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Veri Analiz Sonuç Yayın Tar. 01.04.2010

Raporu Formu
Yay

Rev

Doküman No KYT.FRM.23.00

Revizyon Tar.........

EKONOMİ BAKANLIĞI FİRMA ZİYAR ETİ

ÇAĞ ÇELİK DEMİR VE ÇELİK ENDÜSTRİ A.Ş

(16.03.2018)

hracatta devlet destekleri ve uygulamaları, ithalatta uygulanan ticaret politikası savunma 
araçları, ilave gümrük vergileri, telafi edici vergi uygulamalarındaki son durum, yatırım teşvikleri, 
serbest bölgeler, çeşitli hizmet sektörüne yönelik uygulamalar hakkında bilgilendirmede 
aulunmak amacıyla Ekonomi Bakanlığı birebir firma ziyaretleri gerçekleştirdi.

16.03.2018 tarihinde Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kadir BAL, Genel Müdür Volkar 
\GAR, Genel Müdür Yardımcısı Emel EMİRLİOGLU ve beraberindeki heyetle Odamız 
iyelerinden Çağ Çelik Demir ve Çelik Endüstri A.Ş firması ziyaret edildi. Firma yetkilisi Kami 
3ÜLEÇ VE Çağrı GÜLEÇ ile görüşüldü. Firma yetkililere yaşadıkları sorunları ve çözüm 
inenlerini şu şekilde dile getirdiler.

• DİI belge sürelerinin 13,5 aydan 9 ay’a düşürülmesi firmalara problem teşkil etmesi
• Dİİ belgesinde üretim konumuz olan Lama, Kare, Köşebent demirlerde %7, Düz 

Yuvarlak demirde %5 fire oranı ile Dİİ belgesine sahip olabiliyorken 01.02.2018 
tarihinden itibaren bütün kalemlerimizde fire oranı %5 ile sabitlenmiş olması konusunda 
sıkıntı yaşadıklarını dile getirerek, yaptıkları ziyaretten dolayı çok memnun oldukların 
söyleyerek, teşekkür ettiler.

Hazırlayan
PLANLAMA KOORDİNASYON VE 
AKREDİTASYON MÜDÜRÜ

Sayfa: 1 /1
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Veri Analiz Sonuç 
Raporu Formu

Doküman No KYT.FRM.23.00

Yayın Tar. 01.04.2010

Revizyon Tar. ....

EKONOMİ BAKANLIĞI FİRMA ZİYAR ETİ 

ÇELSANTAŞ ÇELİK MAM. SAN.TİC.A.Ş  

(16.03.2018)

hracatta devlet destekleri ve uygulamaları, ithalatta uygulanan ticaret politikası savunmal 
araçları, ilave gümrük vergileri, telafi edici vergi uygulamalarındaki son durum, yatırım teşvikleri 
erbest bölgeler, çeşitli hizmet sektörüne yönelik uygulamalar hakkında bilgilendirmede 

aulunmak amacıyla Ekonomi Bakanlığının birebir firma ziyaretleri gerçekleştirildi.

16.03.2018 tarihinde Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kadir BAL, Genel Müdür Volkan 
\ĞAR, Genel Müdür Yardımcısı Emel EMİRLİOĞLU ve beraberindeki heyetle Odamız 
iyelerinden Çelsantaş A.Ş ziyaret edildi. Firma yetkilisi Şerafettin ÖNER ile görüşüldü 
Müsteşar Yardımcısı Kadir BAL, öncelikle amaçlarının ziyaret edip, birebir sohbet etmek 
irmaların yaşadıkları sorunları dinlemek için buradayız şeklinde ziyaret sebebini belirtti.
-irma Yetkilisi Kardemirin kendi tüketimini artırdıkça ürün temin etmelerinin zor olduğunu, itha 
ettikleri miktarda ihraç etmek durumunda kaldıklarını ve 3 yıldır kütük tedarikinde sıkıntı 
yaşadıklarını dile getirdi. Öncelikli alımlar ve hissedarların önceliği olduğunu bildirdi. Bölgenin 3- 

yıl sonra daha dinamik hale geleceğini düşündüklerini söylediler. Avrupa’dan ziyade çelik 
[Türkiye'ye yakıştığını dile getirerek ”Tam kapasite çalıştığımızda 198 kişi çalışıyoruz 
ürünlerimiz Kardemir kökenli hammadde ile çalıştığımız için çok tercih edilmektedir. Talep 
edilen en kalite ürünü anlık üretiyoruz.” Şeklinde konuştu.
Müsteşar Yardımcısı Kadir BAL, Türkiye için rekabet nasıl şeklinde soru yöneltti? Firma yetkilis 
Süneyde Tosyalı Eğede Kocaer firmalarının olduğunu, yerelde de tatlı bir rekabet olduğunu dile 
getirerek, Kardemir’e hammaddeden bağlılıktan dolayı kapasite yetersizliği yaşadıklarını dile 
getirdiler. Hangi ülkelere ihracat yaptıkları sorulduğunda Belçika, İngiltere, Almanya, Gürcistan 
ran, Irak gibi ülkelere ihracat yaptıklarını söylediler.
Ekonomi Bakanlığı yetkilileri, Afrika, Ortadoğu ve Körfez ülkelerine navlun destekleri olduğunu 
aşıma giderlerini karşıladıklarını bildirdiler. Firma ise limandaki firmalara göre dezeavanta 
Makliye maliyeti konusunda yaşandığını bildirerek, çiftçiye mazot desteği veriliyorsa ithalat 
ürünlerinin sahaya gelmesi konusunda da nakliye desteği verilmesini talep ettiler.

Hazırlayan
PLANLAMA KOORDİNASYON VE 
AKREDİTASYON MÜDÜRÜ

Sayfa: 1 /1
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Veri Analiz Sonuç Yayın Tar. 01.04.2010

Raporu Formu
Revizyon Tar.........

Doküman No KYT.FRM.23.00

EKONOMİ BAKANLIĞI FİRMA ZİYA R ETİ

KARDEMİR A.Ş

(16.03.2018)

hracatta devlet destekleri ve uygulamaları, ithalatta uygulanan ticaret politikası savunma 
araçları, ilave gümrük vergileri, telafi edici vergi uygulamalarındaki son durum, yatırım teşvikleri, 
serbest bölgeler, çeşitli hizmet sektörüne yönelik uygulamalar hakkında bilgilendirmede 
aulunmak amacıyla Ekonomi Bakanlığı birebir firma ziyaretleri gerçekleştirdi.

16.03.2018 tarihinde Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kadir BAL, Genel Müdür Volkar 
\ĞAR, Genel Müdür Yardımcısı Emel EMİRLİOGLU ve beraberindeki heyetle Odamız 
jyelerinden Kardemir A.Ş firması ziyaret edildi. Şirket Genel Müdürü Ercüment ÜNAL, Satış ve 
^azarlama Koordinatörü Reyhan ÖZKARA ile görüşüldü. Firma yetkililere yaşadıkları sorunları 
/e çözüm önerilerini şu şekilde dile getirdiler.

Ekonomik konularla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyarette bulunan Ekonomi Bakanlığ 
neyeti devlet desteklerinden ve teşvikleri konusunda firma yetkilisine bilgilendirmede bulundu, 
-abrika sahası gezilerek üretilen ürünler hakkında bilgi alındı.

Hazırlayan
PLANLAMA KOORDİNASYON VE 
AKREDİTASYON MÜDÜRÜ

Sayfa: 1 /1
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jT D okü m an  No K Y T .F R M .23.00

M  K A R A B Ü K  İÜ. Veri A naliz Sonuç Y ayın  Tar. 01.04.2010

Raporu Form u
R ev izyo n  Tar. ....

EKONOMİ BAKANLIĞI FİRMA ZİYAR ETİ 

KARGİSAN  

(16.03.2018)

hracatta devlet destekleri ve uygulamaları, ithalatta uygulanan ticaret politikası savunma 
araçları, ilave gümrük vergileri, telafi edici vergi uygulamalarındaki son durum, yatırım teşvikleri, 
aerbest bölgeler, çeşitli hizmet sektörüne yönelik uygulamalar hakkında bilgilendirmede 
aulunmak amacıyla Ekonomi Bakanlığının birebir firma ziyaretleri gerçekleştirildi.

16.03.2018 tarihinde Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kadir BAL, Genel Müdür Volkan 
\ĞAR, Genel Müdür Yardımcısı Emel EMİRLİOĞLU ve beraberindeki heyetle Odamız 
jyelerinden Kargisan A.Ş firması ziyaret edildi. Firma yetkilisi Mustafa ÇELENLİ ile görüşüldü. 
Müsteşar Yardımcısı Kadir BAL, Ekonomi Bakanımızın talimatı üzerine gerçekleştirdiğimiz bir 
:iyaret olduğunu dile getirdi. Genel Müdür Volkan AĞAR firma yetkilisine yaşadığınız sıkıntılar 
/arsa bunları dinlemek isteriz şeklinde görüş bildirdi.

r irma yetkilisi Yeşil pasaport konusunda sıkıntı yaşadıklarını firmalarında sadece 1 kişi ile sınırlı 
olabildiklerini dile getirerek bu konuya çözüm bulunmasını talep ettiler. Ayrıca firmalara karne 
çıkarılmasını, Mükellefiyet karnesi olması gerektiği konusunda görüş bildirdiler. Devletin 
<OBİ’ye daha farklı bakması konusunda görüşlerini belirttiler.

Ayrıca Bakanlığımızın bu şekilde firmayı yerinde birebir ziyaretlerinden duydukları memnuniyet 
file getirdiler.
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Veri Analiz Sonuç Yayın Tar. 01.04.2010

Raporu Formu

Doküman No KYT.FRM.23.00

Revizyon Tar.

EKONOMİ BAKANLIĞI FİRMA ZİYARETİ

SENKRON ELEKTRİK TAAH. OTOMASYON SAN. TİC.LTD.ŞTİ

(1 6 .0 3 .2 0 1 8 )

hracatta devlet destekleri ve uygulamaları, ithalatta uygulanan ticaret politikası savunma 
araçları, ilave gümrük vergileri, telafi edici vergi uygulamalarındaki son durum, yatırım teşvikleri, 
serbest bölgeler, çeşitli hizmet sektörüne yönelik uygulamalar hakkında bilgilendirmede 
Dulunmak amacıyla Ekonomi Bakanlığının birebir firma ziyaretleri gerçekleştirildi.

16.03.2018 tarihinde Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kadir BAL, Genel Müdür Volkan 
\ĞAR, Genel Müdür Yardımcısı Emel EMİRLİOĞLU ve beraberindeki heyetle Odamız 
iyelerinden Senkron Elektrik Taah. Otomasyon San. Tic.Ltd.Şti firması ziyaret edildi. Firma 
/etkilisi Turgut KARADENİZ ile görüşüldü. Müsteşar Yardımcısı Kadir BAL, Ekonom 
Bakanımızın talimatı üzerine gerçekleştirdiğimiz bir ziyaret olduğunu dile getirdi. Genel Müdür 
/olkan AĞAR firma yetkilisine yaşadığınız sıkıntılar varsa bunları dinlemek isteriz şeklinde 
görüş bildirdi.

-irma yetkilisi “2004 yılında şahıs firması olarak ilk ihracatımızı İran’a 2010 yılında Limited şirket 
olduğunu, çok büyük projelere imza attıklarını ve asıl işlerinin Elektrik Otomasyon olduklarını 
dile getirdiler.2016 yılında Organize Sanayi Bölgesine taşındık.2017’de burada ruhsatımızı alıp, 
çalışmaya başladık. O arada Organize Sanayi Müdürlüğü yan parseli başkasına tahsis ettiler. 
Dnlar ruhsat almadan inşaata başladılar. Ve bizim alanımıza zarar verdiler. O inşaat 
durduramadık. Bilir kişiyle görüştük. Bilir kişi sizin harfıyatınızdan kaynaklanıyor şeklinde görüş 
Dildirdi. Bu sebepten dolayı yatırım hevesimiz kaçtı. Bizim bu sorunumuza çözüm bulursanız 
ekrar yatırımlarımızı canlandıracağız” şeklinde sorunlarını dile getirdiler.
-irma yetkilisi Turgut KARADENİZ Ekonomi Bakanlığı yetkililerine Makine Ekipman konusunda 
destekleri olup olmadığını sordu. Binanın hazırlanıp binanın KDV sinin iadesi aldıktan sonra 
eşviklerden yararlanabileceklerini söylediler. İnternet ortamında başvuru formunu doldurup, 
eşvik belgesini alabileceklerini anlattılar. Ltd. Şti olduğunuza göre Kurumlar vergisi ödediklerim 
/e Kurumlar Vergisi indiriminden faydalanabilecekleri bilgisini verdiler. Ayrıca bina maliyetinden 
<DV iadesi desteği alacağınızı, işletmeye geçtikten sonra sigorta primini destekleyeceklerin 
söylediler. Böylelikle yatırım hevesinizi artırdığımızı düşünüyoruz şeklinde görüş bildirdiler.

fer arsa sorununu Sanayi Bakanlığına aktaracaklarını söyleyerek ziyaretten dolayı duydukları 
rıemnuniyeti belirttiler.

Hazırlayan
PLANLAMA KOORDİNASYON VE 
AKREDİTASYON MÜDÜRÜ i İTER Sayfa: 1 /1
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KARA BÜ K T İC A R E T  VE  SA N A Y İ O DASI

G EN EL S E K R E T E R L İĞ İN E  
H Ü R R İY E T  C A D .N O .5 8 / 1

TÜRKİYE
ODALAR VE BORSALAR 

BİRLİĞİ

KARABÜK rarih 1 6.10.2014 19418
Sayı : 0412/
Konu : Uluslararası İş İmkanları Anket

I__ _l Çalışması

B ilind iğ i üzere, 2011 y ılı başında yenilenen web kullanıcı arayüzümüzün sağ tarafındaki 
H İZ M E T LE R  bölümünde, Türk ihracatçısı ile yabancı ithalatçının buluşma ortamı olan 
“Uluslararası İş İmkânları” başlığı bulunmaktadır. Bu başlık altında bulunan:

• Türkiye’ den İşbirliği Teklifleri,
• Dünyadan İşbirliğ i Teklifleri,
• İhale -  Özelleştirme - Yatırım ,
• TO BB İO S -TO BB  İş Olanakları Sistemi,

sayesinde firmalarım ız, dış ticaretle ilg ili alım, satım ve işb irliğ i taleplerini web sitemiz 
üzerinde yayınlayabilmekte ve yabancı firmalardan gelen talepleri inceleyebilmektedirler.

Odalarım ızın ve Borsalarım ızın, B irliğ im iz in  üyelerine sunduğu ve ekonomik değeri olan 
Uluslararası İş İmkânları sisteminin iyileştirilmesi amacıyla B irliğ im izce değerlendirilmek 
üzere 2 farklı anket yapılması öngörülmüştür.

Buna göre, ekte bulunan “Oda ve Borsa Araştırma Anketi”nin sadece Odanız/ Borsanız 
tarafından B ir liğ im iz  web sitesinin (www.tobb.org.tr) “D ış Ekonom ik İlişkiler Dairesi- D ış 
Ticaret Müdürlüğü” bölümünde yer alan linkten indirilerek elektronik ortamda doldurulmasını 
ve en geç 1 A ra lık  2014 tarihine kadar disticaret@tobb.org.tr mail adresine gönderilmesini; 
diğer taraftan “Firma Araştırma Anketi”nin Üyelerinize duyurularak Odanız/ Borsanız 
tarafından derlenmesini ve toplu olarak en geç 10 A ra lık  2014 tarihine kadar 
disticaret@tobb.org.tr mail adresine gönderilmesini rica ederim.

Saygılarımla,

Mus
Gem

j j  lO .a o iL j

Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 /ANKARA 
T el:+90 (312) 218 20 00 (PBX) •  Faks:+90 (312) 219 40 90 - 91 -9 2  -93  

e-posta : info4/lobb.org.tr •  Web : www.tobb.org.tr 
Ayrıntılı Bilgi İçin: M.GÜRSEL TELEFON (312) 218 23 27 E-MAİL meItem.gursel@tobb.org.tr

Birliğimizde 
ISO 9001:2008 

Kalite Yönetim Sistemi 
uygulanmaktadır

http://www.tobb.org.tr
mailto:disticaret@tobb.org.tr
mailto:disticaret@tobb.org.tr
http://www.tobb.org.tr
mailto:meItem.gursel@tobb.org.tr


TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

ODA VE BORSA ARAŞTIRMA ANKETİ

Bu anket fo rm u , B ir liğ im iz  ta ra fından  yap ılm akta  o lan "U lus la ra ras ı İş İm kan ları" s is tem ine yön 

verm ek am acıy la  haz ır lanm ıştır.

http://www.tobb.org.tr/DisTicaretMudurlugu/Documents/OdaBorsaAnketi.docx lin k inde  ye r alan 

bu anketin  en geç 1 A ra lık  2014 ta rih in e  kadar do ldu ru la rak  d is tica re t@ tobb .o rg .tr adresine 

gönderilm esi rica o lunu r. B ilg ile r, TOBB tara fından  derlenecektir.

1- TOBB web sitesinde yer alan "Uluslararası İş İmkanları" portalına Üyeleriniz için web sitenizde yer 
veriyor musunuz?

El Evet □  Hayır

2- Cevabınız hayır ise firmaların Uluslararası İş imkanlarını geliştirmek amacıyla söz konusu hizmetin 
iyileştirilmesi kapsamında önerileriniz nelerdir?

3- Oda/ Borsanız tarafından firmalarınızın ithalat ve ihracatının geliştirilmesine yönelik hazırlanmış bir 
portal var mıdır?

Evet m Hayır

4- Cevabınız evet ise kullanılan portal hakkında lütfen bilgi veriniz.

5-Birliğimiz tarafından sunulan uluslararası işbirlikleri özet akışlarına (RSS) abone olup, 
Odanızın/Borsanızın web sayfasında TOBB uluslararası işbirliği, ihale, özelleştirme ve yatırım projeleri 
duyurularını görüntülemeye başladınız mı?

El Evet □  Hayır

Formu Yan ıtlayan  Y e tk ilin in

Ad ı Soyadı : T a r ^ f -

ünvan, : b „  , V , U « r  v<u C 4 ^

Tarih : G 2 3 0  ^  i b 2 D  

T e l / fax : 2 ^ .  ||. A û l ' - j

e-m ail : t a f o k A l  sO  C s r V  ■
AN KETE  KATILIM IN IZDAN  DOLAYI TEŞEKKÜR  EDERİZ.

http://www.tobb.org.tr/DisTicaretMudurlugu/Documents/OdaBorsaAnketi.docx
mailto:disticaret@tobb.org.tr


KARABÜK

TİCARET VE SANAYİ ODASI

Sayı : 3 0 0 /0 1 /2 4 3 1  22.10.2014

Konu : U luslararası İş İmkanları Anke ti Hakkında

Say ın ; Ü y e m iz

T ü rk iy e  O d a la r  ve  B o rs a la r  B ir liğ i ta ra f ın d a n  O d a m ıza  g ö n d e r ile n  e k te k i a n k e t in  
d o ld u ru la ra k  O d a m ız  fa k s ın a  (03704120484 ) veya  O d a m ız  e m a il a d re s in e  
(tso (5> karabuktso .o rg .tr) g ö n d e rm e n iz i r ica  ed e riz .



T Ü R K İY E  O D A L A R  V E  B O R S A L A R  B İR L İĞ İ

F İR M A  A R A Ş T IR M A  A N K E T İ

Bu anket fo rm u , B irliğ im iz ta ra fından  yap ılm akta  o lan  "U lus la raras ı İş İm kan ları" s is tem ine yön 

ve rm ek  am acıy la hazırlanm ıştır.

http://www.tobb.ore.tr/DisTicaretMudurlugu/Documents/FirmaAnketi.docx lin k inde  yer alan bu 

anke tin  en geç 10 A ra lık  2014 ta rih in e  kadar do ldu ru la rak  d ist ica re t@ tobb .o rg .tr adresine 

gönde rilm es i rica o lunur. B ilg iler, TOBB tara fından  derlenecektir.

1- TOBB web sitesinde yer alan "Uluslararası İş imkanları" portalını kullanıyor musunuz?

|~~| Evet □  Hayır

2- Cevabınız evet ise sunulan bu hizmetten memnun musunuz?

□  Evet □  Kısmen □  Hayır

3- Uluslararası iş İmkanları sisteminin iyileştirilmesine yönelik önerileriniz nelerdir?

4- Uluslararası İş İmkanları hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz?

□  Evet □  Hayır

5- Firmanızın uluslararası ticaretini geliştirilmek amacıyla kullandığı başka bir portal var ise lütfen 
belirtiniz.

Form u Yan ıtlayan

Firm a Ünvanı:

F irm a Ye tk ilis in in  Ad ı Soyadı:

Ünvan ı :

Tel:

e-m ail:

Fax:

Tarih  :

AN KETE  KATIL IM IN IZDAN  DOLAYI TEŞEKKÜR  EDERİZ.

http://www.tobb.ore.tr/DisTicaretMudurlugu/Documents/FirmaAnketi.docx
mailto:disticaret@tobb.org.tr
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Kİ MDEN K T S D

firma aöaştirm a  a n k e t i
Bu ank«t formu, Birlİğmiz israfından yapılmakta olan "Uluslararası 1$ İmkanları* sistemin# yön 
vermek amacıyla harırtanmıstır.

1- TC0B web sitesinde yer alan Jlusierarasr 1$ imkanları" partalını kullanıyor musunuz?

□  Evet 1 3  Hayır

2- Cevabımı evet ise sunulan bu hizmetten memnun musunuz?

□  Evet □  Kısmen □  Hayır

3* Uluslararası iş İmkanları sisteminin iyileştirilmesine yönelik önerileriniz nelerdir?

S-FIrrnenızın uluslararası ticaretini geliştirilmek ameoyla kullandığı başka bir pcutal var İse lütfen

belirtini?

Ferrnu Yanıtlayan

d' Uluslararası İş imkanları hakkında daha ferle bilgi edinmek ister misiniz? 

m  Evet □  Huyu

Firma Ünvam: Q l ' K r - c < ^  i 1 Î M J A n  . v t ,  l ı C ,  *

Firma Yetkilisinin Adi Soyadı: M * *  <, S c   ̂ * Ş

Unvanı : ^  ^  utrf5-

o 2„ l  ■ ^ ‘l o k S H .o 2,ı i-

Tarih T~o \ V

ANKETE KATILIMINIZDAN DOLAYI TEŞEKKÜR SDERİZ.

7 c ■ c ■■77
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FİRMA A R A Ş T IR M A  A N K E T İ

8u anket formu, Birliğimi* tarafından yapılmakta olan "Uluslararası iş İmkanları" sistemine yön 
vermek amacıyla hazırlanmıştır.

l-ÎOBB web sitesinde yer alan "Uluslararası iş imkanları" portalın: kullanıyor musunuz?

□  Evet El Hayır

l -  Cevabınız evet İse sunulan bu hizmetten memnun musunuz?

□  Evet □  Kısmen □  Hayır 

3- Uluslararası iş imkanları sisteminin ||(|[|0|ll I I I  1 I I

*rası İş İmkanları hakkında daha fazia bilgi edinmek ister misiniz?

&  Evet □  Hayır

5-Flrmamzın uluslararası ticaretini geliştirilmek amacıyla kullandığı başka bir portal var ise lütfen 
belirtiniz.

Formu Yanıtlayan

Firma Ünvanı: [C, \

Firma Yetkilisinin Adı Soyadı; , A l î  (C_W~1

Unvanı

Te):

e-mail:

Fax:

Tarih

\ j ^ C C j z \  » C o v Y \ . “  ̂ ^

£52 ,1 -0  *4 V  . P ^ \

ANKETE KATILIMINIZDAN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ.
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FİRMA ARAŞTIRMA ANKİ.ÎTİ
8u anket formu, Birliğimiz tarafından yapılmakta olan "Uluslararası iş imkanları" sistemine yön 
vermek amacıyla hazırlanmıştır,

1- FOBB wea sitesinde yer alan "Uluslararası İş İmkanları" portalmı kullanıyor musunuz?

| j Evet m  Hayır

2- Cev<,b nı: evet ise sunulan bu hizmetten memnun musunuz?

n  C'rct □  Kısmen Hayır

3- Ulusla'erast İş İmkanları sisteminin iyileştirilmesine yöneiik tren le rin  z nelerdir?

4- UluslararaSı iş İmkanlar hakkında dana fazla bilgi edinmek ister misin 2?

El □  Hayır

SFİmamzın uluslararası ticaretini geliştirilmek amacıyla kullandığı başka bir portai var ise lütfen 
belirtimi,

Formu Yanıtlayan

Firma Unvanı: B>g s i c a N r v \ t t < s . .  s A f J . s t e  T ı r .  l t û  z>t ,i

Firma Yetkilisinin Adı Soyadı: H^-î> A.U CXA,ı T E  d i ı  l o ş t u

üovanı : 'iÖa l L v ia b t iL  5 v £ L u i» \ t« S u

Tel: c î h O  ^ > 2 ©7}

a-mail: ' ı r , t0 â W k ^ ^ - t o M ‘ ^ r

Fa*. O  b^ C  A H  3 2 -  2 S

Tarh ; J L i.  . < $ 0 . l H

ANKETE KATILIMINIZDAN DOLAYI TFŞFkkÜR EDERİZ.
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Veri Analiz Sonuç 
Raporu Formu

Doküman No KYT.FRM.23.00

Yayın Tar. 01.04.2010

Revizyon Tar. ....

EKONOMİ BAKANLIĞI FİRMA ZİYAR ETİ

DEMORA FABRİKA İM. SA N.TİC .LTD.ŞTİ

(17. 03.2018)

hracatta devlet destekleri ve uygulamaları, ithalatta uygulanan ticaret politikası savunma 
araçları, ilave gümrük vergileri, telafi edici vergi uygulamalarındaki son durum, yatırım teşvikleri, 
erbest bölgeler, çeşitli hizmet sektörüne yönelik uygulamalar hakkında bilgilendirmede 

aulunmak amacıyla Ekonomi Bakanlığı birebir firma ziyaretleri gerçekleştirdi.

16.03.2018 tarihinde Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kadir BAL, Genel Müdür Volkan 
\ĞAR, Genel Müdür Yardımcısı Emel EMİRLİOĞLU ve beraberindeki heyetle Odamız 
iyelerinden Demora Fabrika İm. San. Tic.Ltd.Şti firması ziyaret edildi. Firma yetkilisi Rafet 
VERGİLİ ile görüşüldü. Firma yetkililere yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini şu şekilde dile 
getirdiler.

Ekonomik konularla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyarette bulunan Ekonomi Bakanlığ 
leyeti devlet desteklerinden ve teşvikleri konusunda firma yetkilisine bilgilendirmede bulundu 
abrika sahası gezilerek üretilen ürünler hakkında bilgi alındı.

Hazırlayan
PLANLAMA KOORDİNASYON VE
AKREDİTASYON MÜDÜRÜ 

€

ETER Sayfa: 1 /1
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KARABÜK TİCARET VE SANAYİ
ODASINA
(Genel Sekreterlik)

TÜRKİYE
ODALAR VE BORSALAR 

BİRLİĞİ

Tarih
1 5 .0 3 .2 0 1 8  4 5 2 5

Sayı : 0412/

I__
Konu

_ l
: Yerinde Firma Ziyaretleri

İVEDİ

İlgi: Ekonomi Bakanlığı’nın Odanıza ithafen gönderdiği 13.03.2018 tarihli ve E.26822 sayılı yazı.

İlgi’de kayıtlı yazıda. Ekonomi Bakanlığı destekleri ve uygulamalarına ilişkin güncel düzenlemelerin 
yerinde anlatılması ve ihracatçı firmaları ilgilendirecek başlıklarda etkin bilgilendirme yapılmasını 
teminen yerinde firma ziyaretleri gerçekleştirilmekte olduğu belirtilmiştir.

Yazıda, bahsi geçen ziyaretlerde firmalara; ihracatta devlet destekleri ve uygulamaları, ithalatta 
uygulanan ticaret politikası savunma araçları, ilave gümrük vergileri, telafi edici vergi 
uygulamalarındaki son durum, yatırım teşvikleri, serbest bölgeler, yurt dışı müteahhitlik ve 
müşavirlik faaliyetleri, çeşitli hizmet sektörlerine yönelik uygulamalar, söz konusu Bakanlık 
tarafından yürütülen ürün güvenliği uygulamaları ile genel olarak ürün belgelendirmeleri, teknik 
engeller ve bazı tarım ürünleri ihracatında ticari kalite denetimleri hakkında bilgilendirme yapılıp, 
firmaların sorunlarının dinlenerek birebir istişareler gerçekleştirildiği kaydedilmiştir.

Yazıda devamla, 16-17 Mart 2018 tarihleri arasında Müsteşar Yardımcısı Sn. Kadir BAL 
başkanlığındaki 2 Genel Müdür ve 28 kişiden oluşan, 4 gruptan müteşekkil heyet ile Karabük, 
Zonguldak ve Bartın illerinde yerleşik firmaların ziyaret edileceği vurgulanmıştır.

Söz konusu ziyaretler kapsamında Müsteşar Yardımcısı Sn. Kadir BAL başkanlığındaki heyetin, 
Karabük’te yerleşik 10 firmaya ziyaret gerçekleştireceği, bu ziyaretlerin akabinde Odanızda bir 
istişare toplantısı düzenlenmesinin öngörüldüğü açıklanmıştır.

17 Mart 2018 tarihinde saat 14:00’da Odanızda düzenlenmesi öngörülen istişare toplantısına üye 
firmalarınızın etkin katılımının sağlanmasını teminen duyuruların yapılmasını ve toplantı

;V-
' ■ ' V,

.Hl’L
0 2 3

Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530/ANKARA 
T e l :+90(312) 218 20 00 (PBX) •  F a k s :+90 (312) 219 40 90 - 91 -9 2  -93 

e-posta : info@tobb.org.tr •  YVeb : www.tobb.org.tr 
Ayrıntılı Bilgi İçin: K.ŞİMŞEK TELEFON (312)218 22 34 E-MAİL kubilay.simsek@tobb.org.tr

Birliğimizde 
ISO 9001:2008 

Kalite Yönetim Sistemi 
uygulanmaktadır
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Evrak bilgisine www.ekonomi.gov.tr adresinden”-tog27C73B54" Evrak Takip Numarası ve Evrak Kayıt Tarihi ile erişebilirsiniz.

T.C.
EKONOMİ BAKANLIĞI 
İhracat Genel Müdürlüğü

Sayı : 38078060-951.01.04 - E.26822 13.03.2018
Konu : Yerinde Firma Ziyaretleri

KARABÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI

Malumları olduğu üzere, Bakanlığımızın destekleri ve uygulamalarına ilişkin güncel 
düzenlemelerin yerinde anlatılmasını ve ihracatçı firmaları ilgilendirecek başlıklarda etkin 
bilgilendirme yapılmasını teminen yerinde firma ziyaretleri gerçekleştirilmektedir.

Anılan ziyaretlerde firmalarımıza; ihracatta devlet destekleri ve uygulamaları, ithalatta 
uygulanan ticaret politikası savunma araçları, ilave gümrük vergileri, telafi edici vergi 
uygulamalarındaki son durum, yatırım teşvikleri, serbest bölgeler, yurt dışı müteahhitlik ve 
müşavirlik faaliyetleri, çeşitli hizmet sektörlerine yönelik uygulamalar, Bakanlığımızca 
yürütülen ürün güvenliği uygulamaları ile genel olarak ürün belgelendirmeleri, teknik engeller 
ve bazı tarım ürünleri ihracatında ticari kalite denetimleri hakkında bilgilendirmeler 
yapılmakta, firmalarımızın sorunları dinlenmekte ve birebir istişareler gerçekleştirilmektedir.

2017 yılı Nisan ayından bugüne kadar 54 il, 8 ilçede 1786 firma ziyaret edilmiş olup, 
anılan görüşmeler Müsteşar Yardımcılarımız başkanlığında, Genel Müdürlerimiz ve 
Bakanlığımız uzmanlarından oluşan heyetler tarafından yapılmıştır.

Bu defa, 16-17 Mart 2018 tarihleri arasında Müsteşar Yardımcısı Sayın Kadir BAL 
başkanlığında, 2 Genel Müdür ve 28 kişiden oluşan, 4 gruptan müteşekkil bir heyetle 
Karabük, Zonguldak ve Bartın illerimizde yerleşik 40 firma ziyaret edilecektir.

Söz konusu ziyaretler kapsamında Müsteşar Yardımcısı Sayın Kadir BAL 
başkanlığında, 1 gruptan oluşan heyetimiz, Karabük’te yerleşik 10 firmaya ziyaret 
gerçekleştirecek olup, akabinde Karabük Ticaret ve Sanayi Odasında bir istişare toplantısı 
düzenlenmesi öngörülmektedir. Bilgileri ile 17 Mart 2018 tarihinde saat 14.00’te Odanızda 
yapılması öngörülen anılan istişare toplantısına yönelik olarak gerekli hazırlıkların ve 
duyuruların yapılması ile etkin katılımın sağlanması hususunda gereğini rica ederim.

GÜVENü ELEîaR0Njj^ZAL; 
asli İle ImfifR

1 4 ^J(7m
Mtiriye/tfUM v.h.K.l,

DAĞITIM:
Gereği:
Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı

O. Volkan AĞAR 
Bakan a. 

Genel Müdür

Bilgi: i K~;/i
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

' l«ı.ol.tpiK 
TT.T.i l l i ___

"Bu belge, 5070 sayılı Elektronik imza Kanununun 5. maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır,"
T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Ayrıntılı Bilgi İçin: Sedat KARAOĞLU - Dış Ticaret Uzman Yardımcısı
Söğütözü Mah. 2176. Sk. No:63 06530 Çankaya/Ankara 
Telefon: 0312 204 8707 Faks: 03122048632
E-mail: karaoglus@ekonomi.gov.tr Elektronik Ağ: www.ekonomi.gov.tr KEP Adresi: ekonomi@hs01.kep.tr
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Başkanlığına
(Dış Ticaret Müdürlüğüne)

"Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır."
T C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Ayrıntılı Bilgi İçin: Sedat KARAOĞLU - Dış Ticaret Uzman Yardımcısı
Söğütözü Mah. 2176. Sk. No:63 06530 Çankaya/Ankara 
Telefon: 0312 204 8707 Faks: 03122048632
E-mail: karaoglus@ekonomi.gov.tr Elektronik Ağ: www.ekonomi.gov.tr KEP Adresi: ekonomi@hs01.kep.tr
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Evrak bilgisine vAvw.ekonomi.gov.tr adresinden:'-tog27C73B54" Evrak Takip Numarası ve Evrak Kayıt Tariiıi ile erişebilirsiniz.

T.C.
EKONOMİ BAKANLIĞI 
İhracat Genel M üdürlüğü

Sayı : 38078060 -951.01.04 - E.26822 13.03.2018
Konu : Yerinde Firma Ziyaretleri

KARABÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI

Malumlan olduğu üzere, Bakanlığımızın destekleri ve uygulamalarına ilişkin güncel 
düzenlemelerin yerinde anlatılmasını ve ilıracatçı tırmalan ilgilendirecek başlıklarda etkin 
bilgilendirme yapılmasını teminen yerinde firma ziyaretleri gerçekleştirilmektedir.

Anılan ziyaretlerde firmalarımıza; ihracatta devlet destekleri ve uygulamaları, ithalatta 
uygulanan ticaret politikası savunma aradan, ilave gümrük vergileri, telafi edici vergi 
uygulamalarındaki son durum, yatmm teşvikleri, serbest bölgeler, yurt dışı müteahhitlik ve 
müşavüiik faaliyetleri, çeşitli hizmet sektörlerine yönelik uygulamalar, Bakanlığımızca 
yürütülen ürün güvenliği uygulamalan ile genel olarak ürün belgelendirmeleri, teknik engeller 
ve bazı tanm ürünleri ihracatında ticari kalite denetimleri hakkmda bilgilendirmeler 
yapılmakta, firmalanmızın sorunlan dinlenmekte ve birebir istişareler gerçekleştirilmektedir.

2017 yılı Nisan ayından bugüne kadar 54 il, 8 ilçede 1786 firma ziyaret edilmiş olup, 
anılan görüşmeler Müsteşar Yardımcılarımız başkanlığında, Genel Müdürlerimiz ve 
Bakanlığımız uzmanlarından oluşan heyetler tarafından yapılmıştır.

Bu defa, 16-17 Mart 2018 tarihleri arasında Müsteşar Yardımcısı Sayın Kadir BAL 
başkanlığında, 2 Genel Müdür ve 28 kişiden oluşan, 4 gruptan müteşekkil bir heyetle 
Karabük, Zonguldak ve Bartın illerimizde yerleşik 40 firma ziyaret edilecektir.

Söz konusu ziyaretler kapsamında Müsteşar Yardımcısı Sayın Kadir BAL 
başkanlığında, 1 gruptan oluşan heyetimiz, Karabük’te yerleşik 10 firmaya ziyaret 
gerçekleştirecek olup, akabinde Karabük Ticaret ve Sanayi Odasmda bir istişare toplantısı 
düzenlenmesi öngörülmektedir. Bilgileri ile 17 Mart 2018 tarihinde saat 14.00’te Odanızda 
yapılması öngörülen anılan istişare toplantısına yönelik olarak gerekli hazırlıkların ve 
duyuruların yapılması ile etkin katılımın sağlanması hususunda gereğini rica ederim.

Ö. Volkan AĞAR 
Bakan a. 

Genel Müdür

DAĞITIM:
Gereği:
Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı

Bilgi:
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

"Bu belge, 5070 sayılı Elektronik imza Kanununun 5. maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır."
T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Ayrıntılı Bilgi İçin: Sedat KARAOĞLU - Dış Ticaret Uzman Yardımcısı
Söğütözü Mah. 2176. Sk. No:63 06530 Çankaya/Ankara 
Telefon: 0312 204 8707 Faks: 03122048632
E-mail: karaoglus@ekonomi.gov.tr Elektronik Ağ: www.ekonomi.gov.tr KEP Adresi: ekonomi@hs01.kep.tr
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Veri Analiz Sonuç 
Raporu Formu

Doküman No KYT.FRM.23.00

Yayın Tar. 01.04.2010

Revizyon Tar. . . . .

EKONOMİ BAKANLIĞI FİRMA ZİYARETİ

AYGÜNSAN DEMİR ÇELİK VE TİCARET LTD.ŞTİ

(16.03.2018)

hracatta devlet destekleri ve uygulamaları, ithalatta uygulanan ticaret politikası savunma 
araçları, ilave gümrük vergileri, telafi edici vergi uygulamalarındaki son durum, yatırım teşvikleri, 
erbest bölgeler, çeşitli hizmet sektörüne yönelik uygulamalar hakkında bilgilendirmede 

aulunmak amacıyla Ekonomi Bakanlığı birebir firma ziyaretleri gerçekleştirdi.

16.03.2018 tarihinde Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kadir BAL, Genel Müdür Volkar 
\ĞAR, Genel Müdür Yardımcısı Emel EMİRLİOĞLU ve beraberindeki heyetle Odamız 
jyelerinden Aygünsan Demir Çelik ve Ticaret Ltd.Şti firması ziyaret edildi. Firma yetkilisi Soneı 
\YGÜN ile görüşüldü. Firma yetkililere yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini şu şekilde dile 
getirdiler.

ekonomik konularla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyarette bulunan Ekonomi Bakanlığ 
leyeti devlet desteklerinden ve teşvikleri konusunda firma yetkilisine bilgilendirmede bulundu.

Hazırlayan
PLANLAMA KOORDİNASYON VE 
AKREDİTASYON MÜDÜRÜ

Sayfa: 1 /1
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jT D oküm an No K Y T .F R M .23.00

İİMl Veri A naliz  Sonuç Yayın  Tar. 01.04.2010

Raporu Form u
R evizyon  Tar.

EKONOMİ BAKANLIĞI FİRMA ZİYA R ETİ 

BOSKAY METAL SA N.TİC .LTD.ŞTİ 

(16.03.2018)

hracatta devlet destekleri ve uygulamaları, ithalatta uygulanan ticaret politikası savunma 
araçları, ilave gümrük vergileri, telafi edici vergi uygulamalarındaki son durum, yatırım teşvikleri, 
serbest bölgeler, çeşitli hizmet sektörüne yönelik uygulamalar hakkında bilgilendirmede 
aulunmak amacıyla Ekonomi Bakanlığı birebir firma ziyaretleri gerçekleştirdi.

16.03.2018 tarihinde Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kadir BAL, Genel Müdür Volkar 
\ĞAR, Genel Müdür Yardımcısı Emel EMİRLİOĞLU ve beraberindeki heyetle Odamız 
iyelerinden Boskay Metal San. Tic. Ltd.Şti firması ziyaret edildi. Firma yetkilisi Uğur 
30STANCI0GLU ile görüşüldü. Firma yetkililere yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini şı 
şekilde dile getirdiler.

• 2016/6 sayılı “İhraç Taşımalarına Navlun Desteği Sağlanması hakkında karar da 72.14 
nolu gtibin desteklenip üretim konumuz olan ve aynı hammaddeden üretilen 72.16 nolu 
gtiblerin de destek kapsamına alınması

• Uluslararası rekabetin en üst düzeyde yaşandığı günümüzde limanlara olan 
uzaklığımızdan dolayı iç nakliye dezavantajımızın oluşturduğu ek maliyet rekabet 
gücümüzü azaltmaktadır. İç Nakliyenin Bakanlığımızın belirleyeceği fiyat üzerinder 
destek konusu olması

• Dİİ belge sürelerinin 13,5 aydan 9 ay’a düşürülmesi firmalara problem teşkil etmesi
• Dİİ belgesinde üretim konumuz olan Lama, Kare, Köşebent demirlerde %7, Düz 

Yuvarlak demirde %5 fire oranı ile Dİİ belgesine sahip olabiliyorken 01.02.2018 
tarihinden itibaren bütün kalemlerimizde fire oranı %5 ile sabitlenmiş olduğu,

• Döviz karşılama oranının %80 üzerinde olması
• Kütük demir ithalatlarında %22,5 gümrük vergisi oranının düşürülmesi
• VGM tartım ücretlerinin firmalara ek maliyet oluşturması
• Firmamız OKSB’ne sahiptir. Dönem dönem beyannameler kırmızı hatta düştüğünde 

denetleme ücretlerinin firmalar tarafından ödenmesi
• Dış Ticaret elemanlarının geliştirilmesi veya nitelik kazandırılması hususunda eğitimlerin 

artırılması konularına değinildi.


