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Türkiye Kimya Sanayi Meclisi 28 Haziran 2013 tarihinde Ġstanbul binası Birliğimiz ev
sahipliğinde bir araya gelmiştir. Meclis BaĢkanı Sn. Timur ERK’in başkanlığında gerçekleşen
toplantıda öncelikli olarak sektörün önde gelen temsilcileri tarafından alt sektörler durum
değerlendirmesi yapılmıştır.

Gündem (1) : Kimya Sanayi Alt Sektörler Durum Değerlendirmesi
Toplantıda ilk olarak Kompozit Sanayicileri Derneğini temsilen Sn. Ġsmail Hakkı
HACIALĠOĞLU, kompozit sanayinin değerlendirmesini yapmıştır. Alternatif kompozit işleri
ile sanayi içi üretimin genişlediğini belirten Sn. HACIALĠOĞLU, sektörün torba yasa ile
gündeme gelen bazı hammaddelerinde ki olası ÖTV artışı ile ithalata bağımlılık
tedirginliğinin üst boyuta taşındığını ancak sorunun çözümlenmesinden dolayı duyulan
memnuniyeti aktarmıştır. Dolar seviyesindeki artışların gelişme trendinde ciddi revizyonlar
yapılmasını gerektirdiğine de dikkat çeken Sn. HACIALĠOĞLU, bu durumun sektörün uzun
vadeli projeksiyon oluşturmasını yer yer engelleyebildiğini ifade etmiştir. Sn.
HACIALĠOĞLU son olarak sektörün karşı karşıya kaldığı belirsizlik ve tedirginlik
nedenlerini piyasa denetiminde yaşanan yetersizlik, kayıt dışı, geri dönen çekler ve vadelerin
giderek uzaması olarak sıralamıştır.
Plastik sektörü hakkında ise PAGDER’i temsilen Sn. Barbaros DEMĠRCĠ plastik sektöründeki
büyüme hızının 2000 yılından bu yana Gayri Safi Milli Hasıla artış hızını en az ikiye katlamış
durumda olduğunu ve son üç aylık verilere göre sektörün ton bazında % 8–8,5değer bazında
ise % 12,5 büyümesinin tahmin edildiğini açıklamıştır. Bu gelişmelerin yanı sıra hammadde

bağımlılığının da % 88’e çıktığını vurgulayan Sn. DEMĠRCĠ, bu durumun karlılık oranlarını
sıfıra çekebileceğini hatırlatmıştır. Sn. DEMĠRCĠ’nin değerlendirmelerine katılan Sn. Turgut
DOYRAN’da yakın zamanda Ekonomi Bakanlığı ukdesinde kurulması hedeflenen dış ticaret
merkezlerinin, pazar çeşitlemesi açısından sektörün menfaatine bir gelişme olduğunu
düşündüğünü ifade etmiştir.
ĠKMĠB’ni temsilen toplantıya katılım sağlayan Sn. Ġlknur BURUCU ise Türkiye’nin
ihracatının bir önceki seneye göre % 4,4 artmış olduğunu ancak kimya sanayi ihracatının bir
önceki sene ilk 5 aya kıyasla %1 oranında düşüş yaşadığını belirtmiştir. Avrupa Birliği
pazarında ise %10 oranında bir artış yaşandığına dikkat çeken Sn. BURUCU, Türkiye’nin de
bu çerçevede ilk ülke grubu içerisinde yer aldığını kaydetmiştir.
Yağ sanayiyle ilgili olarak ZADE Grubunu temsilen Sn. Mevlüt BÜYÜKHELVACIGĠL, geçen
yıla kıyasla bu sene dünyadaki kuraklığa rağmen ülkemizde yağ sanayinde bir milyon ton
civarında ham çekirdek rekoltesi beklendiğine işaret etmiş ve ay çiçek yağında %85 oranında
bir tüketim artışı olduğunu belirtmiştir. Bu durumun fiyatlamalarda yarattığı ciddi rekabet
artışına da dikkat çeken Sn. BÜYÜKHELVACIGĠL, karlılık oranlarının da dolaylı olarak
düştüğünü vurgulamıştır. Son olarak zeytinyağı alımlarında da yurtdışı talebinin fazla
olduğunu dolayısıyla talep artışından kaynaklı fiyatlarda yükselme beklendiğini dile
getirmiştir.
BOSAD’ı temsilen Sn. Tufan ÇINARSOY ise boya sanayinin geçen yıl bir daralma yaşadığını
ve bu senenin ilk yarısında özellikle inşaat boyalarında nispi bir talep yapısının devam ettiğini
açıklamıştır. 2013 yılının ikinci yarısında inşaat boyalarından daha yüksek bir beklenti
olduğunu dile getiren Sn. ÇINARSOY, üretim maliyetlerinin de arttığına ve bu kapsamda
sektörde yeterli önlem ve hassasiyetinin gösterilmediğini düşündüğünü aktarmıştır.
Kozmetik ve temizlik ürünleri sektörünü ve Henkel’i temsilen Sn. Hasan Alp ALEMDAR, bu
sene özel talepte bir artış beklendiğini fakat maalesef %1-2 oranlarında kategorilerde bir
büyüme yaşandığını kaydetmiştir. Henkel’in çift haneli rakamlarla büyümeye devam ettiğini
de ekleyen Sn. ALEMDAR, büyümenin sürdürülebilirliği konusunda ki tereddütlerini de
ayrıca ifade etmiştir.
PETKĠM Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hayati ÖZTÜRK, piyasada belirsizliğin hakim olduğuna
atıfla önümüzdeki dönemde özellikle gelişmekte olan ülkelerde eski büyüme hızları
olmayacağının beklendiğine işaret etmiştir. Ülkelerin uyguladıkları teşvik politikalarını ve
koruma önlemlerini bütünüyle kavrayıp yatırım yapılmasının önemine de değinen Sn.
ÖZTÜRK, farklı ülkelerde yerli üretimi desteklemek adına çok yoğun sübvansiyonlar, özel
teşvikler verildiğine de vurgu yapmıştır. Üretim yapmadan kalıcı olmanın da mümkün
olmadığı da ayrıca vurgulanmıştır.
Tarım ilaçları sektörü hakkında TĠSĠT’i temsilen Sn. Yılmaz ÖZMEN 2013 yılının iklim
koşullarının menfi etkisiyle tarımsal tüketimde daralma yaşandığına bu durumunda sektöre
olumsuz yansıdığını aktarmıştır. Ġthal hammadde temini ve dolar seviyesindeki yükselmelerin
sektöre yansımalarından da bahseden Sn. ÖZMEN, firmaların 2013 yılının ilk 6 aylık

döneminde tarımsal gelişmeler karşısında bir takım tedbirlere gitmek zorunda kalacağını ifade
etmiştir.
Gündem (2); 13 -14 Haziran 2013 tarihli 8. Ulusal Kimya Sanayi Kongresi çıktıları
hakkında görüşülmesi
Toplantının ikinci gündem maddesi kapsamında TKSD’den Sn. Mustafa BAĞAN ve Sn. Caner
ZANBAK 13 – 14 Haziran 2013 tarihinde yapılan 8. Ulusal Kimya Sanayi Kongresi çıktıları
hakkında detaylı sunumlar yapmıştır.
Ġlk olarak Sn. BAĞAN yatırım ortamı, gümrük birliği, STAlar, mesleki eğitim, insan
kaynakları, AR-GE ve piyasa gözetim ve denetimi konularında oluşturulan farklı
workshop’lardan çıkan değerlendirmeler hakkında bilgi vermiştir. Sn. BAĞAN özetle yeni
yatırımlar için yer seçiminin önemine değinerek lojistik problemlerine ve kümelenmeye
ilişkin sektördeki yetersizliklere değinildiğini ve sektörde ileri teknolojiye dayalı olmayan ve
katma değeri düşük üretim yapısının bulunmasının yarattığı sıkıntılara işaret edildiğini ifade
etmiştir. Sn. BAĞAN ayrıca Gümrük Birliğinin ülkemizin ekonomik yapı ve ticaretine katkı
sağladığının düşünüldüğünü ancak AB çerçevesindeki hedefin tam üyelik olması ve bu arada
açılmayan fasılların açılması ve sonuçlandırılmasının ön plana çıktığını vurgulamıştır.
Benzer görevi yapan kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliğinin sağlanarak Piyasa
Gözetim ve Denetim faaliyetlerinin tek bir çatı altında toplanması ve ortak denetçi havuzunun
oluşturulması konularında da öneri sunulduğuna dikkat çeken Sn. BAĞAN, mesleki eğitim ile
AR-GE ve inovasyon konularının da ön plana çıktığını kaydetmiştir.
Sn. ZANBAK ise AB uyum süreci kapsamında insan sağlığı, iş güvenliği ve çevre korunması
alanlarında hazırlanan mevzuat ve revizyonlar hakkında görüşülen hususları dile getirmiştir.
Mevzuatlar kapsamında Sn. ZANBAK; Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında
Yönetmelik, Atık Yönetimi Yönetmeliği, Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı
Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği hakkında
gelinen aşamaların tartışıldığını aktarmış ve yapılan değerlendirmeleri özetlemiştir.
Organizasyonla ilgili yapılan eleştirilere atıfla Meclis Başkanı Sn. Timur ERK, bürokrat
kanadından katılımın az olduğunu ancak verimli bir şura geçirildiğini ve bu çıktıların kamu
nezdinde en iyi şekilde takibinin yapılmasının öneminin altını çizmiştir.
Gündem (3) ; 24 Nisan 2013 tarihli ve 28627 sayılı “ Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol
Ürünlerinin Yurt Ġçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine Ġlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Tebliği” Ġlgili Tebliğ hakkında gündeme gelen sorunları Sn. Mustafa BAĞAN ve Sn. Erol
ÖZENSOY’un yazılı değerlendirmelerine atıfta bulunarak Meclis DanıĢmanı Sn. Prof. Dr.
Serdar ÇELEBĠ özetlemiştir.
Sn. BAĞAN tebliğde sıkıntılı olarak ön plana çıkan konuları; ithalatçının aynı zamanda
sanayici olamaması, sanayicinin en fazla iki tane ithalatçıya yetki vererek EPDK’dan yetki

belgesi alması ve 150 kiloya kadar işlemlere tabi olanların yetki belgesinin dışında kalması
olarak ifade etmiştir. Ġki ithalatçıya yetki verilmesinin sanayicinin bir yerde bu iki ithalatçıya
mahkûm olması anlamına geldiğini belirten Sn. BAĞAN, yapılan müracaatlar neticesinde
tebliğin uygulama tarihinin 1 Ocak 2014’e kadar ertelendiğini, iki ithalatçı şartının üçe
çıkarıldığı ve 150 kilo standardının 250 kiloya arttırıldığı dile getirmiştir.
Bu yeni
düzenlemenin de sektörün tebliğin uygulamasına ilişkin sorunları çözmediğine dikkat çeken
Sn. BAĞAN, özellikle üç ithalatçıyla sınırlı tutulma şartının ciddi sıkıntıları beraberinde
getireceğini ifade etmiştir.
Sn. ÇELEBĠ ise kimyada yoğunluğu birden küçük olan hammaddelerin, litre ve hacim
bazında belirleneceğini dolayısıyla 250 kilogram standardının yanlış bir ifade olduğunu
kaydetmiştir.
Sn. ÇELEBĠ ayrıca Sn. ÖZENSOY’un bu tür tebliğlerin Türkiye
Cumhuriyetinin Dünya Ticaret Örgütüyle yaptığı uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu ve
bu uygulamanın bir tür tarife dışı engel koymak anlamına geldiği için önemli sıkıntıları
beraberinde getirdiğini belirttiğini ifade etmiştir.
Gündem (3) : Seveso Tebliği (Kimya Sanayisinde Risk Değerlendirmesi)
Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik kapsamında üst seviyeli
kuruluşlar için hazırlanması öngörülen güvenlik raporunun ciddi kimyasal proses sahibi
kuruluşlarca hazırlanmasının oldukça zor olduğunu kaydeden Sn. BAĞAN, yapılması gereken
risk analizlerinin son derece detaylı olması gerektiğini ve ülkemizde bu alanda yeteri kadar
uzman bulunmadığına işaret etmiştir. Sn. BAĞAN’ı destekler nitelikte Polisan’ı temsilen Sn.
Necati HAKOĞLU ise söz konusu güvenlik raporunun minimum 2.5 -3 yılda
hazırlanabileceğini ve bu analizlerin yapılması için bu alanda ciddi eğitim alınması gerektiğini
vurgulamıştır. Denetimler sonucunda firmaların kapatılması kararıyla bir yere
varılamayacağına da dikkat çeken HAKOĞLU, makul zaman planlamalarının önemine vurgu
yapmıştır. Yurtdışında söz konusu eğitimlerin pahalılığına da atıfta bulunulan toplantıda, bu
durumun firmalara yarattığı maddi yükün aynı zamanda haksız rekabetle de
sonuçlanabileceğine işaret edilmiştir.
Konu hakkında bilgi vermek üzere toplantıya katılım sağlayan Çevre ve ġehircilik
Bakanlığından Sn. AyĢegül ÖCAL, Yönetmeliğin 2004 yılından beri Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığıyla ortak yürütülen bir çalışma neticesinde ortaya çıktığını ancak iki
Bakanlık arası bazı bakış açısında yaşanan farklılıklar nedeniyle mevcutta yönetmelik
revizyon çalışmalarına gidildiğini ifade etmiştir. Yönetmeliğin iki senelik bir geçiş dönemi
olduğuna da atıfta bulunan Sn. ÖCAL, Bakanlığın Yönetmelik gereği gerçekleşen ĠPA projesi
kapsamında 120 kişinin eğitildiğini de kaydetmiştir.
Söz konusu eğitimler kapsamında
güvenlik raporunun nasıl hazırlanacağına yönelik de bir eğitim paketinin verileceğini dile
getiren Sn. ÖCAL, söz konusu grup içinden seçilecek bazı kişilerin eğiticilerin eğitimine tabi
tutulacağını da açıklamıştır. Sn. ÖCAL Yönetmelik Taslak çalışmalarının yakında zamanda
görüşe açılacağını ve Meclis olarak yapılan değerlendirmelerin mutlaka Bakanlığı da yazılı
olarak sunulması gerektiğine dikkat çekerek sözlerine son vermiştir.

Gündem (4): Torba Kanun Tasarısında yaşanan ÖTV artışından kaynaklı sorunlar ve
gelişmeler
Torba Kanunda özelikle kompozit sanayinin ana hammaddelerine yönelik planlanan ÖTV
artışının başta Sn. ERK ve sektörün diğer yetkililerinin çabalarıyla yapılan lobicilik
faaliyetleri çevresinde çıkarıldığı ancak sektördeki ÖTV sorununa siyasi rant sebebiyle ancak
geçici çözümler sağlanabildiği tartışılmıştır. Konu hakkında toplantıya katılan Ġstanbul Vergi
Dairesi Başkanlığından KDV/ÖTV Müdürü Sn. Halil TEKĠN, sektörün serzenişlerini sektöre
hak vererek dinlemiş ve konu hakkında hassasiyetleri gerekli mercilere ileteceğini ifade
etmiştir.

