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“KOBİ’ler için Gümrük Birliği” Projesi kapsamında Kimya Sanayi Sektörünü temsil etmek üzere 

Haluk Erceber ve Elif Özman Pusat ile bir röportaj gerçekleştirdik. 

1967 İstanbul doğumlu Haluk Erceber, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Kimya Mühendisliği 

okudu ve kariyerine daha sonra Üretim Amiri ve Fabrika Müdür Yardımcısı olacağı Organik 

Kimya San. ve Tic. A.Ş.’de başladı. Erceber, 1989-97 arası Türk Hoechst Kimyasal Ayrım’da 

Üretim Müdürü olarak çalıştı. Bu süre zarfında, fabrika yönetimi, iş güvenliği ve AR-GE 

çalışmaları için Frankurt’ta eğitimlere katıldı. Temmuz 1997’de Organik Kimya’ya Müdür 

olarak atandı, 2010’da unvanlarına Tesis ve Mühendislik Müdürünü ekledi. Erceber, Chemport 

Kimya Sanayicileri Derneği’nin kurucu başkanı, TOBB Kimya Sanayi Meclisi üyesi ve Yürk Kmya 

Sanayicileri Derneği Başkanlığını üstleniyor. Ayrıca, Yönetim Kurulu üyesi olarak Sektörel 

Dernekler Federasyonu’nda (SEDEFED) bulunuyor. 

Haluk Erceber ve Elif Özman Pusat’a şunları sorduk: 

➢ Kimya Sanayi sektörü için mevcut Gümrük Birliği anlaşmasının yarattığı problemler 

nelerdir? 

➢ Kimya Sanayi 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, Haluk Bey ve Elif Hanım’ın cevabını sunuyoruz: 

“Kimya Sanayinin %96-97’si KOBİ’lerden oluşuyor.  Türkiye’de Kimya Sanayi dendiğinde 

temel kimya ve ham madde, ilaç ve plastik kategorilerini ele alıyoruz; ne var ki AB plastik kategorisini 

Kimya Sanayi altında kabul etmiyor ve ilaç kategorisini “İlaç dahil olmak üzere Kimya Sanayi” diye 

listeliyor. 

%20’si en iyi 1000 endüstriyel teşebbüslere dahil 85 üyemiz var. Üyelerimizin çoğu 

hammaddeyi ithal edip burada üretim yapıyor. Kimya sanayi ithalata dayalı. Yıl sonunda 

%36 ciro bekliyoruz. Dış ticaret açığının %65’i bu sektörden geliyor. Normalde, ekonomik kriz 



dönemlerinde ithalat azalır, ama bu durum Kimya Sanayi için geçerli değil; zira öteki türlü 

sektör üretim yapamaz. 

AB ve Türkiye arasındaki Gümrük Birliği’nin önemli bir etkisi, 2008’de yürürlüğe giren 
“REACH” ile oldu. REACH, sektördeki işletmelerin hangi kimyasalı hangi miktarda 
kullandıklarının kayıt altına almasını ve zararlı kimyasalların yasaklanmasını sağladı. Bu 
yönetmelik AB piyasalarına mal satmak isteyenlerin kayıt altına alınmalarını zorunlu 
kılıyordu. AB, işletmeleri yasaklanmış ya da zararlı kimyasalların kullanımı konusunda 
uyarıyor ve alternatif üretim için AR-GE çalışmalarına yönlendiriyordu. Bu uygulamanın kötü 
yanı, ürünün kayıt altına alınması için yapılan harcamaların yüksek olması nedeniyle bazı 
işletmelerin AB’ye ihracatta bulunmaktan vazgeçmeleriydi.  

Türkiye’nin AB’ye üyeliği sürecinde AB Türkiye’den REACH’i uygulamasını istedi. Eğer Türk menşeili 
bir şirketseniz, AB’de bir temsilcinizin olması gerekliydi. Bunun için REACH Global Servis (RGS) 
kuruldu. 

Bu koşul çerçevesinde, Çevre Bakanlığı kimyasal maddelerin kayıt ve denetimini sağlayan KKD 
Yönetmeliğini yayınladı. Bakanlık ayrıca ECHA Avrupa Kimyasal Kuruluşunun bilgi paylaşmasını 
önerdi, böylelikle ECHA tabanına kayıtlı olan işletmeler direkt olarak Türkiye’de de kayıt altına 
alınmış oluyordu. 

Biz, Gümrük Birliği’nin üyesiyiz, ama ECHA’nın değiliz. AB karar veriyor ve biz onları takip ediyoruz.  
Türkiye ECHA’ya dahil edilmeli ve karar verme sürecine katılmalı. Bundan başka ECHA bizleri 
desteklemeli ve bizle bilgi paylaşmalı. 

İhraç birim fiyatı yaklaşık 1$ ve ithal edilen toplam Kimyasal ithalatı 38 milyon $. 

Verimlilik sorununu Gümrük Birliği çözebilecek mi? Öncelikle, bizim sektörümüz kümelenme 
sistemine sahip değil, bu nedenle de Chemport’u kurduk. Performansta %12 kayıp vardı. Ürününü 
burada üretip başka yere satıyordun. Sadece köprü geçiş ücreti ve taşıma ücretleri 700.000 $. Bu 
büyük bir kayıp. Halbuki Hollanda’da toprak ve altyapı üretici için hazır ve hizmet giderleri Türkiye’ye 
kıyasla çok daha az. Performansımızı arttırabilmek için kümelenmeye ihtiyacımız var. 

Öte yandan sektördeki KOBİ’ler büyüyemiyor çünkü AR-GE çalışmaları yok, büyük satışlar 
yapamıyorlar ve üretim kapasiteleri çok az. Gümrük Birliği rekabetçiliği arttırabilmek için çok 
değerli, ama bunun kümelenme sistemini kurabilmemiz için yardımcı olup olamayacağını 
bilemiyoruz. Gümrük Birliğini Türk,ye’nin vizyonunu genişletmek için bir rehber olarak kullanmalıyız.” 

 

 


