

MEHMET İLGÜ

ÜYE

İSA KIZILÖZ

ÜYE

25. Grup
MUSTAFA ALTINOK

BAŞKAN

SEMİH ERASLAN

BAŞKAN YRD.

MEHMET ZAHİT AKSOY

ÜYE

ERKUT KORKMAZ

ÜYE

EMİN SARPTAŞ

ÜYE

26. Grup
MEHMET BİRER

BAŞKAN

METİN AYVAZ

BAŞKAN YRD.

ÜMİT AKDENİZ

ÜYE

AHMET ÇATAL

ÜYE

KADİR ÜÇOK

ÜYE
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30 Eylül 2017 tarihli meslek komitesi toplantısı

07 Ekim 2017 tarhli meslek komitesitoplantısı

Disiplin Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı

Görevi

MEHMET MACİT GÜL

Başkan

FIRAT ÖZKAN

Üye

MEHMET OKTAY PÜSKÜLLÜ

Üye

HACI MEHMET DURAK

Üye

METİN AYVAZ

Üye
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Hesapları İnceleme Komisyonu Üyeleri
Adı Soyadı

Görevi

RECEP BENK

Başkan

MÜRSEL YÜKSEL

Üye

İBRAHİM GÖKNAR

Üye

MURAT ERGÜVEN

Üye

HACI MEHMET TANÇ

Üye

• Odamız aylık olağan Meclis Toplantılarına Kayseri Protokolünden üst düzey yöneticiler davet edilmektedir.

2017 Yılında Oda meclis toplantılarında üyelerle buluşturduğumuz üst düzey yöneticiler;
Meclis Toplantısı Tarihi

Davet Edilen Üst Düzey Yönetici

30 OCAK 2017

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SN.MUSTAFA ÇELİK'İN KATILIMI İLE MECLİS TOPLANTISI

27 ŞUBAT 2017

ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRÜ SN.AHMET AYÇİÇEK'İN KATILIMI İLE MECLİS TOPLANTISI

18 MART 2017

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI SN.MEHMET ÖZHASEKİ'NİN KATILIMI İLE MECLİS TOPLANTISI

22 MAYIS 2017

TALAS BELEDİYE BAŞKANI SN.MUSTAFA PALANCIOĞLU'NUN KATILIMI İLE MECLİS TOPLANTISI AKABİNDE AKŞAM YEMEĞİ

31 TEMMUZ 2017

MECLİS TOPLANTISI-YMM HÜSEYİN KARSLIOĞLU

30 EKİM 2017

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SN.MUSTAFA ÇELİK'İN KATILIMI İLE MECLİS TOPLANTISI

27 KASIM 2017

KAYSERİ VALİSİ SN.SÜLEYMAN KAMÇI'NIN KATIIMI İLE MECLİS TOPLANTISI

Odamız aylık olağan meclis toplantısına Kayseri protokolünden üst düzey
yöneciler davet edimeketedir.
30 Ocak 2017 tarihli meclis toplantımızı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı
Sn. Mustafa Çelik’in katılımı ile yaptık.

“Türkiye’nin Üretim Üssü Kayseri”
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1.2.MALİ YÖNETİM
MALİ POLİTİKAMIZ
Kayseri Sanayi Odası; stratejik amaçlarını gerçekleştirmek ve varlığının sürekliliğini sağlamak için ihtiyaç duyduğu mali kaynaklarını,
şeffaflık, hesap verebilirlik ilkelerini esas alarak, riskin en az olduğu alanda değerlendirir, mevzuatlarla tanımlanmış yetki ve sorumluluklarla etkin bir şekilde yönetir.

75,42
75,07

83,20
71,42

79,36
77,20

77,29
71,45

74,63
74,04

83,77
73,01

2013

2014

2015

2016

2017

79,38
78,62

2011

2012

80,24
81,17

80,52
80,45

87,74
84,87

81,08

81,46
62,81

60,95

57,24

56,71

2010

40,00

30,88

60,00

32,10

80,00

69,99
81,39

BÜTÇE GERÇEKLEŞTİRME ORANLARI
100,00

20,00

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

0,00

GELİR

GİDER

Kaynak: KAYSO Sicil ve Mali İşler Birimi

MATBU EVRAK SATIŞI

Kaynak: KAYSO Sicil ve Mali İşler Birimi

10

2017

KAYSO ÜYE SAYISI

2000
0

2005

KAYIT OLAN ÜYE
168

KAYDI SİLİNEN ÜYE
14

TOPLAM ÜYE SAYIMIZ
899

2006

130

26

1003

2007

110

18

1095

2008

61

77

1079

2009

34

53

1060

2010

61

51

1070

2011

59

69

1060

2012

109

50

1119

2013

108

61

1166

2014

90

61

1195

2015

48

32

1211

2016

50

43

1218

2017

248

44

1422

Kaynak: KAYSO Sicil ve Mali İşler Birimi

KAZANILMIŞ PROJE DESTEĞİ TUTARLARI
Proje Adı

Tutar

Oran -KAYSO Stratejik Planlama Eğitimi

15.000,00TL

“Türkiye’nin Üretim Üssü Kayseri”
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1.3. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ
Müşteri odaklı, yaratıcı, yenilikçi ve fark yaratma” anlayışını belirleyen bir organizasyon oluşturmaktır. Bu prensipten güç alarak, organizasyonlarımızın bütün kadrolarında toplam kalite anlayışıyla görevini yerine getiren, iç ve dış müşteri memnuniyetine önem veren
personel istihdamını gerçekleştirmek; çalışanların yetenek ve yetkinliklerine göre sürekli gelişimlerini sağlayacak kaynakları sunmak.
Çalışanların nitelik ve nicelik anlamında planlamasını yapmak, işin niteliklerini ve örgüt kültürümüze uyum sağlayacak personelin istihdamını sağlamak, Çalışanların organizasyona etkin ve verimli şekilde katılımını sağlamak, Etkin bir eğitim planı ile kişilerin bireysel
ve fonksiyonel gelişimlerini katkıda bulunacak ve kendilerini geliştirme imkanı sunacak eğitim programlarını oluşturmak, Örgüt içi
iletişim ve çalışma ortamındaki huzuru en üst seviyeye çıkarmak.
Her kademede çalışan personelin moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak, Organizasyon içi dayanışma ve takım ruhunu
güçlendirmek, Çalışanların maddi ve manevi haklarını korumak, İş sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarının organizasyonun her kadrosunda etkin ve verimli şekilde uygulanmasını sağlamak, Çalışma koşullarının devamlı iyileştirmesine yönelik çalışmalarda bulunmak,
çalışanların ileriye dönük kariyer gelişimini izleyerek, kariyer yolculuğunda her çalışana eşit fırsatlar sunmak ve kişisel gelişimlerini
desteklemektir.
PERSONEL ANALİZİ

Kaynak: KAYSO İnsan Kaynakları Birimi

12

2017
CİNSİYET

Kaynak: KAYSO İnsan Kaynakları Birimi

Personele Yönelik Düzenlenen Eğitimler
Tarih

Konu

12 Ocak 2017

Yatırım Teşvik Mevzuat

31 Mayıs 2017

İş Etiği ve Ahlaki Karar Verme

30 Haziran 2017

Problem Çözme Teknikleri

18 Temmuz 2017

Mesleki Yeterlilik Belgesi Başvuruları

14 Eylül 2017

KEP ve E-imza

1 Kasım 2017 -

2 Kasım 2017

Elektronik Belge Yönetim Sistemi(EBYS)

15 Kasım 2017-16 Kasım 2017-17 Kasım 2017

Dış Ticaret ve Yatırım İletişim Noktaları

18 Kasım 2017

Emekli Sandığı İşlemleri

2 Aralık 2017- 3 Aralık 2017

TOBB Dijital Dönüşüm Projesi Eğitimi

31 Mayıs 2017 tarihinde İş Etiği ve Ahlaki Karar Verme eğitimi yapıldı

“Türkiye’nin Üretim Üssü Kayseri”
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1.4.İŞ PLANLAMASI VE YÖNETİMİ
• STRATEJİK AMAÇLARIMIZ
AMAÇ 1- KAYSO’ NUN İLETİŞİM FAALİYETLERİNİ KUVVETLENDİRMEK
AMAÇ 2- SANAYİCİNİN GELİŞİMİNE KATKIDA BULUNMAK
AMAÇ 3- KAYSO HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK
AMAÇ 4- ÜYE SAYISINI ARTIRMAK

• STRATEJİK HEDEFLER
AMAÇ 1- KAYSO’ NUN İLETİŞİM FAALİYETLERİNİ KUVVETLENDİRMEK
Stratejik Hedef

Performans Göstergeleri

5 Yıllık Hedef

Online işlemlerde iyileştirme yapılması

Online işlem sayısı

375

Etkinlikleri(seminer, panel, konferans vs.)artırmak

Etkinlik sayısı

250

Üyelerle istişare toplantısı düzenlemek

Toplantı sayısı

30

Yerel ve ulusal alanda Kayso nun tanınırlığının geliştirilmesi

Basında yer alma Sayısı

11250

Stratejik Hedef

Performans Göstergeleri

5 Yıllık Hedef

Görüş Oluşturmak

Sonuç Alınabilen Görüş Sayısı

10

Uluslararası temas sayısını artırmak

Temas sayısı

50

Yurtdışı seyahatleri artırmak

Seyahat sayısı

10

Üniversite sanayi işbirliğini geliştirmek

Etkinlik sayısı

30

Temsilcilik görevlerinin etkinliğini artırmak

Temsil görevi sayısı

3125

Stratejik Hedef

Performans Göstergeleri

5 Yıllık Hedef

SüreçYönetim Sistemini Kurulması

Sistemin aktif çalışması

Sistemin % 100
ünün tamamlanması ve kullanılmasının sağlanması

AMAÇ 2- SANAYİCİNİN GELİŞİMİNE KATKIDA BULUNMAK

AMAÇ 3- KAYSO HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK

Proje ve desteklerle hizmet sayısının artırılması ve mevcut hiz- Hizmet sayısı
metlerin geliştirilmesi

10

AMAÇ 4- ÜYE SAYISINI ARTIRMAK
Stratejik Hedef

Performans Göstergeleri

5 Yıllık Hedef

Firmaları üyeliğe davet etmek

Yeni üye sayısı

500

14

2017
2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLAN 2017 YIL SONU GERÇEKLEŞME DURUMU
Stratejik Hedef

Performans Göstergeleri

2017 yıl sonu
gerçekleşen

5 yıllık Hedef

Online işlemlerde iyileştirme yapılması

Online işlem sayısı

375

266

Etkinlikleri(seminer, panel, konferans vs.)artırmak

Etkinlik sayısı

250

44

Üyelerle istişare toplantısı düzenlemek

Toplantı sayısı

30

13

Yerel ve ulusal alanda Kayso nun tanınırlığının Basında yer alma sayısı
geliştirilmesi

11250

2167

Görüş Oluşturmak

Sonuç Alınabilen Görüş Sayısı

10

7

Uluslararası temas sayısını artırmak

Temas sayısı

50

13

Yurtdışı seyahatleri artırmak

Seyahat sayısı

10

3

Üniversite sanayi işbirliğini geliştirmek

Etkinlik sayısı

30

13

Temsilcilik görevlerinin etkinliğini artırmak

Temsil görevi sayısı

3125

742

SüreçYönetim Sistemini Kurulması

Sistemin aktif çalışması

Sistemin
% yok
100
ünün
tamamlanması ve
kullanılmasının
sağlanması

Proje ve desteklerle hizmet sayısının artırılması ve Hizmet sayısı
mevcut hizmetlerin geliştirilmesi

10

2

Firmaları üyeliğe davet etmek

500

248

Yeni üye sayısı

“Türkiye’nin Üretim Üssü Kayseri”
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1.5.HABERLEŞME VE YAYINLAR

Kaynak: KAYSO Araştırma Basın Yayın Birimi

Kaynak: KAYSO Araştırma Basın Yayın Birimi

16

2017

FAALİYET RAPORU

2017

1.6.BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI
BİLGİ İŞLEM POLİTİKAMIZ
Kayseri Sanayi Odası, güncel ve güvenilir bilgiyi karar alma süreçlerinde etkin kullanmak ve iş sürekliliğini sağlamak amacıyla; gizlilik,
bütünlük ve erişilebilirlik ilkelerini dikkate alır, bilginin güvenliğini sağlar, teknolojiyi yakından izler, yeni, uygun, güvenli ve çevreye
duyarlı teknolojilerle iş süreçlerini donatır.

Kaynak: KAYSO Araştırma Basın Yayın Birimi

“Türkiye’nin Üretim Üssü Kayseri”
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1.7.ÜYE İLİŞKİLERİ
ÜYE İLİŞKİLERİ POLİTİKAMIZ
Kayseri Sanayi Odası üye ve çözüm odaklılık, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda üye ilişkilerini yönetir.
Üyelerinin iletişim gereksinimlerini belirler ve yönetir.
Kayso, Üyelerinin şikayet, dilek ve önerilerini kolayca iletebildiği, bu taleplerin hızlı, etkin, objektif, adil ve gizlilikle ele alındığı, yasalara
uygun şekilde değerlendirildiği ve gerekli iyileştirmelerin yapılarak üye odaklı yaklaşımın takip edildiği bir üye memnuniyet sistemini
taahhüt eder.

BAŞARILI SANAYİCİLERİMİZ İÇİN ÖDÜL TÖRENİ DÜZENLİYORUZ
23 Aralık 2017 tarihinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Sanayi Gecemiz”’i yaptık. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci,
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız ve İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, il protokolü, STK temsilcileri ve sanayicilerimiz katıldığı gecede İSO İlk 500, İkinci 500, ihracat
ve özel ödüller kategorisinde sıralamaya giren üyelerimize plaket takdim edildi.

18

2017

“Türkiye’nin Üretim Üssü Kayseri”
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YENİ ÜYELERİMİZE BERAT TÖRENİ DÜZENLİYORUZ

20

2017
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2017

Odamıza yeni kayıt yaptıran üyelerimize yönelik 09 Aralık 2017 tarihinde
berat töreni gerçekleştirildi.

2017 YILI KAYSO ETKİNLİKLERİMİZ
Tarihi

Etkinlik Konusu

13 OCAK 2017

GIDA SEKTÖRÜNDEKİ FİRMALAR İLE İSTİŞARE TOPLANTISI

13 OCAK 2017

"ENERJİK SOHBETLER" KONULU TOPLANTI

16-17-18-19 OCAK 2017

HİJYEN EĞİTİMİ-40'AR KİŞİ KATILACAK

16 OCAK 2017

VALİ BEY'İN BAŞKANLIĞINDA YEMEKLİ TOPLANTI

24 OCAK 2017

VALİ BEY'İN KATILIMI İLE İL İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM KURULU TOPLANTISI

24 OCAK 2017

TV KAYSERİ BAŞKANLAR KONUŞUYOR PROGRAMI İÇİN VTR ÇEKİMİ YAPILACAK

28 OCAK 2017

ULAŞTIRMA BAKANI VE ÇEVRE BAKANI'NIN KATILIMI İLE KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI

29 OCAK 2017

MÜSİAD 22. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

30 OCAK 2017

AGÜ REKTÖRLÜK ATAMASI SÜRECİNCE YÖK ÜYELERİ İLE GÖRÜŞME

30 OCAK 2017

ÜSAİV'İN FABRİKADA BULUŞALIM ETKİNLİĞİ

31 OCAK 2017

ÜSAİV'İN FABRİKADA BULUŞALIM ETKİNLİĞİ

1 ŞUBAT 2017

HOLLANDA'DAN GELECEK YABANCI YATIRIMCILAR(2 KİŞİ)VE SN.HÜSEYİN BAYKAN

1 ŞUBAT 2017

ÜSAİV'İN FABRİKADA BULUŞALIM ETKİNLİĞİ

2 ŞUBAT 2017

ÜSAİV'İN FABRİKADA BULUŞALIM ETKİNLİĞİ

3 ŞUBAT 2017

SGK İL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN PAYDAŞ TOPLANTISI

4 ŞUBAT 2017

DÜNYA GAZETESİ GENEL YAYIN YÖN.HAKAN GÜLDAĞ, EKONOMİ BAŞYAZARI OSMAN AROLAT VE
RÜŞTÜ BOZKURT'UN KATILIMI İLE KAHVALTI

7 ŞUBAT 2017

SN.CUMHURBAŞKANIMIZ'IN KATILIMI İLE EKONOMİ ŞURASI

8 ŞUBAT 2017

KCETAŞ TÜRKİYE'DE MİLLİ ENERJİNİN BAŞLANGICI TEMALI 90.YIL KUTLAMASI

9 ŞUBAT 2017

WIN EURASIA METAL İŞLEME FUARI

9 ŞUBAT 2017

MEYBEM BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

9-10 MART 2017

KALDER-KALİTESİZLİK MALİYETLERİ KONULU EĞİTİM

13 ŞUBAT 2017

ÇALIŞMA HAYATINDA MİLLİ SEFERBERLİK EYLEM PLANI KAPSAMINDA YAPILACAK TOPLANTI

14 ŞUBAT 2017

SN.BERNA İLTER VE İHRACATÇI ÜYELER İLE TOPLANTI

15 MART 2017

HALKBANK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN PORTFÖY YÖNETİMİ EĞİTİMİ

18 MART 2017

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIĞI İLE TOPLANTI

“Türkiye’nin Üretim Üssü Kayseri”

21

KAYSERİ
SANAYİ ODASI

2017

FAALİYET RAPORU

21 ŞUBAT 2017

ÇALIŞMA HAYATINDA MİLLİ SEFERBERLİK KONULU KAHVALTILI TOPLANTI.

29 MART 2017

GÖKÇE ASANSÖR TS EN 81-20 BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

1 MART 2017

AR-GE MERKEZİ AÇILIŞI

6 MART 2017

MÜSİAD "GELECEK SENİN,SAHİP ÇIK"TEMALI PROGRAMI-KAHVALTILI

16 MART 2017

WIN OTOMASYON FUARI

17 MART 2017

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ VE TÜM ŞEHİTLERİMİZİ ANMA GECESİ

18 MART 2017

VALİLİĞİN DÜZENLEDİĞİ ŞEHİTLERİ ANMA GÜNÜ YEMEK PROGRAMI

20 MART 2017

KANAL 38 ZİYARETİ-DENİZ ÇAĞAN VE MUSTAFA ÇAĞAN

20 MART 2017

38 KENT TV ZİYARETİ-OSMAN ÇİFTÇİ

20 MART 2017

TV KAYSERİ ZİYARETİ-ÖMER FARUK HAMURCU

20 MART 2017

KAY TV ZİYARETİ-VELİ ALTINKAYA

23 MART 2017

İHRACATIN FİNANSMANINDA TÜRK EXİMBANK İLE KGF İŞBİRLİĞİ TOPLANTISI

29 MART 2017

KAYSERİ İNSAN KAYNAKLARI VE İSTİHDAM FUARI AÇILIŞ TÖRENİ

5 NİSAN 2017

QIZ-NİTELİKLİ SANAYİ BÖLGELERİ BİLGİLENDİRME VE TEKSTİL GRUPLARI GENİŞLETİLMİŞ MESLEK
KOMİTESİ TOPLANTISI

10 NİSAN 2017

DIŞ TİCARET BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

14 NİSAN 2017

MOBİLYA FUARI BASIN TOPLANTISI

19 NİSAN 2017

KAYSERİ 7. MOBİLYA FUARI AÇILIŞ TÖRENİ

20 NİSAN 2017

DEVLET MALZEME OFİSİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

22 NİSAN 2017

"HZ.PEYGAMBER VE GÜVEN TOPLUMU"TEMALI KUTLU DOĞUM PROGRAMI

24 NİSAN 2017

KARİYER GÜNÜ ETİNLİĞİ PANELİ

28 NİSAN 2017

DEPO YÖNETİMİ EĞİTİMİ

4 MAYIS 2017

TİMAKADEMİ- "FRANSA'NIN BÖLGEDEKİ KONUMU VE PAZAR ANALİZİ İLE DERİNLEMESİNE FRANSA
PAZARI" KONULU TOPLANTI

9 MAYIS 2017

OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ'NÜN ANNELER GÜNÜ NEDENİYLE "KUCAK DOLUSU SEVGİ"ADLI DEFİLE

15 MAYIS 2017

KAYSERİ SANAYİSİNDE TERSİNE MÜHENDİSLİK UYGULAMA KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ AÇILIŞ VE TANITIM TOPLANTISI

22 MAYIS 2017

FİNANSÇI OLMAYANLAR İÇİN FİNANS YÖNETİMİ EĞİTİMİ

3 HAZİRAN 2017

MÜSİAD 24.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

5 HAZİRAN 2017

İŞ BANKASI İFTAR YEMEĞİ

5 TEMMUZ 2017

OSBÜK SEÇİMLİ GENEL KURUL TOPLANTISI

5 TEMMUZ 2017

KALDER İSTİŞARE TOPLANTISI

8 TEMMUZ 2017

KAYSERİ TİCARET ODASI YENİ HİZMET BİNASI AÇILIŞ TÖRENİ

14 TEMMUZ 2017

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANMA,DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ PROGRAMI KAPSAMINDA ŞEHİT
AİLELERİNE VE GAZİLERE VERİLECEK AKŞAM YEMEĞİ

15 TEMMUZ 2017

BORSA İSTANBUL YKB SN.HİMMET KARADAĞ'IN KATILIMI İLE "SERMAYE PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER,15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ SONRASI EKONOMİK GELECEK VE BORSA İSTANBUL"KONULU
TOPLANTI

15 TEMMUZ 2017

BORSA İSTANBUL YKB SN.HİMMET KARADAĞ İLE KAYSERİ VALİSİ SN.SÜLEYMAN KAMÇI'YI ZİYARET

15 TEMMUZ 2017

BORSA İSTANBUL YKB SN.HİMMET KARADAĞ İLE KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI SN.
MUSTAFA ÇELİK'İ ZİYARET

18 TEMMUZ 2017

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

25 TEMMUZ 2017

15 TEMMUZ'UN EKONOMİK VE SİYASİ ETKİLERİ ,ÖNCESİ-SONRASI KONULU TOPLANTI

29 TEMMUZ 2017

KAHVALTILI BASIN TOPLANTISI

8 AĞUSTOS 2017

KAYSERİ VALİSİ SN.SÜLEYMAN KAMÇI'YI ZİYARET

9 AĞUSTOS 2017

AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİNİN SAYISINI ARTIRMA PROJESİ TANITIM TOPLANTISI

14 AĞUSTOS 2017

ÜSAİV YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

30 AĞUSTOS 2017

30 AĞUSTOS ZAFER RESEPSİYONU

22

2017
31 AĞUSTOS 2017

PERSONEL İLE BAYRAMLAŞMA

20 EYLÜL 2017

ASKERİ FABRİKA GENEL MÜDÜRÜ VE SANAYİCİLERLE BİRLİKTE PROGRAM

20 EYLÜL 2017

GARNİZON KOMUTANININ AKŞAM YEMEĞİ DAVETİ

11 EKİM 2017

BORSAYA TABİ MADDELER VE ALIM SATIMLARI KONULU TOPLANTI

18 EKİM 2017

3. ERCİYES MÜKEMMELLİK ZİRVESİ"KAYSERİ'DE SAVUNMA VE OTOMOTİV SANAYİLERİNİN GELECEĞİ"KONUSUNDA OTURUM BAŞKANI

19 EKİM 2017

SN.MEHMET ÖZHASEKİ'NİN KATILIMI İLE KAYSERİ KENTSEL DÖNÜŞÜM VE STRATEJİK YAKLAŞIMLAR KURULTAYI

25-28 EKİM 2017

AVRASYA AMBALAJ FUARI

29 EKİM 2017

CUMHURİYET RESEPSİYONU

4 KASIM 2017

SN.MEHMET ÖZHASEKİ'NİN KATILIMI İLE YENİ İMAR YÖNETMELİĞİNİN İNŞAAT SEKTÖRÜNE ETKİLERİ
VE KENTSEL DÖNÜŞÜM KONULU İSTİŞARE TOPLANTISI

4 KASIM 2017

SN.MEHMET ÖZHASEKİ'NİN KATILIMI İLE KANSERE KARŞI BİRLİKTE DERNEĞİ'NİN TANITIM TOPLANTISI

8 KASIM 2017

FİNANSBANK ANADOLU BULUŞMALARI TOPLANTISI

15 KASIM 2017

BASF-DİJİTALLEŞME İLE REKABET KAZANMA ORTAK AKIL TOPLANTISI 14:00-14:20 AÇILIŞ KONUŞMALARI

16 KASIM 2017

İMSAD ANADOLU BULUŞMALARI TOPLANTISI

22 KASIM 2017

1. ASKERİ FABRİKALAR VE KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ (KÜSİ)KOORDİNASYON TOPLANTISI

23 KASIM 2017

ARABULUCULUK SEMİNERİ

28 KASIM 2017

PROF.DR.NECDET ALTUNTOP VE SN.AHMET TURAN ÖZDEMİR İLE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK PROGRAM

15 ARALIK 2017

ÇEK MEVZUATI EĞİTİMİ

19 ARALIK 2017

ANADOLU MARKALARI TOPLANTISI

23 ARALIK 2017

SANAYİ GECESİ

15 Mart 2017 tarihli Halkbank Genel Müdürlüğü İle Düzenlediğimiz Portföy
Yönetimi Eğitimi düzenlendi.
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ODAMIZCA VERİLEN BELGELENDİRME HİZMETLERİ
YILLAR İTİBARİYLE DÜZENLENEN BELGE SAYISI (ADET)

BELGE ADI

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Kapasite Raporu

247

223

215

209

205

234

250

245

279

257

289

416

Genel Ekspertiz Raporu

219

200

255

143

265

197

186

285

226

253

130

101

Gümrük Bilirkişi Raporu

28

30

10

4

0

0

0

0

0

0

0

0

Yerli Malı Belgesi

52

45

44

51

53

53

50

39

46

139

143

173

Fiili Üretim/Tüketim Belgesi

4

9

6

0

6

0

7

24

21

14

12

17

Su İhtiyaç Belgesi

26

57

21

9

16

17

15

11

18

13

7

6

Sair Belge

0

0

6

13

16

7

17

7

12

6

25

11

Rayiç Kıymet Eksp. Raporu

1

1

1

2

0

5

7

9

1

1

0

0

YTB Yeni Belge

11

2

40

17

12

33

23

22

6

11

4

8

YTB Yerli Liste Değişikliği

20

11

9

5

11

11

14

15

18

11

2

5

YTB İthal Liste Değişikliği

18

13

4

6

15

13

19

22

24

7

4

5

YTB Süre Uzatımı

18

7

5

3

6

10

18

10

24

11

6

3

YTB Tamamlama Ekspertizi

20

15

10

20

9

34

28

23

13

10

4

1

TOPLAM BELGE

664

613

626

482

614

614

634

712

688

733

626

748

2009
Yılı

2010
Yılı

2011
Yılı

2012
Yılı

2013
Yılı

2014
Yılı

2015
Yılı

2016
Yılı

2017
Yılı

Oda Sicil Kayıt Belgesi 1.829 1.215 1.629 1.695 1.624 1.488 1.412 1.287 1.273 1.145 1.055

985

834

Kaynak: KAYSO San. Tic. Raporlama Birimi

ODAMIZCA VERİLEN BELGELER
BELGE ADI

2005
Yılı

2006
Yılı

2007
Yılı

2008
Yılı

Faaliyet Belgesi

658

680

945

İhale Durum Belgesi

87

102

109

81

106

99

92

68

72

84

78

51

49

Kimlik Kartı Tanzimi

39

222

143

76

123

64

51

87

27

22

10

12

9

7

14

25

30

29

25

9

9

6

2

156

205

214

133

166

139

105

105

414

224

29

10

7

6

1

2008
Yılı

2009
Yılı

2010
Yılı

2011
Yılı

2012
Yılı

2013
Yılı

2014
Yılı

Ortaklık Teyit Belgesi
Sair Belge Tasdiki

67

143

Yerli İstekli Belgesi

1.202 1.131 1.234 1.280 1.267 1.381 1.479 1.448 1.376 1.285

Kaynak: KAYSO San. Tic. Raporlama Birimi

MAKBU EVRAK SATIŞI
BELGE ADI

2005
Yılı

2006
Yılı

2015
Yılı

2016
Yılı

2017
Yılı

A.TR BELGESİ SATIŞI

7329 13419 17297 17609 18289 14044 16344 12777 11809 12370 9086

2782

172

MENŞE-İ
ŞEHADETNAMESİ SATIŞI

4022

6803

8774

9742 11052 8844 11202 13881 14519 14729 10322 1275

995

EURO 1, FORM-A,
EURO MED, BEST.A.TR

3468

4851

6257

5759

4523

Kaynak: KAYSO Sicil ve Mali İşler Birimi
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2007
Yılı

7612

9338 12732 15968 18286 18931 15347 4034

2017

KAYSO ÜYE SAYISI

2000
0

KAYIT OLAN ÜYE

KAYDI SİLİNEN ÜYE

2005

168

14

TOPLAM ÜYE
SAYIMIZ
899

2006

130

26

1003

2007

110

18

1095
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1.8.KALİTE YÖNETİMİ
KAYSERİ SANAYİ ODASI KALİTE POLİTİKASI
Üyelerimize, tabi olduğumuz yasa ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, eğitimli personelimiz ve modern iletişim araçlarımız vasıtasıyla beklentilerini karşılayacak kaliteli hizmetler sunmak, Kalitemizi sürekli iyileştirerek, sürekli öğrenen, gelişen ve iyileşen bir
yapıya sahip olmak, Hizmette doğruluğu, tarafsızlığı ve hızlılığı temel prensip olarak almak, Üyelerimiz ve halkımızla ilişkilerimizde
etkili iletişim, verimli hizmet, katılımcı davranış ve ekip çalışması anlayışlarına önem vermek,
Prensiplerinden oluşmaktadır.

MİSYON
Ülkemizin, Bölgemizin ve üyelerimizin menfaatleri doğrultusunda kaliteli hizmet sunmak.

VİZYON
Kayseri’yi Türkiye’ nin üretim üssü haline getirecek ve sanayicilerin rekabet gücünü yükseltecek hizmetlerle öne çıkan kurum olmak

İLKE ve DEĞERLERİMİZ
Üye memnuniyeti
Ekip çalışması
Sürekli gelişme
Katılımcı yönetim anlayışı
Sosyal sorumlulukta öncülük
Etkili iletişim

Odamız Türkiye Kalite Derneği üyesidir ve 2010 yılında Ulusal Kalite Hareketine katılmıştır. Kayseri KALDER Temsilciliği Odamızda
yürütülmektedir.

26
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18 Ekim 2017 tarihli 3. Erciyes Mükemmellik Zirvesi’ne katıldık
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2.1. İLETİŞİM AĞI
ODA/BORSALARLA YAPILAN MÜŞTEREK TOPLANTILAR
Tarihi

Etkinlik Konusu

24 OCAK 2017

ETCF PROJELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

6 ŞUBAT 2017

YERLİ MALI BELGESİ MEVZUAT TOPLANTISI

31 MART 2017

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI SN.MEHMET ÖZHASEKİ'NİN KATILIMI İLE "İŞ ALEMİ ORTAK MESLEK KOMİTELERİ BULUŞMASI"

27 NİSAN 2017

İSTİŞARE TOPLANTISI

28 NİSAN 2017

BİLİM,SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI'NIN MAKAMINDA SANAYİ ODALARI BAŞKANLARI İLE TOPLANTI

4 MAYIS 2017

SN. MEHMET ÖZHASEKİ VE SN. RİFAT HİSARCIKLIOĞLU'NUN KATILIMI İLE "ÇİN-TÜRKİYE SINIR ÖTESİ
ELEKTRONİK TİCARET PİLOT PROJESİ KAYSERİ TANITIM TOPLANTISI

23-24 MAYIS 2017

TOBB 73.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

6 TEMMUZ 2017

ODA BORSA YÖNETİM KURULU BAŞKANLARI VE GENEL SEKRETERLERİ İÇ ANADOLU BÖLGE TOPLANTISI

13 TEMMUZ 2017

15 TEMMUZ PROGRAMI KAPSAMINDA ODALAR VE BORSALAR ORTAK BASIN TOPLANTISI

25 TEMMUZ 2017

MÜŞTEREK KONSEY TOPLANTISI

27 TEMMUZ 2017

GENEL SEKRETERLER BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

2 KASIM 2017

CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLLİYESİNDE YERLİ OTOMOBİL İMZA TÖRENİ

21 KASIM 2017

SANAYİ ODALARI KONSEY TOPLANTISI

14 ARALIK 2017

İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ ÖDÜL TÖRENİ

06 Temmuz 2017 tarihinde TOBB İçanadolu İstişare Toplantısı’na katıldık.

PAYDAŞLARLA YAPILAN TOPLANTI VE ETKİNLİKLER LİSTESİ
Tarih

Saat

Yer

Konu

6 OCAK 2017

09:30

RADİSSON HOTEL

7.KAYSERİ MOBİLYA FUARI'NA İLİŞKİN KAHVALTILI İSTİŞARE
TOPLANTISI

17 OCAK 2017

14:00

YATIRIM İZLEME VE KOORD. İL SU YÖNETİMİ KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI
BŞK.TOPL.SALONU

17 OCAK 2017

14:00

MUSTAFA KEMAL MESLEKİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKUL YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

18 OCAK 2017

12:00

KİLİM MOBİLYA MODÜLER

MOBİLYA FUARI İLE İLGİLİ YEMEKLİ TOPLANTI

18 OCAK 2017

15:00

SERBEST BÖLGE

SERBEST BÖLGE YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

18 OCAK 2017

14:00

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MD.

MAHALLİ ÇEVRE KURULU TOPLANTISI

19 OCAK 2017

10:00

ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL İL İSTİHDAM YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI
MD.

20 OCAK 2017

11:00

SİVAS VALİLİĞİ

28

ORAN KALKINMA AJANSI YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

2017
20 OCAK 2017

14:00

ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MESLEKİ İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ TOPLANTISI
MD.

20 OCAK 2017

15:30

EMNİYET MÜD.

24 OCAK 2017

09:30

TEKNO 3 BİNASI
YÖNETİM OFİSİ

26 OCAK 2017

11:00

KAYSO

KAYSERİ OSB, İNCESU OSB VE MİMARSİNAN OSB DENETLEME
KOMİSYONU

26 OCAK 2017

14:00

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

İL ÖZEL GÜVENLİK KOMİSYONU TOPLANTISI

26 OCAK 2017

14:30

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

KORUMA KURULU TOPLANTISI

28 OCAK 2017

09:30

MİMARSİNAN OSB

MİMARSİNAN OSB MÜTEŞEBBİS HEYET TOPLANTISI

20 ŞUBAT 2017

17:00

ERÜ
TIP
DEKANLIĞI

20 ŞUBAT 2017

17:30

KAYSO

MİMARSİNAN OSB MÜTEŞEBBİS HEYETİ TOPLANTISI

23 ŞUBAT 2017

14:00

TİCARET ODASI

MESLEKİ İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ TOPLANTISI

24 ŞUBAT 2017

15:00

TEKNOPARK

ERCİYES TEKNOPARK
TOPLANTISI

28 ŞUBAT 2017

09:00

KOSGEB

KOSGEB TEKMER TOPLANTISI

6 MART 2017

11:30

ERÜ
FAKÜLTESİ

6 MART 2017

14:00

ASPİLSAN A.Ş.

ASPİLSAN 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

7 MART 2017

09:00

TEKNOPARK

ERCİYES TEKNOPARK 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

9 MART 2017 14:00
PERŞEMBE

ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU

KAYİF 2017 TOPLANTISI

15 MART 2017

14:00

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

İL ÖZEL GÜVENLİK KOMİSYONU TOPLANTISI

22 MART 2017

15:00

SERBEST BÖLGE

KAYSERİ SERBEST BÖLGE YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

23 MART 2017

10:00

ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU

İL İSTİHDAM YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI

24 MART 2017

14:30

ERÜ

MESLEKİ İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ TOPLANTISI

27 MART 2017

14:00

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

KENT GÜVENLİK DANIŞMA KURULU TOPLANTISI

29 MART 2017

10:00

AGÜ

İL KÜSİ PLANLAMA VE GELİŞTİRME KURULU TOPLANTISI

KAYSO

İŞ BİRLİĞİ GÜÇ BİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI DEĞERLENDİRME VE
KARAR KURULU TOPLANTISI

11-12
2017

NİSAN 09:00

ÖZEL GÜVENLİK KOMİSYONU TOPLANTISI
2.KAT ERCİYES TEKNOPARK YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

FAKÜLTESİ ERÜ KURUM DIŞ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

PROJE

DEĞERLENDİRME

KURULU

MÜHENDİSLİK DIŞ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

17 NİSAN 2017

18:00

KAYSO

ÜSAİV GENEL KURUL TOPLANTISI

20 NİSAN 2017

09:30

OMMER HOTEL

MİLLİ GÜÇ ÇALIŞTAYI

20 NİSAN 2017

10:00

ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU

İL İSTİHDAM YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI

20 NİSAN 2017

16:00

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL GÜVENLİK KOMİSYONU TOPLANTISI

25 NİSAN 2017

11:00

RADİSSON BLU HOTEL

İL İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM KURULU TOPLANTISI

27 NİSAN 2017

14:00

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KORUMA KURULU NİSAN AYI TOPLANTISI
TOPL.SALONU

11 MAYIS 2017

09:00

KAYSO

18 MAYIS 2017

11:00

ORAN
BİNASI

26 MAYIS 2017

14:30

EMNİYET MÜD.

İL ÖZEL GÜVENLİK KOMİSYONU TOPLANTISI

26 MAYIS 2017

14:30

ÇALIŞMA İŞ KURUMU

MESLEKİ İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ MAYIS AYI TOPLANTISI

27 MAYIS 2017

11:00

SERBEST
SALONU

30 MAYIS 2017

11:00

SERBEST BÖLGE

6 HAZİRAN 2017

İ F T A R KAYSO
SAATİ

KOSGEB PROJE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI KAHVALTILI 4-6 KİŞİ
MERKEZ

BÖLGE

HİZMET ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

KONF. KAYSER 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
SERBEST BÖLGE YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
İNCESU OSB MÜTEŞEBBİS HEYET TOPLANTISI
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KOSGEB İŞBİRLİĞİ GÜÇBİRLİĞİ KOMİTE TOPLANTISI

ALMER HOTEL

AHİLİK KUTLAMA KOMİTESİ TOPLANTISI

BÜYÜKŞEHİR BLD.BŞK.TOPL. 15 TEMMUZ AKŞAMI YAPILACAK PROGRAM İLE İLGİLİ ÖN TOPLANTI
SAL.

19
2017

TEMMUZ 15:00

KAYSO

KÜSİ TOPLANTISI-25 KİŞİ

20
2017

TEMMUZ 15:00

YATIRIM İZL.VE KOORD.BŞK. ORAN KALKINMA AJANSI YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
TOPL.SAL

24
2017

TEMMUZ 10:00

ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL İL İSTİHDAM YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI
MÜD.

2 AĞUSTOS 2017 09:30

KOSGEB

AR-GE KURULU TOPLANTISI

8 AĞUSTOS 2017 12:00

MİMARSİNAN OSB

İL MÜDÜRLERİ İLE ÖĞLE YEMEĞİ

23
AĞUSTOS 15:30
2017

YOZGAT VALİLİĞİ TOPLANTI ORAN KALKINMA AJANSI YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
SALONU

8 EYLÜL 2017

15:00

SERBEST BÖLGE

KAYSER YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

25 EYLÜL 2017

14:30

EMNİYET MÜD.

İL ÖZEL GÜVENLİK KOMİSYONU TOPLANTISI

28 EYLÜL 2017

09:30

TEKNO 3 BİNASI

ERCİYES TEKNOPARK A.Ş. YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

4 EKİM 2017

15:00

SERBEST BÖLGE

KAYSERİ SERBEST BÖLGE YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

5 EKİM 2017

14:00

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

KENT GÜVENLİK DANIŞMA KURULU TOPLANTISI

10 EKİM 2017

14:00

YATIRIM İZLEME KOORD.BŞK. İL SU YÖNETİMİ KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI

11 EKİM 2017

0 9 : 0 0 KAYSO
12:00

KOSGEB AR-GE KURULU TOPLANTISI

17 EKİM 2017

14:00

ERGUVAN KAYSERİ ORAN

ORAN'DA ORAN KALKINMA AJANSI YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

19 EKİM 2017

10:30

KAYSERİ OSB

İL KÜSİ PLANLAMA VE GELİŞTİRME KURULU TOPLANTISI

25 EKİM 2017

11:00

KAYSO

İL İSTİHDAM VE MESLEKİ EĞİTİM KURULU TOPLANTISI

10 KASIM 2017

15:00

SERBEST BÖLGE

KAYSERİ SERBEST BÖLGE YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

30 KASIM 2017

16:00

ERÜ REKTÖRLÜK BİNASI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VAKFI 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI

PERİYODİK TOPLANTILAR
Paydaş

Toplantı Konusu

Periyodu

Çalışma ve İş Kurumu

İl İstihdam Yürütme Kurulu Toplantısı

15 Günde Bir

Kayseri Valiliği ve Çalışma ve İş Kurumu

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı

Ayda Bir

İncesu OSB

İncesu OSB Yönetim Kurulu Toplantısı

Haftalık

Mimarsinan OSB

Mimarsinan OSB Yönetim Kurulu Toplantısı

Haftalık

İl Emniyet Müdürlüğü

Özel Güvenlik Komisyonu Toplantısı

Ayda Bir

Kayseri Valiliği

İnsan Hakları Kurul Toplantısı

Ayda Bir

Kayseri Valiliği

İnsan Hakları Kurul Toplantısı

Ayda Bir

30

2017

2.2. POLİTİKA TEMSİL

23 Mayıs 2017 tarihinde TOBB 73. Genel Kurulununa katıldık
23 Aralık 2017 tarihinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Sanayi Gecemiz”’i yaptık. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci,
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız ve İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, il protokolü, STK temsilcileri ve sanayicilerimiz katıldığı gecede İSO İlk 500, İkinci 500, ihracat
ve özel ödüller kategorisinde sıralamaya giren üyelerimize plaket takdim edildi.

23 Mayıs 2017 tarihinde TOBB 73. Genel Kurulununa katıldık

NELER KONUŞULDU
Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) olarak her yıl düzenlediğimiz ve geleneksel hale gelen 2017 yılı Sanayi Gecemizi yaptık. Düzenlenen
gecede, İSO İlk 500, İkinci 500, ihracat ve özel ödüller kategorisinde sıralamaya giren üyelerimize plaket takdim edildi.
Altın Sponsor Demiryaka Holding ile Gümüş Sponsorlar Simfer, Kayseri Şeker Fabrikası ve Yataş’ın destekleriyle düzenlenen geceye,
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız ve İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, il protokolü, STK temsilcileri ve sanayicilerimiz
katıldı.
Kayseri bir marka şehir
Gecede konuşma yapan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kayseri’nin bir marka şehir olduğunu, içerisinden çıkardığı markalarla Türkiye’nin sanayi ve ticaretine ciddi manada katkı sağladığını belirterek, Kayserili sanayicilerin her alanda farklarını ortaya
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koyduklarını söyledi.
Ülke ekonomisinin gerek iç gerekse dış yatırımcılara güven verdiğini ifade eden Bakan Tüfenkci, 2016 yılında yaşadıkları zorluklara
rağmen Türkiye’nin ayakta durduğunu ve 2017’de çok güçlü bir başlangıç yaptığını belirtti.
Bakan Tüfenkci, güçlü şekilde 2017’yi sonlandırmaya doğru gittiklerini, üçüncü çeyrekte Türkiye’nin dünyayı kıskandıracak büyüme
oranını yakaladığını, bazıları bunu içine sindiremese de Türkiye’nin bu büyümeyi bir sektörle değil, dış ticaret ve iç ticaret ile bütün
olarak yakaladığını bildirdi.
Bakan Tüfenkci, 2016 yılında Türkiye’nin battığını ve bir daha belini doğrultamayacağını söyleyenlerin 2017’de nasıl utanmışlarsa,
2018’de de utanacaklarını dile getirerek, “Hemen o darbe girişiminden sonra siyasi davranarak art arda Türkiye’nin notunu düşürenler,
2017’de Türkiye’nin başarısını görünce ardı ardına büyüme rakamlarını revize etmek zorunda kaldılar. Yine bugün 2018 için ihtiyatlı
davrananlar göreceksiniz yine art arda 2018 rakamlarını da revize edecek. Önümüzdeki ay içinde açıklayacağımız ve devam eden
tedbirlerle beraber enflasyonun da artık Türkiye’de 2018 yılında tek haneli rakamlara indiğini Allah’ın izniyle göreceksiniz. Bütün
zorluklara rağmen 2017 yılında Türkiye 1 milyon 355 bin insanına ilave istihdam sağladı. Yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır.
Biz birileri gibi yalan üzerine veya hayaller üzerine değil gerçekler üzerine siyaset yapmayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan’dan öğrendik. İnşallah da yapamayacağımız sözleri de bugüne kadar vermedik, bundan sonra da vermeyiz” dedi.
2017’de Türkiye’nin ihracatta tüm zamanların rekorunu kırmaya doğru gittiğini belirten Bakan Tüfenkci,, 2018’de de bu ihracatlarının
yine büyüyerek devam edeceğini ve Türkiye’nin büyümesine net artı sağlayacağını vurgulayarak, “2002 yılında 1,8 milyar lira olan
toplam Ar-Ge harcamaları, 2016 yılında 24,6 milyar liraya, 2017 yılında da bu rakamları çok daha yukarıda aldığımızı da göreceksiniz.
Özellikle sanayinin dijital dönüşümü yol haritasını önümüzdeki yıl tamamlayacağız. Bu çerçevede katmanlı üretim, robotik nesnelerin
interneti, büyük veri, yapay zeka ve arttırılmış gerçeklik teknolojilerinin etkin kullanımını ve yerli üretimini destekleyeceğiz. Ayrıca
sanayicimizin dijital dönüşüme uyum sağlamaları amacıyla organize sanayi bölgeleri tasarım ve dijital dönüşüm merkezlerini de önümüzdeki yıl kurmaya başlayacağız.” diye konuştu.
Bakan Tüfenkci, 2018’de ara malı ithalatını azaltıp bir anlamıyla da cari açığı azaltma noktasındaki desteklerini artıracaklarını dile
getirerek şunları söyledi: “Sanayinin bir bütün halinde gelişmesi için çalışmalar yürütülüyor. Sektörler düzeyinde de projeleri uyguluyoruz. 2017 yılı fiyatları ile OSB’lerde 4,2 milyar lira, sanayi sitelerinde ise 5,4 milyar lira bir kredi kullandırdık. Kamuda Üretim Reformu
Paketi olarak bilinen sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesi amacıyla bazı kanun ve kanun hükmündeki kararnamelerde
değişiklik yapılmasına dair yasa yürürlüğe girdi. Özellikle bu kapsamda sanayicinin mali yüklerinin azaltılması ve sanayicilere yönelik
ilave teşviklerin getirilmesinin yanında, nitelikli elemanların yetiştirilmesine yönelik teşviklerimizi de ön plana aldık”
Sanayicilerden korkmadan, girişimcilik ruhlarını yitirmeden üretmeye, istihdam sağlamaya, bu ülkeye katkı vermeye devam etmelerini
isteyen Bakan Tüfenkci, arkalarında istikrarlı bir hükümet, gerçekten irade ortaya koyan bir Cumhurbaşkanı ve onunla uyum içerisinde
çalışan bir hükümet olduğuna dikkati çekti.
Kayseri geçen yılın üzerinde bir büyüme yakaladı
Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, ülkemizin zor günlerden geçtiğini belirterek, 2016 yılında gerçekleştirilen darbe girişiminin ardından
ülke ekonomisinin kısa sürede olsa yavaşladığını ancak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde yürütülen çalışmalarla ekonominin kısa sürede toparlandığına dikkat çekti.
Kayseri ekonomisinin de 2017 yılında toparlandığını belirten Vali Kamçı, dış ticaret rakamlarında geçen yılın üzerinde bir büyüme
yakalandığını açıklayarak, tüm verilerde yukarı doğru bir ivme olduğunu söyledi.
Vali Kamçı, Türkiye’nin ekonomik hedeflerini yakalayabilmesi için firmaların, Ar-Ge ve inovasyona gereken önemi vermesi gerektiğini
belirterek, gecede ödül firmaları kutlarken, ülke ekonomisine katkı sağlamak amacı ile geceli gündüzlü çalışan tüm sanayicilere teşekkür etti.
Türkiye emin adımlarla yoluna devam ediyor
AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, gecede ödül alan sanayicileri kutlayarak, Türkiye’nin her açıdan bir değişim içerisinde olduğunu, dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yerini alabilmek adına emin adımlarla yoluna devam ettiğini söyledi.
Kayseri’nin sadece sanayi, ticaret ve turizmi ile değil, hem yerel yönetimleri, hem de diğer tüm yapıları ile değişime tabi olduğunu belirterek, “Erciyes Üniversitemiz Türkiye’nin ilk 10 araştırma üniversiteleri arasına girdi. Bu Kayseri’nin daha teknolojik ve daha bilimsel
çalışmalarla yoluna devam edeceğini gösteriyor. Türkiye’de 15 Temmuz sıradışı bir hadisedir. Bu hadiselerin sıradan çözümleri olmaz.
Türkiye tüm kamburlarından kurtulmak durumundadır. Farklı gerekçelerle yola çıkanların hedefi aynıdır. Onlar ülkenin istikrarını bozmaya çalışıyorlar. Ancak bu gün Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesi ile beraber Kudüs meselesi dahil tüm şer odaklarının tüm oyunları
bozulmaya devam ediyor” diye konuştu.
Tüm kurum ve kuruluşlar Kayseri ortak paydasında buluşur
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri’deki uyum kültürüne vurgu yaparak, “Kayseri, birlik ve beraberliğin simgesi olan bir şehir. Tüm kurum ve kuruluşlar Kayseri ortak paydasında buluşur. Müthiş bir uyum var Kayseri’de. Her kurum kendi işini
en iyi şekilde yapmak için çalışıyor” dedi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin de en iyi hizmeti vermek için gayret gösterdiğini ve örnek gösterilen yatırımlar yaptığını ifade eden
Başkan Çelik, hizmet ve yatırımlar nedeniyle bu yıl kendi alanında otorite olanlar tarafından verilen ödüllerin 20’yi geçtiğini söyledi. Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra ekonomiyi büyütmek için de çalıştıklarını vurgulayan Başkan Mustafa Çelik, “Bu sene
400’den fazla ihale yaptık ve 700’den fazla şantiyemiz var. Piyasaya nakit olarak verdiğimiz para 1,2 milyar TL’yi geçti. Bu ekonomiye
verdiğimiz direk destektir” diye konuştu.
Kayseri hızlı treni hak ediyor
Konuşmasının başında Kayseri’nin birlik ve beraberliğine vurgu yapan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Birlikte rahmet ve bereket ayrılıkta azap var” sözünü hatırlatarak, “Biz bu sözün doğruluğunu Kayseri olarak zaten biliyoruz. Ama ülke olarak da özellikle son
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yıllarda defalarca yaşadık. Bakın son yıllarda Türkiye tarihinin en zorlu küresel ve bölgesel krizleri ile boğuşuyor. 3,5 milyon mülteciyi
ağırlıyoruz. 3 küresel terör örgütü ile aynı anda mücadele ediyoruz. Böyle bir dönemde ekonomiyi büyütmek için yeni ve alışılmadık
reformlara ihtiyaç var dedik, ortak aklı çalıştırdık. Siz bize, biz hükümetimize ilettik. Onlar da hayata geçirdi” diye konuştu.
Oda-Borsalardan gelen talepler sonrasında bakın neler yapıldığını anlatan Hisarcıklıoğlu finansman alanında şirketlere yüzde 9,9 oranında faizle kredi sağladıklarını ifade etti. Toplam 27 bin firmaya 5 milyar lira kredi sağladıklarını bildiren Hisarcıklıoğlu Kayseri’de de
396 KOBİ’nin 38 milyon liralık kredi havuzuyla buluştuğunu bildirdi. Bunun yanı sıra KOSGEB’in sıfır faizli 3 yıl vadeli olmak üzere: 275
bin firmaya 7 milyar lira kredi sağladığını belirten Hisarcıklıoğlu, Kredi Garanti Fonu olarak da 364 bin firmaya 220 milyar lira kredi
verildiğini dile getirdi. TOBB Başkanı Türkiye genelinde 666 bin firmaya 232 milyar lira kaynak sağladıklarını açıkladı.
Dünyada artık yeni trendin şehirler yarışması olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Yani şehirleri ne kadar büyütürseniz, ülkeniz de o kadar büyüyor. Kayseri bu anlamda bir başarı hikayesi. Tamamen kendi dinamikleri ile ortaya çıkmış bir başarı hikayesi. Kayseri eskiden
beri bir ticaret şehriydi. Kendi insanının emeği ile Türkiye’nin en önemli sanayi şehirlerinden biri oldu. Ustalar, işçiler fabrika kurdu.
Yetmedi, tamamen kendi imkanları ile Kayseri bir Turizm şehri haline geldi. Dünyanın en uzun pistini, en modern tesislerini bu şehre
kurduk. Yetmedi, şimdi 3 üniversitemizle çok önemli bir eğitim şehri haline geldik. 3 Büyük şehirden sonra en yüksek puanla öğrenci
alıyoruz. Burada da devletten bir şey beklemedik biz. Eğitim tesislerinin yüzde 85’i Kayserili hayırseverlerin, iş adamlarının desteği ile
yapıldı. Türkiye de tek bu anlamda. Biz devletten bir şey istemedik, Kendi imkanlarımızla bu noktaya geldik. Şehrimizi, ülkemizi büyütmeye de devam ediyoruz. Bakın küresel krizden bu yana; İstihdam, İhracat. Bu iki rakamda da Türkiye ortalamasının en az 10 puan
üstündeyiz. Biz diyoruz ki şehrimizi, ülkemizi büyütmeye devam etmek istiyoruz. Şimdi bütün bunları yapan Kayseri hızlı treni, Otoyolu,
gümrüklü havaalanını hak ediyor mu, etmiyor mu?” dedi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu yerli otomobil konusunda da önemli ölçüde yol alındığını belirtirken, yatırım yeri ile ilgili daha vakit olduğunu söyledi. Her kentin ve bölgenin bu konuda talepleri olduğunu hatırlatan Hisarcıklıoğlu, illerin güçlerini birleştirmesini önerdi.
Kayseri istihdam artışında ilk 10 il arasında
KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci ise, 2016 yılındaki hain darbe girişimi ile yavaşlayan ekonomimizin 2017 yılında
toparlanmasına vesile olan tedbirlerin tamamında TOBB olarak bağlı bulunduğumuz Sayın Bakanımızın çok yoğun emeği olduğunu
söyledi.
Ekonominin toparlanmasına vesile olan birçok kanuna imza atıldığını ifade eden Başkan Büyüksimitci, Taşınır Rehni Kanunu, Üretim
Reformu kanunu, KGF’nin sermayesinin artırılması ile Kredi teminatlarında rahatlama sağlanması, TOBB Nefes Kredisi, KOSGEB destekleri, İstihdam destekleri ve +1 istihdam desteği, Arabuluculuk Kanunu, mobilya da yapılan KDV indirimi, beyaz eşyada yapılan ÖTV
indirimi, konutlarda yapılan KDV indirimi, Eximbank ve Merkez Bankası destekleri’nin bunlardan bazıları olduğunu söyledi.
Başkan Büyüksimitci, ekonominin 2017 yılında toparlanmasına vesile olan tedbirlerden ve bir kısmı devrim niteliğinde olan çalışmalardan dolayı Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, hükümetimize, gümrük ve ticaret bakanımıza, TOBB başkanımıza ve emeği geçen
herkese Kayseri’li sanayiciler olarak teşekkürlerini iletti.
İSO ilk 500’de, ikinci 500’de, ve ihracatta dereceye girenlere ödül takdim edeceklerini açıklayan Başkan Büyüksimitci, “Endüstri 4.0
yolculuğunda Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin önemine binaen bu sene özel ödüllerimizi Ar-Ge ve Tasarım Merkezi olmuş üyelerimize
vermeyi uygun gördük. Her ne kadar Kayserimizdeki Ar-Ge merkezlerimizin sayısı bizi tatmin etmese de gelecek yıl bu sayının en az 4
katına ulaşması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.
Kayserili sanayiciler olarak üç OSB ve bir serbest bölgede 1700 civarında işletme ile yaklaşık 4 milyar dolarlık bir dış ticaret hacmine
sahip olduklarını açıklayan Başkan Büyüksimitci, 150’den fazla ülkeye ihracat yaparak, 2017 yılını toplamda 2 milyar dolar civarında
bir ihracatla kapatarak, ülke ekonomisine katkı vermeye devam edeceklerini belirtti.
İstihdam seferberliğinde Kayseri’nin 17 bin civarında yeni istihdam sağlayarak Türkiye’de istihdam artışında 10. İl olduğunu belirten
Başkan Büyüksimitci, Cumhurbaşkanımız tarafından geçtiğimiz günlerde duyurulan +2 ilave istihdam projesinin amacına ulaşması
için Kayserili sanayiciler olarak gerekli çalışmaları başlattıklarını, devletimizin verdiği ilave teşviklerinde desteği ile istihdamda hedeflenen rakamlara ulaşacaklarını söyledi.
Hem mevcut yatırımların korunması ve geliştirilmesi, hem de yeni yatırım yapılmasının sağlanması için KAYSO olarak bazı önerileri
ve talepleri olduğunun altını çizen Başkan Büyüksimitci şunları söyledi: “Daha önceki teşvik kanunları ile başlayan sanayi altyapısı
olmayan illere verilen teşviklerin amacına ulaşmamış ve o illerde sanayileşme sağlanamadığını görmekteyiz. Özellikle Anadolu’da
Kayseri, Konya, Gaziantep, Adana gibi sanayi altyapısı olan illerimizin yatırım iştahını artıracak şekilde teşviklerden faydalandırılması
gerektiğini düşünüyoruz. Stratejik yatırımların bu illere yönlendirilmesinin Anadolu’da yeni üretim ve cazibe merkezleri oluşturacağına
inanıyoruz. Kobi tanımının bir an önce düzenlenmesi gerektiği kanaatindeyiz. Aynı Sektörlerde faaliyet gösteren firmalar arasında
haksız rekabet oluşturmayacak şekilde bir yapı oluşturulması, Mevcut teşvik sisteminde oluşan haksız rekabet ortamından zarar gören
Kayserili firmalarımızın olduğunu biliyoruz”
Kayseri özelindeki taleplerini de dile getiren Başkan Büyüksimitci, “Kayseri olarak beklediğimiz ve her seferinde dile getirdiğimiz bazı
taleplerimizi size tekrar arz etmek istiyorum. Hızlı tren, otoban bağlantısı, hava limanının genişletilmesi, demiryolu yük taşımacılığı için
mevcut hatların iyileştirilmesi ve navlun fiyatların makul düzeylere getirilmesi ile birlikte birde sizden özel talebimiz olacak. Kayseri havaalanında gümrük işlemlerinin yapılabildiği gümrüklü Kargo alanı olmasını talep ediyoruz. Kayseri hava alanın da bir kargo merkezine
dönüşmesi Kayseri ihracatını arttıracak en önemli unsurlardan biridir” dedi.
Kayseri olarak yerli otomobil yatırımına talip olduklarını bir kez daha dile getiren Başkan Büyüksimitci, konuşmasını şöyle devam etti.
“Biz bu yatırım yerine talibiz, çünkü biz Anadolu’da yeni üretim ve cazibe merkezleri oluşturulması gerektiğine, Ülke sanayisinin Marmara bölgesinde yoğunlaşmasının ülkemizin geleceği açısından birtakım riskleri barındırdığı kanaatindeyiz. Özellikle, yan sanayinin,
eğitilmiş insan kaynağının yetersizliği ve lojistik dezavantajlar olduğu söylenerek Kayseri, Konya Aksaray gibi illerin önüne set çekilmeye çalışılıyor. Ülkemizin topyekün kalkınmasının sadece Marmara bölgesinin kalkınması ile olamayacağı görüşündeyiz. Bölgemizin
potansiyelini dikkate alarak Türkiye’nin yeni üretim ve cazibe merkezi olabiliriz”
Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Hükümetin yanlarına olduğunu hissetmenin işadamları olarak kendilerine güç verdiğini belirten
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Başkan Büyüksimitci, bu güne kadar iş dünyası olarak hiç görmedikleri desteklerden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Başbakan Yıldırım’a ve tüm Bakanlara teşekkür ederken, “Vermiş olduğunuz destekler ülkemizin geleceğine olan güven ve inancı güçlendiriyor. Bu
güven duygusuyla her türlü zorlukların üstesinden geleceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Her zaman mazlum ve mağdurların
yanında olan güçlü bir Türkiye hem bölgemizin hem de tüm İslam coğrafyasının garantisidir” şeklinde sözlerini tamamladı.

Görüş Oluşturulan Konular
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Konu
“Mersin Limanında Yaşanan Sorun”
		

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR

		

BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ’NE

		

ANKARA

		

Odamız üyesi firmalar ihracat sevkiyatlarının büyük çoğunluğunu ilimize en yakın liman olan Mersin Uluslararası
Limanından (MIP) gerçekleştirmektedirler.

		

Beyanname konusu ihraç eşyaları yükleme ve dış ticaret işlemlerinin standart bir gerekliliği olarak kırmızı ve sarı
hatlarda detaylı inceleme ve muayene işlemlerine tabi tutulmaktadır.

		

Üyelerimiz muayene işlemlerinde kullanılan XRAY cihazlarında sıra bekleme ve diğer kontrol işlemlerinin uzun sürmesi
nedeni ile yükleme yapılacak gemiyi kaçırdıklarını, bir sonraki gemi yüklemesi için ilave maliyetler ödemek zorunda
kaldıklarını bildirmektedirler. Özellikle ABD ihracatlarında maruz kalınan bu durumun yurtdışındaki müşteriler ile
ticari ilişkileri olumsuz yönde etkilediğini ifade edilmektedir. Yaşanan örnek bir yüklemeye ilişkin iş akış takvimi ekte
sunulmuştur.

		

Sevkiyatlarımızdaki bu engeli gidermek için muayenede kullanılan makine ve ekipmanların kapasitelerinin artırılmasını;
operasyonel işlemlerin süresinin kısaltılarak mağduriyetlerin tekrarlanmaması için önlemler alınmasını talep etmekteyiz.

		

Bilgilerinize arz ederiz,

		

Saygılarımızla,

		
		

Ek: Gerçekleşmiş olan örnek yükleme takvimi

		

ÖRNEK YÜKLEME İŞLEMİ TAKVİMİ

		

TARİH

YÜKLEME İŞLEM AÇIKLAMASI

		

27.12.2016

● Yüklü konteynerın Kayseri’deki fabrikadan ayrılması

		

28.12.2016

● Yüklü konteynerın Mersin limanına ulaşması

		

İşlemin sarı hatta devam edeceğinin XRAY’e sevk olacağının gümrük müşaviri tarafından bildirilmesi ve ek zaman talebi

		

Nakliyeci tarafından 1 gün ek süre tanımlanması

		

29.12.2016

		

30.12.2016
● Hava şartları nedeni ile limanın kapalı olması sebebi ile işlemin ayın 29’unda tamamlanamadığının
gümrük müşaviri tarafından bildirilmesi

		

Nakliyeci firma tarafından 18:00’a kadar teslim için süre tanınması

		

Hafta Sonu ve yılbaşı tatilleri

		

02.01.2017

		

03.01.2017
● Gümrük müşavirinin hala XRAY sırası beklediklerini tebliğ etmesi gün içinde tamamlanmasını
beklediklerini bildirmesi

		

Nakliye firmasının MSC SEATTLE V. NL 651R gemisinin limanda operasyona başladığını bildirmesi ve ek süre talebini
reddetmesi.

		

Yüklerin bir sonraki gemi için planlanmasının değiştirilmesi

		

04.01.2017

● Mersinde sele sebep olabilecek(olan) yüksek seviye yağış

● Gümrük müşavirinin hala XRAY sırası beklediklerini tebliğ etmesi

● Beyanname teslimi

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Görüş Bildirilen Makam TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sonuç
TOBB un 16.03.2017 tarih ve 4668 sayılı yazısı ekinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığının cevabı gelmiştir.
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Sözkonusu hususlar ile ilgili yapılan incelemede: gecikmenin yaşandığı zaman diliminin yılbaşına denk gelmesi
nedeniyle aşırı yoğunluktan kaynaklanan bir gecikme olabileceği, Mersin ilinde bulunan Gümrük Müdürlüklerinde
Bakanlığımızın BİLGE sisteminde belirlediği risk analizi çerçevesinde sarı, kırmızı ve mavi hat kriterleri üzerinden
görevli memurlar eliyle gümrük kontrol ve denetim işlemlerinin mesai ve nöbet usulü çalışma suretiyle sürekli olarak
yürütüldüğü, Bakanlığımızın risk analizi dışında, eşyanın özelliği, ayniyatı ve rejimi gereği fiziki kontrol ve tahlil gerektiren
durumlarda da ayrıca işlemlerin Kırmızı hatta sevk edilerek yapıldığı, ayrıca 02.01.2017 tarihi itibarıyla Mobil X-Ray’in
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devreye girmesiyle çalışan 2 adet X-Ray bulunduğu ve ayrıca Mersin MİP Uluslararası Liman İşletmeciliği tarafından
temin edilen ve kurulumu devam eden Hızlı Tarama sisteminin Mart ayı içerisinde faaliyete geçirilmesinin planlandığı
öğrenilmiş olup bu suretle gümrük işlemlerinin yapılması için gereken sürenin kısalacağı değerlendirilmektedir.
		

Bilgilerini rica ederim. Önder Göçmen Bakan a. Genel Md. V.

		

Limanlarda Tartı Ücretleri 60 Liranın Üzerine Çıkamayacak

		

İhracatçıyı rahatlatacak düzenleme yapıldı. Konuyla ilgili açıklamayı Bakan Arslan yaptı.

		

İhracatçıya Yıllık 75 Milyon Liralık Destek!

		

Limanlarda ihracatçıdan alınmakta olan tartı ve tolerans doğrulama ücretleri 60 TL’de sabitlendi. Düzenleme hakkında
bilgi veren Ulaştırma Bakanı Arslan, bu düzenlemeyle ihracatçıların 75 milyon liralık kazanç elde edeceğini söyledi.

		

Liman işletmelerinde uygulanmakta olan tartı ev tolerans doğrulama ücretlerine ilişkin düzenlemeyi Uluslararası
Denizcilik Örgütü yaptı. Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi kapsamına geçen yıl temmuzda başlayan
uygulama zorunlu hale getirilmişti.

		
		

İHRACATÇI KORUNDU

		

Konuyla ilgili yönergeyi hazırlayarak yayımlayan Ulaştırma Bakanlığı, her limanda tek fiyat uygulamasını hayata
geçirmişti. Farklı limanlarda farlı fiyatlandırmanın önüne geçilebilmek adına hazırlanan yönerge ile ihracatçıların maddi
kaybı en az seviyeye indirilmiş oldu.

		

60 LİRAYI GEÇEMEYECEK

		

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan düzenlemenin ihracatçılardan gelen şikayetler doğrultusunda hayata geçirildiğini
belirtti. İhracatçıların bu noktada artı maliyetlerle karşı karşıya kaldıklarına dikkat çeken Bakan, “Farklı fiyat uygulaması
30 dolar ile 150 dolar arasında değişmekteydi. Yayımlanan yönergeye göre ise bu ücret 60 lirayı geçemeyecek. Bu da
yıllık hesaplamada ihracatçıya en az 75 milyon liralık katkı sağlayacak” dedi.

		

60 LİRANIN YÜZDE 3’Ü KAMUYA AKTARILACAK

		

Düzenlemeyle hem ihracatçı kazanacak hem de kamuya senelik 4,5 milyon liralık gelir sağlanacak. Limanlardaki tüm
tartı ve tolerans işlemleri için operatörler yetkili olacak. Tüm işlemler kayıt altında tutularak, devlet konteyner sayısını
eksiksiz olarak öğrenmiş olacak.

		

Tartı operatörleri işlem sonunda aldıkları en fazla 60 liralık ücretin yüzde 3’lük kısmını kamuya aktaracak. Bu da
devletin yıllık 4,5 milyon liralık gelir elde etmesi anlamına geliyor.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Konu
4. Meslek Komitesi Görüşü YKK 09.01.2017 / 188
Orta ve İleri teknolojili Sanayi Ürünleri Listesine İlave Önerisi
		

11.01.2017 (01-05) 76

		

TÜRKİYE ODALAR Ve BORSALAR BİRLİĞİ Genel Sekreterliği

		

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak CPV (Common Procurement
Vocabulary) kodlarında orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri listesi hazırlanmaktadır. Listeye bazı teknik tekstil
ürünleri “orta teknolojili ürün” sınıfı altında dahil edilmiştir. Ancak listeye eklenen ürünler tekstil hammaddeleri sektörü
alt ürün grupları arasında yer alan geleneksel ürünler olmakla birlikte, sadece sentetik monoflament ve suni dokuma
ipliği kalemi altında çok küçük bir paya sahiptirler.

		

ISIC.Rev.3 sınıflandırmasında 172 numaralı grupta yer alan teknik tekstil ürünlerinin tamamının éOrta ve Yüksek
Teknolojili Sanayi Ürünleri Listesi”nde yer alması konusunda ilgili makamlar nezdinde girişimde bulunulması hususunu
Odamız Yönetim Kurulu’nun 09.01.2017 tarih ve 188 sayılı kararına istinaden,

		

Bilgilerinize arz ederiz.

		

Saygılarımızla,

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Görüş Bildirilen Makam TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sonuç
CEVAP BEKLENMEKTEDİR.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Ulaştırma Bakanı ve Çevre Bakanının Kayseri ziyaretinde Ulaştırma Bakanına verilen Görüşler dosyası

		

28.01.2017

		

Sayın Bakanım,

		

Kayseri konum itibariyle liman ve sınırlara uzak bir mesafede bulunmaktadır. Bu durum sınır veya limana yakın olan
sanayileşmiş illere göre iç nakliye maliyeti ve ilave organizasyonlar getirmektedir. Rekabet şartlarının gittikçe zorlaştığı
günümüzde ilimiz için zaruri olan iç nakliye ve lojistik organizasyon giderleri ihracatçılarımızı etkileyen ana unsurlardan
biri haline gelmiştir.

		

Kayseri Sanayi Odası olarak üyelerimizin Karayolu, Havayolu, Demiryolu Yük, Demiryolu Yolcu taşımacılığında
karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri ile Yüksek Hızlı Tren hakkındaki görüşlerini alarak ekli dosyada raporladık.

		

Sanayi ve ticaretimiz açısından elzem önem taşıyan sorunlarımızın çözümü hususunda desteklerinizi, bilgilerinize arz
ederiz,

		

Saygılarımızla,

		

1- Karayolu taşımacılığında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri

		

• Sınır kapılarında gümrüklerin daha aktif ve hızlı çalışması gerektiği düşünülmekte olup bu sayede kuyruklar ve araç
yoğunluğunun azaltılabileceği düşünülmektedir.

		

• Doğuya yapılan ihracatlarda eski araç kullanılmasından ve bozuk yollardan kaynaklı olarak ürünlerin nakliye
esnasında hasar alma riski oluşmaktadır.

		

• Karayolu taşımacılığında özellikle Avrupa ülkelerine sevkiyatlarda fiyatlar çok yüksek görülmektedir. Fiyatların Euro
cinsinden olması maliyetleri daha da artırmaktadır. Fiyatların Euro veya dolar cinsinden değil TL olması önerilmektedir.

		

• Bazı coğrafyalara denizyolu taşımacılığı çok uzun sürmektedir. Karayolu taşımacılığında firmalara Devlet Desteği
sağlanması halinde ürünlerin müşteriye daha kısa zamanda ulaştırılabileceği düşünülmektedir.

		

• Mersin Kayseri kara nakliye maliyetleri birçok destinasyon için navlun fiyatlarından bile yüksek bulunmaktadır.
Firmalar rekabette zorlandığını ifade etmektedirler.

		

• Limanlarda tekel fiyat ayarlamasında bulunan karayolu nakliye kooperatifleri, yükü gelen şirketlerin kendi araçlarını
dahi yükünü almak için içeri almamaktadır. Akaryakıt zamlarından dolayı her hafta aynı destinasyona farklı fiyat ortaya
çıkmaktadır.

		

2-Havayolu taşımacılığında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri

		

•

Havayolu ordino ücretleri çok pahalı bulunmaktadır.

		

•

Hava yolu gönderilerinde ekstra alınan vergilerin maliyetleri artırdığı düşünülmektedir.

		

•

Havayolu navlunları çok pahalı bulunmaktadır.

		

• Kayseri Erkilet Hava Alanında Kargo Gümrük işlemi yapılamadığı için Yurtdışından gelen Kargo yükleri İstanbul
veya Ankara Gümrüğünde millileştirilip Kayseri’ye getirilebilmektedir. Bu durum zaman kaybı ve ilave maliyetler
oluşturmaktadır. Kayseri Erkilet Hava Alanına Kargo için Gümrük oluşturulması talep edilmektedir.

		

3-Demiryolu Yük taşımacılığında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri

		

• Demir yolu yük taşımacılığının geliştirilmesi sayesinde karayolu taşımacılığına alternatif oluşturularak daha
hızlı güvenli bir şekilde ihracat ürünlerimizin konteynırlarla limana ulaştırılması ve ihracat masraflarının azaltılması
gerekliliği vurgulanmaktadır. Bu yolla haksız kazanç sağlamak isteyenlere engel olunması gerektiği düşünülmektedir.

		

• Karayolu yük (ihracat ürünü konteynır) taşımacılığında şu anda taşıma ücreti olarak Kayseri-Mersin arası 1.200
TL. +KDV dir. Aynı hizmet demir yolu taşımacılığında 1.200 TL. +KDV + Lokal taşımacılık ve hizmet ücreti şeklinde
yüksek maliyet ile karşılık bulmakta ayrıca zaman kaybına da sebep olduğu ifade edilmektedir. Bu yüzden demir
yolu taşımacılığının tercih edilmediği belirtilmiştir. Bir seferde yüzlerce konteynır taşıması mümkün olan demir yolu
taşımasında maliyetlerin daha aza indirilmesi sayesinde daha çok tercih edilmesini ve demir yolu taşımacılığının
ülkemizde daha fazla rağbet görmesini sağlayacağı düşünülmektedir. Bu durumun kent ve dolayısıyla ülke ekonomisine
katkıda bulunacağı düşünülmektedir.

		

• Avrupa ülkelerine gönderilerde özellikle Kayseri- Mersin taşımacılık fiyatları Mersin–Antwerp nakliyesinden daha
pahalı olmaktadır. Bir konteynırın demiryolu ile Kayseri’den Mersin’e nakliyesi ve limandaki gemiye yüklenmesi 720
USD tutarken, Mersin’den Antwerp’e nakliyesi ve limandan çıkışına kadarki maliyetleri 700 USD’ye mal olmaktadır.
Karayolu için iç taşımada lojistik ve navlun desteği verilmesi, özellikle demiryolu ile Kayseri-Mersin taşımacılık
fiyatlarının iyileştirilmesi, limanlardaki elleçleme ve operasyonel maliyetlerinin düşürülmesi ihracatımızı olumlu yönde
etkileyecek en önemli etkenlerden biri olacaktır.

		

• Mersin Limanının operasyon ve organizasyon açısından çalışma durumu problemli görülmektedir. Tekel olması
nedeni ile gerektiği şekilde düzgün çalışmadığı ifade edilmektedir. Bu yüzden TCDD taşımalarının düzgün yapılamadığı,
operasyonların aksadığı ve ciddi gecikmeler yaşandığı; konteyner ve yük taşımalarının %30’nun limandaki bu
aksaklıklardan dolayı karayolunu tercih ettiği önemle vurgulanmıştır.
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• Kayseri’den Mersin’e gönderilen trenlerin 8 ila 10 saat içerisinde Mersin’de limana yakın istasyonlara (Tırmıl
İstasyonu, Mersin Gar, Toki sahası) ulaştığı belirtilmiştir. MIP liman saha elemanlarının ağır ve aksak çalışmasından
dolayı, içerideki trenlerin boşaltılmasının uzun sürmesi ve kapının dışındaki hazır trenlerin içeriye girişleri 12 ila 20
saati, bazen de 1 ila 1,5 gün sürdüğü belirtilmiştir. Bunun sonucunda Kayseri’ den ertesi gün gemisi olan konteynerlerin
demiryolu ile gönderi yapması durumunda gemiyi kaçıracak olmalarından dolayı imkansızlaşmakta ve firmaların son
gün gemiye yetiştirmek istedikleri yüklerini karayolu ile limana göndermek zorunda bırakmaktadır. Böylelikle devamlı
surette TCDD’nin tercih edilme sebepleri düşüş göstermektedir.

		

• TCDD fiyatlarının yükselmesi, karayolu karşısındaki tercih edilme olasılığını azaltmakta ve karayolu ile rekabetin
gün geçtikçe zorlaştığı ifade edilmektedir.

		

• İskenderun Limanının TCDD taşımalarına indirim yapılarak teşvik sağlanması durumunda Mersin Limanına alternatif
oluşturacağı düşünülmektedir.

		

• İhracat taşımaları TCDD tarafından hiçbir zaman desteklenmediği, ihracat konteyner taşımaları ile yurt içi konteyner
taşımaları ayrılarak ihracat taşımaları ve tarifelerinin desteklenmesi gerektiği düşünülmektedir.

		

•

		

• Mersin’e vagonların günlük çıkış yapması ve saat 18:00 çıkış için son saat olması nedeni ile firmalar her zaman
demiryolunu tercih edememektedir.

		

• İhracat çıkışlarını İstanbul’dan gerçekleştiren firmalar için Kayseri-İstanbul arası demiryolu ile hızlı bir şekilde yük
taşıma projesinin hayata geçirilmesi talep edilmektedir.

		

4-Demiryolu Yolcu taşımacılığında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri

		

• Demiryolu yolcu taşımacılığı pratik bulunmamaktadır. Ankara’ya inmiş olan yabancı misafirler Kayseri’ye getirmek
için özel olarak araç gönderilmek zorunda kalınmaktadır. Modern ülkelerdeki gibi hızlı tren ile seyahat imkânı
bulunmadığı ve bu imkânın sağlanması talep edilmektedir.

		

5-Yüksek Hızlı Tren ile ilgili görüş ve öneriler

		

• Kayseri gibi sanayisi yoğun bir şehre hızlı trenin gelmesi uluslararası destinasyonları bulunan illerimize ulaşım için
kolaylık sağlayacaktır. Mümkün olan en kısa sürede Kayseri’de hızlı tren ile ulaşım hizmetini almak talep edilmektedir.

		

• Hızlı Tren hattının Kayseri’ye uğraması yolcu taşımacılığında Demiryolunu daha cazip hale getireceği
düşünülmektedir.

Mersin ve İpekyolu TCDD hattının elektrikli ve çift hat olmasının taşıma navlunlarını aşağı çekeceği öngörülmektedir.

		
		

6-İletilmesi talep edilen diğer görüş ve öneriler

		

• Kayseri Havalimanı iç hatlar gidiş yolcu terminal binasının yetersiz görülmektedir. Bu durum, özellikle sabah
saatlerinde aynı anda 5 ila 6 uçağın kalkış operasyonlarında sıkıntı yaşattığı ifade edilmektedir. Kayseri’nin yolcu
kapasitesi yüksek olduğu ve iyi işletilen bir terminal binasına ihtiyacı olduğu düşünülmektedir.

		

• Kayseri’de yapımı devam eden Lojistik Köy bulunmaktadır. Navlun fiyatları çok iyileştirilmediği sürece fiziki
imkanların geliştirilmiş olmasının TCDD ile taşıma veya tercih durumunu artırmayacağı düşünülmektedir.

		

• Son dönemlerde döviz, akaryakıttaki artış bununla beraber ihracatta navlunlardaki artışların firmalarımızı
zorlamakta olduğu ifade edilmiştir. Karayolu yüklemeleri ve Kayseri Mersin iç taşıma için kullanılan araçlara yıl bazında
belirli bir miktarda destek sağlanması durumunda ihracat yapan firmaların rahatlayacağı düşünülmektedir.

		

•

İhracat kara nakliyesi konusunda maliyetlerimizi düşürebilmek adına yakıtta vergi muafiyeti talep edilmektedir.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Görüş bildirilen makam ULAŞTIRMA BAKANI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sonuç
CEVAP BEKLENMEKTEDİR.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Konu
Çalışma ve Sosyal G. Bakanlığı Müsteşarı Sn. Ahmet Erdem’in Odamızı Ziyareti
		

03.02.2017 (23-01)285

		

Sayın, Ahmet ERDEM

		

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı

		

Çalışma hayatına ilişkin olarak yaşanan problemler ve bunların çözümüne ilişkin olarak üyelerimizden gelen görüş ve
öneriler aşağıda yer almaktadır.

		

Bilgilerinize arz ederiz.

		

Saygılarımızla,

		

1- 40 saatlik mesleki eğitim zorunluluğu kapsamında Milli Eğitim Bakanlığının müfredatında halat, kablo ve yaylık tel
alanında eğitim modülü olmadığı halde yüklü miktarda ceza yazılmıştır. Bu durum firmamız tarafından iş müfettişine

“Türkiye’nin Üretim Üssü Kayseri”

37

KAYSERİ
SANAYİ ODASI

2017

FAALİYET RAPORU

izah edilmesine rağmen hiçbir şekilde dikkate alınmamıştır.
		

Meslek lisesi elektronik bölümünden mezun olan firmamız çalışanı Elektrik bakım onarım bölümünde çalışamaz diye İş
müfettişi tarafından firmamıza 200.000 TL ceza yazılmıştır.

		

Şu anda halen firmamızın iştigal alanıyla ilgili sistemde dört modül bulunmamaktadır. Tekrar inceleme olması
durumunda ceza yazılacağı aşikar durumdadır.

		

2- SGK primlerini düzenli ödeyenlerle ilgili 30.05.2013 tarih ve 2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki listelerde
yer alan 51 ile uygulanan ilave 6 puanlık indirimin Kayseri’yi de kapsayacak şekilde genişletilmesini beklemekteyiz.

		
		

3- Bölgesel yatırımlar kapsamında Organize Sanayi Bölgesinde Kurulu işyerimizde ilave 58 kişilik istihdam sağlamış
olmamıza rağmen SGK Prim teşviğinden Ocak 2016’dan beri yararlanılamamıştır.

		

Hem Ekonomi Bakanlığına hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile yapılan yazışmalar neticesinde halen bir sonuç
alınamamıştır. Bu konuda Türkiye genelinde sorun yaşanmakta olduğunu bilmekteyiz.

		

4- İş güvenliği eğitimleri ve iş güvenliği malzemeleri tam olarak yerine getirildiği halde amirin olmadığı yerlerde
iş güvenliği malzemesini takmadığı için çalışanların iş kazası geçirmesi halinde denetimsizlik adı altında bilirkişi
incelemesinde işveren %70-80 kusurlu bulunmaktadır. İşverenin her çalışanın başına amir koyması da uygulanabilir
bir şey değildir.

		

Genellikle, Bilirkişiler fabrikalarda kesinlikle inceleme yapmadan kağıt üzerinde karar vermektedirler.

		

5- İş güvenliği eğitimlerinin MEB müfredatına ders olarak eklenmesinin uygun olacağını düşünmekteyiz.

		
		

6- İşçi işten ayrıldığı ve çıkarıldığı zaman her hakkı verildiği halde alo 170 veya Çalışma ve İşkur Müdürlüğüne şikâyet
edebilmektedir. (fazla mesaimi veya ücretimi alamadım vb. gerekçelerle) İnceleme sonucu haksız çıkması halinde bir
yaptırım uygulanması gerektiğini düşünüyoruz.

		

7- Çok borçlanması nedeniyle kıdem ve ihbar tazminatını alarak işten çıkartmalarda, işçiler her türlü zorluğu
çıkartmaktadırlar. (ayda bir defa devamsızlık yapıyor veya 30 günlük ücretinden az olacak şekilde mala zarar veriyor.)
Buna karşılık hiçbir yaptırım yapılamamaktadır.

		

8- İşsizlik maaşı alma sürelerinin azaltılması. (Kişi 600 günlük süreyi aştıktan sonra kendini çıkarttırmak için çaba
sarfediyor ve işsizlik maaşına güvenerek işten çıkıyor. Buda işyerlerinde personel devir oranlarının artmasına neden
olmaktadır.

		

9- İş kazası geçiren bir kişi işyerinde çalışmaya devam ediyor. 9 yıl 11 ay sonra huzursuzluk çıkartıyor, işten ayrılıyor
maddi ve manevi tazminat davası açıyor. Bu kötü niyetin cezasını da yine işveren çekmektedir.

		

Bu konuda zaman aşımının düşürülmesi ve çalıştığı sürelerde ödenen ücretlerin mahsup edilmesi gerektiğini
düşünmekteyiz.

		

10- Hiçbir vasfı olmayan bir kişi işe alınıyor, bu kişi için emek, zaman ve para harcanıyor, bu kişiler iki sene sonra işten
ayrılırlarsa bu kişilere işverenin hiçbir yaptırımı bulunmamaktadır. Çalışan işten çıkartıldığında kıdem ve ihbar tazminatı
ödenmektedir. Burada işvereninde kanunla bir hak talep etmesi gerektiğini düşünüyoruz.

		

11- Aynı kişi edindiği tüm bilgilerle aynı işi yapan rakip firmaya da gidebilmektedir.

		

12- Fazla mesai ve ücreti alacakları ile ilgili; çalışanların ücreti bankaya yatıyor ve bordro dağıtılıyor çalışan o ay
mutabık kalıp itiraz etmiyor. Ama işten çıktığı zaman şu kadar mesaiye kaldım diye mahkemeye başvuruyor ve iki tane
daha işten çıkmış yalancı şahitle haksız yere davayı kazanabilmektedir.

		

13- Çalışan iş görememezlik raporu (istirahat )alıyor. İhbar süresi + 6 haftayı geçiyor. 4857 sayılı İş Kanunu’na göre
kıdemi varsa ödeniyor ve iş akdi fesih ediliyordu. Yeni mahkeme kararlarına göre çalışandan savunma istenmesi
gerektiği anlaşılmaktadır. Bu gibi mahkeme kararları değerlendirilip Kanunun maddelerinin kesin hükümler içererek
yoruma açık olmaması gerektiğini düşünmekteyiz.

		

14- İşbaşı eğitim programlarındaki şartların esnetilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. (son yayınlanan genelgede işbaşı
eğitim programına son altı ayda çalışmamış olması şartı getirilmiştir.)
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15- Kıdem Tazminatı;

		

İşveren üzerindeki Kıdem tazminatı yükü, 2001’den bu tarafa her seçim döneminde konuşulmaktadır Hem işsizlik
fonu var hem de kıdem tazminatı uygulaması bulunmaktadır. ABD’de kıdem tazminatı 4,7 maaş, Türkiye’de 20 maaş
tutarındadır. Her yıl 1 milyon kişi istihdam piyasasına girmektedir. 1 milyon kişiyi istihdam etmek ve onlara iş bulmak
durumundayız. Devletin kapısında 1 milyon kişiye iş bulunamayacağından bunu mevcut müteşebbisler ve yeni girecek
girişimciler gerçekleştireceklerdir. Ülkemizde iş yapmanın cazip hale getirilmesi gerektiğine inanmaktayız.

		

2010 yılından beri konuşulmakta olan Kıdem Tazminatı Fonu oluşturulması fikrinin hakkaniyetli bir düzenlemeyle
uygulamaya geçirilmesinin bu konuda yaşanan sıkıntılara çözüm olacağını düşünmekteyiz. Ancak düzenlemenin
içeriğinde, çalışana işten ayrılması halinde her zaman fondan kıdem tazminat ödenmesi bulunmamalıdır. Şimdiki
durumda çalışanlar içeride kıdem tazminatı bulunduğu için her an ayrılıp başka bir işyerine geçmeyi düşünmemektedir.
Her an hak ettiği tazminatını alabilecek hale gelen çalışanların işyerlerine sadakati kalmayacağı, çalışandan gerekli
verimin alınamayacağı kanaatindeyiz.

		

Halihazırda İşsizlik Fonuna ödenen yüzde 1’lik ödeme zorunluluğunun kalkmasının ve bunun yerine aylık maksimum
20 gün üzerinden oluşturulacak kıdem tazminatı fonuna ödeme yapılmasının uygun olacağını, çalışanların tamamının
kayıt altına alınmasının her türlü mevzuata uygun hareket eden işletmelerin yaşadıkları yüzde 200’lere varan maaş
farkları nedeniyle haksız rekabete uğramalarının önüne geçeceğini düşünmekteyiz.

		

16- Günümüz rekabet koşullarında firmaların ayakta kalabilmesi için üretim sektöründe maliyetlerin minimum seviyede
tutulması gerekliliğini ön plana çıkarmaktadır. Son dönemlerde iş sağlığı ve güvenliği konusunun önem kazanması ile
beraber bu konuda alınan önlemlerin maliyeti de toplam maliyet içerisinde kayda değer bir seviyeye gelmeye başlamıştır.
Fakat İSG konusuna duyarlı firmalar büyük maliyetler yaparak işçi sağlığını korumak için yatırımlar yapmaktadır. Ancak
denetimi yetersiz veya aynı sektörde üretim yapan küçük çaplı firmalar İSG için herhangi bir yatırımda bulunmadığından
haksız rekabet ortaya çıkmasına neden olmaktadır.

		

17- 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu uyarınca tüm iş yerlerinin çalışanlarının işe başlama ve ayrılışlarını emniyet veya
jandarmaya bildirme yükümlülüğü 12 Eylül öncesi dönemde terör eylemlerini önlemek üzere çıkartılmış bir yasadır.
İstisnasız her iş yerini zor durumda bırakacak bu yükümlülüğün artık kaldırılması gerekmektedir. Zira zaten çalışanların
bu bildirimleri SGK ’ya yapılmaktadır. Zaten SGK ’ya bir gün önceden çalışmaya başladığı bildirilen bu kişiler için ikinci
ve ilave bir yük getirilmesinin anlamı ve gereği olmadığını düşünmekteyiz.

		

18- 4857 sayılı İş Kanununun “Özürlü Ve Eski Hükümlü Çalıştırma Zorunluluğu” başlıklı 30. Maddesinde ; “İşverenler, elli
veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç özürlü, kamu işyerlerinde ise yüzde dört özürlü ve
yüzde iki eski hükümlü işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. Aynı il sınırları
içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına
göre hesaplanır denmektedir. Bu kapsamda çalıştırılacak işçilerin nitelikleri, hangi işlerde çalıştırılabilecekleri, bunların
işyerlerinde genel hükümler dışında bağlı olacakları özel çalışma ile mesleğe yöneltilmeleri, mesleki yönden işverence
nasıl işe alınacakları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir denmektedir. Diğer
işyerlerindeki Ağır ve Tehlikeli olan iş yerlerinde iş şartların ağırlığı işyerlerinin fiziksel ortamının özürlü bireylere göre
düzenlenmesi, araç ve gereçlerin tasarımı ilgili yönetmelikle işverenler ortamı sağlamalı dense de (İşyerimizde 930
çalışan Mevcut bunun 27 tanesi özürlü, özürlüyü çalıştıracak yer sıkıntısı çekmekteyiz.) iş yeri hekimimiz ağır ve
tehlikeli işlerde çalışamaz diye rapor da yazıp sorumluğu üstünden atıyor işveren özürlü çalışanı işletmede meydan
temizlik işine vermiş, işletmede başına bir iş gelirse iş veren ne yapacak, özürlüyü çalıştıracak yer sıkıntısı çekmekteyiz
Engelli raporum var beni kapasitemin üzerinde işlerde çalıştırıyorlar. Kış ayındayız özürlü personeli dışarda çalışamıyor
hava şartları malum eleman işe geliyor yemekhanede oturup evine gidiyor. Eleman çalıştırmasak, kişi başı İdari para
cezası her ay malumunuz. İdari para cezasını yüksek buluyoruz, İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel
sektör işyerlerinde yüzde üç özürlü, oranının yüzde bire çekilmesini talep ediyoruz.

		
		

19- 5510 sayılı Kanunun 13 ve 18 inci maddesi uyarınca; Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetki verilmiş, yani
Kurumla sözleşmesi bulunan sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli olan ve SGK adına reçete yazma yetkisi bulunan
hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla; istirahatli raporlu sayılan çalışanlarımız, gerek
çalışan gerekse hekimlerimiz özellikle aile hekimlerimiz istirahat olayında cömert davranmaktadırlar, bununla birlikte
çalışan herhangi bir sağlık kurumuna müracaat ettiğinden sağlık hekimleri iş kazası vizitesi olmadan kişinin beyanına
göre mesai saatleri dışında iş göremezlik belgesi ile iş kazası kararı verilmektedir. Bu durumdan dolayı işverenlerimiz,
kaza bildirimi geciktiği için idari para cezası yaptırımı ile karşılaşmaktadır.
SAYIN, AHMET ERDEM

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Görüş bildirilen makam ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MÜSTEŞARI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sonuç
CEVAP BEKLENMEKTEDİR.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Konu
TOBB TÜRKİYE EKONOMİ ŞURASI 07.02.2017 KAYSERİ ODA BORSA ORTAK GÖRÜŞÜMÜZ
		

TOBB Türkiye Ekonomi Şurası – 07.02.2017
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Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Sanayi Odası, Kayseri Ticaret Borsası ve Develi – Bünyan -Yahyalı İlçeleri

		

3 temel sorun ve çözüm önerileri

		

1.Kayseri ilinin ulaştırma ve lojistik altyapısının potansiyel kapasiteyi taşıyamaması.

		

Kayseri Havaalanının uluslararası bir niteliğe kavuşturulması,

		

Ankara-Yozgat-Sivas yüksek hızlı tren hattı (Yerköy-Kayseri bağlantısı) ve Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri yüksek
hızlı tren hattının planlanandan daha kısa sürede tamamlanmasını, Yurtdışına mal sevkiyatında İlimizin İç Anadolu
Bölgesinde bulunuyor olması limana ve sınıra uzak olması nedeniyle yoğun olarak kullandığımız Kayseri-Mersin
demiryolu taşımacılığına Navlun Desteği verilmesi hâlihazırda yüksek bulunan taşımacılık maliyetlerinin düşürülmesi,

		

Kayseri’nin mevcut bölünmüş karayollarının otoyollara bağlanması rekabet gücümüzün artmasına katkı saplayacaktır.

		

-Ulaştırma Bakanlığı

		

-Çevre ve şehircilik bakanlığı

		

2.Kayseri’nin turizm altyapısının ve potansiyelinin yeterince geliştirilememiş ve tanıtılamamış olması.

		

Kapadokya’ya yönelik turizm politikasının sadece Nevşehir il sınırları içinde dar bir bölgeye değil, Hükümet eliyle
Kayseri’yi de kapsayan daha geniş doğa, kültür, tarih ve sağlık turizmine dönüştürülmesi,

		

Erciyes ve Aladağları birlikte ele alan bir turizm destinasyonun planlanması ve yöre halkının ve esnafın yaratılan gelirden
daha fazla pay almasını sağlayacak turizm politikalarının uygulamaya geçirilmesi,

		

Büyük bir üniversite şehri olma yolunda hızla ilerleyen il merkezinde uluslararası standartlarda konaklama, restoran ve
kongre merkezlerinin inşası daha fazla teşvik edilmelidir.

		

-Kültür ve Turizm Bakanlığı

		

-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

		

3.Kayseri’de sağlanan teşviklerin daha etkin hale getirilmesi ve artırılması.

		

SGK primlerinin düzenli ödeyenlerle ilgili 30.05.2013 tarih ve 2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki listelerde yer
alan 51 ile uygulanan ilave 6 puanlık indirimin Kayseri’yi de kapsayacak şekilde genişletilmesi,

		

İmalat sanayii işletmelerine verilen teşviklerin Kayseri Merkez için 3. derece, İlçelerde 5. derece olarak değerlendirilmesi,
mevcut işletmelerin de bundan faydalanabilmesi,

		

Teşvik Belgeli Yatırımlarda yerli makine teçhizat kullanan girişimcilerin yerli harcama oranları kadar kısmının da bir alt
bölge yatırım teşviklerinden yararlandırılması,

		

Tarım ve hayvancılık sektörüne yönelik Kayserinin IPARD Desteklerinden yararlandırılması ya da Tarım Bakanlığı
Desteklerinin IPARD düzeylerine çıkarılması sağlanmalıdır.

		

-Kalkınma Bakanlığı

		

-Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

		

-Tarım Bakanlığı

		

-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Görüş bildirilen makam TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sonuç
CEVAP BEKLENMEKTEDİR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Konu
IX. SANAYİ ŞURASI İÇİN HAZIRLADIĞIMIZ TEMEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ:
		

26.08.2016 (01-05) 1523

		

Vergi Düzenlemeleri

		

Aralıklarla vergi affı gündeme gelmekte ve bir şekilde uygulanmaktadır. Fakat bu kararlar alınırken vergisini zamanında
ödeyen mükelleflerin bu tutumlarından dolayı cezalandırılması gibi bir durum ortaya çıkmaktadır. Önerimiz, vergisini
zamanında, herhangi bir ceza almadan ödeyen mükelleflere, yılsonunda bir iskonto oranı belirlenmesi ve takip eden
yılda, bu oranın değerinin ödeyeceği vergiden düşülmesi hakkaniyetli olacaktır.

		

Kayıt dışılığa neden olan, girişimcilerin önünde maliyet unsuru oluşturan, adeta işi yapılamaz hale getiren Damga
Vergisi uygulamalarında yeni düzenlemeye ihtiyaç bulunmaktadır.

		

İlgili Bakanlık: Maliye Bakanlığı

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Görüş Bildirilen makam TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sonuç
Vergisini Düzenli Ödeyene Vergi İndirimi Meclis’ten Geçti
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VERGİSİNİ DÜZENLİ ÖDEYEN MÜKELLEFE İNDİRİM

		

Gelir Vergisi Kanunu’nun 121. maddesi, “Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi” başlığıyla yeniden düzenleniyor.

		

Buna göre, ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerinden
(finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans ve emeklilik şirketleri ile emeklilik yatırım
fonları hariç olmak üzere) belirlenen şartları taşıyanların yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden
hesaplanan verginin yüzde 5’i, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilecek.

		

Hesaplanan indirim tutarı, her hal ve takdirde 1 milyon liradan fazla olamayacak.

		

İndirilecek tutarın ödenmesi gereken vergiden fazla olması durumunda kalan tutar, yıllık gelir veya kurumlar vergisi
beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer
vergilerinden mahsup edilebilecek. Bu süre içinde mahsup edilemeyen tutarlar ret ve iade edilmeyecek.

		

Gelir vergisi mükelleflerinin yararlanacağı indirim tutarı ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle beyan edilen
kazançların toplam gelir vergisi matrahı içerisindeki oranı dikkate alınmak suretiyle hesaplanan gelir vergisi esas
alınarak tespit edilecek.

		

Söz konusu indirimden faydalanabilmek için indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki
son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmesi ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin
kanuni süresinde ödenmesi gerekecek.

		

Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla
verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmayacak. Her bir beyanname itibarıyla 10 liraya kadar yapılan eksik ödemeler
bu şartın ihlali sayılmayacak.

		

İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları dahil) bin liranın üzerinde vadesi
geçmiş borcunun bulunmaması şartı aranacak.

		

İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki dört takvim yılında Vergi Usul Kanunu’nun “kaçakçılık
suçları ve cezaları” başlığı altındaki sayılan fiilleri işlediği tespit edilenler, bu madde hükümlerinden yararlanamayacak.

		

ŞARTLARI TAŞIMADIĞI BELİRLENİRSE VERGİYİ ÖDEYECEK

		

Vergi indiriminden yararlanan mükelleflerin, öngörülen şartları taşımadığının sonradan tespiti halinde ilgili vergilendirme
döneminde indirim uygulaması dolayısıyla ödenmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın tarh edilecek.

		

Bakanlar Kurulu, indirim oranını ve 1 milyon liralık tutarı iki katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, kanuni oran
ve tutarına getirmeye yetkili olacak.

		

Damga vergisine tabi kağıtlar arasında yer alan inşaat sektörüne ilişkin farklı sözleşme türlerinde oranların
farklılaştırılmasına ve kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının desteklediği
sosyal sorumluluk kapsamındaki projelerin başlangıç maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla desteği sağlayanlar ile proje
yürütücüleri arasında düzenlenen kağıtların damga vergisinden istisna tutulmasına imkan veriliyor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Konu
Avukat Bulundurma Zorunluluğu
		

13.03.2017 (01-09) 629

		

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ / ANKARA

		

Son günlerde anonim şirketlere, avukat bulundurma zorunluluğuna ilişkin yasal düzenlemeye ilişkin olarak üyelerimizden
yoğun şikayetler alınmaktadır. Sözkonusu yasal düzenlemeye uyulmadığı gerekçesi ile son dönemde yüklü cezalar
kesileceği bildirilerek, bu durumun 2008 yılında yasalaşan ancak bugüne kadar herhangi bir cezai uygulama yapılmayan
bir düzenlemeden kaynaklandığı dile getirilmektedir. Firmaların içinde bulunduğu zor bir dönemde yıllardır cezai
uygulama yapılmayan bir konuda kesilen ağır cezalar şirketlerimiz için ilave maliyetlere neden olacaktır.

		

1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35’inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre sermayesi 250 bin liranın üzerinde olan
anonim şirketler için sözleşmeli avukatın bir zorunluluk olduğu, buna karşın zaten iş dünyasında hemen hemen herkesin
vekâletinin bulunduğu bir avukatının da olduğu malumunuzdur. Anlaşma yapılan tek bir avukat ile bütün sorunlar
çözülememektedir. Uzmanlaşmış hukuk hizmeti ihtiyacı doğan şirketler bünyesinde bir avukat bulundursalar dahi
ihtiyaç duyulan uzmanlık alanına vakıf başka avukatlarla da sözleşme yapmak ve maliyetlerine katlanmak durumunda
kalmaktadırlar.

		

Bu çerçevede, bahse konu yasal düzenlemenin hiç uygulanmaması veya Kanun maddesinde tekrar bir düzenleme
(halka açık şirketler ibaresinin eklenmesi) yapılarak anonim şirketlerde sözleşmeli avukat bulundurma zorunluluğu
kriterlerinin değiştirilmesinin uygun olacağı kanaatindeyiz.

		

Bilgilerinize arz ederiz.

		

Saygılarımızla,

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Görüş Bildirilen makam TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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TOBB 27.03.2017 tarih ve 5239 sayılı yazı ile

		

“1136 sayılı Avukatlık Kanunu gereğince avukat bulundurma zorunluluğuna ilişkin hususlar hükümet nezdindeki
girişim ve görüşmelerimizde sıklıkla dile getirilmekte olup, ilgi yazınızdaki sıkıntılar çerçevesinde avukat bulundurma
zorunluluğunun kaldırılması hususu Birliğimizce Adalet Bakanlığına iletilmiştir.”

		

şeklinde cevap göndermiştir.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Konu
Çevre Bakanının katıldığı 18.03.2017 tarihindeki Meclis Toplantımız öncesinde Bakanlıktan gelen Genel Müdür ve
Yardımcıları ile İl Çevre Müdürünün katıldığı toplantıda sunduğumuz görüşler:
		

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI’NIN ÇALIŞMA ALANINA GİREN KONULARDA ODAMIZ ÜYELERİNİN GÖRÜŞLERİ
VE ÖNERİLERİ

		

1. Prosedürlerden dolayı firmaların uyarılmadan kapatılması ve izin/lisans belgelerinin iptal edilmesi işveren ve
çalışanların mağdur olmasına sebep olmaktadır. Kesin hükümden önce uyarı yapılması ve gün verilerek prosedürün
yaptırılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

		

2. Aynı faaliyeti yapan ancak “Çevre İzin Lisans Yönetmeliği”’ne göre kapasitesi nedeniyle kapsama girmeyen veya
Çevre Mevzuatlarında faaliyet alanı geçmeyen firmaların da kapsama alınması:

		

Kapsama girmeyen ya da küçük ölçekli işletme olması nedeniyle değerlendirme dışı olan firmalar bazen büyük ölçekli
firmalardan daha fazla çevre kirliliğine neden olabilmektedir. Tesislerin büyüklüklerinden ziyade kirletme potansiyeline
göre değerlendirilmesinin daha uygun olacağı talep edilmektedir.

		

3. Çevre İzin lisansına tabi olan tesislerin dışında kalan diğer tesislerin de denetlenmelerinin uygun olacağı
düşünülmektedir.

		

Haksız rekabetin önüne geçilmesi için; aynı faaliyeti gerçekleştiren firmaların aynı yasal yaptırımlar altında
değerlendirilmesi beklenmektedir.

		

4. Yükümlülüğünü yapan ve yapmayan işletmeler daha net ayırt edilmeli ve işletmeler bu konuda maddi manevi teşvik
edilmelidir.

		

5. Denetimlerin firmaların yaptıkları işe göre değil sadece yönetmelik esaslarına göre yapılması, yönetmelikte
yazmayan durumlarda inisiyatif kullanılmaması önerilmekte ve denetimlerde iş yerlerinin çalışma koşullarının göz
önünde bulundurulmadığı düşünülmektedir

		

6. Atıkların geçici depolama alanında 6 aydan fazla biriktirilmesine izin verilmesi istenmektedir.

		

Atıkların 6 ay içinde lisanlı firmalara verilmesi durumunda atık azda birikse çok da birikse atık alım fiyatı ve nakliye
ücretleri aynı olduğundan maliyetler artmaktadır. Geçici toplama alanında bekleme süreleri, atık miktarı taşıma
maliyetini karşılayacak duruma gelene kadar bekletilmesine müsaade edilmesi talep edilmektedir.

		

7. Çevre İzin Lisans Yönetmeliğine göre tesisin kapasitesinin artması veya adres değişikliği durumlarında Çevre
İzin ve lisanslarının iptalinin ve yenilenme çalışmalarının yapılabilmesi için tanınan sürelerin yeterli olmadığı ifade
edilmektedir.

		

Verilen sürelerde ölçümlerin yapılması, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile görüşmeler ve diğer işlemler için zamanın
yetmediği, bu sürenin daha makul bir süre olarak tekrar belirlenmesi istenmektedir.

		

8. Hali hazırda satılamayan ve bedelsiz verilen ambalaj atıklarının satılması için Ambalaj Atıkları Kontrol Yönetmeliği
Taslağının yürürlüğü girmesi beklenmektedir.

		

9. Ambalaj Atık Bildirimi işlemlerinin Şubat ayı sonuna kadar değil de yıl içine diğer aylarda da yapılabilmesi;

		

Çünkü Şubat ayında yılı kapatmamış firmalar olmakta ve bilgilere ulaşmakta sıkıntılar yaşanmaktadır.

		

10. Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ne göre piyasaya sürülen ambalajların bildirim yapıldığı bakanlık
portalında, tedarik edilen, stok edilen ve piyasaya sürülen ambalajlara ait sekmeler bulunması, ancak fire sekmesi
bulunmamasının bir eksiklik olduğu düşünülmektedir.

		

11. Atıkların sınıflandırılması ve atık kodlarının isimlendirilmesi hakkında sıkıntı yaşanması, Örneğin üretim artığı
(tehlikesiz) ve sanayi atıkları (ambalaj atığı) olarak adlandırılan atıklar aynı işlemlerden geçirildikleri halde tehlikesiz
olarak toplananlar bedelli, ambalaj atıkları olarak toplananlar bedelsiz alınmaktadır. Ayrıca bunların bildirimleri de
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farklı sistemler üzerinden yapılmaktadır. Bu durum firmalarda karışıklığa yol açmaktadır. Kayıt dışı işlemlerin önüne
geçilebilmesi için tüm sanayi atıklarının bedelli olarak alınması sağlanmalıdır.
		

12. Yıllık veya aylık bildirimlerde sistem üzerinden yaşanılan sıkıntılarda firmaların İl Müdürlüğü tarafından sürekli
başka birimlere yönlendirilmesi ya da doğrudan Ankara’ya yönlendirilmesi, İlde sıkıntılar için muhatap bulunamaması
bir sorun olarak ifade edilmektedir.

		

13. Fabrikalardaki baca ölçümleri her 2 yılda bir yüksek rakamlara yaptırılması nedeniyle, aynı gazların aynı şartlarda
bacadan geçtiği durumlarda tekrar ölçüm süresinin uzatılması ya da fiyatların düşürülmesi talep edilmektedir.

		

14. Çevre İzin Belgelerinin A4 kâğıdı çıktısı yerine daha kalıcı daha güzel bir belge şeklinde düzenlenmesinin uygun
olacağı düşünülmektedir.

		

İşletmelerin hazırlamak ile yükümlü olduğu atık yönetim planı çerçevesinde, yapı kullanım izin belgesi talep edilmemesi
önerilmektedir.

		

15. Cezai müeyyidelerin ağır olması

		

16. MDF, Sunta vb. levhaların işlenmesi sonucu oluşan talaş ve zımpara tozunun bertarafında Atık Yönetimi Yönetmeliği
Ek-3B kapsamında analizleri yapılan talaşların tehlikesiz çıkması halinde ilave olarak TS EN ISO 17225-1 standardı
kapsamında da biyokütle (biyoyakıt) olarak değerlendirilmesi yapılmakta olup bu değerlendirme sonucu endüstriyel
amaçlı yakıt olarak kullanılması Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğindeki sınır değerleri sağlaması
koşuluyla izin verilmektedir. Ancak şuan bu durumlara da ilave olarak TSE uygunluk belgesi de talep edilmektedir. Ayrıca
yapılan bu revizyonda herhangi bir zaman tanınmamış olup işlemleri devam eden tesisleri de kapsamıştır. Bahsi geçen
analizler hali hazırda çok büyük maliyetli iken işlemler için maliyet daha da artmıştır. Talaşların bertarafında nakliye
kısmı çok büyük maliyet oluşturmaktadır. Ayrıca bunların bertarafını sağlayan ve yakma lisansı olan tesisler(çimento
fabrikaları vb.)ısı kalorisi daha yüksek malzemelere öncelik gösterdiği için ve yakıt depolama alanlarının kısıtlılığı
nedeniyle uzun bir süre(2 ay gibi) talaş alamayacaklarını belirtmektedir.

		

17. Makina Yağı ve benzeri atıklar az miktarda çıktığı için, toplamaya yetkili firmalar almak istememektedirler.

		

18. Fabrika dışında bir şikayet olduğunda yapılan ölçümler sonrası haksız yere şikayet olduğu anlaşıldığı takdirde,
İl Müdürlüğünün de bilgilendirilmesi ile harcanan ölçüm masraflarının şikayeti yapan kişiye de rucü ettirilmesi talep
edilmektedir. Aynı kişinin bir ay sonra yeni şikayet yapmasını engellenmesine katkısı olacağı beklenmektedir.

		

19. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden üyelerimize boyahaneler kullanılan “ kancalarda boya sökme “ ile ilgili
süreli olarak bildirim gelmiştir. Üyelerimizle istişare neticesinde gerekliliği sağlamada şu zorlukların yaşandığı
belirtilmektedir. Kancaları sökmede 2 yol olduğu, birincisinin 800 derece sıcaklığı sağlayan özel bir fırın ve uygun
baca yaptırılması ama bu çözüm yolu yatırım maliyeti yüksek ve bir çok boya tesisinde kullanılan demir kancaların
800 dereceye dayanamayacağından kancaların kromdan yeniden yaptırılması gerekeceği belirtilmelktedir. İkinci bir yol
ise hazırlanacak bir kazanda özel bir kimyasal ile boyaların sökümü ve sökümden geriye kalan çamur atığın uygun
kaplarda muhafaza edilip atığın en yakın Ankara’ da bulunduğu söylenen firmaya nakliyesini gerektirmektedir ama bu
çözüm yolu da nakliye ve atığı teslimi ile ilgili maliyetlerin yüksekliği nedeniyle uygulanması zor bir çözüm yolu olarak
görülmektedir.

		

Bu noktada atık toplama ve sevkiyatında Kayseri için bu durumu kolaylaştırıcı ve maliyetleri düşürücü çözümler
geliştirilmesi ve çözümün hayata geçirilmesi için firmalara süre tanınması talep edilmektedir.

		

20. Kayseri Serbest Bölgesinde faaliyet gösteren firmaların mağduriyetleri:

		

a. Ekonomik değeri olan tehlikesiz üretim atıkları her ayın 1’i ve 15’inde Serbest Bölge Müdürlüğünde, müracaatını
önceden yaparak, Komisyona sunulmakta ve sonrasında ilgili atıkların verileceği firmaya fatura kesilip, gümrük beyan
işlemleri tamamlanarak atık çıkış işlemleri yapılmaktadır.

		

Burada önceden müracaat edilip komisyona sunulması yerine, tarihe bağımlı kalmadan direk çıkacak olan atık
bildirimini içeren başvuru yapılmasının sağlanması talep edilmektedir.

		

Her çıkış beyanında atık alıcısı yüklü miktarda işlem maliyetlerine katlanmak zorunda kalmaktadır. Bu durumda da
beyan başına işlem maliyeti ödediği için her seferinde daha fazla atık çıkarma eğilimi olup, içeride atık biriktirme
durumu yaşanmaktadır. Atıkların birikmesi üreticiler için hacimsel anlamda sıkıntı yaratarak, hem görüntü kirliliğine
hem yangın riskine neden olmaktadır. Hem işlem esnekliği hem de maliyet yönünden bu konunun tekrar ele alınması
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istenmektedir.
		

Tehlikesiz atık çıkışının daha basit ve daha az maliyetle esnek bir yapıda yapılması üreticiler ve atık alıcıları
açısından kolaylık sağlayacaktır. Serbest Bölge dışında faaliyet gösteren firmalar bu işi çok esnek ve rahat bir şekilde
yönetebilmekte iken serbest bölge firmaları prosedür ile uğraşmak durumunda kalmaktadır.

		

b. Ekonomik değeri olmayan tehlikesiz atıklar (ahşap tozu, ahşap talaşı ve ahşap parça atıkları ile kullanım dışı kırık
tahta palet atıkları vs) ne çöp olarak, ne de atık olarak Serbest Bölgeden çıkartılamamaktadır.

		

Şu andaki uygulamada sadece Belediye alabilmekte, bunun için de belediyenin bazen 2 haftada bazen 3 haftada bir
gelmesi beklenerek ilgili atıklar risk altında biriktirilmek zorunda kalınmaktadır. Bu konuda üretim miktarına bağlı olarak
bazen 3 – 4 günde bir çıkış ihtiyacı olabilmektedir. Özellikle yaz aylarında bu tarz atıkların biriktirilmesi ciddi şekilde
yangın riski içermektedir.

		

Belediye bu atıkları artık almıyorum dediği zaman şu anki mevzuata göre yapacak hiçbir şey bulunmamaktadır. Serbest
Bölge ve Gümrük Müdürlüğünün kontrolünde olmak üzere basit bir ön başvuru dilekçesi ile takipli ve kontrollü çıkış
oluşturacak bir prosedüre ihtiyaç duyulmaktadır.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Görüş bildirilen makam T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sonuç
CEVAP BEKLENMEKTEDİR.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Konu
2013 YILINDAKİ GÖRÜŞÜMÜZ İÇİN (2017 Mart) GERÇEKLEŞME
		

(Resmi Gazete de yayınlanma taihi:23.03.2017)

		

TOBB nin talebi üzerine 2013 yılı içinde düzenlenecek olan Sanayi Şurası gündemi için hazırladığımız Gündeme ilişkin
Odamız görüş ve önerilerini içeren yazımız aşağıda yer almaktadır.:

		

23.01.2013 (01-08) 174

		

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ / ANKARA

		

Genel Sektör;

		

- İş adamlarına yönelik vize problemlerinin ortadan kaldırılması için, onaylanmış kişi statüsüne sahip firmaların
yöneticilerine yeşil pasaport verilmesi,

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Görüş bildirilen makam TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sonuç
İhracat yapan firmaların yetkililerine hususi damgalı pasaport verilmesine ilişkin esaslar, Resmi Gazete’nin 23.03.2017
tarihli sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile belirlendi.
		
		

İHRACAT TUTARINA GÖRE PASAPORT

		

Karar kapsamında, son üç takvim yılı itibarıyla ihracatı; 1-10 milyon dolar arasında olan firmaların bir, 10-25 milyon
dolar arasında olan firmaların iki, 25-50 milyon dolar arasında olan firmaların üç, 50-100 milyon dolar arasında olan
firmaların dört, 100 milyon üzeri olan firmaların beş yetkilisine hususi pasaport verilebilecek. Bu tutarlarda mal ihracatı
yapan firmalar, resmi dış ticaret istatistikleri esas alınarak Ekonomi Bakanlığınca belirlenecek.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Konu
Mobilyada KDV İndiriminin Kalıcı olması veya yılsonuna kadar uzatılması talebimiz
		

05.04.2017 (01-05) 848

		

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ / ANKARA

		

Odamız 23. Meslek Komitesi toplantısında, mobilya sektöründe üç aylığına yapılan KDV indiriminin piyasalara çok
olumlu yansıdığı, KDV indirimiyle beraber mobilya firmalarının satışlarının arttığı, yüzde 18’den yüzde 8’e indirilerek
uygulanan KDV indiriminin devam etmesi durumunda sektörde üretimin ve dolayısıyla istihdamın artacağı belirtilmiştir.

		

Mobilyanın vadeli ve çek usulü ile satıldığı, ay sonunda KDV’nin firmalar tarafından nakit ödenmesine karşın, ürün
satılırken KDV dahil satıldığı için KDV’nin de taksitlere bölündüğü ya da uzun dönemli çeklerle tahsil edilebildiğine
dikkat çekilmiştir.

		

Mobilyada KDV’nin yüzde 18’den 8’e indirilmesinin• en büyük katkısının, mobilyanın ana hammaddelerinden biri olan
döşemelik kumaşın KDV’sinin yüzde 8 olmasıyla arada oluşan yüzde 10’luk KDV farkının kalkmasıyla sağlandığı,
doğrudan tüketiciye yansıyan yüzde 10’luk indirimin yanı sıra mobilyacıların üretim maliyetleri de düştüğünden yapılan
düzenlemenin birçok firmayı teşvik ettiği de ifade edilmiştir.

		

KDV indirimi sayesinde sektörde bir hareketlilik olduğu, kış aylarıyla birlikte durgun bir dönem geçiren sektörde bu
indirimin sektörde faaliyet gösteren firmalara can suyu olduğu, bu nedenle mobilyada KDV indiriminin özellikle kalıcı
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olması ya da en azından yıl sonuna kadar uzatılması durumunda sektörde ihracatın ve istihdamın beklenenin üzerinde
artacağı öngörülmektedir.
		

Konu Odamız Yönetim Kurulu tarafından da görüşülerek sektörde oluşan olumlu gelişmelerin devam etmesi için geçici
süre ile getirilen KDV indiriminin kalıcı olarak devam ettirilmesi ya da en azından yılsonuna kadar daha uzatılmasının
sağlanması amacıyla konuyu destekleyici girişimlerde bulunulması hususunu,

		

Bilgilerinize arz ederiz.

		

Saygılarımızla,

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Görüş bildirilen makam TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sonuç
TOBB 13.04.2017 tarih ve 6231 sayılı cevabi yazısında görüşümüzün Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına intikal
ettirildiğini bildirmiştir.
		

TOBB 02.06.2017 tarih ve 9117 sayılı yazısı ekinde Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının cevap yazısını gönderdi.

		

24.05.2017 tarihli yazıda, özetle bazı mal ve hizmetlere yönelik KDV oranlarının belirlenmesi yetkisi Bakanlar Kuruluna
ait olduğu, 29.04.2017 tarihli resmi gazetede yayımlanan 2017/10106 sayılı BKK ile mobilya sektöründeki indirimli
oran uygulamasının 30.09.2017 tarihine kadar uzatıldığını belirtmiştir.

		

Konuyla ilgili yapılan açıklamalar:

		

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Vergi indiriminin yansımaları gayet olumlu ve pozitif olmuştu piyasanın
canlanması noktasında. İnşallah bu canlılık eylül ayı sonuna kadar da devam edecek” dedi.

		

Bakan Tüfenkci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Başbakan Binali Yıldırım’ın mobilya ve beyaz eşya sektöründe vergi
indiriminin eylül ayı sonuna kadar uzatılmasına ilişkin açıklamasının esnaf tarafından büyük sevinçle karşılandığını
söyledi.

		

Esnafın, vergi indirim süresinin uzatılmasını beklediğini ifade eden Tüfenkci, “Özellikle esnaf kesiminin beklediği,
istediği bir tedbirdi. Bildiğiniz gibi biz beyaz eşyadaki ÖTV’yi de indirmiştik. Bu süreyi uzattık şimdi. Vergi indiriminin
yansımaları gayet olumlu ve pozitif olmuştu piyasanın canlanması noktasında. İnşallah bu canlılık eylül ayı sonuna
kadar da devam edecek.” diye konuştu.

		

‘KÜÇÜK ESNAF İÇİN ÇOK ÖNEMLİ DÜZENLEME’

		

Bakan Tüfenkci, esnafın borç ve vergilendirmelerinin yeniden yapılandırılmasına yönelik düzenleme yaptıklarını
hatırlattı.

		

Bu düzenlemelerin ardından esnafın kendilerine sorunlarını ilettiğini aktaran Tüfenkci, şunları kaydetti:

		

“Maliye Bakanlığımız ile onların da bu haktan yararlanması noktasında düzenlemeyi hayata geçirdik. İnşallah bu
2016 yılının ekonomik anlamdaki olumsuzluğunu bir nebze olsun giderecek, 2017’ye daha canlı ve güçlü bir şekilde
başlayan piyasaların yıl sonuna kadar bu şekliyle devam etmesi noktasında, özellikle de küçük esnaf noktasında çok
önemli düzenlemeler diye düşünüyorum. Hayırlı uğurlu olsun.”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Konu
10.04.2017/201 sayılı Yönetim Kurulu Kararımız üzerine üyelerden derlenen görüşlerimiz TOBB a gönderilmiştir.
		

26.04.2017 (01-05) 1057

		

TÜRKİYE ODALAR VEBORSALAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ / ANKARA

		

İlgi:06.04.2017 tarih ve 5837 sayılı yazınız,

		

İlgi yazınızda belirtilen, Dünyadaki gelişmelerin ışığında içinde bulunduğumuz mali ve ekonomik konjonktürü de dikkate
alarak, Türkiye’de 1985 yılından beri uygulanan katma değer vergisinin gözden geçirilmesi, sorunların belirlenerek
oluşturulacak çözüm önerilerinin Maliye Bakanlığı ve Vergi Konseyi’ne gönderilmesi için başlatılmış olan çalışma
kapsamında Odamız üyelerinin katkılarıyla aşağıdaki hususlar belirlenmiştir.

		

Bilgilerinize arz ederiz.

		

KDV Kanunu Hakkında Görüşlerimiz;

		

*Serbest Bölgede faaliyet gösteren firmalar nakliye hizmeti hariç, mal ve hizmet bedellerinde kendilerine kesilen KDV’li
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faturalardaki KDV’leri hiçbir şekilde mahsup edememektedirler.
		

*Ürün ve Hizmetlere uygulanan farklı KDV oranları sorunlara neden olduğundan tek tip KDV oranı uygulanmalıdır. Bu
sayede işlemler daha kolay olacak ve sektörel anlamda da farklı KDV oranlarından doğan farklılıklar ortadan kalkacaktır.
İndirimli orana tabi KDV işlemleri de olmayacaktır.

		

*KDV iadelerinde gecikmeler yaşanmaktadır.

		

**Finansal kaynaklara ulaşımın majör öneme sahip olduğu, üretim işletmelerinin KDV iade süreçleri kısaltılmalıdır. (Örn.
Alt mükellef taramasını devlet yapabilir.)

		

*Yurt içine satışı olmayan firmalar, alışlarında ödedikleri KDV’nin sıfırlanmasını talep etmektedirler.

		

*Gıda sektöründe KDV’nin ve müstahsil harçlarının %1’e çekilmesi talep edilmektedir.

		

*Gıda sektöründe, uygulanan KDV oranı ile ambalaj ve diğer girdilerdeki KDV oranlarının aynı olması önerilmektedir.

		

*KDV iadesi ile ilgili işlemlerde özellikle ihraç kayıtlı satışlarda üretici firmanın kestiği faturalardaki ürünler ile ihraç
kayıtlı alıp yurtdışına gönderen firmaların kestiği faturalardaki ürünlerde ismen farklılıklar olabilmektedir. İdare
tarafından mevzuat gereği buna dikkat edilmekte ve farklı isimlerde olmasına rağmen diğer ürünlerinin içine dahil
ederek yurtdışına göndermeleri nedeniyle ihraç kayıtlı firmalardan o kadarlık tenzil dilekçesi talep edilerek eksik iade
alma durumu söz konusu olmaktadır. Bu durumda da 2 firma arasında KDV sorunu olabilmektedir. Bu konuda da daha
kolay bir sistem getirilebilir.

		

*Dahilde işleme izin belgesi kapsamında yapılan ihraç kayıtlı satışlarda da sorunlar yaşanabilmekte olup bu konuda da
daha kolay bir şekilde sadeleştirilme yapılabilir.

		

*KDV iadelerinin belki de en büyük sorunu müteselsil sorumluluk gereği alt firmalardan alınan mal ve hizmetlerin
karşılığında sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge ile karşı karşıya kalınabilmekte ve bu durumda direkt iadeyi
isteyen firma mağdur olabilmektedir. Böyle bir durumda firma böyle bir mal ya da hizmeti fiilen almış ancak o firmanın
böyle bir kategoriye girdiğini bilememiştir. O yüzden bu uygulamada da daha adil bir sistem getirilerek iadeyi isteyen
firmanın mağdur olmasının önüne geçilebilir kanaatindeyiz.

		

*Tekstil sektöründe KDV nin indirimli orana tabi olması satışlarda firmalar üzerinde ciddi tutarlarda Devreden KDV
oluşmasına ve birikmesine neden olmaktadır. Dolayısıyla bu işlem tekstil Sektöründeki firmalara olağanüstü bir finans
yükü getirmektedir. Tekstil sektörünün diğer sektörler gibi genel orana tabi tutulması veya bu olamıyorsa Devreden
KDV tutarlarının firmalara teminatsız geri ödenmesi ile ilgili yeni düzenlenecek kanunda ilave düzenleme yapılması
önerilmektedir.

		

*Tam tevkifat kapsamındaki hizmet faturalarının geç gelmesi durumunda ilgili ayda beyan edilme zorunluluğu
firmaların KDV ödemelerinde gecikmeye girmesine ve ceza ödemesine sebep olmaktadır. Faturaların geç gelmesinin
önüne geçilmesi şirketlerin etki edebileceği veya hakim olabileceği bir konu olmadığından mağduriyetin önlenmesi
açısından tam tevkifat kapsamındaki hizmet faturalarının kayıtlara girdiği ayda beyanı ve ödenmesinin sağlanması
önerilmektedir.

		

*İndirimli orana tabi satışlardan kaynaklanan KDV iadesi hesaplamasında KDV iadesi hak edilemeyen ayda negatife
düşen tutarın bir sonraki aydan alınacak KDV iadesinden düşmesi firmaların aleyhine durum oluşturmaktadır. Bir ayda
iade alamazken negatife düşen rakamın bir sonraki aydan düşülerek iade edilmesi, aylık KDV iade hesabının mantığına
aykırı bulunmaktadır.

		

*Küçük elektrikli ev aletleri sektöründe %6,7 oranındaki ÖTV’nin tamamen sıfırlanması, %18 oranındaki KDV’nin %8
veya %10 oranına indirilmesi talep edilmektedir.

		

*Şehir içi yolcu taşımacılığında KDV oranının sıfırlanması yada %1’e düşürülmesi talep edilmektedir.

		

*Ticari faaliyet gösteren işletmelerin ürün satışının ardından düzenlemiş oldukları faturaların katma değer vergisi
takip eden ayın sonunda tahsil edilmektedir. Ancak sektörümüzde ve diğer birçok sektörde satıcı bu faturanın bedelini
peşin tahsil edememekte ancak KDV’yi peşin ödemek zorunda bırakılmaktadır. Bu KDV’nin finansmanını işletme kendi
bünyesinden karşılamakta olup tahsilatı yapılmayan satışın KDV’sinin finansman maliyetini üstlenmektedir.

		

* Satış faturalarında satıcı faturayı kayıtlarına almış olduğu halde alıcının faturayı kayıt altına almadığı hususu BABS
formlarıyla tespit edebilmekte, fakat KDV beyannamesi verildiği için satış faturasını iptal etme gibi bir durum söz
konusu olmamakta, ancak satıcı KDV sorumluluğuna tabi tutulmaktadır.

		

*Serbest Bölge İşlem Formuna göre hazır beton, mal olarak bölgeye girmiş olmakla birlikte, Maliye Bakanlığınca hazır
betonun imal edilerek transmikserle dökülmesi işi KDV uygulamasında inşaat taahhüt işleri kapsamında “hizmet” olarak
değerlendirilmektedir. KDV Genel Uygulama Tebliğinin II.F.4.9. maddesindeki, 3 nolu örneğin hatalı olduğu, bu sebeple
de Maliye Bakanlığınca örneğin Tebliğ metninden kaldırıldığı ve serbest bölgelere yapılan hazır beton teslimlerinde
istisna uygulanabileceği değerlendirilmektedir.

		

Kanunda istisna yeterince açık olarak belirtilmediği için firmalar faturayı KDV’li olarak kesmeye devam etmektedirler.
Bu husus da Serbest Bölgelerde hazır beton teslimler için KDV istisnasının kanunda net olarak belirtilerek firmalar
üzerindeki finansal yükün kaldırılması talep edilmektedir.

		

*KDV’nin üretim işletmelerinde kullanılan hammadde üzerindeki finansal yükünün kaldırılması, üretimin önünün bu
yolla rahatlatılarak üreticilerin elinin güçlendirilmesi talep edilmektedir. TÜRKİYE ODALAR VE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Görüş bildirilen makam		

BORSALAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sonuç
CEVAP BEKLENMEKTEDİR.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Konu
Müşterek Sanayi Konseyi toplantısında değerlendirilmek üzere üyelerimizden gelen görüş ve önerilerimiz aşağıda yer
almaktadır;
		

25.07.2017 (50-00) 1733

		

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI / ANKARA

		

Müşterek Sanayi Konseyi toplantısında değerlendirilmek üzere üyelerimizden gelen görüş ve önerilerimiz aşağıda yer
almaktadır;

		

-İthalatta ek vergi uygulamaları genişletilerek devam etmelidir.

		

-01.07.2017 tarihinde yürürlüğe giren e fatura mükelleflerinin ihracat faturalarının gümrük ticaret bakanlığının portalı
üzerinden yapılmaya başlandı ancak daha ilk günden itibaren ihracatın yapılamaması portalın sağlıklı çalışmaması,
kesilen faturaların akıbetinin ne olduğu konusunda sağlıklı bilgilerin gelmemesi ihracat işlemlerinde çok büyük sıkıntılar
yaşandı ve yaşanmaya devam etmektedir.

		

-Avrupa Pazarında Türk firmalarına karşı hükümet politikalarından dolayı iş verme sıkıntısı var. Ülkemizdeki kurumlar
ihtiyacı olan ürünleri yerli üreticilerden direk alma yönünde hükümet karar vermeli. Ör. Tülomsaş / Eskişehir yük vagon
bayisi satın alacak, ülkemizde tek firmamızda olan ürünü yurtdışı firmalarına da imkân vermeleri yanlış

		

-Raylı ulaşım araçlarına ihtiyacı olan Kurum ve belediyeler yerli üreticilerden veya yerli üreticiler ile çalışan yabancı
yatırımcılardan satın almak için gerekli desteği vermelidir.

		

-YYS (Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası): 15.08.17 itibariyle gümrük işlemlerinde kolaylık sağlayan A ve B sınıfı OKSB
belgeleri yürürlükten kaldırılacak olup; yerine YYS ya da C sınıfı OKSB belgeleri yürürlüğe girecektir. YYS alabilmek için
108 soruluk bir listede talep edilen tüm hususlardan geçer not almak gerekiyor. 1 soruya bile gerek kağıt üzerinde
gerek gümrük müfettişin yerinde yapacağı incelemede olumsuz not verilirse belge alınamıyor. Ayrıca bu 108 sorunun
yarısından fazlası yerinde gümrükleme ile ilgidir. Firmalar Bakanlık’tan yerinde gümrükleme yetkisi talep etmese bile
yine de bu sorulardan muaf olunamamaktadır. YYS için talep edilenleri yerine getirebilmek için çok ciddi bir yatırım
bütçesi gerektirmektedir. Türkiye’de bulunan firmaların çok büyük bir kısmının bu süreçte çok zorlanacağı aşikardır.
1800 civarında OKSB sahibi firma varken 2014’ten bu yana YYS alabilen firma sayısı 50 civarındadır. YYS alamayan/
alamayacak diğer firmalar 15.08.17 tarihinden sonra ithalat ve ihracat işlemlerinde gümrüklerde kırmızı hat sebebiyle
büyük sıkıntı yaşayacaktır. Ara çözüm olarak görülebilecek C sınıfı OKSB belgesinin (yeni adıyla OKSB belgesi) ise
firmalara ne kadar kolaylık sağlayacağı net değildir. “Daha az muayeneye tabi” tutulma gibi bir ifade izafi olup, oranın
ne olacağı muallaktır. Bu durum hem ithalat-ihracat yapan firmalar üzerinde hem de gümrük müdürlükleri üzerinde
ciddi bir iş yükü doğuracak, zaman ve para kaybına neden olacaktır. Çözüm önerimiz; YYS belgesinin de OKSB belgeleri
gibi kategorilere ayrılması ve her bir sınıfa sağlanacak kolaylıkların net bir şekilde belirtilmesidir. Yerinde gümrükleme
yetkisi talep etmeyen firmaların, ilgili olmayan sorulardan muaf tutulmasıdır.

		

-Birçok sektörün girdisi konumundaki oluklu mukavva, sektörünün ham maddesi olarak kullanılan kâğıt hammaddesinde,
son bir yılda;

		

Dönüşümlü kâğıtlarda TL bazında %80, Birincil Elyaf Kâğıtlarda (Kraft liner ve türevleri) ise döviz bazında %30-45’lere
varan fiyat artışları yaşanmıştır.

		

Takdir edeceğiniz üzere, bu artışlar tüm sanayimizin ambalaj giderlerini büyük ölçüde artırmaktadır. Fiyat artışının
sebepleri arasında, dünya piyasasında yaşanan arz-talep dengesi, TL’nin değer kaybı ve ayrıca yakın zamanda
uygulamaya koyulan ithalatta koruma önlemi vardır;

		

2016 yılında dünyanın en büyük kâğıt üreticisi olan Çin’de eski teknoloji ile üretim yapan kâğıt fabrikalarının devlet
tarafından regülasyonlara tabi tutularak revizyona girmeleri nedeni ile dünya kâğıt arzında daralma meydana gelmiştir.
Diğer taraftan, geri dönüşüm kâğıdına olan talep ve paralelinde geri dönüşüm kâğıdının fiyatlarında büyük artışlar
olmuştur.

		

Yukarıdaki sebepler, uluslararası dengelere bağlı olup bizlerin müdahil olamayacağı aşikardır. Fakat aşağıda dikkatinizi
çekmek istediğim ve sizlerin görüşüne sunmaya çalışacağım konu artan oluklu mukavva fiyatlarını daha da artıran ve
artıracak niteliktedir;

		

-48.04.11 GTİP kodlu ürünlerde, 2015 yılında uygulamaya başlanılan % 19,96’lık anti damping versininin ardından,
07.03.2017 tarihinde dünyanın en büyük kağıt üreticisi olan ABD menşeli IPCO ve diğer Amerikan menşeili şirketlerin
bahse konu ürünlerine %15-20 arasında değişen anti damping vergileri uygulanmaya başlanmıştır. Zaten uluslararası
piyasalarda her geçen gün fiyatı artan, ülkemizde üretimi neredeyse yapılmayan bu ürün grubuna anti damping
uygulaması maliyet artışlarını kontrolden çıkarmıştır.

		

-30 Ekim 2016 tarihinde ithalat genel müdürlüğü tarafından açılmış soruşturmalar kapsamında, ABD menşeili üreticilere
anti damping vergisi uygulamaya başlamış, fakat diğer büyük üreticiler olan Finlandiya, Rusya, Polonya ve Brezilya’ya
açılan soruşturmalar devam etmektedir. Korkum odur ki, eğer bu ülkelere de benzer anti damping vergileri uygulanmaya
başlanırsa, zaten dünya piyasasında arz-talep dengelerinin bozuk olduğu ve fiyat dalgalanmaların kaçınılmaz olduğu
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kağıt piyasasında tüm sanayimizin girdisi durumundaki oluklu mukavva fiyatlarına devlet olarak yangına körükle
gidilmiş olacak.
		

-Kayseri’nin yatırım teşvik uygulamalarında; eskiden olduğu gibi daha avantajlı olan bölgeye tekrar alınması faydalı ve
gerçekten teşvik edici olacaktır.

		

-Tekstil sektöründe son günlerde çok sık gündeme gelen Pakistan ile Türkiye arasında yapılmış olan Serbest
Ticaret Çerçeve Anlaşması’nın Ağustos ayında nihai anlaşmanın imzalanacağı konusu Pakistan medyasından
haber alınmıştır; Türkiye’de konu ile ilgili net açıklama olmamakla beraber Tekstil sektörünün dâhil olup olmaması
konusuna açıklık getirilmelidir.

		

-Kayseri’nin coğrafik konumundan dolayı İstanbul limanlarına uzaktır; MIP ise yakın olmasına asına rağmen
parsiyel yüklemelerde beklemeler söz konusudur. MIP’nin daha canlı bir hale getirilmesi için nasıl bir yol
izlenilebilir?

		

-AB ile ilişkiler normalleşmeli ve gümrük birliği anlaşması günün koşullarına göre güncellenmelidir.

		

-Serbest ticaret anlaşmaları ülkemiz üretimine, sanayiciye sıkıntılar yaratmaktadır.

		

Bilgilerinize arz ederiz.

		

Saygılarımızla,

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Görüş bildirilem makam TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sonuç
CEVAP BEKLENMEKTEDİR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Konu
Müşterek Sanayi Konseyi toplantısında değerlendirilmek üzere üyelerimizden gelen görüş ve önerilerimiz aşağıda yer
almaktadır;
		

25.07.2017 (24-03) 1734

		

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI / ANKARA

		

Müşterek Sanayi Konseyi toplantısında değerlendirilmek üzere üyelerimizden gelen görüş ve önerilerimiz aşağıda yer
almaktadır;

		

YERLİ ÜRETİMİN DESTEKLENMESİ

		

-Avrupa pazarında Türk firmalarına karşı hükümet politikalarından dolayı iş verme noktasında sıkıntılar yaşandığı
vurgulanmıştır. Ülkemizdeki kurumların ihtiyacı olan ürünlerin eğer var ise öncelikli olarak yerli üreticilerden doğrudan
alım yapılması yönünde hükümetin bağlayıcı karar alması gerekliliği talep edilmektedir. Firma verdiği örnekte Eskişehir
Tülomsaş firmasının kullandığı yük vagon bojisi imalatının Kayseri’de faaliyet gösteren firmaları tarafından üretildiği,
ayrıca, metro ve tramway araçlarının bojilerinin Türkiye’deki tek dizayn, test ve imalatını yapan firma olduklarını beyan
ederek, ürünün yurtdışındaki yabancı firmalardan temininden önce yerli üretici tercih edilmesine imkân verilmesinin
yerli üreticinin korunmasına katkı sağlayacağı ifade edilmiştir.

		

Devletimizin raylı ulaşım aracı ihtiyacı olan Kurum ve Belediyelerin öncelikli olarak yerli üreticilerden veya yerli üreticiler
ile çalışan yabancı yatırımcılardan ihtiyaçlarını temin etmeleri için öncelik sağlanması hususlarında destek talep
edilmektedir.

		

-Özellikle son yıllarda bazı Avrupa ülkeleri ve Çin Eximbank’ı kendi ürünlerini ülkemiz pazarında satmak için 7 – 10
yıl vadeli çok düşük faizli kredi önermekte ve Türk firmalarına satmaktadır. Yerli yatırımcılara cazip gelen bu teklif
karşısında Türk üreticiler finansman çözümleri önerememektedir. Bu dezavantajın ortadan kaldırılabilmesi için yurt
içi yatırımlarda Türk Eximbank veya Kalkınma Bankası gibi uzun vadeli ve düşük faizli kaynaklarının değerlendirilmesi
gerektiğini düşünmekteyiz.

		

KAĞIT-AMBALAJ

		

-Birçok sektörün girdisi konumundaki oluklu mukavva, sektörünün ham maddesi olarak kullanılan kâğıt hammaddesinde,
son bir yılda dönüşümlü kâğıtlarda TL bazında %80, Birincil Elyaf Kâğıtlarda (Kraft liner ve türevleri) ise döviz bazında
%30-45’lere varan fiyat artışları yaşandığı ifade edilmiştir.

		

Sözkonusu artışlar tüm sanayimizin ambalaj giderlerini büyük ölçüde artırmıştır. Fiyat artışının sebepleri arasında,
dünya piyasasında yaşanan arz-talep dengesi, TL’nin değer kaybı ve ayrıca yakın zamanda uygulamaya koyulan
ithalatta koruma önlemi olduğu vurgulanmaktadır.

		

- 2016 yılında dünyanın en büyük kâğıt üreticisi olan Çin’de eski teknoloji ile üretim yapan kâğıt fabrikalarının
devlet tarafından regülasyonlara tabi tutularak revizyona girmeleri nedeni ile dünya kâğıt arzında daralma meydana
geldiği, geri dönüşüm kâğıdına olan talep ve paralelinde geri dönüşüm kâğıdının fiyatlarında büyük artışlar olduğu
belirtilmiştir. Yukarıdaki sebeplerin uluslararası dengelere bağlı olunduğu görülmekte olup firmalarımız artan oluklu
mukavva fiyatlarının altında yatan gerekçelerin bilinmesinin istediğini ve fiyatların daha da artış göstereceği yönündeki
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beklentilerinin bilinmesini talep etmektedirler.
		

- 48.04.11 GTİP kodlu ürünlerde, 2015 yılında uygulamaya başlanılan % 19,96’lık anti damping versininin ardından,
07.03.2017 tarihinde dünyanın en büyük kağıt üreticisi olan ABD menşeli IPCO ve diğer Amerikan menşeili şirketlerin
bahse konu ürünlerine %15-20 arasında değişen anti damping vergileri uygulanmaya başlandığı ifade edilmiştir. Zaten
uluslararası piyasalarda her geçen gün fiyatı artan, ülkemizde üretimi neredeyse yapılmayan bu ürün grubuna anti
damping uygulaması maliyet artışlarını kontrolden çıkardığı vurgulanmıştır.

		

- 30 Ekim 2016 tarihinde ithalat genel müdürlüğü tarafından açılmış soruşturmalar kapsamında, ABD menşeili
üreticilere anti damping vergisi uygulamaya başlandığı, fakat diğer büyük üreticiler olan Finlandiya, Rusya, Polonya
ve Brezilya’ya açılan soruşturmalar devam ettiği ifade edilmiştir. Eğer bu ülkelere de benzer anti damping vergileri
uygulanmaya başlanırsa, zaten dünya piyasasında arz-talep dengelerinin bozuk olduğu ve fiyat dalgalanmaların
kaçınılmaz olduğu kağıt piyasasında tüm sanayimizin girdisi durumundaki oluklu mukavva fiyatlarına devlet olarak
yangına körükle gidilmiş olacağı ifade edilmiştir.

		

-Atık kâğıtlardan, yani hurda bazlı kâğıtlardan üretim yaparak ekonomimize önemli ölçüde katkıda bulunan
Bakanlıktan lisanslı geri dönüşüm Kağıt fabrikaları toplayıcılardan hurda kağıt alamadıklarını ifade etmektedirler. Bu
alımı gerçekleştiren firmalara cezai işlemler uygulandığı belirtilmiştir. Ancak toplama ve ayrıştırma yapan firmaların
bu toplanan hurda kağıtlarını satın alarak fiyatları istenildiği gibi belirlendiğini ve kağıt fabrikalarına sattıklarını bu
durumun nihai kullanıcı fiyatını artırdığını belirtmektedirler.

		

Toplanan hurda kağıtların direkt lisanslı geri dönüşüm yapan kağıt fabrikaları tarafından alınması, hurda kağıt
fiyatlarında aracıların bulunmaması halinde kağıt fiyatlarında belli bir düşüşe oluşturacağı ve bunun etkisi ile ambalajda
kutu kullanan sanayicilerimizin maliyetlerinde olumlu ektiler yaratacağını ifade edilmiştir.

		

Bilgilerinize arz ederiz.

		

Saygılarımızla,

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Görüş bildirilen makam T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sonuç
24.08.2017 tarih ve E.93667 sayılı yazı ile TC. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü kağıt konusunda cevap
göndermiştir.
		

T.C. EKONOMİ BAKANLIGI

		

İthalat Genel Müdürlüğü

		

Sayı 95496547 - 045.01 - E.93667 Konu Görüş 24.08.2017

		
		

İlgi: 25/07/2017 tarihli 5400041002 -1734 sayılı yazınız,

		

İlgi’de kayıtlı yazınızda, Müşterek Sanayi Konseyi toplantısında değerlendirilmek üzere üyeleriniz tarafından iletilen
hususlara ilişkin Genel Müdürlüğümüz görüşleri aşağıda yer almaktadır.

		

Bilindiği üzere, “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Mevzuat” hükümleri çerçevesinde yapılan başvuru
üzerine yerli üreticilerin dampingli ithalat kaynaklı haksız rekabetten zarar görmesini engellemek amacıyla
damping soruşturması açılabilmektedir. Bu kapsamda, Finlandiya, Rusya Federasyonu, Polonya ve Brezilya menşeli
“beyazlatılmamış kraftlayner kağıtlar”ın ithalatının dampingli fiyatlarla yapıldığı ve bu ithalatın zarara neden olduğu
iddiasıyla Bakanlığımıza yapılan başvuru çerçevesinde, 30/10/2016 tarihli ve 29873 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
“İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:20 16/46)” ile anılan ülkeler menşeli ithalata yönelik
bir damping soruşturması başlatılmıştır. Söz konusu soruşturma süreci halihazırda devam etmekte olup, soruşturmanın
azami 18 ay içerisinde tamamlanması gerekmektedir.

		

Diğer taraftan, ABD menşeli “beyazlatılmamış kraftlayner kağıtlar”ın ithalatına yönelik olarak ise, 14/7/2015 tarihli ve
29416 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2015/28)”
uyarınca firma bazında %9,43-% 19,96 arasında değişen oranlarda dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur. Söz
konusu dampinge karşı önlemin ihraç fiyatlarının düşürülmesi suretiyle etkisiz kılındığı iddiasıyla Bakanlığımıza yapılan
başvuru çerçevesinde, 12/5/2016 tarihli ve 29710 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:20161l7)” uyarınca soruşturma yeniden açılmıştır. Anılan soruşturma kapsamında,
yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemin ihraç fiyatlarının düşürülmesi suretiyle etkisiz kılındığı sonucuna varılarak,
soruşturma 7/3/2017 tarihli ve 30000 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine
İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2017/l)” ile sonuçlandırılmıştır. Söz konusu soruşturma çerçevesinde, damping marjı %37,18
olarak hesaplanmış olmakla birlikte, anılan üründe yerli üretim dalının kapasitesinin yurt içi ihtiyacı karşılamaya
yetmediği ile bahse konu ürünün oluklu mukavva kutu başta olmak üzere ambalaj sektörünün önemli bir girdisi olduğu
hususları dikkate alınarak, daha düşük oranlı bir önlem uygulanmasına karar verilmiş ve International Paper Company
firması için dampinge karşı önlem oranı %9,43 seviyesinden %12,24 seviyesine yükseltilmiş, International Paper
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Company dışındaki diğer firmalar için dampinge karşı önlem oranlarında herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir.
		

Öte yandan, söz konusu yazıda bahsi geçen 48 19.10.00 GTP’ li Oluklu Kağıt/Kartondan Kutu ve Mahfazlar (Oluklu
Mukavva) (Gümrük Vergisi %0) isimli eşyaya 2016/9422 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ile AB-EFTA-STA
dışındaki Diğer ülkelere %25 İlave Gümrük Vergisi (İGV) uygulanmaktadır.

		

Bununla birlikte, 2016 yılında söz konusu eşyada AB-EFTA-STA ülkelerinden 5.075 ton ithalatımız bulunmakta olup,
genel ithalat içindeki payı %80’ dir. 2017 yılının ilk altı ayında ise; mezkur eşyada AB-EFTA-STA ülkelerinden ithalatımız
2.566 ton ile genel ithalat içinde %82’lik paya sahiptir. Bu itibarla, anılan eşyanın söz konusu ülkelerden ithal edilmesi
durumunda İGV uygulanmamaktadır

.
		

Diğer taraftan, anılan yazıda belirtilen hurda kağıtlardan üretim yapan ancak söz. konusu kağıtları lisanslı kağıt
toplayıcı fabrikalardan temin edemeyen, ettiği takdirde de cezai işlem uygulanmasına maruz kalan firmaların bu
hususta karşılaştığı sorunlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görev ve yetki alanında bulunmaktadır.

		

Bilgilerini rica ederim.

		

Ferüdün BAŞER Bakan a. Genel Müdür Yardımcısı V.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Konu
Müşterek Sanayi Konseyi toplantısında değerlendirilmek üzere üyelerimizden gelen görüş ve önerilerimiz aşağıda yer
almaktadır;
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T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI / ANKARA

		

Müşterek Sanayi Konseyi toplantısında değerlendirilmek üzere üyelerimizden gelen görüş ve önerilerimiz aşağıda yer
almaktadır;

		

YERLİ ÜRETİCİNİN DESTEKLENMESİ

		

-İthalatta ek vergi uygulamalarının genişletilerek devam etmesi gerekliliği talep edilmektedir.

		

-01.07.2017 tarihinde yürürlüğe giren e-fatura sistemi ile mükelleflerinin ihracat faturalama işlemleri Gümrük Ticaret
Bakanlığı’nın portalı üzerinden yapılmaya başlanmıştır. Portalın sağlıklı çalışmaması ilk günden itibaren ihracatın
yapılamamasına, kesilen faturaların akıbetinin ne olduğu konusunda sağlıklı bilgi alınamamasına ve maalesef ihracat
işlemlerinde büyük sıkıntıların yaşanmasına yol açmış olup benzeri mağduriyetler yaşanmaya devam ettiği ifade
edilmiştir.

		

-Avrupa pazarında Türk firmalarına karşı hükümet politikalarından dolayı iş verme noktasında sıkıntılar yaşandığı
vurgulanmıştır. Ülkemizdeki kurumların ihtiyacı olan ürünlerin eğer var ise öncelikli olarak yerli üreticilerden doğrudan
alım yapılması yönünde hükümetin bağlayıcı karar alması gerekliliği talep edilmektedir. Firma verdiği örnekte Eskişehir
Tülomsaş firmasının kullandığı yük vagon bojisi imalatının Kayseri’de faaliyet gösteren firmaları tarafından üretildiği,
ayrıca, metro ve tramway araçlarının bojilerinin Türkiye’deki tek dizayn, test ve imalatını yapan firma olduklarını beyan
ederek, ürünün yurtdışındaki yabancı firmalardan temininden önce yerli üretici tercih edilmesine imkân verilmesinin
yerli üreticinin korunmasına katkı sağlayacağı ifade edilmiştir.

		

-Devletimizin raylı ulaşım aracı ihtiyacı olan Kurum ve Belediyelerin öncelikli olarak yerli üreticilerden veya yerli
üreticiler ile çalışan yabancı yatırımcılardan ihtiyaçlarını temin etmeleri için öncelik sağlanması hususlarında destek
talep edilmektedir.

		

-Özellikle son yıllarda bazı Avrupa ülkeleri ve Çin Eximbank’ı kendi ürünlerini ülkemiz pazarında satmak için 7 – 10
yıl vadeli çok düşük faizli kredi önermekte ve Türk firmalarına satmaktadır. Yerli yatırımcılara cazip gelen bu teklif
karşısında Türk üreticiler finansman çözümleri önerememektedir. Bu dezavantajın ortadan kaldırılabilmesi için yurt
içi yatırımlarda Türk Eximbank veya Kalkınma Bankası gibi uzun vadeli ve düşük faizli kaynaklarının değerlendirilmesi
gerektiğini düşünmekteyiz.

		

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ SERTİFİKASI

		

-YYS (Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası): 15.08.17 itibariyle gümrük işlemlerinde kolaylık sağlayan A ve B sınıfı OKSB
belgeleri yürürlükten kaldırılacak olup; yerine YYS ya da C sınıfı OKSB belgeleri yürürlüğe girecektir. YYS alabilmek için
108 soruluk bir listede talep edilen tüm hususlardan geçer not almak gerekiyor. 1 soruya bile gerek kağıt üzerinde gerek
gümrük müfettişin yerinde yapacağı incelemede olumsuz not verilirse belgenin alınamama durumu söz konusudur. 108
sorunun yarısından fazlası yerinde gümrükleme ile ilişkili olup firmalar Bakanlıktan yerinde gümrükleme yetkisi talep
etmese bile yine de bu sorulardan muaf olunamadığı ifade edilmiştir. YYS için talep edilenleri yerine getirebilmek için
çok ciddi bir yatırım bütçesi gerektiği; Türkiye’de bulunan firmaların çok büyük bir kısmının bu süreçte çok zorlanacağı
vurgulanmıştır. 1800 civarında OKSB sahibi firma varken 2014’ten bu yana YYS alabilen firma sayısı 50 civarındadır.
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YYS alamayan/alamayacak diğer firmalar 15.08.17 tarihinden sonra ithalat ve ihracat işlemlerinde gümrüklerde kırmızı
hat sebebiyle büyük sıkıntı yaşayacağı; ara çözüm olarak görülebilecek C sınıfı OKSB belgesinin (yeni adıyla OKSB
belgesi) ise firmalara ne kadar kolaylık sağlayacağı net olmadığı ifade edilmiştir. “Daha az muayeneye tabi” tutulma
gibi bir ifade izafi görülmekte olup, oranın ne olacağı hususunun muallak olduğu iletilmiştir. Bu durum hem ithalatihracat yapan firmalar üzerinde hem de Gümrük Müdürlükleri üzerinde ciddi bir iş yükü doğuracağı, zaman ve para
kaybına neden olacağı vurgulanmıştır. Firma tarafından sunulan çözüm önerisi; YYS belgesinin de OKSB belgeleri
gibi kategorilere ayrılması ve her bir sınıfa sağlanacak kolaylıkların net bir şekilde belirtilmesidir. Yerinde gümrükleme
yetkisi talep etmeyen firmaların, ilgili olmayan sorulardan muaf tutulmasıdır.
		

KAĞIT-AMBALAJ

		

-Birçok sektörün girdisi konumundaki oluklu mukavva, sektörünün ham maddesi olarak kullanılan kâğıt hammaddesinde,
son bir yılda dönüşümlü kâğıtlarda TL bazında %80, Birincil Elyaf Kâğıtlarda (Kraft liner ve türevleri) ise döviz bazında
%30-45’lere varan fiyat artışları yaşandığı ifade edilmiştir.

		

Sözkonusu artışlar tüm sanayimizin ambalaj giderlerini büyük ölçüde artırmıştır. Fiyat artışının sebepleri arasında,
dünya piyasasında yaşanan arz-talep dengesi, TL’nin değer kaybı ve ayrıca yakın zamanda uygulamaya koyulan
ithalatta koruma önlemi olduğu vurgulanmaktadır.

		

- 2016 yılında dünyanın en büyük kâğıt üreticisi olan Çin’de eski teknoloji ile üretim yapan kâğıt fabrikalarının
devlet tarafından regülasyonlara tabi tutularak revizyona girmeleri nedeni ile dünya kâğıt arzında daralma meydana
geldiği, geri dönüşüm kâğıdına olan talep ve paralelinde geri dönüşüm kâğıdının fiyatlarında büyük artışlar olduğu
belirtilmiştir. Yukarıdaki sebeplerin uluslararası dengelere bağlı olunduğu görülmekte olup firmalarımız artan oluklu
mukavva fiyatlarının altında yatan gerekçelerin bilinmesinin istediğini ve fiyatların daha da artış göstereceği yönündeki
beklentilerinin bilinmesini talep etmektedirler.

		

- 48.04.11 GTİP kodlu ürünlerde, 2015 yılında uygulamaya başlanılan % 19,96’lık anti damping versininin ardından,
07.03.2017 tarihinde dünyanın en büyük kağıt üreticisi olan ABD menşeli IPCO ve diğer Amerikan menşeili şirketlerin
bahse konu ürünlerine %15-20 arasında değişen anti damping vergileri uygulanmaya başlandığı ifade edilmiştir. Zaten
uluslararası piyasalarda her geçen gün fiyatı artan, ülkemizde üretimi neredeyse yapılmayan bu ürün grubuna anti
damping uygulaması maliyet artışlarını kontrolden çıkardığı vurgulanmıştır.

		

- 30 Ekim 2016 tarihinde ithalat genel müdürlüğü tarafından açılmış soruşturmalar kapsamında, ABD menşeili
üreticilere anti damping vergisi uygulamaya başlandığı, fakat diğer büyük üreticiler olan Finlandiya, Rusya, Polonya
ve Brezilya’ya açılan soruşturmalar devam ettiği ifade edilmiştir. Eğer bu ülkelere de benzer anti damping vergileri
uygulanmaya başlanırsa, zaten dünya piyasasında arz-talep dengelerinin bozuk olduğu ve fiyat dalgalanmaların
kaçınılmaz olduğu kağıt piyasasında tüm sanayimizin girdisi durumundaki oluklu mukavva fiyatlarına devlet olarak
yangına körükle gidilmiş olacağı ifade edilmiştir.

		

-Atık kâğıtlardan, yani hurda bazlı kâğıtlardan üretim yaparak ekonomimize önemli ölçüde katkıda bulunan
Bakanlıktan lisanslı geri dönüşüm Kağıt fabrikaları toplayıcılardan hurda kağıt alamadıklarını ifade etmektedirler. Bu
alımı gerçekleştiren firmalara cezai işlemler uygulandığı belirtilmiştir. Ancak toplama ve ayrıştırma yapan firmaların
bu toplanan hurda kağıtlarını satın alarak fiyatları istenildiği gibi belirlendiğini ve kağıt fabrikalarına sattıklarını bu
durumun nihai kullanıcı fiyatını artırdığını belirtmektedirler.

		

Toplanan hurda kağıtların direkt lisanslı geri dönüşüm yapan kağıt fabrikaları tarafından alınması, hurda kağıt
fiyatlarında aracıların bulunmaması halinde kağıt fiyatlarında belli bir düşüşe oluşturacağı ve bunun etkisi ile ambalajda
kutu kullanan sanayicilerimizin maliyetlerinde olumlu ektiler yaratacağını ifade edilmiştir.

		

Bilgilerinize arz ederiz.

		

Saygılarımızla,

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Görüş bildirilen makam T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sonuç
CEVAP BEKLENMEKTEDİR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Konu
Müşterek Sanayi Konseyi toplantısında değerlendirilmek üzere üyelerimizden gelen görüş ve önerilerimiz aşağıda yer
almaktadır;
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T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI

		

Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü / ANKARA

		

Serbest bölgelerle ilgili görüş ve önerilerimiz aşağıda yer almaktadır;

		

Konu, 11 Mayıs 2017 tarih ve BKK 2017/10051 Karar Sayılı “Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Yapılabilecek Ödemeler
Hakkında Karar” Hakkında, uygulamada ve düzenlemede karşılaşılan sorun, tespit ve görüşlerin sunulması,

		

Bilindiği üzere 10051 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 11 Mayıs 2017 tarihinde yürürlüğe girmiş ve girdiği tarih itibari
ile uyguma başlamıştır. İlgili karar gerek Serbest Bölgelerimizde yer alan tüm yatırımcılarımızı, işletici şirketlerimizi,

“Türkiye’nin Üretim Üssü Kayseri”
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FAALİYET RAPORU

Bankacılık sektörümüzü, tedarikçilerimizi, çalışanlarımızı, işletme bütçelerimizi ve finansal planlarımızı etkilediği gibi
günlük ticareti hayatımıza da etkileri olmuştur. Serbest Bölgeler idaremiz hızlı şekilde yaşanan sıkıntı ve belirsizlikleri
gidermek amacı ile Duyurular yayınlayarak uygulama hakkında açıklamalar getirmiştir ve bu açıklamalar çerçevesinde
işlemlerimiz bugün devam etmektedir.
		

Düzenlemenin hayata geçmesi yaklaşık 2 ayı aşmış olmasına rağmen düzenlemeye taraf olanların sorunları, talepleri ve
iş hayatındaki etkileri bakımından sıkıntıları devam etmektedir.

		

Bu maksatla aşağıda özet şekilde yaşanan etkiler takdirlerinize sunulmuştur.

		

1. Türkiye de (Serbest Bölge dışında) firmalar kendi aralarında isteği para birimi ile serbest ticaret yaparken Serbest
Bölgeler de getirilen zorunluluk ile haksız rekabete neden olunduğu düşünülmektedir.

		

2. Yabancı sermayeli şirketlerin dövizli bütçe ve defter tutma stratejileri ve kur riskinden arınma politikaları ilgili karar
ile sürdürülemez olmuştur.

		

3. Serbest Bölgeler Kanununa göre “dış ticaret rejimi uygulanır” hükmü bu karar ile belli işlemlerine zorunlu uygulama
getirilmiş, buda yabancı sermaye akışına zarar verecek şekilde gözlenmektedir.

		

4. Firmalar Türkiye den TL ile hammadde almaya son vererek yurtdışı yakın pazarlardan döviz ile hammadde tedarikine
yönelme eğilimine girmişlerdir.

		

5. Firmalar tedarikçi ödemelerini paralarını Türkiye ye getirmeden direk yurtdışından ödeme eğilimine yönelmiş olup,
bu durum ilerleyen zamanlarda satış bedellerinin de ülkemize gelmesine engel olabilecektir.

		

6. Bu karar ile Serbest Bölgeler de bankacılık sektörü zayıflayarak bölgeden çıkma eğilimine girebilecektir.

		

7. İşletici şirketlerin tarifeleri döviz olduğu için zam görmezken, TL ye dönüş ile birlikte her yıl enflasyona göre artacak,
geçen 10 yıl performansa bakıldığında firmalara maliyet olarak yansıyabilecektir. Ayrıca yabancı sermayeli şirketlere
döviz tarife verildiğinde herhangi bir itilaf doğmazken, yeni artış hesabına göre sözleşme yapmak itilaflara neden
olacaktır.

		

8. Bu karar ile birlikte yabancı sermayeli şirketlerin birçoğu döviz maaş öderken zorunlu TL ye geçmişlerdir, döviz
üzerinden maaş alan çalışanlar performans yönünden olumsuz etkilenmiştir.

		

9. İlgili karar ile şirketlerin tasarruf özgürlükleri zorunlu TL işlemlere dayalı olarak sınırlanmıştır

		

10. Firmaların çek, kredi, leasing vb birçok işlemlerde karışıklık olmuş ve yeni maliyetler doğmuştur.

		

11. Bölgeler arası ticarette TL zorunluluğu ile her türlü ticari süreci döviz olan firmalara bürokratik ve ek maliyetler
getiren uygulama farkları gelmiştir.

		

12. Firmaların beyanname ve fatura işlemlerinde TL zorunluluğu getirilerek yasal kur farkı doğması gündeme
gelmiş olup, kur farkına bağlı vergi maliyeti ve riski doğacaktır. Özellikle kur farklarında KDV uygulanacak olması ve
firmalarımızın KDV mükellefi olmaması, kur farkına + 18 ilave maliyet yükleyecektir.

		

13. Yatırım kararını alan sermayedar uzun süreli sözleşmeler yaparken bu karar ile işletici ile ilişkisini zorunlu olarak TL
yapmak zorunda kalacaktır.

		

14. BKİ’ler tarafından döviz cinsinden tarifeler uzun yıllar boyunca değiştirilmemiş, bu istikrarlı tutum hem mevcut
Kullanıcılar hem de potansiyel yatırımcılar açısından güven telkin eden bir yaklaşım olarak değerlendirilmiştir.
Uygulamanın yürürlüğe girmesinden itibaren her yıl değişecek tarife yapısına geçilmesi, bugüne kadar olan istikrar
algısını olumsuz yönde etkileyeceği gibi, yurtdışındaki potansiyel yatırımcılara TL cinsinden tarife göndermede
yaşanacak sıkıntıların, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini güçleştireceği düşünülmektedir.

		

15. Ekonomi Bakanlığı’na tahakkuk esasıyla yapılan arazi kira ödemelerinde, Bakanlığa ödemenin yapıldığı günün kuru
ile Kullanıcıdan tahsilatın yapıldığı günün kuru arasında olumlu/olumsuz reel kur farkları oluşacaktır. Kullanıcıların bu
durumu finansman fırsatına çevirecek şekilde ödeme günündeki kurun daha düşük olduğu günde yapma yaklaşımında
olmaları, BKİ’ler aleyhine olumsuz kur farkı kayıpları yaratacaktır.

		

16. Özellikle sabit kıymet ve uzun vadeli varlık hesaplarında tarihi döviz değerlerin mevzuat gereği TL deftere geçiş
günü kuruyla TL’ye çevrilecek olması, mali tabloların doğruluğu ve karşılaştırılabilirliğini olumsuz yönde etkileyebilecek
bir unsurdur.

		

17. BKİ lerin hem Ekonomi Bakanlığı ile yaptığı işletme sözleşmeleri, hem de Kullanıcılar ile yaptığı kira sözleşmeleri
uzun vadeli olup, sözleşmelerde benimsenen para birimi dolardır. Anılan Bakanlar Kurulu Kararı taraflar arasında yapılan
sözleşmelerin temel unsuru olan tarife/ödeme kısmını değiştirmektedir. Kullanıcılar ile yapılan tüm sözleşmelerin yeni
tarife, tarife artış ve gecikme faizi verileri doğrultusunda güncellenmesi ve yeniden imzalanması gerekecektir.

		

18. İşletme süresi biten BKİ ler ile Ekonomi Bakanlığı arasında yapılan sözleşmeye esas olarak hazırlanan
fizibilite raporlarında, projeksiyon dönemi boyunca arazi kiralama tarifelerinde dolar bazında herhangi bir değişiklik
öngörülmemiştir. TL ye geçiş ile birlikte kira tarifelerinin TEFE-TÜFE oranında artacağı öngörülmekte olup, fizibilite
raporunda yer alan arazi ve bina kira gelirleri ile önümüzdeki dönemde gerçekleşecek kira gelirlerini arasındaki farkın
ne seviyelerde olacağı bugünden belirsizdir. Diğer taraftan aynı belirsizlik bölge işletmeciliğinden elde edilen gelirler
için de geçerlidir. Bu durumda rapordaki gelirler üzerinden hesaplanan iç verim oranı gibi finansal çıktılara dayanılarak
döviz cinsinden taahhüt edilen yatırımların da bu bakış açısıyla gözden geçirilerek yeniden değerlendirilme ihtiyacı
doğmaktadır.

		

19.
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yapılması konusunda, uzun vade uygulamalarına dönük belirsizlikler sorun yaratmaktadır. B.K.İ. şirket ile anlaşma
sağlayacak olan yatırımcı kullanıcı firmanın gelecek yıllarda belirlenecek oranlarda finans riski ile karşı karşıya kalması
söz konusu olabilecektir. Keza geçmiş yıllarda döviz bazında arsa satışı yapılan yatırımcı kullanıcı firmalar, sözleşme
bedellerinin Türk Lirasına dönüşümlerinde problem hasıl olacaktır.
		

20. Bazı serbest bölgelerde kira sözleşmeleri faaliyet ruhsatı süresi sonuna kadar yapılmıştır. Belirli yatırımcılar için
özel binalarda farklı periyodlarda da döviz bazında kira artışı öngörülmüştür. Uygulamanın Türk Lirasına çevrilmesiyle
bu hususların gelecek yıllara sari uygulama esasları hukuki problemler doğuracaktır.

		

21.
Türk Lirası uygulamasıyla birlikte Yabancı Para pozisyonda olan BKİ’nin bilânçosu bozulacak, Bankalar ilave
teminat isteyebileceklerdir. Türk Lirası kredi alınması durumunda yüksek finansman gideri ile karşılaşılacaktır. Kârlılık
olumsuz olacaktır. Dolayısı ile Devlete ödenen %4’ler de de azalma olacaktır.

		

22. Tarifelerdeki yıllık artış hesaplamaları (TEFE+ÜFE)/2 olarak uygulanacaktır. Bu oran Bakanlık ile İşletici/BKİ
sözleşmelerindeki artış oranından fazla olursa sözleşmelerdeki oran geçerli olacaktır. Örneğin 3 yıl üst üste yüzde
15 enflasyon gerçekleştiğinde 3 yıl üst üste %10 artış oranından toplamda bileşik olarak %16 gibi bir gelir kaybımız
olacaktır. Dolayısı ile %4’lük Devlet ödemeleri de azalacaktır.

		

Not, Bilgi notumuzun ekinde firmalardan gelen, yukarıda açıklanan konulara ilişkin somut örnekleri takdim ederiz.

		

Kayseri Serbest Bölgesi

		

SERBEST BÖLGELERDE TL’ye GEÇİŞ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER VE ETKİLERİ

		

Serbest bölgelerde öteden beri devam eden ticari faaliyetler ağırlıklı olarak Döviz olarak yapıldığı için bölge içinde
devam eden faaliyetlere ilişkin yapılan sözleşme ve anlaşmalar ile alımlar döviz olarak yapılmaktaydı Bakanlar kurlu
kararı ile yaşadığımız sorunları aşağıdaki gibi sırlaya biliriz.

		

1) Bölgede faaliyet gösteren firmaların alacakları hammadde ve ticari mallar ile ilgili yaptıkları ticari anlaşmaları döviz
olanlarda karşılaşılan en temel sorun şu şekilde olmaktadır.

		

Alış Faturanın kesildiği tarihteki kur ile tanzim edilen ve açıklama olsun diye yanına döviz tutarı yazılan faturaya aynı
gün gümrük işlemi yapılmamamı halinde ertesi günün döviz kur ile gümrük beyannamesi açılacaktır. Aynı gün gümrük
işleminin bitmemesi halinde ertesi gün gümrük işleminin tamamlanması halinde bu defa beyannamenin kapandığı
tarihin kuru ile değerlenmesi gerekmektedir. ( vergi mevzuatı kapsamında işlemlerin böyle olması gerekmektedir.)

		

BİZ BU KURLARIN HANGİSİN DİKKATE ALARAK ÖDEM YAPACAĞIZ YADA HANGİ RAKKAM ÜZERİNDE VERGİ USUL
KANUN YÖNÜNDE BA- BS MUATABAKI YAPACAĞIZ bu düzenleme tam anlamı ile bu konuda yeni ve karmaşık bir işlem
yumağı karşımız çıkarmıştır.

		

2) Yine serbest bölgeler yapılan İhraç kayıtlı şatışlar’da ihracatın gerçekleşmesini belgeleyecek iki evrak tan bir tanesi
Gümrük çıkış beyannamesi diğeride mal bedelinin döviz olarak geldiğini belgeleyen döviz alım belgesidir. Ödemlerin
TL yapılaması halinde işlem eksik işlem olarak görülüp Serbest bölge firmaların vergi mevzuatı açısında ceza ile karşı
karşıya bırakacaktır.

		

3) Özelikle yurtdışından alınıp Türkiye’deki Ana tedarikçi (distirbitörler) vasıtası ile satın alına ürünlerde ana tedarikçiler
bizden aldıkları TL malzeme bedelini yurtdışına Döviz ödeyecekleri için satışlarda kurdan doğan risklerini ön görerek ya
fiyat artırmakta yada kurdan doğan farkı talep etmektedirler; Buda serbest bölgede özelikle tüm geliri dövizli olan üretici
firmaların döviz alım satımı ile ilgili olarak maliyetlerinin artmasına sebep olmaktadır.

		

4) Serbest bölgede yeni kurulan firmaların sermayelerini kambiyo mevzuatı çerçevesinde serbest bölgede bulunan bir
bankaya transfer edildiğini gösterir banka dekontlarının Bakanlığa (Ekonomi Bakanlığı) gönderilmesini istemekte hem
Bakanalar kulu kararı ile hem’de yeni şirket kuruluş mevzuatı ile çelişmektedir. (çünkü yeni şirket kuruluş mevzuatında
şirket sermayesinin ¼ bankaya TL olarak bloke edilmesi gerekmektedir.)

		

Yukarıda bahsi geçen sakıncaları dikkate alındığında mevcut düzenlemenin daha esnek bırakılarak ticaretin yurt
içinde olduğu gibi isteyenin döviz isteyin TL olarak ticari faaliyetin yürütüp Ödemelerini ise Anlaşmaları çerçevesinde
TL anlaşmanın TL Döviz anlaşmanın Döviz yapılası durumunda yukarıda sayılan aksaklık ve sıkıntıların önemli ölçüde
aşılacağı görülecektir.

		

5) Özellikle yurt içinde hizmet vermiş olduğumuz firmalar fatura üzerin TL tutar belirtilmesi nedeniyle fatura üzerinde
yazan TL rakamını ödemeye başladılar. Anlaşmalarımız döviz üzerinden olmasına rağmen çok ciddi kur zararlarına
maruz kalmaktayız. Çıkan bakanlar kurulu kararında bu durumla ilgili herhangi bir şey belirtilmediği ve sorunların
çözümünün sadece serbest bölgede faaliyet gösteren firmalarda aranması nedeniyle müşterilerimizle ticari ilişkilerimiz
de zarar görmektedir.

		

6) -Yapılan düzenlemelerin serbest bölge genelgeleri ile sadece bölge kullanıcılarına duyuru şeklinde değil de maliye
bakanlığı sirküleri ile yayınlanması daha uygun olacaktır. Aksi halde serbest bölgelerde faaliyet göstermeyen firmaların
söz konusu düzenlemeler hakkında bilgisi olmamakta ve ticari ilişkilerde sorun yaşanmaktadır.

		

7)- Serbest bölgelerde TL ile ödeme zorunluluğu getirilmesinin, ihracatı artırmak için firmaların maliyetlerini azaltmak
adına beklenen avantajları sağlayamayabileceğini,

		

aksine serbest bölge firmaları için ek iş yükü getirerek sorunları arttıracaktır.

		

8)- Serbest bölgelerdeki işletmeler yabancı olsun yerli olsun gümrük hattı dışında sayılırlar. Yeni düzenleme, gümrük
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hattı dışındaki bir şirketi her gün TL ile yabancı para birimleri arasındaki
		

kur hareketlerini takip etmeye ve özellikle Türkiye’den temin edilen girdilere bağlı maliyetlerini her gün güncellemeye
zorlayacaktır.

		

9)- Serbest bölge avantajları için yatırım yapmış işletmelere günlük olarak kur farkı hesapla, ihracat için Türkiye’den
yaptığın satın almanın maliyetini tuttur gibi gereksiz iş yükü yükleyecektir..

		

Öte yandan Türkiye’de yerleşik firmalara Maliye Bakanlığı döviz bazlı fatura düzenleme serbestisini tanırken, serbest
bölgelerde bu serbestinin kaldırılması da kendi içinde bir çelişkidir.

		

SERBEST BÖLGELERDE TÜRK LİRASI UYGULAMASI SORUNLARI

		

Ülkemizde serbest bölge işletici/B.K.İ. şirketler, serbest bölgelerin kurulmasına öncülük etmekte, arazi temini, modern
altyapı oluşturulması ile işletme safhasında tüm hizmetlerin aksatılmadan yerine getirilmesi konusunda gerekli
yatırım/fizibilite çalışmalarını yapmaktadır. Uzun sürelere tekabül eden bu projelerin uygulama safhasının gelir ve gider
öngörüleri, ilgili döviz (Amerikan Doları veya Euro) cinsinden yapılmaktadır. Dış ticarete dayalı önemli bir ekonomik
model olan serbest bölgelerde Türk Lirası gelir ve gider öngörülerine dayalı gerçekçi yatırım ve fizibilite tahmini
yapılması mümkün olmamaktadır.

		

Arazisi özel serbest bölgelerde Türk Lirası ile vadeli arsa satışı ve alt yapı bedeli için vade farkı uygulaması yapılması
konusunda, uzun vade uygulamalarına dönük belirsizlikler sorun yaratmaktadır. B.K.İ. şirket ile anlaşma sağlayacak
olan yatırımcı kullanıcı firmanın gelecek yıllarda belirlenecek oranlarda finans riski ile karşı karşıya kalması söz konusu
olabilecektir. Keza geçmiş yıllarda döviz bazında arsa satışı yapılan yatırımcı kullanıcı firmalar, sözleşme bedellerinin
Türk Lirasına dönüşümlerinde problem hasıl olacaktır.

		

Bazı serbest bölgelerde kira sözleşmeleri faaliyet ruhsatı süresi sonuna kadar yapılmıştır. Belirli yatırımcılar için özel
binalarda farklı periyodlarda da döviz bazında kira artışı öngörülmüştür. Uygulamanın Türk Lirasına çevrilmesiyle bu
hususların gelecek yıllara sari uygulama esasları hukuki problemler doğuracaktır.

		

Türk Lirası uygulamasıyla birlikte Yabancı Para pozisyonda olan BKİ’nin bilânçosu bozulacak, Bankalar ilave teminat
isteyebileceklerdir. Türk Lirası kredi alınması durumunda yüksek finansman gideri ile karşılaşılacaktır. Kârlılık olumsuz
olacaktır. Dolayısı ile Devlete ödenen %4’ler de de azalma olacaktır.

		

Tarifelerdeki yıllık artış hesaplamaları (TEFE+ÜFE)/2 olarak uygulanacaktır. Bu oran Bakanlık ile İşletici/BKİ
sözleşmelerindeki artış oranından fazla olursa sözleşmelerdeki oran geçerli olacaktır. Örneğin 3 yıl üst üste yüzde
15 enflasyon gerçekleştiğinde 3 yıl üst üste %10 artış oranından toplamda bileşik olarak %16 gibi bir gelir kaybımız
olacaktır. Dolayısı ile %4’lük Devlet ödemeleri de azalacaktır.

		

Potansiyel yurtdışı yatırımcılar, Türk Lirası tarifeler nedeni ile her yıl enflasyon artışı kadar oluşacak fark artışı
konusunda öngörüde bulunamayacağından ötürü Türkiye’deki serbest bölgelere yatırım yapmaktan kaçınacaklar, uzun
vadede mevcutların kaybı da yaşanabilecektir. Bu husus gerek BKİ şirketlerin ve gerekse Devletin gelir kaybına yol
açabilecektir. Serbest Bölgelerimizin yurtdışı tanıtımında görüşme yapılan aday yatırımcı firmalar tarafından bu husus
açıkça iade edilmektedir.

		

Yukarıda açıklandığı üzere ülkemizde uluslararası ticaretin reel olarak uygulandığı alanlar olarak serbest bölgelerde
yabancı para cinsinden işlemlerin esas alınması gerekmektedir.

		

Ülkemizde gümrük hattı içi alanlarda çalışan liman/rıhtım ve iskelelerde dahi Döviz Tarifesi uygulanmakta, ancak fatura
düzenleme tarihindeki kur esas alınarak TL ödemesi yapılmaktadır.

		

Serbest Bölgelerde de benzer şekilde yine Döviz Tarifesi esas alınarak, ticarete konu tarafların kendi istekleri
doğrultusunda ;

		

*döviz ödeme yapılması veya fatura tarihindeki döviz satış kuru üzerinden TL ödenmesi,

		

uygun olacak ve faaliyetlerin sorunsuz devam ettirilmesini sağlanacaktır

		

*********

		

Not; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na bağlı çalışan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün ekli yazısından
görüleceği üzere, yapılacak tahsilatların sabit kurla yapılabilmesinin kabul edilmediği açıklanmıştır.(EK 1)

		

11 Mayıs 2017 tarihli Serbest Bölgelerde Türk Lirası ile Yapılabilecek Ödemeler konulu Bakanlar Kurulu Kararının BKİ
ler Açısından Değerlendirilmesi

		

BKİ ler tarafından döviz cinsinden tarifeler uzun yıllar boyunca değiştirilmemiş, bu istikrarlı tutum hem mevcut
Kullanıcılar hem de potansiyel yatırımcılar açısından güven telkin eden bir yaklaşım olarak değerlendirilmiştir.
Uygulamanın yürürlüğe girmesinden itibaren her yıl değişecek tarife yapısına geçilmesi, bugüne kadar olan istikrar
algısını olumsuz yönde etkileyeceği gibi, yurtdışındaki potansiyel yatırımcılara TL cinsinden tarife göndermede
yaşanacak sıkıntıların, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini güçleştireceği düşünülmektedir.

		

Türkiye içerisindeki tüm şirketler için mevzuat açısından döviz cinsinden fatura kesme ve ödeme yapmada herhangi bir
kısıtlama bulunmazken serbest bölgelerde kısıtlanması, potansiyel yatırımcılar açısından anlaşılması güç bir yaklaşım
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olarak değerlendirilebilir. Özellikle yabancı yatırımcılar için yatırım kararı sürecinde, döviz giderler yerine TL giderlerin
bütçelenmesi, fizibilite projeksiyonlarında değerlendirilmesi gibi aşamaların kafa karışıklığı yaratarak değerlendirme
sürecini zorlaştıracağı öngörülmektedir.
		

Ekonomi Bakanlığı’na tahakkuk esasıyla yapılan arazi kira ödemelerinde, Bakanlığa ödemenin yapıldığı günün kuru
ile Kullanıcıdan tahsilatın yapıldığı günün kuru arasında olumlu/olumsuz reel kur farkları oluşacaktır. Kullanıcıların bu
durumu finansman fırsatına çevirecek şekilde ödeme günündeki kurun daha düşük olduğu günde yapma yaklaşımında
olmaları, BKİ’ler aleyhine olumsuz kur farkı kayıpları yaratacaktır.

		

Muhasebe kayıtlarında kullanılan defter dövizi uzun yıllardan bu yana dolardır. Mali tablolar dolar düzenlenmekte ve
raporlamalar dolar cinsinden yapılmaktadır. Yasal defterlerde TL’ye geçiş mevzuat gereğince ancak yılbaşından itibaren
mümkün olabilecek olup, bu tarihe kadar yasal kayıtların dolar cinsinden, gelirlerin TL olmasından dolayı kur farkları
gerçekleşecektir.

		

Özellikle sabit kıymet ve uzun vadeli varlık hesaplarında tarihi döviz değerlerin mevzuat gereği TL deftere geçiş günü
kuruyla TL’ye çevrilecek olması, mali tabloların doğruluğu ve karşılaştırılabilirliğini olumsuz yönde etkileyebilecek bir
unsurdur.

		

Yasal defterlerin yanında, özellikle Kullanıcıların elektrik-su-doğalgaz tüketimlerini hesaplayan ve faturalama
sürecine girdi sağlayan yazılımlar dolar para birimi ile tasarlanmış olup, tüm yazılımların TL hesaplamaya uyarlanması
gerekmektedir. Yasal defterlerin dolar tutulmaya devam ediyor olması, iki sistemin entegrasyonunu karmaşık ve zor bir
süreç haline getirmektedir.

		

BKİ lerin hem Ekonomi Bakanlığı ile yaptığı işletme sözleşmeleri, hem de Kullanıcılar ile yaptığı kira sözleşmeleri uzun
vadeli olup, sözleşmelerde benimsenen para birimi dolardır. Anılan Bakanlar Kurulu Kararı taraflar arasında yapılan
sözleşmelerin temel unsuru olan tarife/ödeme kısmını değiştirmektedir. Kullanıcılar ile yapılan tüm sözleşmelerin yeni
tarife, tarife artış ve gecikme faizi verileri doğrultusunda güncellenmesi ve yeniden imzalanması gerekecektir.

		

İşletme süresi biten BKİ ler ile Ekonomi Bakanlığı arasında yapılan sözleşmeye esas olarak hazırlanan fizibilite
raporlarında, projeksiyon dönemi boyunca arazi kiralama tarifelerinde dolar bazında herhangi bir değişiklik
öngörülmemiştir. TL ye geçiş ile birlikte kira tarifelerinin TEFE-TÜFE oranında artacağı öngörülmekte olup, fizibilite
raporunda yer alan arazi ve bina kira gelirleri ile önümüzdeki dönemde gerçekleşecek kira gelirlerini arasındaki farkın
ne seviyelerde olacağı bugünden belirsizdir. Diğer taraftan aynı belirsizlik bölge işletmeciliğinden elde edilen gelirler
için de geçerlidir. Bu durumda rapordaki gelirler üzerinden hesaplanan iç verim oranı gibi finansal çıktılara dayanılarak
döviz cinsinden taahhüt edilen yatırımların da bu bakış açısıyla gözden geçirilerek yeniden değerlendirilme ihtiyacı
doğmaktadır.

		
		

ASBİAD

		

Serbest Bölgede olmamız nedeni ile kayıtlarımız EURO olarak tutmaktayız. Alımlarımızın %90 ı EURO ile yapılmakta
tahsilatlarımızın %100 ü EURO dur

		

Ayrıca taşeronlar ilede EU sözleşme imzalamış bulunmaktayız. Muhasebe finans olarak TL ye geçiş sonrası önemli
sorunlarla karşılaştık. Birkaç örnek vermek gerekirse;

		

1-Taşeronlara önemli miktarda EU ödem yapmış bulunmaktayız. Ancak TYL ye geçiş sonrası taşeron ödemelerini
TL olarak tutmaya başladık. Ve taşeronda bize fatura düzenlerken TL fatura düzenlemekte hesapları kapatmakta ve
Mutabakat yapmakta zorlanıyoruz.

		

Örneğin EU 3,8 iken yapılan önemli tutardaki (200.000 EUX3,8=760.000 TL) bir avans için kesilen fatura 200.000EU
olsada kur 4 bugün TL olduğu için TL karşılığı(200.000X4=800.000 TL) buda önemli miktarda kur farkına neden
olmaktadır(800-760=40TL)

		

Gerçekte böyle bir kayıp yada kazanç olmasad raporlarımızda kur kaybı/kazancı beyan ediyoruz. Bu Yönetimin karar
almasında hataya neden olmaktadır

		

2-Üretimde kullanılan pahalı malzemelerin (Ana makina,kuyruk ,pervane, koltuk vb) hepsi EU alınmakta ve EU olarak
kaydedilmekte idi. TL geçmemzi nedeni ile Bu malzemelerin faturaları TL olarak düzenlenip stoğa EU kaydeilmekte ve
sarf sırasında stoktanDüşülmektedir.

		

Burda ise maliyetlerimizde sapmaya neden olan başka bir sorunla karşılaşmaktayız.

		

Örneğin 500.000 EU tutarında ana makine aldık.

		

Tedarikçi bu tutar için TL fatura düzenliyor Kuru 4 TL kabul edersek fatura tutarı 4x500.000=2000.000 TL olmaktadır.

		

Ancak stoğa giriş tarihi bir ay sonra olmaktadır. Bir ay sonra 3,8 olduğunu kabul edersek alınan malın bedeli
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526.000(2.000.000/3,8=526.000 EU) olarak görünmektedir. Buda maliyetlerde 26.000 EU sapmaya neden olmaktadır.
		

Gerçekte olmayan bir kayıp kayıtlarımıza girmektedir.

		

Buna benzer örnekler çoğaltılabilir. Satın alma biriminde de önemli bir karmaşa oluşmuş ve tedarikçilerle önemli
sorunlar yaşanmaya başlamıştır...

		

Bilgilerinize arz ederiz.

		

Saygılarımızla,

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Görüş bildirilen makam

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sonuç
CEVAP BAKLENMEKTEDİR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Konu
Mobilyada KDV ve Elektrikli Ev Aletlerinde ÖTV İndirimleri
		

26.09.2017 (01-05) 2158

		

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ / ANKARA

		

En son 30 Eylül 2017 tarihine kadar uzatılmış olan mobilya sektöründe KDV’nin yüzde 18’den 8’e indirilmesi sektörde
maliyetleri düşürmüş olduğundan firmaları teşvik etmiş tüketiciye yansıyan fiyatların düşmesiyle de sektöre dolayısıyla
piyasaya canlılık getirmiş üretim, istihdam ve ihracatı da olumlu etkilemiştir.

		

KDV indiriminin sektöre getirdiği hareketliliğin önümüzdeki kış aylarıyla birlikte durgunluğa girmesi muhtemel olan
sektörde, bu indirimin devam etmesinin firmalara katkısının olacağı, bu nedenle mobilyada KDV indiriminin özellikle
kalıcı olması ya da en azından yılsonuna kadar uzatılması durumunda sektörde üretimin, ihracatın ve istihdamın
artacağı ülke ekonomisine olan olumlu katkıların devam edeceği öngörülmektedir.

		

Elektrikli ev aletleri ve Beyaz eşyada sıfırlanan ÖTV oranının da sektöre, tüketicilere, üretim, istihdam ve ihracat
artışlarıyla ülke ekonomisine olan olumlu katkılarının devamı için ÖTV nin sıfır olarak kalıcı hale getirilmesi yada en
azından yıl sonuna kadar mevcut durumun uzatılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.

		

Konu Odamız Yönetim Kurulunun 25.09.2017 tarih ve 225 sayılı toplantısında değerlendirilmiş olup, sektörde oluşan
olumlu gelişmelerin devam etmesi için geçici süre ile getirilen KDV ve ÖTV indiriminin kalıcı olarak devam ettirilmesi ya
da en azından yılsonuna kadar daha uzatılmasının sağlanması amacıyla konuyu destekleyici girişimlerde bulunulması
hususunu,

		

Bilgilerinize arz ederiz.

		

Saygılarımızla,

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Görüş bildirilen makam TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sonuç		 CEVAP BEKLENMEKTEDİR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Konu
20.10.2017 (01-05) 2329
		

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ / ANKARA

		

İlgi:10.10.2017 tarih ve 38548646-434.99 sayılı GTB İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün yazısı,

		

İlgi yazıda belirtilen “Borsaya Tabi Maddeler” konulu 11.10.2017 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nda yapılan
toplantıda kararlaştırıldığı üzere, Odamız tarafından belirlenen Kayseri Ticaret Borsası’nın kotasyon cetvelinde yer alan
aşağıda bir listesini verdiğimiz sanayi ürünlerinin borsa kotasyon zorunluluğunun kaldırılması hususunu,

		

Bilgilerinize arz ederiz.

		

Saygılarımızla,

		
		

Kayseri’de Borsaya Kotasyon zorunluluğunun kaldırılmasını uygun bulduğumuz maddeler:

		

-Pamuk İpliği

		

-Sucuk

		

-Pastırma

		

-Buğday Unu
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-Buğday Kepeği

		

-Nebati Margarin

		

-Tereyağı

		

-Peynir

		

-Toz Biber

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Görüş bildirilen makam TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sonuç

CEVAP BEKLENMEKTEDİR

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Konu

TOBB Sanayi Odaları Konsey Toplantısı için Gündem Önerilerimiz

		

16.11.2017 (01-08) 2535

		

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ / ANKARA

		

İlgi: 09.11.2017 tarih ve 17374 sayılı yazınız,

		

İlgide kayıtlı yazınız ile Kasım ayı içinde TOBB Sanayi Odaları Konsey toplantısı yapılacağı belirtilerek toplantıda
gündeme getirilmesini istediğimiz konular sorulmuştur.

		

Toplantı gündeminde yer alabileceğini düşündüğümüz sorunlar ve çözüm önerilerimiz ekli tabloda yer almaktadır.

		

Bilgilerinize arz ederiz.

		

Saygılarımızla,

		

1. Türkiye’deki KOBİ tanımı

		

Türkiye’deki KOBİ tanımı değişmelidir. AB’de uygulanmakta olan tanıma uygun hale getirilmelidir. Bu yapıldığı takdirde
sanayimizin önündeki engellerin kalkacağını düşünmekteyiz.

		

AB’de durum:

		

Orta: İşçi sayısı 250’den az, Cirosu 50 milyon Euro’dan az veya eşit yada bilançosu 43 milyon Euro’dan az veya eşitse

		

Küçük: İşçi sayısı 50 den az, Cirosu 10 milyon Eura’dan az veya eşit yada bilançosu 10 milyon Euro’dan az veya eşitse

		

Mikro: İşçi sayısı 10 dan az, cirosu 2 milyon Euro’dan az veya eşit yada bilançosu 2 milyon Euro’dan az veya eşitse

		

2. Yatırımlarda Devlet Yardımları Mevzuatı
Türkiye’nin genel teşvik mevzuatı gözden geçirilerek potansiyeli
olan illere ve ilçeler ayrı değerlendirilerek sektörel bazda teşvikler uygulanmalıdır. Ekonomi Bakanlığı

		

3. İşletmeler üzerinde bulunan zorunlu istihdam yükü
Zorunlu olarak çalıştırma yükümlülüğü bulunan meslek
mensupları konusu yeniden değerlendirilmeli ağır ve tehlikeli iş kollarında engelli çalıştırılma zorunluluğunda hesaplama
beyaz yakalı sayısına göre yapılmalı yada bu işkolları muaf olmalıdır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

		

4. ÇSGK İş müfettişlerinin yaptıkları denetimler Bu denetimlerde her bir denetçiye göre bakılan ve bulunan unsurlar
değişmektedir Bunlar standart hale gelmelidir. Görülen eksikliklerin telafisine yönelik süreçlerin firma sektör ve piyasa
şartları dikkate alınarak talep edilmesi daha uygun bir yöntem olacaktır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

		

5. Organize Sanayi Bölgelerinde yapılaşma
Organize Sanayi Bölgelerinde %70 oranının en azından eksi kotda
artırılmasının yatırımcıya yararlı olacağını düşünmekteyiz.

		

6. Yatırım Bölgelerinde Mülk Edinme Organize Sanayi Bölgelerinde yatırımcıya arsa satışı yerine, uzun vadeli arsa
tahsisi usulü getirilmesi halinde sabit yatırıma ayrılacak sermaye yapılacak iş için kullanılabilecek, girişimciye büyük
katkı sağlayacaktır.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Görüş bildirilen makam TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sonuç

CEVAP BEKLENMEKTEDİR

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Konu

TOBB NEFES KREDİSİ DEVAM ETSİN

		

21.11.2017 (49-02) 2558

		

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ / ANKARA

		

İlgi: 17.11.2017 tarih ve 17795 sayılı yazınız,
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İlgide kayıtlı yazınızda bahsedilen Nefes Kredisi projesinin devam ettirilmesi konusuna Odamız olumlu bakmakta olup,
Oda Yönetim Kurulumuzun 20.11.2017 tarih ve 233 sayılı kararı uyarınca sanayicilerimizin bu destekten daha fazla
yararlanması için kredi vadesinin daha uzun olması ve kredi limitinin artırılmasının uygun olacağını düşünmekteyiz.

		

Bilgilerinize arz ederiz.

		

Saygılarımızla,

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Görüş bildirilen makam TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sonuç

TOBB Nefes Kredisi uygulamasının devam edeceğini 4 Banka ile Protokol imzalanmasını müteakip ilan edilerek
başlanacağını limitin yükseltileceğini belirtti.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Konu

TOBB barkod sistemi aidat ücreti hk Odamız görüşü

		

28.11.2017 (01-05) 2600

		

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ / ANKARA

		

Barkod sistemi ile ilgili olarak üyelerimizden aldığımız bilgide aidat ücretinin 2016 yılında 450.- TL iken, 2017 yılında
aşırı bir artışla 1.200.- TL ye yükseltildiği ifade edilmiştir.

		

Konu odamız Yönetim Kurulu’nda da görüşülmüş olup barkod üyesi firmalarımızın mağdur olmaması için üyelik
aidatındaki artış miktarının yeniden gözden geçirilmesi amacıyla TOBB’ne başvurulmasının uygun olacağı kararı
alınmıştır.

		

Gereğini bilgilerinize arz ederiz.

		

Saygılarımızla,

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Görüş bildirilen makam TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sonuç

TOBB 20.12.2017 tarih ve 19742 sayılı yazı ile cevap gönderdi. Yazının ekinde GS1 Türkiye nin Bürüksel merkezinin
zorunlu tutmasıyla bir tüzel kişilik olarak yeniden yapılanmak zorunda kaldığından, TOBB tarafından sağlanan
sübvansiyonların ortadan kalktığı ve artan maliyetleri karşılamak amacıyla da verilen hizmet standartlarını
sürdürebilmek için ücret politikasını değiştirmek zorunda kaldığı ifade edilmiştir

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Konu

DOĞRULANMIŞ BRÜT AĞIRLIK MEVZUATI

		

11.12.2017 (01-05) 2675

		

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ/ ANKARA

		

İlgi: Aydın Sanayi Odası’nın 29.11.2017 tarih ve 857 sayılı yazısı,

		

İlgide kayıtlı yazı ile “Doğrulanmış Brüt Ağırlık Belgesi” mevzuatı konusundaki gelişmeler Odamıza aktarılmış ve destek
talebinde bulunulmuştur. Odamız Yönetim Kurulu tarafından konu değerlendirilmiş olup, AYSO’nun konuya ilişkin
görüşlerinin Odamız tarafından da desteklenmesi uygun bulunmuştur.

		

Ülkemiz ihracatçılarının mevcut yüklerine ilave bir külfet daha getiren Doğrulanmış Brüt Ağırlık Belgesi mevzuatının
ihracatçılarımıza zaman kaybettirmeyecek, ek maddi külfet getirmeyecek şekilde yeniden düzenlenmesi konusunda
ilgili makamlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması hususunu,

		

Bilgilerinize arz ederiz.

		

Saygılarımızla,

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Görüş bildirilen makam TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sonuç

CEVAP BEKLENMEKTEDİR.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Konu

E İRSALİYE

		

15.12.2017 (01-05) 2715

		

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ / ANKARA

		

İlgi: Konya Sanayi Odası’nın 05.12.2017 tarih ve 08-1387 sayılı Odamıza yazısı,

58

2017
		

İlgide kayıtlı yazı ile Konya Sanayi Odası’nın Odamıza ulaştırdığı sevk irsaliyesi belgelerinin e-irsaliye olarak
düzenlenmeleri zorunluluğu konusundaki yazıları ve gerekçeleri Odamız Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmiş ve
aynı nedenlerle desteklenmesinin uygun olacağı kararlaştırılmıştır.

		

Bilindiği üzere Maliye Bakanlığı, yaygın olarak kullanılan belgeler arasında yer alan “sevk irsaliyesi”, “müstahsil
makbuzu” ve “serbest meslek makbuzu” belgelerinin elektronik ortamda düzenlenmesini uygulamaya sokmaya
hazırlanmaktadır.

		

Bu amaçla hazırlanmış Tebliğ Taslağı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesine konulmuş ve tebliğde belirtilen
düzenlemelere ilişkin görüş ve öneriler varsa bunların kendilerine iletilmesi istenilmiştir.

		

Vergi Usül Kanunu Genel Tebliğ Taslağına göre 01.01.2018 tarihinden itibaren e-irsaliye düzenlemesi yürürlüğe girecek
olup, e fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcıların e irsaliye uygulamasına dahil olması ve sevk irsaliyesi belgelerini
e-irsaliye olarak düzenlemeleri zorunluluğu ise 01.07.2018 tarihinden itibaren başlayacaktır. Ancak ilk etapta
firmalarımızda birtakım sorunların yaşanacağını öngörmekteyiz.

		

Bu sorunların yaşanmaması, işletmelerin zor durumda kalmaması için gerekli hazırlıkların tamamlanması, sistemlerin
uyumlu hale getirilmesinin gerektiğine ve yeterli süre tanınarak geçişin ertelenmesinin uygun olacağına inanmaktayız.

		

Konunun Maliye Bakanlığı’na iletilmesi için desteklerinizi talep ettiğimiz hususunu,

		

Bilgilerinize arz ederiz.

		

Saygılarımızla,

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Görüş bildirilen makam TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sonuç

TOBB 26.12.2017 tarih ve 20065 sayılı yazı ile konunun Maliye Bakanlığı’na bildirildiğini belirtti.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Konu

MAVİ HAT GÜMRÜK BEYANNAMELERİNİN İHRACAT TAAHHÜT KAPATMALARINDA KULLANILMASI

		

15.12.2017 (01-05) 2716

		

11 SANAYİ ODASI VE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ / ANKARA

		

Bilindiği üzere, firmaların bankalardan kullanmış oldukları ihracat taahhütlü kredilerde, taahhüt kapatma işlemi için
bankalara Gümrük Çıkış Beyannameleri sunulmaktadır. Taahhüt kapatma işleminde mavi hat olan beyannamelerde,
beyannameler muayene memuruna düşmemektedir. Dolayısıyla bu belgelerin üzerinde gümrük kaşesi ve imzası
bulunmadığından ihracat taahhüdünü kapatamayan firmalarımız mağdur olmaktadır.

		

Bankalar ihracat teşvik mevzuatı gereği beyannamelerde gümrüğün kaşe ve imzasını aramaktadır. Muayene memuruna
düşmeyen Mavi Hattan geçen Gümrük Çıkış Beyannameleri üzerinde kaşe, imza bulunmadığından, bu tür beyannameler
bankalar tarafından taahhüt kapatma işlemlerinde kabul edilmemektedir.

		

Bankalar Birliği ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın taahhüt kapatmada kullanılan beyannamelerin ortak kontrolünün
yapılabileceği bir sistem geliştirmesi yada mavi hat beyannamelerin üzerinde de gümrük kaşesi ve imzasının
bulunmasının sağlanması için ilgili makamlar nezdinde girişimlerde bulunulması hususunu,

		

Bilgilerinize arz ederiz.

		

Saygılarımızla,

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Görüş bildirilen makam 11 SANAYİ ODASI VE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sonuç

*Eskişehir Sanayi Odası girişim başlattı. 21.12.2017 tarih ve 3441 sayılı yazı ile bildirdi.

		

*Ege Bölgesi Sanayi Odası girişim başlattığını 27.12.2017 tarih ve 3380 sayılı yazısı ile bildirdi.

		

*Gümrük ve Ticaret Bakanlığı konuyla ilgili Geçici bir çözüm olarak “Beyanname Onaylı Örneğinin Verilmesi” için bir
Genelge yayımladı. Devamında online çözüm geliştirmek üzere program çalışması başlattıklarını TOBB dan öğrenildi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Üniversite sanayi işbirliğini geliştirmek
Tarihi

Üniversitelerden
Katılım

WIN Eurasia Metal İşleme Fuarına günübirlik sanayici ve Üniversite hocalarının katılımı ile
ziyaret gerçekleştirildi.

09.02.2017

6

“4. Sanayi Devrimi, Endüstri 4.0” konulu konferans düzenlendi. Konferansa Mitsubishi Elektrik Türkiye A.Ş. Kıdemli İş Geliştirme Müdürü Tolga Bizel konuşmacı olarak katıldı.

22.02.2017

KAYSERİ ULAŞIM A.Ş. firmasına “Fabrikada Buluşalım Etkinliği” kapsamında ziyaret

30.01.2017

Toplantı Konusu
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HASÇELİK A.Ş. firmasına “Fabrikada Buluşalım Etkinliği” kapsamında ziyaret

31.01.2017

5

RAVABER YAPI firmasına “Fabrikada Buluşalım Etkinliği” kapsamında ziyaret

01.02.2017

11

GÜLSAN A.Ş. firmasına “Fabrikada Buluşalım Etkinliği” kapsamında ziyaret

02.02.2017

6

WIN Eurasia Otomasyon Fuarına günübirlik sanayici ve üniversite hocalarının katılımı ile ziyaret gerçekleştirmiştir.

16.03.2017

4

Bölüm Başkanı Doç. Dr. Faruk Keçeci ile AGÜ Makine Mühendisliği Fakültesi Öğrencileri (40
kişi) Fabrika Gezileri

6-7-8-9-10
Mart 2017

40

Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde elektrikli araç tasarımı çalışmalarına
üniversite sanayi işbirliğine katkıda bulunmak amacıyla 15.000 TL tutarında destek sağlandı.

14.08.2017

-

Abdullah Gül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü işbirliğinde, Makine sektöründe faaliyet gösteren 3 firmanın yöneticileri ayrı ayrı katıldıkları toplantılarda deneyim ve tecrübelerini
lisans öğrencileri ile paylaşmışlardır.

Ekim 2017

40

Abdullah Gül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü işbirliğinde, sanayi kuruluşlarının
makine tasarımı sürecinde karşılaştıkları sorunlara çözüm bulunmasını sağlamak üzere bir
Eylül-Ekim 2017
faaliyet başlatılmış olup, bu kapsamda 5 sanayici firma projelerini AGÜ Makine Mühendisliği
Bölümüne sunmak suretiyle işbirliğine gitmişlerdir.
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2.3.BİLGİ DANIŞMANLIK DESTEK
Proje destek ofimiz her Çarşamba 12 kurumun katılımı ile üyelerimize hizmet vermektedir.

04 Ekim 2017 tarihli proje destek ofisi

08 Ekim 2017 tarihli proje destek ofisi

2017 YILI VERİLERİNE GÖRE İSO İLK 500'DE YER ALAN KAYSERİ FİRMALARI
SIRA
2016
NO

2015 KURULUŞLAR

ÜRETİMDEN SATIŞLAR
(NET) (TL)

1

82

80

HES Hacılar Elektrik San. ve Tic. A.Ş.

1.575.100.454

2

99

-

Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.

1.277.149.733

3

144

123

Boytaş Mobilya San. ve Tic. A.Ş.

991.533.073

4

163

183

Hasçelik Kablo San. ve Tic. A.Ş.

885.401.876

5

200

190

Boyteks Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

766.628.642

6

209

196

Merkez Çelik San. ve Tic. A.Ş.

749.774.751
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7

210

285

Mega Metal San. ve Tic. A.Ş.

748.972.640

8

279

332

YATAŞ Yatak ve Yorgan San. Tic. A.Ş.

567.494.286

9

310

230

Orta Anadolu Ticaret ve Sanayi İşletmesi T.A.Ş.

509.368.479

10

323

364

Boyçelik Metal San. ve Tic. A.Ş.

495.063.072

11

326

402

Form Sünger ve Yatak San. Tic. A.Ş.

488.780.382

12

392

425

ERBOSAN Erciyas Boru San. ve Tic. A.Ş.

399.788.094

13

395

392

İstikbal Mobilya San. ve Tic. A.Ş.

396.376.288

14

405

427

Sersim Dayanıklı Tüketim Malları San. ve Tic. Koll. Şti. İbrahim ve Mustafa Us- 390.056.715
taoğlu

15

432

494

Femaş Metal San. ve Tic. A.Ş.

367.548.727

16

452

466

Çetinkaya Mensucat San. ve Tic. A.Ş.

350.173.726

17

453

-

-

-

18

491

-

İpek Mobilya İmalat İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.

316.401.189

Kaynak: www.iso.org.tr
2017 YILI VERİLERİNE GÖRE İSO İKİCİ 500'DE YER ALAN KAYSERİ FİRMALARI
SIRA
2016
NO

2015 KURULUŞLAR

ÜRETİMDEN SATIŞLAR (NET) (TL)

1

16

195

Şirikçioğlu İplik ve Denim İşletmeleri San. Tic. A.Ş.

301.526.490

2

202

289

Beşler Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

225.395.152

3

238

162

Coreal Alüminyum Kablo San. Tic. A.Ş.

212.434.709

4

263

299

Karsu Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

205.890.566

5

266

264

Kilim Mobilya Kanepe San. ve Tic. A.Ş.

205.255.146

6

309

320

Meysu Gıda San. ve Tic. A.Ş.

193.340.609

7

311

414

Has Çelik ve Halat San. Tic. A.Ş.

193.005.098

8

318

333

Metal Matris San. ve Tic. A.Ş.

190.433.170

9

329

184

Gürkan Ofis Mobilyaları San. ve Tic. Ltd. Şti.

187.589.223

10

356

430

Parteks Tekstil ve Kağıt San. Tic. Ltd. Şti.

180.269.349

11

363

221

Fazlıoğlu Et ve Et Ürünleri Gıda San. Tic. A.Ş.

177.412.975

12

430

332

Mondi Yatak Yorgan San. ve Tic. A.Ş.

161.517.184

13

449

+

Ravaber Yapı Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.

157.712.011

14

491

442

Turkuaz Seramik San. ve Tic. A.Ş.

147.800.923

15

434

+

Ceha Büro Mobilyaları A.Ş.

117.254.301
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16

442

+

Turkuaz Seramik San. ve Tic. A.Ş.

115.658.430

www.iso.org.tr
Kayseri'de Yıllar İtibariyle İSO İkinci 500
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2017

2.4.İŞ GELİŞTİRME VE EĞİTİM
2017 Yılı Eğitimleri
Tarih

Konu

22.02.2017

Endüstri 4.0

15.03.2017

Finans Yönetimi

09.03.2017-10.03.2017

Verimlilik ve Maliyet Düşürme Teknikleri

29.03.2017

Mesleki Eğitim

10.04.2017

Dış Ticaret

16.05.2017

Finans Yönetimi

18.07.2017

Mesleki Eğitimler

02 Şubat 2017 endüstri 4.0 eğitimi
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2.5.ULUSLARARASI TİCARET
Üyesi Olduğumuz ve Bağlantı Kurduğumuz Ticaret Örgütleri ve Odalar
Kuruluş Adı

Bağlantı Konusu

ICC Milletlerarası Ticaret Odası

Üye

İspanya Zaragoza Ticaret ve Sanayi Odası

İşbirliği Protokolü

Slovakya Ticaret ve Sanayi Odası

Gelecek dönem etkinlik için irtibattayız

Belçika Lüksemburg Ticaret Derneği

AB projesi ortaklığı için irtibattayız

WKÖ Avusturya Ticaret ve Sanayi Odası

AB projesi ortaklığı için irtibattayız

Antwerb Ticaret ve Sanayi Odası

AB projesi ortaklığı için irtibattayız

Taiwan Ticaret ve Yatırım Ofisi

Karşılıklı tanıtım ve işbirliği

Türk Macar İşadamları Derneği

İşadamları ile ikili görüşmeler

Japon Sanayi Makine İmalatçıları Derneği (JSIM)

Karşılıklı tanıtım ve işbirliği

Odamız Personelinin Katıldığı Dış Ticaret Eğitimleri
Tarih

Konusu

26-27 Aralık 2017 Ankara

Dış Ticaret İstihbarat İkinci Aşama Hedef Pazar Tespiti Eğitimi / Atölye Çalışması

15-17 Kasım 2017 Ankara

Ekonomi Bakanlığı İhracat Destekleri

07-09 Mart 2017 Ankara

Dış Ticaret İstihbarat Eğitimi

13-14 Şubat 2017 Ankara

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Proje Hazırlama Eğitmi

Odamız Ev Sahipliğinde Gerçekleşen Yabancı Heyet Ziyaretleri
Ülke

Temas İçeriği

Tarih

Polonya

The Ekonomist Gazetesi’nden Piotr Zalewski’nin ziyareti

12.01.2017

Hollanda

Arolift firma temsilcileri Frans Heilmann ve Hans van den Tol’un ziyaretleri

01.02.2017

Ruanda Cumhuriyeti

Ankara Büyükelçisi Williams Nkurunziza’nın ziyareti

15.02.2017

Slovakya

Ankara Büyükelçisi Anna Turenicova, İstanbul Başkonsolosu H.E. Mr. Jozef Sestak, Kayseri 24.03.2017
Fahri Konsolosu Osman Güldüoğlu ve beraberindeki 15 kişilik heyet ziyareti

Macaristan

Macaristan Büyükelçisi Gabor Kiss ve Türk-Macar İşadamları Derneği Başkanı ve Macaristan 20.04.2017
Kayseri Fahri Konsolosu Osman Şahbaz’ın resmi ziyareti.

Çin

Çin merkezli Yatırım Grubunu Proje Koordinatörü Wang Ling ve beraberindeki heyetin 21.04.2017
ziyareti

Bangladeş

Bangladeş Ankara Büyükelçisi M. Allama Siddiki, beraberindeki heyetin ziyareti ve 28.04.2017
“Bangladeş’in Ticari Ve Yatırım Potansiyeli: Türkiye İle Daha Yakın İlişkiler Fırsatı” toplantısı

Fransa

Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Müsteşarı Sylvaın Berger ve beraberindeki heyetin ziyareti

03.05.2017

Macaristan

Macaristan Büyükelçisi Gabor Kiss ile Kayseri’li işadamlarına yönelik çalışma yemeği.

23.05.2017

Rusya

Rusya Parlamentosu Danışmanı Ramin Gasymov ve Dünya Azerbaycanlılar Medeniyet 17.08.2017
Merkezi Yöneticisi Necef Ganbarov’un ziyareti.
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Güney Afrika

Güney Afrika Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Pule Isaac Malefane ve resmi heyetin işbirliği 12.09.2017
protokolü ziyareti.

Hollanda

Hollanda Kayserililer Vakfı temsilcileri ve Hollanda’lı öğrenci grubunun Kayseri Sanayisini 18.10.2017
inceleme programı kapsamında Odamızı ziyaret ederek sanayi hakkında bilgi aldı.

Kolombiya

Kolombiya’nın Ankara Büyükelçisi Juan Alfredo Pinto Saavedra ve beraberindeki resmi 23.11.2017
heyetin ziyaretleri, firmalar ile Kolombiya’daki İşbirliği Fırsatları konulu toplantı ve firma
ziyaretleri programı.

Bangladeş Ankara Büyükelçisi M. Allama Siddiki

Macaristan Büyükelçisi Gabor Kiss

“Türkiye’nin Üretim Üssü Kayseri”
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FUARLAR
İstanbul

WIN EURASIA Uluslararası Metal İşleme Fuarı 150 kişilik heyet organizasyonu

09.02.2017

İstanbul

WIN EURASIA Automatıon Uluslararası Endüstriyel Otomasyon Fuarı 80 kişilik heyet 06.03.2017
organizasyonu.

Moldova

Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu 08.10.2017
başkanlığındaki heyetle 8-9 Ekim 2017 tarihlerinde Moldova’ya bir ziyaret gerçekleştirdi.

09 Şubat 2017 WIN EURASIA Uluslararası Metal İşleme Fuarı

06 Mart 2018 WIN EURASIA Automatıon Uluslararası Endüstriyel Otomasyon
Fuarı

Gerçekleşti̇rdi̇ği̇mi̇z Sosyal Sorumluluk Projeler
FIRAT KALKANI BÖLGESİNE GIDA YARDIMI

16.6.2017

43.327,32 TL

12. HAVA ÜST KOMUTANLIĞI TADİLAT İŞLERİ

21.6.2017

65.955,34 TL
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