Kimya Sektörünün 20 Milyar Dolarlık Dış
Ticaret Açığına Formül Arandı

Kimya plastikten kozmetiğe, boyadan kauçuğa kadar sunduğu ürünlerle
yaşamın her yerinde… Türkiye ihracatında 15 milyar dolarla üçüncü
sırada yer alan kimya sektörü, 300 binden fazla kişiye istihdam sağlıyor.
Türkiye ekonomisi açısından önem taşıyan ve stratejik sektörler arasında kabul
edilen kimya sanayinin temsilcileri Kimya Sektör Platformu'nun
(KSP) Ankara'da düzenlediği 8. KSP Kimya Endüstrisi Gelişim Şurası'nda
buluştu. Kimya Sektör Platformu, aralarında BOSAD, İKMİB, Kauçuk Derneği,
PAGDER, TKSD gibi kimyanın farklı alt sektörlerindeki Sivil Toplum
Kuruluşları, İhracatçı Birlikleri, sendika ve odalar ile üniversitelerden oluşan
37 üyesi ile sektörün sorunlarına çözüm getirmek amacıyla çalışmalar
yürütüyor. Şura'da bu yıl 20 milyar dolara ulaşacak dış ticaret açığı veren
kimya sektörünün bu açığı hangi stratejilerle kapatacağının formülleri üzerinde
çalışıldı.
8. KSP Kimya Endüstrisi Gelişim Şurası'nda ihracata dayalı sanayileşme
stratejisinin yeniden ele alınarak kimya sektörünün bu sürece öncülük etmesi
kararlaştırıldı. Kimya sektörünün 20 milyar dolara ulaşan dış ticaret açığının
kapatılmasına yönelik formüller; Mesleki eğitimde kalitenin artırılması,
üniversite-sanayi-kamu işbirliğinin güçlendirilmesi, devlet desteklerinin yüksek
katma değerli ürünlere yönlendirilmesi ve sektörel kümelenmenin
hızlandırılması şeklinde belirlendi.

Kimya Sektör Platformu'nun (KSP) bu yıl 8'incisini düzenlediği Kimya
Endüstrisi Gelişim Şurası, Ankara Etap Altınel Otel'de gerçekleştirildi. Sektörü
temsil eden Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, sanayiciler,
akademisyenler ve sektör uzmanlarının Şura'ya yoğun ilgi gösterdiği gözlendi.
8. KSP Kimya Endüstrisi Gelişim Şurası; KSP'nin dönem Başkanlığını yürüten
Kauçuk Derneği'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şirzat
Karayel, Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği (TKSD) Yönetim Kurulu Başkanı
Timur Erk, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği
(İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, OSTİM Yönetim Kurulu
Başkanı Orhan Aydın, Ankara Ticaret Odası(ATO) Yönetim Kurulu
Başkanlığına yeni seçilen Gürsel Baran ve T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Ersan Aslan'ın açılış konuşmaları ile başladı.
KSP'nin dönem başkanlığını yürüten Kauçuk Derneği'nin Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Şirzat Karayel, "2015 sonu itibari ile Türkiye'nin en
çok ihracat yapan sektörü konumuna yükselen kimya, Türkiye'nin ihracatından
aldığı payı her geçen yıl artırıyor. Kauçuk, kilogram başına 4,5 dolar olan ihraç
fiyatı ve alt sektörler bazında en çok ihracatyapan üçüncü sektör olması ile
kimya ihracatında önemli bir konumda bulunuyor. Hammaddede yüzde 99
ithalata bağımlı olmasına rağmen Almanya'dan sonra üretimde ikinci sırada
bulunan kauçuk sektörü Avrupa'da da önemli bir noktada bulunuyor. Uçak
sanayinden ayakkabıya, makineden mobilyaya farklı sektörlere girdi sağlayan
kauçuk sektörümüz son 30 yılda büyük ilerleme kaydetti" dedi.
Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği (TKSD) Yönetim Kurulu Başkanı Timur
Erk, Şura'nın açılışında yaptığı konuşmasında gelişmiş bir ülke için gelişmiş bir
kimya sanayinin gerekliliğine dikkat çekerek, "Zaman güç birliği ve sinerji
yaratma zamanı. 30'u aşkın reel sektöre ara malı ve hammadde sağlayan kimya
sanayinde yatırım ortamının iyileşmesi için çabaların artması gerekiyor.
Sektörümüzün yabancı sermayeye ihtiyacı var. Yabancı yatırım konusunda
güven ortamı artmalı ve 2017'ye daha umutlu bakmalıyız. Kimya sanayi olarak
yerleşme ve kümelenme sorununu çözmeliyiz. Ülkemizde halen Kimya
İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yok. Limanı olan, stratejik ve büyük ölçekli
yatırım yerleri gerekiyor. Kilogram başına 1,5 dolar olan katma değeri 2,5 – 3
dolar seviyelerine çıkarmalıyız" diye konuştu.
2004 yılında sektörel güç birliği sağlamak amacıyla bir araya gelen Kimya
Sektör Platformu'nun kurucuları arasında yer alan İstanbul Kimyevi Maddeler
ve Mamülleri İhracatçıları Birliği'nin (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Murat
Akyüz, kimya sektörünün ihracatına yönelik bilgiler verdiği konuşmasında
şunları söyledi: "Türkiye'nin ihracatında otomotiv, hazır giyim-konfeksiyon
sektörlerinin ardından üçüncü sırada gelen kimya sektörümüzün 2016 yılını
yaklaşık 15 milyar dolarlık ihracat ile kapatacağını öngörüyoruz.

İhracatımızda petrol fiyatlarının negatif etkisi azalmaya başladı, bunun devam
etmesini umuyoruz. 2023 hedefimiz olan 50 milyar dolarlık ihracata ulaşmak
için bu rakamların üzerine çıkmamız lazım. Kimya ihracatımızdaki dolar
bazında kilogram başına ihraç fiyatlarına baktığımızda; boyada 1,42; plastik
mamüllerde 2,2; kozmetikte 3,74; kauçukta 4,8 dolarken ilaçta 15,3 dolara
çıktığını görüyoruz. Hedefimiz Türkiye ortalamasının üzerinde katma değer
üretmek. Kimya, alt sektörler bazında değişiklik göstermekle birlikte genel
olarak yüzde 80 gibi yüksek oranda ithalata bağımlı bir sektör görünümünde.
Ar-Ge yatırımları ile katma değeri yüksek ürünler üreterek bu dezavantajı
ortadan kaldırabilir ve ihracatımızı hedeflediğimiz rakamlara ulaştırabiliriz".
8. Kimya Endüstrisi Gelişim Şurası'na katılan ve açılışta bir konuşma
yapan Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran,
boya sanayinden gelen bir sanayici olarak kimya sanayinin sorunlarına yabancı
olmadığını belirtti ve ATO olarak sektöre her konuda destek olacakları mesajını
verdi. Gürsel Baran,"Stratejik bir öneme sahip olan kimya sektörünün daha da
ileri bir noktaya gitmesi için birlikte hareket etmeye ve yeni bir ortak akla
ihtiyacımız var. ATO olarak hem Ankara'nın hem de Türkiye'nin gelişimine katkı
sağlayacak tüm sektörel işbirliklerine hazırız" şeklinde konuştu.
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Ersan Aslan; "15
Temmuz ve son olarak 44 şehit verdiğimiz terör saldırılarını yaşadığımız bir
dönemde bu toplantının yapılması bizim için çok önemli. Kimya Sektör
Platformu'nu kutluyoruz. Kimya sektörünün 50 milyar dolar ihracat hedefini
gerçekleştirme yolunda neler yapılacağının konuşulacağı toplantının
sonuçlarını yakından takip edecek ve sorunların çözümü için çalışacağız. Refah
toplumuna ulaşmak için Ar-Ge'ye ihtiyacımız var. Türkiye'deki Ar-Ge
merkezlerinin sayısı 312'ye ulaştı. Hedefimiz 2017'de bu sayıyı 500'e çıkarmak.
Ülkemizde Ar-Ge'ye yapılan yatırımların GSMH'ye oranı 2015 yılında 1,06
dolar. Kimya sektörüne baktığımızda Ar-Ge harcamasının 3 dolar olduğunu
görüyoruz. Yani kimya Türkiye ortalamasının üç katı Ar-Ge harcaması yapıyor.
Bu yatırımların mutlaka teknoloji düzeyine ve ürüne yansıyacağına inanıyorum.
Bunun için sadece zamana ve odaklanmaya ihtiyaç var. Diğer taraftan kimya
sektöründe 25 bine yakın işletme varken Ar-Ge Merkezi sayısı 25. Bu rakamın
yükselmesi lazım. Kimya, 4. Sanayi Devrimine doğrudan hızlıca girebilecek
sektörlerin başında geliyor."
Konuşmaların sonunda Kimya Sektör Platformunu oluşturan kuruluşlardan
BOSAD, İKMİB, Kauçuk Derneği, KİPLAS, Kompozit Sanayicileri Derneği,
TKSD gibi kuruluşların Başkan ve Yöneticileri, kimya sektörüne destek ve
katkıları nedeniyle T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Prof.
Dr. Ersan Aslan'a bir plaket verdiler.

8. Kimya Endüstrisi Gelişim Şurası'nın açılış töreni ardından sektörün ihracatı,
yeni yatırım modelleri ve kümelenme ile sektörün nitelikli eleman sorununa
çözüm olacak Mesleki Yeterliliklerin Belgelendirilmesi ve istihdam konularına
yönelik üç farklı oturum gerçekleştirildi.
"Kimya sektöründe uluslararası boyutuyla dış ticaret etkileri" başlıklı ilk oturum
İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz'ün Başkanlığında yapıldı. "Kimya
sektöründe yatırım, üretim ve kümelenme" başlığı ile gerçekleştirilen ikinci
oturumun Başkanlığını TKSD Yönetim Kurulu Başkanı Timur Erk, "2023 İşgücü
planlaması-Kimya sektöründe Eğitim Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme"
konulu üçüncü oturumun Başkanlığını ise BOSAD Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet Yiğitbaşı üstlendi.
Oturumların ardından katılımcılar Şura'nın birinci gün çıktıları değerlendirildi
ve sektör açısından önem taşıyan sorunlar ile çözüm önerileri tartışıldı.
8. KSP Kimya Endüstrisi Gelişim Şurası, ikinci gününde 2017 Yılı Yatırım Bazlı
Teşviklerin değerlendirileceği oturumun ardından CNN Türk Ekonomi Müdürü
Emin Çapa'nın kimya sanayi ve Türkiye ekonomisine yönelik sunumu ile sona
erecek.
Kimya Sektör Platformu ‘istikrar ve yatırıma’ evet, ‘teröre’ hayır dedi!

