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“KOBİ’ler için Gümrük Birliği” projesi kapsamında Tekstil – Hazır Giyim Sektörünü temsil 

etmek üzere Hüseyin Öztürk ile bir röportaj gerçekleştirdik. Kars’ta 1965 yılında doğan 

Hüseyin Öztürk eğitimi sonrası 1982 yılından itibaren aile şirketinde çorap sektörüne girdi ve 

2004 yılına kadar çorap üretimi ve iplik ticareti yaptı. 2004 yılında kurduğu kendi şirketinde 

de üretime ve ithalat-ihracata devam etti. 2006 yılı itibari ile Rapsodi markasını da bünyesine 

katan Hüseyin Öztürk, çorap sektöründeki faaliyetini üretici, ithalatçı ve ihracatçı olarak 

sürdürüyor. Birçok sivil toplum örgütünde kurucu ve yönetici olarak görev alan Öztürk, 

Türkiye’de çorap sektörünün tek çatı örgütü olan Çorap Sanayicileri Derneği’nin (ÇSD) 

başkanlığıyla birlikte Haziran 2012’den bu yana Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (TMHGF) 

Başkanlığı yapıyor. 

Hüseyin Öztürk’e şunları sorduk: 

➢ Tekstil-Hazır Giyim sektörü için mevcut Gümrük Birliği anlaşmasının yarattığı 

problemler nelerdir? 

➢ Tekstil-Hazır Giyim 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, Hüseyin Öztürk’ün cevabını sunuyoruz: 

“AB ve Türkiye arasında Gümrük Birliği Anlaşması imzalanıp yürürlüğe girdiğinde, sektör 

başta bu gelişmeden olumsuz etkilense de hızlı ilerleyip rekabetçiliğimizi arttırmayı başardık. 

1995’te sektörün ihracat değeri 8,3 milyar $ seviyesindeydi. (6,2 milyar $ hazır giyim ve 2,1 

milyar $ tekstil olmak üzere) İhracatımızda AB’nin payı %64, tekstil ve hazır giyim sektörünün 

total ihracattaki oranı %43’tü.   

Bugün, AB’nin total ihracat değeri 2,2 trilyon $ seviyesinde ve Türkiye’nin bundaki payı 

%3,8 ile 84,3 milyon $. Birliği hazır giyimdeki total ihracat değeri 104 milyon $ ve 

Türkiye’nin bundaki payı %11,5 ile 12 milyon $. AB’nin total Tekstil ihracatı 21 milyon $ 

değerinde ve Türkiye’nin katkısı %17,9 ile 3,7 milyon $ civarında geziniyor. 



Çin ve Bangladeş’ten sonra Türkiye AB’nin en büyük üçüncü hazır giyim tedarikçisi 

konumunda. Bu durum tekstilde Çin’den sonra en büyük ihracatçılığıyla devam ediyor. 

2018’in sonlanmasıyla birlikte, AB ülkelerine hazır giyim ürünlerimizin %71’i (17,6 milyon $ 

değerinde) ve tekstil ürünlerimizin %40’ı (8,5 milyon $ değerinde) ihraç edilmiş oldu. 

Rakamların da desteklediği üzere, 1995’te AB ve Türkiye arası gümrük sınırlamaları 

kalktığından beri Tekstil ve Hazır Giyim sektörü rekabetçiliğini ve kapasitesini arttırmış 

bulundu. 

Ne var ki markete yakınlık, deneyim, iletişim, uzmanlık ve kalifiye eleman konuları göz önüne 

alındığında Türkiye’nin AB piyasasındaki payının yetersiz olduğu görülebilir. Hazır giyim 

sektöründe yatırım değeri düşük, istihdam ve ihraç ürünlerindeki katma değer oldukça 

yüksek. Tamamen yerel sermaye ile dönen lokal bir sektör olmasına karşın dış ticaret 

fazlasında başı çekiyor. Bu nedenle, Gümrük Birliği’nin güncellenmesinde en stratejik sektör 

olarak ele alınması gerekiyor. 

Önümüzdeki en büyük sıkıntı satışlarımızda kayıplara sebep olan istikrarsız döviz kurları. 

Faaliyetlerimiz için sabit kura ihtiyacımız var. Kota ve vize sorunu yaşamıyoruz, ancak bu 

istikrarsız kur ortamı fiyatlar üzerinde baskı yaratıyor. 

Taraflar arası Serbest Ticaret Anlaşmalarından değil, Gümrük Birliği’nin 

modernleştirilmesinden taraftarız. AB ile imzalanacak bir Serbest Ticaret Anlaşması 

maalesef bizleri 3. Dünya ülkesi konumuna düşürmekle kalmayıp güncellenmiş bir Gümrük 

Birliği’nin avantajlarından da mahrum bırakacaktır. Mevcut anlaşma ile sahip olduğumuz 

avantajları korumalı ve modern bir Gümrük Birliği ile bu avantajları maksimize etmeliyiz. 

Türkiye’nin elinde tuttuğu (markete yakınlık, deneyim, iletişim, uzmanlık ve kalifiye 

eleman) avantajları, AB’nin diğer ülkelerle düzenlediği STA’lar gölgelemektedir. 

Modernleşmiş bir anlaşma ile bu olumsuzlukların önün geçilmelidir. 

Modernleşmiş Gümrük Birliği’nde taraflar, üye bir ülke olmayan Türkiye’nin karar verme 

süreçlerinde bulunamamasından doğan sorunlara çözüm üreten mekanizmalar 

geliştirmelidir. Bu durumu gözeten olası durumların da tartışılması gerekir.” 

 

 

 

 


