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“KOBİ’ler için Gümrük Birliği” Projesi kapsamında, Demir-Çelik Sektörünü temsilen Faruk 

Ekinci ile bir röportaj düzenledik. 

Faruk Ekinci 1949’da Adana-Ceyhan’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Adana-

Ceyhan’da tamamladı. Yıldız Teknik Üniversitesi inşaat mühendisliğinden mezun oldu. 

1972’de Karabük’te hadde yöneticisi olarak işe başladı. 1983’te Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi 

A.S.’nin genel müdürü oldu ve sonrasında Yatırım ve Planlama departmanının koordinatörü 

olarak devam etti. 1986’da New York merkezli Ekco Ind. Inc.’de genel müdür olarak çalışmaya 

başladı. 1991’de Türkiye’ye döndüğünde Ekinciler kurulunda başkanlık görevine geldi. Kendisi 

hala Ekinciler’de ortak başkan olarak çalışıyor. Ayrıca DASİFED’in yanı sıra, TÜSİAD ve TESEV 

gibi sivil oluşumlarda da yer alıyor. 

Faruk Ekinci’ye şunları sorduk: 

➢ Demir-Çelik sektörü için mevcut Gümrük Birliği anlaşmasının yarattığı problemler 

nelerdir? 

➢ Demir-Çelik 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, Faruk Ekinci’nin cevabını sunuyoruz: 

“Gümrük Birliği çerçevesinde, sektörümüzün yaşadığı bir kota problemi yok. Ancak, 

Türkiye’nin anlaşmadan tam olarak yararlanamadığını söyleyebiliriz. Türkiye’nin AB Demir-

Çelik pazarındaki payı %5. AB’nin Türkiye’de Demir-Çelik pazarındaki payı ise %30. AB şimdi 

payını %3’e indirdi ve Türkiye’nin buna henüz bir karşılık vermedi. 

• AB, Türkiye’ye dampingli ürünler sokuyor. 

• Türkiye’nin bu konuya yönelik önlemleri yeterli değil. 

• Gümrük Birliği’nin Türkiye’ye ne kattığını sorarsanız, cevabım kalite olur. Türkiye’de 

verilen sertifikalar artık itibarlı. Kalitenin artmasının bir sonucu olarak verimlilik de 

arttı. 



• Sektörümüzdeki işletmeler oldukça büyük. Her biri 400-500 işçi istihdam ediyor. 

Haddehanelerde bile 150 işçi çalıştırılıyor. 

• Sektör katma değerli ürün üretemiyor, bunun arkasındaki sebep ise Türkiye’nin zayıf 

endüstriyel politikaları. Üstelik ürünler düşük kapasite ile üretmeye çalışıyoruz. Karlılık 

düşük. Üreticiler yeni yatırımlarda bulunamıyorlar. 

• Sektörde ciddi bir kayıt dışılık sorunu var ve denetleme olmadığı için devam edecek.  

• Sektörde AB sermayesi yok. 

• Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, tahkim meselesini gözetirsek yararlı olacaktır. 

Sözgelimi, mevcut durumda bir kota sıkıntısı varsa ihtilafa düşüldüğünde Komisyon’a 

gideriz. Dolayısıyla bu politik bir ihtilafa döner ve veto alır. Oysaki tahkim süreci politik 

olmamalıdır. 

• Çok uzun süredir, Demir-Çelik Sektörü için Türkiye’de teşvik verilmedi.” 


