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“KOBİ’ler için Gümrük Birliği” projesi kapsamında Lojistik Sektörünü temsil etmek üzere Ali 

Avcı ile bir röportaj gerçekleştirdik. 1956 doğumlu Ali Avcı ulaşım, depolama, antrepo, 

konteynır terminali, liman hizmetleri ve gümrükleme gibi alanlarda hizmet veren 

CeyGroup’un yönetim kurulu başkanlığını yürütüyor. CeyGroup ayrıca çoklu taşımacılık, 

uluslararası liman işletmeciliği ve çevresel hizmetlerde de yatırım yapmakta. Avcı, üniversite 

ve ilgili kuruluşlar tarafından düzenlenen konferanslara hem konuşmacı hem de dinleyici 

olarak katılıyor. Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Türk Sanayicileri 

ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) gibi ticari kuruluşlara üyeliği bulunmakta. Kendisi şu anda 

Sektörel Dernekler Federasyonu’nun (SEDEFED) başkanlığını üstleniyor.  

Ali Avcı’ya şunları sorduk: 

➢ Lojistik sektörü için mevcut Gümrük Birliği anlaşmasının yarattığı problemler nelerdir? 

➢ Lojistik sektörü bazında Gümrük Birliği’nin güncellenmemesinden kaynaklanan 

tıkanıklıklar nelerdir? 

➢ Sektörün Gümrük Birliği’nin güncellenmesi konusunda beklentileri nelerdir? 

➢ KOBİ’lerin bu süreçten yararlanabilmesi ve rekabetçiliklerini arttırabilmeleri için 

tavsiyeleriniz var mı? 

 

Aşağıda, Ali Avcı’nın cevabını sunuyoruz: 

 

“1970 ve 1980lerde bölgede karayolu taşımacılığında Bulgarlar başı çekiyorlardı. Bugün, 

Türkler kara taşımacılığında öncülük ediyorlar. Problemlerin başında sınırlarda karşılaşılan 

gümrük vergisi geliyor. Buna intermodal taşımacılık yoluyla kamyonları İtalya’ya ve İtalya’dan 

da ürünleri varış noktalarına; sözgelimi Almanya’ya, Hollanda’ya vs. taşıyarak alternatif bir 

çözüm bulduk. Bir süre sonra bunda da problemlerle karşılaştık. Şimdiye değin oluşan 

problemlere çözümler üreterek bu noktaya kadar geldik. Mevcut durumda, karayolu 

taşımacılığı en pratik yol. Ne yazık ki oldukça maliyetli, çünkü gümrük vergileri var. Bir diğer 

sorunsa ürünlerimize izin olduğu halde sınırı geçişte ürünleri taşıyan kamyonlara izin 

verilmemesi. Lojistik sektörünün karşılaştığı diğer bir sorun vizeler. En az 2-3 hafta 

öncesinden vizeye başvurmamız gerekiyor ve buna ek olarak 10 gün vizeyi almayı bekliyoruz. 

Vize için bu kadar çok vakit kaybediyorken nasıl ticarette başarıyı yakalayabiliriz ki? 



Lojistik sektöründe kullandığımız teçhizat ve makinelerin %90’ı AB ülkelerinden ithal 

ediliyor.  Limanlarda uygulanan fiyatlar rekabetçi fiyatlar. Ürünleri Türkiye’den AB ülkelerine 

nakletmek için Türkiye’den Almanya’ya kadar uzanan demir yolumuz var. Deniz, kara ve 

demir yolu taşımacılığında avantajlı konumdayız. E- ticaret konusunda çok aktif olunmasa da 

havayolu taşımacılığında iyi gidiyoruz. Ürünleri istenilen koşullarda, zamanında ve hesaplı 

taşıdığımız için hizmetlerimizin kalitesi oldukça yüksek. Düşük kar ve düşük maliyet ile iş 

yaptığımız için kâr marjımız da düşük oluyor. Sektörde ayrıca esneklik, filo, depolama ve 

antrepo bakımından da lideriz. 

Türkiye’de lojistik sektörü hem küçük hem orta ölçekli işletmelerden oluşmakta, ama sektörde 

orta ölçekli işletmelerin sayısı küçük işletmelerden daha fazla. Küçük ölçekli işletmelerin bir 

kısmı tekelleşme ve büyüme sonucu silinmiş durumda.  Az bir yüzdeye sahip olmalarının bir 

diğer sebebi ise ürün standartlarının AB standartlarını sağlamaması. AB standartlarını 

yakalayabilmeleri için hızlı harekete geçmeleri, daha fazla insan istihdam etmeleri ve yaptıkları 

işten ödün vermemeleri gerekiyor. Gümrük Birliği’nin derinleşmesi beraberinde küçük 

ölçekten orta ölçekli işletmelere geçişi getirecektir. 

Gümrük Birliği kapsamında Lojistik sektöründeki KOBİ’ler için kısıtlamalar olmaksızın 

taşımacılığın sağlanmasına ihtiyacımız var.  Kolaylaştırıcı ölçümlere, kotaların 

kaldırılmasına, vize prosedürleri ve gümrük vergilerinde (hizmet ve ürünlerin serbest 

dolaşımı, vize serbestleştirilmesi vs) iyileştirmelere ihtiyacımız var. Hizmetlerin 

taşımacılığında da kolaylaştırmalara gidilmeli. Ancak bu iyileştirmeler yapılırsa, lojistik 

sektörü tam kapasitesine ulaşabilir ve KOBİ’ler Gümrük Birliği’nden daha etkili yararlanabilir. 

KOBİ’ler her iki tarafta uygulanan yönetmelikleri takip edebilmeli. Gümrük Birliği’ndeki en 

en güncel kural, bilgi ve yönetmelik değişimine erişebilmeliler. KOBİ’lerin ilgili bilgiye 

ulaşabilmeleri için uzmanlarla çalışmaları gerekiyor, ama hiçbir uzmanı tanımazlarken nasıl 

doğru kişiyi seçebilirler? Bu nedenle sürekli bilgi akışının sağlandığı güvenilir bilgi ve idare 

kanallarına ihtiyaç duyuyoruz.  

Yatırımlar konusunda hiçbir kısıtlama görmüyoruz ve Avrupa’da yatırım yapabiliyor, iş 

kurabiliyor, ortaklık yapabiliyor ve marka temsiliyet hakkı alabiliyoruz. 

Lojistik sektörünün KOBİ’leri olarak Gümrük Birliği’nin güncellenmesinden yanayız, 

hizmetlerin ve yukarıda belirtilen problemlere sunulan çözümlerin eklenmesini talep 

ediyoruz.”  

 


