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Türkiye Kimya Sanayi Meclisi, Meclis Başkanı Sn. Timur ERK’in başkanlığında 15 Ekim 2015 tarihinde
Birliğimiz İstanbul binasında gerçekleşmiştir. Toplantıda gündem konularına göre görüşülen hususlar
aşağıda özetlenmiştir.
Gündem (1): Türkiye’de Bölgesel Rekabet Edebilirliğin Geliştirilmesi Projesi hakkında görüşülmesi
Türkiye’de Bölgesel Rekabet Edebilirliğin Geliştirilmesi Projesi kapsamında bilgi vermek üzere
toplantıya katılım sağlayan Kalkınma Bakanlığı yetkilisi Sn. Adnan SAYGILI ve OECD temsilcisi Sn. Umur
GÖKÇE proje hakkında detaylı bir sunum yaparak hem üyeleri bilgilendirmiş hem de konu hakkında
değerlendirmeleri tartışmaya açılmıştır. Türkiye'de Bölgesel Rekabet Edebilirliğin Geliştirilmesi
Projesinin temel amacı ülkemizde uygulanan sektörel ve bölgesel rekabet edebilirlik politikalarının
iyileştirilmesi ve Kalkınma Bakanlığı ile Kalkınma Ajansları arasındaki koordinasyonun geliştirilmesi
olarak ifade edilmiştir. Sn. SAYGILI, Projede ulusal sektörel stratejilerde yer alan üretim, ihracat ve
katma değer hedeflerine ulaşabilmek amacıyla seçilmiş makine ve kimya sanayi sektörlerinde bölge
düzeyinde alt hedeflerin ve politikaların belirlenmesini öngördüklerini kaydetmiştir.
Sektördeki yatırımı ortamı olanaklarına yönelik yapılan değerlendirmeler neticesinde özetle sektörün
ihtiyacı olan yatırım alanının kıyıda, enerji hattına, karayoluna ve demiryoluna yakın olacak coğrafi
konumda yer alması gerektiği vurgulanmıştır. Bu kapsamda Yumurtalık, Ceyhan, Mersin, Güney
Marmara ve Aliağa Bölgesi olanakları ifade edilmiş ve kümelenme modeli desteklenmediği sürece
yatırım ortamında yeterli düzeyde iyileştirme sağlanamayacağı vurgulanmıştır. Artan ithalat artışına
da atıfta bulunulan toplantıda liberal ekonomiye rağmen tüm ülkelerin kendi menfaatleri
doğrultusunda koruma önlemleri aldığı kaydedilmiş ve ülkemizin de bu itibarla ihtiyatlı davranmasının
öneminden bahsedilmiştir.
Gündem (2): Sektörel Değerlendirme
Toplantının bir sonraki gündem maddesi kapsamında kimya sanayinin tüm alt sektörlerindeki genel
durum sektör yetkilerince masaya yatırılmıştır. Yapılan değerlendirmeler neticesindeki bahsi geçen
hususlar özetle tonaj bazında ihracatın artıyor olmasına karşın değer bazında yaşanan düşüş ve
hammadde alanında fiyatların stabil olmamasından kaynaklı dikkatli alım politikalarının izlenmesi
yönündedir. Sektör yetkililerince, karlılıkta gerilemeye ve özellikle 2015 yılında süre gelen
durağanlığın şirketler açısından uzun vadeli planlamayı imkansızlaştırdığına dikkat çekilmiştir.
Sektörde sağlam veriye ulaşabilmekte yaşanan zorluklarında varlığına atıfta bulunulan toplantıda
kayıt dışı ekonominin gitgide kontrol mekanizmasının çalışmaması ve ucuz ve kalitesiz malların piyasa
tarafından kabul edilmesinin yarattığı endişe de dile getirilmiştir. Sabun üretiminde ise hedef
konulamadığı zira hala yağ ithalinde %30 vergi olduğu ve buna mukabil cips ithalinde %0 vergi
durumunun devam ettiği ifade edilmiştir. Sektörün ayrıca stokta mal tutmak yerine sipariş üzerine
çalışır hale geldiği dolayısıyla mevcut durumun ödeme araçlarında da ciddi bir daralmaya neden
olduğu ifade edilmiştir. İhracata ve özellikli ARGE yatırımlarına ağırlık veren firmalar için daha
sürdürülebilir ve karlı bir yıl olduğu da ifade edilmiştir. Son olarak dünyada genel bir talep
daralmasının var olduğuna dikkat çeken meclis üyeleri bu sıkıntılı durumun baş aktörünün Çin ve
AB’deki durgunluk ve petrol fiyatlarındaki durağanlığın sürdüğü ifade etmiştir.

Gündem (3) : Dünyada ve Avrupa’da Kimya Sanayi
Avrupa Kimya Sanayi Konseyi (CEFIC) genel kurulunda yapılan sunumun üzerinden geçen Sn. Timur
ERK, dünyada ve Avrupa’da kimya sanayinin durumu hakkında bilgi vermiştir. Sn. ERK özetle 2017
yılından sonra petrol fiyatlarının artması beklentisiyle sektördeki durağanlığın devam edeceğini
belirtmiş ve AB ülkelerindeki aşırı regülasyon nedeniyle de artan maliyetler yüzünden kimyasallar
üretimindeki AB payının son 10 sene içerisinde %32 oranından %17’lere kadar indiğini kaydetmiştir.
Aşırı regülasyon uygulamalarının ülkemiz içinde bir tehdit olduğuna değinen Sn. ERK, mevzuat
düzenlemelerinde bu denli ağırlık olmasının sektör için yıpratıcı etki yarattığını ifade etmiştir. Sn. ERK,
ayrıca katma değeri yüksek kimyasallara dönüşümün var olduğunu ve temel kimyasallar üretiminin
her geçen gün daha azalacağını dile getirmiştir. Nükleer enerji yatırımlarının tüm siyasi konjektüre
rağmen Fransa, Belçika ve İngiltere’de devam ettiğini de sözlerine ekleyen Sn. ERK, özellikle dünyada
kaynakların verimli kullanımı ve geri kazanımına yönelik artan trendi de vurgulamıştır. FED’in
Aralık’ta faiz arttıracağı beklentisinin bilgisini de veren Sn. ERK, Çin’deki azalan reel büyümeye ve
bunun yansımalarına da dikkat çekmiştir. Hindistan’daki istikrarlı büyüme eğiliminin de sektör için
önemli bir pazar fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiği de ayrıca ifade edilmiştir.

Gündem (4) : 2023 Hedefleri ve İKMİB araştırması
Meclis Başkan Yardımcısı Sn. Murat AKYÜZ “Türkiye İnovasyon Stratejisi 2023: İhracat Odaklı
İnovasyon Yoluyla Rekabet Gücünü Artırmak” başlıklı sunumuyla ATKearney firmasının hazırlamakta
olduğu rapor hakkında ön bilgiler vermiş ve kendilerini iletilecek bu rapor hakkında meclis
üyelerinden görüş talebinde bulunacağını ifade etmiştir. Sn. AKYÜZ yaptığı sunumu çerçevesinde
aşağıda yer alan konu başlıklarını irdelemiştir;



Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü için trend analizi







Gelecek makro trendler
Sektör spesifik trendler
Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü gelecek trendleri
Seçili ülkelerden çıkarılan dersler
Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü strateji haritası

Gündem (5): SEVESO ve ADR hakkında uyarı yapılması
TKSD’yi temsilen Sn. Mustafa BAĞAN sektörü yakından ilgilendiren bazı mevzuat düzenlemeleri
hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirmiştir. Sn. BAĞAN’ın sunumu sektör temsilcilerinin istifadeleri
için tüm üyelere sirküle edilmiştir. Sunumu kapsamında Sn. BAĞAN, “Tehlikeli Maddelerin
Karayoluyla Taşınması” hakkındaki Yönetmelik, “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin
Azaltılması” hakkındaki Yönetmelik ile “Kimyasalların Kaydı Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması”
hakkındaki Taslak Yönetmelik hakkında aktarımlarda bulunmuştur.

