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Türkiye Kimya Sanayi Meclisi, 25.09.2014 tarihinde Birliğimiz ev sahipliğinde Meclis
Başkanı Sn. Timur ERK’in başkanlığında toplanmıştır. Toplantı, belirlenen gündem
maddelerinin sektör temsilcileri ve davetli kamu kurumları arasında istişare edilip, ilgili
kararlar alınması neticesinde sona ermiştir.
Meclis Başkanı Sn. ERK sektörün genel bir değerlendirmesini yaptığı açılış konuşmasında
gayrisafi milli hasıla içinde imalat sanayinin azalan payına atıfla üretim olmadan hizmet
sektörünün de var olamayacağına dikkat çekmiştir. 2023 yılı ihracat hedeflerine ulaşmak
adına imalat sanayinin önemine değinen Sn. ERK, sektörün sürekli devam eden mevzuat
uygulamalarına yönelik yaşadığı çıkmaza vurgu yapmıştır. Emtia fiyatlarındaki düşmenin
petrokimya sanayine yansımamış olduğunu da sözlerine ekleyen Sn. ERK, artan cari açığında
sektörün büyüme hızını etkilediğini kaydetmiştir.

Gündem (1) : Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ile ilgili Bedelsiz Toplama
Konusu
Toplantının birinci gündem maddesi kapsamında “Ambalaj Atıklarının Kontrolü
Yönetmeliği” çerçevesinde Belediyeler Birliği’nin ambalaj atıklarının “bedelsiz şartı
aranmaksızın” ifadesini mahkemeye götürmesi sonucunda Danıştay’ın Haziran ayında verdiği
bir kararla ambalaj atıklarının bedelsiz toplanmaya başlanmasının yarattığı sorunlar
tartışılmıştır. Ekonomik değeri bulunan atıkların Çevre İl Müdürlüklerine verilen talimat
neticesinde yeniden bedelsiz toplanmasının sanayiciye ciddi mali yük getirdiği hususunda tüm
sektör temsilcileri hem fikirdir.
Konu hakkında detaylı açıklamada bulunmak üzere toplantıya davet edilen Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sn. Sebahattin DÖKMECİ, söz

konusu karar sonrası Bakanlık olarak temyize gidildiğini ancak sürecin uzayabilmesi ihtimali
göz önünde bulundurularak yeniden mevzuat değişikliği çalışmalarının da başlatıldığını
belirtmiştir. Atıkların toplanıp, geri kazanımının ve geri dönüşümünün sağlanmasının
mümkün değil ise sağlıklı bir şekilde bertarafının sağlanmasının Bakanlığın önceliği
olduğunu kaydeden Sn. DÖKMECİ, uygulayıcı görüşlerinin de mevzuat hazırlama
çalışmalarında mutlaka dikkate alınacağını ifade etmiştir.
Yönetmeliğin tarihçesi ve önceki uygulamalar sonrasında mevcut duruma nasıl gelindiği
konusunda detaylı bilgi veren Atık Yönetimi Şube Müdürü Sn. Aylin ÇİÇEK ise mevzuatta
sanayinin satışına müsaade edilecek bir revizyona gidileceğini ve yeni çıkarılacak mevzuatta
bedelli – bedelsiz ifadelerinin zikredilmeden uygulamanın serbest piyasa akışına
bırakılmasının hedeflendiğine değinmiştir.
Meclis Başkanı Sn. ERK, konu hakkında gerekli farkındalığın yaratılması ve temyiz süreci
zarfında Bakanlığı desteklemek adına konunun muhatabı tüm sektör meclisi başkanlarının bir
araya gelerek Türkiye’nin ambalaj atığı zararının ortaya konulacağı bir basın toplantısı
yapılmasını önermiştir.
Gündem (2) : 24.07.2014 tarihinde yayınlanan ÖTV Genel Tebliğindeki düzenleme ile
ÖTV’ye tabi solventlerin ithalatında uygulanan teminat mektubu uygulamalarına ilişkin
kimya sektörün yaşadığı sıkıntılar
Toplantının ikinci gündem maddesi çerçevesinde, 24.07.2014 tarihinde yayınlanan ÖTV
Genel Tebliğindeki düzenleme ile; yatırılan teminatın %80’inin erken çözümü için Erken
Teminat Çözüm Sertifikası alınması konusunda aranan şartların (35 işçi çalıştırılması, Türk
Standartı bulunmayan ürünler için TSE Kritere Uygunluk Belgesi -TSEK Markası- istenmesi
vd.) küçük ve orta ölçekteki işletmeler için karşılanmasının güç olduğu belirtilmektedir. Sn.
ERK sektörde, yeni düzenlemenin büyük firmaları dikkate alan, tabana yayılmayan bir
uygulama sistemi getirdiği ve böylece küçük ve orta ölçekli firmaların teminat çözümünden
yararlanmasının imkansız hale geldiği yönünde bir görüşün hakim olduğunu ifade etmiştir.
Konu hakkında toplantıya katılım sağlayan Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Yönetimi Dairesi
Başkanlığı ÖTV Şube Müdürü Sn. Murat ŞAHAN ve Grup Başkanı Sn. Ersin SAKLAR
açıklamalarda bulunmuştur.
Sn. SAKLAR Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na verilen yetkiyle belirlenen ÖTV Kanunun A
ve B cetvellerinde özellikle sanayinin üretiminde girdi olarak kullanılan akaryakıt ve petrol
türevlerini içeren hammaddelerin öncelikle tecil terkin, indirimli vergi ve teminat
uygulamaları yoluyla 2008 – 2012 yılları arasında teşvik edilmiş olunduğunu ancak yaşanan
usulsüz uygulamalardan ötürü iade sistemine geçilmek durumunda kalındığını kaydetmiştir.
Bu çerçevede tek teminat uygulamasının getirildiğini ve devamında da bu teminatları hızlı
çözmek amacıyla elektronik ek-11, ek-12 uygulamasının başlandığını ifade eden Sn.
SAKLAR 2014 yılı Nisan ayında da 1 yıllık bir altyapısından sonra Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı’yla yapılan bir protokol kapsamında uygulamanın fiilen yürürlüğe girdiğini
belirtmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın işletme belgesine sahip 50 ve üzeri
çalışanı talebinin daha kolaylaştırıcı olması hedefiyle 35 kişiye indirildiğini de vurgulayan Sn.
SAKLAR, mevcut düzenlemede KOBİ’leri dışlayıcı bir uygulama olmadığının da altını

çizmiştir. Düzenlemelerin amacının dürüst sanayicilerin işini kolaylaştırmak, sahtekarlık
yapmak amacıyla piyasaya girenleri de dışlamak olduğu dile getirilmiştir.
Gündem (3): Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında
Taslak Yönetmelik

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünden konu hakkında bilgi vermek üzere toplantıya katılım
sağlayan Sn. Haydar HAZER “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması
Hakkında Taslak Yönetmeliğin” henüz yeni değerlendirmeye sunulduğunu sanayicilerden 31
Ekim 2014 tarihine kadar görüş toplanacağını dolayısıyla söz konusu düzenlemenin bir
sonraki toplantıda görüşülmesinin daha faydalı olacağını kaydetmiştir.
Bahse konu Yönetmeliğin bir sonraki meclis toplantısında yeniden gündeme alınarak
değerlendirilmesine karar verilmiştir.
Gündem (4): Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik
Toplantı da “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik”
kapsamında öngörülen tehlikeli madde faaliyet belgesi alma zorunluluğuna istinaden tehlikeli
madde güvenlik danışmanı uygulamasına yönelik eğitim bedellerinin yüksekliği ve atıklarında
aynı kapsamda uygulama dahilinde olması konusunda sektör temsilcileri sıkıntılarını dile
getirmiştir.
Ulaştırma Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel
Müdürlüğünden Daire Başkanı Sn. İsmail Hakkı GEDİKLİOĞLU karayolu tehlikeli mal
taşımacılığına konu olan ADR sözleşmesine 2005 yılında taraf olunduğunu belirterek, 27
Ağustos 2014 tarihinde sektörün ihtiyaçlarına binaen ilgili Yönetmelikte tekrar bir revizyona
gidildiğini ve bu revizyonla da bazı uygulamaları aşamalı olarak ileri tarihlere ötelediklerini
belirtmiştir. Sn. GEDİKOĞLU yapılan yeni düzenleme ile getirilen değişikleri aşağıdaki
şekilde özetlemiştir;
 Yurt içi kargo taşımacılığında ve yurt içi ambar işletmecilerine ilişkin uygulamalarda
aranan yetki belgelerine ilişkin birtakım uygulamalarda erteleme yapılmıştır.
 Taşıt uygunluk belgesiyle ilgili yeni düzenlemeler yapılmıştır.
 Tehlikeli madde faaliyet belgesi alma zorunluluğu 31.12.2014 tarihine kadar
uzatılmıştır.
 Tehlikeli madde güvenlik danışmanı bulundurma zorunluluğu da 30.06.2015 tarihine
kadar uzatılmıştır.

 Tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan ambalajların UN kodlu olması gerektiğine
atıfla test ve sertifikasyon işlemleri bir protokolle TSE’ye verilmiştir.
 Ayrıca, basınçlı kaplarla test, sertifikasyon, taşınabilir gaz konteynerleri, CSC
kapsamındaki deniz yoluyla taşınan konteynerlerle ilgili test, sertifikasyon işlemleri de
Türk Loydu’yla yapılan bir protokolle Türk Loydu tarafından yürütülmektedir.
 24.10.2013’den önce üretilmiş ambalajların 31.12.2015 tarihine kadar kullanılmasına
karar verilmiştir.
Sn. GEDİKOĞLU ülkemizde 50 tonun üzerinde tehlikeli maddelerle ilgili faaliyette
bulunanların envanterini çıkarmak, Türkiye’nin risk değerlendirmesini, risk haritasını
belirlemek maksadıyla tehlikeli madde faaliyet belgesi zorunluluğunun getirildiğini de
vurgulamıştır. Tehlikeli madde güvenlik danışmanlarının görev yetki ve sorumluluklarının da
belirlendiği zaman, hem üreticiyi, hem taşımacıyı, hem de depolayanı, ayrıştıran ve rahatlatıcı
bir uygulama olduğuna değinen Sn. GEDİKOĞLU, bu uygulamanın Avrupa Birliği
direktiflerinin yanında, bir de taraf olunan uluslararası sözleşmeler kapsamında da benzer
şekilde ele alındığını vurgulamıştır.
Sektörün farklı kamu kurumlarının uygulamaları arasında senkronizasyonun olmadığına
yönelik serzenişler sonrasında konu hakkında açıklamada bulunan Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Kimyasallar Yönetimi Dairesinden Şube Müdürü Sn. Şeref YILMAZ,
Bakanlıklarınca güvenlik bilgi forumunu hazırlayacak akredite olmuş kuruluşların
belirlendiğini ve güvenlik bilgi formunun taşımacılık alt başlığı altında konunun
genişletilmesiyle tehlikeli madde güvenlik danışmanı uygulamasına ihtiyaç olmayacağı
yönünde Ulaştırma Bakanlığına görüş bildirildiğini açıklamıştır. Yeni uygulamanın sanayici
açısından mükerrerlik yarattığı yönünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri de görüş
birliğine varmıştır.
Gündem (5): CHEMPORT Projesi

Chemport Kimya İhtisas Endüstri Bölgesinin kuruluşu hakkında gelişmeleri aktarmak üzere
Organik Kimya Genel Müdür Yrd. Sn. Haluk ERCEBER detaylı bir sunum gerçekleştirmiştir.
Sunumu kapsamında Sn. ERCEBER öncelikle Chemport projesi ile ülkemizde katma değeri
yüksek performans kimyasalları ve petrokimya ürünlerinin üretilmesinin hedeflendiğini ve bu
kapsamda Bandırma’nın batısında 30 bin dönümlük bir arazinin Çevre ve Şehircilik
Bakanlığınca kimya sanayi ihtisas bölgesi olarak kurulması için tahsis edileceğini ifade
etmiştir.
Ülkemizde kimya sanayi talebinin yılda %11 büyürken, özellikle ara girdiye yönelik
ithalatında her yıl %14 arttığının bilindiğini de dile getiren Sn. ERCEBER sektörün ortalama
ihracatı 18 milyar dolar olmasına rağmen kimya sanayinden kaynaklanan dış ticaret açığının
da 25 milyar dolara yükseldiğini kaydetmiştir. İlgili kamu kuruluşlarıyla işlemlerin daha hızlı

ve resmi olması amacıyla Chemport Kimya Sanayicileri ve Hizmetleri Derneği’nin kurulması
çalışmalarının da sona ermek üzere olduğunu belirten Sn. ERCEBER, Port of Rotterdam, Port
of Sohar, İspanya’da Taragona kimya kümesi, Porto Central Brezilya gibi dünyadaki benzer
kimya sanayi kümelenmelerinden de aktarımda bulunmuştur.
Gündem (6): KSP Kimya Sanayi Şurası Bilgilendirme
Kimya Sanayi Platformu tarafından her yıl düzenlenen “Kimya Sanayi Şurası”nın bu yılda 7 –
8 Kasım tarihlerinde İstanbul’da düzenleneceği bilgisi paylaşılmıştır. Söz konusu
organizasyon için davet edilecek akademisyenlerin ve kamu kurumlarının da tespit edildiği
ifade edilmiştir.

