
GİIMR. K VERGİLERiN,ş .q.sxryı. ALINMASI vE SANAYİ iıntıışır'nişo, tınİrr

KONTENJANLARI IIAKKINDA ANKET

Bu çalışma Bakanlığımızca yürütülen Askıya Alma Sistemi hakkında firmaların farkındalığı ve

uygulamanın etkin,,j#,-"ror*-r.rnı, "ı#T;;;;, ili';iĞlt"uı." hiÇbir kurum ve kuruluŞla

paylaşılmayacaktır,

l-Ilangi sektörde faaliyet gösteriyorsunuz?

nMetal, Demir-Çelik

nKimya

nTekstil

nMaden

L-.]Otomot,ıv

nElektronik

XDiğer.,""

2-Şirketinizin toplam faaliyet süresi ne kadardrr?

i5-10 yıl l10-20 yıl l20 yıldan fazla

I1-5 yıl

3-Şirkette çalrşan personel sayısr ne kadardrr?

D1-20 kişi n21-50 kişi l51-100 kişi l 100 kişiden fazla

4-Şirketin hukuki yaprsr nedir?

iıimited şirketi

EAnonim Şirketi

nŞahıs Şirketi

5_ Firmanızrn sermaye ve ortaklrk yaprsı içinde yabancı sermaye var mrdrr? Varsa ortaklık

oranr ne kadardır?

lYabancı sefTnaye yoktur l%1-25 ı%26-50 3%5I ve üzeri



6_Firmanızda profesyonel yönetici var mıdrr? Var ise hangi departmanlarda görevlidir? @irden

fazla cevap işaretlenebilir)

İProfesyonel Yönetici yok

lYönetim (Müdüf, Müdür Yrd,)

lÜretim, üretim planlama

DSatın a|ma,pazar|ama

İMuhasebe/Finansman

7_Astıuya alma sistemi ve Tarife kontenjanlarr haklrrnda bilginiz var mr? var ise bu sistemden

nasrl haberdar oldunuz?

iBilgim yok

bulunmamaktadır,)

n Bakanlığı rn|zcadüzenlenen bilgilendire seminerleri

i Askıya alma başvuruları duluruları (e-posta)

EResmiGazete,deyayımlanantarifekontenjanıuygulanmasıhakkındaKararveTebliğler

nDiğer.

8-Bakanlığ|m|zcıdüzenlenen,aslıryaalmasistemivetarifekontenjanlarıhaklırndaki
Orrrrİ""Ur..e seminerlerine katrldrnız mr?

nEvet

iHayır

9_Asluya alma sisteminden faydalandın ızmı?Faydalandıysanız kaç yıldır bu sistem kapsamında

ithalat yapryorsunuz?

nDaha önce faydalanmadım

ithalat yapryorsunuz?

lDaha önce faydalanmadım

10_ Taife kontenjanından yararlandrnrz mı? yararlandrysanrz ne kadar süredir bu kapsamda

D1-3 yıl D4-5 yıl I6-i0 yıl I10 yıldan fazla

D1-3 yıl E4-5 yıl 16-10 yıl tr10 yıldan fazla



11- Şimiliye kadar kaç ürün için tarife kontenjanrndan yararlandrnrz?

n1 ıirrın !2 tiriin il3 ürtin n4 tirtin il5 ve dahafaz|a

12.Asloyaalmasistemivetarifekontenjanlarınrnfirmanrzaolanetkisinedir?

lÇok olumlu

iOlumlu

nEtkisi yok

nOlumsuz

lÇok olumsuz

13.Aslııyaalmasistemivetarife-::i::111.:1"danfaydalanmasonrasrfirmanrzfaalŞetlerinde
;İ#,rffi ıno, o,u" ise hangi konuıarda?

14_ Bakanlrğrn askrya alma sistemiyle ilgili internet sitesini incelediniz mi? söz konusu site sizce

yeterli mi?

ı İnternet sitesini incelemedim

İEvet çok yeterli

nEvet, yeterli

lkararsızım

İHayır, yetersiz

lHayrr, çok yetersiz

T.t rolo.1i kullanımı

Nit"ıitıi iş gücü saylsr

Personel sayısı



l'_Askıya alma sisteminden firmaların yararlanma oranınl artırmak iÇin önerileriniz nelerdir?

Anketi doldurduğunuz için teşekkür ederiz, Anketi mba}ıata@elionoırri,gQyJır e_posta adresine

iletmenizi rica ederiz,


