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KİMYA SEKTÖRÜNÜN
ATILIM STRATEJİSİ
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Turkishtime - Halkbank Ortak Akıl Toplantıları’nın sekizincisinde Kimyevi Maddeler 
ve Mamulleri sektörü bir araya geldi. Dernek başkanları ve şirket temsilcileri, 

sanayileşme ve gelişmenin göstergesi sayılan sektörle ilgili değerlendirmelerini ortaya 
koydular, çözüm önerilerini tartıştılar, sektöre özel destekler talep ettiler. 

Sonuçta ortaya 10 maddelik bir çözüm önerisi listesi çıktı. 
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"REKABETÇİ 
OLMAK İÇİN NELER 
YAPILMALI?"

“GELECEĞI konuşmak için toplandık…” 
diye başladı söze Murat Akyüz. Dile 
kolay kendisiyle 15 yıldan fazladır 
tanışıyoruz.  Pratik bir kanaat önderi 
olmasına rağmen, temel gerçekleri 
göz ardı etmediğini biliyorum. “Bugün 
neleri yanlış yaptığımızı da konuşalım 
elbette” diye sözlerine devam etti.  
Böylece beni haklı çıkardı. Sanıyorum 
3 saate yakın dinledim sektörün 
liderlerini. Önümdeki kağıtlara bir çok 
not aldım. Hepsini söylemeyeceğim 
elbette burada. Toplantı beni bazı 
sonuçlara götürdü diyebilirim. 
Çözümlere de. Son söyleyeceğimi 
baştan söylemek adetimdir. Ancak 
bunu yapınca da heyecanı bitirmem.  

Sektörün küresel ölçekteki rekabetçiliği ürün 
geliştirmesine bağlı. Sanayi 4.0’a doğru gidiyorsak, 
bu zorunluluğu yüksek teknoloji ve iletişimle 
birleştirmesi gerekiyor.
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Kemerburgaz Üniversitesi  
Rektör Yardımcısı  

“Sektörün 'ölçek' 
konusunda bazı 
sıkıntıları var. Ölçeğin 
küçük olması bazı 
durumlarda avantaj, 
ancak toplam üretim 
içindeki payının   
bu kadar yüksek  
olmaması gerekir.”

 KIMDIR? 
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Finansman Şirketleri Genel 
Sekreterliği, Vergi Konseyi Üyeliği 
ve Türkiye Futbol Federasyonu 
Genel Sekreterliği yaptı.

dair bir master plan da yok gerçi.  
Ana vizyon ortada olmayınca, sektörel 
vizyon oluşturmak pek mümkün 
olmuyor. Birinci sacayağı sektöre ait 
bir plan olmalı diyelim. Pozitif taraftan 
bakarak. İkinci sacayağı ise Kimya 
gibi devasa bir sektöre lazım olan İç ve 
Dış Siyaset yaklaşımı diyelim. Bunun 
içinde komşularla ve hammadde 
tedariki yapılan ülkelerle ilişkilerden 
ihraç pazarlarına, dış ticaret rejiminden 
teşvik politikalarına kadar birçok unsur 
var. Devleti ve bürokrasiyi oluşturan 
kesimlerin, ekonomi derslerinde 
100 yıldır anlatılan gerçeğe uygun 
davranması gerekir.

“Devlet üretenin maliyetini 
düşürmek için altyapı   
yatırımı yapar…”
Üçüncü sacayağı ise her sektörde 
sıkıntılı bir konu olan, resmi istatistik 
çalışmaları. Sektörün konumlanması 
ve geleceği için, hem sivil toplum hem 
de akademik alanda doğru analizlerin 
yapılabilmesi için başta TÜİK 
olmak üzere istatistik yayımlayan 
kurumların mutlaka çalışma 
yapması gerekiyor. Bu zamana kadar 
sektörler ile ilgili yapılan çalışmaların 
“survey” niteliğinde olduğunu 
söyleyebiliriz. Bunun için sektörün 
kanaat önderlerinin bu kurumlarla 
temasa geçmesini öneriyorum. 
Dördüncü sacayağı ise, “olmazsa 
olmaz” niteliğindeki Ar-Ge, İnovasyon 
ve bunların sonucu olan yeni 
ürünler. Sektörün küresel ölçekteki 
rekabetçiliği ürün geliştirmesine bağlı. 
Hele ki sanayi 4.0'a doğru gidiyorsak, 
bu zorunluluğu yüksek teknoloji ve 
iletişimle birleştirmesi gerekiyor.
Şimdi bu sacayaklarının üzerine 
konacak olan kütleyi tarif etmeden, 
bunların dayanması gereken 
zeminin ne olduğunu söyleyeyim: 
“Eğitim”. Hani üzerinde bir türlü 
anlaşamadığımız, her türlü kritere 
göre geride kaldığımız eğitim. Hem 
ara eleman hem mühendis hem de 
işletmeci eksikliği yaşanıyor sektörde. 
Önce eksik kalan yerleri yabancılarla, 
gelecekte de bugünden başlayarak 
yetiştirdiğimiz gençlerle yola devam 
edeceğiz. Ama nasıl ?
Eğitim üzerinde yükselecek olan 
bu 4 sacayağının üzerine neleri 
koyacağımızı konuşalım şimdi de.

Ölçek konusundaki sıkıntılar
Sektörün “ölçek” konusunda bazı 
sıkıntıları var. Ölçeğin küçük olması 
bazı durumlarda avantaj, ancak 
toplam üretim içindeki payının bu 
kadar yüksek olmaması gerekir. Dev 
tesislerin odak alanında olmayan 
çözümleri, küçük ölçekteki sanayiler 
yaratabilir. Ancak ölçeği büyütmek 
lazım. “Entegre yaklaşım” ikinci 
önemli konu. Eğitimden lojistiğe 
kadar etraflıca düşünülmüş bir 
entegrasyon gerekiyor sektöre. 
Kümeleşme ve seçilmiş alanlar 
olmadan sektörün küresel oyunculuğa 
devam etmesi güç. Tesisler, limanlara, 
demiryoluna yakın olmalı. Karayolu 
taşımacılığıyla Kimya Sektörünü 
geliştirmek imkansız gibi. Elbette 
“finansman” her işin merkezinde 
duruyor. Finans kuruluşlarının 
yaklaşımları projeler değil, teminat 
üzerine dayalı. Dolayısıyla büyük 
düşünenlerin büyük işler başarması 
kolay değil bu ülkede. “Ticaret Rejimi 
ve Maliye” yaklaşımı da başlı başına 
bir konu. Vergiler, teşvikler, ÖTV 
anlayışı, kredi kartı kısıtlamaları, iş 
kanunundan kaynaklanan pürüzler 
ve ithal hammaddeye yaklaşımlar 
sektörün canını sıkan kalemler. Her 
bir bakanlığın sektöre farklı bir bakış 
açısı var. Devletin yekpare bir bakış 
açsının olması gerekiyor. Sanıyorum 
zorluk burada. “Dış pazarlar” açısından 
AB kısa vadede önemini koruyacak 
gibi gözüküyor. Orta ve Uzun  Vadede 
ise farklı pazarlar da odak alanında. 
Afrika bunlardan biri. Rusya ve İran 
ile ilgili iştah devam ediyor, ancak 
dış siyasetin burada ciddi etkisi var. 
İşlerin ters gittiği durumlarda pahalı 
tesisleri feda edecek durumlar ortaya 
çıkabiliyor. Dediğim gibi devletin 
yaklaşımı öncelikli mesele ama ana 
vizyonu bilmeden lobi yapmak istikrar 
sağlamayacaktır.
Son olarak sektörün altını çizdiği  
3 cümleyi sizlerle paylaşıyorum:
• “Sektör kendi içinde iyi anlaşıyor, 
diyalog sorunu yok”.
• “Kendimizi kamuya anlatmakta 
zorluk çekiyoruz.”
• “Eğitim şart ama okul sayısı 
yetmeyecek, sektör kendi  
eğitimlerini programlamak zorunda.”
Bir başka sektör toplantısında 
buluşmak üzere hoşça kalın…  _

Bu sonuca nasıl ulaştığımı anlatırken, 
ilgi uyandırmayı genellikle başarırım. 
Kimya sektörünün sorunları da 
çözümleri de aynı konularda birleşiyor. 
Hayat dediğimiz maceranın özü bu 
zaten. Bakış açısı çözüm odaklı olunca, 
sorunlar aynı zamanda geliştirilmesi 
gereken işler haline de gelebiliyor.  
Tek sorun, bazı sorunların çözümünün 
elinizde olmaması. Başkalarını ikna 
ederek geliştirmeniz gereken işler 
de var tabii. Neyse, öncelikli olarak 
kimya sektörünün dayanması gereken 
zemin ve sacayaklarından bahsedelim: 
Türkiye’deki her işte olduğu gibi 
kimya sektöründe de bir “Master Plan” 
eksikliği var. Ülkenin nereye gittiğine 
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Prof. Dr. EMRE ALKİN: Hepiniz hoş geldiniz. 
Organizasyonun ev sahibi Turkishtime 
ve Halkbank’a teşekkürlerimi iletiyorum. 
Kimya sektörünün büyük emekler 
vermiş siz değerli temsilcileri ve dernek 
başkanlarımızın hazır bulunduğu bu ortak 
akıl toplantısında kimya sektörünü her 
yönüyle ele alacağız. Buradan çıkacak 
olan, ekonomiye ve tabii ki sektöre fayda 
sağlayacak önemli sonuçların hükümet, 
Bakanlıklar ve Cumhurbaşkanlığı 
makamıyla paylaşılacağını da burada 
belirtmek isterim. Bu çerçevede açılış  
için ilk sözü 2000’le 2007 arasında  
omuz omuza ihracatı artırmak için 
çalıştığımız, İstanbul Kimyevi Maddeler 
ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı 
Murat Akyüz’e vermek istiyorum. Buyurun 
ilk taşı siz atın suya. 

MURAT AKYÜZ: Çok teşekkürler Emre Bey. 
Kimya sektörünün geleceğiyle ilgili bu 
önemli toplantıya katılımları için sevgili 
sektör temsilcisi arkadaşlarıma, ayrıca ev 
sahipliklerinden dolayı Turkishtime ve 
Halkbank’a çok teşekkür ediyorum. Çünkü 
bu sektör önemli, geleceğimiz önemli. 
Özellikle şu son günlerde ülkemizin geçtiği 

imya, plastikten 
kozmetiğe, boyadan kauçuğa kadar 
sunduğu ürünlerle yaşamın her 
yerinde… Küresel ekonomi için kilit 
konumda olan bir sektör. Çünkü 
bugün endüstride kimya 
sektöründen hammadde 
kullanılmaksızın üretilebilen çok az 
sayıda ürün bulunuyor. Türkiye 
ihracatında 15 milyar dolarla üçüncü 
sırada yer alan kimya sektörü, 300 
binden fazla kişiye istihdam sağlıyor. 
Sektör, 2023 İhracat Stratejisi 
çerçevesinde, kimya sektör 
ihracatının 500 milyar dolar olarak 
hedeflenen Türkiye ihracatından 
yüzde 10 pay almayı hedefliyor. 
Sektör, ayrıca birçok sektörün 
hammadde, ara mamul ve mamul 
ihtiyacını karşılıyor. Türkiye 
ekonomisi açısından önem taşıyan  
ve stratejik sektörler arasında kabul 
edilen kimya sektörünün 
temsilcileri, Turkishtime - Halkbank 
Ortak Akıl Toplantısı’nda, Kimya 
sektörünü masaya yatırdı. Sektörün 
ihtiyaçları doğrultusunda analiz 
edilmesine, çözüm önerilerinden 
yola çıkılarak hangi adımların 
atılacağına bu masa etrafında 
kısmen karar verilmeye çalışıldı.
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önde gelen firmalarıyla ortak bir 
platformda, yaratıcı fikirlerin gündeme 
taşındığı; sektörün durumunu, sorunlarını, 
fırsatlarını sektör temsilcilerimizle 
değerlendireceğimiz, deneyimlerimizi 
paylaşacağımız ortak akıl toplantılarının 
sekizincisini düzenliyoruz. Türkiye’nin 
sanayi odaklı büyüme stratejisi önemini 
korumaya devam ediyor. Ülkemizin 
kalkınması adına bu strateji kimya 
sektörünü de daha önemli bir hale getirdi. 
Kimya sektörü doğrudan tüketime yönelik 
ürünler üreten, diğer sektörlere hammadde 
ve ara ürünler sağlayan temel bir sektör 
olarak, bir ülkenin kalkınmasında son 
derece büyük bir önem arz ediyor ve hem 
yurtiçi üretimde hem de yurtdışı ticarette 
çok önemli bir role sahip. Sermaye ve 
teknoloji yoğun bir faaliyet alanı olan kimya 
sektörü, işgücü piyasasında yaklaşık 300 
bin çalışanıyla Türkiye’ye değer katmaya 
devam ediyor. 10. kalkınma planına göre 
kimya sanayinin gelecek perspektifi içinde 
öne çıkan konular da sektörün stratejik 
önemini çok iyi vurguluyor. Katma değeri 
yüksek üretim, sürdürülebilir rekabet ve 
üretim için gerekli alt yapı, güncel teknoloji, 
Ar-Ge ve inovasyon ile dış ticarette başarı 

zorlu süreçte, bugünden geleceği konuşmak 
bile çok büyük moral veriyor bana. Geçmişte 
sektörümüzde katma değer olgusu, sürekli 
tartıştığımız konulardan birisi oldu. Kimya 
sektöründeki ihracatımız 2008 yılına 
girerken yaklaşık 18 milyar dolardı. Şimdi 
18 milyar dolar biraz hayal gibi duruyor ama 
bu moralimizi bozmuyor. Kimya sektörünün 
büyüme stratejisi için çalışmalarımızı 
son hızla sürdürüyoruz. İnşallah en yakın 
zamanda paylaşacağız. Bu zamana kadar 
yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı 
olacaktır ama yapacaklarımız artık çok 
önemli. Sektörümüzün geldiği çok önemli 
bir nokta var ama pek çok sıkıntı da var 
elbette, yabancı sermaye yapısından tutun, 
eğitimli eleman açığına, lojistiğe kadar. 
Burada çok değerli bir topluluk var. Toplantı 
süresince tekrar konuşacağımı da ümit 
ederek sözü sizlere bırakıyorum.

Prof. Dr. EMRE ALKİN: Bu noktada sözü 
Halkbank’ta Esnaf ve KOBİ Bankacılığından 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sayın 
Erdal Erdem’e vermek istiyorum.

ERDAL ERDEM: Bankamız ve Turkishtime 
işbirliğiyle düzenlenen, farklı sektörlerin 

Kimya sektörü 
temsilcileri, toplantıda 

sanayi yoğunluklu 
stratejilerin ve 

özellikle de kimya 
sanayinin kalkınmada 

öncelikli olduğunun 
altını çizdiler. 
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en önemli sloganımız. Şu anda kimya 
sektörümüz otomotiv, giyim ve konfeksiyon 
sektörlerinin ardından ihracatta 3. sırada. 
Bu, ülkemiz açısından kimya sektörünün 
önemini çok daha belirgin hale getiriyor. Biz 
de Halkbank olarak ülkemizin kalkınmasına 
öncülük edecek sektöre destek vermeyi bir 
misyon olarak benimsedik. Bu toplantıda 
oluşan taleplere yönelik, sektörün ihtiyacı 
olan yenilikçi çözümleri sunmaya devam 
edeceğiz. Her fırsatta dile getirdiğimiz Ar-Ge, 
inovasyon ve teknolojinin üretime kanalize 
edilmesi, endüstri 4.0’a geçiş ve teknolojinin 
sunduğu tüm olanaklardan faydalanmak 
için firmalarımızın bilinçlendirilmesi ve bu 
alana yönelik yatırımların desteklenmesi 
bizim için ana ilkeler. Son dönemde 
reel sektörde ihracata ilişkin açıklanan 
reform paketi ve ekonomik düzenlemeler 
önümüzdeki dönemde istenen yatırım 
ortamına kavuşacağımıza yönelik olarak 
bizleri umutlandırıyor. Bu gelişmelerin 
sektörü olumlu etkileyeceğini arzu ediyoruz. 
Halkbank olarak biz de bu düzenlemeleri 
destekleyeceğiz ve gerçekleştirilecek 
reformların tamamlayıcısı olmayı 
sürdüreceğiz. Halkbank olarak üzerimize 
düşen sorumluluğun bilinciyle firmalara 
finansal desteğin yanı sıra, bilhassa KOBİ 
segmenti için eğitim ve danışmanlık hizmeti 
ile rehberlik etmeye de devam etmeyi 
arzuluyoruz. Bu toplantının sonucunda 
verimli bir şekilde sizlerden aldığımız 
görüşlerle üzerimize düşen altyapıların, hızlı 
aksiyonların yapılması noktasında ortak 

akılla, ortak iş birlikleri yürüteceğine 
inancımız tam. Bu noktada Turkishtime 
yayın yönetmeni ve ekibine de bu 
konudaki katkılarından dolayı ayrıca 
teşekkür ediyorum.

Prof. Dr. EMRE ALKİN: Kimya sektörünün 
ortak güncel sorunları, çözüm yolları; 
hammadde ve alt sektörün ana 
gündemleri için sözü şimdi Türkiye 
Kimya Sanayicileri Derneği Başkanı 
Timur Erk’e vermek istiyorum. 

TİMUR ERK: Bir ülke gelişmişse mutlaka 
kimya sanayi de gelişmiştir. Türkiye 
gelişmekte olan bir ülke dolayısıyla 
gelişmekte olan bir kimya sektörüne 
sahiptir. Niye? Çünkü asgari 30 sektöre 
hammadde ve ara ürün sağlıyor. 
Dolayısıyla kimya sanayi temel bir 
sektördür. Temel sektörler gelişirken 
beraberinde pek çok başka sektörü de 
kalkındırır. En önemli sorunlarımızın 
başında yatırım ortamının iyileştirilmesi 
ve buna bağlı olarak yerleşme ve 
kümelenme geliyor. Yerleşme ile ilgili 
olarak şu anda salt kimya sanayi için 
öngörülmüş bir teknopark yok. Lojistik 
açıdan kimya sektörünün sahillerde 
yerleşmesi gerekiyor. Dolayısıyla Ege 
ve Akdeniz’de -İspanya’da olduğu gibi- 
bir hub oluşturmak lazım. Mutlaka 
limanımız, iskelemiz olmalı. Arkasında 
karayolu, duble karayolu, artı bir de tren 
yolu bağlantısı olursa lojistik açıdan 
sorunumuz en aza indirgenmiş olur. Şu 
anda Çevre Bakanlığı öyle bir çalışma 
içine girdi. Yerler verilirse önümüz 
açılır. Emek yoğun olmayan ama 
sermaye ve teknoloji yoğun bir sektörüz. 
Teknoloji yoğunluğu neyi gerektiriyor? 
Entelektüel sermaye gerektiriyor. O 
da Türkiye’de yeterli düzeyde yok, 
eğitimde kalite sıkıntısı var. Sanayicinin 
öngördüğü eğitim modeli nasıl olmalı 
diye bir çalıştay yaptık onun sonuçlarını 
da değerlendireceğiz. Entelektüel 
sermayenin gelişmesi için daha çok 
Ar-Ge merkezine, Ar-Ge kültürüne, 
inovasyon ve tasarım merkezlerine 
ihtiyacımız var. Bunun hemen 
arkasından gelen bir kümelenme sorunu 
var. Bu konuyu, ilgili arkadaşım Haluk 
Erceber, söz sırası kendisine geldiğinde 
anlatacaktır. Diğer bir sorunumuz 
sermaye. Yerli kaynak yetmediği için 
yabancı sermayeye ihtiyaç var. Söz 
konusu yabancı sermaye için de mutlaka 
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İKMİB Başkanı 
Murat Akyüz, kimya 
sektörünün uzun 
vadeli stratejiler 
üzerine kurulması 
gerektiğini söyledi.
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sektörünün 
2023 ihracat 

hedefi



güven ortamı olmalı. Bu konuda bizim 
çalışmalarımız var yıllardır süren ama 
destek beklediğimiz yerlerden gereken 
desteği henüz alamadık. 

HALUK ERCEBER: Kimya sanayi gelişmişliğin 
sembolü. Dünyanın en gelişmiş 20 
ülkesine baktığımız zaman 20’si de 
sanayileşmiş ülkeler. Türkiye 17'nci büyük 
ülke. Ancak dünyanın en büyük kimya 
firmalarına bakarsanız hepsinin Almanya, 
Fransa, Amerika, İngiltere, Japonya, 
Hollanda, Belçika ve Güney Kore kökenli 
olduğunu görürsünüz. Bu şu demek, 
Türkiye’deki ölçek büyüklüğü yeterli değil 
hatta küçük. Türkiye’deki büyük ölçekli 
firma sayısı oranı yüzde 1. Aynı oran 
dünyada yüzde 56, Avrupa’da yüzde 56.

Prof. Dr. EMRE ALKİN: O zaman büyük ölçekli 
şirket sayısı yeterli değil diyebilir miyiz?

HALUK ERCEBER: Evet. Türkiye’de bir ölçek 
problemi var kimya sektöründe. Şu anda 
küçük ölçekli firmalarla yürüyor. Dünyada 
3.6 trilyon dolarlık bir kimyasal madde 
pazarı var. Türkiye’nin payı bunda yüzde 
0.7 civarında. Dünyanın en büyük 17'nci 
ekonomisi olduğumuzu söyleyip bu 
küçük payı almak bize yakışan bir durum 
değil. Bunu aşmamız lazım. Diğer yandan 
baktığımızda sanayileşmiş ve kimyada 
güçlü olan firmalar Almanya, Fransa veya 
İngiltere, hiçbirinde petrol, doğalgaz, enerji 
ile ilgili bir doğal kaynak yok. Dolayısıyla 
bu tamamıyla teknolojik bir olay. Güçlü bir 
teknoloji ve yetenekli insanlar, inovasyon 
ve Ar-Ge’ye inanan insanların oluşturduğu 
bir durum. Türkiye’de ancak 1960’lardan 
sonra kimya sektörü güçlenmeye başladı. 
Teknoloji ve üretim konusunda dış 
know-how’larla gelişti bu sektör ama şu 
anda yeterli değil. Yaptığımız analizlerde 
gördük ki Türkiye’nin ihraç ettiği kimyasal 
madde miktarında düşük fiyatta düşük 
teknoloji ve orta teknoloji daha hâkim 
ama ithal ettiğinde orta ve yüksek 
teknoloji hâkim. Dolayısıyla arada bir 
fiyat farkı var. Türkiye temel rekabetçilik 
faktörlerinde global kimya endüstrisine 
kıyasla düşük performans gösterdi. Bunun 
sonucu olarak, Türk kimya sektörünün 
kârlılığı Avrupa örneklerine kıyasla çok 
düşük. Düşük kârlılık sektörün yeni 
kapasite yatırımlarını sınırlıyor ve ithalat 
bağımlılığının artmasına yol açıyor. 
Kimyasal talebi ortalama yüzde 2 artarken 
ithalat her yıl yüzde 3 artış gösteriyor.

Prof. Dr. EMRE ALKİN: Neden oluyor bu?

HALUK ERCEBER: Çünkü yüksek teknoloji 
ürünlerini Türkiye'de üretme kapasitesi 
yok. İkincisi de yatırımların oranı çok 
düşük. Türkiye'de 1 ton kimyasal ürünü 
üretmeyi düşünürseniz ağırlık olarak 
yüzde 67-75 arasında ithal hammadde 
kullanmanız gerekir ki bu çok yüksek 
bir oran. Yanı sıra AB’ye ürünleri 
euro ile satıyoruz. Halbuki kimyasal 
hammaddelerin çoğu dolarla geliyor. Kur 
farkı da var. Özet olarak diyebilirim ki 
ölçek ekonomisi yaratılamayınca ve sinerji 
olmayınca kimya sektöründe Türkiye›de 
kârlılık yüzde 8'i aşmıyor. Bunun da en 
büyük sebebi CHEMPORT gibi kümelerin 
Türkiye'de olmaması. Kimya sektörü 
gerçekten Türkiye'nin ekonomisine 
katkıda bulunabilecek bir sektör ve 
stratejik bir lokasyonda da bulunuyoruz. 
Bu ölçek ekonomisinden dolayı yüzde 
5 ile 15 arasında her firma zarar ediyor, 
bunun da büyük çoğunluğu lojistikten. 
Yollarda kimyasal yüklü tankerler dolu. 
Halbuki yurtdışındaki kümelenmelere 
gittiğiniz zaman görüyorsunuz, herkes 
birbirine komşu olan yerlere borularla 
veya hammaddelerini veya mamullerini 
gönderiyor. Bir firmanın atığı, başka 
firmanın hammaddesi olabiliyor. Bu tür 
şeyler çok yaygın ama Türkiye'de hiç yok.

Prof. Dr. EMRE ALKİN: Zaten geri dönüşümde 
de OECD’de son sıralardayız... 

HALUK ERCEBER: Gerçek şu ki son beş 
yılda ciddi bir yatırım almadı Türkiye. 
Olan yatırımlar da kimyasal sektöre 
hammadde üreten yapıda değillerdi 
zaten. Dolayısıyla beklenen gelişmeyi 
sektör sağlayamadı. Bence bu 
sağlayamama aslında küçülme demek. 
Bunun da en büyük sebebi, büyük 
ölçekli bir kümelenme arazisinin tahsis 
edilmemesidir. Bugün herhangi birisi 
yatırım yapmak için Sanayi Bakanlığıyla 
görüştüğünde ve nerede yatırım 
yapabileceğini sorduğunda sadece 4 tane 
yer olduğu cevabını alır çünkü ben çok 
inceledim, 4 tane kimya için yatırım 
yapacak yer gördüm. Bir kısmı küçük 
OSB’ler ve hiçbirisi de bu bahsedilen 
sinerjileri sağlayabilecek durumda  değil. 
Yabancı yatırımcı da zaten bu bölgelere 
genellikle gelmez. Onun da tercih ettiği 
deniz kenarı çünkü genellikle kimya 
sektöründe deniz kenarındaki depolama 

W i t h

MURAT AKYÜZ
İstanbul Kimyevi Maddeler  
ve Mamulleri İhracatçıları  
Birliği Başkanı

 KIMDIR? 

1971 yılında Ankara’da 
doğan Murat Akyüz, 
Yıldız Teknik Üniversitesi 
Makina Mühendisliği’nden 
mezun oldu. ABD San 
Diego’da bulunan National 
University’de MBA yapan 
Akyüz, iş yaşamına  
Akyüz Plastik’te başladı.  
1999-2001 yılları arasında 
ABD San Diego’daki 
KCG Consulting Group’ta 
Simülasyon Mühendisi 
olarak çalıştı. Murat Akyüz,  
2006'dan beri de İstanbul 
Kimyevi Maddeler ve 
Mamulleri İhracatçılar Birliği 
Başkanlığı görevini yürütüyor. 

ERDAL ERDEM
Halkbank Esnaf-KOBİ 
Bankacılığından Sorumlu  
Genel Müdür Yardımcısı
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1971 Çankırı doğumlu  
Erdal Erdem, Afyon Kocatepe 
Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye 
Bölümü mezunu. Bankacılık 
kariyerine 1995 yılında 
Türkiye Finans’ta başladı, 
1996-2012 arasında Asya 
Katılım Bankası’nda çeşitli 
kademelerde görev yaptıktan 
sonra Ziraat Bankası yönetim 
kurulu üyeliğine getirildi. 
2014 yılından itibaren ise 
Halkbank’ta önce Finansal 
Yönetim ve Planlama,  
ardından Esnaf ve KOBİ 
Bankacılığından Sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı 
olarak atandı.
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şekilde sorun var. Karayolları hala büyük 
ağırlıkta. Karbon kaynağımız olmadığı 
için bizim artık rafineri yapıp yanında 
diğer ürünleri yapmak ne kadar verimli, 
rekabetçi? Bunu ciddi olarak tartışmalıyız. 
Acaba buralarda mı yoğunlaşmalı Türk 
kimya sektörü yoksa örneğin daha katma 
değerli, inovasyonun, markanın, dağıtım 
kanalının, pazarlamanın girdiği ürünlerde 
mi yoğunlaşmalı?

Prof. Dr. EMRE ALKİN: Bunun oryantasyonunu 
sektör olarak kendi aranızda mı yapmak 
istersiniz yoksa devletin de buna el atması 
gerekiyor mu? Devletin de desteğiyle 
sektörel bir vizyon çizmek lazım sanırım 
değil mi?

AHMET FAİK BİTLİS: Bence burada devlet 
mutlaka olmalı. Devlet özellikle sağlam 
bir karbon kaynağı tedarik stratejisi 
oluşturmalı. Kimya sektörü de kendini 
ona göre diğer yatırımlarla konumlandırır. 
Bunlar çok makro şeyler.

TİMUR ERK: Bundan 5 yıl kadar önce 
Bakanımız Zafer Çağlayan bize 3 tane 
daha Petkim gerekiyor demişti. Şu anda 
tailor made, proje bazlı teşvikler var. Nedir 
orada limit? 100 milyon dolar. Şimdi biz 
eskiden söylediğimiz gibi petro rafineri, 
petro kimyasal entegrasyona gitmekte 
hâlâ ısrarlı mı davranacağız yoksa propan, 
bütandan başlayarak onun üzerine 
branşlaşıp, uzmanlaşıp uluslararası 
rekabet ortamında uluslararası aktör 
mü olacağız? Bunu tartışmak lazım. 
Türkiye’de şu anda 100 milyon doları 
yabancı sermaye olmadan yatırım 
yapacak sadece 5 tane holding var. 

Prof. Dr. EMRE ALKİN: Peki efendim, 
şimdi sözü başka bir alt sektörden, ilaç 
sektöründen değerli bir isme vermek 
istiyorum. Buyurun Erman Bey. 

ERMAN ATASOY: Türkiye’de ilaç üretimi 
konusunda çok ileri bir sanayi var. Yani 
bugün, ilaç üretimi için söylüyorum 
bunu yalnız; Avrupa ile rahatlıkla 
boy ölçüşebileceğimiz, Avrupa’daki 
fabrikalardan çok daha teknolojik 
donanımlı, üretim yapan tesislerimiz 
var. İlaç üretimi olarak bu böyle ama 
bizim de bir takım sıkıntılarımız var. 
Dışa bağımlıyız. Hammaddemizi hatta 
yardımcı maddelerimizi ithal ediyoruz. İlaç 
sanayi olarak ihracatımız aşağı yukarı 920 

tanklarını, limanları ve boru hatlarından 
sıvı hammaddeleri taşımak ağır basıyor. 
Bunları kamyonlarla taşımak artık pek de 
işlevli değil. 

AHMET FAİK BİTLİS: Kimya sektörünün 
geleceği üzerine yapılacak bir çalışmada 
dünyada kimya sektöründeki küresel 
resme bakmak gerek önce. Bu küresel resim 
diyor ki kimya sektörü dünyada ya talebin 
olduğu yere kayıyor –hepimizin bildiği 
örneğin Uzakdoğu ülkeleri- ya da ucuz 
hammaddenin olduğu yere. Bu bir gerçek. 
Bir çok firma Ar-Ge faaliyetlerini bile artık 
bu pazarlara yöneltiyor. Şimdi kendimize 
dönüyoruz bakıyoruz pek çok dezavantaj 
var. Karbon kaynağımız yok. Karbon 
kaynağı olmayınca yapıtaşları dediğimiz 
ara ürünler üretmede ciddi bir rekabet 
sorunumuz oluşuyor. Dolayısıyla kimya 
sektörünün neresinde olacağız? Hangi 
ürünleri üreteceğiz? Temel hammadde mi 
yoksa katma değerli ürün mü? Bu ciddi 
bir tartışma Türkiye’de. Yani Türkiye’nin 
kimya sanayisinin stratejisini çizerken bu 
gerçekler göz önüne alınmalı. Başka temel 
dezavantajlara bakarsak tabii ki enerji ve 
içinde özellikle elektrik maliyeti var ki buna 
hiç girmeyeceğim. 

Prof. Dr. EMRE ALKİN: Ne kadardır toplam 
maliyet içinde? 

TİMUR ERK: Elektroliz sektöründe enerji 
yoğun, orada yüzde 20’nin üstüne çıkıyor.

Prof. Dr. EMRE ALKİN: Yani sektörde yüzde 1 ile 
yüzde 20 arasında değişen enerji maliyetleri 
var diye anlıyorum.

AHMET FAİK BİTLİS: Evet. Bunun yanında biraz 
önce Haluk bey de Timur bey de bahsetti, 
lojistik alanında dezavantajımız var. 
Gelişmiş ülkelerde birbirine entegre olmuş 
tesisler yerine bizde ciddi şekilde karayolu 
taşımacılığı söz konusu. Türkiye’nin en çok 
eksik kaldığı, son 50-60 senenin sorunu 
altyapı, yatırım sorunu ve burada devletin 
de üzerine düşen birtakım görevler var. 
Liman, boru hatları, demir yolları gibi 
altyapılar hayata geçirilmeli, dünya kimya 
sektöründe rekabet etmek istiyorsak.

Prof. Dr. EMRE ALKİN: Yani kimya sektörünün 
en ciddi sıkıntısı entegre lojistik 
yapılmaması...

AHMET FAİK BİTLİS: Evet nakliyede ciddi 

H A L K BA N K  -  T U R K I S H T I M E  O RTA K  A K I L  B U LU Ş M A L A R I

AHMET YİĞİTBAŞI
Türkiye Boya Sanayicileri  
Derneği (BOSAD) Yönetim  
Kurulu Başkanı 
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1958 İzmir doğumlu 
Ahmet Yiğitbaşı, Aachen 
Teknik Üniversitesi’nde 
Makina Mühendisliği 
okudu, Yakıt Mühendisliği 
dalında Yüksek Lisansını 
tamamladı. İş hayatına 
1987’de, Almanya’da Union 
Kraftstoff’ta başladı. Desa 
Makina ve Kazan Sanayii, 
Botaş Ambalaj, Yaşar 
Holding gibi şirketlerde 
kariyerini sürdüren BOSAD 
Başkanı Yiğitbaşı, 2015 
yılından itibaren Dyo Boya, 
Toyo Matbaa Mürekkepleri 
ve Desa Enerji’de YK Üyesi 
olarak görevini sürdürüyor. 

SELÇUK AKSOY
Plastik Sanayicileri Federasyonu 
(PLASFED) Başkanı

 KIMDIR? 

1967 yılında İstanbul’da 
doğan Selçuk Aksoy, 
Malzeme Bilimi ana dalıyla 
Makine Mühendisliği eğitimi 
aldı. Aile şirketi Aksoy 
Plastik’te çalıştığı süreler 
boyunca şirketin ilk çift 
helezonlu ekstrüderi ve 
bilgisayarlı renk uyuşumu 
laboratuvarının kurulması, 
yeni ürün gamlarının 
geliştirilmesi gibi projeler 
yaptı. Şu anda PLASFED 
Başkanı olan Aksoy, aynı 
zamanda İstanbul Kimyevi 
Maddeler ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği (İKMİB) 
Başkan Yardımcısı.



boyaları büyüme oranı yüzde 27 ve toplam 
boya sanayi büyüme oranı ise yüzde 17. Sektörel 
üretim açısından şu an Avrupa’da 5’inci ülke 
konumundayız. Bizim hedefimiz Avrupa’da 
ilk 3 arasına girmek. Dört ülkenin rakamı çok 
erişilmeyecek rakam değil. Yaklaşık 1 milyon 
100 bin ton civarında. Dolayısıyla gördüğümüz 
kadarıyla biz Almanya ve İngiltere’den sonra 
3’üncü olabiliriz. Türkiye’de sanayinin gelişmesiyle 
birlikte sanayi boyalarında bir ivme var. İnşaat 
boyalarındaki artış hızının ise yeterli ölçüde 
olmadığı görülüyor. Çünkü inşaat boyalarının, 
yeni bina yapımında ciddi artış olmasına rağmen, 
toplam boya tüketimi içinde oranı sadece yüzde 
25. Türkiye’de yenileme boyaları pazarında 
yeterince artış olmuyor. Biz Boya Sanayicileri 
Derneği olarak, Türkiye Boya Sanayi Strateji 
Gelişim Raporu hazırladık. Bunun da basın 
lansmanını ve tanıtımını sektörümüze, sektör 
kuruluşlarımızı da alarak yaptık. Hakikaten çok 
ciddi, iyi sonuçlarla birlikte, sektörümüz için de 
yeni bir yol haritası çıktı. BOSAD, aynı zamanda 
Avrupa Boyacılar Birliği (CEPE) gözlemci üyesi ve 
Dünya Boyacılar Birliği’ne (IPPIC) de tam üyeyiz. 
Bu raporu yapma sebebimiz, sektörün temel 
dinamiklerini belirleyerek önümüzdeki 10 yıllık 
dönemdeki gelişmeleri tespit etmektir. Ortaya 
çıkan yol haritası çerçevesinde, ilgili aksiyonları 
belirlemek üzere bir de çalıştay düzenleyeceğiz. 
Mart 2017’den itibaren çalıştay sonuçlarını dikkate 
alarak, alt çalışma grupları çıktıları çerçevesinde 
aksiyon planımızı belirleyeceğiz. 

milyon dolar. İthalatımız 4,6 milyar dolar. 
İhracatın ithalatı karşılaması ancak yüzde 
20 oranında, çok düşük. Halbuki Türkiye 
şu anda 70-75 civarında bir ithalatını 
karşılayacak ihracat yapıyor. İlaç sanayi 
çok geride. Tabi burada ne yapmak lazım, 
katma değeri yüksek ürünler üretip onları 
ihraç etmek. Yoksa şu andaki mevcut 
kimyasal sentez yoluyla yapılan ilaçlarla bir 
yere gidemeyiz. Yapılacak şey teknolojide 
hızlı bir değişim yaşanan bu devirde bu 
yeni teknolojileri hayata geçirmek. Böylece 
pahalı ürünleri hem üretip hem de ihracat 
yapmamız gerek. Ancak böyle başarabiliriz. 
İhracatını yaptığımız ürünler şu anda ucuz 
ürünler. Rekabeti yüksek olduğu ürünler. 
Bu noktada devletin desteğine ihtiyaç var 
ama devlette bir taraf sizi teşvik ederken bir 
bakıyorsunuz öbür taraf cezalandırıyor. 

Prof. Dr. EMRE ALKİN: Yani teşvik var fakat bir 
harmoni yok...

ERMAN ATASOY: Evet. İlaç sanayinde en 
büyük sorun ne derseniz, fiyat. Referans 
fiyat sistemi diye bir sistem var. Bugün 
Avrupa’daki en ucuz fiyatı alın, Türkiye’de 
bu ilacı kaça alırsınız, şu andaki kurları da 
dikkate alarak üçte bir fiyatına alırsınız 
Türk lirasıyla. Eğer o orjinal ilacın patenti 
bitmişse jenerik dediğimiz veya eşdeğer 
ilaç çıkmışsa piyasaya, fiyatı dörtte 
bir olur. Yani en ucuz Avrupa fiyatını 
aldığınız vakit Türkiye’de dörtte bir 
fiyatına alabilirsiniz demektir. Bu ilaç 
sanayini cezalandırmaktır. Katma değeri 
yüksek ilaç üretelim, daha fazla teşvik 
verelim dediğimiz bir ortamda fiyat 
mekanizmasıyla bu çökertilmemeli. Fon 
yaratamazsanız Ar-Ge’ye nasıl yatırım 
yapacaksınız? Yüksek teknolojiyi nasıl 
getireceksiniz? 

Prof. Dr. EMRE ALKİN: O konuyu da 
konuşacağız Ar-Ge ve inovasyonu 
konuşurken. Boya sanayi bu konuda ne 
düşünüyor? 

AHMET YİĞİTBAŞI: Türk boya sanayinin 
ekonomik büyüklüğü (iç pazar ve 
ihracat olmak üzere) 3 milyar dolar 
seviyesinde. 2015 yılında sektörde 915 
bin tonluk üretim gerçekleşti. 915 bin 
tonluk üretimin, yüzde 60’ı dekoratif 
(inşaat) boyalar, yüzde 40’ı ise sanayi 
boyaları olarak gerçekleşti. 2010-2015 
yıllarında dekoratif boyalarda yüzde 
8’lik bir büyüme gerçekleşirken, sanayi 
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VURANEL OKAY: Ben kozmetik ve temizlik 
ürünleriyle ilgili görüşlerimi paylaşmak 
isterim. Bizim sektörlerimiz kimya maddelerini 
ürünlerinde kullanarak tüketiciye sunarlar; 
bol miktarda tüketici iletişimi ve reklam 
yaparlar. Diğer taraftan tüketicinin tercihlerine 
duyarlıdırlar. Sektörlerimizde yurtdışına 
bağımlılık var hammadde açısından. Ama 
öyle de bir şey var ki örneğin; dünya çapında 
bir sabun üretim sanayimiz var. 2 sene önce 
OECD’nin veritabanına baktım. Sabunda 
dünyanın 4’üncü büyük ihracatçısıydık. 
Sabunun hammaddesi dışarıdan geliyor. 
Firmalar tropikal yağları, kokuyu dışarıdan 
alıyorlar, işçiliğini, kostiğini biz veriyoruz. Az 
önce Haluk Bey yüzde 65-67 oranında yabancı 
girdi olduğunu söylemişti. Bunlara rağmen Türk 
girişimcinin dünyanın dört bir tarafına bunları 
satabiliyor olması çok önemli. Bunu burada 
yapabiliyorsak diğerlerinde de yapabilmemiz 
lazım. 1 Ocak itibariyle, yeni reklam 
yönetmeliği geliyor, karşılaştırmalı reklamlar 
başlayacak. Ama çok dikkat etmek lazım 
çünkü karşılaştırmalı reklamın gereklerini 
yapacak altyapı yok. Siz derdinizi anlatmaya 
çalışırken diğer şirket haksız yere ürünlerini 
satacak. Şu anda bir kılavuz bile yok ortada. 
Bu çok riskli ve oraya doğru gidiyoruz. Diyalog 
eksikliği var. Sektörlerimizde 3 tane paydaş var: 
tüketici, işletme -ticari işletme diyelim-, bir de 

denetleyici/düzenleyici mercii. Şimdi zaman 
zaman diyalog görüntüsü içinde toplantılar 
yapılıyor ama bir sonuca ulaşılamıyor. 
Yetkili mercii kendi getirmek istediği düzeni 
sektörün itirazlarına rağmen uygulayabiliyor.

AHMET FAİK BİTLİS: Bu hammadde bağımlılığı 
o kadar da korkunç bir şey olmayabilir. 
Ben bunların konuşulması gerektiğini 
düşünüyorum. 

VURANEL OKAY: 2008 yılında Türkiye’de kayıt 
dışıyla mücadele konusunda bir üst kurul 
kuruldu. O gün için farklı isimler kayıt dışı 
oranlarını yüzde 60, yüzde 40, yüzde 30 
olarak belirtebiliyorlardı. Herkes farklı bir 
şey söylüyordu. Bana da sordular ama ben 
nasıl bir rakam vereyim ki adı üstünde 
kayıt dışı. Bunun uluslararası normları var. 
Buna göre 2008’den 2010’a kadar kurulan 
komisyon içerisinde bunları incelemişler. 3 
gün önce tekrar baktım, Türkiye’deki kayıt 
dışı ortalama değeri yüzde 32 olarak tespit 
edilmiş durumda. OECD ortalaması yüzde 
18 bizde yüzde 32. Bunun önemli kısmı 
gıdadadır ve yanında da bizim sektörlerimiz 
var büyük olasılıkla. Yani kayıt dışı olanın 
kaydı olmadığına göre, onu bir şekilde 
bulmanız lazım. Bunun için de denetimlerin 
bizzat piyasada, ürünlerin satıldığı 
yerlerde gerçekleştirilmesi gerekiyor. Dışa 
bağımlılık konusuna gelirsek, Türkiye’de 
girdi-çıktı tablosu yok. “Ben şu maddeyi 
ithal edeceğim, bu madde şu sektörlerde 
şu oranda kullanılacak, onun çıktıları şu 
sektörlere girdi olacak; o sektörlerden çıkan 
şu ürünler buraya gidecek” şeklinde. Kabaca 
yapmak mümkün bunu ama böyle bir şey 
yok. TÜİK’ten bir veri almanız mümkün 
değil bugün. Gittiğiniz yeri görmeniz gerekir 
sektöre faydası olması için. En son kredi 
kartına taksit kaldırıldı kozmetiklerde. Niye 
kaldırıldı? İthalatı kısmak için kaldırılmış. 
BDDK’nın bilmediği bir şey var ki o da 
perakendecilerin, küçük perakendecilerin 
büyük bir kısmı distribütörden mal alırken 
kredi kartıyla alıyor. Gayet basit bir şekilde 
banka hem krediyi açmış oluyor, hem kayda 
geçilmiş oluyor. Bu kaldırıldığı zaman hepsi 
zorlanacaklar. Yıl sonunda sonuçlarını 
göreceğiz.

AHMET FAİK BİTLİS: Bir konu hakkında 
özellikle söylemek istediğim bir şey var, 
dikey entegrasyon sorunu. Bazı ülkeler 
kimya yatırımcılarını çekmek için limanlar, 
rafineriler, organize bölgeler kurmuşlar. 
Yurtdışında görme imkânı buldum bazılarını. 
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Ahmet Faik Bitlis, 
bazı ülkelerin kimya 
yatırımcılarını 
çekmek için limanlar, 
rafineriler, organize 
bölgeler kurduklarını 
belirtti.



Çölün ortasında adeta Kaliforniya 
Teknoloji Üniversitesi benzeri bir 
üniversiteyi ziyaret ettim. Bizim master 
planlara çok ihtiyacımız var onu söylemek 
istiyorum. Hem devletimizin hem de 
bizim artık daha yukarıdan bakıp çözüm 
aramamız gerekiyor. 

Prof. Dr. EMRE ALKİN: Ben şöyle anladım, 
kimya sektörünün entegre yapısı 
eğitimden başlar, liman, lojistik, altyapı, 
tesislerle devam eder. Bu noktada plastik 
sektörü ne düşünüyor acaba? 

SELÇUK AKSOY: Plastik Sanayicileri 
Federasyonu Başkanıyım, aynı zamanda 
Ahmet Bey'le (Ahmet Faik Bitlis) beraber 
Murat Bey’in (Akyüz) yardımcılarıyız 
ihracatçılar birliğinde. Ben yıllar 
önce ihracatçılar birliğine katıldığım 
zaman, oradaki kimya ihracat devlerini 
gördüğüm zaman çok büyük bir şaşkınlık 
yaşamıştım. Çünkü kimya ihracatının 
en yüksek katma değerini oluşturan 
sektörün plastik olduğunu görmüştüm. 
Yani biz plastikçiler, amiyane tabirle 
nayloncular, kimya sektöründe, yüksek 
katma değeri olduğunu düşündüğümüz 
bir sektörde en büyük katma değeri 
nasıl yapıyoruz diye çok düşündüm. 
İşin içine girdikçe anlamaya başladım, 
örneğin Türkiye’de kozmetik ihracatının 
iç pazara mal satamadıkları için, ÖTV, 
KDV, finansmandan dolayı, iç pazardaki 
büyük ölçekteki yabancı şirketlerle 
rekabet edemedikleri için başladıklarını 
öğrendim mesela. Bu örneği niye verdim; 
bence Türkiye'de yatırım için herhangi 
bir sektörü konuşurken, Napolyon gibi 
“para para para” dememiz lazım. Bugün 
Türkiye’nin her tarafı çamur olsa, yatırım 
ortamı, finansmana erişim kolay olsa gelir 
insanlar o çamurun üzerine de fabrika 
yapar, üretim yapar. Bu kadar yüksek 
maliyetin olduğu bir ortamda ancak 
benim sektörümün örneğinde olduğu 
gibi yüzde 98 küçük ve orta ölçekli ki 
bunlar dünya ölçeğine koyarsanız hepsi 
küçük ölçekli firma, ancak yatırım yapar. 
Bugün büyük ölçekli yatırımın, yabancı 
sermayenin Türkiye’ye gelmemesinin  en 
temel sebebinin, paranın öngörülebilir ve 
öngörülemeyen maliyetinin yüksekliğine 
bağlıyorum.

Prof. Dr. EMRE ALKİN: Söylediğiniz için, 
finansman maliyeti çok yüksek, ölçek 
küçük kalıyor diyebilir miyiz?

SELÇUK AKSOY: Evet. Ölçeği büyüttüğünüz 
zaman hesabı daha iyi yapmanız 
gerekiyor. Burada devlet politikasının 
-finansman da bir girdidir- o girdi 
maliyetini düşürmek ve o girdi maliyetine 
destek vermek yönünde olması lazım 
ki bu ülkede yatırım yapılsın, üretim 
artsın, ihracat artsın. Bugün gerek 
plastik gerek kimyanın geneli olsun 
bütün sektörde büyük bir dönüşüm 
yaşıyoruz. Örneğin 2008’de ihracatımız 
18 milyar dolarken dolar/euro paritesi 
1,40’mış yaklaşık, bugün 1,06. Biz son 
20 yılda dolarla aldık, markla ve euro ile 
Avrupa’ya sattık. İhracatımızın yüzde 
50’si oraya gidiyor biliyorsunuz toplamda. 
Ama bugün artık dolarla alıp oraya 
satamıyoruz, satamayız, satamayacağız. 
Mümkün değil bu. Buna karşılık da bir 
taraftan bu pazarı kaybederken yeni 
pazar fırsatları ortaya çıkıyor. Artık euro 
ile alıp dolar ile satmanın önü açılıyor. 
Ben bu açıdan mesela son günlerde 
konuşulan ve tartışılan Şangay Altılısına 
girme konusunu çok doğru bir adım 
olarak buluyorum. Çünkü bugüne kadar 
o ülkeler ihracat yaparken artık ithalat 
yapan, daha da fazla ithalat yapan 
ülkeler haline gelecekler. Çünkü euro 
bazındaki maliyet düşmeye, rekabetçilik 
artmaya başladı. Eskiden -ben euro ile 
ihracat yapıyorum- kendi ürünümü 
satamadığım dolar pazarlarına artık 
ürünümü satabilir hale geldim; onlarla 
rekabet edebilir hale geldim. Ama burada 
ciddi bir paradigma değişimi yaşanacak, 
yaşanıyor. Firmalarımızın da buna 
kendini mutlaka adapte etmesi gerekiyor. 
Aslında Ahmet bey çok güzel söyledi, 
karbon kaynağı bizim sınırlarımızda, bunu 
iyi kullanmamız gerekiyor. Bugün İran’ın 
petrol çıkan güney kıyılarından Tebriz 
kentine kadar gelen dehşet bir boru hattı 
var, bu boru hattı üzerinde de kurulmuş 
onlarca petrokimya rafinerisi var, plastik 
hammadde üretim tesisi var. Bu boru 
hattını Karadeniz’e uzatmak, Türkiye 
kıyılarına uzatmak yapılamayacak bir 
şey mi? Veya Azerbaycan’dan buraya aynı 
şekilde kaynak çeşitlendirmek adı altında 
yine Karadeniz kıyılarımıza bir boru hattı 
getirmek, petrokimyaya yatırım yapmak 
çok mu zor? Hem bölgesel gelişimi 
desteklemek adına oraya bir tane boru 
hattı getirip petrokimya tesisi kurulabilir. 

Prof. Dr. EMRE ALKİN: Sektörün geleceğini 
de konuşmamız lazım sanıyorum. 

W i t h

TAYFUN KOÇAK
Madeni Yağ Petrol Ürünleri 
Sanayicileri Derneği 
(MAPESAD) Başkanı

 KIMDIR? 

1968 Trabzon doğumlu 
Tayfun Koçak, Marmara 
Üniversitesi Matematik 
Öğretmenliği mezunu.  
İş hayatına madeni yağ 
imalatı yapan aile şirketi 
Koçak Petrol’de başlayan 
Koçak, 25 yıldır şirkette 
işortağı-yönetici olarak 
çalışmaya devam etmekte. 
2016 yılında kurulan 
Madeni Yağ Petrol Ürünleri 
Sanayicileri Derneği 
(MAPESAD) Yönetim 
Kurulu Başkanlığına seçilen 
Koçak aynı zamanda  
İKMİB Genişletilmiş 
Yönetim Kurulu Üyesi ve 
TİM Genel Kurul Üyesi. 

TİMUR ERK
Türkiye Kimya Sanayicileri 
Derneği (TKSD) Başkanı

 KIMDIR? 

1944 İstanbul doğumlu Timur 
Erk, Almanya’da Darmstadt 
Teknik Üniversitesi’nde Kimya 
Yüksek Mühendisliği öğrenimi 
gördü. 1971 yılından beri 
kimya sektöründe sanayici 
olan Timur Erk, Türkiye Kimya 
Sanayicileri Derneği’nin 
kurucuları arasında yer aldı. 
Erk, aynı zamanda TOBB 
Kimya Sanayi Meclis Başkanı 
ve Kimya Sektör Platformu 
Eş Başkanı. Ayrıca Türkiye 
Kimya Sanayicileri Derneği 
Başkanı olarak CEFIC 
(Avrupa Kimya Sanayi 
Konseyi) üyeliğini sürdürüyor.
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milyar diyelim, bu 4 milyar içinde 
Avrupalının alım gücüne sahip bir insan 
miktarı olacak zaten. Bugün dünyanın 
en büyük konser piyanosu üretim tesisi 
Çin’de. Neden? Çünkü en çok piyano 
çalan insan, konser piyanosu çalan 
insan Çin’de varmış. Onun için adamlar 
fabrikayı götürüp oraya kuruyorlar. Bu 
nüfus hareketlerine bakmak lazım. 
Bugün Hindistan’da da sizin ürününüzü 
alacak, o parayı ödeyecek çok zengin 
nüfus da var ve bunların sayısı da 
giderek artıyor, bugünkü Avrupa’yı da 
geçecek. Bu nüfus hareketlerini çok iyi 
değerlendirmek lazım. Her şeyi satmak 
zorunda değiliz. Her şeyin en ucuzunu 
satmak zorunda değiliz. Kaliteli ürünü 
AB’ye satmaktansa bu ülkelere satmanın 
daha avantajlı olduğuna inanıyorum 
çünkü biz bugün Avrupa’ya gittiğimiz 
zaman bir mal üreticisi ve satıcısı 
olarak, otomatik olarak ikinci sınıf insan 
muamelesi görüyoruz. Ama o ülkelerden 
birine gittiğimiz zaman aynı muameleyi 
görmüyoruz. Avrupa’ya yakın bir yerden 
geldiğimiz için Avrupa kalitesinde 
olduğumuzu düşünüyorlar. 

Prof. Dr. EMRE ALKİN: 2050 yılından 
itibaren dünyanın en büyük, en fazla 
nüfusa sahip olacak on ülkesinden altısı 
alt sahra ülkelerinden olacak.

ERSİN TARİ: Biz şu anda yakın coğrafyada 
en iyi ihracat yaptığımız ilk üç pazarın 
çoğunda sorun yaşıyoruz, örneğin İran’da 
şu anda ciddi anlamda sorunlarımız var, 
buradaki firmalarımızın bir çoğunun 
izinleri iptal edilme seviyesine geldi. İlk 
etapta 80 milyon dolara yakın ihracat 
kaybımız var, bu herhalde 100-150 
milyon dolara kadar gidecek. Biz bir 
çok kez Bakanlık düzeyinde, İKMİB 
ile birlikte sorunlarımızı anlatmaya 
çalıştık ama muhatap bulamıyoruz. 
Tüketiciyi yanıltan önemli hatalar 
yapılıyor. Geçenlerde gösterdiler, 40 yaş 
gençleştiren krem yapmışlar, eczanenin 
camına yapıştırmışlar reklamını. Böyle 
bir şey olabilir mi? Biz katma değeri 
yüksek ürünler üretelim diyoruz ki 
kozmetik buna çok açık bir sektör. 
Çok fark yaratabilirsiniz, çünkü hitap 
ettiğiniz kitle çok rahat kaliteli ürüne 
fiyat verebilecek bir kitle. Üst gelir 
grubuna hitap ediyorsunuz. Ama biz 
pazar kaybetmemekle uğraşırken Ar-Ge, 
inovasyon, markalaşmaya, katma değeri 
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VURANEL OKAY
Kozmetik ve Temizlik Ürünleri 
Sanayicileri Derneği (KTSD) 
Genel Koordinatörü

 KIMDIR? 

Northeastern Üniversitesi 
Kimya Mühendisliği’ni 
bitiren, Massachusetts 
Üniversitesi’nde Kimya 
Mühendisliği masteri yapan 
Vuranel Okay, Unilever 
Adana Fabrikası’nda Şantiye 
Müdürlüğü görevinin ardından 
Çorlu’daki Unilever Foods 
Fabrikası’nın yönetiminden 
sorumlu oldu. Unilever 
Türkiye’de 5 yıl boyunca 
Foods Operation Geliştirme 
Koordinatörü olan Okay, 
2010 yılı Haziran ayından beri 
Kozmetik ve Temizlik Ürünleri 
Sanayi Derneği Genel 
Koordinatörlüğü’nü yürütüyor.

AHMET FAİK BİTLİS
Polisan Holding A.Ş.   
Yönetim Kurulu Üyesi

 KIMDIR? 

İstanbul Alman Lisesi’ni 
bitiren Ahmet Faik Bitlis, 
Boğaziçi Üniversitesi 
Endüstri Mühendisliği ve 
İstanbul Üniversitesi Yüksek 
İşletme mezunu. Harvard 
Business School’dan OPM 
Sertifikası sahibi olan Bitlis, 
Polisan Holding’e bağlı 
şirketlerde 1986’dan beri 
muhtelif görevler üstlendi.  
BOSAD’ın 2009-2016 
yılları arasında YK 
Başkanlığı görevini üstlenen 
Bitlis şu anda, derneğin YK 
üyeliğinin yanı sıra İKMİB 
Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcılığı görevini 
sürdürüyor.

Değiştirilmesi mümkün olan fakat bir 
türlü anlatamadığınız gerçeklerden 
bahsettiniz.

AHMET FAİK BİTLİS: Şunun hesabını iyi 
yapmak lazım, petrolün yakıt olarak 
kullanımının önemi yavaş yavaş azalıyor. 
Dolayısıyla artık fosil yakıt talebi 
azalacağı için, petrol üreten ülkelerle 
karbon tedariği konusunda uygun 
müzakereler yapabiliriz görüşündeyim.

TİMUR ERK: Kimyevi madde ihracatımızın 
önemli bir kısmını hâlâ Avrupa 
Birliği’ne yapıyoruz. Dolayısıyla 
kısa vadede bırakamayız bu pazarı. 
Hepimiz biliyoruz; başka ülkeler için 
çok uğraşıyoruz, gidiyoruz geliyoruz, 
AB bağımlılığımız devam ediyor. O 
zaman ne yapmak lazım? Madem ki 
AB ilişkilerinde bir sıkıntı var, o zaman 
eldekilere bakmak lazım. O da nedir, 
Gümrük Birliği. Gümrük Birliği ile ilgili 
mutlaka hizmet ve tarım ürünlerine 
yönelik genişletme sürecine devam 
etmeliyiz diyorum.

AHMET YİĞİTBAŞI: Ben de Timur beyi 
desteklemek için şunları söyleyebilirim. 
İnşaat boyalarında ortalama birim fiyat 
2 dolar, endüstriyel boyalarda ise 5 dolar. 
Ortalama 3,2 dolar gibi bir fiyatımız var. 
Ar-Ge, inovasyon, katma değeri yüksek 
ürünler konusuna gireceğiz ama bu 
noktada sormak istiyorum biz katma 
değeri yüksek ürünleri nereye satacağız? 
Hindistan’a satabilir miyiz? Orada ortalama 
fiyat 1-1,5 dolar. Sonuçta gideceğimiz 
yer yine Avrupa ve şu anda Avrupa’daki 
inşaat boyalarında birim fiyatlar 4-5 euro 
civarında. Bizim ürünlerimiz gerçekten AB 
sertifikası alabilecek kalitede ürünler. Yani 
katma değeri yüksek ürünler üretip daha 
iyi marjlarla satmak istiyorsak, uluslararası 
alanda rekabetçi olmak istiyorsak, bence 
de Avrupa pazarı vazgeçilmezimizdir.

SELÇUK AKSOY: Şimdi bugüne kadarki 
durumla bundan sonrasını iyi 
değerlendirmek gerekiyor. Bugün 
beğenmediğimiz ülkelerin nüfus 
yoğunlukları o kadar fazla ki, bunun 
içerisinden bir AB nüfusu zenginliği 
fazlasıyla çıkıyor zaten. Hindistan, 
Nijerya, Etiyopya önümüzdeki 20 yılın 
büyük nüfuslu ülkeleri. Çin zaten malum 
ama Hindistan Çin’i geçiyor. Arkadan 
Nijerya ve Etiyopya var. Bu rakam 4 



HALUK ERCEBER: İhracat konusu tabi ki çok 
yönlü, sadece süreçlere bağlı değil, kısa vadeli, 
orta vadeli değil. Neyi nerede ürettiğiniz, 
hangi fiyatlarla aldığınız, hammaddeyle hangi 
ürünleri ürettiğinize bağlı. Kendi teknolojinize, 
üretim gücünüze bağlı. Ama benim düşünceme 
göre özel kimyasallar üretmek, Türkiye’nin 
vizyonunda önemli bir yer edinmeli. Örneğin 
çalıştığım şirkette şu andaki üretimimizin 
yüzde 65’ini 91 ülkeye ihraç ediyoruz, 
uluslararası firmayız. Bu bakımdan kriz 
anlarında daha rahat oluyoruz ama uzun 
yıllardır Ar-Ge yapıyoruz, bunun faydalarını 
görüyoruz. Yani bu sene sattığımız ürünlerin 
içinde, son bir sene de Ar-Ge’den çıkmış yeni 
ürünlerin oranı yüzde 23’e çıktı. Dolayısıyla 
bunlar bize güç katıyor. Bu verdiğim örnek 
kendi yaşadığımız örnek aynı zamanda kimya 
sektörünün geleceği için de çok önemli bir 
örnek. Chemport Derneği için master planlar 
yaparken gördük ki, uzun vadede ihracatı 
artırmak için hammaddemizi de burada 
üretir hale gelmemiz lazım. Hammaddeye 
yüksek bir fiyat öderseniz diğer ülkelerle 
rekabeti de konuşamaz hale geliyorsunuz. 
Türkiye’de yabancılarla 20-30 yıllık anlaşmalar 
yapılamıyor. Biz daha çok yeni Hollanda’da 
yaptığımız bir anlaşmada elektriğin fiyatını 
on sene sonrası için bile fiksledik biliyor 
musunuz? Türkiye bu güce eriştiği zaman 
aslında kimya sektöründe gerçekten büyük 
ölçekli bir ülke olacak, büyük kazançlara sahip 

artırmaya vakit ayıramıyoruz. İran, Mısır 
ve Libya pazarlarını kaybetmek üzereyiz. 

Prof. Dr. EMRE ALKİN: İran üç yıl içerisinde 
yatırım taahhüdü istiyormuş yenilemek 
için. Mısır’a eğitim ihraç ediyorduk, 
bununla ilgili şu an hiçbir şey 
yapamıyoruz. 

TİMUR ERK: Kavgalı durumda olduğumuz 
Rusya ile bugün iyi durumdayız ama 
henüz bizim rakamlarımıza yansımadı bu 
durum. 

VURANEL OKAY: Başlangıçta bizi yaralayan 
Rusya ile ilişkilerin bozulmasıdır, ondan 
sonra terör, iç piyasadaki durgunluk ve 
tabi İran meselesi. Kredi kartına taksitin 
kesilmesi de büyük sıkıntı yarattı. 

ERSİN TARİ: Örneğin bizim ürünlerimizin 
bir çoğu hala ÖTV’li. Neyin ÖTV’si bu? 
Kozmetiğin bir çok ürünü, temel kullanım 
maddesi.

VURANEL OKAY: Örnek vereyim, oje şişelerini 
biliyorsunuz. Bunlardan çok yüksek 
sayılarda üretim yapılmasına ihtiyaç var 
ve yerli üretici buna girmiyor, girerse de 
çok büyük fiyatlar veriyor, bu yüzden de 
hepsi ithal geliyor. Daha çok yeni, bütün 
renkli kozmetiklerde kullanılan bu ithal 
ambalajın vergisini bir anda yüzde 25 
artırdılar. Eğer bu ambalajların kullanıldığı 
ojeler ve benzeri ürünlerde ambalaj 
girdisini yüzde 10 kabul edersek maliyet 
içerisinde, onu yüzde 12,5’a çektiler. Dış 
rekabette yüzde 2,5 zayıfladık.

AHMET YİĞİTBAŞI: ÖTV uygulamaları 
bütün sektörlerimizi etkiliyor. Özellikle 
matbaa sektörünü, boya sektörünü, 
kozmetik sektörünü. Nihai üründe 
ÖTV yok, hâlbuki aldığımız bütün 
hammaddede ÖTV var, bir de ÖTV ile 
ilgili denetimler o kadar uzun sürüyor ki, 
üretim süreçleri negatif etkileniyor. ÖTV’li 
ürünün ithalatını hızlı yapamıyoruz. 
Stratejik anlamda baktığınızda ÖTV ve 
uygulamaları çözülmesi gereken çok 
önemli bir sorun. Boyada kullanılan 
hammaddenin yüzde 60-62'si ithal 
ediliyor ve hammaddelerimiz yüzde 92 
oranında dövize endeksli. Haklı olarak 
amaç dışı kullanımı engellemek için bu 
uygulamanın yapıldığı söyleniyor, ancak 
gerçek sanayiciler olarak biz de bundan 
olumsuz etkileniyoruz. 

W i t h

Erman Atasoy, 
"Sektörde yapılması 

gereken en önemli 
şeylerden biri yeni 

teknolojileri hayata 
geçirmek" diye 

konuştu.

15,3 
DOLAR 

Kimya 
ihracatında 

ilaçtaki 
kilogram 

başına ihraç 
fiyatı.
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olacak. Türkiye için kimya sektöründeki 
büyümenin çok vizyonel olduğunu 
düşünüyorum. Altyapıda öyle bir noktaya 
geldik ki biz artık Chemport ile ilgili 
diyoruz ki 3 milyar dolar harcarsanız 
10 yıl içinde 40 milyar dolar yatırım 
getireceğiz. Bu kadar açık ve net. Bunu 
bakanlarımıza da söyledik: “İddialı bir 
altyapı kurmamız lazım, rekabetçi olması 
lazım ve de landlord modeliyle yatırımcı 
çekmek lazım. 3 milyar dolar altyapıya 
para harcarsak 40 milyar dolar yatımcı 
gelir, ihracatı da üçe, dörde katlarız.” 

TAYFUN KOÇAK: Madeni Yağ, Petrol 
Ürünleri Sanayicileri Derneği Başkanı 
olarak bu noktada ben de bir şeyler 
söylemek isterim. Biz son dört beş yılda 
madeni yağda dünyada üretim üssü 
olduk diyebiliriz. Uluslararası markaları 
Türkiye’de kendi markalarıyla üretir hale 
geldik. Hatta burada üretilen bu markalar 
yurtdışına ihraç ediliyor. Tabi bizim de 
diğer sektörler gibi sorunlarımız var, biz 
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna 
bağlı bir sektörüz. Madeni yağ üretmek 
için EPDK’dan madeni yağ üretim lisansı 

almamız gerekiyor. Tabi bu lisansı 
almanın bazı koşulları var. O koşullardan 
bir tanesi, ürettiğimiz her ürünün 
TSE belgesinin olması. Aynı zamanda 
satılan madeni yağın belli bir oranının 
EPDK’ya katılım payı olarak ödenmesi. 
Biraz önce diğer sektör temsilcileri 
de söyledi. İthalatta haksız rekabet 
olabiliyor. Bizim sektör açısından; 
TSE’ye ödediğimiz bu yüksek ücretler 
ve EPDK’ya ödediğimiz katılım payı 
var. Bundan dolayı ithal edilen madeni 
yağa da TSE zorunluluğu ve EPDK’ya 
katılım payı zorunluluğu getirilmeli 
ve haksız rekabet kalkmalıdır. Sene 
sonunda TSE’ye, EPDK’ya yaptığımız 
ödemeler bizi ithalat anlamında haksız 
rekabetle karşı karşıya bıraktırıyor. 
Bildiğiniz üzere, akaryakıt harici 
ürünlerin akaryakıta karıştırılmasıyla 
ilgili bir sorun vardı. Burada devletimiz 
sanayiciye, sanayide hammadde olarak 
kullanılan solvent gibi ürünler için ÖTV 
tecil-tekin sistemi olarak tanımlanan 
bir olanak tanımıştı. Zamanla bu sistem 
suistimal edilince ÖTV’de öde-iade al 
sistemine geçildi. Bizim savunduğumuz 
bir sistem bu öde-iade al sistemi. Aslına 
bakarsanız şu anda yaşanan sıkıntı 
öde-iade al sisteminde ÖTV iadesi 
almaya hak kazanan sanayicinin iade 
işinin çok uzaması oldu. Yine bildiğim 
kadarıyla KDV’den iade alacakların ÖTV 
mahsubu da kaldırıldı. Kendi sektörüm 
için konuşacak olursam neredeyse satın 
aldığımız bazı hammaddelerde birebir 
ödediğimiz ÖTV’li mallar var. Ayrıca 
sattığımız vadeli ürünlerin ÖTV’sini 
uzun vadede tahsil ederken Maliye’ye 
ise bir ay içerisinde 15 günlük dönemler 
halinde ÖTV’yi beyan ediyor ve nakit 
ödüyoruz. Bu da bizi finansal anlamda 
zorluyor. Kendi sektörümle ilgili en 
büyük sorunlardan biri de bir sanayi 
envanterimizin olmaması. EPDK artık 
madeni yağ bilgilerini de paylaşmıyor, 
sadece akaryakıt bilgilerini paylaşıyor. 
Sektörümüzün ihracatını belki 
ihracatçılar birliği üzerinden alabiliyoruz 
ama ithalatla ilgili bilgilere vb. bilgilere 
erişemiyoruz. Genellikle kümelenmeler 
Marmara’da İstanbul Avrupa yakasında 
Çerkezköy tarafında, İstanbul Anadolu 
yakasında ise Gebze’de oluyor. Ara 
eleman bulmakta zorluk çekiyoruz. 
Endüstri Meslek liselerinde kimya 
bölümü olmalı ve bu bölümde olanları da 
ara eleman olarak çalıştırabilmeliyiz.

H A L K BA N K  -  T U R K I S H T I M E  O RTA K  A K I L  B U LU Ş M A L A R I

Ersin Tari "Pazar 
kaybetmemekle 
uğraşırken Ar-
Ge, inovasyon, 
markalaşmaya, 
katma değeri 
artırmaya vakit 
ayıramıyoruz" dedi.



ŞİRZAT KARAYEL: Türkiye Avrupa’nın ikinci 
büyük kauçuk üreticisi konumunda. 
Avrupa’ya genelde yoğun bağımlılığımız 
var. Avrupa’daki pazarları kaybetmeden 
büyüyen pazarlara da odaklanılmasında 
fayda görüyorum. Her zaman için tek 
pazara bağımlı kalmak sakıncalıdır. 
Aranızdaki ilişkiler bozulursa çıkmaza 
girersiniz. Biliyoruz ki, Avrupa firmaları 
Türkiye’de ürettirdikleri bir takım 
mamullere kendi markalarını basarak 
dünyaya satıyorlar. Son kullanıcının 
tespiti yapılmalı, Amerika ve Afrika 
pazarlarına açılmalıdır. Kauçuk 
sektörü olarak neredeyse yüzde yüz 
dışarıdan gelen hammaddeye bağlı 
bir sektörüz. Buna rağmen sanıyorum 
ki kauçuk sektörü neredeyse yüzde 
90’ın üzerinde ithalatı karşılayan tek 
sektör. Dışarıdan hammadde alımı 
yapmamamız durumunda, kauçuk 
gibi stratejik önemi olan bir sektörün 
zora gireceği muhakkaktır. Devlet 
arsa bulmaktan, istihdamdaki devlet 
yükünün azaltılmasına kadar, yatırımcıya 
petrokimya yatırımını cazip hale getirip 
bu sorunu bir an evvel çözmeli.

HAŞİM ÇETİN: Plastikte de hammaddede 
dışa bağımlıyız. Yaklaşık yüzde 83 
oranında. Ciddi anlamda dış ticaret 
açığına bir katkısı var bizim sektörün. 
Yıllardır söyleniyor ama hâlâ ikinci bir 
petrokimya tesisi kurulmadı. PETKİM 
deyip duruyoruz ama PETKİM de 
neticede bizim değil. Şu anda ticari bir 
işletme. Halk arasında, bilinçaltında milli 
tesisimiz gibi algılanır ama öyle değil. 
Tabii ki dışa bağımlı olunca da bizim 
de katma değerli ürünler üretmemiz, 
satabilmemiz biraz inovasyona bağlı 
oluyor. Bu anlamda hammaddenin 
yurtdışında gelişi noktasında devlet 
desteği ya da devletin süspanse edeceği 
bir ortak alımla ilgili destekler olmalı. 
Üretici kendi çapında bir şeyler yapmaya 
çalışıyor ama hammaddeyi ucuza mal 
edemiyor. Fiyat rekabeti var. Hammaddeyi 
pahalı alıyorsunuz, ürünü ucuza 
satıyorsunuz. Bu da fasonculuk demektir. 
Bunun iyileştirilmesi noktasında orta ve 
uzun vadeli planların olması gerekiyor. 
Ben 28 yıldır bu sektörün içindeyim, 
makro planlar yapıldığını gördüm ama 
uygulamada, eylemde göremedim. Onun 
için çok ümitli değilim. Pazar konusunda 
Timur Bey’e katılmak da şu anlamda 
mümkün, halihazırda Avrupa, AB pazarı, 

öbür tarafta Şangay altılısı diyoruz, 
şöyle bir detayına baktığımızda Şangay 
altılısında kim vardır, Çin ve Rusya. 
Biz Çin’e ne satabiliriz? Tavuk ayağı, 
mermer, birkaç başka şey daha satarız 
ama genel mânâda çok şey satamayız. 
Rusya? Biz orada Türkiye olarak treni 
kaçırdık gibi geliyor bana. Bütün pazarları 
değerlendirmek lazım ama mevcut 
Avrupa’yı da dikkate alıp sonuna kadar 
ne yapılacaksa yapıp Afrika’da pazar 
aramak lazım. Afrika’da bir potansiyel 
var. Kimya deyince işin içine çok şey 
giriyor ama biz bu anlamda Türkiye olarak 
çok yol almalıyız. O yol da bir günde bir 
konuşmayla alınmıyor. 

AHMET FAİK BİTLİS: Yanlış anlaşılma 
olmasın, ben de Timur Bey’e çok 
katılıyorum, Avrupa pazarı bizim için çok 
önemli adeta vazgeçilmezimiz. İlla Avrupa 
Birliği değil ama Avrupa pazarı. 

TİMUR ERK: Bizim bir makus talihimiz var. 
Yaşım 70. İnsanlar bana duayen diyorlar 
ama 40 seneden beri görüyorum ki biz 
karar süreçlerinde yokuz. Parlamenter 
olarak kimya kökenli, kimyaya kendini 
verip de bizzat sanayicilik yapmış 
şimdiye kadar bir-iki tane isim olmuştur. 
Bakanlıklarda kimya eğitimi almış bir 
genel müdürle muhatap olamadım bu 
40 sene içinde. Dolayısıyla biz kendimizi 
anlatmakta ve izah etmekte zorlanıyoruz. 
Bu proje bazlı, teşvik gibi yeni atılımlar 
uygulamada aynı performansı gösterirse 
bir yere varırız. Tek beklentim uluslararası 
ekonomik koşulların belirgin hale gelmesi, 
Şubat ortası ve Nisan referandumundan 
sonra biraz rahatlarız sanıyorum. 

MURAT AKYÜZ: Kimya sektörü ki uzun 
vadeli stratejiler üzerine kurulması 
gereken bir sektör, hatta sektörün 
hükümetler üstü politikası, stratejisi 
olması gerekirken maalesef bakıyorsunuz, 
politikacılar arasındaki düşünce 
farklılıkları nedeniyle bir yere varılamıyor. 
Politikacılar değiştiğinde stratejiler 
değişmemeli, bu bütün sektörleri 
yaralayan bir durum. Lojistik konusunda 
da çok ciddi anlamda çalışmamız 
gerekiyor. Geçmişte Ankara’da organize 
sanayinin çok yakınında bir arazi aldık, 
fabrikayı yaptık, yanından da tren yolu 
geçiyor, biz de sevindik lojistiğimiz kolay 
olacak diye ama demiryoluyla ilgili bölge 
müdürü “Şu andaki yasalarla bir şey 

W i t h

ERMAN ATASOY
Abdi İbrahim A.Ş.   
Yönetim Kurulu Üyesi

 KIMDIR? 

1941 doğumlu Erman 
Atasoy, İstanbul 
Üniversitesi’nden Fizik ve 
Matematik dalında mezun 
oldu. Aynı üniversitenin 
İşletme Bölümü’nü bitirdi, 
kariyerine 1968’te Sandoz 
A.Ş.’de başladı. Şirketin 
İsviçre Merkezi’nde Bölge 
Direktörlüğü, Hindistan’da 
Farma Bölümü Başkanlığı 
görevlerini sürdürdü. 
Sandoz ve Novartis’te Genel 
Müdür olan Atasoy, 2002 
yılında Abdi İbrahim ailesine 
katıldı. Atasoy 2008’de Abdi 
İbrahim A.Ş.’nin CEO’su 
oldu. Halen Yönetim Kurulu 
üyesi olarak görev yapıyor.

ERSİN TARİ
Gold Kimya A.Ş.  
Yönetim Kurulu Başkanı

 KIMDIR? 

1978 İstanbul doğumlu 
olan Ersin Tari, ilk ve 
orta öğrenimden sonra 
üniversite eğitimine 
Amerika’da Houston 
Üniversitesi’nde devam 
etti. Şu anda Gold Kimya 
A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanlığını yürüten 
Ersin Tari, aynı zamanda 
İstanbul Kimyevi Maddeler 
ve Mamulleri İhracatçıları 
Birliği’nde (İKMİB) Yönetim 
Kurulu Üyeliği ve İstanbul 
Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Üyeliğini sürdürüyor.
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AYŞEM BURHANOĞLU: Baktığımızda bir 
takım İK politikaları her sektörde 
uygulanıyor. Tabii ki sorunları var. Bu 
sorunları hem var olan durumumuzu 
hem de yakın geleceği iyi analiz ederek 
kısmen çözebiliriz diye düşünüyorum. 
Açıkçası çok uzun vadeli gelecek planları 
yapmayı düşünmüyorum şu anki 
konjonktür gereği. Uzun vadeli planlar 
için sistem gerekli. Bizim ülkemizde 
sistem işlemiyor. Dolayısıyla varolan 
durumu, yakın geleceği analiz ederek 
nasıl bu İK politikalarını iyi duruma 
getirebiliriz bunu konuşmak istiyorum. 
Eğitim dedik, bu üniversite olabilir, 
lise olabilir, bununla beraber kurumsal 
eğitimler de olabilir. Bir de Erman 
Bey ve Tayfun Bey de istihdamdan 
bahsettiler sorun olarak. Eğitim 
kısmını liseden itibaren düşünüyorum. 
Üniversite çözüm değil. Çok yakın bir 
dönemde Karadeniz bölgesinde Avrupa 
Birliği projesi kapsamında bir işe alım 
gerçekleştirdim. Buraya ilkokul, lise 
ve üniversite mezunları başvurdu. 
Lise mezunlarının iki basamaklı 
çarpma yapamadıklarını gördüm. Çok 
üzüldüm. Şimdi böyle bir durumda ne 
yapılabilir? Biz şu an kurumlar olarak 
ne yapabiliriz? Artık ‘nitelikli eleman 
bulacağız’ yaklaşımının yavaş yavaş, 
belki de beş-10 yıl için körelmesi lazım 
diye düşünüyorum. Elemanı nitelikli 
hale gelmesinde kurumların da kendi 
içlerinde çözüm bulmalarının gerekli 
olduğunu düşünüyorum.

Prof. Dr. EMRE ALKİN: Elemanlar 
yanlış bilgilerle doldurulmuş olarak 
geleceklerine, şirketler kendileri mi 
eğitsinler diyorsunuz? 

AYŞEM BURHANOĞLU: Ara insan gücü de, 
kimya mühendisliği eğitimi de çok 
önemli. 20 sene evvelki üniversitelerden 
mezun olan kimya mühendisleriyle 
şimdiki üniversitelerden mezun olanları 
karşılaştırdığımızda fark görebiliyoruz. 
Bu açığın yakın gelecekte kapatılacağı 
konusunda pek iyimser olmadığım için 
şirketler burada bir adım atmalı diye 
düşünüyorum. Uzun gelecekte o kadar 
kötümser değilim. Hep söyleniyor, 
üniversite-sanayi işbirliği doğrudur, 
yalnız bu mekanizmada sanayinin 
gerçekten üniversite üzerinde daha 
baskın olması gerektiğini düşünüyorum. 
Yani ihtiyaç neyse bunun üniversitelere 

yapmazsınız, kusura bakmayın” dedi. 
Biz orada araziden demiryolu geçecek, 
hatta lokomotif geçerken ürünü arkasına 
takıp göndereceğiz sanıyorduk ama iş 
öyle değilmiş. Maalesef sadece lojistik 
sebebiyle orayı kapattık. Bu, ülkemizin 
önemli bir sıkıntısı. Zor süreçlerden 
geçtiğimizi belirtmek istiyorum. 

AHMET FAİK BİTLİS: Devletin de bazı 
altyapıları yapması gerekir. Örneğin 
demiryolu ağları özel sektörün 
üstlenebileceği bir şey değil. Özellikle 
kimya sektöründe altyapı onsuz olmaz.

SELÇUK AKSOY: Ben Ahmet Bey’in 
bahsettiği AB ülkesindeki üretim tesisleri 
meselesine dönmek istiyorum. Gümrük 
Birliği ilk konuşulduğu zamanda kendi 
şirketimizde bize bir olumsuzluğu olur 
mu, olmaz mı diye değerlendirdik, 
olmaz dedik. Akabinde de Türkiye 
bir AB ülkesi olacak beklentisiyle 
hareket ettik. Ama sonra baktık ki 
durum öyle değil. Bugün bir Avrupa 
ülkesi olmak ne demek? Avrupa’da 
bu işin bir merkezi var, bir de çevre 
ülkeler var. Sorduğunuz zaman bunun 
çok basit bir karşılığı var. Finansman 
maliyetleri onda bire düşüyor. Yani bir 
firmanın, üretici firma için en önemli 
şeylerden biri olan finansman faaliyeti 
onda bire düşüyor. Türkiye, Gümrük 
Birliği’ne girdi ama AB üyesi olamadığı 
için finansman faaliyetlerini onda bire 
düşüremedi. Dolayısıyla bugün Avrupa 
Birliği’nde üretim yapan bir tesisle 
Türkiyeli üreticinin rekabet etme şansı 
yok. Biz burada Gümrük Birliği ile ilgili 
değerlendirmeyi yaparken mutlaka 
bunu dikkate almalıyız. Gümrük 
Birliği giderek tek taraflı çalışmaya 
başladı. Biz kendi ekonomimizi kontrol 
edemediğimiz için Gümrük Birliği 
ters tepti. Bu da aleyhte bir durum. Bu 
gidişatla daha da tek taraflı çalışacak. 
Bunu mutlaka dikkate almamız 
gerekiyor. 

Prof. Dr. EMRE ALKİN: Bir Can Yücel şiiri 
alıntılamak istiyorum. Demiş ki, “En 
uzak mesafe ne Afrika’dır, ne Çin, ne 
Hindistan. Ne seyyareler, ne de geceleri 
ışıldayan yıldızlar. En uzak mesafe, 
iki kafa arasındaki mesafedir birbirini 
anlamayan.” Bunu eğitimle çözeceğimizi 
umut ederek sözü Ayşem Hanım’a 
veriyorum. 

H A L K BA N K  -  T U R K I S H T I M E  O RTA K  A K I L  B U LU Ş M A L A R I

HALUK ERCEBER
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Kurulu Başkanı

 KIMDIR? 

1957 doğumlu Haluk 
Erceber, İTÜ Kimya 
Mühendisliği mezunu. 
1985 yılında Organik 
Kimya San. ve Tic. A.Ş’de 
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Temmuz 1997’de Organik 
Kimya Fabrika ve Sorumlu 
Müdürlük görevlerini 
üstlendi. İSO 17.no’lu 
Temel Kimya Meslek 
Komitesi Başkanı-Meclis 
üyesi ve Çevre İhtisas 
Kurulu Başkan Vekili olan 
Erceber, TKSD YK ve TOBB 
Kimya Meclisi üyeliklerini 
sürdürüyor.

HAŞİM ÇETİN
Çetin Plastik Sanayi   
Yönetim Kurulu Başkanı

 KIMDIR? 

1966 Diyarbakır doğumlu 
olan Haşim Çetin, 1988 
yılından beri plastik 
sektöründe plastikten 
mamul evsel ve endüstriyel 
alanda temizlik ürünleri 
üreten Çetin Plastik 
Sanayi ve Ticaret Limited 
Şirketi’nin Yönetim Kurulu 
Başkanlığını sürdürüyor. 
Bunun yanında TİM’de 
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Kimyevi Maddeler ve 
Mamulleri İhracatçıları 
Birliği (İKMİB)’de iki 
dönemdir yönetim kurulu 
üyeliğini sürdürmekte.



imkanı vererek diplomalarını almasını 
sağlıyor. Genelde bu öğrenciler bu sürecin 
sonunda işyerinde kariyerlerine devam 
edebiliyorlar.

Prof. Dr. EMRE ALKİN: Ar-Ge ve inovasyon 
konusu da bu anlamda yetişmiş 
elemanlara bağlı zaten... 

TİMUR ERK: Şu anda her gün sayısı değişiyor, 
halen yaklaşık 200 civarında başvuru 
var Ar-Ge merkezlerinin kurulması 
konusunda. Kısa bir süre önce baktığımda 
308 Ar-Ge merkezi vardı, bunların 30’a 
yakını kimya sektöründe. Sektörde 17 
tane ana kimya dediğimiz Ar-Ge merkezi, 
diğerleri ilaç ve kozmetikte. Türkiye’de 
kifayetli Ar-Ge direktörü bulunamadığı 
için direktörler yurtdışından getiriliyor. 
Kimya mühendisliği eğitim kalitesi 
gittikçe düşüyor, puanlar düşüyor, çok 
büyük sıkıntı yaşıyoruz. 

AHMET YİĞİTBAŞI: Özellikle Kimya 
sektöründe, Ar-Ge’yi en önemli çatı 
olarak görmek gerektiğine inanıyorum. 
Türkiye’de yatırımın, harcamaların ne 
kadarı Ar’a (Araştırmaya), ne kadarı Ge’ye 
(Geliştirmeye) ayrılıyor, onu da ayrıca 
konuşmak gerekiyor. Gerçek anlamda baz 
araştırma ne kadar var? Avrupa’da kimya 
sektöründe büyük şirketlere baktığımızda, 
Ar-Ge giderlerinin ciroya oranı yüzde 5-7 
oranlarında. Türkiye’de ortalama yüzde 

açıklanması gerek. Üniversiteler de 
buna göre politikalar ya da yaklaşımlar 
izleyebilir. 

Prof. Dr. EMRE ALKİN: Şunu önerir misiniz, 
kimya mühendisliği bir anabilim dalıdır. 
Plastik, kauçuk, kozmetik gibi alanlara 
bölmek faydalı olur mu? 

AYŞEM BURHANOĞLU: Uzmanlaşma 
anlamında söylüyorsunuz, içi dolu 
olduktan sonra olabilir tabii ki. 

TİMUR ERK: Konuyu ikiye bölmek lazım. 
Orta eğitim ve yüksek eğitim. Bizim 
kendi STK’larımızın kurmuş olduğu branş 
okulları var. Örneğin boyada, deterjanda 
var. Yüksek öğretim içinse, çok farklı. İki 
sene önce yapmış olduğumuz çalıştaydan 
çıkmış çıktılar var. Bunlarla ilgili olarak 
artık diyoruz ki; biz bir nabız yoklaması 
yaptık, kimya sanayisi ne tip bir kimya 
mühendisliği eğitimi arzu ediyor? 10 tane 
üniversiteyle görüştük. Hep beraber o geri 
dönüşleri alacağız. Ona göre sanayicimize 
uygun yeni bir müfredat programını 
oluşturmaya çalışacağız. Murat Bey ve 
sizlerin bazılarıyla iyi üniversitelerin 
danışma kurullarındayız. Onları 
yönlendirmeye çalışıyoruz. Aksi takdirde, 
tamamen katılıyorum size, biz ara insan 
gücü için kendi önlemlerimizi aldık ama 
bunu yaygınlaştırmakta zorluk çekiyoruz. 

ŞİRZAT KARAYEL: Bütün eğitimini 
yurtdışında gören bir kişi olarak Ayşem 
Hanım’a katılıyorum. Hatırladığım 
kadarıyla, meslek liselerinde Almanya 
modeline bakarsak, 2. meslek yolu olarak 
adlandırılan ve dokuzuncu sınıftan 
sonra mezun olan öğrenciler bir şirkette 
ortalama 3 senelik meslek eğitimine 
başlayabiliyor. Öğrenci okul planına göre 
haftanın bir günü okula gidiyor, dört günü 
aktif olarak çalışıyor ve şirketle anlaştığı 
alanda uzmanlaşıyor, aynı anda da okulda 
genel ve meslek eğitimini tamamlıyor. 
Böylece kauçuk sektörü gibi üretim 
faaliyetinde bulunan ve teknik elemana 
ihtiyacı olan sektörlere eğitimli ve teknik 
eleman yetiştirilmesinde önemli avantaj 
sağlanıyor. Üniversite alanında da benzer 
bir durum söz konusu. Büyük şirketler 
anlaşmalı üniversiteler ile buna benzer 
bir sistemle (Dualstudium) hem şirkette 
öğrencilerin çalışarak işi öğrenmesine, 
hem de şirketin tanımasına katkı sağlıyor 
aynı zamanda da öğrencilere maaş 
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Haşim Çetin 
"Hammaddenin 

yurtdışında gelişi 
noktasında devlet 

desteği ya da 
devletin süspanse 
edeceği bir ortak 

alımla ilgili destekler 
olmalı" diye konuştu.
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1, hatta yüzde 0.7.. Çok iyi firmalarda yüzde 
2-2,5 olabiliyor. Arada çok ciddi fark var. 
Üretim teknolojileri standartlaşmaya başladı. 
Gerçek anlamda farklılığı Ar-Ge ile yapacağız. 
Ürün portföyünün geliştirilmesi yine Ar-Ge 
ile yapılacak bir konu, özellikle ihracatta. 
Diğer taraftan maliyetleri, finansal yapıyı 
iyileştirmek gerek. Nasıl? Sadece işletme, 
öz kaynak değil. Dolayısıyla etkin Ar-Ge ile 
de maliyetler düşürülebilir. Bütün bunlara 
baktığımızda pazar erişiminin artırılması, 
dijitalleşme, yaratıcılık, girişimcilik ve 
inovasyon, öne çıkan kavramlar. Tabii ki her 
şeyin başında da düzgün bir eğitim sistemi 
geliyor.

ERMAN ATASOY: Biraz önce de bahsedildi, 
ihracatımız artıyor fakat değeri düşüyor. 
Mevcut ürün yapısıyla biz bu gemiyi 
yürütemeyiz. Yeni pazarlar tabii ki gerekli. 
Ama eski tip ürünlerle yeni pazarlarda 
büyük atılımlar beklememek lazım. Türkiye 
ihracatında büyük atılım yapacaksa, bu 
ancak ileri teknolojileri kullanarak mümkün. 
Bunu kim yapacak? İnsan gücü. Ama 
maalesef bizim üniversitelerimizde böyle bir 
araştırma, bilimsel çalışma yok. Bizim için 
de yapılacak şey, Ar-Ge için gereken insanı 
bulup getirmek. Üniversiteyle endüstrinin 
işbirliği konusunda herkes konuşuyor. 
İstek var, üniversiteler de istiyor ama nasıl 
yapacağımızı bilmiyoruz. Zaman geçiyor 
ve ilerleyemiyoruz. Bugün Almanya’dan, 

İsviçre’den emekli olmuş profesörler var, 
bu işleri yapmışlar, çok iyi biliyorlar, ben 
üniversite olsam onları getiririm, veririm 
maaşını, ondan öğrenirim. Çok sayıda Ar-
Ge tesisimiz var ama burada yetiştirecek 
insanları çalıştıracak, buluşlar yapacak 
adamımız yok. Bizim Ar-Ge tesisimizde 
yabancılar var. Hindistan’dan getirdik. 
İşi çok iyi biliyorlar. Kimya sektörü 
çok ilerlemiş orada. Bizde neden yok! 
Yani hızlı bir şekilde yeni teknolojilere 
ulaşabilmek için başlangıçta bu beyinleri 
dışarıdan getirip kendimiz de yetiştirecek 
duruma getirmemiz gerek. Türkiye çok 
büyük bir insan potansiyeline sahip. 
En iyi olduğumuz alan ama onu bile 
işleyemiyoruz. 

Prof. Dr. EMRE ALKİN: O ortamı sektörün 
yaratması gerekiyor. 

AHMET YİĞİTBAŞI: Söylediğinize katılıyorum, 
ancak biz ithal etmeden ziyade, hakikaten 
beyin ihraç ediyoruz. Çünkü biz 
araştırmaya ve yaratıcılığa uygun gerekli 
çalışma ortamlarını yaratamıyoruz. 
Avrupa’da çok gelişmiş teknoloji merkezleri 
var on binlerce öğrencisi; master ve doktora 
yapan öğretim görevlileri olan. Onlarla 
işbirlikleri yaparak, üniversitelerimizde 
de o çalışma ortamlarının oluşturulmasını 
sağlayabiliriz.  

ERMAN ATASOY: Öğrenelim ama vakit 
geçiyor. Yurtdışından bilen insanları 
getirtip bir an evvel bu işe başlamamız 
gerekiyor. 

AYŞEM BURHANOĞLU: Gördüğüm kadarıyla 
genel anlamda her sektörde Ar-Ge ve 
inovasyondan bahsediliyor. Ancak 
şirketlere döndüğümüzde aslında 
Türkiye’de şirketlerin inovasyon kültürü, 
yaratıcı şirket kültürüyle ilerlemediklerini 
gözlemliyoruz. Şu anlamda söylüyorum, 
inovasyon demek yaratıcılık demek. 
Yaratıcılık demek yanlış yapmak demek 
-ki rahatlıkla fikir üretecek, yanlış 
yapacak mıyım, yapmayacak mıyım diye 
düşünmeyecek. Ardından açık fikirli 
yaklaşımda yöneticiler olacak, yaratıcının 
fikrine önem verecek ki o fikri daha da 
geliştirmesini sağlayacak. Sırf kimya 
sektörü değil bu genelde Türkiye’nin 
bir problemi. Olsun istiyoruz ama onun 
gerçekleşeceği ortamı yaratmadığımız 
için de olmuyor. Bence burada kurum 
kültürünü de gözden geçirmek gerekiyor. 
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Ayşem Burhanoğlu, 
"Üniversite-Sanayi 
işbirliği mutlaka 
olmalı ama sanayi 
gerçekten üniversite 
üzerinde daha 
baskın olmalı" dedi.

300 
BİN KİŞİ 

Kimyevi 
Maddeler ve 

Mamulleri 
sektörünün 
Türkiye’deki 

istihdam 
büyüklüğü.



HALUK ERCEBER: Çok kısaca bir şey 
söylemek istiyorum. Ben de Chemport 
gibi büyük kimya kümelerinin, sektörün 
önünü açacak projelerin, Ar-Ge’nin, 
inovasyonun hepsinde yabancı bir 
know-how’ın olmasının şart olduğuna 
inanıyorum. Bizdeki problemlerin 
başında sanayinin 1960’lı yıllarda 
planlanmamasından kaynaklanıyor. 
Zaten sanayi sever bir toplum değiliz. 
Bu çok açık, net, sanayi tepelere gitsin, 
şehirden uzaklara gitsin, kaliteli yaşam 
merkezlerinden uzaklaşsın diyoruz. 
Bugün Türkiye’nin ana sanayisi İzmit’te. 
İstanbul’da neredeyse sanayi yok. 
Geleceği olan parlak, nitelikli, vizyoner 
insanlar, eğitimli gençler ise sanayide 
çalışmaktan, Ar-Ge’de bir gelecek temin 
etmekten uzaklaşıyorlar. Yeni yatırım yeri 
ararken, sanayi merkeziyle fabrikanız ve 
Ar-Ge’nizin yakın olması lazım. Maalesef 
bu büyük problem. Biz onun için bu 
kimya kümelerinin de veya diğer sanayi 
kümelerinin de şehir merkezine yakın 
olmasını tercih ediyoruz. Bütün dünyada 
olduğu gibi. Antwerp’te 10 kilometre, 
Rotterdam’da 12 kilometre örneğin. 

Prof. Dr. EMRE ALKİN: Sektörle ilgili çok 
önemli konulara değindik, sorunlara 
parmak bastık ve çözüm önerileri aradık. 
Bütün bunları bir çıktı halinde gerekli 
yerlere ulaştırmak için uğraşacağımızı 
belirtmek isterim.

MURAT AKYÜZ: Kapanışı yapmadan önce 
Halkbank’a teşekkür etmek istiyorum. 
Gerçekten çok önemsenmesi gereken 
bir konuda kimya sektörümüz için bu 
buluşmaya önayak oldular. Bizim de bir 
araya gelmemize katkıda bulundular. 
Ümit ediyorum, buradaki çıktılar kısa 
zamanda hem Emre hocamın çabalarıyla 
üst kademelere kadar ulaştırılır hem de 
sizlerin bundan sonraki söylemlerinde de 
o yekvücut söyleme, aynı noktaya doğru 
götürür. Çünkü bürokrasinin en sevdiği 
ortam, farklı görüşlerin olduğu ortam. 
Türkiye’de orta ölçek boyutuna gelmeye 
çalışmamızın, bir araya gelmemizin 
ortak paydalarla aynı çatı altında 
bulunmamızın gerektiği bir süreçteyiz. Bu 
yönüyle sizleri daha da çaba sarf etmeye 
çağırıyorum, sivil toplum örgütlerinin 
başında olan arkadaşlarımız olarak daha 
da büyük görevler sahiplenmenizi tekrar 
hatırlatmak istiyorum. Bütün emekleriniz 
için tekrar teşekkür ediyorum. 

ERDAL ERDEM: Ben de öncelikle sektörün 
kıymetli katılımcılarına bu toplantıya 
iştirak ettikleri için teşekkür ediyorum. 
Burada gördüğümüz bir şey var, 
firmanın en değerli hazinesi elinde 
bulundurduğu insan gücüdür. Genel 
itibarıyla sektörlerimizin hemen 
hemen tamamında eğitim ön plana 
çıkıyor. Eğitimli, fark yaratan insanların 
yarattığı ürünlerde de bir şekilde 
katma değeri yüksek ürünler oluyor. 
Bu da bize şunu düşündürüyor; bir 
ürün fark yaratabilirse, fark yaratan 
fiyatlarla alıcı buluyor. Bu da ülkedeki 
sermaye altyapısının zaman içinde 
güçlenmesinin anonsu. Selçuk Bey 
vurguladı, ülkemizde yatırım maliyetleri 
ve finansal anlamda borçlanma 
maliyetleri gerçekten yüksek. Ama bu, 
bankalardan kaynaklanan bir unsur 
değil. Çünkü bilhassa Halkbank için 
altını çizerek söylüyoruz, üretimin 
arttığı, üretenle beraber büyüyen 
bir modelimiz var. Yatırım yaparak, 
üreterek büyüyen her yapı bizi ayrıca 
mutlu ediyor. 2016’nın dokuz ayında 
bilhassa KOBİ segmenti için söyleyeyim, 
bankacılık sektöründeki büyümenin 
yüzde 42’sini Halkbank tek başına 
finanse etmiş durumda. Bu, Cumhuriyet 
tarihinden bu yana inanılmaz büyük 
bir finansal destek. Sizleri gördüğümüz 
zaman bu bize daha fazla cesaret 
veriyor. Ülkemizdeki yatırımcılarımız, 
bence diğer rekabetçi ülkelerdeki 
yatırımcılara göre ülkemizin esas 
avantajlı noktası. Biz banka olarak bu 
artımızı katlayarak devam ettirmemizi 
sağlayacak finansal destekleri 
sağlamaya gayret gösteriyoruz. Üreten 
Türkiye’nin Bankası olarak sloganımızı 
işledik. Üreten, yatırım yapan her 
bir yatırımcının yanında olmaya da 
gayret gösterdik. İnşallah zaman içinde 
nitelikli sermaye yapısı güçlendikçe 
de finansal maliyetlerimiz de kısmen 
aşağı doğru inecektir. Çünkü bankalar 
nihayetinde topladıkları parayı sizlere 
aktaran kuruluşlar. İçimizde daha 
agresif olan bankalar var mı? Olabilir. 
Bilhassa kamu bankalarımız bu konuda 
daha hassasiyet göstermeye gayret 
ediyor. Tüm katılımcılara çok teşekkür 
ediyorum. Halkbank olarak bugüne 
kadar yatırımcının yanında duran, 
uluslararası boyutta temsilciliklerle de 
elimizden gelen desteği verdik, bundan 
sonra da vermeye gayret edeceğiz.         

ŞİRZAT KARAYEL
Kauçuk Derneği Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı

 KIMDIR? 

1963 İstanbul doğumlu 
Şirzat Karayel, ilköğretimini 
Almanya’da tamamladı 
ve Münih Teknik 
Üniversitesi’nde Makine 
Mühendisliği’ni bitirdikten 
sonra 1990’da Continental 
Şirketinde Proje Mühendisi 
olarak göreve başladı. 
Yaklaşık 25 yıldan beri farklı 
ülkelerde ve Continental 
Şirketler Grubunun değişik 
alanlarında yönetici olarak 
görevlendirildikten sonra 
2006 yılında Bursa’da 
ContiTech Lastik Şirketine 
Genel Müdür ve Yönetim 
Kurulu üyesi olarak atandı. 

AYŞEM BURHANOĞLU
ArteVis, Yönetim Danışmanı  
& Profesyonel Koç

 KIMDIR? 

Ayşem Burhanoğlu, 
Ege Üniversitesi Tekstil 
Mühendisliği’ni bitirdi. 
Uluslararası perakende  
kalite ve satın alma 
konularında profesyonel 
olarak görev aldı. 2007 
yılından itibaren serbest 
danışman olarak yurtdışı 
firmalara ürün tedariki,  
orta ölçekli firmalara 
yönetim, pazar paylarını 
büyütme konusunda  
destek verdi. Burhanoğlu  
şu anda The School of 
Life’da liderlik ve kariyer 
seçimleri üzerine atölye 
çalışmaları yürütmekte.
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"2017’DE İHRACATÇIYI EN ÇOK 
FİNANSMAN ZORLAYACAK"
Mevcut gelişmelere baktığımızda 2017 yılının da kolay bir yıl 
olmayacağını söyleyebiliriz. Önümüzdeki yıl ihracatçıyı en çok 
finansmanın zorlayacağı düşüncesindeyiz. Buna karşın umutsuz 
değiliz, çok daha zorlu süreçlerden geçmeyi başardık

MURAT AKYÜZ
İstanbul Kimyevi Maddeler 
ve Mamulleri İhracatçıları 
Birliği (İKMİB) Yönetim 
Kurulu Başkanı

ülkeler öne çıktı. Arap Baharı, 
Suriye’deki iç savaş ve 
sonrasında bölgeye yayılan 
istikrarsızlık ihracattaki önemli 
pazarlarımızda kayıpları 
beraberinde getirdi. Petrol 
fiyatlarındaki düşüşten 
olumsuz etkilenen Rusya 
ekonomisindeki yavaşlama ve 
uçak krizi sonrası düzelmelerin 
zaman alması da bu bölgeye 
ihracat yapan firmalarımızın 
hedeflerinde sapmalara 
yol açtı. Diğer taraftan bu 
yıl Mısır, İran gibi ülkelerde 
ihracatı sekteye uğratacak 
tarife dışı engel olarak 
da nitelendirebileceğimiz 
kayıt zorunlulukları ile 
karşı karşıya kaldık. 
Tüm evraklandırmalarını 
tamamlayan bitmiş mamul 
üreticisi ihracatçılarımız Mısır 
ve İran’dan halen satış ile ilgili 
izin alamamış durumdalar. 
Onay süreci neredeyse 
6 ay geçmesine rağmen 
tarife dışı engeller devam 
ediyor. Mevcut gelişmelere 
baktığımızda 2017 yılının 
da kolay bir yıl olmayacağını 
söylemek yanlış olmaz. 2017 
yılında ihracatçıyı en çok 
finansmanın zorlayacağı 
düşüncesindeyiz. Buna karşın 
umutsuz değiliz, çok daha 
zorlu süreçlerden geçmeyi 
başardık. İhracatçılarımız 
inançla ve azimle çalışmaya 
devam ediyor. Türkiye, 
her şeye rağmen gelecek 
vaat eden önemli bir pazar. 
Birliğimiz Milli katılımlı fuarlar, 
ticaret heyetleri ve alım 
heyetleri ile önümüzdeki 
dönemde de sektöre katkı 
sağlamaya devam edecek. 
İKMİB olarak 2017 yılı 
ihracat hedefimizi 15,5 
milyar dolar olarak belirledik. 
Alternatif pazarlar stratejisi 
2017 ve sonraki yıllarda 
ihracatta hedeflediğimiz 
rakamlara ulaşmak açısından 
önem kazanıyor. İhracat 
pazarlarımızı çeşitlendirmemiz 
ve riski dengelememiz lazım. 

sektörler arasında yer alıyor. 
Dünya ekonomisindeki 
yavaşlama, Avrupa 
ekonomisindeki büyümenin 
yetersiz kalışı, Ortadoğu 
ve yakın pazarlardaki 
istikrarsızlığın sürmesi 2016 
yılında ihracatçılarımızı 
zorlayan etkenler oldu. Tüm 
bu zorluklara rağmen kimya 
ihracatının yılı yaklaşık 15 
milyar dolarla kapatacağını 
tahmin ediyoruz. Bu dönemde 
ihracatımızda; Almanya, Mısır, 
Irak, İran, İtalya, İngiltere, 
Hollanda, ABD, Yunanistan 
ve Suudi Arabistan gibi 

Türkiye ekonomisinde kilit  
rol oynayan kimya sektörümüz 
otomotiv ile hazır giyim-
konfeksiyonun ardından en 
çok ihracat yapan üçüncü 
sektör konumunda bulunuyor. 
Kimya, neredeyse tüm 
sektörlere hammadde ve 
ara malı temin eden yönüyle 
Türkiye sanayinin nabzını 
tutuyor. Üretim, ihracat ve 
300 binden fazla kişiye 
yarattığı istihdam ile ülke 
ekonomisine katkı sağlayan 
kimya sektörümüz, katma 
değer yaratma potansiyelinin 
yüksekliği ile stratejik 
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“EKONOMİ, BOYA 
SANAYİNİ DE ETKİLEYECEK”
İhracatta düşüşe neden olan çevre ülkelerdeki siyasi istikrarsızlık 
ve oluşacak yeni dengeler, Avrupa Birliği ile ilişkiler, global 
ekonomideki yavaşlama gibi konjonktürel gelişmeler yanında 
Türkiye ekonomisinin seyri Türk boya sanayimizin 2017 yılındaki 
büyümesini etkileyecek faktörler olarak karşımıza çıkıyor

ABD, Güney Amerika ve 
Uzakdoğu’da Vietnam, 
Kamboçya gibi gelişen ve 
payımızın yetersiz olduğu 
pazarlara yönelmemiz 
gerekiyor. İKMİB olarak 
kimya sektörünü ileri 
taşıyacak çalışmalara 
imza atıyoruz ve yine bu 
doğrultuda yapılan tüm 
projeleri destekliyoruz. 
Son olarak Birliğimizin 
de kurucuları arasında 
olduğu Kimya Sektör 
Platformu’nun (KSP) düze 
nlediği 8. Kimya Endüstrisi 
Gelişim Şurası’nda sektör 
temsilcileri, akademisyen 
ve bürokratlarla bir araya 
gelerek sektörün başlıca 
sorunlarını masaya yatırdık 
ve çözüm yollarını ele aldık. 
2023 yılında 50 milyar 
dolar ihracat hedefleyen 
sektörümüzün odaklanması 
gereken konuları Sanayi-
Kamu-Üniversite işbirliğinin 
güçlendirilmesi, yüksek 
katma değerli ve teknolojik 
ürün üretimine devlet teşviki, 
sektörel kümelenmenin 
hızlandırılması ve mesleki 
eğitimde kalitenin artırılarak 
sanayinin ihtiyacına 
yönelik yeni mesleki eğitim 
metotlarının oluşturulması 
olarak belirledik. Şura 
sektörümüz açısından 
son derece faydalı geçti. 
Hükümetimizin KOBİ’leri, 
ihracatçıyı destekleyen 
teşviklerini son derece 
olumlu buluyoruz. İhracata 
verilen desteklerin üç katına 
çıkarılması ve ihracatçıya 
yeşil pasaport verilmesi 
kararı sektör temsilcilerimiz 
için moral ve motivasyon 
aracı oldu. Uluslararası 
ticarette para yerine 
takasın ön plana alınması 
kur risklerini daha da 
azaltacaktır. Yeni kurulması 
planlanan İhracat Kredi 
Garanti Fonu’nun da bir an 
önce ihracatçıya açılmasında 
fayda olacaktır.  _

AHMET YİĞİTBAŞI
Boya Sanayicileri Derneği (BOSAD) Başkanı

Boya ve hammaddeleri sektörünün, 
küresel pazardaki gelişimi sürüyor. Dünya 
boya pazarındaki rakamlara bakacak 
olursak; 2015 yılında küresel boya 
pazarının hacmi yaklaşık 50 milyon ton 
olarak gerçekleşti. Bu hacmin yüzde 
55’i dekoratif boyalar, yüzde 45’i sanayi 
boyalarına ait. Dünya boya pazarının 
büyüklüğünün 2015 yılında yüzde 3 artışla 
130 milyar doları aştığı görülüyor. Bu 
değerin yüzde 57’si sanayi boyaları, yüzde 
43’ü ise dekoratif boyalardan oluşuyor. 
Türk boya sanayinin ekonomik büyüklüğü 
(iç pazar ve ihracat olmak üzere) 3 milyar 
dolar seviyesinde. 2015 yılında sektörde 
915 bin tonluk üretim gerçekleşti. Boya 
sanayinde geçtiğimiz yılki 915 bin tonluk 
üretimin, yüzde 60’ı dekoratif (inşaat) 

boyalar, yüzde 40’ı ise sanayi boyaları 
olarak gerçekleşti. Değer bazında ise 
inşaat boyaları yüzde 37, sanayi boyaları 
ise yüzde 63 bir paya sahip. Diğer 
taraftan sanayi boyalarında da önemli bir 
ilerleme söz konusu. 2010-2015 yıllarında 
dekoratif boyalarda yüzde 8’lik bir büyüme 
gerçekleşirken, sanayi boyaları büyüme 
oranı yüzde 27 ve toplam boya sanayi 
büyüme oranı ise yüzde 17 oldu. 
Sektörümüzdeki istihdam verileri ele 
alındığında toplam boya ve hammaddeleri 
sanayinde direkt istihdamın 20 bin kişiye 
ulaştığı görülmektedir. Sektörümüzün 
ticari yapısı da dikkate alındığında bu 
alandaki dolaylı istihdamın da 200 bin 
kişiyi geçtiği öngörülmektedir. 2015 yılında 
sektörümüz yaklaşık yüzde 3-4’lük büyüme 
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oyuncuyuz. Tüm bunlar boya 
sanayinin gelecek yıllardaki 
gelişimi açısından son 
derece olumlu. Dolayısıyla 
sektörün ilerleyen yılları 
adına umutluyuz. Sektör 
kuruluşlarımızın Ar-Ge ve 
inovasyona yönelik yatırım 
ve faaliyetleri son dönemde 
geniş ölçekli artmasına 
rağmen, bu alanda alınacak 
önemli mesafeler olduğuna 
inanmaktayız. Bu konuda 
kamu bürokrasisinden, 
özellikle yeni teknolojilere 
yönelik yatırım ve Ar-
Ge faaliyetlerinin teşvik 
sistemi içinde geniş ölçekli 
desteklenmesi yönünde 
talebimiz devam ediyor. 
Sektörel alanda yaşadığımız 
olumsuzlukların başında, 
ulusal ve uluslararası 
regülasyonlara uyumda 
yaşanan sorunlar geliyor. 
Ayrıca sektörümüzde 
hala önemli ölçüde kayıt 
dışı üretim söz konusu. 
Rekabet eşitsizliği yaratan 
bu durum sektörün 
gelişimini de olumsuz 

etkiliyor. Boya sektörünün 
genel olarak işletme 
yapısı dikkate alındığında, 
ölçek ekonomisine uygun, 
kurumsallaşmış işletmelerin 
halen kurulamamış 
olmasının, gelecek yıllara 
yönelik sektörel büyüme 
stratejilerinin belirlenmesi 
noktasında, üzerinde 
önemle durulması gereken 
konulardan biri olduğunu 
söylemek mümkün.
BOSAD olarak temel 
hedefimiz, boya sanayimizi, 
bölgemizde bir cazibe 
merkezi haline getirerek, 
bir üretim, yatırım ve Ar-Ge 
üssü oluşturmaktır. Bu 
alanda hedefimize ulaşmak 
için, bürokratik kesim başta 
olmak üzere, ilgili kamu 
kurum ve kuruluşları ile 
entegre çalışmalar yapılması 
gereği ortaya çıkmaktadır. 
Sanayimizin özellikle 
üretim ve Ar-Ge açısından 
konumunun güçlendirilmesi 
ve bu alandaki yatırım 
sürecinin desteklenmesi 
gerekmektedir.  _

yılındaki büyümesini 
etkileyecek faktörler 
olarak karşımıza çıkıyor. 
Bununla birlikte 2017 
yılına ilişkin olumsuz bir 
tablo beklemiyoruz. Ulusal 
ekonomimizdeki büyüme 
hızının sanayi kesimini de 
kapsayacak şekilde olumlu 
bir süreçte gelişeceğini 
dikkate alarak, sektörümüz 
açısından 2017 yılının pozitif 
gelişmeler yaşanacak bir 
yıl olacağını ve yüzde 3-4 
oranında bir büyümenin 
gerçekleşeceğine inanıyoruz. 
Sonuçta boya sanayi, son 
10 yılda önemli bir ekonomik 
büyüklüğe ulaşmış, kimya 
sanayi içindeki konumunu 
güçlendirmiş dinamik bir 
sektör. Avrupa’nın en büyük 
5’inci üreticisiyiz. 4’üncü 
İtalya ile rakamlarımız 
birbirine çok yakın ve 
hedefimiz kısa vadede en 
büyük üçüncü sektör olmak. 
Avrupa kalitesinde üretim 
yapan, teknolojisini sürekli 
geliştiren bir sanayi olarak 
bölgesel bazda güçlü bir 

hızını gerçekleştirirken, 
2016 yılının da 2015 
yılı seviyelerinde 
tamamlanacağını 
düşünüyoruz. Bu genel 
büyüme süreci içinde, 
alt sektörel kırılımlardaki 
büyüme oranları ise tabii 
ki farklılık gösteriyor. Bu 
bağlamda otomotiv başta 
olmak üzere toz boya, 
bobin boyaları ve endüstri 
boyalarında imalat sanayinin 
gelişim hızı ile paralel daha 
yüksek büyüme oranları da 
dikkat çekmektedir. 2016 
yılı sektörel ihracatımız 
açısından, Türkiye’nin 
genel ihracat rakamları ile 
bağlantılı olarak küçülme 
yaşandığı görülmektedir. 
Türkiye geneli boya 
ihracatımız 2016 yılı Ocak-
Ekim döneminde İKMİB 
verilerine göre 360,6 milyon 
dolar olarak gerçekleşmiş 
ancak bu değer 2015 yılı 
aynı dönemine göre yüzde 
9’a yakın daralmıştır. Boya 
hammaddelerinde ise 2016 
yılı Ocak-Ekim döneminde 
345 milyon dolarlık bir 
ihracat hacmi görülmekte 
olup, bir önceki yılın aynı 
dönemine yakın seviyelerde 
bir gerçekleşme olmuştur. 
2016 yılı 12 aylık ön 
tahminlerine göre, boya ve 
hammaddeleri ihracatımızın 
700 milyon doları geçmesi 
beklenmektedir. İhracatımızı 
ve yurtdışı yatırımlarımızı 
arttırabilmek amacıyla, 
Hükümetimizin de desteğiyle 
daha uzak pazarlara 
yönelerek, yeni hedef 
pazarlar oluşturulması 
beklentisi içindeyiz. 
İhracatta düşüşe neden 
olan çevre ülkelerdeki siyasi 
istikrarsızlık ve oluşacak yeni 
dengeler, Avrupa Birliği ile 
ilişkiler, global ekonomideki 
yavaşlama gibi konjonktürel 
gelişmeler yanında, Türkiye 
ekonomisinin seyri, Türk 
boya sanayimizin 2017 
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"İHRACATIN GELİŞMESİNE 
YÖNELİK ÇALIŞMALAR YAPILMALI"
Türk plastik sektörü, her yıl Türkiye ekonomisinin üzerinde 
büyüyerek başarılı bir performans sergiliyor, üretim kapasitesi 
ile global bir oyuncu olma yolunda ilerliyor. Ancak sektörün 
büyümesiyle birlikte sorunları da artıyor

öngörmekteyiz. Hammadde 
tarafında ise, miktar bazında 
yüzde 1,6 artış beklerken; 
değer bazında 7,6 düşüş 
beklemekteyiz. Plastik 
işleme makinaları ise bu 
yıl yüzümüzü güldürdü. 
Geçen seneki sert düşüşün 
yarattığı baz etkisi ve İran, 
Kuzey Afrika gibi pazarların 
devreye girmesi ile bu sene 
yüzde 12,7 dolayında artış 
beklemekteyiz. Geçen yılki 
parite etkisinin zayıfladığını 
görürken, bu yıl daha yapısal 
sorunların ihracatımızı 
yavaşlattığı anlaşılıyor.  
Bu gerilemenin arkasında 
en başta; küresel ticaretteki 
gerileme, sonra çevre 
ülkelerde yaşanan sorunlar 
ve önemli ama gözden 
kaçan ihracat birim fiyatların 
düşmesi geliyor. İhracat 
birim fiyatları yalnızca plastik 
endüstrisinde değil; tüm 
Türkiye ihraç mallarında 
gerileme gösterdi. 
Bu yüzden, yüksek katma 
değerli üretime duyulan 
ihtiyaç için çanlar çalmaya 
başladı. Ancak bizim bu 
sene enerjimizi boşa 
harcadığımız en talihsiz 
konulardan biri plastik 
tanıtım grubunun hiçbir 
faaliyet yapamadan 
kapatılması oldu. Ekonomi 
Bakanlığımızın tanıtım 
gruplarının yapısını ve 
faaliyet şekillerini yeniden 
düzenleyerek tek bir çatı 
altında toplama projesi 
sebebiyle bütün tanıtım 
grupları kapatılarak, Türkiye 
Tanıtım Grubu adı altında 
yeni bir düzenlemeye 
gidiliyor. İçinden geçtiğimiz 
zor dönemde, ihracatın ülke 
ekonomisi için ne kadar 
önemli olduğunu bir kez 
daha görüyoruz. Bu sebeple, 
ihracatımızın gerek katma 
değer gerekse toplam  
değer olarak gelişmesine 
yönelik çalışmalara mutlak 
olarak ihtiyacımız var.  _

ile plastik imalat verileri 
nispeten yüksek oranda 
ortaya çıktı. Ne var ki yılın 
ikinci yarısı; 15 Temmuz 
darbesi, terör olayları vb. 
etkilerle toplam talepteki 
gerilemeye bağlı olarak ilk 
yarıdaki yüksek performans 
aşağıya çekildi. Buna 
rağmen plastik endüstrisinin 
yıl sonu Türkiye GSYİH 
büyümesinin üzerinde 
bir büyüme performansı 
gerçekleştireceğini 
öngörüyoruz. 2016 yılı 
Türkiye plastik mamul 
ihracatımızın miktar bazında 
yüzde 1,6 ve değer bazında 
yüzde 4,5 gerileyeceğini 

2016 yılında Türkiye plastik  
işleme kapasitemizin 
yüzde 3,84 oranında artış 
göstererek 9,09 milyon tona 
çıkacağını öngörmekteyiz. 
Geçen yılın gerçekleşmesi 
ise 8,75 milyon ton olarak 
gelmişti. 2015 yılında üst 
üste yaşanan seçimlerden 
kaynaklanan durgunluk, 
bekleyen siparişlerin bu 
yılın başında hızla devreye 
girmesine neden olurken, 
yılın ilk yarısında bir taraftan 
beyaz eşya, dayanıklı tüketim 
malları ve otomotiv gibi 
sektörlerin güçlü üretim 
büyümelerine bağlı olarak 
diğer taraftan baz etkisi 

SELÇUK AKSOY
Plastik Sanayicileri 
Federasyonu  
(PLASFED) Başkanı
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"ÜRETİMDEN TAVİZ VERMEDEN 
MARKALAŞMAK, YENİ PAZARLAR 
KEŞFETMEK GEREKİYOR"
Ülke olarak  petrolden para kazanacağımız en önemli sektörlerden biri, 
madeni yağ sektörüdür. Bunun için herkes üzerine düşeni yapmalı

TAYFUN KOÇAK
Madeni Yağ ve Petrol 
Ürünleri Sanayicileri 
Derneği (MAPESAD) 
Yönetim Kurulu Başkanı

kuruluşundan bu yana 
sektörümüzle ilgili yaptığı 
düzenlemeler, sektörümüzün 
disiplini açısından  çok 
olumlu oldu. Üretimini 
dünya standartlarına sahip 
tesislerde gerçekleştiren 
Türk madeni yağ sektörü, 
yaptığı yatırımlarla ürünlerini 
başta Avrupa olmak üzere 
dünyanın pek çok ülkesine 
ihraç ediyor. Sektör, 
sadece kendi bünyesini 
geliştirmekle kalmayıp, 
ambalajdan nakliyeye kadar 
daha birçok sektörün de 
gelişip büyümesinde ve 
yeni istihdam alanlarının 
oluşmasında rol oynuyor. 
Biz, coğrafi ve jeopolitik 
konumundaki avantajlarını 
kullanarak, Türkiye’yi 
madeni yağ üretimi 
konusunda dünyanın önemli 
fason üretim üssü haline 
getirdik. Madeni yağda 
faaliyet gösteren üreticilerin  
kurumsallaşması, artan 
yatırımlar, devletimizin Ar-Ge 
destekleri, üniversitelerle ve 
diğer sivil toplum örgütleriyle 
yapılan işbirlikleriyle yakın 
bir zamanda Türkiye’nin 
madeni yağ sektöründe 
Avrupa ve Ortadoğu’nun 
üretim üssü olan 
sektörümüz; aynı zamanda 
kaliteli üretimden taviz 
vermeden markalaşmak 
ve yeni pazarların keşfi 
üzerinde yoğunlaşmak 
olduğu bilinciyle hareket 
ediyor. Son yıllarda 
devletimizin verdiği Ar-Ge 
destekleri ile ürünlerin 
çeşitlendirmesi, yerli 
üretime olan güvenirliğin 
artması, sosyal sorumlu 
üretici imajının gelişmesi 
ve her şeyden önemlisi 
MAPESAD çatısı altında bir 
araya gelerek,  güçlenerek 
kolektif  akıl üretmekte 
bu bağlamda ulusal ve 
uluslararası düzlemde 
sektör hakkettiği yere 
doğru ilerlemekte. Bütün 

üreten tek yeri madeni 
yağ fabrikaları. Burada 
üretilen ürünlerin katma 
değeri yüksek. Ülke 
olarak  petrolden para 
kazanacağımız en önemli 
sektörlerden biri, madeni 
yağ sektörüdür diyebiliriz. 
Ayrıca sağladığı katma 
değer açısından da  önemli 
bir istihdam gücüne 
sahip. Bu açıdan da ülke 
ekonomisi içinde önemli 
bir sektörüz. Bilindiği 
üzere madeni yağ üretimi, 
EPDK’dan alınacak lisansa 
tabi. EPDK tarafından 
sektörümüzle ilgili yapılan 
düzenlemelere Derneğimiz 
faal olarak katıldı. EPDK’nın 

MAPESAD, kendi 
sektöründeki ilk ve tek 
dernek olarak 2004 yılında 
kuruldu. Gelecek hedefleri 
olan ve bu amaçla yatırımlar 
yapan işadamlarının bir 
araya gelerek kurdukları bu 
oluşum, ülke ekonomisine 
gün geçtikçe daha fazla 
katkı sağlayan Madeni Yağ 
sektörüne yeni bir dinamizm 
getirdi. Derneğimiz madeni 
yağ sanayinin gelişmesine 
katkıda bulunmak için, 
sektörün genel ve güncel 
sorunlarını siyasi otoriteler, 
bakanlıklar ve resmi 
kuruluşlar nezdinde dile 
getirip çözümler üretiyor. 
Petrol sektörünün mamul 
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bunların yanında FED faiz 
artırımı beklentileriyle 2015 
ve 2016 yılında dövizdeki 
belirsizlikler piyasayı olumsuz 
etkiledi. Sektörün imalat 
girdilerinin yüzde 90’ı döviz 
ile. Bu sebeple ciddi kur 
farkları oluştu ve büyük 
finansal yük getirdi. Bu 
artışlar malın maliyetine 
yansıtılamadı, firmalar kârdan 
çok mevcut durumlarını 
korumaya çalıştı.  Ülkemizin 
bulunduğu coğrafik konum 
ve sanayileşmede yaşanan 
gelişmeler, Türkiye’de 
uluslararası ve yerli 
yatırımcıların, modern madeni 
yağ fabrikaları kurmasının 
temelini oluşturdu. Kurulan 
bu tesisler, yıllar içinde 
uluslararası piyasalarda 
teknolojisiyle de rekabet 
edebilecek kadar mesafe 
kat etti. Hatta ülkemiz, 
kapasiteleriyle madeni yağ 
üretim üssü haline geldi 
ve bu alanda günümüzde 
uluslararası markalara 
fason üretim gerçekleştirir 
durumda. Yeter ki bu  
ülkenin ciddi iş adamlarına 
fırsat verilsin.  _

"YERLEŞME VE KÜMELENME 
SORUNU ÇÖZÜME KAVUŞMALI"
Birlikte yeni bir hikaye yaratarak ülkemizin gelişmesi için 
yaklaşık 30 sektöre hammadde ve ara girdi veren Kimya 
Sanayi’nin gelişmesini sağlayabiliriz 

TİMUR ERK
Türkiye Kimya 
Sanayicileri Derneği 
(TKSD) Yönetim 
Kurulu Başkanı

her sektörde olduğu gibi 
yılın son 6 ayını olumsuz 
etkiledi ve şirketlerimiz 
genelde 2016 hedeflerinin 
altında kaldılar. Son bir 
ay içinde yerel ortamda 
normalleşme sürecinin 
az da olsa başlaması ve 
hükümetin reel sektörün 
beklentileri doğrultusunda 
Üretim Paketi Programı, 
Ar-Ge Paketi Programı ve 
Proje Bazlı Teşvikler vb. 
girişimlerle olumlu hava 
yaratması sonucunda 2017 
yılında bu tür mevzuat 
değişikliklerinin uygulamaya 
geçirilmesi ile 2016 yılında 
dip yapmış ekonomimiz 
‘trombolin effect’ tabir 
edilen sıçrama ile daha iyi 
duruma gelebilir. Bu olumlu 
öngörü ancak yatırım 
ortamının iyileştirilmesi, 
mevzuatın ılımlaştırılması, 
sektör için ‘olmaz ise 
olmazımız’ olan Yerleşme 
ve Kümelenme sorununun 
çözüme kavuşması, orta ve 
yüksek öğretimde kalitenin 
artırılması ile nitelikli ara 
insan gücü ve mühendisin 
yetiştirilmesi, katma değeri 
yüksek, orta-ileri teknoloji 
kullanımı ile halen ülkemizde 
üretilmeyen kimyasalların 
üretimi ve bunun için  
gerekli proje bazlı teşviklerin 
ivedilikle yürürlüğe geçirilmesi 
ile mümkün olabilir.  
Ve bunlarla birlikte yeni bir  
hikaye yaratarak ülkemizin 
gelişmesi için yaklaşık 30 
sektöre hammadde ve ara 
girdi veren Kimya Sanayii’nin 
gelişmesi sağlanabilir.  _

2016 yılı tüm reel sektörde 
olduğu gibi kimya sanayi 
açısından da yaşanan terör 
ve darbe olayları nedeniyle 
olumsuz geçti. Yine de sektör 
yüzde 4 büyüme oranının 
altına düşmedi. Yılı yaklaşık 
14-15 milyar dolar ihracat ve 
takriben 25 milyar dolarlık bir 
dış ticaret açığı ile kapatmış 
olacağız. 15 Temmuz 
darbesine kadar geçen süre 
içinde idrak edilen iki çeyrek 
çıktıları genelde olumlu idi. 
Ancak daha sonra gittikçe 
artan terör olayları, 40-45  
günde bir yaşadığımız 
menfur bombalama olayları, 
durağanlaşmış global 
konjonktür, ABD seçim 
sonuçları, FED’in faiz artırımı 
ve AB ile gerginleşen ilişkiler 
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“EN GÜNCEL SORUNUMUZ 
KREDİ KARTINA TAKSİT YASAĞI”
Artık lüks tüketim olmaktan çıkıp insanların günlük hayatlarında 
kullandıkları önemli bir ihtiyaç haline gelen kozmetik ürünlerin 
alışverişinde taksitli satışın yasaklanması hem sektörü hem de 
tüketiciyi zor durumda bırakıyor 

VURANEL OKAY
Kozmetik ve Temizlik 
Ürünleri Sanayicileri 
Derneği (KTSD) Başkanı

yayınlanan "Banka Kartları 
ve Kredi Kartları Hakkında 
Yönetmelikte Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik" 
ile kredi kartlarında kozmetik 
ürünlere taksit yasağı geldi. 
Artık lüks tüketim olmaktan 
çıkıp insanların günlük 
hayatlarında kullandıkları 
önemli bir ihtiyaç haline 
gelen kozmetik ürünlerin (diş 
macunu, şampuan, banyo 
sabunu da birer kozmetik 
üründür) alışverişinde taksitli 
satışın yasaklanması hem 
sektörü hem de tüketiciyi 
zor durumda bırakıyor. 
TOBB Başkanımız Sn. Rifat 
Hisarcıklıoğlu, kredi kartına 
taksitlerin kaldırılmasının 
yaratacağı muhtemel 
sorunları Başbakan 
Yardımcımız Sn. Mehmet 
Şimşek’e aktarmıştır. Bu 
olumsuz uygulamanın en 
kısa zamanda düzeltileceğini 
umuyoruz. Kozmetik ürünlerin 
mevzuatında hükmedildiği 
şekilde bildirimi yapılarak 
piyasaya verilmesi ve 
sonrasında denetimlerin 
piyasada yürütülmesi yerine 
Ürün Takip Sistemi (ÜTS) 
üzerinden "Başvuru ve İzin" 
sistemi olarak yürütülüyor 
olmasının ileriye dönük 
gizli sorunlar içerdiğini 
düşünüyoruz. 2010 yılında 
kozmetik ürün bildirimlerinin 
kolayca yapılabilmesi için 
devreye alınan EUP sistemine 
karşılık 2016 yılında yeterli ön 
hazırlık yapılmadan ve geçiş 
süresi verilmeden kullanıma 
açılan ÜTS Projesinin esas 
çıkış noktası "Kayıt Dışıyla 
Mücadele Eylem Planı 
(2008-2010)" içerisinde 
Sağlık Bakanlığı'nın kayıt 
dışı ile mücadele stratejisine 
katkı sağlamak üzere konulan 
eylemdir, yani amaç kayıt 
dışı ile mücadele etmektir. 
Ancak ÜTS'nin EUP'ye göre 
daha fazla bilgi toplaması 
eskiden 5 dakikada yapılan 
bildirimin ÜTS'de ancak bir 

perakende satış noktasında 
hareket sağlayan ürün 
portföyümüzle büyümeye 
devam ediyor.  Büyüme 
çabasını sürdürürken bir 
yandan da önemli ve hayati 
sorunlarla uğraşmaktayız.  Bu 
sorunlara birkaç cümle ile 
değinmek isteriz.
Sektörlerimiz; ev temizlik 
ürünleri, kişisel bakım 
ürünleri ve kozmetik 
ürünlerle en çok reklam 
veren sektörlerin ilk üçünde 
yer alıyor. 01/01/2017 
tarihinde yürürlüğe girecek 
olan açık karşılaştırmalı 
reklamlar yönetmeliğiyle 
birlikte karşılaştırmalı 
reklamlarda rakiplere ait 
isim, marka, logo veya diğer 
ayırt edici şekil ve ifadeler ile 
ticaret unvanı veya işletme 
adlarına yer verilebileceği 
öngörülerek rakip adı 
kullanılarak karşılaştırmalı 
reklam yapılmasına olanak 
tanındı. Söz konusu iddianın 
somut, genel geçer verilerle 
ispatlanabilir olması ve 
kötüleme içermemesi 
gerekiyor. Bu çerçevede 
gerek yaptırımlar, gerek 
yapı ve işleyiş ve gerekse 
sektördeki oyuncuların 
konuya ilişkin bilgi ve 
duyarlılığı yeterli düzeyde 
olmadığından bu yeni 
uygulamanın haksız 
rekabet yaratacak sonuçlar 
doğuracağı gibi hedeflenenin 
aksine tüketiciler nezdinde 
de karışıklıklara yol 
açacağını düşünüyoruz. 
27/09/2016 tarih ve 29840 
sayılı Resmi Gazete'de 
BDDK sorumluluğunda 

Temizlik ve kişisel bakım 
sektörlerinde faaliyet 
gösteren firmaları temsil 
eden Kozmetik ve Temizlik 
Ürünleri Sanayicileri Derneği 
(KTSD)’nin öncelikli hedefi, 
ülkede ve dünyadaki 
gelişmeleri takip ederek, 
bu sektörlerin gelişimine 
destek olmak. Derneğimiz, 
yetkili merci ve sektör 
firmaları arasında verimli 
bir diyalog oluşturuyor. 
Sektörlerimizle ilgili yapılacak 
düzenlemeler konusunda 
karar vericiler tarafından 
güvenilir bir paydaş olarak 
algılanıyoruz. Sektörlerimiz 
2016 yılsonu itibariyle, 21 
milyar TL’yi aşacağı tahmin 
edilen ciromuz ve 210 bin 



W i t h

saatte yapılabilmesine imkan 
vermektedir. Bu ve diğer 
özellikleri nedeniyle ÜTS'nin 
kayıt dışındaki firmaları kayıt 
içerisine almak konusunda bir 
teşvik sunmadığı, bilakis kayıtlı 
firmaların bir kısmının kayıt 
dışına kaymaları için önemli bir 
basınç oluşturduğu görülmesi 
gereken bir gerçektir. Piyasa 
gözetim ve denetiminin bizzat 
ürünlerin tüketiciyle buluştuğu 
mecra ve noktalarda gerekli 
ve yeterli yoğunlukta 
yapılması kayıt dışıyla savaşta 
en önemli silahımızdır, 
layıkıyla kullanılması 
elzemdir. Bakanlıkların kendi 
sorumlulukları altındaki 
tüketim ürünlerini piyasada 
denetlemek üzere gözetim 
ve denetim faaliyetlerini 
yürüten PG&D birimleri 
bulunuyor. Ülkemizde bağımsız 
bir "Piyasa Gözetimi ve 
Denetimi Kurumu" kurularak 
bakanlıklar bünyesindeki 
ilgili piyasa denetim 
birimlerinin bu merkezi 
kuruma bağlanması ve pek 
çok gelişmiş ve gelişmekte 
olan ülkelerde olduğu gibi 
bu faaliyetlerin tek elden 
yürütülmesinin düşünülmesi 
gerektiğine inanıyoruz. Son 
iki yıl içerisindeki olumsuz 
gelişmelerden kaynaklanan 
sıkıntılar sonucunda 2015 
yılı kozmetik ihracatımızın 
bir önceki yıla göre yüzde 
15 gerilemiş olduğu, bu 
yıl da muhtemelen 2015 
yılının altında kalacağı 
anlaşılıyor. Aynı gerileme 
temizlik ürünleri ihracatında 
da görülmekte, bu sebeple 
yeni ve güçlü bir hamleye 
ihtiyaç var. Bu bağlamda, 
iç piyasaya verilmeyen ve 
sadece ihraç amacıyla 
üretilen kozmetik ürünlerin 
sertifikalandırılmasında 
2014'ten bu yana yaşanan 
problemlerin de bir şekilde 
çözüme kavuşturulmasının 
bu yöndeki hamlemize güç 
katacağını düşünüyoruz. 

“YENİ ENDÜSTRİ BÖLGELERİ 
OLUŞTURULMALI”
Türk Kimya Sektörü, takriben 3,6 trilyon dolar olan dünya 
kimya üretimininden ancak yüzde 0,7 pay alıyor. Chemport 
gibi endüstriyel kümelenmeler sektörün ihtiyaçlarını 
karşılamada önemli rol üstlenebilir. 

HALUK ERCEBER
Chemport Kimya Sanayicileri ve Hizmetleri 
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Gelişmiş ülkelerin kimya sanayilerinin 
ortak yönlerine baktığımızda hepsinde 
entegre altyapı çözümleri ve limanları olan 
kümelenmeler ile sanayi gelişimlerinin 
tamamlandığını görüyoruz. Örneğin sanayi 
gelişiminde Avrupa, ABD ve Japonya ile 
arasındaki farkı kapatmaya çalışan Çin; son 10 
yıl içerisinde 14 kimya kümesi kurmuştur. Bu 
bölgelerde faaliyet gösteren firmalardan 141 
tanesi yıllık 1 milyar dolar ciro hedefinin üstüne 
çıkmıştır. (KPMG China Chemical Clusters). 
American Chemical Society’e göre kimya 
sanayi ülkede var olan diğer sanayi kollarının 
(takriben 30 farklı sektör) yüzde 96’sına direkt 
olarak girdi tedarik etmektedir. Bu yönüyle 
tüm sanayinin gelişimi için, gelişmiş bir kimya 
sanayiine sahip olmanın bir ön koşul olduğunu 
rahatlıkla görebiliriz. Türk Kimya sektörünün 
önündeki önemli sorunlar ise;
• İhracattan daha hızlı artan ithalat. 2015 

yılında dış ticaret açığındaki 21 milyar dolarlık 
ve yüzde 31 oranda kimya sektörü payı.
• İthal mallar ve hammaddelere yüksek 
bağımlılık.
• Yetersiz teknoloji, bilgi ve altyapı. Yüksek 
nitelikli (Ar-Ge, İnovasyon ve teknik) eleman 
eksikliği.
• Sınırlı modularite ve sektörler arası 
entegrasyonun olmayışı. Sinerji ve verimliliğin 
olmaması.
• Ölçek küçüklüğü, sınırlı ürün çeşitliliği ve 
birim ihraç fiyatının düşmesi.
• Bölgesel jeopolitik çalkantılar.
• Uluslararası standartlarda limanı olan kimya 
endüstri bölgesi olmaması ve dış yatırım 
gelmemesi.
Chemport Kimya Sanayicileri ve Hizmetleri 
Derneği 2014 yılında 26 yerli ve yabancı 
yatırımcı sanayi kuruluşunun katılımıyla 
kuruldu ve diğer sektör derneklerinin de 
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desteğini alıyor. Derneğin amacı, 
limanı olan Chemport endüstri 
bölgesi oluşumunun temin edilerek 
yatırım yapılması ve landlord (arazi 
kiralama) modeli gibi uluslararası 
kabul görmüş standartlarda 
işletilerek dünya ticaret network’üne 
dahil edilmesidir. Dernek bu 
amaçla, Marmara ve Ege’de en az 
30 bin dönüm büyüklükteki sahil 
arazilerinde detaylı çalışmalar 
yapmıştır. Türkiye’nin artan 
ithalat bağımlılığı, global düzeyde 
artan kendine yeterlilik trendi ile 
çelişki göstermektedir. Ancak 
Türkiye, Chemport kümelenme 
projesini gerçekleştirerek ve 
ölçek sinerjilerinden yararlanarak 
rekabetçiliğini artırma fırsatına 
sahiptir. Chemport endüstriyel 
kümelenmesi ihtiyaçları en kapsamlı 
şekilde karşılayan ve kimya 
sektöründeki sorunların neredeyse 
tamamını çözebilen tek opsiyondur.
Port of Rotterdam ve Surbana 
Jurong gibi liman ve kümelenme 
konusunda dünyanın en iyi firmaları 
ile çalışmalar yapılmıştır. Her iki 
firma da deniz doldurarak arazi 
kazanımında yüksek deneyime 
sahip olup bugün PoR ve Jurong 
(Singapur) kümelenmelerinde boş 
alan yoktur. Jurong 82 milyar dolar 
üretim hacmi ve 30 bin yeni istihdam 
ile özellikle kimya ve petrokimya 
ürünlerinde Uzakdoğu’nun ürün 
fiyatlandırma merkezi konumuna 
yükselmiştir. Aynı şekilde PoR ise 
Avrupa’nın en büyük limanı ve lider 
endüstri bölgesidir. 150 bin istihdam 
ve ortalama 2 milyar euro yıllık yatırım 
almaktadır. Akdeniz bölgesinde tek 
kimya kümelenmesi İspanya’nın 
Tarragona şehrinde kuruludur. Doğu 
Akdeniz, Karadeniz ve Türkiye’de 
tek kimya kümesi bulunmamaktadır. 
Chemport için kümelenme gerekçesi 
‘talep çekme’dir; başlangıçtaki değer 
zinciri odağı ise ‘Pazar odaklı’dır. 
Chemport’un yaratacağı sinerjiler 
ile maliyet tasarrufları yüzde 12-15 
aralığında olacaktır ki bu oran 
sektör ortalama kârının üzerindedir. 
Chemport yatırımları, 2023 kimya 
sektörü dış ticaret açığını yüzde 35 
oranında düşürme potansiyeline 
sahiptir. 

“HAMMADDEDE 
DIŞA BAĞIMLIYIZ”
Dışa bağımlılığa rağmen ihracatımızın ithalatı 
karşılama oranı yüzde 92’nin üzerinde. Türkiye’nin 
ihraç ürünlerinde ortalama kilogram fiyatı 1,5 dolar 
civarındayken, kauçuk mamuller için 4,8 dolar 
seviyesinde ki bu da sektörümüzün başarısını gösterir

ŞİRZAT KARAYEL
Kauçuk Derneği Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı

Dünya genelinde yaşanan ekonomik 
dalgalanmalardan önemli oranda 
etkilendiğimiz bir dönemde, kauçuk 
sektörümüz de zor günlerden geçiyor. 
Dünyanın 10’uncu, Avrupa’nın da 2’nci 
büyük kauçuk sektörüne sahip bir 
ülkeyiz. Türkiye’nin yaklaşık 15 milyar 
dolar ile, en fazla ihracat yapan üçüncü 
sektörü olan Kimya Sektörünün önemli 
bir bileşeni olarak kauçuk sektörü, 
ihracatıyla da 4’üncü sırada yer 
almaktadır.
Sektörümüz, yaklaşık 1.500 işletme 

ve 120 bin çalışanla büyük bir ailedir. 
Fakat ne yazık ki, hammadde de yüzde 
99 oranında dışa bağımlıyız. Buna 
rağmen ihracatımızın ithalatı karşılama 
oranının yüzde 92’nin üzerinde olması, 
Türkiye'nin ihraç ürünlerinde ortalama 
kilogram fiyatı 1,5 dolar civarındayken, 
kauçuk mamuller için 4,8 dolar 
seviyesinde olması sektörümüzün 
başarısını gösterir. Biz bunu sektör 
olarak yeterli görmüyoruz. Daha da 
yükseltmenin azmi içindeyiz. 1970 
yılında yaklaşık olarak 1,5 milyon dolar 
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ile iyi yoldadır. Kauçuk 
sektöründe önde gelen 
ülkeleri incelediğimiz zaman 
devletin sektöre büyük 
desteğini görmekteyiz. 
Sektör olarak devletten 
beklentilerimizi sıralamak 
gerekirse, önce her şeyin 
başı Ar-Ge. Test merkezi 
kurmanın KOBİ’lere maliyeti 
büyüktür. Aynı işi yapacak 
çok sayıda cihazı almak 
yerine devlet destekli Ar-Ge 
merkezi kurup, tüm sektörün 
çalışmalarını bu merkezde 
yürütmek faydalı olabilir. 
Bu konu Kauçuk Derneği 
olarak bizim ve üyelerimiz 
için en önemli konulardan 
bir tanesidir. Üniversiteler 
sanayi ile daha yakın ve 
anlaşmalı bir ilişki içerisinde 
olmalı ve sektörün kalifiye 
eleman açığı kapanmalıdır. 
Devletin teşvik programları 
ile gerekli petrokimya 
tesislerine yatırım yapılarak, 
hammaddede dışa bağımlılık 
önemli ölçüde azaltılabilir. 
Sektörün tanıtımındaki 

eksiklikler Tanıtım Grubu 
kurulması ile desteklenerek, 
sektörün ve üreticilerin 
ürünlerinin tanıtımı yapılabilir. 
Çalışan maliyetleri (vergi, 
sigorta yükü vs.) giderek 
artmakta ve Avrupa’da 
Macaristan gibi rekabette 
bulunduğumuz ülkelerle 
aramız giderek açılmaktadır. 
Sanayici zaten üretiminden 
kâr ettiği için vergi veriyor. 
Devletin istihdama yüklediği 
maliyetler artınca ihracatta 
sanayinin yurtdışında rekabet 
şansı zorlaşıyor. Kauçuk 
sektörü olarak Çin, Hindistan 
gibi çok düşük fiyatlarla 
mal satan ülkelerle rekabet 
halindeyiz ve bu gelecekte 
de artacak gibi gözüküyor. 
Daha da başarılı olabilmemiz 
için devlet desteğine ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bu yardımlar 
sektörümüze yapıldığı 
takdirde, Türkiye kauçuk 
sektörü olarak dünyanın 
en önde gelen ülkelerin 
arasında olacağımıza olan 
inancımız tam.  _

gelişmeler sunumlarla 
dinleyicilere aktarılmıştır. 
Türkiye kauçuk konusunda 
bilimsel kongre düzenleyen 
sayılı ülkelerdendir. 
Firmalarımızın Ar-Ge’lerinde 
çalışan araştırma görevlileri, 
dışardan alınmayan özgün 
çalışmalarını, sanayi ve 
otomotiv uygulamalarını 
kongremizde ortaya 
koymuşlardır. Bu da bizleri 
gururlandırmaktadır. 
Türkiye dışardan bilgi, 
teknoloji ithal eden bir ülke 
olmaktan çıkmış, firmaların 
Ar-Ge çalışmalarıyla 
kauçuk konusunda, kendi 
teknolojisini üretir hale 
gelmiştir. 2018 yılında 
uluslararası bir kauçuk 
kongresine ev sahipliği 
yapacağız. 2024 yılında da 
Dünya Kauçuk Kongresi’nin 
ev sahipliğini üstlenmiştik. 
Tüm bu gelişmeler 
şunu göstermektedir 
ki, Türkiye'nin kauçuk 
sektörü, üretimiyle, bilimsel 
araştırma, fuar ve kongreleri 

olan ihracatımız, 2014 
yılında yaklaşık olarak 2,5 
milyar dolar, 2015 yılında 
ise 3 milyar doları aşmıştır. 
Türkiye’de üretilen çok 
sayıda otomotiv ve beyaz 
eşya ürünlerindeki kauçuk 
aksam bu sayılara dâhil 
değildir. 2016 yılı rakamları 
biraz düşüş gösterebilir 
ama tüm dünyadaki kimya 
sektörü ürünlerinde de 
bir düşüş yaşandığını göz 
önünde bulundurmak lazım. 
Son yıllarda atağa geçen 
kauçuk sektörü, Türkiye’nin 
ihraç ürünleri arasında 
35’inci sıradan 13’üncü 
sıraya çıkma başarısı 
göstermiştir. 
2016 yılında 9. İstanbul 
Kauçuk Fuarını ve 3. Kauçuk 
Kongremizi büyük bir başarı 
ile gerçekleştirdik. Türkiye 
Avrupa, Asya ve Afrika’nın 
kesişme noktasında 
çok önemli bir bölgede 
bulunmaktadır. Ülkemiz 
kauçuk konusunda fuar 
düzenleyen Avrupa’da tek, 
dünyada 4 ülkeden biridir. 
Kauçuk 2014 Fuarı’nda 
Türkiye dâhil, 42 ülkeden 
7 bin 51 profesyonel 
ziyaretçi ağırlanmıştır. 
Kauçuk 2016 fuarına 25 
ülkeden, toplam 194 firma 
ve temsilciliğinin katılması, 
dış dünyada Türkiye’nin ne 
kadar önemsendiğinin bir 
göstergesidir. Hindistan 
13 firma, Çin ve diğer 
uzak doğu ülkeleri çok 
sayıda firma ile fuarımıza 
katılım göstermiştir. 
Plastik ve kauçuk fuarları 
dünyanın her yerinde 
bir arada düzenlenirken, 
Türkiye’nin bunu bir ihtisas 
fuarı olarak düzenlemesi, 
başarımızın ve sektörde 
kendimize güvenimizin 
bir göstergesidir. Bu yıl 
3’üncüsünü düzenlediğimiz 
Kauçuk Kongresi’ne 
yabancı bilim insanları da 
katılmış ve sektördeki son 
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KİMYA SEKTÖRÜNE KÜRESEL REKABETTE  
GÜÇ KAZANDIRACAK 10 ŞART

Madde 1: Lojistik çözümler geliştirilmeli
Pek çok ülkede kimya yatırımcılarını çekmek için limanlar, 
rafineriler, organize bölgeler kurulmuş durumda. Bu nok-
tada lojistik, kimya sektörü için çok önemli. Sektörün sa-
hillerde yerleşmesi gerekiyor. Gelişmiş ülkelerde birbirine 
entegre olmuş tesisler yerine Türkiye’de ağırlıklı olarak ka-
rayolu taşımacılığı yapılıyor. Lojistik dezavantajdan kurtul-
mak için liman, boru hatları, demir yolları gibi lojistik için 
çok önemli olan altyapılar hayata geçirilmeli. 

Madde 2: İthalata bağımlılık azaltılmalı
Yurtiçi üretimin yetersizliği, sanayiciyi ithalata yönlendi-
ren en önemli faktör. Sektörde kullanılan hammaddenin 
yüzde 80’i ithal ediliyor. Bazı alt sektörlerde  bu oran yüz-
de 90’lara varıyor. Düşük kârlılık sektörün yeni kapasite 
yatırımlarını sınırlıyor ve ithalat bağımlılığının artmasına 
yol açıyor. Hammadde ithalatının azaltılması için gereken 
teknolojilerin hayata geçirilmesi gerekiyor. Hammaddenin 
yurtdışından gelişi noktasında devlet desteği ya da devletin 
süspanse edeceği ortak alımla ilgili destekler olmalı. Ar-Ge 
yatırımları ile katma değeri yüksek ürünler üretilerek itha-
lata bağımlılık azaltılmalı. 

Madde 3: Eğitimli eleman açığı giderilmeli
Eğitimli, fark yaratan insanların yarattığı ürünler de katma 
değeri yüksek ürünler oluyor. Bu ürün  fark yaratan fiyat-
larla alıcı buluyor. Bu nedenle sektörün en önemli sorun-
larından biri olan nitelikli eleman ihtiyacının giderilmesi 
amacıyla mesleki eğitimde kalite artırılarak sanayinin  ih-
tiyacına yönelik yeni mesleki eğitim metotları oluşturul-
malı. Sanayi-Kamu-Üniversite işbirliği doğrultusunda üni-
versiteleri özel sektörle buluşturacak aktiviteler artırılmalı. 

Madde 4: Yeni pazarlar bulunmalı
Sektör, kimyevi madde ihracatının önemli bir kısmını Av-
rupa Birliği’ne yapıyor. Katma değeri yüksek ürünler üretip 
daha iyi marjlarla satmak için Avrupa pazarı vazgeçilmez 
ama AB pazarında yaşanan kan kaybına çözüm olarak, bu 
pazar kesinlikle bırakılmadan, nüfus hareketliliğini de göz 
önünde bulundurarak yeni pazarlara özellikle Sahra Altı 
Afrika ülkelerine ve Amerika’ya yoğunlaşmak gerekmekte. 

Madde 5: Yatırım ortamı iyileştirilmeli
Sektör temsilcileri yerli kaynak yetmediği için yabancı 
sermayeye ihtiyaç duyulduğunu, bunun için de mutlaka 
güven ortamı yaratılması gerektiğine inanıyor. Büyük öl-
çekli yatırımların, yabancı sermayenin Türkiye’ye gelme-
mesinin en temel sebebi, paranın öngörülebilir ve öngörü-
lemeyen maliyetinin yüksekliği. Sektör temsilcileri, arsa, 
istihdam gibi sıkıntılar konusunda yatırımcılara destek 
verilmesi noktasında birleşiyor.

Madde 6: Girdi maliyetleri azaltılmalı
Yeni yatırımların yapılabilmesi, ihracatın artması için dev-
let politikasının girdi maliyetlerini düşürmek ve o maliyet-
lere destek vermek yönünde olması gerekiyor. Bunun içine 
ÖTV, KDV oranları da giriyor. Sektör temsilcileri, vergi indi-
rimleri ve iade sürelerinin kısaltılması gibi çözümlerin bir 
an önce hayata geçirilmesi gerektiğini vurguluyor.  ÖTV de-
netimlerinin hızlandırılması ve iade sürelerinin kısaltılma-
sı gerekiyor. Ayrıca kredi kartı kısıtlamaları ve iş kanunun-
dan kaynaklanan pürüzlerin giderilmesi için çalışılmalı. 

Madde 7: Kümelenme çalışmaları yapılmalı
Yatırım ortamının cazip hale getirilmesi ve kümelenme ile 
sektörel sinerjinin artırılması gerekiyor. Uluslararası yatı-
rımları alabilmek ve sektörün gelişiminin sağlanabilmesi 
için kümelenme arazileri tahsis edilmeli. Çünkü kimya sek-
töründe kümelenmeler sektörün önünü açar. Bu kümelerin 
şehir merkezine yakın olması tercih edilmeli. Kimya İhtisas 
Organize Sanayi Bölgeleri kurulmalı. Bunun için de limanı 
olan, stratejik ve büyük ölçekli yatırım yerleri bulunmalı. 

Madde 8: Ölçek sorunu çözülmeli
Türkiye’deki ölçek büyüklüğü yeterli değil. Sektörde faali-
yet gösteren firmalar ölçek ve sermaye kaynakları açısın-
dan farklılık gösteriyor ama firmaların önemli bir kısmı 
küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluşuyor. Türkiye’deki 
büyük ölçekli firma sayısı oranı yüzde 1. Sektör temsilcile-
ri, dünya kimyasal madde pazarından daha çok pay alabil-
mek için ölçeklerin büyümesi gerektiğine inanıyor.  

Madde 9: Ar-Ge ve inovasyon teknolojileri 
üretime kanalize edilmeli
Ar-Ge’yi en önemli çatı olarak görmek gerekmekte. Avru-
pa’da büyük şirketlerin Ar-Ge giderlerinin ciroya oranı yüz-
de 5. Türkiye’de yüzde 1. Bu sebeple gerçek anlamda farklılık 
Ar-Ge ile yapılabilir. Ürün portföyünün geliştirilmesi de bu-
nun içinde. Ar-Ge ve inovasyon konusunda yetişmiş eleman 
eksikliği de önemli sorun. Hızlı bir şekilde yeni teknolojilere 
ulaşabilmek için yurtdışından deneyimli kişileri getirip bu-
radaki öğrencileri yetiştirmeli. Bu çerçevede devlet destek-
leri de yüksek katma değerli ürünlere yönlendirilmeli. Sek-
tördeki Ar-Ge Merkezlerinin sayısı artırılmalı. 

Madde 10: İstatistik veri seti oluşturulmalı
Sektörün konumlanması ve geleceğini görebilmesi için 
sağlıklı istatistik veri setlerine ihtiyacı var. Hem sektör 
hem de akademik alanda doğru analizlerin yapılabilmesi 
ve raporların oluşturulabilmesi için resmi istatistik çalış-
maları geliştirilmeli. İstatistiklerin bir incelemeden çok 
gerçek anlamda veriler olabilmesi için sektör temsilcileri 
gerekli kurumlarla iletişime geçmeli.  _




