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“KOBİ’ler için Gümrük Birliği” Projesi kapsamında Tekstil sektörünü temsilen Enver Öztürkmen 

ile bir röportaj gerçekleştirdik. Kendisi Türkiye’nin Güneydoğu bölgesini bir araya getiren sivil 

toplum kuruluşu olan Güneydoğu Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu’nun (GÜNSİFED) 

başkanlığını üstleniyor. 

Enver Öztürkmen’e şunları sorduk: 

➢ Tekstil sektörü için mevcut Gümrük Birliği anlaşmasının yarattığı problemler 

nelerdir? 

➢ Tekstil 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, Enver Öztürkmen’in cevabını sunuyoruz: 

“Gaziantep’teki işletmeler için, ister tekstil ister bölgedeki başka sektörden olsun, ihraç edilen 

ürünlerin büyük bir kısmı coğrafi konumumuz komşu ülkelerle iyi ticaret yapabilmemizi 

sağladığı için Orta Asya’ya gidiyor. Gaziantep, Türkiye’nin en hızlı büyüyen şehirlerinden biri 

ve kültür, gastronomi ve İpek Yolu üzerinde yer alan bir ticaret merkezi olarak, Doğu ve Batı 

arasında bir ticaret köprüsü işlevi görüyor. 189 ülkeye yaklaşık 8 milyon $ değerinde ihraç 

yapan Türkiye’nin 6. en büyük ihracatçısı bu şehir, aslında daha büyük bir potansiyele sahip. 

Firmaların çoğu aile işletmeleri ve KOBİ’ler. Gümrük Birliği’nin güncellenmesi rekabetçiliğin 

arttırılmasında ve e-ticaretin, dijitalleşmenin, kayıtlı iş gücünün, bilgi ve deneyim 

aktarımının vb. teşvikinde önemli bir rol oynayacaktır. İşçiye ve hammaddeye sahibiz, ama 

hammaddeyi nasıl kullanacağımıza ve ortak aklı nasıl yaratacağımıza dair fikre ve vizyona 

ihtiyacımız var. Birlik, sektör ve işletmeler için ticareti nasıl geliştireceğimize rehberlik 

etmelidir. 

Gümrük Birliği’nde modernleşmeyi sadece ticari amaçlar için değil, ayrıca AB’ye 

yakınlaşabilmek için de destekliyoruz.  



Politik nedenlerden ötürü taraflar arası ilişkilerde iniş çıkışlar yaşandı. Türkiye’nin katılımı 

hiçbir üyenin ajandasında yer almadı. AB, bir o kadar da Türkiye, iyi ilişkiler kurma niyetinden 

uzaklaştılar vs. Öte yandan, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi iyi ilişkiler ya da en azından iyi 

ilişkiler kurma isteğini başlatabilir, her iki taraf için temiz bir sayfa açabilir. 

Türk vatandaşlarına sözü verilen ama hala askıda kalan önemli bir diğer mevzu ise vize 

serbestliği. Gümrük vergileri ve kota sınırlamaları yeniden ele alınmalı ve gümrük tarifesi 

dışı engeller elenmeli. AB’nin 3. ülkelerle imzaladığı STA’lar bizim için her zaman dezavantaj 

yaratmaktadır ve AB bunu gözeterek bu STA’lara Türkiye’yi de dâhil etmelidir.” 

 


