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GÜNDEM: 

1) YÖNETİM KURULU BAŞKANI’NIN AÇILIŞ KONUŞMASI 
 

2) BAŞKANLIK DİVANI (BİR BAŞKAN, BAŞKAN VEKİLİ ve YAZMAN) TEŞKİLİ VE  
SAYGI DURUŞU, 

 
3) YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İLE DÖNEM MALİ TABLOLARININ 

OKUNMASI VE RAPOR ÜZERİNE GÖRÜŞME 
 

4) DENETİM KURULU RAPORUNUN OKUNMASI VE RAPOR ÜZERİNE GÖRÜŞME 
 

5) YÖNETİM KURULU’NUN İBRASI, 
 

6) DENETİM KURULU’NUN İBRASI, 
 

7) GELECEK DÖNEM TAHMİNİ BÜTÇESİNİN GÖRÜŞÜLMESİ VE OYA SUNULMASI, 
 

8) GÖREV SÜRESİ DOLMUŞ BULUNAN YÖNETİM VE DENETİM KURULU  
ÜYELERİNİN SEÇİMİ 

 
a. YÖNETİM KURULU (11 ASIL ve 5 YEDEK ÜYE) 
b. DENETİM KURULU (3 ASIL ve 3 YEDEK ÜYE) 
 

9) DİLEKLER VE KAPANIŞ. 
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Değerli TURKTRADE üyeleri, 

Derneğimizin 24. Olağan Genel Kurul çalışmalarına başlarken Yönetim Kurulumuz 
adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
 
Sizlere dağıtılmış olan Faaliyet Raporunun birinci bölümünde ana iştigal alanımız olan 
“Dış Ticaret” konusunda güncel değerlendirmelerimiz, ikinci bölümünde 23. Olağan 
Genel Kurul toplantısı sonrasında Derneğimiz Yönetim Kurulunun yürüttüğü 
faaliyetler ve üçüncü bölümde de aynı döneme ilişkin mali tablolar yer almaktadır. 
 

I. DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE DIŞ TİCARET ORTAMI, GENEL VE BÖLGESEL 

İHRACAT POLİTİKALARININ İRDELENMESİ 

24. Dönem çalışmalarımızla ilgili başlıklara geçmeden önce, dış ticaretimize ilişkin 
veriler üzerinden bazı tespitlerimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. 
 
2018 yılında dünya ihracatı, yükselen petrol fiyatlarının da etkisiyle, 2017 yılına göre 
%10’un üzerinde artarak 19,4 trilyon usd seviyesinde gerçekleşmiştir. Ülkemiz 2017 
yılında dünya ihracatından binde 8,9 pay alırken, 2018 yılında payı binde 8,7’ye 
düşmüş, buna mukabil 2018 yılında; döviz krizinin etkisiyle azalan ithalatımızın dünya 
ithalatı içindeki payı % 1,31’den, %1,13’e gerilemiştir. 2019 yılında ihracatımız %2,2 
artışla 171,6 milyar usd ‘ye ulaşırken, ithalatımız %9,1 azalma ile 202,7 milyar usd’ye 
gerilemiştir. İthalattaki düşmenin etkisiyle ülkemiz dış ticaret hacmi toplamda %4,3 
küçülürken, dış ticaret açığımız 55,1 milyar usd’den 2019 sonunda 31,2 milyar usd’ye 
gerilemiştir. (Dış ticaret rakamları geçmiş yıllarla doğru kıyaslamalar yapılabilmesi 
amacıyla özel ticaret sistemine göre kullanılmıştır.) 
 
Ülkemiz dış ticaretinde tartışmasız öneme sahip olan Avrupa Birliği ile olan 
ticaretimize de değinmek isterim. 2018 yılında (tüm dünyaya) ihracatımızın ithalatı 
karşılama oranı %75 seviyelerinde iken, 27 AB ülkesi ile ticaretimizde bu oran 
%104’tür. 2019 geçici verilerle bakıldığında ise, toplamda %85 olan ihracatın ithalatı 
karşılama oranı, AB ile olan ticaretimizde %120’ye yükselmektedir.   
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İhracat Dolar İthalat Dolar
İhracatın İthalatı 

Karşılama Oranı

Dış Ticaret 

hacmi

Tüm Dünya 156.992.940 233.799.651 67% 390.792.591

Avrupa Birliği (AB 27) 73.592.354 84.988.220 87% 158.580.573

AB Payı 47% 36%

Tüm Dünya 167.923.862 223.046.879 75% 390.970.741

Avrupa Birliği (AB 27) 83.549.386 80.624.059 104% 164.173.445

AB Payı 50% 36%

Tüm Dünya 171.578.847 202.704.000 85% 374.282.847

Avrupa Birliği (AB 27) 82.776.199 69.160.282 120% 151.936.481

AB Payı 48% 34%

2018

2019

2017

TÜRKİYE DIŞ TİCARETİ 

(ÖTS) 000$

 
 
2018 yılında ihracatımızın %50’sini AB’ye yaparken, 2019’da bu oran %48’e, keza 
ithalatımız içindeki payı da %36’dan %34’e gerilemiştir. Ülkemiz ihracatında düşme 
olmadığına göre, AB ile ticaretimizden eksilen bu hacmi yeni pazarlarla ikame etmiş 
olmamız sevindiricidir.  
 
İhracatımızın yarısını yaptığımız AB ülkeleri ile 1996 yılından bu yana serbest ticaret 
yapmamıza olanak sağlayan Gümrük Birliği’nin devamı ve en kısa sürede Ülkemiz 
lehine güncellenmesi konusu Ülkemiz dış ticaret politikalarında birinci öncelik 
olmalıdır. Bu konu Ülkemiz çıkarları açısından siyaset üstü olarak ele alınmalı, son 
yıllarda ilerleme sağlanamayan AB müzakere sürecinin yeniden başlaması için 
öncelikle gerekli yapısal reformların yapılması ve tüm kesimlerin AB nezdinde pozitif 
lobi faaliyetlerine katkı vermesi için uzlaşı sağlanmalıdır. AB müzakere sürecinin 
ilerlemesi ve Gümrük Birliğinin güncellenmesi Ülkemizde reel sektörün büyümesi, 
istihdam oranının yükseltilmesi ve günümüzde daha da önemli hale gelen “dengeli dış 
ticaret yapılabilmesi” için vazgeçilmez öneme sahiptir.  
 
Ülkemiz ihracatının %6,5’ini oluşturan Birleşik Krallığın AB’den ayrılması -Brexit- 
konusu, geçmiş iki yılda dış ticaretin en önemli konularından biri olmuştur. Birleşik 
Krallık Pazarı ülkemizin net ihracatçı olduğu ve %32 dış ticaret fazlası verdiğimiz, 
kesinlikle kaybetmememiz gereken pazarların başında gelmektedir. Brexit sonrası 
Birleşik Krallık ile yapılması amaçlanan Serbest Ticaret Anlaşmasının AB ile eş zamanlı 
ve aynı koşullarla yapılması konusu, ihracatımızın rekabet gücü açısından kritik öneme 
sahiptir. 
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2018 yılında dünya genelinde kişi başına düşen ihracatın ortalaması 2.495 usd/kişidir. 
Ülkemizde kişi başına düşen ihracat 2.048 usd/kişi iken, AB‘de bu tutar 12.276 
usd/kişidir. AB’ne sonradan katılan 12 Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin ortalama kişi 
başı ihracatı Türkiye’nin 5 katıdır.  
 
İhracatımızın tutarsal artışı kadar, karlı ve sürdürülebilir olması da önemlidir. 
İhracatımızın kg başına düşen usd değerlerine bakıldığında, bu rakam 2016’dan 
2018’e düzenli bir artış gösterirken, 2019 yılında trajik biçimde düşmüştür. (2014 
yılında toplam ihracatta kg başı değer 1,59 usd iken, sanayi ürünlerinde 2,00 usd idi.) 
 
Dış ticaret açığımızın ihracatla kapanması önemlidir, ancak ihracatın sürdürülebilir 
olması için üreticisine para kazandırması da gerekmektedir. 2018 yılında yaşanan 
döviz krizi şirketleri ne pahasına olursa olsun ihracata yönlendirmiştir.  
 

 

2018 yılının ikinci yarısında yaşanan döviz krizi bir kez daha göstermiştir ki, Ülkemizin 
döviz açığı halen ekonomimizdeki en kırılgan tarafımızı oluşturmaktadır. Ülkemizin 
üretim ve dış ticaret politikaları, dış ticaret açığımızı dengeleyecek biçimde yeniden 
oluşturulmalıdır.  Bu amaçla ihracat stratejilerimizin dünyadaki korumacılık eğilimleri 
ve yeni trendler çerçevesinde güncellenmesi ve hedeflerin revizesi bu aşamada 
gerekli ve son derece önemlidir.  
 
Öncelikle hammadde ihracatından vazgeçerek, mutlaka bir katma değer katıp ihraç 
etmemiz gerekmektedir. 2017-2018 yılları dış ticaret açığına bakıldığında, petrol-
doğalgaz gibi ithali zorunlu kalemler dışında, en yüksek açığın yatırım malları ve 
sanayide kullanılan hammadde ve ara mallardan oluştuğu görülmektedir. 
Üretimimizin bu denli ithal ürünlere bağımlı olması sanayimizin en kırılgan tarafını 
oluşturmaktadır. Hammadde veya ara malların sektör bazında irdelenerek, Ülkemiz 
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kaynaklarından ikame edilebileceklerin tespiti, halen teknik özellikler ve üretecek 
insan kaynağı, bilgi vb. açısından eksik olmadığımız, ancak ölçek olarak Ülkemizde 
üretilmesinin henüz kârlı olmaması nedeniyle sanayicinin dışarıdan temin etmek 
durumunda kaldığı ara malların, ekonomiye etkisi ve maliyet içindeki payı dikkate 
alınarak tespit edilmesi önemli bir adım olacaktır.  
 
Bu durumda olan ara malların veya hammaddelerin yurtiçinden temininin uzun 
vadede Ülke ekonomisi ve istihdamına etkisinin hesaplanması suretiyle, uzun vadede 
olumlu etki yapacak olan mal/malzeme üretimi için, kısa vadede oluşacak zararının bir 
program dâhilinde karşılanarak desteklenmesi amacıyla acilen özel sektör ve 
kamudaki tarafların bir araya gelerek yapacağı bir çalışma başlatılmalıdır. Bu 
çalışmalar ekonomimizdeki dışa bağımlılığı azaltacak, süreç içinde dengelenmesini 
temin edecektir. 
 

II. BAŞLICA FAALİYETLERİMİZ  

23. Olağan Genel Kurulda göreve getirdiğiniz Yönetim Kurulumuz 22 Şubat 2018 
tarihinde yaptığı ilk toplantısında, başkanlığa ben Hayrettin Çaycı’yı, başkan 
yardımcılığına sayın Serdar Koçtürk’ü, sayman üyeliğe de sayın Yusuf Bulut Öztürk’ü 
seçmiştir. İki yıllık görev süresince Kurulumuz asıl üyeliklerinde herhangi bir değişiklik 
olmamıştır.  
 
19 Ekim 2019’da Derneğimizin Yönetim Kurulu yedek üyeliği görevini de yürüten 
Şişecam Dış Ticaret A.Ş. genel müdürü Salim Engin İşgören'i çok erken yaşta kalp krizi 
sonucu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadık. Derneğimiz çalışmalarına değerli 
katkılarını her zaman minnetle anacağımız Merhuma, Allah'tan rahmet, acılı ailesine 
ve tüm Şişecam Topluluğuna tekrar sabır ve başsağlığı diliyoruz. 
 
Gönüllülük ilkesi dâhilinde Ülkemizin büyük ve kurumsal şirketlerini bir araya 
getirerek ihracatı geliştirmeyi hedefleyen Derneğimizin bugün itibariyle otuz şirketi 
temsilen kırk beş üyesi bulunmaktadır. 
 
TİM sıralamasına göre, TURKTRADE üyeleri 2018 yılında 24,4 milyar usd ihracat ile 
Ülkemiz ihracatının %15’ini gerçekleştirmişlerdir. Türkiye'nin ihracat lideri üyemiz 
Ford Otomotiv olurken, ilk 10 ihracatçının yedisinin üyelerimizden oluştuğunu, 
ihracatın lokomotifi olan otomotiv endüstrisi, demir ve demir dışı metaller, kimyevi 
maddeler ve mamulleri, elektrik elektronik ve hizmet, çelik, çimento cam seramik ve 
toprak ürünleri ve tekstil ve hammaddelerinden oluşan yedi sektörün liderinin de yine 
üyelerimizden olduğunu gururla eklemek ve kendilerini huzurunuzda tekrar tebrik 
etmek istiyorum. 
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2018-2020 faaliyet döneminde Yönetim Kurulumuz Dernek Tüzüğümüzce belirlenmiş 
faaliyet alanlarındaki çalışmalarını sürdürmeye devam etmiştir. 
 

Ana hatları itibariyle Yönetimimiz, geçmiş yıllarda olduğu gibi, temel faaliyetlerini: 

• Kamu nezdinde sürdürülen girişimlerle ihracatın ve ihracatçılarımızın 
sorunlarının giderilmesine yönelik çalışmalar, 

• Dış ticarete bütünsel olarak yaklaşılarak, ihracatın rekabet gücünün 
yükseltilmesi amacıyla, üretim girdisi olarak ithali yapılan ürünlerin daha az 
maliyetle daha kısa sürede ithalinin temini ve ithal girdilerin azaltılması 
amacıyla yerli malzeme kullanımının özendirileceğine yönelik girişimler ve 

• Küresel ticaret sistemini geliştiren müzakerelerin yürütülmesi sırasında 
üyelerimizin deneyim ve önceliklerinin kamu organlarıyla paylaşılması 
çerçevesinde sürdürmüştür. 

 
Yönetim Kurulumuzun 2018-2020 dönemindeki faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir. 
 

Kamu Kesimi ile İlişkiler: 

Yönetim Kurulumuz, başta Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye 
Cumhuriyet Merkez Bankası ve Türk Eximbank Genel Müdürlüğü olmak üzere, 
ekonomi yönetiminin aldığı kararları ve yaptığı uygulamaları aktif biçimde takip 
etmeyi sürdürmüştür.  Üyelerimizin iştigal alanlarına giren konulardaki kamusal karar 
alma süreçlerine ve bunların uygulamalarına yönelik görüş ve önerilerini de sözlü 
ve/veya yazılı olarak ilgili kamu otoritelerine duyurmaya devam etmiştir. 
 
Malumlarınız olduğu üzere Derneğimiz, dış ticaretimizin sorunlarının kısa vadeli bir 
perspektifle çözülemeyeceğini değerlendirdiğinden kamusal otorite ile sürdürülen 
diyaloğumuzun odak noktası da Ülkemiz sanayinin rekabet gücünün arttırılması 
temasıdır. Bu konuda etkili bir söylem ve uygun politikalar geliştirmek amacıyla 
Derneğimiz bünyesinde oluşturulmuş Gümrük & Lojistik Çalışma Grubu ile Finansal 
Kaynaklara Erişim, Teşvikler ve Risk Yönetimi Çalışma Guruplarımızın faaliyetleri, 
Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Otoritesi, Merkez Bankası ve Türk 
Eximbank yönetimleri ile diyalog, büyük ölçüde bu optikten sürdürülmeye devam 
edilmiştir.  
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Gümrük Birliğinin güncellenmesi konusuna da bu optikten bakan Derneğimiz, Ticaret 
Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdürlüğü bünyesinde sürdürülen 
çalışmalara geri bildirimlerde bulunmaya devam etmekle beraber, uluslararası 
ilişkilerimizdeki bilinen konjonktür nedeniyle, AB ve DTÖ Çalışma Grubumuzda, önceki 
yıllara kıyasla, derinlemesine teknik çalışmalar yapılamamıştır. Üyelerimizden veya 
kamu kurumlarının ilgili birimlerinden de irdelenmesi ve Derneğimizce görüş 
oluşturulması yönünde talepler olmamıştır. 
 
Bununla birlikte, Derneğimiz, temposu düşük de olsa, ilişkilerin güncel gelişimini takip 
etmek adına, Türkiye-AB Ortaklık Komitesi, Gümrük Birliği Ortak Komitesi ve serbest 
ticaret anlaşmaları müzakerelerini izlemeye devam etmiş, toplantı gündemlerine 
ilişkin tarafımıza kamudan gelen görüş talepleri düzenli olarak yanıtlanmış, tarafımıza 
iletilen toplantı notları ve alınan kararlara ilişkin yazılar düzenli olarak üyelerimizle 
paylaşılmıştır. 
 
Bu bağlamda Dernek Yönetimimiz; 
 

• Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu Koordinasyon Komitesinin asıl üyesi olarak 
üyelerimizi etkileyen tüm başlıklarda aktif katkı sağlayarak, dış ticarette 
maliyetlerin düşürülmesi ve sürelerin kısaltılması, 

• Mevcut devlet yardımlarının etkinliğinin artırılmasından, Ülkemiz stratejik 
hedeflerine uygun yeniden yapılandırılmasına, 

• Eximbank’ın gerek kredi hacminin yükseltilmesi, gerekse de ürün 
çeşitlendirmesi yoluyla ihracatçımızı daha etkin desteklemesine, 

• Kambiyo ve bankacılık uygulamalarında ihracat maliyetlerini yükselten mevzuat 
ve uygulamaların iyileştirilmesine, 

• Dahilde İşleme Rejiminin daha etkin kullanılabilmesi amacıyla, mevzuatın 
basitleştirilmesi, operasyon kolaylıkları sağlanmasına, 

• Gümrük mevzuatı ve uygulamalarından, dış ticaretin yasal ortamına; 
 
kadar uzanan geniş bir alanda ekonomimizin, dolayısıyla da dış ticaret şirketlerimizin 
uluslararası pazarlardaki rekabet gücünü artıracak politika ve önlemlerin hayata 
geçirilmesi konusunda kapsamlı çalışmalar yaparak, hazırlanan Dernek görüşleri ile 
mevzuat yapan otoriteleri ve idari birimleri bilgilendirmeye devam etmiştir.  
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Derneğimizin Ticaret Bakanlığı ile kurduğu yapıcı diyalog, Yönetimimiz döneminde de 
devam etmiştir. Yönetimimizin Bakanlık ve Bakan Yardımcıları nezdinde yaptığı 
girişimlerle, 2018 yılında Ticaretin Kolaylaştırılması Türkiye Stratejisi ve 5 yıllık Eylem 
Planı Çalışma Grubuna katılımımız sağlanmıştır.  
 
Yönetimimizin Ticaret Bakanlığı nezdindeki girişimleri ve Gümrük & Lojistik Çalışma 
Grubumuzun gerçekleştirdiği verimli çalışmalar sonucunda Derneğimiz, 13 Nisan 2019 
tarihli 2019/6 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu 
Koordinasyon Komitesi’nin asıl üyesi olarak atanmıştır. 
 
Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu çalışmalarının da katkısıyla; Dünya Bankası İş Yapma 
Kolaylığı Endeksi (Doing Business Index)’ne göre ülkemiz 2017 yılında 69. Sırada iken, 
2018 yılında 60. Sıraya, 2019 yılında 43. Sıraya ve en son yayınlanan rapora göre 2020 
yılında 33. Sıraya yükselmiştir.  
 
Ekonomi Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının birleşmesi ile yeniden yapılanan 
Ticaret Bakanlığı altında; Gümrükler Genel Müdürlüğü, İhracat Genel Müdürlüğü, 
İthalat Genel Müdürlüğü, Risk Yönetimi Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlükleri 
ile yapılan çeşitli yazışmalarda gümrük işlemlerinde maliyet ve zaman tasarrufuna 
yönelik tedbirler, sistemle ilgili öneriler, yetkilendirilmiş yükümlü uygulamasına ilişkin 
sorunlar detaylı şekilde dile getirilmiştir.  
 
2019 yılı Mart ayında yeniden yapılandırılan Yatırım Ortamını İyileştirme 
Koordinasyon Kurulu (YOİKK) faaliyetleri çerçevesinde de Derneğimiz, Kurulun çalışma 
grubuna katkı vermeye devam etmiştir.  
 
Kamu Otoritelerine Gönderilen Yazılarımız ve Raporlarımızdan Konu Başlıkları 

Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi; Derneğimizin asıl üyelik 
başvurusu Ekim 2018’de T.C. Ticaret Bakanı ve kurulun koordinasyonundan 
sorumlu Bakan Yardımcısı’na hitaben yapılmıştır. Bu kapsamda Bakan 
Yardımcısına hitaben Dış Ticarette güncel mevzuat ve uygulamalarda iyileştirme 
ihtiyacı bulunan konulara ilişkin; Dahilde İşlemeden, gümrük ve lojistik 
konularına, TPKK 32/48 tebliğ dahil olmak üzere son derece kapsamlı bir dosya 
sunulmuştur. Geçtiğimiz iki yıl içinde Kurul’un tüm toplantılarına katılan 
Derneğimiz, dış ticaret işlemlerinin hızlanması, kolaylaşması ve maliyetlerinin 
düşmesine yönelik çok sayıda yazı ve tablo göndermiştir. 
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Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu; 2018 ve 2019’da değişik 
zamanlarda, dış ticaret süreçlerinde hızlanma ve maliyet düşüşü sağlayacak 
önerilerimiz Kurul’a gönderilmiştir.  
 
Ocak 2020’de koordinasyondan sorumlu T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı’na 
Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Ticaret Çalışma Grubu 
gündeminde yer alan ihracat ve ithalat belgelerinin azaltılması, maliyetlerin 
düşürülmesi ve sürelerin kısaltılmasına yönelik önerilerimizle beraber, dış 
ticaret süreçlerinin kolaylaştırılmasına yönelik önerilerimizi de içeren kapsamlı 
bir dosya gönderilmiştir. 
 
Türkiye İhracat Kredi Bankası; Eximbank kredileri ve alacak sigortası, 
ihracatçının rekabet gücüne doğrudan katkı sağlayan en etkin ihracat teşvikleri 
olarak değerlendirilmektedir.  
 
Aralık 2018’de; Türkiye İhracat Kredi Bankası Genel Müdürlüğü’ne, sevkiyat 
bildirim formlarında yer alan ihracat beyannamelerinin intaç tarihlerine ilişkin 
uygulamada yaşanan sıkıntılar ve buna ilişkin çözüm önerilerimiz bir yazıyla 
sunulmuş, taahhüt kapama işlemlerinin elektronik ortamda yapılması, artık 
fiziki evrak talep edilmemesi konuları yeniden gündeme taşınmıştır. 
Taleplerimizin detaylı görüşülmesi amacıyla Ocak 2019’da Eximbank Genel 
Merkezinde Sigorta ve Hazine Operasyon Daire Başkanı ile Kredi Operasyon 
Daire Başkanı ev sahipliğinde, Derneğimizin Genel Sekreteri ve Çalışma Grubu 
üyelerimizden oluşan heyetin katılımıyla bir çalışma toplantısı yapılmıştır. 
Toplantıda; sevkiyat bildirim formlarında talep edilen ihracat beyannamesi 
kapama tarihinin, ihracatçının tüm çabasına rağmen, Gümrük İdaresi ve/veya 
lojistik süreçlerden kaynaklanabilecek sebeplerle, bazen 10 günlük sürede 
temin edilmesinin mümkün olmadığı ve bu süreçte yaşanan zorluklar aktarılmış, 
mevzuatta yapılabilecek değişiklikler, birlikte irdelenmiştir. 
 
Mayıs 2019’da Eximbank Genel Merkezinde, Genel Müdür ve ekibiyle Yönetim 
Kurulumuzun yaptığı çalışma toplantısında Dernek görüşlerimiz detaylı bir rapor 
halinde sunulmuştur. Yazımızda; Eximbank kredi maliyetlerinin ihracatı 
destekleme amacına uygun olarak ticari kredi faizlerinden daha düşük 
seviyelerde tutulması, ihracatçıya ihtiyacına uygun sürede ve tutarda temin 
edilmesinin önemine, kredi limit yenilenmesi çalışmalarında sürelerin uzaması 
nedeniyle ihracatçılara ihtiyaç duydukları zamanda kredi kullandırılamaması, 
kredi maliyetlerindeki artışlar, TL kredi kullandırılmaması gibi konularda 
üyelerimizin geri bildirimleri iletilmiştir.  
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Alacak sigortası ile ilgili primlerin yüksek kaldığı, limitlerin yenilenme hızı, 
limitlerin yükseltilmesi ve uygulamada kolaylık sağlamaya yönelik talep ve 
öneriler yer almıştır.  
 
Ayrıca hazine işlemlerinde Eximbank’ın ek teminat talebi nedeniyle türev 
işlemlerde operasyon yükü ve maliyetlerin yüksekliği nedeniyle tercih 
edilmediği, bankanın bu alanda da etkin olabilmesi için, firmaların 
kredibilitelerine uygun bir sınıflama yapmak suretiyle teminat taleplerini 
düşürmesi önerilmiştir. 
 
İhracatta Devlet Teşvikleri ve Turquality; T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı’na 
hitaben Aralık 2019’da, İhracat ve Markalaşmaya yönelik devlet desteklerinin 
küresel eğilimler dikkate alınarak, ihracatımız ve markalarımızın uluslararası 
pazarlardaki algısı için daha uzun vadeli ve sürdürülebilir etki yaratacak şekilde 
çeşitlendirilmesi ve TURQUALITY Programının iyileştirilmesine yönelik 
önerilerimizden oluşan kapsamlı raporumuz gönderilmiştir.  

 
Dahilde İşleme Rejimi; T.C. Ekonomi Bakanlığı, İhracat Genel Müdürlüğü’ne, 
Haziran 2018’de; 02.05.2018 tarihinde yayınlanan Dahilde İşleme Rejimi 
Tebliğinde (İhracat 2006/12) değişiklik yapılmasına dair yayınlanan 2018/1 sayılı 
Tebliğ’de, bu rejime ilişkin uygulamaların kolaylaştırılması, hızlandırılması ve 
maliyetlerin düşürülmesi konularında iyileştirme yapılabilecek önemli alanlar 
olduğu bulunduğundan hareketle, Dahilde İşleme Rejimine ilişkin iyileştirme 
önerilerimiz kapsamlı bir rapor halinde sunulmuştur. İki bakanlığın birleşmesi 
sonrasında bu yazımız güncellenerek Eylül 2018’de Ticaret Bakanlığı İhracat 
Genel Müdürlüğü’ne yeniden gönderilmiştir.  
 
Ekim 2018’de Ticaret Bakan Yardımcısı’na “gümrük kanununda dahilde işleme 
rejimine ilişkin şartlı muafiyet sistemi kapsamında ithalatta vergilerin 
ödenmesinin sağlanması, ihracat esnasında TEV doğmaması ve ikincil işlem 
görmüş ürün tanımının yeniden yapılması” taleplerimiz gerekçeleriyle 
gönderilmiştir. Bu talebimiz, İhracat Genel Müdürlüğü Mevzuat Daire 
Başkanlığınca makul görülmesine rağmen, olumlu bir gelişme sağlanamamış 
olup, Bakanlık nezdinde yürütülecek girişimlerde konunun gündemde 
tutulmaya devam edilmesi faydalı görülmektedir.  
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Şubat 2019’da T.C. Ticaret Bakanlığı, Bakan Yardımcısı ve İhracat Genel 
Müdürlüğü’ne hitaben, Dahilde İşleme Rejimine ilişkin uygulamaların 
kolaylaştırılması ve bu suretle KOBİ’ler dahil olmak üzere daha çok firmanın 
kullanabileceği hale getirilmesine yönelik önerilerimiz ön yazı ve 5 sayfalık bir 
rapor ile gönderilmiştir. Bakanlık’tan alınan bilgiye göre sürecin kolaylaştırılması 
amacıyla; Nisan 2020 itibariyle “Destek Yönetim Sistemi” isimli yeni bir 
otomasyon sistemi devreye alınacak olup, bu sistemin dış ticaret süreci 
konularının tek platformda takibinin yapılabilmesini temin amacıyla 
oluşturulduğu anlaşılmaktadır.  
 
Ayrıca Derneğimizin girişimlerinin de olumlu bir sonucu olarak; 28.11.2019 
Tarih 2019/8 sayılı DİR Tebliği ile, o tarihe kadar henüz kapatılmamış ya da 
müeyyideli kapatılmış belgeler için ek süre hakkı tanınmış olduğunu 
memnuniyetle ifade etmek isteriz.  
 
Gümrükler; T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne, 
Mayıs 2018’de yazılan yazımız ile; TOBB ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
koordinasyonunda Dolaşım ve Menşe Belgelerinin elektronik ortamda 
düzenlenmesi, onaylanması ve vize edilmesi uygulamasına (MEDOS) 
14.05.2018’de geçilmiş olup, sistemin aksayan yönlerinin iyileştirilmesi ile ilgili 
dernek görüşlerimiz gönderilmiş, Bakanlıktan gelen yanıtta sistemin etkin 
işleyişi için önerilerimizin dikkate alınacağı bildirilmiş ve süreçte ortaya çıkan 
sorunlar iletilmeye devam edilerek iletişim devam etmiştir. Bu süreçte 
üyelerimizin yaşadığı sorunların bir kısmı ilgili Daire Başkanlığı ile kurulan 
diyalog kanalı aracılığı ile çözülmüştür. Türkiye ile AB arasında elektronik 
ortamda düzenlenen belgelerin tanımlanması için bir projenin başlatıldığı, 
ancak henüz tamamlanmadığı için, AB gümrük idareleri kağıt ortamında ATR 
belgesi istemeye devam etmektedir.  
 
Aralık 2018’de T.C. Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne, ihracat 
beyannamelerinin kapatılması ile ilgili süreçte uygulamada oluşan sorunlar ve 
uygulamaların iyileştirilmesiyle ilgili önerilerimiz iletilmiştir.  
 
T.C. Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne, Şubat 2019’da Gümrük 
Kanunu Taslağı hakkında önerilerimizden oluşturulan 10 sayfalık raporumuz 
Başkanımızın ön yazısı ile iletilmiştir. 
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Yine Şubat 2019’da, Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne, Odalardan satın alınan 
matbu belgelerin geçerlik sürelerinin mümkün olabilenlerde süresiz hale 
getirilmesi talebimiz gönderilmiştir. 
 
Şubat 2019’da ayrıca T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı’na hitaben; 
beyannamelerdeki kod uyumsuzluğu nedeniyle uygulanmaya başlanan 
cezaların, milyonlarca işleme teşmil edilebileceği, oluşacak olan cezaların 
dolaylı temsil nedeniyle gümrük müşavirlik şirketlerine rücu edileceği, bu 
hacimde cezaların meslek erbabınca karşılanma imkanı olmadığı, bu nedenle 
öncelikle beyanname kodlamaları konusunda resmi bir dokümanın 
yayınlanması, eski uygulamalara cezai işlem yapılmaması, yeni kodlama 
sisteminin yayınlanması sonrasında yapılan hataların cezaya konu edilmesi 
yönünde önerilerimiz paylaşılmıştır. Konu kamu otoritelerince kodlama 
sisteminin yayınlanması suretiyle pozitif bir yaklaşımla sonuçlandırılmıştır. 
 
Haziran 2019’da Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne, “ordino, yük teslimat formu 
veya başka adlar altında eşya teslimine yönelik taşıma senedi (konşimento) 
dışında başka bir belge aranmaması ve hiçbir ücret tahsil edilmemesi” 
yönündeki talebimiz, gerekçeleriyle ve ilgili mevzuat bağlamında detaylı bir yazı 
ile gönderilmiştir.  
 
Ağustos 2019’da T.C. Ticaret Bakanlığı, Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye 
Genel Müdürlüğüne, basılı/elektronik belge satışı konulu genelgede değişiklik 
yapan 2019/5 sayılı genelge ile belirlenen yeni beyanname ücretlerinin iptal 
edilerek, elektronik ortamda düzenlenen belgelerden ücret alınmaması 
gerektiği yönünde talebimiz yazı ile gönderilmiştir. 
 
İhracatçılara Yeşil Pasaport uygulaması; Ekim 2019’da T.C. Ticaret Bakanlığı, 
İhracat Genel Müdürlüğü’ne, İhracatçılara hususi pasaport verilmesine ilişkin 
esaslar hakkında karar kapsamında, pasaportların iade, iptal ve bildirim 
sürelerinin 45 güne çıkarılması, sehven süre aşımlarına ilişkin geçmişte yapılan 
hataların 10 yıl yerine 2 yıllık mahrumiyetle cezalandırılması, pasaport geçerlik 
sürelerinin 2 yıldan en az 3 yıla uzatılması yönünde taleplerimiz yazıyla 
iletilmiştir.  24.12.2019 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan kararla ihracat 
yapan iş insanlarına verilen hususi damgalı pasaport hakkı süresi 2 yıldan 4 yıla 
çıkarılmıştır.   
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Gümrük Birliği Ortak Komite Toplantıları; T.C. Ticaret Bakanlığı, Uluslararası 
Anlaşmalar ve AB genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Gümrük Birliği Ortak 
Komite 35. ve 36. Dönem Toplantılarında gündeme alınmak üzere AB 
tarafından ürünlerimize uygulanan CE uygunluk denetimlerinin kaldırılması 
yönündeki talebimiz ve YYS-Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsünün üye ülkelerce 
tanınması ve YYS sahibi firmalar ve nakliyeciler için gümrük birliğine taraf 
ülkelerin gümrüklerinde gerekli kolaylıkların sağlanmasına yönelik taleplerimiz 
iletilmiştir. Ancak maalesef toplantı notlarında sorunların çözümü için 
kaydedilen ilerlemenin yetersiz olduğu vurgusuyla, önemli sorunların büyük 
oranda önümüzdeki dönem çalışmalarına bırakıldığı görülmektedir. 
 
İhracatçı Birlikleri Nispi Aidatları; Dernek Yönetimimiz gerek Ticaret Bakanlığı 
nezdinde, gerekse konunun tarafı olarak Türkiye İhracatçı Birlikleri Başkanlığı 
nezdinde yaptığı birden fazla girişim ile İhracatçı Birlikleri Nispi Aidatlarının 
sabit tutarlara dönüştürülmesi veya %50 düşürülmesi, bu nedenle ihracatçı 
birliklerinin bütçe açığı oluşması halinde devlet yardımları bütçesinden 
karşılanmasına yönelik talebimiz iletilmiştir.  
  
Gümrük Müşavirleri Asgari Ücret Tarifesi;  Ocak 2019’da T.C. Ticaret Bakanlığı, 
Gümrük Müşavirleri Daire Başkanlığına, 2019 yılında uygulanacak gümrük 
müşavirleri asgari ücret tarifesinde, ihracatçılar için uygulanacak indirimlerle 
ilgili sektörde oluşan farklı yorumların giderilmesi ve yeknesak uygulanması 
amacıyla açıklama talep edilmiş olup, ilgili makamdan kısa sürede yanıt alınarak 
üyelerimizle paylaşılmıştır. Keza Aralık 2019’da 2020 yılı için açıklanacak 
Gümrük Müşavirleri Asgari Ücret Tarifesinde; ihracattaki indirimlerin İHR1’den 
İHR8’e kadar tüm ilgili rejimlerde kullanılması gerektiği yönünde bir açıklama ve 
dökme yükle ilgili ambalajlama ve yüklemenin ihracatçı imkânlarıyla kendi 
üretim tesisinde yapıldığı durumlarda, ücretlendirmenin İHR1 kaleminden 
yapılması gerektiği yönünde açıklayıcı not düşülmesi taleplerimiz iletilmiştir. 
Her iki talebimiz de olumlu karşılanmış olup, gerekli açıklamalar Daire 
Başkanlığı yazısı ile duyurulmuştur. 
 
Firmaların kendi makine parkında kullanacakları aksam ve parçalar için CE 
işareti talep edilmemesi; T.C. Ticaret Bakanlığı, Ürün Güvenliği ve Denetimi 
Genel Müdürlüğüne Haziran 2019’da yolladığımız yazı ile;  sanayi sicil belgesi 
sahibi firmaların kendi makine parkında kullanacakları aksam ve parçalar için CE 
işareti talep edilmemesi, bu parçalar için TAREKS programına sanayi sicil 
belgesini yüklemesi, bu parçaları satmayacağına dair bir taahhütname  
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eşliğinde, sisteme yüklemesi akabinde TAREKS numarasının doğrudan 
verilebileceği bir istisna seçeneği oluşturulması talebimiz iletilmiştir.  
 
Hazine ve Maliye Bakanlığı, bağlı birimleri ve TCMB nezdinde yürütülen 
çalışmalar ; 
Türk Parasını Koruma Kanunu 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapan 32/46 Tebliğ ve 
17/02/2018 Tarihli TCMB Yönetmeliği İle 02 Mayıs 2018’den itibaren 15 milyon 
usd altında döviz kredisi olan şirketlerin kullanabilecekleri döviz kredisi tutarı 
son 3 yıl döviz gelirleri ile sınırlandırılmış, bazı şirketler ve döviz kredileri için ise 
istisnalar getirilmiştir. İlgili tarih itibariyle 15 milyon usd ve üzerinde kredisi olan 
şirketler için ise herhangi bir kısıtlama öngörülmemiştir.  
 
Konuyla ilgili uygulamada sorun oluşturabilecek konular ve çözüm önerilerimiz 
kapsamlı bir raporla Hazine Müsteşarı’na hitaben Mart 2018’de gönderilmiştir. 
Yazımız sonrasında, Müsteşarlığın daveti üzerine Nisan 2018’de Mali Sektörle 
İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde TCMB’nin İstatistik 
Genel Müdürlüğü yetkililerinin de katılımıyla Dernek Yönetim Kurulumuz bir 
çalışma toplantısı yapmışlardır. Bu süreçte tamamlayıcı mevzuatın çıkarılması 
ve uygulamaların kolaylaştırılması konusunda Dernek girişimlerimizin etkili 
olduğunu söyleyebiliriz. 
 
Keza Mayıs 2018’de Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürlüğü’ne, 
TPKK 32 sayılı kararın 6. ve 15. Maddelerinin SPK mevzuatına uyumlu hale 
getirilmesi ve şirketlerin risklerden korunma amaçlı kullandıkları emtia hedgingi 
gibi türev ürünlerde, yurtiçi kurumlar vasıtasıyla yurtdışındaki borsalardan 
hizmet alınmasına izin verilmesine yönelik Dernek görüşümüz sunulmuştur. 

 
04.09.2018 tarihli TPKK 32 sayılı karar 2018-32/48 sayılı tebliğ ile ihracat 
bedellerinin 180 gün içinde getirilmesi ve bankalara satılması zorunluluğu 
ile ilgili;  

 
Eylül 2018’de T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısına; bankalar 
nezdinde tebliğin yorumlanması ve uygulanmasında yeknesaklığın 
sağlanamamış olmasından kaynaklı yaşanan sorunlar, yığılmalar ve işlem 
gecikmelerine çözüm olabilecek kapsamlı önerilerimiz tamamlayıcı mevzuat 
hazırlıklarında dikkate alınmak amacıyla gönderilmiştir.   

 
 
 



 

 16 

 
Aralık 2018’de Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürlüğü ‘ne söz 
konusu tebliğe ilişkin yayınlanan İhracat Genelgesinde muafiyet tanınan 
ülke listesinin genişletilmesine yönelik önerilerimiz iletilmiştir.  

 
Mart 2019’da Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürlüğü, Daire 
Başkanlığı’na; tebliğ öncesi gelen peşin ihracat bedellerinin durumunun 
netleştirilmesine yönelik talebimiz iletilmiştir. Daire Başkanlığı konuyu 
ihracatçı lehine netleştiren açıklama yazısı ile yanıt vermiş ve mevzuatta 
gerekli düzenlemeler yapılmıştır. 

 
Mayıs 2019’da;  T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkan 
Yardımcısı’na; 15.05.2019 tarihli 1106 sayılı karar ile döviz alım işlemlerinde 
binde 1 BSMV getiren düzenlemenin, ihracatımıza olumsuz etkisinin 
maddeler halinde açıklandığı ve bu etkinin bertaraf edilmesi için çözüm  
önerilerimiz bir yazıyla gönderilmiştir. İdare tarafından ihracat bedellerinin 
alış-satış işlemlerinden vergilendirme kısa bir süre sonrasında kaldırılmıştır.  

 
Ekim 2019’da T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar ve Kambiyo 
Genel Müdürlüğü’ne; 2018-32/48 tebliğ ile 6 aylık sürelerle uzatılan geçerlik 
süresinin uzatılmasının ihracatçılara, bankalara, vergi dairelerine getirdiği 
yükler üzerine örneklerle detaylı analizimiz ve üç alternatifli önerilerimizi 
içeren yazımız gönderilmiştir. Yazımızda yer alan önerilerden “bankaların 
DAB süreçlerinin ve peşin ihracatla ilgili getirilen kısıtlamaların tamamen 
kaldırılmasını, ihracat taahhüdü kapamasında beyannamede yazan ödeme 
şekli/vadesi gözetilmeksizin yurtdışı kaynaklı gelen döviz ile ilgili ihracatçının 
beyanına dayanarak işlem yapılmasına” dair olanı 31.12.2019 tarihli 
mevzuat değişikliklerinde dikkate alınmıştır.  
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Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantıları 

Temmuz 2019’da Dernek Yönetimimiz tüm üyelerimizin davet edildiği Genişletilmiş 
Yönetim Kurulu toplantısı bağlamında, Türk Eximbank Genel Müdür Vekili Enis 
Gültekin, Genel Müdür Yardımcısı Ali Koray Erden, Sigorta ve Finansal Kuruluşlar Daire 
Başkanı Hatice Ürkmez ve Türk Eximbank Odakule Şube Müdürü Bayram Uzun’u 
yemekli bir toplantıda ağırlamışlardır.   

 
Eximbank yönetimi uygulamaya alınması planlanan; sigortalı alacağa dayalı sevk 
öncesi kredi programı, işletme sermayesi garanti programı, yurt dışı teminat mektubu 
programı, kefalet sigortası, akreditif teyit sigortası, yurtdışı müteahhitlik hizmetleri 
politik risk sigortası, teminat mektuplarının haksız nakde çevrilmesi sigortası ve yurt 
dışı yatırım sigortası ürünleri hakkında bilgi vermişler ve üyelerimizin sorularını 
yanıtlamışlardır. 
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Ziyaretlerimiz ve Ortak Toplantılar  

Ekim 2018’de Yönetim Kurulumuz, T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur'a 
makamında nezaket ziyaretinde bulunmuştur. Son derece verimli geçen toplantıda 
Sayın Batur'a dış ticaret mevzuatı ve güncel uygulamalarında iyileştirme ihtiyacı 
bulunan konulara ilişkin tespitlerimizi ve çözüm önerilerimizi içeren bir detaylı bir 
rapor sunulmuştur.   
 

 
 
 
 
Temmuz 2018’de; Yönetim Kurulumuz, Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı değerli iş adamı 
sayın Faruk Eczacıbaşı ile yeni kitabı “Daha Yeni Başlıyor” üzerinden yazılım 
teknolojilerinin gündemi, gelecekte nereye evrileceği, blockchain, big data gibi 
konularda sohbet toplantısı gerçekleştirmiştir. 
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Mayıs 2019’da Yönetim Kurulu üyelerimizle Eximbank Genel Müdürü Sayın Adnan 
Yıldırım ve Ekibiyle son derece verimli bir çalışma toplantısı gerçekleştirilmiştir. 
Ziyaretimizde Eximbank Kredileri, Alacak Sigortaları ve Hazine İşlemleri ile ilgili 
üyelerimizin iyileştirmelere yönelik talep ve önerilerinden oluşan raporumuz 
sunulmuş olup, maddeler üzerinde detaylı görüş alışverişi yapılma imkânı 
bulunmuştur. Eximbank Yönetimi, yakın tarihte uygulamaya alınması planlanan 
ürünler ve ihracatçının maliyetlerini düşürmeye ve operasyonlarını kolaylaştırmaya 
yönelik yeni düzenlemeler hakkında bilgi vermişlerdir. 
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Kasım 2018’de Ankara’da Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda yapılan “Dış Ticaret 
İşlemlerinde Belge ve Maliyetlerin Azaltılması Yönündeki Farkındalığın Arttırılması 
Çalıştayı”na, Derneğimizi temsilen Nergis Satıcı ve Salih Bülent Taşoluk katılmışlardır. 
Çalıştay, her kurumdan üst düzey yetkililerin katılımı ile TOBB İkiz Kuleler Sosyal 
Tesislerde gerçekleştirilmiştir. TURKTRADE’in yanı sıra yaklaşık 100-120 arasında 
kamu ve sivil toplum kuruluş temsilcileri yer almıştır. 

 

 
Ocak 2019’da EXİMBANK Genel Merkezinde Sigorta ve Hazine Operasyon Daire 
Başkanı ve Kredi Operasyon Daire Başkanı ve ilgili birim yöneticileriyle beraber, 
TURKTRADE heyetini ağırlamışlardır. Toplantıda ‘sevkiyat bildirim formları’nda talep 
edilen ihracat beyannamesi intaç/kapama tarihinin, ihracatçının tüm çabasına 
rağmen, Gümrük İdaresi ve/veya lojistik süreçlerden kaynaklanabilecek sebeplerle, 
bazen 10 günlük sürede temin edilmesinin mümkün olmadığı ve bu süreçte yaşanan 
zorluklar aktarılmıştır. 
 
Nisan 2019 ‘da TURKTRADE Yönetim Kurulu ev sahipliğinde, Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası (TCMB) İstatistik Genel Müdür Yardımcısı ve ekibiyle Sistemik Risk 
Veri Takip Sistemi (SRVTS) üzerine bir toplantı yapılmıştır. Toplantıda, sisteme ilişkin 
üyelerimizin geri bildirimleri ile kullanıcılar açısından kolaylaştırmaya yönelik 
iyileştirme önerileri paylaşılmıştır. 
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Ağustos 2019’da Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan tarafından açıklanan "İhracat 
Ana Planı" toplantısına Genel Sekreterimiz  iştirak etmiştir.   
 

 
 
Temmuz 2018; “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" konusunda DENTONS Türkiye 
Ortaklarından, BASEAK Avukatlık Ortaklığı firması yetkilileri Av. Bora İkiler, Av. Sercan 
Sağmanlıgil ve Av. Hakkı Can Yıldız Yönetim Kurulu üyelerimizi bilgilendirip, soruları 
cevaplamışlardır. 
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Ekim 2018 ACTECON Rekabet ve Regülasyon Danışmanlık firmasından Dr. Fevzi 
Toksoy ve Av. Bahadır Balkı’nın Yönetim Kurulumuza “Rekabet Hukuku'nda Güncel 
Gelişmeler, Risk Alanları ve Önlemler” sunumunu yapmış ve üyelerimizin sorularını 
yanıtlamışlardır.

 

Genel Sekreterimiz; 2018 yılında Ünsped Müşteri Danışmanlar Kurulu’nun iki farklı 
toplantısına katılarak, Derneğimizin tanıtımını yapmıştır. Aynı zamanda, “dış ticarette 
maliyetlerin düşürülmesi” ile ilgili çalışmalarımız hakkında bilgi verilerek, konu 
hakkında farkındalığın oluşturulması ve bu kapsamda kamu nezdinde yürütülen 
çalışmalara daha fazla kurumdan geribildirim verilmesinin önemine ilişkin 
gözlemlerimiz paylaşılmış, tarafımıza yollanan belge ve bilgiler rapor haline getirilerek 
Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu Sekretaryasına iletilmiştir. 
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Ocak 2019 -EXİMBANK Genel Merkezinde Sigorta ve Hazine Operasyon Daire Başkanı 
ve Kredi Operasyon Daire Başkanı ve ilgili birim yöneticileriyle beraber, TURKTRADE 
heyetini ağırlamışlardır. Toplantıda sevkiyat bildirim formlarında talep edilen ihracat 
beyannamesi intaç/kapama tarihinin 10 günlük sürede temin edilmesinin mümkün 
olmadığı ve bu süreçte yaşanan zorluklar aktarılmıştır. 

Aralık 2019’da Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Yönetim Kurulu Başkanı 
Feyyaz Ünal, TKYD Genel Sekreteri Betül Aygensu ve Yönetim Kurulu Üyesi Güray 
Karacar’ın katıldığı Yönetim Kurulu toplantımızda TKYD kuruluş amacı ve faaliyetleri 
hakkında bilgi vermişlerdir. Ortak çalışma alanları konusunda fikir alışverişinde 
bulunulmuştur. TURKTRADE’in hazırlanan raporlarında, sunumlarında vb. tüm 
faaliyetlerinde mümkün olduğunca kurumsallığa vurgu yapılması konusunda mutabık 
kalınmıştır. 
 

 

Aralık 2019’da Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan 
ERDAL’ın daveti ile, TURKTRADE Genel Sekreteri ve Üyelerimizin İnsan Kaynakları 
Yöneticilerinden oluşan bir heyet ile Göztepe’deki yerleşkelerinde ziyaret ederek 
verimli bir toplantı gerçekleştirilmiştir. 7+1 dönem esasına göre, bir dönem 
öğrencilerine işyerlerinde staj imkânı sağlayan fakülte, hem işyeri eğitimi kapsamında 
hem de danışmanlık, birlikte proje üretme, test-analiz hizmetleri gibi diğer alanlarda 
da işbirliklerini artırmayı arzu ettiklerini iletmişlerdir. 
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Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi -Ankara Toplantıları  

• 6 Mart 2018 tarihinde Ankara’da yapılan Teknik Komite 3. Toplantısına Genel 
Sekreterimiz İlfeta Aksoy ile TKKK Çalışma Grubu Üyemiz Nedim Musluoğlu 
katılmışlardır.   

• 8 Mart 2018 tarihinde TOBB Sosyal Tesislerinde yapılan Genel Kurul 3. 
Toplantısına Genel Sekreter İlfeta Aksoy katılmıştır. Bu toplantıda Ticaretin 
Kolaylaştırılması Türkiye Stratejisi ve Beş Yıllık Eylem Planı (2018-2022) kabul 
edilmiştir. Bu toplantıda dokuz ayrı çalışma grubu kurulmuştur.  

• TKK Çalışma Usul ve Esaslarının oluşturulmasına yönelik yapılan 6 Nisan 
2018’deki Strateji Çalışma Grubu Toplantısına Genel Sekreterimiz İlfeta Aksoy 
ve Meryem Kaya katılmışlardır.  

• TKK Ulusal Strateji Çalışma Grubu 24. Toplantısı 1 Haziran 2018’de Ankara 
yapılmış olup, çalışma grubu üyelerimizden Salih Bülent Taşoluk ile Nedim 
Musluoğlu bu toplantıda Derneğimizi temsil etmişlerdir.  

• TKKK’nın 26 ve 27 Eylül 2018 tarihlerinde Ticaret Bakanlığında yapılacak olan 

Formaliteler ve Ücretler Çalışma Grubu, Cezalar Çalışma Grubu ve Reformlar 
Çalışma Grubu toplantılarına katılımla ilgili olarak 25 Eylül 2018 tarihinde 
Derneğimizde bir çalışma grubu toplantısı yapılmıştır. Formaliteler ve Ücretler 
Çalışma Grubu toplantısına Derya Pelin Telli, Ahmet Başar ve Emin Yerlikaya, 
Cezalar Çalışma Grubu toplantısına Salih Bülent Taşoluk ve Hilal Öztürk, 
Reformlar Çalışma Grubu Toplantısına ise Nergis Satıcı ve Hakan Demirtaş 
katılmışlardır.  

• 2 Ekim 2018 tarihinde yapılan TKKK Dış Ticaret Çalışma Grubu Toplantısında 
Meryem Kaya ve Servet Özdemir Derneğimizi temsil etmişlerdir.  

• Yılın son Kurul toplantısı olan ve 1-2 Kasım 2018 tarihlerinde Ticaret 
Bakanlığında yapılan ‘Dış Ticaret İşlemlerinde Belge ve Maliyetlerin Azaltılması 



 

 25 

Yönündeki Farkındalığın Arttırılması Çalıştay’ına Derneğimizi temsilen Nergis 
Satıcı ile Salih Bülent Taşoluk bulunmuşlardır.  

• TKKK’nın Ankara’daki 11 Haziran 2019’daki Şeffaflık Çalışma Grubu Toplantısına 
Meryem Kaya,  

• 12 Haziran 2019’daki Gümrük ve Dış Ticaret Çalışma Grubu Toplantısına Nergis 
Satıcı ve Salih Bülent Taşoluk,  

• 13 Haziran 2019’daki Altyapı-Lojistik Çalışma Grubu toplantısına ise Dr. Hakan 
Çınar ile Tolga Canbaz Derneğimizi temsilen katılmışlardır.  

• 8 Ağustos 2019 tarihinde Ankara TOBB’da yapılan Ticaretin Kolaylaştırılması 
Koordinasyon Komitesi’nin İnternet Sitesi Çalışmaları toplantısına Salih Bülent 
Taşoluk katılmıştır.  

• 25 Ekim 2019’da Ankara TOBB’da düzenlenen "Dış Ticaret İşlemlerinde 
Karşılaşılan Tüm Maliyetler Ve İşlem Sürelerinin Tespiti Amacıyla Bir Analiz 
Çalışmasının Yapılması" toplantısına Nergis Satıcı ile Salih Bülent Taşoluk 
Derneğimizi temsil etmişlerdir. 

• 1 Kasım 2019’da Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi Teknik 
Komite 1. toplantısına Meryem Kaya, 

• 25 Kasım 2019’ta yapılan Ticaretin Kolaylaştırılması Koordinasyon Komitesi 1. 
Genel Kurul Toplantısına ise Rıza Mehmet Korkmaz katılmışlardır.  
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Dış Ticarette DURUM Dergisi 
 
2013 yılından 2018’e kadar mevcut vizyonu dahilinde yayınlanmasında çeşitli 
güçlüklerle karşılaşılan Derneğimiz yayın organı DURUM dergisi konusunda 
yönetimimiz alternatif bir yaklaşımı benimsemiştir. Haber Anadolu Basın Yayın 
Dergicilik Reklamcılık Ltd. Şirketi ile yaptığı anlaşma çerçevesinde, içerik denetimi 
TURKTRADE’de kalmak üzere, DURUM dergisinin yayınlanması görevi kendi bulacağı 
finansman ile bu şirkete devredilmiştir. Bu Yönetim döneminde, ilki Şubat 2018 ve 
sonuncusu Kasım 2019 olmak üzere 5 sayı yayınlanmış olup, dağıtımı üyelerimize, 
kamu kurumlarına ilişkili kurumlara yapılmıştır. Ayrıca web sitemizde de tam içerikle 
yayınlanmaktadır. 
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2018-2019 yıllarında Basında TURKTRADE 
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Derneğin Fiziki ve Alt Yapısına İlişkin Yatırımlar 
 
Teknolojisi eskimiş olduğundan güncellenmeyen Dernek Web Sitesinin yeniden 
yaptırılmasına karar verilmiş ve yeni sitemiz 2018 yılı ikinci yarısında yayına alınmıştır. 
Sitemiz EGEGEN- Gen Bilişim Teknolojileri Ltd. şirketi tarafından ücretsiz olarak 
tasarlanmış ve Ağustos 2018’de yayına açılmıştır.  

 

 
 

• Güvenlikle ilgili lisansların eksikliği nedeniyle Dernek e-postalarımız bazı 
üyelerimizin güvenlik duvarları nedeniyle, kendilerine ulaşamamakta, ayrıca 
gönderi hızı, kapasite ve yedekleme konularında da sorunlar yaşanmaktaydı. 
Tüm bu sorunların çözümü amacıyla e-posta sunucu hizmeti alınan şirket 
değiştirilmiş olup, maillerimiz Exchange servera taşınmış ve yedekleme, bakım 
ve güncellemelerin daha profesyonelce yürütüleceği biçimde hizmet alımı 
yapılmıştır.  
 

• Derneğimizin faaliyet gösterdiği dairenin fiziksel koşullarının iyileştirilmesi 
amacıyla ev sahibi ile anlaşılarak; izolasyon problemi olan eski doğramaların 
yerine çift camlı yeni doğramalarla değiştirilmiş, salon parkeleri cilalanmış, kırık 
olan banyo seramik takımı ve armatürleri değiştirilmiş, tüm bu yatırımların 
maliyeti ev sahibi tarafından karşılanmıştır. 
 

• Bu dönemde ayrıca Dernek Merkezinde ihtiyaç bulunan bazı demirbaşlar 
üyelerimizden bağış yoluyla temin edilmiştir. Vestel’den toplantılarda sunum ve 
internet bağlantılarında kullanmamız için büyük ekran TV, Arçelik’ten Buzdolabı 
ve ofis mobilyaları temin edilmiştir. 
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Genel Sekreterlik Hizmetleri 
Genel Sekreterliğimiz, geçmişten bugüne olduğu üzere, öncelikli olarak üyelerimizden 
gelen soruların yanıtlanması ve sorunlarının çözümü amacıyla, ilgili makamlara belli 
prosedürlere uygun biçimde sunulması ve sonuç alınana kadar takibini yaparak 
üyelerimize geri bildirimde bulunulması çalışmalarını sürdürmüştür. 
 
Genel Sekreterliğimiz; 

• Yurtiçi veya yurtdışı, resmi veya özel çeşitli kaynaklardan Derneğimize ulaşan 
genelge, duyuru, başvuru ve diğer bilgilerin sistematik bir biçimde üyelerimize 
ulaşmasını sağlamıştır. 

• Ticaret Bakanlığı koordinasyonundaki Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulunun 
2018 yılındaki ilk genel kurulu ve teknik komite toplantılarına ve 2019 yılındaki 
bazı çalışma grubu toplantılarına üyelerimizle katılarak, Kurulun çalışma 
gruplarında görev alacak üyelerimizin tespiti, toplantılara düzenli katılımımız 
koordine edilmiş, toplantı sonuçlarının Dernek Yönetimimize düzenli 
raporlanması, önemli konuların Kurul gündemine alınmasının temin edilmesi 
gibi çalışmalarda bulunmuştur.  

• 2018 ilk çeyreğinde yayınlanan 32 sayılı karardaki değişiklikler sonrasında 
dövizli borçlanma kısıtlamaları ve dövizli kredilerin raporlanması ile ilgili 
mevzuat değişikliklerinin görüşülmesi amacıyla bankacılarla dernek 
merkezimizde bir araya gelmiş, ayrıca bir bankanın genel müdürlüğünde yapılan 
geniş katılımlı teknik toplantıya katılarak, Derneğimizin bu alandaki 
çalışmalarına ivme kazandıracak iletişimleri sürdürmüştür. 

• Kadın Liderliğinde İş İnsanları Paneli Ünsped Gümrük Müşavirliği, Kadın Liderliği 
Gelişim Komitesi & Altınbaş Üniversitesi & Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadın 
Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (Tokamer) 07 Mart 2018 ortak 
etkinliğine bir stantla katılarak, Derneğimizin faaliyetleri tanıtılmıştır.   
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• Genel Sekreterliğimizin davetiyle, gümrük ve lojistik çalışma grubumuz iki defa 
geniş katılımla toplanarak, takip edilecek önemli konular tespit edilmiş, 
oluşturulan mail grubu üzerinden iletişim düzenli olarak yürütülmüştür. 

 
 

 
 

• Finansal Kaynaklara Erişim, Teşvikler ve Risk Yönetimi Çalışma Grubu’muzun 
üyeleri ile beraber Türk Eximbank Genel Müdürlüğüne yapılan ziyarette Sigorta 
ve Hazine Operasyon Daire Başkanı ve Kredi Operasyon Daire Başkanı ve ilgili 
birimlerin yöneticileriyle teknik çalışma toplantısı yapılarak, üyelerimizden 
gelen, alacak sigortası ile ilgili formlarda yer alan ihracat beyannamesi kapama 
tarihi ile ilgili sıkıntılar, taahhüt kapamalarda beyanname orijinallerinin artık 
talep edilmemesi gibi konulara ilişkin önerilerimiz sunulmuştur. 
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• Ağustos 2019’da Ticaret Bakanımızca açıklanan İhracat Ana Planı Lansmanına 
katılım sağlanmıştır. 

• TİM, İhracatçı Birlikleri, DEİK, İKV, UND, TKYD, ECİD ve diğer sivil toplum 
kuruluşlarıyla iletişim içinde olunarak, bilgi alışverişi yapılmıştır. 

• Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi dekanı Prof. Dr. Hasan Erdal’ın daveti 
üzerine,TURKTRADE Genel Sekreteri ve üyelerimizin insan kaynakları 
yöneticilerinden oluşan bir heyet Fakülteyi Göztepe’deki yerleşkelerinde ziyaret 
etmişlerdir. 

• Turquality ile ilgili üyelerimizden gelen uygulamaya yönelik soruların 
yanıtlanması amacıyla, konunun uzmanları ile ortak toplantı yapılması, farklı 
uygulama örneklerini dinleyerek bilgi paylaşımı yapılması amacıyla, bazı 
üyelerimize mensup ekiplerin dernek çatısı altında bir araya getirilmesi gibi 
faaliyetlerde bulunulmuştur.  
 

  
 

 
 


