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“KOBİ’ler için Gümrük Birliği” konusu çerçevesinde, Makine İmalatı sektörünü temsilen Sefa 
Targıt ile bir röportaj düzenledik. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği’nden 
mezun Targıt, mezuniyetinden sonra inşaat sektöründe çalıştı ve 1992’den bu yana 
ASRAY’da asansör parçaları imalatı üzerine çalışıyor. Kendisi ASRAY’ın hem şirket ortağı hem 
de şirketin Genel Müdürlüğü’nü üstleniyor. Ayrıca Targıt’ın Türk Girişim ve İş Dünyası 
Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) gibi ticari 
kuruluşlara üyeliği bulunmakta. 

Sefa Targıt’a şu soruları sorduk; 

➢ Makine İmalat Sektörü için mevcut Gümrük Birliği anlaşmasının taşıdığı problemler 

nelerdir? 

➢ Makine İmalat 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, Sefa Targıt’ın cevabını sunuyoruz: 

 

“Türkiye’de Makine İmalat Sektörü ağırlıklı olarak KOBİ’lerden oluşmakta. 1995’ten beri, 

Gümrük Birliği Anlaşmasının kabulüyle birlikte, kendi teknik yönetmeliğimizi AB’ninki ile 

uyumlu hale getirdik.  Bu şüphesiz, sektörde KOBİ’lerin yolunu açtı ve AB ülkelerinden daha 

fazla yabancı kaynaklı yatırımın Türkiye’ye gelmesini sağladı. Ne var ki, vize serbestliği 

sağlanmadan AB ile dış ticaret kısıtlıydı.  Şirket çalışanları için vize almaya çalıştığımızda ciddi 

sıkıntılarla karşılaştık. Makine ticareti yaptığımız için aynı zamanda montaj, bakım vb. 

hizmetleri de sunuyoruz, bu ihracat yaptığımız ülkelere de ilgili personeli göndermemiz 

gerektiği anlamına geliyor. Hizmet sektörünün Gümrük Birliği’ne katılması lazım, aksi 

taktirde Gümrük Birliği’nden verimle yararlanabilmemiz mümkün görünmüyor. Bu, 

sektörün karşılaştığı en önemli bariyer. 

  

Aynı problemler sektördeki KOBİ’lerin ileri teknoloji firmalarından geride kalmasına sebep 

oluyor.  Çalışanlarımızı ister teknik hizmetler için ister network (fuarlar vs) amacıyla olsun yurt 

dışına yollarken zorluklarla karşılaştığımız için daha az bilgi aktarımı, daha az uygulama örneği, 

daha az farklı teknoloji görme şansı yakalıyoruz.  



 

Mevcut Gümrük Birliği 25 yıl öncesine dayanan bir antlaşma ve günümüzün ihtiyaçlarına 

cevap ver(e)miyor. Eğer hizmet sektörü de Gümrük Birliği’ne eklenmiş olsaydı, global 

tedarik sisteminden çok daha fazla yararlanabilirdik. 

KOBİ’lerin daha fazla ihracat yapmasının önündeki en büyük engeller arasında krediye erişim 

sıkıntıları (sözgelimi Almanya’da Hermes kredileri varken Türkiye’de bu tarz kredilendirmeler 

yok), ucuz ve sürdürülebilir enerji kaynaklarından mahrumiyet ve ticaret finansmanının 

eksikliği başı çekiyor. 

AB ve diğer ülkeler, örneğin MERCUSOR ülkeleri, arasında imzalanan Serbest Ticaret 

Anlaşmalarının ticaret hacmimizi küçültüp sektörü olumsuz etkilediğin unutmamak gerek. 

Makine imalat sektörünün KOBİ’leri olarak Gümrük Birliği’nin güncellenmesinden yanayız, 

hizmetlerin ve yukarıda belirtilen problemlere sunulan çözümlerin eklenmesini talep 

ediyoruz. “ 


