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Türkiye Kimya Sanayi Meclisi toplantısı, Meclis Başkanı Timur Erk başkanlığında sektörü
etkileyen güncel konuları görüşmek üzere 5 Eylül 2016 tarihinde İstanbul Ticaret Odasında
yapılmıştır.

Gündem (1) Alt Sektörlerden Bilgilendirmeler

Türkiye Kimya Meclisi Başkanı Timur Erk tarafından, sektördeki firmaların karşılaştığı
sorunları anlamak ve istişare edebilmek amacıyla Meclis üyelerine söz verilmiştir.
Sırayla söz alan Meclis üyeleri, kimya sektörünün alt dalı olan kozmetik alanında faaliyet
gösteren firmaların en önemli sıkıntılarının başında geçen yıla göre bu sene ihracat alanında
yaşanan azalış olduğunu belirtmişlerdir. Kozmetik alanında karlılık açısından bir sorun
olmadığına değinen katılımcılar, pazarın güçlenmesi ve tüketimin artması gerektiğine vurgu
yapmışlardır. Ayrıca katılımcılar ülkemizde darbe girişimi sonrasında yaşanan olayların bu
sektördeki yansımalarının da olumsuz olduğunu belirtmişlerdir.
Kimya sektörünün bir başka alt dalı olan ilaç alanında ise firmaların finansal güçlüklerle karşı
karşıya kaldıkları ve bilhassa yerli şirketlerin ödeme güçlükleri hususunda sorunlar
yaşadıklarını belirten Meclis üyeleri, bu sektörde ticari hedeflerden neredeyse vazgeçilerek
sektörün kendi kendini döndürebilmesi için çabaladıklarına işaret etmişlerdir.
Katılımcılar ayrıca kimya sektörü ile girdi temini bakımından yakın ilişki içerisinde olan
döküm sektöründe de birtakım olumsuz koşulların olduğunu belirtmişlerdir. Yurtdışı
pazarlardaki durgunluktan etkilenen ve iç piyasada özellikle çelik döküm yapan müşterileri
sıkıntıya sokan bu durum, Meclis üyeleri tarafından tartışmaya açılmıştır.
Deri, tekstil, kağıt, petrol, plastik ve tarım ilaçları gibi alt sektörlerde yaşanan sıkıntılara da
bizzat kendi firmalarından örnekler vererek değinen Meclis üyeleri, bu sorunların
giderilmesinde atılması gereken adımları masaya yatırmışlardır.
Alt sektörlerden elde edilen bilgilendirmelerin ardından söz alan İKMİB Yönetim Kurulu
Başkanı ve Meclis Başkan Yardımcısı Murat Akyüz, sektörde faaliyet gösteren firmaların
kredi teminleri ve yenilemeleri konusunda bankalarla yaşadıkları sıkıntılara değinmiştir.
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Gündem (2) Birleşmiş Milletler Küresel Sözleşme ve Kadının Güçlenmesi İlkeleri Sunumu
(TOBB Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı Uzman Yardımcısı Seda Gedik tarafından)

Toplantıda, TOBB Uluslararası İlişkiler Daire Başkanlığı Uzman Yardımcısı Seda Gedik
tarafından Birleşmiş Milletler Küresel Etki ve Kadının Güçlenmesi İlkeleri sunumu
yapılmıştır. Sunumda dünyanın en büyük gönüllü kurumsal sorumluluk girişimi olan Küresel
Sözleşme (Global Compact) kapsamında insan hakları, çalışma standardı, yolsuzlukla
mücadele ve çevre gibi alt başlıklara değinilmiştir.

Gündem (3) Strateji Belgesi (2017-2020) Eylem Planları Hakkında Sunum ve
İstişare (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Şube Müdürü Orhan Çetinkaya
tarafından)

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Müdürlüğü’nden Orhan Çetinkaya tarafından
Kimya Sektörü Strateji Belgesi (2017-2020) eylem planları sunumu yapılmıştır. Kimya
sektörünün alt sektörleri itibariyle ithalat, ihracat ve dış açık rakamlarını sunan Çetinkaya,
yeni strateji belgesinde geçen döneme göre sadeleştirmeye gidilerek yatırım yeri, kümelenme
ve büyük ölçekli yatırım imkanlarının geliştirilmesine öncelik verildiğini belirtmiştir.
Strateji Belgesinde yer alan ve önceliklendirilen diğer bir eylem planı da katma değeri yüksek
kimyasalların üretiminin özendirilmesidir. Bu konuda da bilgilendirmede bulunan Çetinkaya,
sunumun devamında üçüncü eylem maddesi olan yatırımın, üretimin ve dış ticaretin önündeki
engellerin kaldırılması konusunu gündeme getirmiştir. Son olarak, sektördeki kalifiye eleman
yetersizliğinin dördüncü eylem maddesi olarak strateji belgesinde yer aldığını söyleyen
Çetinkaya bu sorunun da ivedilikle çözüme kavuşturulması gerektiğini belirtmiştir. Meclis
üyelerimiz sunulan konularda fikir ve önerilerini beyan etmişler ve bunlar istişare sonucunda
Çetinkaya tarafından not edilmiştir. Geniş kapsamlı ilave ve diğer görüşlerin ise bilahare
üyelerimizce Bakanlığa yazılı olarak bildirilmesinin uygun olacağına karar verilmiştir.
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Gündem (4) Tehlikeli Sıvı Kimyasalların Depolanmasında Süre ve Teminat Sorunu

Tehlikeli sıvı kimyasalların depolanmasında süre ve teminat sorunu gündem maddesi, süre
yetersizliğinden istişare edilememiş, bir sonraki toplantıda tekrar gündeme alınmasına karar
verilmiştir.
Gündem (5) Sektörün Öncelikli Üç Temel Sorunu ve Çözüm Önerileri

Toplantının son bölümünde, bu sene dokuzuncusu yapılacak Türkiye Sektörler Ekonomi
Şurası’nda sunulmak üzere sektörün öncelikli üç temel sorunu ve çözüm önerileri Meclis
Başkanı tarafından gündeme getirilerek değerlendirmeye sunulmuştur. Sektörün en temel
sorunlarından biri olan ara girdi ithalatından kaynaklanan dışa bağımlılık nedeniyle sektörün
rekabet gücünün azalması üzerine görüşlerini sunan meclis üyeleri, çözüm olarak kimya
sanayi strateji belgesinde öngörülen eylem planlarının dikkate alınması ve bununla ilgili
sorumlu kurumların eşgüdüm içerisinde çalışmaları gerektiğinin altını çizmişlerdir. Diğer bir
sorunun ise; yatırım ortamının istenilen ölçüde iyileştirilememesi ve kimya sanayinin
yerleşim sıkıntısı yaşaması olduğunu belirten Meclis Başkanı, bu sorunun desteklenecek
kümelenme modeli ile özel sektör işbirliği içerisinde, Özel Enerji ve Endüstri bölgelerinin
kurulmasıyla çözüme kavuşturulabileceğini belirtmiştir. Sektörün diğer bir sıkıntısının da,
tüketim kimyasallarında kayıt dışı ile mücadelede yaşanan sorunlar olduğuna işaret eden
üyeler, bu sıkıntının Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi Strateji Belgesi’nde yer alan
denetleme ekiplerinin teknik eğitimlerinin sağlanması ve saha denetimlerinin aktif hale
getirilmesiyle ortadan kaldırılabileceğini vurgulamışlardır.
Bir sonraki meclis toplantısının, 24 Kasım 2016 tarihinde Ankara’da Plastik, Kauçuk ve
Kompozit Sanayi Sektör Meclisi ile beraber yapılması doğrultusunda karar alınmış ve toplantı
sona erdirilmiştir.

3
5 Eylül 2016, İstanbul

