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"KOBİ'LER İÇİN GÜMRÜK BİRLİĞİ"
TOPLANTISI
T�caret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdür Yardımcısı Bahar Güçlü:- "Gümrük B�rl�ğ�,
sadece t�caret�n gel�şmes� açısından değ�l, aynı zamanda b�rçok alanda Türk�ye'dek� ekonom� ve yatırım
ortamının yasal altyapısını oluşturan alanlarda da
16 Ocak 2020 Perşembe 16:23
İSTANBUL (AA) - T�caret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdür Yardımcısı Bahar Güçlü,
"Gümrük B�rl�ğ� sadece t�caret�n gel�şmes� açısından değ�l, aynı zamanda b�rçok alanda Türk�ye'dek� ekonom� ve
yatırım ortamının yasal altyapısını oluşturan alanlarda da çok öneml� gel�şmeler sağlanmasına �mkan tanıdı.
Gümrük B�rl�ğ�'n�n güncellenmes� konusunda KOBİ'ler�n akt�f yer alması öneml�." ded�

Türk G�r�ş�m ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) tarafından İstanbul'da düzenlenen toplantıda
"KOBİ'ler İç�n Gümrük B�rl�ğ�" konusu masaya yatırıldı. KOBİ'ler�n Türk�ye ve AB arasında devam eden Gümrük
B�rl�ğ� anlaşması güncellenme sürec�nde akt�f rol üstlenmes� ve bu süreçten azam� fayda sağlamaları amacıyla
hayata geç�r�len "Gümrük B�rl�ğ�'n�n KOBİ'ler�n Rekabetç�l�ğ�n� ve Ad�l T�caret Gücünü Yükseltme Hedef�yle
Güncellenmes�" projes�n�n kapanış etk�nl�ğ� gerçekleşt�r�ld�.

T�caret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdür Yardımcısı Bahar Güçlü, çalışmanın
TÜRKONFED tarafından yapılmasının önem�ne �şaret ederek, son 10 yıllık trendde �hracatta KOBİ'ler�n payının
yüzde 55 �la yüzde 60 arasında değ�şt�ğ�n� �fade ett�.

İhracatın çok öneml� kısmını gerçekleşt�ren özel sektör tems�lc�ler�n�n süreçte akt�f şek�lde yer almasının müh�m
olduğunu vurgulayan Güçlü, şunları kaydett�:

"Gümrük B�rl�ğ� yürürlükte olduğu yıllar boyunca Türk�ye-AB t�car� ve ekonom�k �l�şk�ler�ne, taraflar arasındak�
entegrasyonun gel�ş�m�ne çok öneml� katkı sağladı. 2018 yılında 165 m�lyar dolara ulaşan b�r t�caret hacm�nden
bahsed�yoruz ancak Gümrük B�rl�ğ�, sadece t�caret�n gel�şmes� açısından değ�l, aynı zamanda b�rçok alanda
Türk�ye'dek� ekonom� ve yatırım ortamının yasal altyapısını oluşturan alanlarda da çok öneml� gel�şmeler
sağlanmasına �mkan tanıdı."

Güçlü, Türk�ye �le �l�şk�ler�n gel�şmes�n�n AB tarafından da öneml� olduğunu bel�rterek, tüm gel�şmeler
doğrultusunda, Gümrük B�rl�ğ�'n�n hem günümüz şartlarına uydurulması hem de Gümrük B�rl�ğ�'nde �şley�ş�n
�y�leşt�r�lmes� �ç�n güncelleme sürec�n�n başlatıldığını aktardı.

Gerekl� güncellemen�n yapılmasının �k� taraf �ç�n de kazan-kazan �l�şk�s� yaratacağını �fade eden Güçlü, AB'ye
olan entegrasyonun daha da �ler� taşınacağı b�r paket üzer�nde uzlaşıldığını, bu anlamda çalışmaların devam
ett�ğ�n� b�ld�rd�.

- "AB �le Türk�ye �l�şk�ler�n�n durgunluğu b�raz da AB'n�n �çsel sorunlarından kaynaklandı"

Dış�şler� Bakanlığı Avrupa B�rl�ğ� Başkanlığı Tek Pazar ve T�caret Da�re Başkanı Arzu Kütükçüoğlu da AB �le
Türk�ye �l�şk�ler�n�n durgunluğunun b�raz da AB'n�n �çsel sorunlarından kaynaklandığını söyled�.

Sadece Türk�ye'den kaynaklanan sorunlar olmadığını bel�rten Kütükçüoğlu, "Türk�ye açısından AB, her zaman
stratej�k b�r hedef olmaya devam ett�. Burada h�çb�r sıkıntı yok. İş dünyamızın da bu düşüncede olması çok
öneml�. AB açısından mevcut ekonom�k �l�şk�ler� karşılıklı kazan-kazan çerçeves�nde gel�şt�rmek her zaman çok
elzem. AB'de yen� kom�syonla b�rl�kte zorlu gündeme rağmen Türk�ye �ç�n yen� fırsatlar çıkab�l�r." şekl�nde
konuştu.

Türk Sanay�c�ler� ve İş İnsanları Derneğ� (TÜSİAD) Genel Sekreter� Bahadır Kaleağası �se sürece �l�şk�n şu
değerlend�rmelerde bulundu:
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"Gümrük B�rl�ğ�'n�n güncellenmes� çerçeves�nde yol har�tasını, �ç�nde bulunduğumuz yüzyılın koşullarına nasıl
uyarlayab�leceğ�m�z çok öneml�. Bundan sonra Gümrük B�rl�ğ�'n�n güncellenmes� �le �lg�l� çabalarımızda, ne kadar
bunu başarır ve sürdürüleb�l�r kalkınma hedefler� f�ltres�n� tutab�l�rsek tıkanmışlığı, enerj�s�z�l�ğ� aşmak �ç�n o kadar
heyecan bulab�l�r�z. Gümrük B�rl�ğ� 5.0'a g�tmem�z gereken b�r dönemdey�z. D�j�talleşmey�, �kl�m konularını, sosyal
konuları �çeren, bu alanlarda da Türk�ye'n�n AB �le h�zalanmasını �çeren b�r Gümrük B�rl�ğ� talep etmel�y�z."

- "Gümrük B�rl�ğ�'n�n güncellenmes�, uzun vadede stratej�k b�r hedef"

TÜRKONFED Yönet�m Kurulu Başkan Yardımcısı Al� Avcı, Türk�ye'n�n en büyük t�caret ortağı ve uluslararası
yatırım kaynağı olan AB �le entegrasyon sürec�n�n, geçen 25 yılda Türk�ye'n�n rekabetç�l�k ve yatırım ortamından
ekonom�k büyümeye, tur�zm ve teknoloj�n�n gel�ş�m�nden çalışan hakları ve sosyal haklardak� �lerlemeye, b�rçok
alanda destekley�c� b�r rol oynadığını vurguladı.

Bu entegrasyon sürec�n�n yapı taşlarından olan Gümrük B�rl�ğ�'n�n modern�zasyon yoluyla der�nleşt�r�lmes� ve
güncellenmes�n�n kısa vadel� jeopol�t�k ve s�yas� gündem�n b�r parçası olarak değ�l, �k� tarafın uzun vadede
stratej�k b�r hedef� olarak değerlend�r�lmes� gerekt�ğ�n� bel�rten Avcı, şöyle ded�:

"Mevcut Gümrük B�rl�ğ�, h�zmet ekonom�s�, d�j�tal dönüşüm, yen� nes�l ekonom�k anlaşmaların gen�şleyen
kapsamı g�b� günümüz d�nam�kler�ne yanıt verememekte. Gümrük B�rl�ğ�'n�n mevcut durumda eks�k olan
h�zmetler�, tarımı, kamu alımlarını kapsaması, uygun ve etk�l� anlaşmazlık çözüm mekan�zmalarını sağlaması
�ç�n modern�zasyonu gerekmekted�r."

Bu arada, toplantının kapanışında açıklanan deklarasyonda, "Mevcut t�car� ve ekonom�k �l�şk�ler� bel�rleyen tüm
küresel faktörler, Türk�ye-AB arasındak� Gümrük B�rl�ğ�'n�n tekn�k b�r modern�zasyonundan z�yade günümüzün
gerçekler�n� yansıtacak çok daha kapsamlı b�r ekonom�k entegrasyonu gerekt�rmekted�r. Özell�kle d�j�talleşme,
�kl�m pol�t�kaları ve sürdürüleb�l�r kalkınma, Türk�ye-AB Gümrük B�rl�ğ� modern�zasyonunda anahtar d�nam�kler
olarak düşünülmel�d�r" den�ld�.

Toplantı kapsamında, KOBİ'ler�n rekabet gücünün artırılması yolunda Gümrük B�rl�ğ�'n�n güncellenmes� �ç�n
"KOBİ başlığı, uyuşmazlıkların g�der�lmes�ne yönel�k etk�n mekan�zmaların oluşturulması, sürekl� t�caret ve
yatırım gözet�m�, gümrük b�rl�ğ�'n�n uygulanması, h�zmet ve tarım sektörler�n�n dah�l ed�lmes�, doğrudan yabancı
yatırım, v�ze serbest�s�, kamu alımlarının dah�l ed�lmes�, KOBİ'ler �ç�n tek durak noktası, �kl�m, d�j�talleşme ve
sürdürüleb�l�r kalkınma" başlıklarına odaklanan b�r hareket planı da açıklandı.
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