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“KOBİ’ler için Gümrük Birliği” Projesi kapsamında, Makine İmalatı sektörünü temsilen Yusuf 

Yılmaz ile bir röportaj gerçekleştirdik.  Yılmaz, Onfiltre’nin Genel Müdürü, Akdeniz Tüccar ve 

Sanayici İş Adamları Derneği’nin (ATSİAD) Başkanı ve İskenderun Ticaret ve Endüstri Odası’nın 

Başkanı. 

ONFİL Filter, Türkiye’nin Makine İmalatı firmaları arasında önemli bir yere sahip. Şirket, 

1996’da İskenderun’da üretim faaliyetlerine başladı. Başlıca ürünlerini yağ, yakıt, kabin; ağır 

donanımlar, kamyonlar, binek araçları, hafriyat ve tarım uygulamaları için hidrolik ve hava 

filtreleri oluşturuyor. Dünya çapında 35 ülkeye ürünlerini ihraç eden firmanın 30 yerel bayisi 

bulunuyor. 

Yusuf Yılmaz’a şunları sorduk: 

➢ Makine İmalatı sektörü için mevcut Gümrük Birliği anlaşmasının yarattığı 

problemler nelerdir? 

➢ Makine İmalatı 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, Yusuf Yılmaz’ın cevabını sunuyoruz: 

“KOBİ’ler sektörümüzde oldukça baskınlar, dolayısıyla sektörü besleyecek her düzenleme 

KOBİ’lerin de yararına olacaktır. Vize serbestisi, Gümrük Birliği dendiğinde akla gelen ilk 

sorunlardan. AB ülkelerine yolculuk oldukça masraflı ve vize prosedürleri verimsizliğe yol açan 

uzun bir süreç gerektiriyor. 

KOBİ’ler için, bilgi aktarımı ve kapasite geliştirme çok önemli. KOBİ’ler için bu tarz konuların 

ele alındığı ayrı bir bölüm oluşturulmalı. KOBİ’ler market deneyiminde yetersiz kalıyor, ticaret 

düzenlemelerine ilişkin bilgiye ve yüksek teknolojiye ulaşmada sıkıntı yaşıyor, kalifiye eleman 

bulamıyor vs. KOBİ’lerin rekabetçiliğini arttırabilmemiz için kapasite geliştirme 

uygulamalarına gereksinim duyuyoruz. 



Hizmet sektörü güncellenmiş Gümrük Birliği’ne dahil olmalı, çünkü bugün endüstriyel bir 

ürün sattığınızda aynı zamanda onun kurulum ve bakım gibi hizmetini de satıyorsunuz. Artık 

hizmet sektörünü makine imalatı sektöründen ayıramazsınız. 

AB’nin 3. Ülkelerle imzaladığı STA’lar ticaretimizi olumsuz etkilemekte ve biz Türkiye’nin bu 

anlaşmalar tartışılır ve imzalanırken masada olmasını istiyoruz. Gümrük Birliği bundan 25 

sene önce imzalandı ve maalesef bugünün iş dünyasının istek ve ihtiyaçlarını karşılamasını 

bekleyemeyiz. Güncel bir Gümrük Birliği Anlaşması politik ve ekonomik ilişkileri 

güçlendirecektir.” 

 

 


