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“KOBİ’ler için Gümrük Birliği” Projesi kapsamında Süt ve Süt Ürünleri Sektörünü temsilen 

Serpil Veral ile bir röportaj gerçekleştirdik. 

Serpil Veral Türkiye’nin süt ve süt ürünlerinde lider markası Sütaş‘ın Yönetim Kurulu Başkan 

Vekili olarak görev almakta. Kendisi lisans derecesini Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği’nde 

tamamladı. 1988’de Sütaş’ta gıda mühendisi olarak çalışmaya başladı 2005’e kadar sırasıyla 

Üretim Müdürü, Kalite Güvence Müdürü, Üretim Direktörü olarak devam etti. 2005’te İnsan 

Kaynakları, IT ve diğer yönetim sistemlerinin Sütaş Grup’un vizyon, misyon ve yapılandırma 

stratejilerine uygun olarak kurulumu, optimizasyonu ve yeniden yapılandırılmasını yönetti.  

Serpil Veral, 2010-2016 arası Sütaş Süt Ürünleri A.Ş’de Genel Müdür olarak hizmet verdi.  

Sütaş’ın başkan vekilliğini üstlenen Veral, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), 

Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri (TKYD), Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri 

Birliği Derneği (SETBİR) ve Türkiye Kalite Derneği (KALDER) üyesi. 

Serpil Veral’a şunları sorduk: 

➢ Süt ve Süt Ürünleri Sektörü için mevcut Gümrük Birliği anlaşmasının yarattığı 

problemler nelerdir? 

➢ Süt ve Süt Ürünleri 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, Serpil Veral’ın cevabını sunuyoruz: 

 

“Süt ve Süt Ürünleri Sektörü, mevcut Gümrük Birliği Anlaşmasına dahil değil. Kaşar peynirini 

AB’ye limitli kota ile ihraç ediyoruz, AB ise buna karşılık Chedar peyniri ve tereyağı ihraç 

ediyor. 



Bugün Türkiye’deki yönetmelikler kontrolsüz kaldığı için Türkiye, AB kadar Gümrük 

Birliği’nden yararlanamadı. Türkiye’de kaynak israfı ve nitelikli işçi eksikliği var. Bugün 

Türkiye’deki yönetmelikler kontrolsüz kaldığı için Türkiye, AB kadar Gümrük Birliği’nden 

yararlanamadı. Teknolojik gelişmeler ve kalite kontrol sistemleri konularında geri kaldık. 

Verimlilik dağılımı düşük ve teşvik edici uygulamaları kontrol etme mekanizmalarının 

eksikliği üretim ve haliyle rekabetçilik üzerinde zıt bir etkiye sahip oluyor. 

Hükümet teşvikleri nereye gidiyor? Doğru amaçlar için kullanılıyorlar mı?  Rekabetçilik ve 

üretim teşvikleri dışında başka neye ihtiyaç var? Bu soruları hükümetlerin kendilerine düzenli 

olarak sorup kendilerini kontrol etmeleri gerekiyor. 

Gümrük Birliği’nde olalım ya da olmayalım, sektörü ve ürünlerimizin kalitesini geliştirmek 

için AB standartlarını kendimize rehber edinmeliyiz.  Hareket planı çıkartmada başarısız 

olduk. AB piyasasına girmek istiyoruz, güncellenmiş Gümrük Birliği istiyoruz, ancak sütümüzün 

kalitesi AB standartlarının altında. Hammadde, nitelikli eleman ve farkındalık yetersizliği 

yaşıyoruz.  

İnsanlara hayvancılıktan para kazanabileceklerini göstermek için Sütaş olarak Anadolu’ya 

gittik ve tesisler kurduk, köylüleri hayvancılık üzerine eğittik ve farkındalıklarını arttırdık, 

köylerdeki hayvancılık okuyan gençleri destekledik ve onlara staj imkânı sağladık. Bu 

dönemde, hayvanların yeterince beslenmediklerini gördük. Ardından bu konuya odaklandık 

ve yem fabrikaları kurduk. Yemlerimizi köylülere sattık ve karşılığında onlardan süt satın 

aldık. Bu sayede, sütümüzün kalitesini arttırdık. 

Demeye çalıştığım şey, meselenin insanlara doğru modeli gösterip farkındalık yaratmak 

olduğu. Tüm çabalarımıza rağmen, hala yem ithal ediyoruz. Eğer hükümet bizi desteklerse, 

köylülere kuralları anlatıp bunlara uymaları gerektiğini anlatırsa, daha verimli olabiliriz. 

Ayrıca teknoloji de üretmiyoruz. Eğer Gümrük Birliğine daha yeni girseydik, daha çok 

zorlanırdık. 

Süt ve Süt Ürünleri Sektörü olarak Gümrük Birliği’nin güncellenmesini destekliyoruz ve 

Serbest Ticaret Anlaşmalarına karşı çıkıyoruz çünkü bunlar Türkiye’yi geride bırakıyor. Süt 

ve Süt Ürünleri Sektörünün Anlaşmaya dahil edilmesini istiyoruz ama şimdiki şartlarla uyum 

amacı için 5-10 senelik geçiş sürecine ihtiyaç duyacağız. Bu dönemde AB teşviki gerekecektir. 

Sektörümüz tarım ve hayvancılığa dayandığı için öncelikle bu sektörlerin Anlaşmaya 

katılmasına ve AB regülasyonları ile standartların desteklenmesine gerek var. Daha sonra, Süt 

ve Süt Ürünleri sektörüne odaklanabiliriz; çünkü sütte kalite, yem hammaddesi ve tarım ve 

hayvancılıkta verimlilik olmaksızın sağlanamaz ve rekabetçi bir sektör yaratılamaz. 

Gümrük Birliği’ni öncelikle standartlarımızı yükselten ve rekabetçiliğimizi arttıran bir 

kaldıraç olarak görmeliyiz. Her bakanlık kendi hareket planıyla nihai hedef olan AB 

standartlarına uyan ve Gümrük Birliği’ne tam hazır, üretken ve rekabetçi Türkiye’ye 

ulaşmaya çalışmalıdır. 



Kilit Noktalar: 

➢ Teşviklerin denetimi, 

➢ Tarım, hayvancılık ve Süt& Süt ürünleri sektörlerinin AB destekli geçiş sürecine 

alınması koşuluyla dâhiliyeti, 

➢ Hareket plan(lar)ı, 

➢ Farkındalığı arttırma,  

➢ İnsanlara doğru modeli gösterme, kökten başa eğitme, 

➢ Hükümet-özel sektör birliği, 

➢ AB standartlarının (Gümrük Birliği) rehber alınması. 


