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“KOBİ’ler için Gümrük Birliği” Projesi kapsamında Cam Sanayiyi temsilen Tuğrul Baran ile bir 

röportaj düzenledik. 1973 Kütahya doğumlu Tuğrul Baran, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik 

Elektronik bölümünden lisans derecesini tamamladı. 

Evler için cam ürünleri üreten LAV’da Elektrik Mühendisi olarak çalışmaya başlayan Baran, 

üretim ve pazarlama gibi pek çok departmanda yer aldı. 2012’den beri, Genel Müdür olarak 

görevine devam ediyor. 

Kalite yönetim sistemleri, Üretim ve Bakım Yönetimi, Satış ve Pazarlama Stratejileri üzerine 

aktif şekilde çalıştı. Yönetim Kurulu üyesi olarak TÜRKONFED’de, KALDER’de, KOSBİAD’da yer 

aldı, TOBB Cam Ürünleri Endüstri Meclisi ve 1. OSB Girişimcilik Kurulu’nda çalıştı. 

Tuğrul Baran’a şunları sorduk: 

➢ Cam Sanayi sektörü için mevcut Gümrük Birliği anlaşmasının yarattığı problemler 

nelerdir? 

➢ Cam Sanayi 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, Tuğrul Baran’ın cevabını sunuyoruz: 

“Türk Cam Sanayi şirketleri en büyük üreticilerden: Paşabahçe dünyanın en büyük 3. cam 

şirketi ve LAV 5. sırayla onu takip ediyor. Mevcut durumda karşılaştığımız problemlerden biri 

ikinci yarıdan itibaren taşıma kotaları azaldı ve Avrupa’ya kara nakliyesi bulmak gittikçe 

zorlaştı. Dolayısıyla kota nedeniyle eskiden olduğu kadar çok ürün satamıyoruz. Kara 

nakliyatında kotaların kaldırılmasını umuyoruz. 

Ayrıca bazı elektrikli ev aletleri firmalarının (Tefal vs.) yasa dışı ticaret uygulamalarıyla 

uğraşıyoruz. Bu firmaların bazıları ürünlerini Çin’de üretiyor, sonra ürünü Avrupa’ya örneğin 

Romanya’ya sokuyorlar. Orada etiketlendikten sonra Türkiye’ye giriş yapılıyor. Böyle yasadışı 

ticaret uygulamaları sona erdirilmeli. 



Size başka bir hikâye anlatayım: Sektörümüzün en büyük ticari pazarı Frankurt’ta yer alıyor. 2-

3 sene önce Suudi Arabistan’dan bir şirketi bildirip kapattırdık çünkü bizim ürünlerimizin 

aynısını taklit ediyorlardı. Bir sene sonra, Yunan bir şirketin aynı şeyi yapıp ürünlerimizi 

kopyaladığını gördük. Durumu polise bildirdik. Yunanistan AB üyesi olduğu için sivil bir polis 

yolladılar ve şirkete sadece uyarı cezası verilip ürünleri fuarlarından çekmeleri istendi. Fikri ve 

endüstriyel mülkiyet hakları güncellenmiş Gümrük Birliği ya da başka bir platform ile koruma 

altına alınmalı. 

Türkiye ve Meksika Serbest Ticaret Anlaşması görüşmelerine başladı, ancak Meksika 

çekincede çünkü zaten AB ile bir STA’ya sahipler. Öte yandan, Türkiye Meksika’ya 3. dünya 

ülkesi olarak ihracatta bulunuyor ve %15 vergi ödüyoruz. Türkiye, AB’nin 3. dünya ülkeleri 

ile imzaladığı STA’lara dahil edilmeli.  

Cam sektöründe, çoğu KOBİ yöneticisi/sahibi sınırlı eğitime sahip, yeterli yabancı dil 

yetenekleri yok, AB pazarına girip ihracatta bulunmak istiyorlar ama işletmelerini 

dönüştüremiyor ve Avrupa pazarında var olabilmek için gerekli standartlara uyamıyorlar. 

AB pazarına nasıl gireceklerini bilmeseler de Gümrük Birliği sayesinde KOBİ’lerin çoğu Orta 

Asya gibi diğer pazarlara kıyasla daha dengeli ve güvenilir olan AB pazarının bir parçası olmak 

istiyor. Eğer ortak fuarlar ve ortak satış teşkilatları tarafından desteklenirse Gümrük 

Birliği’nden KOBİ’ler daha etkin şekilde yararlanabilirler. Bu konuda Brezilya-Çin arasında 

yaşanan bir örnek verebilirim: İki ülke bir platform kurdular ve Çin hükümetince desteklenen 

Çinli KOBİ’ler bir portföy hazırlayarak Brezilya’da şirketler açıp ürünlerini sattılar. 

Avrupalı şirketlerin imalat maliyetlerine bakınca büyüyemediklerini, bir kısmının el 

değiştirdiğini, bazılarının satıldığını görüyoruz. Buna ek olarak, Türkiye İran ve Mısır’daki 

rakiplerine kıyasla Gümrük Birliği ve lojistik avantajı taşıyor. Tüm bunları birleştirdiğimizde, 

Türkiye AB için doğru nokta oluyor ve AB cam sanayi pazarının merkezi haline gelme 

potansiyeline sahip. Bu hedefi gerçekleştirebilmek için daha fazla yatırımı desteklemeliyiz.” 

 

➢ Kara nakliyat kotalarının önüne geçilmesi. 

➢ AB, diğer 3. dünya ülkeleri ile imzaladığı STA’lara Türkiye’yi de dahil etmeli. 

 


