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Türkiye Kimya Sanayi Meclisi – Sanayi Odaları Ortak İstişare Toplantısı “İhracatta Devlet
Yardımları ve Yatırım Teşvikleri” konu başlığıyla Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yrd. Sn. Tarık
SÖNMEZ ve Birliğimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Bülent KARAKUŞ ‘un katılımlarıyla 11 Şubat
2016 tarihinde Birliğimiz ev sahipliğinde gerçekleşmiştir.
Sektör yetkililerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıya aşağıda belirtilen Ekonomi Bakanlığı
yetkilileri haricinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından, Gümrük ve Ticaret
Bakanlığından, Kalkınma Bakanlığından ve Maliye Bakanlığından üst düzey yetkililer katılım
sağlamıştır.
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Birliğimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Bülent KARAKUŞ, yaptığı açılış konuşması çerçevesinde
sektörün sorunlarına ortak akıl ile çözüm bulmaya çalıştıklarının altını çizerek, sektör
meclislerinin verimlilik artışlarını sağlayacak politikaların tasarımında önemli görevler
üstlendiğini bildirmiştir. Ekonomi Bakanlığının ve sektör temsilcilerinin geniş bir katılımla
toplantıda yer almalarının sevindirici olduğunu ifade eden Sn. KARAKUŞ, kimya sektörünün
Türkiye’nin en çok ihracat yaptığı alanlar arasında yer aldığını da hatırlatmıştır.
Sn. KARAKUŞ, Türkiye ekonomisine önemli katkılar yapan sektörün uzun zamandır çözülmeyi
bekleyen sorunları olduğunu kaydederek yatırım yeri olanaklarının yetersizliğinin,
hammadde ithalat artışını mecbur kılan ticaret politikalarının, yüksek enerji ve finansman
maliyetlerinin ve kurlardaki aşırı oynaklığın, sektörün rekabet gücünü erittiğini belirtmiştir.
Yatırım ortamındaki aksaklıkların kar marjlarını ve kapasite kullanım oranlarını düşürdüğünü

de belirten Sn. Bülent KARAKUŞ, meclisin çalışmalarının kamudaki karar vericilere katkı
sunacağına inandığını kaydetmiştir.
Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yrd. Sn. Tarık SÖNMEZ ise interaktif bir şekilde burada katma
değer yaratmak amacıyla bir arada olunduğunu vurguladığı açılış konuşmasında 2016 yılının
da geçtiğimiz sene gibi zor bir yıl olacağının varsayıldığını ancak Ekonomi Bakanlığı olarak,
Bakanlık görev alanına giren konular itibariyle, ihracatçılara ve yatırımcılara bahse konu
zorlukları aşmak konusunda her zamanki gibi destek olunacağını dile getirerek söze
başlamıştır.
Dünyada 2008 yılında baş gösteren krizin henüz tam olarak atlatılamadığını ifade eden Sn.
SÖNMEZ, zayıf büyümelerin, küresel ihracat ve ithalatı da etkilediğini aktarmıştır. Kimya
sektörünün pek çok sektöre girdi sağlayan çok önemli bir sektör olduğunu ifade eden
Müsteşar Yardımcısı Sn. SÖNMEZ, bu itibarla bazı sektörlere bakışın değişmesi, belki de daha
fazla destek verilmesi gerekebileceğine atıfta bulunarak kimya sanayide bu gözle bakılması
gerekebileceğini vurgulamıştır.
Son dönemde tevşik sistemi kapsamında getirilen 4 yeni başlık paketinden de söz eden Sn.
SÖNMEZ beklentilerin bu mekanizmaların bir fiil faaliyete girmesiyle birlikte hem ihracatının
niteliğinin artması hem de büyümeye pozitif katkı sağlanması olduğuna dikkat çekmiştir. Sn.
SÖNMEZ bu kapsamda Türkiye Ticaret Merkezi, Tasarım ve ürün geliştirme projeleri desteği,
ileri teknolojili şirket satın alma desteği ve yüksek teknoloji ürünleri ihracatının
desteklenmesinden bahsetmiştir.
TOBB Türkiye Kimya Sanayi Meclisi Başkanı Sn. Timur ERK de konuşmasında 30’u aşkın
sektöre hammadde ve ara girdi sağladıklarının altını çizerek sektörün ekonomideki ağırlığı
üzerinde durmuştur. Bir ülkenin gelişmesinin kimya sektörü ile paralel seyrettiğini kaydeden
Sn. ERK, geçtiğimiz senelere dayanarak 25 milyar doları bulan dış ticaret açığının ancak gayri
safi milli hasıla içindeki imalat sanayi payının %15’lerden tekrar %20’li seviyelere
getirilmesiyle çözülebileceğini vurgulamıştır.
İhracatta Devlet Yardımları ve Yatırım Teşvikleri (Ekonomi Bakanlığı Sunumlar)
Açılış konuşmaları sonrasında Ekonomi Bakanlığının ilgili Genel Müdürlükleri tarafından
aşağıda sıralanan konular üzerine detaylı sunumlar gerçekleşmiştir. Söz konusu sunumlar
toplantı sonrasında tüm katılımcılar ile paylaşılmıştır.
 “Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi, Pazar Araştırması ve
Pazara Giriş Desteği, Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi” İhracat Genel
Müdürlüğü Daire Başkanı Sn. Ahmet CANLI

 “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi” İhracat Genel
Müdürlüğü Daire Başkanı Sn. Nilüfer SANDALLI
 “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve
TURQUALITY’nin Desteklenmesi ile Yurt Dışı Birim, Marka ve Tasarım Destekleri”
İhracat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sn. Mehmet Ali KILIÇKAYA
 “Yatırım Teşvikleri” Yatırım Teşvik ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Genel
Müdür Yrd. Sn. Mehmet Yurdal ŞAHİN
Yapılan sunumlar sonrası üyelerce gündeme getirilen görüşler ve öneriler aşağıda konu
başlıkları nezdinde özetlenmiştir. Bu hususlarda katılım sağlayan kamu kurumu yetkililerince
karşılıklı değerlendirmede bulunulmuştur.
 Devlet yardımları sisteminde öncesinde yapılacak bir protokol ile prefinansman
uygulamasının getirilmesi (Bu kapsamda Eximbank kaynaklarının bu hususta
değerlendirilebileceği de ayrıca dile getirilmiştir.)
 Destekler kapsamında geri ödemelerin erken ve kur zararlarının önlenmesi için aynı
para biriminde yapılması
 Mevcut teşvik uygulamalarının ölçek gözetmeksizin tüm firmalar bazında
yaygınlaştırılması ve devlet yardımlarının temelinde uluslararası rekabetçiliğin
geliştirilmesinin temel strateji olarak belirlenmesi
 Yurtdışı sektörel ve ticaret heyetlerinde görevlendirilen Bakanlık yetkililerinin
maliyetlerin azaltımı açısından sayısının düşürülmesi
 Fuarcıların yurtdışından getireceği alım heyetlerine yönelik destek sağlanması
 Fuar teşvikleri için belirlenen bazı kriterlerin sektörün menfaatine esnetilmesi
(örneğin; ciddi oranda ithal girdi kullanılan sektörde firmaların ithal makine ve
teçhizatının
fuar
alanlarında
sergilenmesi
durumunda
desteklerden
faydalanamaması)
 Milli katılımın yoğun olduğu fuarlara yönelik doğru firmalarla çalışması (bazı fuar
şirketlerinin milli katılım yetkisini alıp o fuarı tekelleştirdiği savunulmuştur özellikle
plastik sanayinde)
 Fuar gözlemcilerinin yetkinliklerinin geliştirilmesi

 Gümrük Birliği Anlaşması gereğince teşviklerden muaf tutulan ilaç sektörünün
referans fiyatlar temelinde yaşadığı sıkıntıların da gündeme alınarak tekrar gözden
geçirilmesi
 Farklı kamu kurumlarının öne sürdüğü izin süreçleri nedeniyle sanayicinin üretim
aşamasında yaşadığı engeller
 Yatırım teşvikleri kapsamında yatırama katkı paylarının reel anlamda şirket
bilançolarına yansımaması (Bu uygulama yerine kuruluş yıllarında şirketlerin nakdi
anlamda veya daha önce kurmuş oldukları işlerin yarattığı karların
vergilendirilmesinde avantaj sağlanması önerilmiştir.)
 Kimya sanayinin sermaye ve teknoloji yoğun bir sektör olmasından kaynaklı teşvikler
kapsamında sağlanan istihdama yönelik avantajlardan yeterli düzeyde
faydalanamaması
 Plastik sanayinin otomotiv sanayine veya beyaz eşya sanayine hizmet verdiği takdirde
5. bölge teşviklerinden faydalanılabilmesine atıfta bulunularak söz konusu alt kırılımın
genişletilmesi gerektiği
 İnovatif Ar-Ge çalışmaları sonrasında geliştirilen ürünlerin özel teşviğinin sağlanması
ve yüksek teknolojik ürünler tanımının yeniden yapılıp listenin bu anlamda
güncellenmesi
 Stratejik ve büyük ölçekli yatırımlarda %50 makine ve teçhizat hibe yardımı
sağlanması

