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G Ü N D E M  

1. Açılış, 
2. Bir önceki toplantı kararlarının değerlendirilmesi, 
3. T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Denizli Küçük ve 

Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı’ndan gelen yazının görüşülmesi, 
4. Üye ziyaretlerinin görüşülmesi, 
5. Mesleki sorunların görüşülmesi, 
6. Dilek ve Temenniler, 

 

K A R A R L A R  

No Karar Açıklaması 
Planlanan 

Gerçekleşme 
Tarihi 

Sorumlu 

1 .  

10.10.2018 tarihinde Meslek Komite Başkanı 
Gültekin BULUT Başkanlığında hazirunda imzası 
olan üyelerle toplantı başlamıştır. 

10.10.2018 Gültekin Bulut 

2 .  
Bir önceki toplantı kararları 
değerlendirilmiştir. 10.10.2018 

Sevil OYUR 

3 .  

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim 
Kurulu Başkanlığı Denizli Küçük ve Orta 
Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı’ndan 
gelen yazının görüşülmesi maddesinde yer 
alan sorulara aşağıdaki şekilde cevap 
verilmiştir; 

1-Deri Üretimi Faaliyet aşamalarının  ve 
süreçlerinin gerçekleştirilebilmesi için 
kurulumu gereken işletmede hangi tür makine 
ve teçhizata ihtiyaç duyulduğu   demirbaş ve 
alanın (m2) ne kadar olduğu ve günümüz 
şartlarında asgari ne kadar bir sermaye 
gerektirdiği(Ham maddeden çeşitli mamül 
elde edilmesi için gerçekleşmesi zorunlu 
üretim aşamalarının neler olduğu ). 

Kromlu Deri ve Pikle Deri Üretimi  yapan 
tesisler için minimum 250 metrekarelik bir 
alan içerisinde; pervane, etleme, krom dolabı, 

 
Gültekin BULUT 
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sıcak su kazanına ihtiyaç vardır. 

Astar ve Crust Üretimi yapan tesisler için 
yukarıdakilere ilave olarak, yaş traş makinesi, 
tav dolabı, gergi makinası, yağlama dolabı 
gerekmekte olup, bu işlem için minimumda 
250 metrekarelik alan yeterli olmaktadır. 

Finisajlı Nihai Ürün haline getiren tesisler için; 
boya makinası, rotopress, desi makinası ile 
işlem yapılabilmekte olup, minimum 250 
metrekarelik alana ihtiyaç duyulmaktadır. 

Not: Yukarıda belirtmiş olduğumuz ürünlerin 
her bir safhasına ayrı bir işetme olarak tesis 
kurulabilmektedir. 

Gerek makinaların farklı teknik özelliklerine 
göre farklı fiyatlarda olması, gerekse 
işletmelerin çalışma prensiplerinin farklı 
olması dolayısıyla sermaye belirlemesi 
mümkün olmamaktadır.  

2- Dericilik üretim faaliyeti kapsamında 
yapılan giderlerin neler olabileceği. yapılan 
giderlerin elde edilen hasılatlarının yaklaşık 
ne kadarlık kısmına denk gelebileceği 
(Hasılatın yüzde kaçına.), 

 

Tesislerin üretim cinslerine göre ve 
kapasitelerine göre (ayakkabı, saraciye, çanta, 
kemer, cüzdan, giysilik, astarlık,döşemelik vb.) 
giderlerde farklılık göstermekle beraber, 
giderler hasılatın %60-%80 arası bir orana 
tekabül etmektedir.  

Genel Yönetim Giderleri, İşçilik Giderleri, 
Enerji Giderleri, Kimyasal Giderler, Bakım-
Onarım Giderleri, Nakliye-Ulaşım Giderleri 
diğer sektörlerde olduğu gibi deri sektörünün 
de ana kalemleri arasındadır.  

3- Dericilik üretim faaliyeti sonucu üretilen 
ürünlerin alım satımına aracılık hizmeti 
sunanların  elde edilen hasılatlardan yaklaşık 
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ne kadarlık kısmına komisyon olarak aldıkları 
(Yaklaşık olarak tahsil edilen komisyonun 
yüzdesi.)  

 

Sektörde komisyon oranları %2 ile %6 
arasında farklılık göstermektedir.  

 

4- Dericilik üretim faaliyeti sonucu kişi ve 
kurumların elde etmesi muhtemel gayrisafi ve 
net karlılık oranlarının ne olabileceği, 

 

Tesislerin üretim cinslerine göre (ayakkabı, 
saraciye, çanta, kemer, cüzdan, giysilik, 
astarlık,döşemelik vb.) hasılatlar ve karlılık 
oranlarıda farklılık göstermekte olup, 
ortalama karlılık oranı %20-%40 arasında 
olmaktadır.  

3 .  

Üye ziyaretlerinin görüşülmesi maddesinde; 
ziyaret örnekleri görüşülmüştür. 

 
 

Sevil OYUR 

4 .  
Mesleki sorunların görüşülmesi maddesinde; 

Görüş bildiren olmadı. 
 

Sevil OYUR 

5 .  

Dilek ve temenniler maddesinde; görüş 
bildiren olmadı. 

Yönetim kuruluna arz olunur. 
 

Sevil OYUR 

 

 

  


