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Hazırlayan: Gamze ALAÇAM

9 Şubat 2017, İstanbul

Türkiye Kimya Sanayi Meclisi, Meclis Başkanı Timur Erk başkanlığında sektörü etkileyen
güncel konuları görüşmek üzere 9 Şubat 2017 tarihinde TOBB İstanbul Hizmet Binası’nda
toplanmıştır.

Gündem (1) Söz Meclisin (Alt Sektörlerden Bilgilendirmeler)

Türkiye Kimya Sanayi Meclisi Başkanı Timur Erk tarafından, sanayicinin karşılaştığı
sorunları anlamak ve istişare edebilmek amacıyla kimya sektörünün alt sektör temsilcilerine
söz verilmiştir.
Söz alan Meclis üyeleri, kimya sektörünün alt dalı olan kompozit sanayiinde genel olarak bir
durgunluk yaşandığını belirtmişlerdir. Bu durgunluğun sebebinin kurlardaki aşırı oynaklıktan
ve ödeme sıkıntılarından kaynaklandığı üzerinde durulmuştur. Bazı alt sektörlerde görülen
karlılık düşüşlerinin temelinde girdi maliyetlerinin olduğunu vurgulayan meclis üyeleri, 2017
yılına da genel olarak durağan girdiklerini belirtmişlerdir. Diğer bir alt sektör olan, soda
sanayi de ise kapasite fazlalığından dolayı rekabetin söz konusu olduğu ve bilhassa bu
nedenle müşteri şikayetlerine ve memnuniyetine daha çok önem verildiği belirtilmiştir. Ayrıca
İKMİB tarafından iletilen istatistiğe göre, 2016 yılında kimya sanayii ihracatının 14 milyar
dolar civarında gerçekleşerek %9.5 azalış gösterdiği bilgisi verilmiştir. İthalat ise, 2016
yılının bütünü itibariyle, %17’lik bir gerileme ile 58 milyar 693 milyon dolar olarak
gerçekleşmiştir. Kozmetik sektöründe ise, ihracat, ithalat ve yurtiçi cirosunda ciddi anlamda
bir gerileme yaşandığının altı çizilmiş ve 2016 yılında gelen taksit yasağı ile bilhassa
perakende sektörünün de sıkıntıya düştüğüne ve haksız rekabete vurgu yapılmıştır.
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Gündem (2) Reel Sektörün Döviz Borçlarının İçerisinde Kimya Sektörünün Payı
Toplantının ikinci gündem maddesinde, Merkez Bankası’nın istatistiki verilerinden alınan
özel sektörün yurtdışından sağladığı uzun vadeli kredi borçlarının sektör dağılımı baz
alınarak, kimya sanayii sektörünün payı tartışılmıştır.

Gündem (3) Sektörde ARGE Merkezlerinin Kurulmasının Teşvik Edilmesi

Toplantının diğer önemli gündem maddelerinden biri de, sektörde ARGE merkezlerinin
kurulmasının teşvik edilmesi olmuştur. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Daire Başkanı
Fatih Kemal Öztürk tarafından bu konuda detaylı bir sunum yapılmıştır. 10 Ağustos 2016’da
Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren AR-GE Reform Paketi üzerine ciddi çalışmalar
yapıldığına değinen Fatih Kemal Öztürk, şu an hali hazırda toplam 368 adet AR-GE ve 10
adet tasarım merkezi olduğunu belirtti. Toplamdaki ARGE merkezlerinin içerisinde 18 tane
firmanın kimya sektöründe yer aldığını ama kimya sektöründe tasarım merkezi için henüz
başvuru olmadığını belirten Fatih Kemal Öztürk, ARGE merkezi ile ilgili şu istatistikleri de
paylaşmıştır. ARGE merkezi toplam personeli 981’dir ( 40 doktora ve üstü, 179 yüksek
lisans, 316 lisans, 446 diğer personel). Ayrıca, bugüne kadar 849 tane tamamlanmış proje,
358 devam eden proje, 11 tane tescilli patent ve 41 tane ARGE merkezi başvurusu söz
konusudur. ARGE merkezi olan 18 kimya sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmaların ise
isimleri şöyledir: Akdeniz Kimya, Akkim Kimya, Betek Boya, Denge Kimya, DYO Boya,
Floksen Tekstil ve Sanayi, Hayat Kimya, Kanat Boyacılık, Kansai Altan, Kayalar
Kimya, Koruma Klor Alkali Sanayi, Organik Kimya, Petrol, Yağ ve Kimyasalları
Sanayi, Polisan, Pülver, Setaş, Tenik Kimya ve Türk Pirelli.
Fatih Kemal Öztürk, ARGE merkezi olmak için beş tane ön koşulun olduğunun altını çizerek,
bu koşulları şu şekilde belirtmiştir: (1) Ar-Ge merkezinde araştırmacı ve teknisyen
statüsünde çalışacak en az 15 tam zamanlı eşdeğer Ar-Ge personeline sahip olunması,
(2) Ar-Ge merkezinde sürekli, nitelikli ve kıymetli Ar-Ge veya tasarım projelerinin
bulunması, (3) Ar-Ge ve destek personelinin ar-ge merkezinde çalıştığının fiziki
kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olunması, (4) Ar-Ge veya tasarım
faaliyetlerinin ülkemizde, yurt içinde gerçekleştirilmesi, (5) Ar-Ge merkezlerinin ayrı
bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke ve fiziki mekan içinde yer alması.
Fatih Kemal Öztürk son olarak, ARGE ya da tasarım merkezi olmak isteyen firmalara
sağladıkları teşviklerden bahsetmiştir. Söz konusu bu teşvikler; kurumlar vergisi desteği,
sigorta primi desteği, gelir vergisi stopajı desteği, damga vergisi istisnası ve gümrük
vergisi istisnası şeklinde dile getirilmiştir.

2
9 Şubat 2017, İstanbul

Gündem (4) Üretim Reform Paketi

Toplantının dördüncü bölümünde, üretim reform paketi tartışılmaya açılmıştır. Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı’nda Uzman Cihan Usta bu konuyla ilgili bir sunum yapmıştır. Ayrıca,
Meclis Başkanı Timur Erk, zeytin kanunu ile; meclis üyelerinden Haluk Erçeber ise Chemport
projesinde gelinen son durumla ilgili bilgilendirme yapmıştır. Cihan Usta yaptığı sunumda,
özel endüstri bölgelerinin kurulmasında yönetici şirket modelinden bahsetmiş ve meclis
üyeleri tarafından gelen soruları cevaplandırmıştır.

Gündem (5) VIII. KSP Kimya Endüstrisi Gelişim Şurasının İrdelenmesi ve 2017
Kimya Kongresi Hakkında
Toplantının son gündem maddesi, VIII. KSP Kimya Endüstrisi Gelişim Şurasının irdelenmesi
ve 2017 yılında yapılması planlanan şura için görüş taleplerinin değerlendirilmesi olmuştur.
Meclis Başkanı Timur Erk, son olarak 7 Şubat 2017 tarihinde yapılan TOBB Türkiye
Ekonomi Şurası ile ilgili görüşlerini meclis üyeleri ile paylaşmış ve Kimya Sanayi, Plastik,
Kauçuk ve Kompozit Sanayi, Kozmetik ve Temizlik Ürünleri ve Ambalaj meclislerini
temsilen söz aldığı şurada Bakanlara iletmiş olduğu sektörlerin sorunlarını paylaşarak
üyelerin de değerlendirmelerini almıştır.
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