TÜRKİYE KİMYA SANAYİCİLERİ DERNEĞİ FAALİYET RAPORU
Değerli Üyemiz,
Yönetim Kurulumuz Tüzüğümüzde olduğu gibi ayda bir gün toplanarak kimya alt sektörlerinin
durumunu tartışmış, dernek gelir-gider dengesi, bütçe verileri çerçevesinde azami tasarrufu
hedef alarak takip etmiş ve yapılacak faaliyetleri planlamıştır.
2013 yılındaki faaliyetlerde özellikle;
 Sektörün devlet kademelerinde temsili ve sorunlarına çözüm üretilmesi,
 Onuncu Kalkınma Planı – Kimya Sanayii Çalışma Grubu, Başkan Timur Erk, Raportör Mustafa
Bağan / T.C. Kalkınma Bakanlığı,
 Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı’nın Ar&Ge merkezleri için kurulan komisyonlarda
görevler alınması,
 Kimya Sanayi Strateji Belgesinin Eylem Planlarında Derneğimizle ilgili görevleri üzerine
çalışılmış,
 Muhtelif otoritelerden istenen değişik konu veya yasa taslakları hakkında sektör
görüşlerinin oluşturulması,
 VIII. Ulusal Kimya Sanayi Kongresinin organizasyonu,
 Ekonomi Bakanlığı’nın, sektörün dış ticaret açığının indirilmesi için oluşturulan GİTES
projesinde derneğe verilen hedefler konusunda çalışılmış,
 Gene dış ticaret açığının azaltılmasını amaçlayan, ara girdilerin Türkiye’de
üretilebilmesi için, TOBB Türk Kimya Sanayi Meclisi alt komitesi olan Ar&Ge
komitesinde çalışılmış ve ön plana çıkan 10 kimyasalın üretimi için Hacettepe
Üniversitesine TUBİTAK-MAM Kimya Enstitüsüne ön-fizilibite çalışması yaptırılması ve
Sanayi Bakanlığı’na verilmesi.
 Seveso Yönetmeliğinin en önemli konusu olan Risk Analizi konularında üyelerimizi
bilgilendirmek üzere, Kanada’lı bir uzman tarafından iki defa eğitim düzenlenmesi,
 Yeni AB kimyasallar Tüzüğü REACH ve yeni sınıflandırma sistemi CLP hakkında eğitim
ve seminerler düzenlenmiş,
 Tehlikeli yüklerin karayolu ile taşımacılığı hakkında üyelerimizi ve üye olamayan kimya
sanayicilerini bilgilendirmiş,
 Kimya eğitimine gerek meslek içi gerekse akademik seviyelerde katkıların sağlanması,
 Güvenlik Bilgi Formu hazırlayıcıları Eğitimlerine devam edilmiş,
 Üçlü Sorumluluk uygulamaları konusunda üyelerimiz ziyaret edilmiş,
 Kimya sanayinde en önemli sorunlardan olan yatırım yeri sorununa çözüm bulmak
amacıyla kümelenme çerçevesinde oluşturulan CHEMPORT projesine destek
sağlanması,
 Sektör ile ilgili dış ilişkiler- CEFIC’in muhtelif teknik toplantılarına katılım,
 Sektörün yazılı ve sözlü basında tanıtılması ve sorunlarının aktarılması,
 Neşriyat (2 dergi, 2 e-bülten).
gibi konular ön plana çıkmıştır. Bu alanlardaki faaliyetlerin detayı aşağıda sunulmaktadır.
Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken her zaman olduğu gibi diğer meslek örgütleri ile birlikte
çalışılmıştır. Özellikle TOBB Türkiye Kimya Sanayi Meclisi gibi Türkiye geneline hitap eden
oluşumun başkanlığı yürütülmüş ve bu mecliste sektörün güncel ve ileriye yönelik sorunları
ve çözüm önerileri tartışılmış ve görüş oluşturulmuştur.

Kimya sanayinin alt branşlarının oluşturduğu Kimya Sektör Platformu – KSP sektör hakkında
çalışma yapılan diğer bir oluşumdur. KSP ile basın toplantısı düzenlenmiş ve sektöre ait
sorunlar basın yoluyla da dile getirilmiştir. Ayrıca KSP’nin düzenlediği tüm toplantılara
katılınmış ve sektör paydaşlarının uyum içinde çalışmaları sağlanmıştır.
Gene diğer mesleki örgütlerden olan İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Ticaret Odası, İktisadi
Kalkınma Vakfı, TÜSİAD, Türkiye Kimya Derneği gibi kuruluşlarla yakın çalışmalar
yürütülmüştür.
Ayrıca reel sektörün oluşturduğu Sektörel Dernekler Federasyonu –SEDEFED Yönetim
Kurulunda görev üstlenilip, ekonominin makro konularının medya ve devlete
anlatılması için etkin faaliyette bulunulmuştur.
Detayı ekte geniş şekilde verilen faaliyetlerimizin önümüzdeki dönem seçilecek olan yeni
Yönetim Kuruluna ışık tutacağını umar, seçilecek yeni Yönetim Kuruluna başarılar dileriz.
Saygılarımızla,
TKSD Yönetim Kurulu Adına
Yönetim Kurulu Başkanı Timur ERK

