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"Kobi'ler İçin Gümrük Birliği" Toplantısı

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

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�.
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