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VII. KİMYA ENDÜSTRİSİ GELİŞİM ŞURASI (ÖZET) 

 

Teşvikler  

 Yeni teşvik sisteminde bu eylül sonuna kadar (2014) 10.442 tane teşvik belgesi düzenlenmiştir ve söz 
konusu belgelerde 175 milyarlık yatırım söz konusudur, 385 bin kişi de istihdama ön görülmüştür. 

  
AR&GE  

 165 tane AR&GE merkezi var. AR&GE merkezi var. (7 Kasım 2014) 

 11 Tane kimya sanayinde  

 Ar-Ge harcaması, 2012 yılında % 0,92’ye kadar çıkmış bulunmakta.  

 2014 yılı itibariyle Amerika Birleşik Devletleri Ar-Ge için 465 milyar dolar, Çin 284 milyar dolar, Güney Kore 
63 milyar dolar, Hindistan 44 milyar dolar harcarken Türkiye ise 11 milyar dolar Ar-Ge harcaması yaptı. 

  
Rekabet Düzeyi 

 Ülkemiz 2011 yılında 142 ülke arasında rekabetlilik düzeyi en yüksek 59.ülkeyken 2012’ye geldiğimizde 16 
sıra birden yükselerek 43.sıraya konumlandı. Fakat 2012’den sonra ilerleme olmadığını görüyoruz. 

 Son yıllardaki iyileşmeye rağmen istihdam üzerindeki sosyal güvenlik ve vergi yükünün 2013 itibariyle OECD 
ortalamasının 11 puan üzerinde olduğunu görüyoruz. 

 Son yıllarda teknolojide neredeyiz diye bir soru sorduğumuzda şu tablo karşımıza çıkıyor, orta düşük 
teknoloji payı %46’dan %35’e çekildi. Orta ileri teknoloji %38’den %47’ye taşındı, 

 

Kümelenme 

 Açıklanan yapısal değişim dönüşüm hareketleri ve eylem planlarında 4 kez kümelenme faaliyetleri 
desteklenecektir lafı geçti o yüzden önemli bu kümelenme süreci Türkiye için. Ve değişik yeni bir sanayi 
politikası alanı oluşturuyor, geleneksel sanayi politikasında eski sanayi politikasında önceden belirli 
sektörler belirlenip desteklenirdi, bu Avrupa’da da pek başarı yaratmadı aslında. Şimdi ki sanayi 
politikasında bazı başvurular sonucunda belirli kazananlar ortaya çıkıyor. 

 Chemport projesinde 22 kurucu üye var, 9 tane de derneğin kurulmasını bekleyen üye mevcut, ancak bu 
üye sayısının 1 yıl içinde 75-80’i aşacağını düşünülüyor 

 

Eğitim 

 Ocak veya Şubat 2015’te bir “kimya eğitimi” konulu çalıştay yapılmasına karar verilmiştir. 

 7-8 yıl olan eğitim yılları averajımızın 10-11’e çıkması lazım.  
 

Muhtelif 

 2013 yılında toplam 222 milyon ton polimer tüketildi, bunların içerisinde polipropilen 56 milyon ton ile en 
çok tüketilen polimer oldu. 

 Savunma sanayi donanım ürünleri için plastik sektörleri paydaşları savunma sanayi ile bir araya gelip 
karşılıklı ihtiyaçlarını görüşmelidir. 

 Yurtdışı yatırımlarının desteklenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. 
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Sn. Mustafa Bağan 

Değerli misafirler, programı hepiniz biliyorsunuz çok detayına girmeyeceğim ama programa daha doğrusu 

toplantıya geçmeden önce hepinizi ebediyete intikal etmiş başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, 

büyüklerimizin önünde saygı duruşuna davet ediyorum, buyurun efendim.  

Efendim programın akışına göre öncelikle bir açılış konuşması yapılacak, açılış konuşmasını yapmak üzere 

Sayın Murat Akyüz’ü kürsüye davet ediyorum, buyurun efendim.  

Sn. Murat Akyüz (İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı) 

Sayın vekilim, sayın birlik ve dernek başkanlarım, kıymetli akademisyenler, sektörümüzün değerli 

temsilcileri, değerli misafirler, değerli öğrenciler, sektörün değerli temsilcilerimiz. Kimya Sektör Platformu 

tarafından bu yıl 7.sini düzenlemekte olduğumuz kimya endüstrisi gelişim şurasına hepiniz hoş geldiniz. 

2004 yılında kurulan Kimya Sanayi Sektörü Platformunun oluşturulmasındaki temel amaç platform çatısı 

altında bir araya gelen sektörel dernek ve meslek kuruluşlarının ortak tanım ve ilkeler çerçevesinde iş 

birlikteliğini sağlamak. Kimya sanayi üzere alt sektörlerinin temel, ekonomik ve mesleki sorunlarını ve 

verimli bir ortak organizasyon altında çözüme kavuşturmaktır. Türkiye’de kimya sektörü uluslararası 

karşılaştırıldığında geleneksel olarak daha dağınık yapılanmış ve gelişme sürecinde de birbirinden bağımsız 

hareket eden çeşitli işveren ve sektör kuruluşları bünyesinde barındırılmıştır ancak son yıllarda gerek 

global düzeyde gerekse ulusal düzeyde yaşanan gelişmeler kimya sanayinin kendi içindeki heterojen 

örgütlenmesinin ötesinde en azından sektördeki dernek, sendika veya diğer işveren teşkilatlarını bir araya 

getirerek spesifik sorunlarının çözümüne yönelik tek bir ses ve güç olma zorunluluğu ortaya koymuştur. Bu 

bağlamda sektörün önde gelen kimya işveren organizasyonları enerji, zaman ve güçlerini birleştirmek 

düşüncesiyle gerekli dirsek temasını oluşturmak ve aynı zamanda sektörümüzdeki dayanışmayı 

perçinlemek amacıyla Kimya Sanayisi Sektör Platformu adı altında bir araya gelmeye karar vermişlerdir. 

Gerek ülkemiz gerekse dünya ekonomisi açısından son derece önem arz eden bir sektör içinde yer 

alıyoruz. Sanayileşmiş ülkelerde ilk 3 sanayiden biri olan kimya sektörü bir gelişmişlik göstergesi 

konumunda. Geçtiğimiz ay itibariyle otomotivin hemen ardından ikinci olması kimya sektörünü daha da 

ön plana çıkartıyor. 2020 yılına kadar olan dönemde 2006-2020 dönemi için kimya sanayiinde küresel 

ölçekte büyüme oranı yıllık ortalama %4,4 olarak görülmekte.  2007 yılında 3,6 trilyon dolar olan satış 

hacmi 2013 yılında 5,1 trilyon dolara ulaşmış olup 2020 yılında 6,8 trilyon dolara ulaşacak. Bölgesel 

anlamında baktığımızda toplam satışların %55’lik kısmı Asya’da, %22’lik kısmının Avrupa Birliğinde ve 

%17’lik kısmının Kuzey Amerika’da olduğu görülmekte. Kuzey Amerika’nın önemi son gelişmelerden dolayı 

kaya gazının daha da ön plana çıkmasından dolayı ileri dönemlerde daha da ön plana çıkacak. Dünya 

kimya sanayi ihracatı 2013 yılında yaklaşık 5 trilyon dolar olarak gerçekleşti ve 18 trilyon dolarlık toplam 

dünya ihracatındaki payı ise %27,7 oldu. Dünya genelinde 2013 yılı kimya ürünleri ihracatı rakamlarına 

bakıldığında ise Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Rusya Federasyonu kısaca petrolde sözü 

olanların önde olduğu bir zincir, onun ardından Almanya, Belçika, Hollanda, bu ülkelerde lojistik 

kaynaklarından dolayı ilk 3 sırada. Çin, Kanada ve Birleşik Arap Emirlikleri de son 3 sırada. Dünya kimya 

ürünleri ihracatında ülkemiz 2013 yılı itibariyle %0,37 payıyla 44.sırada. Bu maalesef Türkiye için oldukça 

yetersiz bir yer. 2010 yılında bu payımız %0,31 seviyesindeydi. Türk Kimya Endüstrisi ağırlık olarak 

petrokimya, plastik, sabun, deterjan, gübre, ilaç, boya, vernik, sentetik elyaf, soda gibi çeşitli kimyasal 
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hammadde ve tüketim ürünlerinin gerçekleştiği tesislerden oluşmakta. Sektörümüz bilindiği üzere son 

derece stratejik bir sektör konumunda, sebebi hemen hemen tüm sektörlere ara malı veya hammadde 

girdisi sağlamasından kaynaklanıyor. Daha geçtiğimiz hafta bulunduğumuz Malezya ve Vietnam’da 

yaptığımız çalışmalar tümüyle kauçuk plantasyonu üzerineydi ve burada çok değerli  aynı zamanda 

Ekonomi Bakanlığından arkadaşlarımızda var, onlarla beraber bu çalışmaları başlattık ve görüntü itibariyle 

otomotivin birinci olduğunu söylediğimiz zaman hemen onlar daha da Türkiye’yle koordinasyon içerisinde 

olmasını bekliyorlar çünkü otomotivde oldukça büyük bir girdisi var kauçuk sektörünün. Ülkemizde 

sektörü ithalata bağımlı bir sektör olduğunu hepimiz biliyoruz. Kullanılan hammaddenin %80’ine yakın 

ithalat. Plastik üretiminin ana girdisi %90 oranında, petrokimya sektörü çoğu ithalat. Kimya sektörü 

gerekse yeni pazarlara ulaşması başarısı ile Türkiye ekonomisinden belirli bir pay alıyor. Tüm dış etkenlere 

rağmen ihracat açısından da iyi bir performans sergiliyor. İhracatçı birliği sıfatımdan dolayı 10 yıllık süreçte 

kimyanın plastik, kauçuk, boya, kozmetik gibi alt sektörlerinde ihracatta ve sektörel olarak ne kadar hızlı 

büyüdüğünü görüyoruz. 2005 yılında sektörel sıralama da kimya sektörü hazır giyim, otomotiv, demir dışı 

metaller, elektrik elektronik sektörlerinden sonra 5.sıradayken 2013 sonu itibariyle otomotiv ve hazır 

giyimden sonra en çok ihracat yapan 3.sektör konumuna gelmiştir. Sektör ihracatımız çoğunlukla Türkiye 

Genel ihracat artışının üzerinde gerçekleşiyor ve daha sağlıklı bir dış ticarete sahip. Türkiye’nin %45 

ihracatı Avrupa Birliğine iken bizim %35 ve sepetteki yumurtaların daha farklı noktalara ayrılmasına 

elimizden geldiğince gayret ettik. Kimya ihracatının son 10 yılını rakamlarla değerlendirecek olursak 2004 

yılında 4 milyar 995 milyon dolar olan sektör ihracatı 2013 sonu itibariyle 17 buçuk milyar dolara ulaştı. 

%400’lük bir artıştan bahsediyoruz. Geride baktığımız yıl Mısır, Irak ve Almanya’nın ardından sektörümüz 

en çok ihracatı Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Rusya, İspanya, İtalya, Malta ve Azerbaycan’a yaptı. Diğer 

yandan Afrika’ya ihracatını arttırmaya devam eden sektörümüz Nijerya, Kenya, Somali, Uganda gibi 

ülkelere olan ihracat artışını da gerçekleştirdi. Plastik, kozmetik, eczacılık ürünleri sektör ortalaması 

üzerine ihracat artışlarını yakaladılar ki bu sektörler Türkiye’nin ortalama kilogram değeri açısından çok 

daha yukarıda olan ihracat değerlerine sahip. Yine boya ve kauçuk sektörlerimizde ihracatta iyi bir 

performans sergilediler. Burada 2014 yılının Ocak-Ekim döneminde ise 15 milyar dolarlık bir ihracattan 

bahsediyoruz. Mısır, Irak ve Almanya’nın ardından bu dönemde en fazla ihracat Malta, İtalya, Birleşik Arap 

Emirlikleri şeklinde yapılandı. Özellikle bu ülkelerden bahsetmek istiyorum çünkü biz sadece 

komşularımızla ticaret yapan bir ülke olmaktan çıktık. Maalesef komşularımıza bizim dışımızdan dolayı 

gerçekleşen olaylardan dolayı ihracatımız ve dış ticaretimizin yapısı çok daha farklı ülkelere kaydı. 

Gördüğümüz kadarıyla Avrupa Birliğinin dışında da çok farklı noktalardan Türkiye dış ticaret kazanımlarını 

elde edebiliyor. Sektör ihracatının %35’i AB olduğunu söylediğim gibi %15’inin Güney Amerika’ya 

olduğunu söylemek istiyorum. Güney Amerika neredeyse Avrupa Birliğinin yarısını dış ticaret olarak 

bizden alıyor. %25’ini Afrika’ya yapıyoruz, %20’sini de Uzak Doğu’ya yapıyoruz. Kimya sektörünün 

buradaki dış ticaret dengesini mutlaka sizin de dikkatine sunmak istiyorum çünkü bu sektörün gelişmesi 

global pazardaki gelişmelerle paralel olarak devam edecek sadece bir bölgedeki gelişmeyle orantılı değil. 

Sektör vizyonumuz yüksek katma değerli çevre ve insan sağlığına duyarlı süreç ve ürünlerle kimya 

sektöründe sürdürülebilir ve rekabetçi bir şekilde dış ticaret dengesini ülke lehine geliştirerek dünyada söz 

sahibi bir konuma gelme şeklinde belirlendi. Dünde Sayın Başbakanımızın açıkladığı yol haritasında kimya 

sektörünün de içinde olduğu dış ticaret dengesinin Türkiye lehine çekilebilecek yapıya dönüştürülmesinde 

kimya sektörü burada anahtar, rol alacak. Türkiye’nin ihracat stratejisi için küresel ve sektörel öngörüler 

doğrultusunda 2023 çalışması yapılmış ve kimya sektörü için 50 milyar dolarlık hedef yine bizler tarafından 
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toplantılarla belirlenmiş. Bu hedefe ulaşmada katma değeri yüksek ürünler oldukça önem arz ediyor. 

Katma değerli üretim için ise inovasyon, Ar-Ge, tasarım ve markalaşmaya ihtiyacımız var. Yine bu hedefe 

ulaşabilmek için daha büyük yatırımların gerçekleştirilmesi gerekiyor. Kimya sektörünün bir taraftan da 

dezavantajı yüksek volümlü yatırımlara ihtiyacı var ve yatırım kararı alındıktan sonra en az 4-5 senelik bir 

süre içerisinde bunla hayata geçebiliyor. Sektörümüzün sorunları Ar-Ge ve yenilikçilik konusunda 

faaliyetlerin yetersizliğinden tutun sanayi, üniversite, kamu sektörü arasındaki iş birliği ki burada çok 

değerli arkadaşlarımız var, burada da bu problemleri çözmek amacıyla bir aradayız. Enerji hammadde 

maliyetlerinin yüksek olmasından tutun kayıt dışı ekonominin halen mevcut olması yurtiçi yaptırımların 

artışıyla beraber kayıt içi pardon kayıt dışı ekonominin daha da yaygınlaşması. Yatırım ortamının 

iyileştirilmesindeki eksiklikler ve büyük yabancı sermaye yatırımlarının istenen düzeyde olmaması genel 

sektörün problemleri. Tabi güncel problemlerimiz var, Gebze’de yaşanan maalesef çok sıkıntılı bir gümrük 

süreci var. Bunları da gün içerisinde konuşmuş olacağız. Geçtiğimiz 10 yılı sektör olarak bir başarı hikâyesi 

olarak tamamladık ve hatta ve hatta yine kimya sektörünün sahip olduğu bir oteldeyiz burada. Bende 

burada tekrar arkadaşlarımızı boya sektöründeki arkadaşlarımızı tebrik ediyorum böyle güzel bir çalışma 

ortamı sundukları için bizlere. Sektörümüzün başarısının devamını diliyorum, hepinize katılım ve 

sektörümüze değerli katkılarınız için şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. 

Sn. Mustafa Bağan 

Murat Başkana teşekkür ederiz. Şimdi efendim konuşmasını yapmak üzere değerli Milletvekilimiz Prof. Dr. 

Eşref Taş’ı kürsüye davet ediyorum, buyurun efendim. 

Sn. Timur Erk 

Sayın Milletvekilim başlamadan önce ben sizi biraz tanıtayım. Şimdi genelde eskiden beri senelerdir hep 

Millet Meclisinde birkaç tane kimyacı olsun ve onlarda özellikle etkileri güçlü olsun, bizim büyükelçiliğimizi 

yapsınlar, sektörün ortaya ciddi aşama olsun diye uğraşıp durduk. Prof. Dr. Eşref Taş’la Urfa 

Üniversitesinden zamanında epey tanışıklığımız vardı ama Milletvekili olduktan sonra bizim Ankara’daki 

temsilcimizdir onu ayrıca alkışlamanızı isterim. 

Sn. Prof.Dr. Eşref Taş 

Evet, kimya sektörünün değerli temsilcileri, değerli misafirler. Kimya sanayinin meslek örgütlerinin 

oluşturduğu Kimya Sektör Platformunun bu yıl 7.sini düzenlediği kimya şurasına hepiniz hoş geldiniz. Tüm 

meslektaşlarımı sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Türkiye ekonomisi her geçen gün daha da büyümektedir. 

İhracatımız rekorlar kırarak Türkiye’nin büyümesine katkı sağlamaya devam etmektedir. Türkiye 

ekonomisi artık daha dengeli, sürdürülebilir ve ihracata dayalı bir büyüme modeli ile ilerlemektedir. Her 

alanda yapısal bir dönüşüm ve reform sürecinden geçen Türkiye’nin dünyanın en büyük 10 

ekonomisinden biri olma hedefiyle belirlediği 2023 yılı vizyonu ilerlemenin ve geleceğe dair umudun 

somut bir ifadesidir. Türkiye için büyük bir anlam ifade eden 2023 ekonomik hedeflerine 50 milyar dolarlık 

ihracatla katkı da bulunmayı hedefleyen kimya sanayimiz tüm sorunlarına rağmen üretim ve ihracattaki 

başarı grafiğini her geçen yıl daha da yukarı taşımaktadır. Türkiye ihracatının 160 milyar dolar seviyesine 

gelmesinde gelişmenin ve büyümenin uluslararası pazardaki başarı ile doğru orantılı olduğunun bilinciyle, 

ihracatçısının yanında olan, attığı her adımda ihracatını destekleyen yönetim anlayışının payı kuşkusuz çok 
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büyüktür. Kimya Türkiye ekonomisine en çok katkı sağlayan sektörlerin başında gelmektedir. Milletvekili 

kimliğimin yanında kimyaya gönül vermiş ve ömrünü bu alandaki bilimsel çalışmalara adamış bir 

akademisyen olarak kimyanın ülkemizin en çok ihracat yapan 3 sektöründen biri konumuna gelmesinden 

gurur ve mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. 2003 yılında 3,6 milyar dolar olan kimya ihracatının 5 

kattan fazla arttırarak 2013 yılı sonunda 17,5 milyar dolara yükselmiş olması kimya sektörünün son 10 

yılda ulaştığı boyutun önemli bir göstergesi niteliğindedir. Avrupa ekonomisindeki daralma, ABD 

ekonomisine yönelik endişelerin devamı ve bölgemizde yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen 2014 yılında 

da ihracatını arttırmayı başarmıştır. Ocak-Ekim döneminde 15 milyar dolara uğraşan tüm ihracatçılarımızı 

gönülden kutluyorum. Büyük bir özveri ve inançla üretmeye ve ürünlerini dünyaya sunmaya devam eden 

kimya sektörünün 18 milyar dolarlık yılsonu hedefine ulaşacağına içtenlikle inanıyorum. Kimya sektörü 

kendisiyle birlikte diğer sektörleri de büyüten bir sektördür. Otomotiv, deri ürünleri, cam ve kâğıt ürünleri 

gibi birçok sektöre girdi temin eden kimya sektörü bu yönüyle Türkiye ekonomisine de ayna tutmakta, 

ekonominin geleceği hakkında fikri vermektedir. Kimya sanayimiz plastik, kauçuk, mineral yağlar ve 

yakıtlar, boya, ilaç, kozmetik, organik ve anorganik kimyasallar gibi her biri başlı başına yüksek istihdam ve 

katma değer yaratan alt sektörleriyle geleceğin Türkiye’sinin sağlam temeller üzerine inşa edilmesi 

noktasında çok önemli bir misyonu da üstlenmektedir. Sektörün omuzlarındaki yük bu açıdan ağır olsa da 

sizlere güvenimiz tamdır. Değerli meslektaşlarım, sizler çalışmalarınızla ülkemizi büyütürken bazılarının da 

kimyası fena halde bozulmaktadır. Türkiye’yi istediği gibi yönlendirip kendi amaç ve çıkarlarına göre sevk 

ve idare etmeye alışmış olan güçler hegemonyaların kaybetmenin çaresizliği içinde çırpınmaktadırlar. 

Ülkemizin huzur ve barış içinde kutlu yoluna devam etmesini içine sindiremeyenler birleştiler ve yeni yeni 

oyunlar ve tuzaklar kurmaktadırlar. Hedefleri 2023 vizyonumuzda ortaya koyduğumuz güçlü Türkiye’nin 

yolunun kesilmesidir. Hedefleri barış sürecinin bitirilerek kardeşin kardeşe kurşun atması ve Türkiye’nin 

istikrarsızlaştırılmasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızla Sayın Başbakanımız ve hükümetimizle parlamentomuz 

ve tecrübeli bir demokrasiye güçlü bir iktidara sahibiz. Ülkemizi ve bölgemizi karıştırmak için oyunlar 

oynayan üst akla atalarımızın akıldan akıl akıldan üstündür sözünü hatırlatmak isterim. Bu coğrafyadan bin 

tane medeniyet geçti, her birinden bir şey öğrensek sizde bir oyun varsa bizde bin, sizde bir akıl varsa 

bizde bin akıl olduğunu unutmamalarını tavsiye ediyorum. Sayın Başbakanımız Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu 

tarafından dün açıklanan 25 alanda 1350 eylem planı ekonomimize ve üreten sektörlerimize yeni bir 

vizyon ve soluk vermektedir. Temel ilkesi Ar-Ge faaliyetlerine öncelik vermek, üretimi teşvik etmek ve 

verimlilik olan yeni programla birlikte kimya sektöründe de olumlu gelişmeler yaşanacağına inanıyorum. 

Sözlerime son verirken yeni Türkiye’nin ayakları üzerinde duran dünyanın en büyükleriyle rekabete 

zorlanmayan, güçlü bir kimya sanayisine ihtiyacı olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum. Kimya 

sektörünün tüm temsilcileri için toplantının verimli geçmesini ve sektör için hayırlı olmasını diliyor, 

hepinize saygılar sunuyorum.  

Sn. Mustafa Bağan 

Değerli Milletvekilimize teşekkür ediyoruz, efendim şimdide bir ekonomist gözünden olaya bakmak 
istiyoruz. Sayın Kerem  Alkin küresel ekonomide yeni trendler ve gelişen ekonominin yatırım süreci başlıklı 
bir konuşma yapacaklar, buyurun efendim.  
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Sn. Prof.Dr. Kerem Alkin 

Değerli başkanlar, Sayın Milletvekilim ve değerli sektör temsilcileri, ben sizlere naçizane hızlı bir ufuk turu 
atmak suretiyle bazı mesajlar vereceğim. Arkadaşımızdan da slaytları değiştirmesini rica edeceğim. Şöyle 
ifade etmek lazım, Asya uzunca bir süre dünya ekonomisinde üretimin merkezi olan bir coğrafyaydı. Bu 
aralar ben bir akademisyen olarak dünyada coğrafyanın ekonomik genetiği, ekonomik DNA’sı üzerine 
çalışma yapmaktayım, bununla ilgili olarak bir kitap yazma gayreti içerisindeyim. Binlerce yıldan beri bir 
coğrafya, eğer imalat sanayinde, kimyada, inşaatta, tarımda önemli bir üretim becerisine kavuşmuşsa, bu 
konuda bir performans ortaya koymuşsa bu performansını bazı gerekçelerle belli bir dönem için kaybetse 
de bunu tekrar yeniden yaşatabildiğini görüyoruz, bu nedenle ekranda çok net görürseniz sömürgecilik 
hareketini Sayın Milletvekilimde biraz evvel bu sömürgeciliğe karşı dünyanın gelişmekte olan coğrafyasının 
verdiği mücadeleden söz ettiler. Türkiye bu konuda en önemli çabayı ve başarıyı göstermiş ülkelerden bir 
tanesi. Ama sömürgeciliğin doruk noktasına çıktığı 19.yüzyılın başlarından itibaren aralarında Türkiye’nin 
de yer aldığı Asya coğrafyası dünyanın doğusu üretimde o beceriyi kaybetmeyle karşı karşıya kalmış, dip 
nokta Asya için 1978-80 ve ondan sonra tekrar geri dönüş var. O nedenle slaytın İngilizce ifadesi “The Sun 
Rise Again” yani güneş yeniden doğudan doğuyor, çok önemli bir mesaj olduğunu ifade etmek lazım. Bu 
konuda araştırmalarım çerçevesinde kitap yazmak amacıyla yola çıktığımda bazı ilginç rakamlara ulaşmaya 
başladım. Size dünyada imalat sanayiyle ilgili olarak çok enteresan bir veri seti ifade etmek isterim. 1750 
yılında Avrupa, İngiltere’ye falan bakın dünya mal ve hizmet üretiminde ya da imalat sanayi üretiminde 
sadece %23,2’lik bir paya sahip. Almanya 2,9, Fransa 4, Habsburg Hanedanlığı 2,9, Birleşik Arap 1,9 vs. 
aşağıya gelin Amerika zaten yok ortada United States 0,1. Third World yani Türkiye’nin de içinde yer aldığı, 
Osmanlı’nın da içinde yer aldığı 3.dünya 1750’de dünya imalat sanayi üretiminin ya da sanayi üretiminin 
ya da bu anlamdaki 1750’de bildiğimiz anlamda söz edilemez ama tarıma dayalı üretim anlamında 
baktığınızda %73’ünü gerçekleştiriyor. Çin bunun 32,8’ini gerçekleştiriyor, Hindistan ve Pakistan 24,5’ini. 
Sonra demin ki grafikten hatırlayın çöküş başlıyor sömürgecilik nedeniyle ve 1900’e geldiğimiz zaman Çin 
ve Hindistan ve Pakistan’ında yer aldığı 3.dünya dünya mal üretimindeki payını %11’e kadar kaybederken 
Avrupa 62’ye çıkarıyor. Şimdi burada bir ribaunt var yani tekrar roller eksi noktasına geri dönüyor, 250 yıl 
sonra dünya tekrar ilginç normalleşme süreci yaşıyor, belki bunu bu anlamda vurgulamak lazım keza daha 
yakın tarihten genel perspektife bakalım. Ekranda gördüğünüz gibi dünya imalat sanayi üretiminde Çin 
1995 yılında çok dip noktalardan başlarken 2020 yılı itibariyle dünya imalat sanayi üretiminde 1 numaralı 
ülke olma konumuna ulaşacak. Bildiğim kadarıyla hali hazırda en yüksek teknolojiyle üretilen 27 sanayi 
malında Çin şuan da dünyada sanıyorum 5 üründe dünya birincisi. 27 yüksek teknolojiyle üretilen sanayi 
malında Çin 5 malda dünya birincisi. Bunun bu şekilde devam edeceğine de birlikte şahit olacağız.  

Şimdi Sayın Milletvekilim neticede Mecliste bu konuları sürekli konuşan tarafta sizler Türkiye ihracatçılar 
meclisinin çatısı altında hem ihracatçı birliği boyutunda hem de reel sektörü temsil eden önemli insanlar 
olarak her gün bunları konuşuyorsunuz, 2012 Aralığında ilginç bir gelişme oldu değil mi birden bire 
geçtiğimiz günlerde araseçimlerde çokta memnun olmadığı bir sonuçla karşılaşan ve şimdiden topal ördek 
diye adlandırılan Başkan Obama, topal ördek şey oluyor işte başkanlığınızın son döneminde artık 
tamamiyle protokoler oluyorsunuz, öyle bir tabirleri var. Obama 2012 Aralığında hatırlayın durup 
dururken Atlantik İttifakını tekrar ayağa kaldıralım ve Euro bölgesine Avrupa Birliğine daha genişletilmiş 
yeni bir serbest ticaret anlaşmasıyla ilgili bir teklifte bulundu, 2 seneden beri bu konuyla uğraşıyoruz yani 
söylediğimiz mesajda şu, eğer 55-60 seneden beri Atlantik ittifakının Güneydoğu kanadı olarak sizlerin 
yataklarınıza rahatça yatmanız adına soğuk savaşın en berbat döneminde Türkiye ağır bir bedel ödemişse 
bunu yakalarına yapışarak söylemek zorundayız, eğer Türkiye ağır bir bedel ödemişse, ağır bir yabancı 
yatırımı çekememe bedeli ödemişse ağır bir yatırım yapamama bedeli demişse o zaman bunun 
karşılığında siz yeni bir Atlantik İttifakı oluştururken Türkiye’yi daha içinde hangi hakla bunu 
söyleyebilirsiniz, içinde alabiliriz de almayabiliriz de. Türkiye’ye siz bunu yapma hakkınızda yok lüksünüz 
de yok. 60 sene Türkiye’ye bir bedel ödettirmişsiniz dünyadaki siyasi dengelerin belli bir kulvarda 
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yürümesi adına. Soğuk savaşta bu ülke yaşam standartlarını iyileştirmek konusunda ağır bir berdel ödemiş 
sonra utanmadan bize dönüp diyorsunuz ki belki Atlantik ittifakının yeni modelinde sizi almayabiliriz, biz 
böyle yönetmemeliyiz, gideceğiz bu adamların yakasına yapışacağız diyeceğiz ki 60 yıldan beri Malatya 
Kürecik’e şuan da radar koymak dahil, biz bir bedel  ödüyoruz, bu bedelin karşılığında bu uluslararası yeni 
genişletilmiş ticaret anlaşmasının dışında bizi onun içinde dahil etmemeyi bile konuşamazsınız dememiz 
gerekiyor. Sayın Milletvekilim sizden bunları bekliyoruz yani yakalarına yapışıp hatırlatmak gerekiyor böyle 
bir terbiyesizlik olamaz Türkiye’ye diye. Bu noktada peki Obama bu işi niye çıkardı ortaya, Obama’nın 
genişletilmiş serbest ticaret anlaşmasıyla ilgili fişeği havaya atmasından bir ay evvel ekranda gördüğünüz 
grafiğinde yer aldığı çok önemli bir ekonomik iş birliği ve kalkınma örgütü raporu yayınlandı,  yani öyle bir 
giriş yaptım ki af edersiniz yani bu grafik için biraz fazla uzun oldu özür diliyorum. Bu raporu incelemenizi 
rica ederim, bu raporun içinde kimya sektörüyle ilgilide veriler var, bu OECD’nin Ekonomik İş Birliği ve 
Kalkınma Örgütünün 2060 global dünya raporu. 2012 Kasım’ında bu rapor şunu gösterdi, ben affınıza 
sığınarak o büyük rapordan sadece çok çarpıcı olması nedeniyle tek bir grafiği önünüze getirebiliyorum, 
çok uzun bir rapor çünkü bunun alt raporları da devam ediyor OECD’de. 1950 yılında satın alma gücü 
paritesi yöntemine göre dünya milli gelirinin tek başına %53’üne hâkim olan Amerika o dönemden bu 
döneme 130 puan kaybetmiş yani 53’ten 23’e gelmiş. 1980 yılında %2’ye kadar payının çökmesini 
engelleyememiş Çin orada bir ekonomik model değişikliğine gitmiş, bu model değişikliğiyle o payı 15 puan 
iyileştirmiş olarak geliyor ve sonra 2030 yılına geldiğimizde aynı Çin ‘in dünya mal ve hizmet üretimindeki 
payını 11 puan daha geliştirdiğini, Hindistan’ın 4 puan daha geliştirdiğini ve bu esnada da Amerika Birleşik 
Devletleri ve Euro bölgesinin beşer puan daha kaybettiklerini, Çin’in de özür dilerim Japonya’nın da 3 puan 
kaybettiğini görüyoruz, bunun anlamı şu 2011 yılından 2030 yılına doğru dünyanın batısından doğusuna 
doğru 10 trilyon dolarlık bir yaşam standardı kayması olacak yani dünyanın mal ve hizmet tüketim merkezi 
Atlantik okyanusundan Pasifik’e doğru bir kayma gösterecek. Bu rapor yayınlandıktan 1 ay sonra 
Obama’nın birden bire genişletilmiş serbest ticaret konusunu açması şey mi yani aniden aklıma geldi, 
hayır OECD raporunu gördüler korktular dünya mal ve hizmet üretiminde beşer puanlık kayıp öyle ufak bir 
olay değil dolayısıyla bunu gördüler ve dediler ki bizim buna tedbir almamız gerekiyor. 2060’a bakın Çin’in 
nüfus artışı duruyor, Hindistan’ın nüfus artışı belli bir tempoda devam ettiğinden dolayı Çin artık 
büyümüyor, Hindistan payını %18’e çıkarıyor. Amerika artık Hindistan’dan daha küçük payı olan bir 
ekonomi, Euro bölgesinin payı da 9’a kadar iniyor. Bu aynı zamanda sayın başkanın benden bugün görev 
olarak istediği konu. Önümüzdeki dönem için Türkiye’nin ekonomisini ve ihracatını yeniden kurgularken 
hangi coğrafyalarla ne tür ilişkiler kurması gerektiği konusunda da bize önemli bir perspektif veriyor. Buna 
dikkat etmemiz lazım. Unutmayın önümüzdeki dönemde sektörünüzün ürettiği hammadde ara mamul ve 
tam mamullerin üretimde kullanılmasıyla ortaya çıkan ürünlere olan talep dünyanın yeni yükselen 
coğrafyalarında olacak. Burada dikkat etmeniz gereken HSBC bankasının 2010 yılında yayınlanan bir global 
2050 raporu vardır, bu raporun içerisinde 2010-2060 arası çalışan nüfusunu en yüksek oranda arttıracak 
ülkeler grafiği var. Bu grafikte Türkiye 2010’la 2060 arası 50 yıllık dönemde dünyada çalışan nüfusunu en 
yüksek oranda arttırmasını beklenen 7. ülke olarak karışımıza çıkıyor. Bizim şuan da 28 milyon olan 
çalışabilir nüfusumuz ya da istihdama katılan nüfusumuz 47 milyona çıkıyor ve bizim hiç Pazar olarak ihmal 
etmemiz gereken Mısır’ın Mısır şuanda 35-40 milyon arasında olduğu tahmin ediliyor. Çalışabilir nüfusu 65 
milyona çıkıyor 2060’da. Bu nedenle Mısır önümüzdeki dönemde Türk, ihraç ürünleri için en kritik 
orandaki pazarlardan birisi olacak. Türk şirketleri olarak Mısır’la sürekli kuvvetli ilişki içerisinde olmamız 
gerekiyor, Suudi Arabistan en yüksek çalışan nüfusu artacak olan ülkelerden birisi. Latin Amerika’da çok 
ciddi çalışan nüfusunu arttıracak ülkeler var, dolayısıyla bir taraftan Latin Amerika diğer tarafta Asya 
ekonomileri ve civarımızdaki birinci ve ikinci komşu ülkeler bunları asla önümüzdeki dönemde daha fazla 
ihracat yapabilmemiz için sürekli kollamamız gereken ülkeler olarak göz ardı etmememiz lazım. Bu biraz 
evvel konuştuğum 2060 yılı raporundan sonra OECD’nini detaylandırmaya başladığı raporlardan alınan 
grafiklerdir. Birincisi bir kere dünya ekonomisi iddialı olarak büyümeye devam etmeyecek. Ekranda 
görüyorsunuz dünya ekonomisi 2050 2060’lara gelindiğinde çok iddialı büyüme rakamlarına imza atmayan 
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bir coğrafya, böyle bir ekonomi olmayacak, bir kere her şeyden evvel çevreyi korumak adına vahşi 
büyüme hedefi mümkün değil çünkü dünya böyle bir vahşi büyüme trendiyle yola devam etmemiz halinde 
bu hammaddeyi karşılayabilecek bir trende sahip değil. Bunu sağlamamız halinde büyük bir çevre felaketi 
olabilir dolayısıyla şimdi sürdürülebilir büyüme için yeşil büyüme kavramı üzerinde duruyoruz yani 
dünyanın ekolojik dengelerini bozmadan yeni bir büyüme trendi, bunu göz ardı etmememizde yarar var. 
2, bekleniyor ki 2050 yılında Türkiye’nin ortalama yaşam standardı şuandaki düzeyi olan 10800 dolardan 
48500 dolara yükselecek. Yani 2050 yılında Türkiye’nin beklenen ortalama yaşam standardı 48500 dolar. 
Bu dönem içerisinde Türkiye’deki ortalama yaşam standardı hep Çin’in üzerinde olmaya devam edecek. 
2050-2060 döneminde Çin’deki ortalama yaşam standardı dünyada o dönemdeki gelişmiş ülkelerdeki 
yaşam standardının  %50’sine yaklaşacak ama bu bir anda Çin’in öyle o kadar büyük bir nüfusla bir 
Amerika Birleşik Devletleri ya da bir İsveç ya da bir Avrupa Birliği üyesi ülke olmayacağına işaret ediyor 
ama 1,7 milyar nüfustan bahsediyoruz şimdi hazır olun, 2030 yılında Çin’de 1 milyon dolar servete ulaşmış 
kadın ve erkek sayısının toplamı Euro bölgesi nüfusunu geçecek, bunu isterseniz not alın. 2030 yılında 
Çin’de 1 milyon dolar servete ulaşmış olan kadın ve erkek sayısının toplamı Euro bölgesinin nüfusunu 
geçecek. Bunu dünya hava yolu taşımacılığına, bunu dünya turizm endüstrisine, bunun dünyada belli bir 
standardın üzerinde ürün üreten sektörlere yansımasına dikkat edin, kimya sektörünün burada 
oynayacağı role dikkat edin vs. vs. Belki de Çin’in bu anlamda giderek daha lüks konutlar üretmesi 
gerekecek. Bu nedenle belki sizin alanınız inşaat malzemesi tarafı da giderek daha önemli bir hal alacak 
yani inanılmaz esnek ve dayanıklı ürünler, şunlar bunlar. Bir başka çarpıcı nokta Türkiye İhracatçılar 
Meclisi neyin mücadelesini veriyor ekranda yine size çarpıcı bir rakam paylaşmak istiyorum çünkü 
2020’leri devirdiğimizde dünyada en büyük ithalatı yapan coğrafya yavaş yavaş Asya ve Çin olmaya 
başlayacak. Dünyadan olağanüstü büyük bir ithalat yapmaya başlayacak Çin ve Asya. Euro bölgesi Avrupa 
Birliği 6,8 trilyon dolarla en devasa ithalatı yapıyor. Ama orada bir yanılma var 6,8 milyon dolar ithalatın 
%70’i kendi aralarındaki ticaret, dolayısıyla geri kalan %30’u aslında dünyadan yaptıkları ithalat. Bunun da 
ötesine geçecek, rakamlara ulaşacak. Şuan da Uzak Doğu Asya Çin dahil 6 trilyon dolara yakın ithalat 
yapıyor bunu 2020 yılını devirdiğimizde 7 trilyon doların üzerine çıkaracaklar ve dünyada en büyük ithalatı 
yapan coğrafya olacak Asya, bu da ihracatla ilgili Pazar stratejilerimizi sürekli gözden geçirmemizi 
gerekiyor. Bir çarpıcı rakam daha var, 2010 yılında dünya yaklaşık olarak 75 trilyon dolar gayri safi yurtiçi 
üretirken bunun %20’si dünyada ihracata konu olan yani 75 trilyon doların %20’si ekranda gördüğünüz 
gibi ihracata konu oluyor, 2060 yılında dünya kabaca 180 trilyon dolara yakın mal üretirken 180 trilyon 
dolara yakın mal üretirken 180 trilyon dolara yakın mal üretirken 180 trilyon dolarlık malın %35’e yakın bir 
bölümü ihracata konu olacak. Demek ki şuan da 18 trilyon dolar civarında olan dünya mal ticareti 180 
trilyon doların %35’i ne ediyor? 

60 trilyon. 

Demek ki 18 trilyon dolar olan dünya ihracatı 69 trilyon dolar. O zaman Tim’in ihracatı ihmal etme gibi bir 

lüksü var mı? Türkiye’nin büyümesi için ihracatı ihmal etme lüksü var mı? 2060 yılında 60 trilyon dolardan 

Türkiye’nin en az yüzde ne kadar pay alması lazım %2-3 pay alması yani bizim o tarihte 1,8 trilyon dolar 

ihracat yapan bir ekonomi olmamız gerekiyor, demek ki 2023’te 500 milyar dolar olan ihracatımızı 

2060’da 1,8 trilyon dolara çıkarmış bir ekonomi olmamız gerekiyor, o nedenle ben Albaraka’nın bir 

organizasyonu için Çarşamba günü Konya’da bir kobi zirvesindeydim, kobi zirvesindeki arkadaşlara 2 

önerim oldu, dedim ki 1 kendi bireysel sağlığınız için akşam 7’den sonra yemek yemeyin, 2 önümüzdeki 5-

10 yıl için Türkiye kendi coğrafyasında ağırlığını arttırırken şuan da almanız gereken yatırım kararlarıyla 

ilgili bocalamamanız için akşam 7’den sonrada televizyon seyretmeyin dedim. Ana haber bülteni ve 

sonrasında tartışma programlarını seyretmeyi yasaklıyorum arkadaşlar, latife olarak söylüyorum tabi öyle 

bir haddim yok tabi ama yasaklıyorum çünkü ben 3 aydan beri tartışma programlarındaki kapışmadan 
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sıkıntı duymaya başladım göğsüm daralıyor dolayısıyla bu reel sektör için iyi bir şey değil. Olayı 

seyrettikten sonra diyorsun ki aman Tanrım Türkiye nereye gidiyor? Türkiye iyi gidiyor, gidiyor ama 

acayipte bir tartışmayla gidiyor bu süreç o yüzden istirham ediyorum reel sektöre akşam 7’den sonra 

televizyon seyretmek yasak. Raporlar okuyun, geleceği kurgulayın değil mi Sayın Milletvekilim bence öyle 

yapmak lazım. Şimdi bir başka önemli nokta daha var ihracatta Pazar çeşitlendirmesinde stratejiyi nasıl 

oluşturmak lazım şunu vurgulamak isterim, önde gelen gelişmekte olan ekonomiler yavaş yavaş 

doygunluğa doğru gidiyor dünyadan yaptıkları ithalatta. Önümüzdeki dönemde şunu bilmenizi isterdim 

2012’den 2060’a doğru dünyada ithalatını vahşi oranda arttıracak olanlar doğrusunu söylemek gerekirse 

şey olmayacak yani önde gelen gelişmiş, önde gelen gelişmekte olan ekonomiler olmayacak bakın bizim 

içinde yer aldığımız advanced yani gelişmiş gelişmekte olan ekonomiler ne kadar payları 2012’de %38 bu 

anca 42’ye çıkıyor. Advanced ekonomiler onlar 47’ymiş nereye düşüyorlar 47’den 25’e, esas patlayan grup 

Afrika, Latin Amerika ve Asya’daki ekonomiler. Payları %15’den nereye çıkıyor 33’e demek ki bizim 

olağanüstü bir şekilde Afrika’ya çalışmamız gerekiyor, Afrika’nın hiçbir santimetre karesini boş bırakma 

lüksümüz yok dolayısıyla Tim, ihracatçı birlikleri, Dış İşleri Bakanlığımız, hükümetlerimiz biz Afrika’ya 

çalışmaya devam edeceğiz. Hazır batılı ekonomiler küresel krizden dayak yerken orada oluşan boşluğu 

Türkiye’yi sevdirerek bizim kapatmamız gerekiyor, bu konuda da iyi örnekleri duyuyoruz. Afrika’da iddialı 

olacağız çünkü önümüzdeki dönemde Çin ve Hindistan’ın toplam nüfusu 2030 yılında dünya nüfusunun 

%42’sine ulaşıyor. 2 ülkenin toplam nüfusu dünya nüfusunun 2030 yılında %42’sine ulaşıyor ve yaklaşık 

olarak 3,4 milyar insan yaşam standartlarındaki yükselmeye bağlı olarak gıda ihtiyacı duyacak. O nedenle 

Türkiye’nin tarıma elverişli toprakları dahil balkanlardaki tarıma elverişli topraklar dahil Afrika’daki tarıma 

elverişli topraklar dahil Türkiye’nin dünya nüfusunun doyurulması ilgili olarak ta bir tarım ve gıda stratejisi 

oluşturması kimya sektörünün de burada Türkiye’nin elini kolaylaştıracak çok önemli bir katkı sağlaması 

gerekiyor. Kim ya sektörü açısından kanımca en önemli unsurlarından bir tanesi gıda ve tarım üretiminin 

daha üretken, daha verimli ve daha düşük maliyetle yapılmasına imkân sağlayan kimya ürünlerinde de 

kendini gösterecek. Belki et üretiminden süt üretimine efendime söyleyeyim hububattan aklıma gelmiyor 

belki deniz ürünlerine kadar pek çok üründe insan sağlığını koruyacak yeni katkılarla çok önemli bir rolü 

olabilir, bu perspektifi de göz ardı etmemek lazım. Dünya nüfusu 9 milyara gidiyor, yaşam standardı 

yükselerek gidiyor dolayısıyla 9 milyar insanın doyurulması gerekecek kimya sektörünün böyle önemli 

potansiyeli de var bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Şimdi bakın ne enteresan tarım nedir tarım 

tukaka öyle ya tarım zaten öyle çok yüksek teknolojiyle yapılmayan katma değeri de yüksek değildir 

tarımın hikâye bunlar, bunlar göz boyamaca, bunlar bizim gibi tarımda önemli oyuncu olabilecek olan 

ülkelere kakalama operasyonları, böyle konuştuğum için affınıza sığınıyorum, tarımda devasa bir gelecek 

var. OECD de diyor ki bu diyor OECD ülkeleri var ya gelişmiş olanlar, ee? Bunlar diyor bakın çaktırmadan 

imalat sanayiinden çıkacaklar çünkü yeterince rekabetçi olamayacaklar hizmetler sektöründe de çıkacaklar 

rekabetçi olamayacaklar ama cart OECD 2060’a doğru tarıma yükleniyor çünkü diyor ki benim bazı 

becerilerim nerede işte mesela tarım ve gıdanın daha yüksek teknolojiyle yapılmasında benim gelişmekte 

olan ekonomilere göre hala bazı avantajlarım var ve tarımda 2060’a doğru çok yüksek bir katma değer var 

o zaman diyor OECD’de bunlar diyor tarımda iddialı değiller tarıma girecekler, hani tarım çok düşük katma 

değerli alandı, hani ancak çok fakir ülkelerin yaptığı işti yalan arkadaşlar böyle bir hikâye yok, tarımda çok 

ciddi bir şey var, Türkiye’nin de tarımdaki bütün avantajlarını dibine kadar kullanacak yeni bir strateji 

oluşturması gerekiyor ben yine Sayın Milletvekilime yumuşak ifadelerle dönüp bakıyorum bu konudaki 

beklentilerimizi ifade ediyorum. Ve enerji çünkü Çinli ve Hintli insanda air condition klima cihazı 
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kullanacak, otomobile binecek, bir rakam söyleyeyim yine 2022 yılına kadar Çin ve Hindistan’da mevcut 

yolda giden otomobil sayısının üzerine 600 milyon araç daha eklenecek. 2022 yılına kadar Çin ve 

Hindistan’da şuan da mevcut yolda giden araç sayısının üzerine 600 milyon adet daha araç eklenecek. 

Bunun dünya enerji ihtiyaçları enerji talebi üzerindeki etkilerini gözünüzde canlandırın. Çin’i 2023 yılına 

gelindiğinde günlük petrol tüketiminin tek başına 15 milyon varil olması bekleniyor, Hindistan’ın günlük 

tüketiminin de 8 milyon varil olması bekleniyor. Demek ki körfez bölgesi sadece kime çalışacak? Çin ve 

Hindistan’a çalışacak bunun orta vadede dünya petrol fiyatları üzerindeki etkisi ve aman Allah’ım birden 

bire Amerika diyor ki ya arkadaş şurada ben geçen seneye kadar enerji ithalatçısı olan ülkeydim şimdi kaya 

gazı ve kaya petrolü ile dünyada enerji ihracatçısı olmaya karar verdim, Allah Allah ne enteresan, acaba 

bunun gelecekteki global trendlerle ilgili bir alakası var mı? Acaba birden bire Amerika Birleşik Devletleri, 

Libya, Irak ve körfez operasyonları nedeniyle bu coğrafya da üretilmesi söz konusuyken şuan da 

üretilemeyen petrolü kapatacak kadar ihracatı arttırdığından dolayı Amerika’nın dış ticaret açığı 

küçülmeye mi başlamış Allah Allah acaba ileride Amerika bazı oyuncuları devre dışı bırakarak Çin ve 

Hindistan’ın devasa boyutta artacak olan enerji ihtiyacını kendisi dünyada enerji ithalatçısı olan bir 

ekonomiden hızla ihracatçı bir ekonomiye dönüşerek acaba kendine para mı kazanmayı düşünüyor falan 

gibi, ne kadar aptalca sorular değil mi Sayın Milletvekilim yani biz hiçbir şey anlamıyoruz, dünyayı 

okumuyoruz, Türkiye olarak uzayda bir yere takılmışız falan filan yani hakikaten çok sert bir oyun ve 

Matruşka gibi arkadaşlar, birinci bebeği çıkarıyorsun Allah Allah, ulan bir daha açıyorsun hayda, bir tane 

daha açıyorsun Allah Allah falan yani. Her açtığında aslında bu Kobani’ye başka bir şey çıkıyor, IŞİD başka 

bir şey çıkıyor, bilmem ne başka bir şey çıkıyor bu büyük bir enerji oyunu. Dünyada hala imalat sanayinde 

en önemli maliyet kalemlerinden bir tanesi enerji. Bu enerji oyunu bitmeyecek, Türkiye’de elinde olmayan 

nedenlerle bu enerji oyununda öyle bir pivot konumunda kendini buldu ki her şey bizim üzerimizden 

geçiyor. Orta Asya Türk Cumhuriyetlerindeki enerjiyi de bizim üzerimizden pazarlamak lazım Azeri 

doğalgazını ve petrolünü Türkmen doğalgazını. Sayın Cumhurbaşkanımız bugün Türkmenistan’da değil mi? 

Bu ziyaretlerin hepsi öylesine ziyaret, öylesine gidiyoruz yani o nedenle süreci çok iyi okumak lazım. Ben 

sağlam durmanızı, bu perspektifte 2050-2060’a doğru şirketlerin büyüme stratejilerine yönelik olarak 

hangi kimya alanlarında ne tür yatırımlar yapmak üzere ne yapalım, ah şu bir türlü halledemediğimiz 

üniversite sanayi iş birliği. Şu üniversitelerimizi ki bende affınıza sığınarak eşek konumunda karşınızdayım 

çünkü 28 yıllık üniversite hocası olarak biz bu üniversite sanayi işini neden başaramadık, neden sizlere 

inovatif bir şeyler sunamıyoruz ki Türk imalat sanayi üniversitelerimizden yükselen bu inovatif projeleri bir 

ticari mala dönüştürerek Türkiye’ye yüksek katma değer sağlasın, demek ki bunun için daha çaba sarf 

etmemiz lazım, kimya tekno parklarını mı düşünelim, yazılım tekno parklarını anladık, software, hardware 

tekno parklarını anladık ama belki Sayın Milletvekilim şimdi bazı üniversitelerimizde mesela kimya tekno 

parkı, bazı üniversitelerimizde tıp tekno parkı, bazı üniversitelerimizde tarım tekno parkı, tarım 

teknolojileri üzerine özel çalışma, Doğuş Holding’in başkanı Ferit Şahenk rahmetli babası Ayhan Şahenk’in 

anısına Niğde Üniversitesinde Çarşamba günü fahri doktor unvanı da aldı, bir Ayhan Şahenk Tarım 

Teknolojileri ve Araştırmaları Fakültesi açılmasını sağladı. Bunlar çok önemli, siz gidip üniversiteye ya şunu 

açın diyorsunuz. Biraz yükseköğretimin Türkiye’de yeniden yapılanması biraz ufkumuzu açmamız 

gerekiyor nitelikli insan kaynağıyla ilgili çalışmalarımızı arttırmamız gerekiyor, kızım Koç üniversitesi 

biyoloji kimya mühendisliğinde son sınıf öğrencisi ama sektörde çalışmayı düşünmüyor, 2 seneden beri bu 

konuda kavgadayız, çünkü kızıma ben bu sektörde çalışmasının Türkiye için neden önemli olduğunu bir 

hoca olmama rağmen anlatamıyorum, nedir bu beyaz yaka merakı, bu kadar mavi yakalı iş gücü kaybına 
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uğrarsak mühendisimiz bile yönetici olmaya veya kahve açmaya veya suşi satmaya meraklı olursa 

Amerika’yla İngiltere’nin yaptığı geri zekâlılığı yapıp imalat sanayinin  bir ülkedeki minimum payının %25 

inşaatın, %7, tarımında %10 payı olması gerekirken biz kalkıp ta gençlerimizi imalat sanayinde mavi yakalı 

ve uzman personel olmaktan soğutursak bu işler nasıl olacak, o yüzden 70’lerin yeşil çam filmlerine dönüp 

bir Adile Naşit, bir Münir Özkul, bir Tarık Akan, bir Hülya Koçyiğit bulup tekrar işçi ve ustabaşı olmanın 

şerefli bir iş olduğunu gençlerimize gösterdiğimiz ve hayatın sadece beyaz yakalı ortamda işte şık ofislerle 

şıkıdık kıyafetlerle olmadığını biz çünkü öyle yetişmiş bir nesiliz, bende has bel kader artık 50 yaşına girmiş 

bir adamım, Türkiye’nin o dönemini görmüş ve üretime çok inanmış insanlarız yani biraz kurguya ağırlık 

vermemiz lazım yani eğitim ve zihinsel reforma ihtiyacınız var, gençlere imalat sanayinin çok önemli 

olduğunu kimya sektörünün olağanüstü önemli olduğunu ve bu sektörde çalışmak zorunda olduklarını 

anlatmamız lazım, 1 buçuk seneden beri kızıma dilimde tüy bitti. YÖK bursuyla okuyor birde hani başarısız 

bir kız olsa bir şey demeyeceğim birde YÖK bursuyla okuyor, zeki bir kız annesi de kimyacıydı dolayısıyla da 

hani oturup benim bu konuda başarılı olmam lazım ben başarılı olursam Türkiye imalat sanayiinde kendi 

gençlerini üretimde görev almayı ikna ederse Türkiye’nin kaderini değiştiririz diye düşünüyorum, Sayın 

Milletvekilime, Sayın başkanlara ve siz değerli sektör temsilcilerine sözü uzatmadığım umuduyla da beni 

davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. 

Sn. Timur Erk 

Kızınız hangi sektörü seçti? 

Sn. Prof.Dr. Kerem Alkin 

Daha bir şey seçmedi efendim, henüz dördüncü sınıfta. Yani açıkçası şöyle Amerika Birleşik Devletlerinde 

işletme masteri yapıp yönetici olmak istiyor, bende diyorum ki yönetici olma direkt üretimin içinde ol,  

bakalım evde bir müzakere süreci var. 

Sn. Tufan Çınarsoy 

Hocamın oğlu olaraktan büyük geçmişimiz var kendisiyle. İktisatçıyım, Sayın Alkin’e şu soruyu soracağım, 

açıklamaları gerçekten stratejik bir ekonomik yaklaşım içinde ama 2060 projeksiyonunu bize gösterdiği 

veriler ışığında şu akla geliyor, ben buna katılmıyorum, 2060’da Çin ve Hindistan Asya üretim mal ve 

hizmet alanında ağırlık kazanacak ama dünya hâkimiyetini geçireceğini düşünmüyorum. Üretilen mal ve 

hizmetin acaba ne kadarı gelişmiş batı ülkeleri olmak üzere verdiği fason üretim daha düşük katma değerli 

bir üretim alanı içinde mi olacak yoksa gelişmiş batı ülkelerindeki ileri teknoloji rekabet edecek bir sanayi 

ve üretim gücü içerisinde onlarla rekabet ederek bir mücadele mi girecek diye bir soru aklıma geliyor ama 

ben yine de batının Çin’e ve Hindistan’a gerdiği rol kadar hâkimiyet alacağını düşünüyorum, acaba bu 

konuda düşüncesi ne, ikincisi de dünya ekonomik yapısı durgunluğa giriyor, ben şunu söyleyeyim 

korumacılık eğilimleri yeni baştan gündeme gelecek gibi değişiyor, acaba korumacılık açısından ekonomik 

yapı ve Türkiye’ye yönelik açısından görüşlerinizi rica ediyorum, teşekkür ederim.  

Sn. Prof.Dr. Kerem Alkin 

 
Değindiğiniz konunun birinci boyutu şu, 2008’in son baharında, küresel kriz patladıktan sonra Amerika 

Birleşik Devletlerinde lisansüstü eğitimini sürdürmekte olan kimisi öğrencim, kimisi de aile akrabamızın 
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çocukları olan birçok gençle aradaki saat farkı nedeniyle onlar gündüz, ben gece birçok Skype görüşmesi 

yaptık 2009 ve 2010’da çocukların benden hep talebi şuydu abi, amca, hoca bize yüksek lisans 

programlarında şu şu şu ödevler verildi, acaba bu konuda yardımınızı alabilir miyiz konular hep şöyleydi, 

Amerika imalat sanayiinden çekilerek nerede hata yaptı, Amerika imalat sanayiine tekrar nasıl dönebilir, 

Amerika imalat Sanayiine tekrar dönecekse hangi sektörlerde iddialı olmalı gibi sorular. Yani bu anlamda 

baktığınız zaman Euro bölgesi ve Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Amerika dünya imalat sanayinde 

rollerini çok azaltarak hizmetler sektörüne dayalı bir ekonomiye kendilerini döndürmenin büyük bir 

stratejik hata olduğunu fark etmiş durumdalar ve bunla ilgili olarak tekrar çabaları var ama bugünden 

yarına imalat sanayiini tekrar kaldırırken bunun iş gücü, finansman, hammadde, enerji ve Ar-Ge ve 

inovasyon maliyetleri bölümü var. Önümüzdeki 40 yıllık dönemde hammadde maliyeti, iş gücü maliyeti, 

enerji maliyeti, finansman maliyeti ve Ar-Ge ve inovasyon maliyeti konusunda bu 5 alanda kim rekabetçi 

olmayı başaracak, kim yeterince rekabetçi olamayacak, Amerika ve Euro bölgesi bu 5 temel kalemde 

rekabetçi olmanın bir yolunu bulursa belki bu trendi kaptırmayacaklar ya da bu 5 temel maliyet kaleminde 

bir süre sonra ne yaparsalar da rekabetçiliği yaşatamayacaklar ve bu rekabetçilik becerisi daha çok bu 

tarafa geçecek, onu şimdiden takdir ederseniz kestirmek zor ama pabucun pahalı olduğunu ve imalat 

sanayinden bu kadar çekilmenin büyük hata olduğunu bu perspektifte fark etmiş durumdalar bu birinci 

konu. İkinci konu korumacılık. Şimdi korumacılıkla ilgili yapılacak olan şu 1 Aralık 2014’ten itibaren Türkiye 

G20 dönem başkanlığını üstleniyor ve Avustralya’daki bu toplantı çok önemli. Sanıyorum 20-21-22-23 

Cuma, Cumartesi, Pazar olacak, G20 liderler zirvesi, ondan sonrada kurgu bize geçiyor. G20 ana 

konusunda hep buna çalışacaksınız Türkiye olarak yani orada 11 gelişmekte olan ekonomiyle birlikte 

diyeceksiniz ki arkadaş genişletilmiş tarifeler ve ticaret anlaşmasını yapan sizdiniz, sonra bunu 96’da dünya 

ticaret örgütüne dönüştürün de sizdiniz, bunu dönüştürdüğünüzde dönüp gelişmekte olan ekonomilerin 

ensesinde korumacılık tedbirleri ayıptır, kendi dış ticaretinizi ve ekonominizi serbestleştireceksiniz, 

liberalleştireceksiniz ve gümrük duvarlarını açacaksınız diyen de sizdiniz, şimdi diyorsunuz ki korumacılık 

yemeyiz demek lazım yani uluslararası platformlarda dönüp batılı ekonomilere kendinizle çelişirsiniz, 

büyük mahcubiyet içine girersiniz korumacılık tedbiri almak gibi bir lüksünüz olamaz. Kendi duruşunuza 

ihanet etmek istiyorsanız bunu yapın diyerek tüm uluslararası platformlarda onları köşeye sıkıştıracak bir 

algı yönetmeniz gerekiyor ve bunu da dünya medyası üzerinde söylemeniz gerekiyor, eğer korumacılık 

yaparlarsa kendilerine ihanet ederler, biz gelişmekte olan ekonomiler olarak 15 yıl onlara uyduk, biz mi 

suçluyduk? Vallahi bu sorulardan itibaren artık Sayın Nihat Zeybekçi olmaya başladım, süreç beni aşıyor. 

Sayın bakanımızın cevaplaması gereken alanlara giriyor bu kadar cevap verirsem sayın bakanımızın cevap 

vermesi gereken alanlara giriyor. Bu kadar cevap verirsem sayın bakanımıza ve bütün Ekonomi 

Bakanlığındaki ekibe saygısızlık olur, o neden le yöntemi şöyle yapayım Einstein Amerika Birleşik 

Devletlerinde İzafiyet Teorisiyle ilgili çalışmalarını tamamladıktan sonra Amerikan Devleti demiş ki 

Amerika’daki üniversiteleri dolaş ve anlat. Başlamışlar dolaşmaya birde John diye de bir şoförü var. 

30.sunumdan sonra şoför John bir başka şehre ve üniversiteye giderken demiş ki doğrusunu söylemek 

gerekirse Sayın Einstein bir sonraki sunumu ben çok canı gönülden yapmak isterin, Einstein demiş ki ulan 

demiş dalga mı geçiyorsun sen şoför ben Einstein, efendim demiş 30 kere dinledim artık öksürdüğünüz 

yere kadar ezberledim bir deneyin beni, tamam ulan demiş Einstein ve hakikaten şehre yaklaşmadan evvel 

kıyafetleri değiştirmişler, şoför olmuş Einstein, öbürü olmuş şoför John ve üniversiteye gitmişler ulan 

hakikaten Einstein inanamıyor, adam ezberlemiş, dibine kadar formüller falan, 1-2-3 üniversite böyle 

gitmiş, Einstein hayatından memnun oh süper şoför kalkıyor anlatıyor, fakat 4.üniversite biraz ağır bir 
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üniversite, üstatlar falan var, bu üniversitede sunum bittikten sonra oldukça ukala bilinen önemli 

Akademisyenlerden biri estağfurullah siz soru sordunuz o anlamda söylemedim. Kaldırmış elini demiş ki 

İzafiyet Teorisinde şu şu konular var ama şunlarda ne bilmem falan, John durumun felaket olduğunu 

görünce hemen zihni çalıştırmış ve demiş ki Sayın hocam bundan daha banal ve daha kolay bir soru 

beklemiyordum, bunu şoförüm bile cevap verir demiş, benim durumum o üstadım, şuralarda bir yerde 

Einstein’ı arıyorum. İstiyorsanız başkanım son bir soru alayım sonra. 

Sn. Reha Gür: 

Çok kısa bir soru 2020’ye kadar sesim gür diye güvenerek mikrofonsuz başladım. Reha Gür. Hepinizi 

saygıyla selamlıyorum, Eurotech mühendislik plastiklerini temsilen buradayım, PAGEV’de görev aldım, 

somut bir soru sadece. 2020’ye kadar Hindistan ve Çin’de mevcut araçlara ilaveten. 8 sene de 600 milyon 

çok gerçekçi gelmedi, bisikletleri de mi dahil ediyorsunuz ama o zaman yakıt tüketimine faydası olmaz. 

Vallahi ben burada süper bir şey herifler daha da fazla araba kullanarak dünyanın bilmem nesini yapsınlar 

diye anlatmıyorum bunu, bu yıl itibariyle Çin’deki otomobil satışı 32 milyona yükseldi, 2 sene sonra bu 

rakamın 40 milyona, 2 sene sonrada yaklaşık 45 milyona, 2020’de de sene başı 50 milyona çıkacağı 

noktasında, Uluslararası Enerji Ajansı Birleşmiş Milletler ve buna benzer kurumlar tarafından hazırlanan 

raporlardaki bir rakamı sizinle paylaştım. Bu rakam tutar tutmaz onu uluslararası düzeyde 2020’lerde bir 

araya geldiğimizde hoca salladın tutmadı dediğinizde bende döner onlara derim ki ulan rezil ettiniz beni 

eşek oğlu eşekler, sizin rakamlar güvenip bende sunumda atıp tutmuştum derim böylece bence uygun 

görürseniz helalleşiriz diye ümit ediyorum, başka yapacağım bir şey çünkü neticede çalışan eden ve bu 

sunumda da biraz bunları gösterme gayretinde olan bir insan olarak bir tarafımdan uydurmadığım 

ümidiyle yani yapacağım bir şey yok. Ama istiyorsanız şeyi tanıyorsunuz siz Uluslararası Enerji Ajansı baş 

ekonomisti Fatih Birol abiyi tanıyorsunuzdur. Çok affınıza sığınarak bir başka bu tür şuraya Sayın Fatih 

Birol’u çağırarak çünkü o Uluslararası Enerji Ajansı baş ekonomisti o 2 sene önceki rapordaydı ama 

trendler değişiyor, başka bir şuraya Uluslararası Enerji Ajansı baş ekonomisti olarak Fatih Birol’u çağırıp 

ondan bilgi almanızı tavsiye ederim ama bu tür rakamlarda sizlere karşı rezil olma riski var. 

İnanın Uluslararası Enerji Ajansında o rakamı görmesem size burada etkilemek adına diye böyle bir rakam 

üfürülmez, şey diyebilirsiniz ulan Kerem Alkin diye bir geri zekâlı geldi 600 milyon diye bir rakam söyledi, 

bu rakam 300’de kaldı adam utanmadan bizi etkilemek için rakam söyledi gibi olur %100 haklısınız. O 

yüzden burada affınıza sığınarak bu uluslararası raporlara güvenmek durumundayız ama dediğiniz gibi 

rakam 600 olmazda 450 milyonda kalır ama dediğim gibi 2023 yılına gelindiğinde Çin’in günlük petrol 

tüketiminin 15 milyon varil, Hindistan’ın da 8 milyon varil olacağına dair bir endişe var, Uluslararası Enerji 

Ajansıda bu dünyanın geleceği için çok parlak bir tablo değil diye zaten bunu vurguluyor tekrar teşekkür 

ediyorum, saygılarımı sunuyorum. 
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Sn. Mustafa Bağan 

Sayın Kerem Alkin’e çok teşekkür ediyoruz, biraz ufkumuzu açtı. Kimyacıların yetişmesini istiyorlar ama 

sabahleyin kahvaltı da istemeyerek kulak misafiri oldum, yanımda oturan hocalardan birisi diyor ki bizim 

bölümde 4 tane öğrenci var o kadar koca bölümde yani pekte parlak gözükmüyor maalesef gelecek. Şimdi 

efendim şuramızın birinci panelini idrak edeceğiz, ana başlık uluslararası rekabet gücünün arttırılması ve 

burada moderatör olarak Sayın Timur Erk bulunacaklar, sizi devrediyorum Sayın Erk. 
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Sn. Timur Erk (Moderatör) 

Çok değerli Milletvekilim, değerli İKSV başkanım, değerli sektör dernekleri başkanları, çok değerli 

akademisyenler, çok değerli katılımcılar, değerli meslektaşlarım, değerli misafirler. Esasında 15 dakika 

gecikmemiz var yemeği de zamanında yemek istiyoruz, sizi de zamanınızdan çalmamak için 5 dakika giriş 

hazırlamıştım ama esasında birkaç cümleyle izlenimlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. 70 yaşına geldim, 

45 seneden beri kimya sanayiinin içindeyim, düşündüm, Sayın Alkin’in bu çizdiği 2050 perspektifini 

duyduktan sonra ya keşke aranızda en genç olan 25-30 yaşındaki bir kimya mühendisi olsaydım, bu günleri 

görseydim dedim. İnşallah genç olanlar aramızda bu trendleri görür ve Türkiye’nin önündeki bu perspektifi 

hep beraber izleriz. Çok iyi bir konuşmaydı, Sayın Alkin’e teşekkür ediyoruz ve tabi ki bunun bir 

publikasyonu olacak, bunu da sizlere daha sonra yansıtacağız. Bana biraz torpil geçmişler, hem birinci 

paneli vermişler hem de 5 tane panelist, şimdi ben panelistleri ortada ışık yanan koltuğu bana bıraksınlar 

diğerleri sağlı sollu yerleşsinler, Sayın Sadık Ayhan Saruhan, İstanbul Sanayi Odası yönetim kurulu üyesi 

buyurun efendim. İkinci panelistimiz Sayın Mehmet Güven Aksu Ekonomi Bakanlığı teşvik uygulama ve 

yatırım ne bu yabancı sermaye genel müdürlüğü, hoş geldiniz. Üçüncü panelistimiz Sayın Murat Yıldız 

BİLSAN ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge merkezi şube müdürü. Size çok çalışıyoruz, artık 

yarının ufukları Ar-Ge’de inovasyonda, dolayısıyla sizleri hakikaten ve dikkatlice dinlemek istiyoruz. Sayın 

Çağrı Bacak yine Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında uzman sanayi bölgeleri genel müdürlüğünden. 

Daha önce dinlemiştik ama herkes dinlesin. Ve de Sayın Haluk Erceber, bir sanayici dostumuz, bu artık çok 

ünlendi, Chemport Projesinin de müellifi. Ben yerimi alıyorum, panelistleri buradan daha rahat konuşma 

yapacaklarını umduğum için görsel sunu yapma ihtimallerini de göz önünde bulundurarak buraya 

çağıracağım. İlk panelistimiz Sayın Sadık Ayhan Saruhan, buyurun Sayın Saruhan.  

Sn. Sadık Aslan Saruhan 

Sayın Başkan, Sayın Milletvekilim, kıymetli katılımcılar, değerli misafirler, hepinizi şahsım ve mensubu 

olduğum İstanbul Sanayi Odası adına saygıyla selamlıyorum. Bugün ve yarın ülke sanayimizin önemli bir 

sektörü olan ve aynı zamanda diğer sektörleri de besleyen kimya endüstrisinin konuşulacağı böyle 

kapsamlı bir şurayı, İstanbul Sanayi Odası olarak çok önemli buluyor, düzenleyen Kimya Sanayi Sektör 

Platformu ve emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli konuklar uluslararası rekabet gücünün 

arttırılması başlıklı bu panelde Türk imalat sanayinin gücünün arttırılmasına dönük görüşlerimi sizlerle 

paylaşmak istiyorum. İmalat sanayinin rekabet gücünün arttırılması istihdam, üretim, ihracat ve 

nihayetinde beklediğimiz ekonomik büyüme ve nitelikli kalkınmaya ulaşılmasında anahtar rol 

oynamaktadır. Bir ekonomide rekabet gücünü etkileyen unsurların son derece dinamik ve değişken 

olduğunu, bu değişkenliğe uyum sağlamanın zorlaştığını belirtmek istiyorum. İletişim ve ulaşım 

teknolojilerinde yaşanan gelişmeler beraberinde sert, acımasız bir rekabeti getirdiği gibi rekabetin 

koşullarını da değiştirmiştir. Bilindiği gibi 1980’li yıllardan sonra Türkiye dışa açılma politikalarıyla 

beraberinde verimlilik artışı, kaynakların daha iyi kullanımı ve teknoloji transferini getirmiştir. Bütün dünya 

bir rekabet zemini olduğuna göre dünyadaki yerimiz nedir? Dünya ekonomik forumunun hazırladığı, 

küresel rekabet endeksine baktığımızda ülkemiz 2011 yılında 142 ülke arasında rekabetlilik düzeyi en 

yüksek 59.ülkeyken 2012’ye geldiğimizde 16 sıra birden yükselerek 43.sıraya konumlandı. Fakat 2012’den 

sonra ilerleme olmadığını görüyoruz. O halde var olan bu rekabeti lehimize nasıl çevirebiliriz, rakiplerimize 

karşı nasıl fark oluştururuz bunun tartışmasını yapmamız gerekir. Değerli konuklar, küresel rekabet 



21 
 

endeksinde ülkemizin rekabetçiliğini olumsuz etkileyen en zayıf nokta içtüzük piyasasının etkinliğidir. 

Küresel rekabetçilikte 43.sırada iken bunun bileşeni olan iç tüzük piyasa etkinliğinde 131.sıradayız. Bu 

kalem tabi ki rekabet gücümüzü aşağı çeken unsurlardan biri olsa gerek. Bu konuda yaşanan temel 

sorunlara değinmek istiyorum, üretim sürecinde rolü sınırlı olan teknik elemanların belirlenmesi, 

istihdamını zorunlu kılan mevzuat ve maaşlarının meslek örgütlerine bırakılması. Yine son yıllarda 

iyileşmeye rağmen istihdam üzerindeki sosyal güvenlik ve vergi yükünün 2013 itibariyle OECD 

ortalamasının 11 puan üzerinde olduğunu görüyoruz. Bir diğer konu kıdem tazminatı konusunda OECD 

ülkelerinde en yüksek faturayı ödemekteyiz. İstihdam konusunda en katı ve korumacı mevzuat örnekleri 

de ülkemizde bulunmaktadır. Bir diğer yaşadığımız ve gözüken tablo malum, ithalat içinde ara malı 

ithalatının %70’lerin üzerinde olması ve ayrıca yüksek enerji maliyetleri. Değerli konuklar ülkelerin rekabet 

gücünü etkileyen unsurlardan biri de üretimlerin bilgi inovasyon ve teknoloji ağırlıklı hale gelmesidir. 

Bunun için imalat sanayimizin rakipleri karşısında bilgi, inovasyon ve teknoloji donanımıyla boy göstermesi 

için üniversite ve araştırma kurumlarımıza büyük görev düşüyor, onların sağladığı bilgi birikimini tabi ki biz 

sanayicilerde sanayi de kullanmak bizlere bir görev olarak düşüyor. Son yıllarda teknoloji de neredeyiz 

diye bir soru sorduğumuzda şu tablo karşımıza çıkıyor, orta düşük teknoloji payı %46’dan %35’e çekildi. 

Orta ileri teknoloji %38’den %47’ye taşındı, fakat bizim malum istediğimiz hedefleri yakalayabilmemiz için 

yüksek teknoloji katma değerli ürünleri ve markaları ihracata döndürmemiz gerekiyor ki burada baktığımız 

zaman yüksek teknolojinin sanayimizdeki payı hala %4’lerde. Burada Ar-Ge konumuzu dikkate almak ve 

değerlendirmemiz gerekiyor. Sizler birkaç örnek vermek istiyorum, dünya da ülkelerin Ar-Ge’ye ayırdıkları 

pay itibariyle 2014 yılı itibariyle Amerika Birleşik Devletleri Ar-Ge için 465 milyar dolar, Çin 284 milyar 

dolar, Güney Kore 63 milyar dolar, Hindistan 44 milyar dolar harcarken Türkiye ise 11 milyar dolar Ar-Ge 

harcaması yaptı. Ar-Ge’ye ayrılan payın yetersizliğine çözüm olarak üniversite sanayi iş birliği, bilime, 

araştırmaya, geliştirmeye daha çok önem verilmeli. Çalışmaları daha etkin hale getirilmelidir. Bu bağlamda 

üniversitelerin daha üretken ve daha verimli ola bilmesi için bu dönüşümü sağlamak için biz sanayicilerin 

desteğine ihtiyacı var. Biz sanayiciler ne beklediğimizi belirlemeliyiz. Eğitim vermenin yükünden biraz 

olsun kurtulmuş, araştırmaya odaklanmış üniversitelere ihtiyaç duyduğumuzu söylemeliyim. İstanbul 

Sanayi Odası olarak üniversite sanayi iş birliğinin daha aktif işler hale gelmesinin çalışmalarını 

yapmaktayız. Bu bağlamda İstanbul’da 5 devlet üniversitesi yani Boğaziçi Üniversitesi, Yıldız Teknik 

Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversite, İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesinin teknoloji 

transfer ofislerinin dahil olduğu bir sanayi platformunu hayata geçirdik, bu platform bünyesinde bir 

yandan ülkemizin araştırma birikimiyle sanayicilerimizi internet üzerinde buluşturacak bir portalın hayata 

geçirilmesi planlanıyor. Diğer yandan yeniliğe açık sanayicilerimizle sözünü ettiğim teknoloji transfer 

ofisleri arasında gerçekleştiren buluşmalar düzenlendi. Bu zeminde sanayicilerimizi üniversitelerle 

buluşturmak için çalışmalarımız devam etmektedir. Tabi burada Türk imalat sanayinin yanlarından da 

bahsetmemiz gerekiyor. Türkiye’nin rekabetlik düzeyini yukarıya çeken unsurlardan biri de Pazar 

büyüklüğüdür. 144 ülke içinde 16.sıradayız, ayrıca 28 buçuk yaş ortalaması Avrupa Birliği içinde en genç 

nüfusa sahibiz. Tabi bu genç nüfustan faydalanabilmek için meslek liseleri ve meslek yüksekokulları 

açmamız bunları sanayi ile iç içe bir yapıda düşünmemiz gerekiyor. Eğitimin kalitesini ülkenin bütününe 

aynı seviye de getirmek ve çalışmaya hazır nitelikli insan kalitesini oluşturmak hedeflerimizin içinde 

olmalıdır. Yine bir diğer avantajlı yanımız coğrafi konum itibariyle 4 saat mesafede 56 ülkeye yani 23 

trilyon dolarlık bir pazarın içerisinde böyle bir avantajımızda var. Sonuç olarak imalat sanayimizde 

rekabetçiliğimizi arttıracak stratejik hedefler belirlemeliyiz. Şu somut hedefleri de sizlerle paylaşmak 
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istiyorum ve konuşmamı noktalayacağım. İthal edilen büyük ölçekli ham ve yarı mamul üretimini devlet 

özel sektörü yatırımlarıyla desteklemek. Buna bir örnek kimya sanayiine devlet elinin değmesi ve devlet 

özel sektör ortaklığı ile sanayiciye arsa ve bina tahsisi, sanayici biriktirmiş olduğu birikimlerin sermayesini 

Ar-Ge, inovasyon, tasarım pazara ve markalaşmaya ayırması. Üniversite sanayi iş birliğinin devlet 

desteğinde sağlanması. Yine imalat sanayimizin dünya pazarlarına açılmasında özellikle Avrupa Birliği ve 

Amerika Birleşik devletleri ile olan ilişkilerimizin haksız rekabete karşı tam rekabete asılmasını sağlamak. 

Malum üzere Avrupa Birliğiyle Amerika birleşik devletleri arasındaki trans serbest ticaret anlaşma 

görüşmeleri bizim için çok önem arz ediyor. Yine ileri teknoloji içeren yabancı sermaye yatırımlarını 

çekecek cazip yatırım imkânlarının sağlanması. Sonuç olarak üniversite, sanayi devlet işbirliğiyle reel 

sektörün sesine kulak veren bir devlet üniversite sanayi iş birliğinin gerçek anlamda işlevliğiyle 

çözemeyeceğimiz bir sorunun olmadığına inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken 

hepinizi tekrar en derin saygıyla hürmetle selamlıyorum.  

Sn. Timur Erk 

Bu yöntemi baştan belirlemem lazımdı. Tekrarlıyorum, konuşmacılara 15’er dakika veriyoruz, tam 

zamanında bitirdiniz, çok teşekkür ederim. Hem de bilginiz dahilinde değildi. Herkes 5 panelist 75 dakika, 

bir 15 dakika gecikmemiz var onun için süreyi biraz kısalttım, sonuçta kalan 25 dakikayı iyi planlama 

yaparsak soru cevap interaktif bölümüne geçerek bitirmeye çalışacağız. İkinci konuşmacımız Sayın 

Mehmet Güven Aksu, yabancı sermaye genel müdürlüğünden, buyurun. Kayıt yapılıyor.  

Sn. Mehmet Güven Aksu 

Kıymetli misafirler, değerli katılımcılar ismim Mehmet Güven Aksu, Ekonomi Bakanlığında yabancı 

sermaye genel müdürlüğünde uzman olarak çalışmaktayım. Bugün size bakanlığımızın teşvik 

uygulamalarından bahsedeceğim. Burada yeni teşvik sisteme yazdık ama 2 senedir uygulanan sistem 

budur, hatırlatma babında olacak bu. Sunumda teşvik sisteminin amacını, çeşitlerini sürelerini ve 

oranlarını anlatacağım. 2012 yılında yürürlüğe giren teşvik sistemi birçok yatırım için vergisel destekler 

içermekte ve bazı sektörlere yoğunlaşarak ülkemizin ekonomisine katkı sağlamak için düzenlenmiştir. 

19.06.2012’de yürürlüğü girmiş olup hala devam etmektedir. Teşvik sistemimizin 4 ana başlığı vardır, 

bölgesel, büyük ölçekli, stratejik ve genel olarak. Burada gördüğünüz gibi hangi teşvik sisteminde hangi 

destekler var onlardan bahsedeceğim. Genel olarak genel teşvik uygulamaları en desteği içeren sistem, 

stratejik yatırımlar ise en fazla desteği içeren. Bu stratejik yatırımlarla büyük ölçekli ve bölgesel aynı 

destekleri içermesine rağmen stratejik yatırım oranları daha fazla. Desteklerden bahsedecek olursak KDV 

istisnası, yatırım teşhis belgesi kapsamında alınan teçhizat için KDV’nin ödenmemesi olarak uygulanıyor. 

Gümrük vergisi aynı şekilde ithal edilen teçhizatın gümrük vergisi şeklinde uygulanıyor. Vergi indirimi 

stratejik büyük ölçekli ya da bölgesel teşvik kapsamında teşvik belgelerinde uygulanıyor ve gelir veya 

kurumlar vergisinin öngörülen yatırıma katkısına ulaşıncaya kadar ödememesi şeklinde uygulanır. Faiz 

desteği teşvik belgesi kapsamında kullanılan kredinin belli bir faiz oranının bakanlığımız tarafından 

karşılanmasıdır. Yatırım yeri tahsili maliye bakanlığının usul ve esaslarına göre teşvik belgisi yatırım yeri 

tahsis edilmez şeklinde uygulanır. KDV iadesi sadece stratejik yatırımlar ve 500 milyon TL üzerindeki 

stratejik yatırımlarda uygulanan bina inşaat harcamalarının firmaya geri ödenmesidir. Sigorta prim işveren 

listesi desteği belge kapsamında ilave istihdam için asgari ücrete tekabül eden kısmının karşılanmasıdır. Bu 
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da yine stratejik bölgesel teşvik uygulama kapsamında uygulanmaktadır. Gelir belgesi stopajı desteği 

sadece 6.bölgede gerçekleştirilen sigorta primi. Gelir vergisi stopajının terkin edilmesi olarak uygulanır. 

Sigorta primi desteği ise sigorta primi işçi isteğinin karşılanmasıdır. Teşvik sistemimizde belli asgari sabit 

yatırım soruları vardır. Bu birinci ve ikinci bölgelerde birer milyon TL, diğer bölgelerde 500 bin TL, büyük 

ölçekli yatırım kapsamında asgari 50 milyon TL, stratejik yapılarda 50 milyon TL ve bölgesel uygulamalarda 

500 binden başlamak kaydıyla asgari yatırım tutarları vardır. Bölgesel teşvik uygulamasıyla başlayacak 

olursak bölgesel uygulamalar iller arasında gelişmişlik farkını azaltmayı ve illerin ihracat potansiyelini 

arttırmayı hedefler. Gelişmişlik seviyelerine göre yardım yoğunlukları değişmektedir, desteklenecek 

sektörler illerin potansiyelleri ve ekonomik ölçek büyükleri dikkate alınarak tespit edilmiştir. Bu kapsamda 

ülkemiz 6’ya ayrışmış. Burada gördüğünüz gibi en gelişmiş bölgeler. Altıncı bölge ise en az gelişmiş bölge 

ve destek yoğunluğunun en fazla olduğu illerdir. Bölgesel uygulamalarda asgari tutarları sağlamaları 

halinde görünen desteklerden faydalanmaktadır. Bunu daha detaylı olarak verecek olursak örneğin ikinci 

bölgede OECD’nin içinde bölgesel destek denen bir sektör, KDV’si, gümrük muafiyeti %30 yatırma katkı 

oranına haiz vergi indirimi. 6 yıl sigorta primi işveren desteği. TL bazında 3 puan veya döviz bazında 1 

puanlık faiz desteğinden yararlanabilecektir. Kimyasal ürünlere bakacak olursak yatırım yapacağı bölge 

için verilen tutarların sağlanması durumunda birçok ilde bölgesel teşvik uygulamalarından 

faydalanabilmektedir. Bu kimyanın Türkiye genelinde daha fazla bölgesel olması konusunda çalışmalar 

sürdürülmektedir. Asgari tutarlara dönecek olursak birinci bölge 4, ikinci bölge 3, üçüncü bölgede 2, 

dördüncü ve beşinci bölgede 1’er milyon. Altıncı bölgede ise asgari 500 bin TL yatırım olması lazımdır. 

Kimya sektöründe girebilecek yatırımlara bakacak olursak 20 milyon TL üzeri onkolojik, biyoteknolojik 

ürünlere dair ilaç yatırımları. Ar-Ge sonucu üretilen ürünler TÜBTİTAK, KOSGEB veya Bilim Sanayi Teknoloji 

bakanı tarafından desteklenen projeler sonucu üretilen ürünlerin imalatına yönelik yatırımlar ve savunma 

sanayi yatırımları, savunma sanayi müsteşarlığından alınacak proje onayına istinaden buna kimyasal 

ürünlerde girebilir başka şeylerde olabilir. %40 yatırıma kartı oranıyla teşvik belgesine sahip olabilir bu 

yatırımlar. Büyük ölçekli yatırımlara gelecek olursak uluslararası alanda rekabet üstünlüğü sağlayacak 

yatırımlar büyük ölçekli olarak belirlenmiştir. 12 adet büyük ölçekli yatırımımız vardır, bu yatırımlardan 

gördüğünüz üzere birinci sıradaki, ikinci sıradaki ve dokuzuncu sıradaki kimya sektörüne ait yatırımlardır. 

Bunlar rafine edilmiş petrol ürünlerin imalatı, kimyasal madde ve ürünlerin imalatı, ilaç üretim 

yatırımlarıdır. İlaç üretimde asgari tutar 50 milyon TL, kimyasal ürünler 200 milyon TL petrol imalatı ise 1 

milyar TL’dir. Büyük ölçekli yatırımların uygulamadan farklı %10 daha fazla vergi indirimi içermekte. Daha 

fazla vergi indirimi içermekte ve faiz desteğini içermemektedir. Son olarak stratejik yatırımlar sisteme 

eklenmiş en yüksek destekli teşvik uygulamasıdır. Katma değeri yüksek yatırımların desteklenmesidir. Bir 

yatırımın stratejik yatırım sayılabilmesi için 4 tane kriterimiz vardır, bunları sağlaması gerekir. Üretilecek 

ürünün yurtiçindeki toplam üretim kapasitesinin ithalatta az olması, asgari sabit yatırım 50 milyon Türk 

lirası olması ve son 1 yıl içinde toplam bu ürünün ithalatının 50 milyon dolarının üzerinde olmasıdır. 

Burada belirtmek istediğim katma değer kriterinin rafineri ve petrokimya yatırımları için uygulanmayacak 

olması ve Türkiye’de hiç üretilmeyen bir üründe son kriter olan 50 milyon doların üzerinde olması 

gireceğiniz üzere hiçbir bölge ayrımı yapılmamıştır. 5 puanı kırdı. Bu sistemde faiz desteğinin taban limiti 

diğer uygulamalara göre çok daha yüksektir, bina inşaat harcamalarının KDV’sinin geri ödenmesi, bu diğer 

sistemlerin hiçbirisinde teşvik uygulamaları yoktur, şey için bina inşaat harcamalarının KDV’sinin geri 

ödemesi için. Bu hiçbirinde yoktur. Genel teşvik uygulamalarına gelirsek bu diğer saydığım 3 sistemin içine 

girmeyen yatırımlar verdiği şartı sağladıktan sonra bu teşvik sistemi karşısında gümrük vergisi muafiyeti 
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uygulanır. Bu KDV esnasında gümrük vergisi muafiyeti de yine önceden bahsettiğim gibi sadece temin 

edilen makine için uygulanır. Süre kısıtından dolayı biraz yüzeysel bilgi vereceğim. 

31.12.2014’e kadar yatırımların başlaması bakanlığımız tarafından hedeflenmişti, bu tarihten sonra 

başlayan yatırımlar ise genel olarak daha düşük desteklerden faydalanmaktadır. Üçüncü bölgede %25 

katkı oranına başlamış sayılmazsa %20’ye düşecek bu oran. Bir yatırımının %10’unun yapılması 50 

milyondan yüksek bir yatırımsa 5 milyon TL’lik yatırım yapılmasıdır. Vergi indiriminde desteğinin bir 

bölümünü yatırım döneminde de kullanabilmektedir. Sağ tarafta göreceğiniz oranlarda yatırım 

dönemlerinde ve işletme döneminde kullanabilecek vergi indirimi görülmektedir. 3.bölgede %25’lik bir 

yatırımdan örneğin 4 milyonluk bir yatırımın bir milyon vergi indirimi hakkı kazanılıyor yatırım döneminde 

de firmalar kullanabiliyor. Yine bir örnek verecek olursak 4.bölgede 5 milyonluk bir yatırımın %70 vergi 

indirimi %30 yatırıma katkı oranı ve bu %30’luk katkı oranıyla bir buçuk milyonluk vergi indirimi hakkı 

doğuyor, bu yatırım döneminde 450 binini, işletme döneminde de 1 milyon 50 binini kullanacaktır firma. 

Ve yatırıma katkı ulaşıncaya kadar uygulanacak kurumlar vergisi %20 değil de %6 olarak uygulanır. Faiz 

desteğinin azami destek tutarları da bu slaytta görülmektedir, az önce bahsettiğim gibi burada stratejik 

yatırımları dikkatinizi çekmek isterim. Yatırım %5’i veya azami 50 milyon TL’lik bir destek tavanı vardır, 

diğer bölgesel uygulamalarda en yüksek değer olan 900 bin TL’dir ama bu stratejik yatırımlarda 50 milyon 

TL’ye kadar çıkabilir bu faiz desteği. Bu slaytta da sigorta prim işveren desteğinin detaylarını 

görmektesiniz, 2014 yılından sonra yatırıma başlanırsa sigorta primi işveren hissesi desteği birinci ve 

2.bölgelerde uygulanmamakta diğer bölgelerde de süreleri düşmektedir. Ayrıca bu sigorta prim işveren 

destek tavanları sağ tarafta görülmektedir, burada gördüğünüz üzere stratejik yatırımlar yüksek değerlerle 

örneğin 1.bölgede bire olsa toplam yatırımın %15’ine kadar SGK primi desteği içermektedir. 

Yeni teşvik sisteminde bu eylül sonuna kadar 10442 tane teşvik belgesi düzenlenmiştir ve söz konusu 

belgelerde 175 milyarlık yatırım söz konusudur, 385 bin kişi de istihdama ön görülmüştür. Kimya 

sektörünün detayında bilgileri yetiştiremedim buradaydı ama o bilgileri de size ayrıca bildiririm. Beni 

dinlediğiniz için teşekkür ederim, sormak istediğiniz bir soru olursa sunumlardan sonra. 

Teşekkür ederim, kolay gelsin. 

Sn. Timur Erk 

Evet kişileri daha yakından tanımak için imkânınız var, lütfen notlarınızı alınız kime soru tebliğ ettiğinizi 

planlama açısından. Ben sözü Sayın Murat Yıldız’a vermeden evvel benim bıraktığım 2 ay evvel yaklaşık 

160 civarında Ar-Ge merkezi vardı ve kimyada da 14’teydik. Şuanda nereden baktığınıza bağlı, ben 

kimyaya başka türlü bakıyorum. Ben 14’te kalmışım, siz 11 diyorsunuz. Ben biraz daha pozitif düşünen bir 

insan olduğum için bunun sene sonuna kadar daha da artacağını düşünüyorum. Bu konulara değinerek 

sunuşunuzu lütfen yapınız. Sayın Murat Yıldız, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ar-Ge merkezleri şube 

müdürü. Konu Ar-Ge ve inovasyon. 

Sn. Murat Yıldız Bilsan 

Evet, Sayın başkanım, değerli katılımcılar, sizi bakanlığım ve şahsım adıma sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

Bugün ki gündem olarak bakanlığımızın Ar-Ge’ye inovasyona bakış açısı vizyonumuz, misyonumuz, 
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üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesi için en önemlisi de sürecin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için 

yürütmüş olduğunuz programlar istatistikler hakkında detaylı bilgi vermek istiyorum.  

 

Sn. Timur Erk 

Kaç Ar-Ge merkezi var? 

 

Sn. Murat Yıldız Bilsan 

165 tane. Vizyonumuz ülkemizin bilim teknoloji Ar-Ge doğrultusunda gelişmesini sağlamak, sanayimizin 

teknoloji tabanlı üretim yapısına kavuşturmak amacıyla yenilikçi Ar-Ge kültürünü geliştirilmiş bir toplumsal 

yapı oluşturarak bir kamu, işbirliğini sağlamaktır. Ülkemizin sanayisinin orta yüksek ve yüksek teknoloji 

alanlarında payını gelişmiş ülkeler seviyesine ve bölgede Ar-Ge üssü haline gelmek için yapmamız gereken 

hedefler kamu üniversite sanayinin iş birliğini kurumsallaştırarak, ülke sanayisinin bilgiye dayalı ekonomik 

ve sosyal dönüşümüne katkı sağlamak. Ülkemizin Ar-Ge ve inovasyon kapasitesini arttıracak kurumsal 

yapılar bunlar Ar-Ge merkezleri, teknoloji gelişme bölgeleri gibi Ar-Ge ve inovasyon ekosimli oluşumunu 

sağlamak, Ar-Ge tabanlı girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak üzere yeni ara yüzler tesis etmek, ileri 

teknoloji ve katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi için yapılan Ar-Ge ve destek sağlamak. Bu 

mekanizmalar için istatistik bilgiler vermek gerekirse yasal düzenlemeyle 5746 kanun kapsamında özel 

sektörlerde Ar-Ge merkezi muafiyeti veriyoruz, vermiş olduğumuz muafiyet vergisel desteklerdir. 4691 

sayılı teknoloji gelişme bölgeleri kanunu ile tekno parklar ve teknoloji transfer ofislerine destek veriyoruz. 

Vermiş olduğumuz destekler hibe desteği ve vergisel desteklerdir. 5520 sayılı kurumlar vergisi ve 193 sayılı 

gelir vergisi kanunu kapsamında ise üniversitelerde tematik araştırma merkezleri ve laboratuvarlar, 

bunlara vermiş olduğumuz ekseriyetler altyapı, üstyapı ve mekanik tesisat desteği, kamu kurumlarının 

kuruş kanunları, araştırma merkezleri, bunlara da verdiğimiz destekler altyapı, üstyapı makine tesisat 

desteği. Gayrı safi milli hasıla içerisinde Ar-Ge harcamamıza bakacak olursak 2001 yılında 0,54 olan Ar-Ge 

harcaması, 20122 yılında 0,92’ye kadar çıkmış bulunmakta. Bu 2014 yılından %1’lere mevcut durumda. 

Türkiye’nin 37 OECD ülkesi arasındaki üyesi arasında 29.sırada, AB’nin 28 üyesi arasında ise 20.sıradayız. 

Bizim hedefimiz Avrupa hesabına göre %2 ve 3’lere kadar çıkmasını hedeflemek. Ar-Ge harcamalarının 

sektöre ve türlere göre dağılımı hakkında bilgi vermek gerekirse kamu %11 Ar-Ge harcaması, özel sektör 

%45, yükseköğrenim %44. Daha çok personele yapıyoruz. Sabit tesis %3, makine tesisatı %10 diğerleri 

%34. Özel sektör 5,891 milyon TL, yükseköğrenim 5,734. Kamu 1,437 milyon TL. Kamu destekli Ar-Ge 

harcamanın doğrudan ve dolaylı olarak vermiş olduğumuz destekler 2008 yılına doğrudan Ar-Ge 

harcaması 2,4 milyar TL’yken vermiş olduğumuz vergisel 195 milyon TL. 2012 yılında 4,5 milyar TL’yken 

şuan 921 milyon TL vergisel destek vermişiz. Şuan ki Ar-Ge personel istihdamımız 105 bin Ar-Ge personeli 

bulmakta. Bunun 52 bini yükseköğrenim Ar-Ge personeli, 12 bin tane de kamu personeli bulunmakta. Biz 

bakanlık ve genel müdürlüğümüz olarak yürütmüş olduğumuz mevzuatlar hakkında bilgi vermek gerekirse 

2001 yılında 4691 sayılı kanun kapsamında tekno parklar kanunu yürürlüğe girdi. 2006 yılında Santes 

üniversite sanayi iş birliği için 3143 sayılı kanun 2008 yılında 5746 sayılı kanunla Ar-Ge merkezleri 

rekabetten önce iş birliği programıysa 2009 yılında tekno girişim sermaye desteği aynı şekilde, 2013 
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yılında tekno Pazar, 2014 yılında yeni çıkan bir yatırım programımız tekno yatırım programı 635 sayılı 

kanun hakkıyla yürürlüğe girmiştir. Teknoloji geliştirme bölgelerinde sağlanan destekler bölgede yer alan 

firmalara kurumlar vergisi desteği bulunmakta, firmaların ürettikleri veri üretimi sektörel internet, mobil 

ve askeri uygulama yazılımları için KDV muafiyetimiz söz konusu, bölgede çalışan Ar-Ge personeliyle %10’u 

vergisel gelir muafiyetiyle SSK primlerin %50’si Maliye Bakanlığınca karşılanacaktır. Akademisyenlere 

vermiş olduğumuz buradaki en önemli destek ise akademisyenlerin teknoloji gelişme bölgelerde isterse 

üst yönetimde görev alma şansları ve burada kazımış olduğu her türlü kazanç döner sermayeye tabi 

değildir. Ve burada vermiş olduğumuz teknoloji gelişme bölgelerinde altyapı için hibe desteği de 

sağlanmakta. Şuana kadar edilen 59 yedek teknoloji belgesi vardır ama faaliyette olan belge sayısı ise 41 

adettir. Firma sayısı 2956 istihdam 27703 kişi yabancı veya yabancı ortaklı firma sayımız, kusura bakmayın 

hızlı çünkü 15 dakika olduğu için hızlı anlatmak istiyorum her şeyi. 

M:2 dakika önceki konuşmacıdan tasarruf sağlamıştım, 3 dakika ilave. 

Teşekkürler. Yürütülen proje sayısı 6902, tamamlanan proje sayısı ise 14194 adet proje tamamlanmıştır. 

İhracatımız 1,7 milyar TL’yi bulmuştur, patent sayımız ise 384 adettir. Bölgelerin Türkiye haritası 

üzerindeki dağılımına bakarsak en çok tekno parkımız Ankara’da 8, İstanbul 7, Kocaeli 4, İzmir 4, diğer 

birçok bölgede ise birer tane tekno parkımız bulunmakta. Faaliyette olan şuan 41 tane ama faaliyette 

olmayan bölge sayısı ise 18 tanedir. Bunların sektörlere göre dağılımı ise %57, biyomedikal %3. Kimya 

sektörü burada çok düşük bir oranda kimya sektörü. Ar-Ge merkezleri bizim en önemli değer verdiğimiz 

ülke içinde çok önemli olan bir merkez ve bir program olan 5746 sayılı kanun kapsamında yurtiçinde 

faaliyet gösteren Ar-Ge altyapısını oluşturmuş bu daha önce en az tam zamanındayken 30 tam zamanlı Ar-

Ge personeli çalıştıran, 5746 sayılı kanun kapsamında istenen şartları sağlayan işletmelere bakanlığımızca 

Ar-Ge merkezi belgesi verilmekte.  

30’da düşükten sonra başvuru sayısında ciddi bir artış olduğunu duydum. 

Online olarak bekleyen başvurumuz 20 tane, ciddi bir artış oldu ama süreçler bildiğiniz gibi 60 gün olduğu 

için bu süreçlerin zamanla yani aralığın sonuna doğru bu hızlı trendi göreceğiz. Ama 30’dan sonraki 

süreçte yaklaşık 2 ay içerisinde 15-20 tane başvuru oldu. Burada vermiş olduğumuz damga vergisi 

istisnası, Ar-Ge merkezine yapılan her türlü resmi evraklarda %100 muafiyet kapsamında. Burada mesela 

bir kanun değişikliğine gidildi. Sigorta prim desteği daha önce %50’si 5 yıllığına amorti ediliyordu burada 

%50’si 2023’e kadar muafiyet kapsamında. Ar-Ge merkezinde çalışan doktoralı personelse gelir vergisinin 

%90’ı muafiyet kapsamında, diğer personelin gelir vergisi %80’dir. Vergi indirimi bizim için bu 3 muafiyet 

doğrudan maddi olarak elde ettikleri bir gelirdir ama vergi indirimi ise yapmış oldukları Ar-Ge projesi 

bittikten sonra toplam bütçenin hepsini tekrar kurumlar vergisinden bir kez daha düşüyor yani toplam Ar-

Ge’de yapmış olmuş harcamanın %20’sini geri elde etmiş oluyor bu süreçte. İstihdam sayısı 22 bin oldu, 

yürütülen proje sayısı 5186, patent sayımız ise 1143. ISO listesine baktığımız zaman ilk 500 listesinde 68 

tane Ar-Ge merkezi kurulmuş. 68 tanesi Ar-Ge merkezi. İllere göre dağılımı ise 165 Ar-Ge merkezi için 

İstanbul’da 45, Bursa 22, Kocaeli 21. Bu ileride diğer birçok ile Ar-Ge merkezi belgesi verildi. Sektör olarak 

bakıldığında otomotiv yan sanayinde 45 taneydi sanırım slaytta bir yanlışlık oldu. 45 tane otomotiv yan 

sanayi. Kimya sektöründe 11 ama kimya sektörü 1-2 firmada mesela gıda gözüküyor ama. 

Ben başka bakıyorum olaya. 
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Mesela Unilever. Gıda gözüküyor ama yapmış olduğu çalışmanın birçoğu kimya. Öyle bakarsak sayı daha 

da farklı oluyor. Hocam bizim kondisyon üyemiz olduğu için süreçleri çok daha iyi biliyor. 2008 yılındaki Ar-

Ge harcamamız 0,4 2009 yılında 1,1 milyar TL, 2012’de 2,4 milyar TL, şuan toplam 7,3 milyar TL ama 2014 

verilisi 10 milyar TL’yi geçmiş durumda. Santes bu durumda bizim üniversite sanayi işbirliğini 

güçlendirmek için üniversitedeki teorik bilgilerinin arttırılması ve ülkeye katma değer yaratacak 

uluslararası düzeyde nitelikli proje yapmaları için üniversitedeki bilgi birikimi aktarılması için düzenlenmiş 

bir programdı bu programda amaç üniversitedeki teorik bilgiyi sana aktarmak. Firmaların büyüklüğüne 

göre mikro işletmeyse %85’i, küçük işletmeyse %80’i orta işletmeyse %75’i, büyük işletmeyse %65’i 

bakanlık tarafından destek görmekte. %85’i bakanlık tarafından karşılanacak. Burada bakanlığın ödeniği 

2008’le 2013 yılları arasında 228 milyon TL, toplam projemiz ise 155, 6 milyon TL vermişiz. Başvuru sayısı 

2289 adet başvuru, desteklenen sayısı ise 880 adettir. Tekno girişim sermaye desteği bu üniversite 

öğrencilerinin mezun olduktan sonra veya mezun olduktan sonra 5 yıl içerisinde elinde nitelikli bir proje 

var ise onlara vermiş olduğumuz bir destek programı, bu destek programı da 50 milyon TL ödenek 

ayrılmıştır. Girişimcilere ucuz yer kirası ve imkân sağlıyoruz. 5746 sayılı kanun vergi stopajı veriliyor ve her 

yıl 1 kereye mahsus olmak üzere 100 bin TL hibe veriliyor. 2009 ve 2013 yılları arasında vermiş olduğumuz 

ise 96,6 milyon TL’dir. Yıllara göre dağılımını göstermek gerekirse 2009 yılında 159 tane başvuru vardı, 83 

tanesi tekno girişim sermaye desteği aldı. En son 2014 yılında 1748 başvurudan 284 tanesi desteklemeye 

layık görüldü. Şuana kadar başvurulan proje 6626 adet, desteklenen proje sayısı 1318 tanedir. Hiç başvuru 

almadığımız ve yürürlükte olan bir programımız. Burada 5746 sayısıyla kanun kapsamında işletmenin ortak 

bir platform geliştirmek amacıyla bir araya gelerek yürütecekleri Ar-Ge ve yenilik projeleri için kanunda 

sağlanan diğer alanlara imkânı bulmaktır. Burada 30 tane personel yok ise 2-3 tane firmanın birleşerek Ar-

Ge personel sayısını 30’a çıkartarak böyle bir merkez kurma ve nitelikli bir proje varsa bu projenin ortak 

bir platformda birleşerek bu projeyi yaparak 5746 sayılı kanun kapsamında gelir vergisi SSK Ar-Ge indirimi 

ve gelir vergisi muafiyetinden faydalanma şansları vardır ama bugüne kadar bana 3 tane başvuru geldi, 

şimdiye kadar hiç desteklenmedim. 

Sn. Timur Erk 

Sayın Yıldız size bonus olarak verdiğim 3 dakika başlamıştır. 

Sn. Murat Yıldız Bilsan 

Peki, o zaman teknolojik ürün tanıtım pazarlama desteği bunu çok bu yeni çıkan bir programımızdır, bu 

devletin herhangi bir biriminden bir Ar-Ge projesi bir Ar-Ge muafiyeti alıp ta bu almış olduğunuz muafiyeti 

uluslararası pazarlarda tanıtmak isterseniz vermiş olduğumuz bir destek programıdır. Üretim satış ve proje 

fikri desteği, her bir Ar-Ge projesi için yurtdışında 50 bin TL, yurtiçinde 25 bin TL. Bir defaya da mahsus 

olmak üzere toplam 75 bin TL bakanlıkça hibe verilmektedir. 2013 yılındaki başvuru sayısı 99 adettir, 2013 

yılında desteklenen proje sayısı ise 75 adettir. Desteğe giren proje sayısıysa 75 adettir. Desteğe giren 

harcamalar broşür, katalog, fuar giderleri, seyahat giderleri, elektronik depolama aygıtları bu program 

kapsamında desteklemekte, toplam destek tutarımızda 75 bin TL heybedir. Teşekkür ederim. 

Sn. Timur Erk 

Vallahi bravo. İçinde bitirdiğiniz için güzel katkılar, Ar-Ge bizim ufkumuz. 
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Sn. Murat Yıldız Bilsan 

Biz bakanlıkça Ar-Ge inovasyon konusu bizim için çok önemli ve değerlidir, bizde firmalardan beklentimiz 

ulusal ve uluslararası düzeyde yüksek projeler yapmak. Biz bu sürecin 168 Ar-Ge süreci bir ailedir, bu 

ailenin de kendi aralarında bir etkileşim sağlamaları atıyorum mesela bir proje yapmaya başladı bu da 

bizim için önemli yani kimya sektöründe de böyle bir çalışma ve etkileşim olmasını istiyoruz. Beni 

dinlediğiniz için saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 

 

 

Sn. Timur Erk 

Evet hakikaten umut verici bir durumdayız, benim bildiğim kadarıyla kimyadan 2 veyahut 3 başvuru var. 

İnşallah kısa zamanda içlerinde Polisan var, diğer ikisini söylemeyeyim nazar değen. Sıra Çağrı Bacak’ta, 

Bilim Sanayi ve teknoloji bakanlığı uzman genel müdürlüğünde. 

 

Sn. Çağrı Bacak 

Sayın Başkan değerli katılımcılar davetiniz için teşekkür ederim öncelikle. Adım Çağrı Bacak, sanayi 

bölgeleri bilim sanayi teknoloji bakanlığında uzman olarak görev yapmaktayım. Kümelenme destek 

programını yürütüyoruz bakanlık olarak, aslında Kerem Bey’in kaldığı yer giriyor, çok teorik olarak. 

Anlatmamakla birlikte aslında bazı bölgeler neden başarılı acaba bu sorunun cevaplanması gerekiyor. 

Küreselleşme sürecinde bölgelerin önemi artıyor, bölgelerle birlikte kümelenme artıyor. Şimdi kümeleri 

önemi artarken bazı anlam kargaşaları da ortaya çıkıyor, bakanlık olarak kümeyi tanımlamaktan her zaman 

çekimser davranıyoruz çünkü böyle bir tanım yapmak mümkün aralarındaki mesafenin en fazla 40 

kilometrenin olabildiği her hafta kahvaltılı toplantılar yapılan firma ekonomi kurumlar bütünü. Böyle 

kısıtlayıcı tanımlardan ziyade kümeyi olgu olarak kabul edip kümelerin yaptığı faaliyetlere odaklanmak 

gerekiyor, kümelenme süreci olarak tanımlıyoruz, kümelenme süreci de iktisadi bir değer oluşturuyor. 

2001 yılından beri çeşitli Avrupa projeleriyle farkındalık arttı Türkiye’de. Bu çerçevede de bazı piyasa 

başarısızlıkları tespit ediliyor, bunlardan bir tanesi vade uyuşmazlığı yani özel sektör kar odaklı hareket 

ederken kümelenme sürecinin uzun vadede faydalar getirmesi. İkinci başarısızlık aktörler arası ilişkilerinin 

üst seviyeye çıkamaması, yani burada her ne kadar TGB’lerde kalsa da bu kısım devam ediyor. Yine ikinci 

başarısızlık devam ediyor. Yine güven eksikliği paydaşlar arasında en önemli husus, tabi ki prefinansman 

olarak şirketler kümelenme öncesi bir finans koymak zorunda, diğer ana şirkete güvenmeyerek burada 

katılım eksik olabiliyor buda bir başarısızlık bu yüzden devletin bazı riskleri üstlenmesi ve kolaylaştırıcı rol 

oynaması gerekiyor. Neden kamu müdahalesinden sonra nasıl kamu müdahalesi. Bu süreçte çeşitli 

Avrupa’da yapılmış hatalardan küme haritası çıkarıp çeşitli başarılı kümeler belirleniyor biz bu hataya 

düşmemek için her sektör Türkiye’de fayda getirebilir. Burada kolaylaştırıcı rol üstleniyoruz. Bugüne kadar 

kamu teşvik verdi ama bunu da şu örnekle anlatmak lazım yani enerji faturalarının %50’si daima verilir, 

hep vergi odaklıdır, ama enerji verimliliği yatırımlarının %50 desteklenmesi veya kamunun katkı sağlaması 

belirli iş planı dahilinde kümelenme sürecinde mümkündür. Konumuz teoriye kayacak ama kısaca bir 
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değinmek isterim değer zincirine burada şirketler sabah oturumda sayıldı, hammadde maliyetleri var, 

üretim maliyetleri var bunlar değer zinciri ama bu değer zincirindeki hangi aktörün verimsiz olduğunu 

tespit etmemiz gerekiyor, burada organize bir hareket gerekli aslında. Bu değer zincirindeki bütün 

aktörlerin verimliliği de son ürünün rekabetçiliğini etkiliyor aslında. Burada kümelenmeyle birlikte değer 

zincirlerinin en zayıf halkası tespit edilir, katma değeri yüksek alanlar belirlenir ve analizlerle bunu 

kümelenme girişimi yapar. Bu bilinçli organize bir çabadır. Sayın başbakanımızın açıkladığı yapısal değişim 

dönüşüm hareketleri ve eylem planları açıklandı. Burada açıklamasında 4 kez kümelenme faaliyetleri 

desteklenecektir lafı geçti o yüzden önemli bu kümelenme süreci Türkiye için. Ve değişik yeni bir sanayi 

politikası alanı oluşturuyor, geleneksel sanayi politikasında eski sanayi politikasında önceden belirli 

sektörler belirlenip desteklenirdi, bu Avrupa’da da pek başarı yaratmadı aslında. Şimdi ki sanayi 

politikasında bazı başvurular sonucunda belirli kazananlar ortaya çıkıyor. Bu da kısmen başarılı. 

Sürdürülebilir sanayi politikası nasıl olacak sektörleri rekabetçi yapıya sokarak mümkün olacak. Bu 

çerçevede bakanlığımıza 2009 yılından beri bir görev verildi, biz bu görev sonucunda en son rekabetçi 

yenilik alanlarında ulusal küme destek programı uygulamaya konulacaktır şeklinde tasarladıktan sonra 

uygulamaya koyduk. Bilinçlendirme çalışmaları 2010 yılından beri yapılmaktadır. İşbirliği ve bilgi 

alışverişini teşvik edilmesi için bir destek mekanizması geliştirildi. Özel sektör liderliği her zaman 

önceliklidir bakanlığımız tarafından çünkü bakanlığımız piyasada böyle bir algı var, bakanlığımız küme 

oluşturmuyor, yaratmıyor, oluşturulan kümelerin daha rekabetçi ve sürdürülebilir olması için iş planları 

dahilinde destekliyor, yine a yapılarının desteklenmesi bu kümelenme süreciyle örtüşür, belirli bir kapasite 

oluşumu da bakanlığımızın hedefleri arasında. Bu çerçevede 2010 yılında bir proje başlatıldı, bu projenin 

biz bir mevzuat çıkardık. Türkiye’de tek kümelenme adı geçen destek programıdır aynı zamanda. 

15.09.2012 tarihinde gazetede yayınlanmıştır ve usul esaslar hazırlanmıştır bu çerçevede. Programımızın 

temel hedefi tabi kümelenme her şeye, her derde deva değildir. Diğer maliye bakanı, vergi hususları olsun 

bunları da destekleyici unsurlar olmalıdır. Bu çerçevede Türk sanayinin rekabet edebilirliğini verimliliğinin 

yükseltilmesi, dünya ihracatından daha fazla pay alması, yine sürdürülebilirliğe atfen aynı zamanda 

çevreye ve topluma duyarlı bir sanal yapısı amaçlanmaktadır. Biz sektör belirleyebilirdik yapmadık. Çünkü 

her sektör rekabetçidir anlayışından yola çıktık, burada bir stratejik sebep söz konusu aslında, biz bunu da 

bakanlığımız destek programında sürdürülebilirdik ve rekabetçilik eksenine oturttuk. Böyle bir haritaya 

baktığımızda Türkiye’de 1-2-3 alana giren pek çok kamunun desteğini de bulabilirsiniz, KOSGEB kalkınma 

ajansları. Aslında bizim bakanlığımızın küme desteği de burada rekabetçi ve sürdürülebilir olan yani belirli 

bir ihracat potansiyeli olan, nitelikli istihdam sağlayan sektörlere veya sektörler arası iş birliklere 

bakanlığımız destek verecektir. Amacı da bu amaca katkı sağlayacak iş planları kümelenme desteklenme 

programını da desteklenecektir. Yalnızca lojistik, yalnızca Ar-G’yle kümelenme süreci örtüşmemektedir. 

Bunların bütününü içeren iş planı destekleniyor. Burada en az 30 üniversite en az bin adet işletme yine 

ortak kullanım tesisleri, yeni yenileştirilmiş ürün sayıları da bizim performans göstergelerimiz olacak, 

başvuru süreci adi bir ortaklık olarak başlıyor aslında burada. Kümelenme birlikteliği adı. Bu kümelenme 

birlikteliği bize başvurduktan sonra değerlendirme kriterlerinden geçerse bir tüzel kişilik alması gerekiyor 

o da teşebbüs oluyor adı. Burada kümelenme birliğine kimler üye olabilir, 2 tane zorunlu kurumumuz var 

burada, üniversite sanayi odaları ve ticaret sanayi odaları. Yine yerel yönetimde özel idareleri yereldeki 

paydaşlar üye olabilir. Burada firmalar olmazsa olmaz koşulumuz, en az 20 firmada kümelenme 

birlikteliğinde iş birliğini taahhüt etmelidir başvuru öncesi. Başvuru sürecini kısaca anlatmak isterim, 

kümelenme birlikteliği başvurusu bakanlığımızın internet sitesinde ayrıntıları yer alan, aynı zamanda 
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kalkınma ajanslarından referans mektubuyla başvuru yapılan süreçte öncelikle bakanlık komisyonu idari 

kontrol yapar daha sonra değerlendirme kriterleri içerisinde ön değerlendirme süreci yapılır, bu süreçte 

karşılamazsa başvuru elenir. Ön değerlendirme başarılı olan kümeleme birliktelikleri seçici kurul 

değerlendirmesi yapılır, bu seçici kurul akil iş adamları ve müsteşarımız ve müsteşarımız başkanlığında akil 

iş adamları ve hocalardan oluşmakta, bu da herhalde destekler için farklı bir yapı ortaya koyuyor, 

müzakere aşamasında kümelenme birliktelikleri bize iş planı sunar, iş planı çerçevesinde bakanlık 

komisyonuyla müzakereler yürütülür. Bu süreçte hangi faaliyetlerin yapılacağı kesinlik kazanır artık. 

Müzakereler başarıyla sonuçlandığında daha sonra kümelenme teşebbüsü kurulur, bu kümelen teşebbüsü 

kurulur, bu kümelenme teşebbüsünde tüzel kişiyi zorunlu kılmadık, dernek, vakıf, anonim şirket herhangi 

biri alabilir ve kümelenme teşebbüsünü kurar ve iş planı artık uygulamaya konur. Destekler 4 ana başlıkta 

planlanıyor faaliyet grubu olarak. Bu kümelenmenin nüvesini oluşturan faaliyetler. Faktör koşulları 

piyasalarını geliştirme, yenilikçi, faaliyet grubu olarak belirliyor. Burada şunu belirlemekte fayda var, arazi 

alt yapı çalışmalarına destek olunamıyor biz daha soft aktivitelere odaklanmak istiyoruz ve network 

sağlayıcı faaliyetler almak istiyoruz. Zaten altyapıyla ilgili sanayi bölge müdürlüğü olarak OECD’ler olmak 

üzere destek veriyoruz.  

Bu konuda projenin çıktıları olarak 2 tane 3 tane doküman geliştirdik, bunlardan uygulamalı küme 

geliştirme kılavuzu, bir kümelenme girişimleri nasıl geliştirilir, sektör temsilcileri için faydalı olacağını 

düşündüğümüz dökümanlar. Bakanlığımızın sitesinde bunlara ulaşabilirsiniz, teşekkür ederim. 

Sn. Timur Erk 

Vallahi uzmansınız gençsiniz ama tebrikler. Esasında planı kim yaptıysa bizimkilerde yaptı, İKMİB’de epey 

büyük destek oldu, onlar ne yaptık kümelenmeyi gördük şimdi Defacto kümelenmeyi göreceğiz, yani 

realiteye geçmek olan bir kümelenme modeli, güzel bir şey göreceğiz. Buyurun. Kendisi organik kimyanın 

müdürlüğünü yapmıştır. Chemport’un müellifi o dur, koordinatörü o dur, inşallah kısa zamanda netice ye 

vardığımızda ben onu çoğu yerde alkışlattıracağım.  

Sn. Haluk Erceber 

Sayın başkanlarım, sayın hocalarım, değerli misafirler, Chemport’la ilgili neler yaptık, nasıl doğdu, nasıl 

büyüdü, nasıl gelişti, 2013’ün nisan ayında Başbakan yardımcısı Sayın Ali Babacan’ın da katıldığı bir 

toplantıyla Chemport’un ilk proje bilgilerini bir araya getirmeye çalıştık o da kendisinin önerisiyle hem 

Türkiye’de hem dünyada Pazar payları gelişim aksiyon planları bu konularda çok kapsamlı bir rapor 

planlamamızı talep etmişti bizde onun analizi üzerine bu raporu hazırladık,  2014’ün ocak ayında bu rapor 

bitti, özetinden bazı bilgileri size aktarmak istiyorum, neden kümelenme gerekli, neden limanları olan 

kimyasal üretim alanları gerekli ve neden kümelenme gerekli, neden limanları olan kimyasal alanları 

gerekli ve neden çok büyük alanlarda bu işi yapmak gerekli ve neden dünyayla rekabet edemiyoruz bunları 

aslında vurgulayan bir sunum olacak. Çünkü dünyada birçok alanda deniz kenarı limanlarla ticaret yapan, 

kimyasal kümelerle çok hızlı gelişirken Türkiye’de işler beklendiği gibi gitmiyor. Kimya sektörü biliyorsunuz 

ihracata en fazla katkı yapan sektörlerden birisi, 2023 hedefi yaklaşık 50 milyar dolar, bunun yaklaşık %8-

9’u kimya sektöründen geliyor. Kimya sektöründe ortalama %7 yıllık büyüme görülmekte, bu süreçte 

gittiğimiz zaman her şey iyi gitse bile 50 milyar dolar 2023 hedefine ulaşmak zor gözüküyor, bu 30’lu 

rakamlarda kalacak gibi gözüküyor. Bunun içinde kümelenmeleri arttırmak önemli bir aksiyon planı. Kimya 
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sektöründe sanayi de çalışan insanların yaklaşık %8-9 oranında bir nüfus çalışıyor ve 30’dan fazla sektöre 

hitap eden bir sanayi kolu, gayri safi yurtiçi hasılatında yaklaşık %30’una tekabül parasal ticaret söz 

konusudur. Kimya sektörü teknolojik bir olduğu için Ar-Ge’ye dayalı, gelişmeye dayalı yabancı şeylerin 

Türkiye’ye gelmesi açısından öncü bir sektör ancak bu öncülük şimdiye kadar çok fazla sonuç vermedi, 

beklenilen yatırımlar gelmedi, bu yüzden neden gelmediğini irdeledik. Dış ticaret açığına çok fazla katkı 

sağlıyor maalesef ve bu dış ticaret açığına olan katkı son 11 yılda çok arttı çünkü payı da arttı, sayın 

başkanım söylediği gibi maalesef kimya sektörünün ithalen hammadde kullanma oranı %80-85’lerde. Bu 

tablo da 2012-2013 yılında kimya sektörünün %25 oranında dış ticaret açığına katkı sağladığını görüyoruz. 

Maalesef 100 milyar dolar olan 2013 yılı dış ticaret açığının 25 milyar doları kimya sektöründen 

kaynaklanıyor ve bu açığı düşürmek önemli bir plan, açıklanan bütün planlarda çeşitli bakanlıklarda, 

Kalkınma Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı bu bir hedef görüldüğü gibi enerji sektöründen sonra %57’lik bir açık 

var, dış ticarete katkı sağlayan kuvvetli bir sektör bu bir numara, ikincide kimya. Bu oranlarla bu trendle 

gittiği zaman bu dış ticaret açığının 2023 yılında 90 milyar dolara ulaşacağını hesapladık, bu tabi müthiş bir 

rakam, hâlbuki 50 milyar dolarda ihracat yapmayı hedefliyoruz, dolayısıyla bu içinden çıkılmaz durumu 

çözmek için neler yapılabilir konusu önümüzde zaman varken daha çok masaya yatırıldı. Kimya 

sektörünün rekabetçiliği ki konumuz rekabetçilikti aslında, zorluklar içerisinde coğrafi trendler doğuya 

doğru kayıyor ticaret, kimya ticareti ve üretimi, özellikle Çin’de çok büyük potansiyel gelişti dev firmalar, 

mega firmalar Çin’de çok büyük yatırımlar yaptılar, benim bildiğim hala 3 tane devam eden petrokimya 

yapımı devam ediyor Çin’de ama birçok firma BASF gibi DAV gibi birçok firma Çin’de yatırımlarını devam 

ettiriyor. Hammadde önemli bir etken, ölçek baskısı bizim için çok önemli, bizdeki ölçek çok düşük, ölçek 

sinerjileri yaratamayan bir konumdayız şuanda. Dolayısıyla kimya sektörünün Türkiye’deki karlılığı diğer 

ülkelerle olanlara göre çok çok düşük. Talep büyümesi gelişmekte olan ülkelere kalıyor ve maalesef Batı 

Avrupa’da artık kimya yatırımları neredeyse parmakla sayılacak kadar az ve yapılmamaya çalışıyor, tercih 

edilmiyor, pazarlarda küçülüyor. Ya pazara yakın olmak lazım ya hammaddeye. Genellikle Türkiye’de 

görülen şeyler mevcut kapasiteyi ek kapasite yatırımları yaparak büyümekti ama bu artık yetersiz konuma 

geldi, bununda olumsuzlukları, kaybettirdikleri, verimsizlikleri sanayiyi dar boğaza soktu. Küresel kimya 

ticaretinde gelişmekte olan ülkeler genellikle katma değer yaratan ürünleri tercih ediyorlar ama Amerika 

Shale Gas’ı bulduktan sonra Shale Gas fiyatları bugün Avrupa’daki doğalgaz fiyatlarının 3 buçukta biri. 

Orada inanılmaz bir yatırım hızlanması oldu son 3 senede ve burada bir farklı nokta daha var Shale Gas’ın 

her tarafta olabilmesi sebebiyle deniz kenarında yapılan yatırım artık cazibesini kaybetti. İçeride de 

yatırımlar yapabiliyorlar denizden uzak noktalarda çünkü yerin altını 30 kilometre deliyorlar sağa sola 

giderek kaya gazını çıkartıyorlar. Kaya gazından propan, propilen gibi şeylere dönüşüyorlar ve petrokimya 

sektöründe çok ses getirecek Amerika’daki yatırımlar. Türkiye’nin aslında sıfırdan kimyasal ürün yatırımları 

için çekmek için bu yatırımları zorluk tarafları çok fazla, bunları analiz ettik, rekabetçi konumunu irdeledik. 

Avantajları var ama avantajlı olmayan yanları daha fazla basıyor, bunun içinde rekabetçiliği arttıran 

programlar aksiyon planları yapmak lazımdı, biz Chemport’ta bunu yaptık, burada net kar marjları 

gördüğünüz gibi Tim Türk kimya sektöründe %4-5’lerde dolaşıyor. Bu Avrupa’nın yarısı, dolayısıyla bu bu 

bu kadar düşük karlılıkla tekrar tekrar yatırımlar yapmak, büyümek, Ar-Ge’ler kurmak, maalesef bir zorluk 

içinde dolaşmak ama buna rağmen sanayicileriniz bunları gerçekleştirmeye çalışıyor ama bu sürdürülebilir 

bir konu değildir. Türkiye’de kimyasal madde talebi her yıl %11 artarken ithalat %14 artıyor, bundan dolayı 

da dış ticaret açığı her sene büyüyor, zaten 2023’te de 90 milyar dolara ulaşıyor dolayısıyla bu da 

sürdürülebilir bir konu değil ama bir ters olan bir konu daha var bütün dünyada yerel yöneticiler, yerel 
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üreticiler konumlarını kuvvetlendirirken değişik sektörlerde daha fazla üretimlere girerken Türkiye’de 

ithalat artıyor çünkü yerli üreticiler bu konuda daha fazla başarılı olamıyorlar, belli noktalarda kendilerini 

geliştiremiyorlar, burada da en büyük eksikliklerden bir tanesi limone olan bir kümelenmenin de 

olmamasıydı. Sinerjiler çok önemli maalesef hammadde tedariki açısından sinerji yaratmak mümkün değil, 

aleyhimize olan bir durum var, enerji maliyetlerimiz çok yüksek. Bugün Avrupa’daki fiyatlar bizden daha 

ucuz konuma geldi Amerika Avrupa’nın yarı fiyatlarında enerji satıyor. Lojistik maliyetler Türkiye’de çok 

yüksek çünkü sanayi planı 1960’larda yapılmadığı için şirketin biri Gebze’de, diğeri Antep’te, öbürü 

Konya’da bir şekilde çok gereksiz bir ürün dolaştırma maliyeti var. İşçi maliyetlerinde Türkiye çok daha 

düşük, ancak bu işçi maliyetleri keşke bu kadar düşük olmasa da daha kaliteli bir işçilikle yani bunu işçi 

maliyetlerini biraz hafif yukarıya çıkarmakta ve insanları tatmin eden bir duruma getirmekte ben fayda 

görüyorum, Ar-Ge gelişiyor ama ABD ve AB’yle biraz önceki rakamlarda da gördük çok fark var arada. 

Ölçekler farklı, Türkiye’de petrokimya yatırımlarındaki üretim miktarları çok az, onu destekleyen yan 

performans kimyasallarında da yeterince üretim az, dolayısıyla ölçek sinerjileri yaratamıyoruz, tesisler yan 

yana değil yani bir kısır döngü içinde bundan kurtulmak lazımdı, bu projede bunun için güç kazandı. İç 

talep Pazar çok fazla Türkiye’de, dünyada 15. Dolayısıyla bu en önemli nokta ve Chemport Projesi de 

aslında Pazar odaklı bir proje. Lojistik olarak da ihracat pazarlarına erişim oldukça kolay diğer ülkelerle 

mukayese edildiğinde. Bugün ki zorluklar, hammadde aromalı ithalat bağımlılığı, enerji maliyetlerinin 

yüksekliği, yüksek lojistik maliyetleri, düşük karlılık bu tabloda yazıyor. Dün Sayın Başbakanımızın açıkladığı 

kalkınma planındaki 9 madde, Kalkınma Bakanlığı yapılan planda bunlardan bir tanesi lojistikti. Taşımacılık 

değil lojistik, lojistik burada hepimizin verimli olamadığı bir sektör. Onun dışında enerji verimliliği vardı, 

yüksek teknolojinin ticarete dönüşmesi, çünkü bu ileri teknolojiyi getirecek olan bilgilerde artık üniversite 

hocalarımızın yanında odalarda laboratuvarda değil de sanayiyi aks etmesi lazım. Karlılığa dönüşmesi 

lazım, bu tip şeyler çok önemli, bizde bunları zaten yakalamıştık yani 9 maddenin dördü bizim 

hedeflerimizde vardı. Sektörel kümelenme maalesef Türkiye’de hiç yoktu, bizde olmayan bir yere zaten 

kimse gelmez mantığıyla harekete geçtik. Burada gördüğünüz gibi sol taraftaki kısımda neredeyse 

tabloların tamamı yeşile boyalı, burada çok büyük bir sıkıntı var. Örnek dünyadaki örnek kimyasal 

kümeleri inceledik, bir kısmını da ziyaret ettik gördük, aynı şekilde bakanlıklardan da çok fazla kişiler 

bakanlarımızda bu bölgelere gidip gördüler. Örneğin Tayvan’daki bölge, biz kendimize hedef olarak 

petrolü olmayan bölgeleri seçtik, burada yapılan kümelenmeleri inceledik, örneğim Tayvan’da 26 bin 

dönüm üzerine kurulan bir alan ve bu alanda o bölgelerdeki insanlar, yerel halk bu kimyasal bölgenin 

deniz kenarında kurulması için baskı yapmışlar yerel yönetime. Burada bir petrol rafinerisi var tesisi var, 

onun dışında petrol kimya ve performans kimyasalları üretiliyor, sonuçta birçok yerde olduğu gibi yılda 

44,7 milyar dolarlık üretim gerçekleştiriyor burada ve Tayvan’ın %12’si gayri safi yurtdışı hasılasının. 

Binlerce kişi çalışıyor. Chemport için alanımız, bölgemiz uygun mudur araştırması yaptık Almanya’da 

yaklaşık 40’a yakın küme var, Fransa’da var, Akdeniz bölgesine indik, Tarragona’da bir tek var, 

Tarragona’daki tesis oldukça büyük ben orayı görmüştüm, oldukça büyük bir alan ve dev firmaların 

yatırımları var. Ancak Doğu Akdeniz’de hiçbir kimya kümelenmesi yok, Ortadoğu’da yok, Karadeniz’de yok 

dolayısıyla bu projenin burada star olacağı belli. Yani bu haritada baktığınızda evet çok hızlı büyüyoruz 

bunu söylemekte fayda var ama bu duruma memnun değiliz yani hak ettiğimiz bir yerde olmadığımızı 

düşünüyorum. Ciro olarak, çalışan sayısı olarak daha iyileri hedeflemek lazım, bu tablo aslında birçok şeyi 

gösteriyor, zamanda planlamamadan kaynaklanan bir sorundur bu. Kümelenmenin yedekçilerini yazdık ve 

neden hedefimiz neydi sonuçta Pazar odaklı kümelenme çıktı burada yapabileceğimiz en mantıklı yatırım 
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hedefi buydu. Sinerjiler yaratan ve rekabetçiliği arttıran bir yapı oluşturmamız şarttı, bunun içinde maliyet, 

esneklik ve çeviklik ve gelir açısından bunları arttıran modeller yaratmaya çalıştık. Bunları da fizibilite 

raporumuza ekledik. Bu tabloda çok enteresan, Türkiye’de kimya sanayicileri %4 %5 civarında maksimum 

net kar elde ederken neleri kaybediyoruz verimsizlikten. Bir küme dediğiniz zaman bugün en az 100 büyük 

firma veya orta yüksek ölçekli bir firma ki bunların hepsinin ileri teknoloji kullanması proseslerinde şart. 

Çünkü Sanayi Bakanlığında bu yüksek teknolojik olağan sektörleri ayrıca destekliyor. Burada kaybedilen 

%5 ile 15 arasında nakliyelerden ortak olmamaktan, arazileri ortak kullanamamaktan, ortak güvenlik, 

ortak su, enerji üretim tesislerinin olmamasından çünkü böyle bir bölgede, büyük bir alanda kendinize ait 

bir enerji santrali kurarsanız bu doğalgazdan da olabilir, kömürden de olabilir, enerji maliyetleri zaten 

ucuz, satış fiyatları da düşük. Ama biz aslında %3 %5 enerjiyi düşük almak kurtarmıyor kimya sanayiini. 

Yani bugün Avrupa %30 düşük Türkiye2den birçok ülkede ve desteklerle bunu daha da 

destekleyebiliyorlar. Amerika’da zaten neredeyse yarı, dolayısıyla 1-2-3-5’lik indirimler değil daha 

fazlalarında gözümüz var, öyle olmaları gerekiyor büyümemiz için. 

Sn. Timur Erk 

Sayın Erceber kalan süreyi biraz daha Chemport’a odaklasak iyi olur diye düşünüyorum. 

 

Sn. Haluk Erceber 

Başkanım şunu da söyleyeyim hemen. Türkiye’deki firmaların pardon Avrupa Birliğindeki firmaların %56’sı 

büyük ölçekliyken Türkiye’deki kimya firmalarının sadece %1’i büyük ölçekli. Firmaların çoğu %83 oran 

mikro ölçekli, bu da çok olumsuz bir şey büyüme açısından. Bu burada çok vurgu vurgulaması gereken bir 

nokta. 90 milyar dolara çıkacağını hesapladığımız 2023 yılındaki dış ticaret açığındaki pay. Bu son slaytım 

olacak bu sunumda. 90 milyar dolara çıkacağını hesapladığımız 2023 dış ticaret ayındaki pay Chemport 

gibi bir kimya kümesi olduğu halde 46 milyar dolara düşüyor, bu da Türkiye ekonomisine olumlu bir katkı. 

Buralara harcanacak olan altyapı yatırımları, limanlar dolayısıyla çok kısa zaman kendini dönüştürecek. 

Kaan Bey öbürküne geçelim. 

Önce sizlere Chemport’un kurulum sebepleri üzerinde bilgi vermek istedim. Türkiye’nin rekabet düzeyiyle 

ilgili burada birçok bilgiler var, biraz önce arkadaşlarımız anlattılar iç Pazar büyüklüğünde 114 ülke içinde 

15.sıradayız. Yabancı yatırım ve teknoloji transferinde 65.dünya ekonomik forumundan alınan istatistik 

değerlerdi. Kümelerin gelişiminde gelişinde 43.unutmayalım unutmayalım ki dünyanın da 17.bütyük 

ekonomi ülkesiyiz. Fikir mülkiyet hatlarında oldukça gerideyiz. Limanları olan bir kimya sektör 

kümelenmemiz yok. Kimya sektörü için dış ticaret gelmemesinin sebebi liman ve teknolojik altyapısı olan 

hazır olan kümelenme ortamının bulunmamasıdır. Bu modellerinde arazi kiralama şeklinde yapılması 

lazım çünkü biz arsa spekülatörü olmak istemiyoruz, sanayiciliğimizi sürdürmek istiyoruz. Bütün 

modellerimiz Chemport’ta da arazileri kiralama usulüyle yapmayı tercih ettik. Bu bir kısa özgeçmişi. 

Şuanda Chemport kimya sanayicileri derneğini kurmak için başvuruda bulunduk 1 ay içinde bu 

derneğimizin de kurulacak ve bütün resmi işlerimizin de bakanlıklarla ilgili ve diğer üyelerimizde çünkü çok 

fazlada talep gelmeye başladı, onları grubumuza alacağız. 22 kurucu üyemiz var, 9 tanede derneğin 

kurulmasını bekleyen üyemiz mevcut, ancak bu üye sayısının 1 yıl içinde 75-80’i açacağını düşünüyoruz, ilk 
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yatırım başladığında da 100-120 civarında tesisle çalışacağız. Buraya zaten amacımız zaten yabancı 

firmalarla iş birliği içindeyiz birçok konuda, 2023 ve sonrasında dünya üretim alanında zor bulunan, az 

bulunan, nitelikli kimyasalları üretecek süper güçleri getirmek bu bakımdan çok yoğun çaba sarf ediyoruz 

yani her ayrı dünyanın bir tarafında toplantılardayız. Chemport Projesinin modeli kimya iktisat endüstri 

bölgesidir. Bu modeli Sanayi Bakanlığı ile çalışarak ortaya çıkardık. Zaten böyle bir model vardı Türkiye’de 

yapılmış modeli olmayan bir örnektir. Büyük ölçekli sanayi modelidir. Kendine ait farklı bir yapılanması var 

hızlı çalışan bir yapı. Endüstri bölgesi kurulduktan sonra işletme bölgesi müdürlüğü kuruluyor, o işletme 

bölgesinden Sanayi Bakanlığı, Sanayi Odası, üniversiteden hocalarımız bir ekip oluşuyor ondan sonrada 

organizasyonun işleri, nasıl hazırlanacağı belirlenip işler yürütülüyor. Arazi tahsisi kamu tarafından, 

bakanlık tarafından yapılıyor. Altyapı projeleri yatırımcı taleplerine göre değerlendiriyoruz, bizler fizibilite 

raporlarımızı bakanlığa vereceğiz. Şuan da bizim zaten talep ettiğimiz ve üzerinde durduğumuz yer belli. 

Bunla ilgili de buraları aştık. Görüldüğü gibi chat kararları çünkü bu meclisten geçiyor birçok şey burada ve 

çok hızlı olabilmesi söz konusu. Model bu şekilde işliyor, yatırımcılar işletme müdürüne bağlı, işletme 

müdürü de Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı. Bu mevcut organizasyon muhtemelen bu projeyle 

beraber değişecek çünkü sayın bakanlık genel müdürlerle yaptığımı görüşmede sanayicilerin bu işin içinde 

olması istendi. Yani bizim organizasyonumuz muhtemelen bu şekilde olacak. Gördüğünüz gibi 

üniversiteler, belediyeler, sanayi odaları ve yatırımcıların bir arada olduğu farklı bir model, Türkiye’deki 

iktisat endüstri bölgeleri var ama bu tip bir modelde yok. Var olan yerler enerji üzerine Konya Karaman’da 

bir enerji iktisat bölgesi kuruldu. Ama bizimkinin farkı müşterisi sanayicisi olan bir organizasyon. Biz bunu 

bu şekle getireceğiz, gelmek üzere zaten. Biliyorsunuz lojistik açıdan uygun bölgelerin seçilmesi şart. Biz 

Bandırma tarafında bir yer beğenmiştik, burası denize ve limanlara çok uygundu, çok fazla araştırdık onu. 

Bandırma’nın batısında bir yer. Yaklaşık 30 bin dönüm. 3 bin hektarlık bir alan var burada. Bu bölgede 

kurmak istiyoruz. Kimya sektörünün dar boğazları kısa ve özet olarak hammaddeleri bağımlılık, 

operasyonel verimsizlik. Gereksiz nakliyeler ve tabi bu nakliyeler çokta sehivde olmuyor. Yeni yatırımların 

yapılmaması, liman ve iskelelerle taşımacılık yok, kümelenme yok, sürekli ithalat. Bunlar bizim 

sıkıntılarımız. Bu bölgeyi niye tercih ettik İstanbul, Bursa, Sakarya merkezi kümelenmesi ki bu kümelenme 

Türkiye ticaretinin %60’ına sahip. Genelde bu gümrük değerlerinden alındı, ithalat ve ihracat 

değerlerinden alındı. Kara ve demir yolu ulaşımı, deniz yolu ulaşımı, limanlar için uygun olan, yakında çok 

fazla sayıda iş gücü çekebilmek için beklenen şeyler var, okul, hastane, konut, üniversiteler. Yani 90 bine 

yakın üniversite öğrencisi var bu bölgede. Havalimanları açısından bir sorun yok. Doğalgaz, enerji ve su 

gibi konularında oldukça kuvvetli bir bölge.  

Sn. Timur Erk 

TANAP’ı da söyleyin. 

Sn. Haluk Erceber 

Evet, TANAP Projesi var ama onun dışında biraz sonra göstereceğim haritada, bölgeden geçen bütün 

doğalgaz boruları bizim Chemport alanının hemen ana caddenin kenarından geçiyor. Çok fazla enerji 

kullanan tesisler var, ancak tabi bizim hedefimizde olan başka bir konu var o konuda bir petrokimya 

tesisinin buraya yerleştirilmesi konusu. Türkiye için çok büyük bir ihtiyaç, dolayısıyla da bu konuda da 

çalışmalarımızı yapıyoruz. Enerji Bakanlığıyla da görüşüyoruz. İstanbul İzmit körfez geçiş köprüsü ulaşımı 
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çok kısaltacak bir şey, onun dışında da tren yolları hızlı tren, her taraf bu ağlarla donatılmış. Liman olacak 

olan bölge bu şekilde, deniz derinlikleri falan çok iyi. Arazi kayalık değil, çok uygun bir yapısı var. Bütün 

altyapı araştırmaları yapıldı, depreme karşı oldukça dayanıklı bir bölge nispeten tabi. Doğalgaz enerji 

hatları gördüğünüz gibi ana borular geçiyor ve oradan Yunanistan’a gidiyor.  

Enerji Bakanlığının teşvik bölgeleri arasında Balıkesir 3 numaralı teşvik bölgesinde ancak bu proje çok 

stratejik bir proje, dolayısıyla 5 numaralı teşvikten işlem görecek, bu da ayrı bir avantaj, arazinin yerleşim 

planı budur, mor olan kısım 30 dönümlük bir alandır. Güneyde Bandırma Biga karayoluyla kesiliyor. 

Kuzeyde deniz ve bandırmaya yaklaşık 20-30 kilometre mesafe. Bu organizasyonu daha da büyüttük ve 

son 3-4 ayda dünyada bu işleri yapan kümelenmeleri yapan firmalarla görüşmeye başladık. Organik 

kimyanın Rotterdam’da bir tesisi var, buradan çok fazla gem tanıyoruz, hem de dostluklarımız var, nasıl 

çalıştıklarını biliyoruz. Onun dışında Singapur ile görüştük. Burada gördüğünüz gibi hedeflenen bir 

kümelenme, dünyada söz sahibi, uluslararası pazarda pay sahibi olmak isteyen bir kümelenmenin nasıl 

olması gerektiği gözüküyor. Yaklaşık 43 kilometre uzunluğunda bir liman var ama bizim Türkiye’de liman 

dediğiniz zaman limanlar terminaller. Bizim öyle büyük limanımız yok ama terminallerimiz var veya 

iskelelerimiz var, bu şekilde komple bir bakış açısıyla baktığın zaman dünyada birincidir Rotterdam, 

Şangay’la çekişiyorlar. Uç kısımdaki yerler şu okyanusa açık olan yerlerin tamamı denize doldurularak yani 

Hollanda’da kayada yoktur, deniz doldurularak yapılmıştır. Hala projeleri var burada, gelişmelerin bir kısmı 

2015’te bitecek. Bunların hizmet ettikleri likit bal, konteynır, kuru yükler, bunların hepsinin baştan 

planlaması lazım, biz bu aşamalardayız. Geçen hafta bir toplantımız vardı geçen Cuma bugün. 

Bunlarda gördüğünüz gibi bir sanayi bölgesi nasıl oluyor, ne büyüklükte. Tabi bu şekilde müdahale etmek 

zor, mücadele etmek zor rekabetçilik ortamında. Burada Rotterdam’ın bir sunumundan alınmış bir şeydir, 

sol tarafta parça parça olan şeyler Türkiye veya Türkiye gibi olan ülkelerde yapılan kümelenmeler. Arazinin 

tamamını kullanmadan ancak sağ tarafta gördünüz biz böyle yaparız, tamamını arazinin kullanırız, 

gerekirse içeriye doğru girip limanları büyütürüz. Her tesisinin önüne isteniyorsa gemisini yanaştırırız, bu 

şekilde de hem emniyetli hem de verimli yatırımcılarla çalışırız dediler. Brezilya’da Porto Central, geçen 

sene Umman’daki Porto’yu bitirdiler, bu sene Porto Central’de anlaştılar. Hollanda hükümeti Porto of 

Rotterdam’a yarısına ortaktır, araziyi zaten onlara kiralayan şeydir dolayısıyla Hollanda hükümeti de bu 

işin içine giriyor. Zaten bizim hükümetimizle Hollanda hükümeti arasında başlangıçta olsa da masada 

konuşmaya başlandı. Gördüğünüz gibi içeriye doğru girip limanları ve iskeleleri, tesislere hizmet verecek 

boru hatlarını yarattı. Benim son cümlem rekabetçilik açısından da baktığınız zaman enerji Sayın 

Başbakanımın da belirttiği gibi enerji çok önemli, daha ucuz enerjiler, daha kaliteli, daha yüksek yaygın 

kullanabilen enerjiler üretmek lazım. Enerji verimliliği ve tasarruflarını arttırmak lazım, onun dışında 

lojistik çok önemli, çok gereksiz masraflar olabiliyor, tesislerin kendi içinde boru hatlarında böyle işlerin 

yapılması hem teknoloji, hem iş güvenliği açısından çok çok önemli. Birde ben ona eklemek istiyorum 

Türkiye’de eğitim seviyesi maalesef ortalamamız istenilen bir noktada değil, bunun arttırılması lazım. 7-8 

yıl olan eğitim yılları averajımızın 10-11’e çıkması lazım. Kimya sektörü gerçekten yüksek kalitede 

elemanlarla çalışan bir sektör. O bakımdan daha nitelikli insanlara daha yüksek gelirler sağlayarak 

çalışması gereken bir sektör, eğitim artmasında fayda var. Çok teşekkür ediyorum. 
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Sn. Timur Erk 

Hemen sorulara geçiyoruz. Buyurun. 

Sn. Mehmet Korgün Şengün 

Saygı ve hürmetlerimle, çok kısa anlatıyorum.  Size soruyorum başkanım mümkünse, Bay Erceber’e de 

sorabiliriz. Mehmet Korgün Şengün MKS DevO kimya yönetim kurulu başkanıyım. Biz bandırmada ve 

etrafında yaklaşık 5 kimya sanayicisiyiz. Kurucu listesinde maalesef göremedim ama bu bizim 

tembelliğimizden olsa gerek, çalışmamışız dersimize, sizin dediğiniz gibi yanaklardan öpücüğü hak 

etmeyeceğiz bu şekliyle biz, fakat biliyorsunuz Nasreddin Hocanın hikâyesinde mühim bir şey var, hani 

damdan düşünce doktoru getirmişler dur elleme beni düşen gelsin demiş. Siz düşene gelmemişsiniz çünkü 

Bandırma çok enteresan bir yer, çok doğru bir seçim, çok güzel bir seçim ama yaklaşık 8 senedir 

Bandırma’da kimya sanayiciliği yapmaya çalışan bu sanayici kardeşiniz Bandırma’yla ilgili size birkaç bir şey 

söylemek ister. 1 bu Chemport inşallah hayata düşer, neferiyim, bir görev düşerse peşine gelirim hiç 

tartışmasız lakin açmazlar var büyük açmazlar var. Birincisi 2005 senesinde başlayıp 2008 senesinde biten 

eski maliye bakanımız Sayın Unakıtan’ın bir macerası vardır bu bölgede, bir santral kurmak istemiştir ve 

buna batıda kimya tesislerini buna ilave etmek istemiştir, yer de dut limanıdır, yapılamamıştır, çok ciddi 

siyasi güçlerine rağmen yapılamamıştır çünkü bandırma ve etrafındaki köylü çok değişik bir köylüdür. Kati 

suretle bu tür sanayileşmeye müsaade etmeyecek tarzdadır. Çok çalıştılar, köy köy, muhtar muhtar, kahve 

kahve gezdiler emin olun en sonunda çok büyük nümayişler çıktı, köylü bu duruma rıza göstermedi ve 

bırakıp gitmek zorunda kaldılar, çok ciddi güçlere rağmen bırakıp gittiler. İkinci mesela Bandırma’yla 

alakalı olarak da sizin seçtiğiniz bölgenin Unakıtan beyin seçtiği bölgeyle çok ciddi bir farkı var zira bizim 

3573 sayılı zeytinciliği koruma kanunumuz var. Bu kanunu her ne kadar torba yasada değiştirmeye çalışsak 

da malum torba yasamızın ana fikri nükleer santralimiz ki neferiyiz. Yanlış doğru başka bir şey çevre 

tarafından tartışılacaktır bambaşka ama ülkenin mevcudiyeti için benim kanaatim doğru fakat torba 

yasanın yüzüne baktığı taraf bu taraftır. 

 

Sn. Timur Erk 

Konuyu çok güzel özetlediniz, hakikaten de sıkıntılar bunlar ama şimdi sorunuza geçin, öğle yemeğinde 

beraber oturalım Haluk Bey size refakat etsin, sizden feyz alalım buyurun. 

Sn. Mehmet Korgün Şengün 

Estağfurullah, söylemek istediğim şey şu, bu Chemport meselesiyle alakalı olarak yapılan çalışmalarda 

mutlaka BAĞFAŞ, Hidrojen Peroksit AŞ, Etibor, Unakıtan bey ve benim MKS’de o firmamın bu bölgeyle 

ilgili çok ciddi tecrübeleri var. Lütfen beraber olalım bunları çözmeye çalışalım lakin ben şeyi sormak 

istiyorum başkanım, bu tonu 3 bin Euro olacak mal nedir bu bölgede üretilecek? Çünkü sizin basın 

bültenlerinizin de yakından takip ediyorum 3 Euro bölü kilogramdan aşağı mal istemiyoruz biz burada 

diyorsunuz, 3 bin Euro. 
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Sn. Timur Erk 

Yanlış okumuşsunuz dolar. 

Sn. Mehmet Korgün Şengün 

3 bin dolar, peki ben Euro olarak hatırladım özür diliyorum ama 3 bin dolarlık bana şöyle gemiyle gelecek 

bir hammadde olsa olsa bu inorganik olur. 

Sn. Tufan Çınarsoy 

Efendim Tufan Çınarsoy , BOSAD genel sekreteri. Ben panel başkan ve katılımcılara teşekkür ediyorum.  

Duyulmuyor mu? Değişik kişilere sorum var ama kısaca bahsedeyim. Sayın Saruhan’a bir sorum var. Ama 

şunu söyleyeyim Türk imalat sanayi rekabet gücünü anlatırken geniş boyutlu konulara değindi ama 

özellikle Saruhan Beyden şunu rica ediyorum biz de sanayicilerin içinde yıllardır çalışan kişiler olarak 

esasında imalat sanayinin en büyük sorunu sanayici kültürünün ortadan kalkmasıdır. Yani yeni bir 

sanayiciliğe heves ortadan kalkmıştır. 70’li 80’li 90’lı yıllarda bu nasıl konulabilir imalat sanayinin stratejik 

gelişimine yönelik çalışmalarda bulunması gerekir diye düşünüyorum ama henüz bu konuda bir gelişme 

olmadığını düşünüyorum. Acaba bu konuda bir sanayi odasında çalışma yapacakmışız. Bakanlıklardaki 

arkadaşlara ortak yönelttiğim soru şu maalesef kimya sanayi stratejisinde ortaya konan hedeflerin 

gerçekleştirilmesinde bürokratik koordinasyon ve eş güdüm söz konusu beklenen ölçüde olmadı. Her 

şeyde bir sıkıntı çekiyoruz acaba 2-3 bakanlık Ekonomi Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı ve diğer bakanlıklar 

ortak bir kurul vasıtasıyla hedeflere ulaştırmada bizlerle beraber yoğun bir şekilde çalışmayı düşünürler mi 

birde Haluk Beye bir şeyim var. 

Sn. Timur Erk 

Bunu Sn. Ali Babacan’a sorun. 

Sn. Tufan Çınarsoy 

Ama hassasiyetimizi belirtelim. Ben teşekkür ederim ama dikkatimi çeken bir eksiklik değil de yönlendirme 

olması gerekir, bu bir ana kümelenme modelidir. Esasında bunla beraber planlanması gereken alt 

kümelenme modellerinin de bölgesel çapta planlamasıdır. Eğer bu olmazsa İstanbul sanayinin Kocaeli 

sanayinin 10-20 sene sonra yapılaşma sürecindeki sıkıntıları burada çekeriz. Benim dikkatimi çeken öneri 

şu Chemport’ta kimya sektörünün temel girdilerine, yan girdilerine yönelik mi bir yatırım süreci olması 

gerekiyor yoksa onla beraber bir entegrasyon içinde üretiminde mi beraber olması gerekiyor. Ama şuna 

dikkat etmemiz lazım organize ihtisas bölgelerindeki toplam işletme ölçeğine dikkate alınarak en azından 

oradaki metre kare açısından, üretim açısından ortaya konan üretim ve katma değer şeyini burada daha 

yüksek olmasının şartlı getirilmesi lazım yoksa siz Chemport’ta düşük sanayicilerin karışık bir bölge haline 

gelirsiniz, bizim genel stratejik hedeflerimizde kimya hedeflerine ulaşamayız. Burada kesin hudutlar 

konması lazım ben burada görmüyorum. Haluk Bey kesinlikle Chemport’ta yatırım ve üretim ölçeğinde 

hedeflerini belirleyip ona göre kiralanma ve yatırım sürecine girmesi gerekiyor, teşekkürler.  
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Sn. Timur Erk 

Sayın Saruhan. 

Sn.Sadık Aslan Saruhan 

Yeni sanayici stratejisi nasıl olmalı şeklinde evet. Tabi şuanda Türkiye konuşmam da söylemiş olduğum gibi 

1980’den beri biz Türk iş dünyası, şu son 10 yılda dünyayla entegrasyonu daha yeni yeni öğrenmekteyiz. 

Bu anlamda dünyayla rekabet edebilecek ve kurallara ayak uydurabilecek bir sanayi özlüyoruz tabi bu tek 

başına sanayicinin yapabileceği bir şey değil. Konuşmamızda ifade ettiğim gibi üniversitelerin bilimsel 

yanını alarak devletin desteğiyle çağdaş bir üretim ve dünyaya rekabet içinde olan bir sanayi olarak 

düşünüyorum. Burada da işveren ilişkilerindeki uyumda çok önemlidir. Sanayiciye fazla yük olmayan ama 

işçiyi de refah seviyesinde tutabilecek bir san mayi diye düşünebiliriz yani. 

 

Sn. Haluk Erceber 

Tufan Beyin sorusuna şöyle cevap vereyim zaten Chemport Projesi tek aşına sanayicilerin talebine 

yürüyen bir proje değil, devletle iç içe olan bir proje. Bilim Sanayi ve Teknoloji bakanlığının kontrolünde 

giden bir proje ayrıca bu proje için 7 ayrı bakanlık önümüzdeki kasım ayının son günlerinde bir teknik 

kurulu kuracaklar. Birçok sorunlar bu kurulda görüşülecek. Bu amaç aslında hızlı yürümesidir işin ancak 

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kimya ihtisas endüstri maddelerinden bir tanesi de geçen hafta 

sayın genel sayın genel müdürümde söyledi, bu bölgelerde yüksek teknoloji yatırımları ileri teknoloji 

özellikle kimyanın seçilmesinin sebebi de bu. Başka bir sektörde seçtiklerini ifade ediyorlardı, yüksek 

teknolojik yatırımların desteklenmesi artı programda olan ithale ikamı olan birçok ürünün Türkiye’de 

üretilmesi oradaki tablolardan birini hatırlayacaksınız, 2023’te 90 milyar dolar dış ticaret açığı olması söz 

konusu. Chemport olursa bu yarıya düşerdi deniyor. Amaç Türkiye’de olmayan üretimleri Türkiye’de 

yapabilecek sanayi tesislerini kurmak. Büyük satın almaların avantajını kullanıp tesislerde karlılığı 

arttırmak, dolayısıyla  sanayicinin daha çok kar elde edip daha çok Ar-Ge’ye para harcaması, yatırımlarını 

kuvvetlendirmesi yönündedir. Ama ileri teknoloji, yeni ürünler hem kriter para var. Ama yüksek teknoloji, 

yeni ürünler yani hem kriter olarak var. Sanayi genel müdürümüz toplantıda bunu vurguladı, zaten artık 

birçok yerde arazi tahsisi şudur budur teknolojik olmayan bir yatırıma kimse arkasında durmayacak. 

Sn. Timur Erk 

Ersan Hoca.  

Sn. Ersan Kalafatoğlu 

Ersan Kalafatoğlu, Marmara Üniversitesi, benim Murat Yıldız beyefendi ve Çağrı Bacak beyefendiye birer 

sorum var. Bu sentez desteklerinde proje destekleme oranın çok düşük olduğunu gördüm. Çok düşük 

oranda desteklendiğini gördüm. 8’de biri veya daha düşük. Bunun nedeni finans eksikliğimi veyahut ta 

projelerin yetersiz oluşumu falansa yani devletimiz zengin aslında pek çok yere para ayırabiliriz. Bu sentez 

desteğinin arttırılmasının yararlı olacağını düşünüyorum. Kaliteli değilse o zamanda bu konu da faaliyet 

göstermek ne bileyim projeyi hazırlayan sanayicilerin daha iyi yeterli proje birde faaliyet yapmak gerekir 



39 
 

diye düşünüyorum. Çağrı Bacak Beye bu şeyde kümelenme modeli çok güzel, bunu yaparken orada 

olmazsa olamaz 30 üniversite ve bin sanayi kuruluşu bardı yanlış görmediysem. Bu bölgeleri programı 

yaparken bir beklentiniz veya bir öngörünüz var mı? Kümelenme olacak gibi. Böyle bir beklentiniz veya 

böyle bir öngörü çalışması yapıldığını merak ediyorum. 

Sn. Murat Yıldız Bilsan 

Teşekkür ediyorum, bu soruyu bizim bakanlık olarak üniversitelere sormamız lazım çünkü bizim Santes 

biliyorsunuz üniversite sanayinin geliştirilmesi için bir programdı. Santes’in bütçesinde hiçbir sıkıntı yoktur 

tam tersine bize bakanlığın daha doğrusu Maliye Bakanlığının bize vermiş olduğu bütçenin 10’da birini. 

Sn. Timur Erk 

2015yılında ayrılacak bütçe nedir? 

 

Sn. Murat Yıldız Bilsan 

Bütçede inanılmaz para var. Burada bakanlık olarak biz Santes proje değerlendirme kısmında biliyorsunuz 

akademisyenler geliyor. Akademisyenler şeffaf bir ortamda proje yürütücüsü ve firma sahibi projesini 

tanıtıyor akademisyenler buna olumlu olumsuz olarak karar veriyor. Bu süreçte bakanlığın hiçbir etkisi 

yok. Burada akademisyenler o projeyi inovatik ve Katma Değeri yüksek bir proje olarak görüyorsa 

desteklemez, bu süreçler tamamen akademisyenlerin elinde ve nitelikli projelerin gelmesi de bakanlığın 

değil firmaların elinde. Bütçeyle ilgili bir sıkıntımız yok bizim. Biz zaten her gittiğimiz yerde Santes’i, Ar-

Ge’yi işte tekno girişimi anlatıyoruz yani bizde para var gelin size para verelim 

Sayın Mustafa Bağan  

Ben Sayın Murat Yıldız’a bir soru sormak istiyorum. Santes’in yapısında bir değişiklik bekleniyormuş galiba, 

TUBİTAK’la çalışma gibi bir şey öyle bir şey var mı? 

Sn. Murat Yıldız 

Evet. 

 

Prof. Dr. Semra Ülkü 

Efendim ben İzmir İleri teknoloji Enstitüsü emekli rektörüyüm. Kimya mühendisliğinin istihdam alanıyla 

ilgili bahsediyor. Gerçekten nitelikli mühendisler yetiştiriliyor ancak bunların istihdamında sıkıntı olduğunu 

söylüyorum. Gerek kimya mühendisliğinden beklentilerin sanayicinin gözden geçirilmesi gerekiyor, bu 

nedenle de nitelikli öğrenciler maalesef kimya mühendisliği bölümleri değil kimya mühendisliğinden 

doğan jenerik biyomühendislik olsun, çevre olsun o bölümlere gitmeye tercih etmeye başladı, bu konuda 

sanayicimizin kesinlikle önlem alması gerekiyor.  
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Sn. Timur Erk 

Çok güzel bir konuya değindiniz demek ki planlama yok. En azından Güney Kore’deki planlama bizde yok, 

ne yapmak lazım nitelikli kimyager yetiştirmek için belli bir kota olması lazım, bazı üniversitelerin ivedilikle 

kapatılması lazım. 2 masa 1 sandalye hoca var öğrenci yok. Puanlar gittikçe aşağı düşmüş bu konuda 

mutlaka ve mutlaka reform gerekli. 

Sn. Prof. Semra Ülkü 

Ondan öte sanayicimizin de kimya mühendisi nedir, kimyager nedir, teknisyenden ne beklenir bunun adını 

koyması lazım. Bir önemli hususta ben aşağı yukarı meslek hayatımın 40 yılını sanayi üniversite iş birliğine 

adamış bir arkadaşınızım. Bu bağlamda çok karınca adamıyla dahi mesafe kat edemiyoruz. Güvensizliğinde 

bunun rolü var, ayrıca beklentiler çok farklı, sanayicimiz günlük problemlerine acil çözüm bekliyor, hâlbuki 

üniversitenin önderlik etmesi gerekir ve bizim en büyük sıkıntımız Ar-Ge’ye zaman tanınması, üniversitede 

bakıyorsunuz teknisyen kadrosunu büyük zorlamalarla verir. Benim bir öğrencim orada araştırmaya gitti, 

birlikte çalıştığı hocayla beraber çalışan 150 araştırıcı var arkadaşlar. Bizim öğretim üyemiz bir araştırıcıyı 

parası ödenen bir araştırıcıyı bulmakta zorlanıyor, bundan hangi patenti beklerisiniz. Bu konunun gözden 

geçirilmesi lazım, sanayicimizin de Ar-Ge’nin zaman aldığını uzun soluklu bir iş olduğunu benimsenmesi 

gerekir. 

Bir şey daha söyleyeceğim. Teknoloji geliştirme bölgelerine yönelik rektörlüğüm süresince İzmir teknoloji 

geliştirme bölgesi sanıyorum Türkiye’deki ikinci bölgedir kurucularındanım. Kimya sanayi bölgede çok az 

mevcut. Bunun temel nedenlerinden bir tanesini ben o zamanlar şimdi bilemiyorum. Firmalar kendilerine 

özgü gizlilik nedeniyle bölgede 1-2 laboratuvar kurmak ister ve bu büyük yatırım gerektirir. Tutup da firma 

sizi 10 yıllık vergi muafiyetim olacak diye bölgeye gidip bir laboratuvar kırmak istemez. Bölgedeki firma 

mutlak suretle üniversiteden yararlanacak ama kendine özgü bir laboratuvarının da olması gerekir. Bunun 

yerine vergi muafiyetinin proje bazında her yeri proje kabul edildiği takdirde vergi muafiyetinin 

sağlanmasının önem taşıdığına inanıyorum, teşekkür ederim. 

Sn. Timur Erk 

Semra Hocama teşekkür ediyorum ama ondan evvel benim cevap hakkım var. Sanayici ne ister, 1 ilk defa 

Ar-Ge ve inovasyon bir kültürdür, gelişmesi bir süreç ister, bizim patronların ben belki istisnayım, nedir 

genelde kültür seviyesi, eğitim düzeyi düşüktür, şimdi yavaş yavaş değişmeye başladı bu. Y jenerasyonu 

devreye girdikçe bu mutlaka artacaktır, o yüzden kısa zamanda sonuç isteriz. Hâlbuki Ar-Ge’nin bir zamana 

bağlı olması söz konusu değildir dolayısıyla bu konuda çok haklısınız zaten sizi onun için 10 seneden beri 

şuralara davet ediyoruz ki bu konular gündeme gelsin diye. Yapılacak iş nedir daha çok uygulayan, Santes 

gibi konularda üniversite sanayi iş birliğinde modelciliği biraz daha farklılaştırmak ve çeşitlendirmektir. 

Ben umutluyum, yaşım 70 ama umutluyum. Evet, son soru. 

Sn. Ali Sına 

Ben çok teşekkür ederim. Ben Ali Sına Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya bölümü başkanıyım aynı 

zamanda petrokimya ve kimya gruplarında sektöre standart hazırlıyorum ilgili gruplarda görev yapıyorum. 

Ben hocama katılıyorum bu Türkiye’de maalesef oturmadı, üniversitede ayrı bir şura yapmak lazım. 
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Üniversiteler bu konuda son derece sıkıntılı durumda ama ben buna geçmeden önce Güven Beye çok kısa 

bir şey sormak istiyorum Kalkınma Bakanlığı destekli projeler kapsamında alınan cihazları göremedim, 

bunlar KDV istisnasına tabi mi? 

Bir ikinci konu daha var çünkü tekno kentlerle ilgili %57 yazılım firmasının tekno geliştirme bölgesinde 

olduğundan bahsetti, bu çok dramatik bir durum çünkü diğer sektöre baktığınızda bu çok minimal 

düzeyde kalıyor, bizim tam tersi bir orana sahip olmamız TGB’lerin başa ulaştığını gösteriyor. TÜBİTAK’ın 

koyduğu 5 modül çerçevesinde şekilleniyor, bizim uluslararası modül koyma şansımız yok. 

Sn. Timur Erk 

Sayın Saruhan Semra Hocanın sorusuna bir katkı. 

Sn.Sadık Aslan Saruhan 

Sayın hocamızın özeleştirisine katılıyorum bende doğru ama şunu da unutmamak gerekir ki Türkiye 

eskiden lokal düşünün Türkiye sanayicisi bugün küresel düşünüyor. Yani dünya pazarlarında ne kadar pay 

alırımın orta ve uzun vadeli hesaplarını yapıyor. Sayın başkanın da dediği gibi yeni kuşak daha iyi 

öğreniyor, dış ticareti öğreniyor, üretim ve ihracatı öğreniyor daha bilinçli, daha sabırlı ve azimli gidiyor. 

Bizde İstanbul sanayi odası olarak bu tabuları kırmak ve başlattık çalışmalarımızı, sayın hocalarımızı 

dinliyoruz, biz onlardan ne istiyoruz, sanayici bugün kendini heyecanlandıran bir proje bulduğu zaman 

hemen o anda startı verir ve uygulamaya geçer, o anlamda üniversiteleri yalnız eğitim yuvası değil 

projelerini sanayiciye getiren bir yaklaşıma bekliyoruz nasıl ki eskiden biz bankalara giderdik şimdi 

bankaların genel müdürlerine kadar giriyorsa sanayici de girmeli.  

Sn. Timur Erk 

Hocalar ayağımıza gelmesin ama biz de gidelim onlar da gelsin. 

Teşekkür ediyorum sayın hocam. Ben Fırat Üniversitesi dekanıyım. Ben sadece bu kimya mühendisliği 

eğitim süreciyle ilgili karşılaştığımız bir sıkıntıyı burada sadece kimya mühendisliği eğitim süreciyle ilgili 

karşılaştığımız bir sıkıntıyı burada paylaşmak istiyorum. Fırat Üniversitesi kimya mühendisliği bölümü aşağı 

yukarı 40-45 yıllık geçmişi olan bir bölümdür ve son 1-2 yılda biz bu bölüme öğrenci bulmak noktasında 

ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıyayız, bunu sonuçta bu sektörün gelişmesi kimya mühendisleri ve kimyagerler 

tarafından gerçekleşecektir. Yani şuan bizim karşılaştığımız durum talebin azalmasından kaynaklanan bir 

durum değil. Bizim altyapımız mevcut olmasına rağmen aslında birçok üniversite de bu bölümlerin 

açılmasıyla bölümler bu duruma düşürüldü. 

Sn. Timur Erk 

Hocam Sayın Alkin’i dinlediniz, adam bu işin profesörü. Kendi kızını ikna etmekle uğraşıyor, eğer bir 

kimyagerlik okuyacak bir talebe geleceğini göremezse oradan çekiliyor ama gelecek kimyada var, son 3 

sene de kimyada bir aşama vardı, eskiden kimse suratıma bakmazdı benim şimdi kimya gel sen Timur bey 

diye çok toplantıya çağrılıyoruz, sabırlı olalım, ihracatta ikinciliği yakalamış durumdayız, her şeyde de bu 

Chemport gibi benzer projelerle bir yere varacağız. Teşekkürler diyorum ve hepinize afiyet olsun diyorum. 
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Bir dakika durun durun panelistlere sayın başkan nerede Murat Başkan? Panelistlere bir plaketimiz var.  

Değerli panelistlerimize hatıra niteliğinde. 

Murat Yıldız Beyi davet ediyoruz. Sayın Çağrı Beyi. Haluk Beyi rica ediyoruz. Birde toplu şekilde bir fotoğraf 

rica edeceğim. 

Sayın katılımcılar yemeğimiz sağdaki salonda verilmektedir, hemen çıkıp sağa dönüyorsunuz. 

Hemen çıkışta sağda salonumuz, afiyet olsun şimdiden. Dönüş saatimiz olarak da 2 diyoruz, 2’de burada 

bir arada olacağız inşallah. 
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II. Panel 

Konu : KİMYA SANAYİİNDE KATMA DEĞERİ YÜKSEK KİMYASALLARA 

GEÇİŞ SÜRECİNDE ÖRNEK SANAYİ UYGULAMALARI 

Moderatör: 
Sn. Prof.Dr.Serdar Çelebi 
(Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi) 
 
Panelistler: 

 Sn.Timur Erk 
(Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği Y.Kurulu Başkanı) 
Konu : Kimya Sanayinde Katma Değeri Yüksek Kimyasallar ve   
Bunların Teknolojik Kullanımı 

 Sn. Sadettin Korkut 
         (PETKİM Genel Müdürü)  
         Konu: Petrokimyasallarda Trendler 

 Sn. Yavuz EROĞLU 
         (PAGEV Y.Kurulu Başkanı)  
         Konu: Katma Değeri Yüksek Plastikler 
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Sn. Prof.Dr.Serdar Çelebi 

Biliyorsunuz, sabah ki oturumda da soruldu, işte Türkiye’nin artık değerli kimyasala veya katma değeri 

yüksek kimyasallar üretmesi gerekiyor, bunlar nedir, ne olmalıdır diye, Balıkesir bölgesinden bir 

sanayicimiz soru yöneltti, çok haklı, biz TKS ve Kimya Sanayi Meclisi olarak şu anki saptamalarımıza göre, 

Türkiye Kimya Sanayi ihracatının ortalama birim fiyatı yanılıyorsam Sayın başkanım beni düzeltsin, 1 buçuk 

dolar kilogram bazında.  

1.70’e çıktığını bugün öğreniyorum, genelde bundan 6 ay ve 1 sene önce 1 buçuktu, demek ki 1.70’e 

çıkmış, tabi ki bu yeterli değil, yeterli olmadığını sabah ki oturumda konuşmacılar bir sürü slaytlarını 

değişik şekilde ifade ettiler, mesela ben şeye baktığımda Ocak-Ekim 2014’e baktığımızda şuan Ekim 

sonuna kadar ihracatımız yaklaşık 15 milyar dolar civarında, geçen yıl aynı dönem de 14.3 milyar dolardı, 

bu %4.42’lik bir artışa ilave ediyor, ama bu değerlendirmeyi Ağustos ayındakine baktığımızda yüreğim cız 

etmişti, -%2.2’lik bir düşüş vardı, geçen yılın aynı dönemine göre, bu yıl ihracatımız kimya sanayisinde 

muhtemelen 18 milyar dolar civarında olması tahmin ediyoruz, ben başka bir tabloya daha baktım, o 

tabloda rakamlarla çok boğmak istemiyorum ama kimya sanayinin Türkiye’nin toplam ihracatı içindeki 

payı, geçmiş yıllarda 2011’de %12.15 ve genelde şuan %11 civarında, şimdi siz de biliyorsunuz, Türkiye’de 

ihracatta üç önemli sektör var, işte otomotiv, tekstil ve kimya sanayi, zaman zaman biz tekstille yer 

değişebiliyoruz, şimdi sabah ki oturumda Sayın başkanım söz vermedi ama soru sormak için, mesela bu 

özellikle kümelenme modelindeki Çağrı Bey burada mı acaba, hah burada, mesela siz bir tercih 

yapmadığınızı belirttiniz, kümelenmeler için bir tercih önermiyoruz dediniz, ben açıkçası buna 

katılmıyorum, yani bugün Türkiye’nin ihracatta lokomotif sürücü sektörleri, otomotiv, tekstil ve kimya ise 

bence kümelenme çalışmalarında bunlara öncelik verilmesinde yarar var, Allahtan Chemport’umuzu 

başlattık da oradan yüreğimiz biraz rahat, yani açıkçası devlet burada bu tür şeylerde yer almalıdır, çünkü 

zaten devletin desteğiyle olmazsa olmuyor, sabahleyin bunları dinledik. Şimdi başka bir şey, kimya sektörü 

bir başka nokta, her ne kadar ihracatı söylüyoruz, ithalatı söylemiyoruz, çünkü ithalat başımızı en çok 

ağrıtan ve fazla açık veren bir sektörüz, Türkiye’nin dış ticaret açığında bayağı payımız var, yaklaşım 25 

milyar dolar bir ticaret açığına neden oluyoruz, bu da az bir rakam değil, işte bunları aşabilmek bence daha 

önemlisi Türkiye bugün son yıllarda yapılan politika sonucunda şükür etmek lazım, kişi başına ortalama 9-

10 bin dolar bandına geldi, fakat kişi başına 9-10 bin dolarlık gayri safi yurt içi hasılayı siz daha yüksek 

değerlere geçirmemiz lazım, kalkınmış bir ülke olmak için bu değerin üstüne 15-20 bin dolarlara gitmemiz 

lazım, şimdi bugünkü yapıyla, bütün sektörler için de geçerli, bazı temel değişiklikler yapamazsanız sizin 

kişi başına geliri 10 bin doların üstüne çıkamazsınız, yani Türkiye artık hat değiştirme noktasına gelmiştir, 

yani yol aldığımız hattı daha üst seviyeye çekmemiz lazım, biz tabi bugün kimya endüstrisi olarak 

kendimize düşen ne yapabiliriz, onu tartışacağız ve konu olarak hepiniz biliyorsunuz, açıkçası kimya 

sanayide katma değeri yüksek kimyasallara geçiş sürecinde örnek sanayi uygulamaları konumuzun başlığı 

bu, Sayın Mustafa Bey gelemedi, onun yerine Sayın başkanımız Timur Erk Bey görüşecek, Sadettin Korkut 

Bey PETKİM genel müdürü biliyorsunuz, Yavuz Eroğlu da herhalde birazdan katılacak, ben iyi bir panel 

olmasını diliyorum, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Önce Sayın Timur Erk’i davet ediyorum.  
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Sn. Timur Erk 

Şimdi ben hayatta çok yerde liberoluk yaptım, esasında bu kürsünün sahibi Mustafa Yılmaz, kim Mustafa 

Yılmaz, Aksa’nın eski genel müdürü, yine liberoluk yapmak durumundayım, Dow Chemical’la Aksa ortak 

bir şirket kurdu iki sene evvel, 1 milyar dolarlık, onun şu anda Dowaksa’nın konu ile ilgili bu ekonomik 

değeri yüksek, katma değeri yüksek kimyasal üretimi için bir atılım içinde, ama ne yazık ki çok önemli bir 

toplantı çıktığı için, biraz da emir kulu olduğu için bizim gibi zamanı bol adam değil, sonuçta onun yerine 

hemen ben girdim, ben girince tabi ki durum biraz değişti, onun konuştukları çok daha farklı olabilirdi, 

inşallah bir sunumunu alırız, ileride sizlerle paylaşırız, ben daha ziyade Dünya Kimya Sanayiindeki trendleri 

anlatacağım, ondan evvel Avrupa Kimya Sanayi Konseyinin Genel Kurulu’na katıldım, orada toplantılarda 

bulundum, orada bizim için önemli ve sabahleyin gündeme gelen konulardan cımbızla bazı mevzuları 

çekeceğim ve sizlerle paylaşmağa çalışacağım, 132 katılımcı var, halbuki kayıt yapan 183, dolayısıyla biraz 

fire vereceğiz, olsun kalan sağlar bizimdir diyorum. Bana göre bu toplantı çok şeylere namzettir, özellikle 

konuları itibariyle, içeriği itibariyle ve konuşmacıları, panelistleri itibari ile katma değer mutlaka 

yaratacaktır diyorum, bu konuda emeği geçenlere başta Murat Akyüz KSP Dönem Başkanımız olmak 

üzere, bütün eş başkanlara STK liderlerine ve de mutfakta çalışanlara, Fatma’ya, Mehmet’e ve Erkan 

Baykut’a teşekkürü borç biliyorum, bu girişti, liberolukla alakası yoktu, şu transatlantik şeyi var ya, Alkin 

bayağı bir tabiri caizse giydirdi ya, biraz da pek Amerikancı birisi değil galiba, sosyalist tarafı ağır basıyor 

herhalde, bana göre güneş sadece doğudan doğmayacak, batıdan da doğuyor, nedir tam rakamı 

konuşalım, 1 milyon BTU 4 dolar, buna karşılık doğalgaz alternatif 1 milyon BTU 12 dolar Avrupa’da, 

Japonya’da 14-15’e kadar çıkıyor, ha Amerika şimdilik söylenenin hilafına şunu söylüyorum, benim aldığım 

bilgiler doğrusunda Amerika pek ihraç etme niyetinde değil, tamamen o konuya konsantre olmuş ve 

sadece Shell Gaz ve Fracking nedeniyle 10 tane Petrol Kimya yatırım var, doğru mu Sadettin Bey, 

dolayısıyla sadece Çin’den, Hindistan’dan doğmayacak güneş, batıdan da doğmaya devam edecek, bir 

Obama keşke burada olsaydı da biraz diyalog yapsaydık, evet Obama gördü, herhalde vahiy geldi, hizmet 

sektörüyle bu işin gidemeyeceğini anladı, biz de anladık ama daha yeni 1-2 ay içinde anladık, 2000 yılında 

imalat sanayi payı, toplam içinde %21 iken şu anda %14’lere düşmüş durumda, hizmet sektörü çok çok 

artmış durumda, hizmet sektörüyle yalnız orta gelir tuzağını aşamıyoruz, aşmak için ne yapmamız lazım, 

real sektöre geri dönüş yapmamız lazım, son gördüğümüz dünkü yayınlama dahil, o dönüşüm 

programındaki ana konu budur, çok şükür diyorum, vahiy geldi, şimdi arkasının gelmesi lazım, bir an evvel 

çıkılması lazım, bu fikirlerin geliştirilmesi lazım, kimya sektörü de bunun içinde çok önemli bir paya sahip 

olacak, 7. roundtable discussion var, kimle? AB ile Amerika arasında, hangi konuda? TTIP Transatlantik 

Anlaşması, hala bazı konularda sinerji oluşmuş değil, uyum sağlanmış değil, nedir, label write ve 

transparency, bu konuda da hala uyum sağlanmış değil, dolayısıyla bu köprünün altından çok sular 

akabilir. Biliyorsunuz bir cracking var, bir de fracking var, fracking’i burada bilmeyen yoktur, hocalar 

benden daha iyi bilir, ama bilmeyenler için çok kısa, bu Shale Gas’ın üretimi ile ilgili sistemde fracking esas 

teknolojinin ismi, bu fracking’de de kimyasallar kullanılıyor, onun safa kullanımı için bir sürü sıkıntı var, 

onun için AB biraz uzaktan bekliyor, içinde Polonya’nın bir girişimi var, Türkiye henüz bu girişimde değil 

ama çalışmalar sürüyor, bunun haricinde Japonya Çin’in bu gelişmesine karşın rekabetçilikte hala 

sürdürüyor, yani hala itilmiş kakılmış değil, AB’nin payı %34’lerden %22’lere %23’lere düştü, hala düşmeye 

devam ediyor, ama Japonya öyle değil, Japonya hala nereden kurtarıyor, yüksek teknoloji kullanımından 

kurtarıyor, ABD şimdi bunu algılamış durumda, daha da aşağı inmesini önlemek için elinden geldiği kadar 
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ne yapıyor elinden geldiği kadar rekabetçilikte sağlamak için pozisyonunu devam ettirmek için bu konuya 

çok önem veriyor, en fazla önem verdiği konu Ar-Ge ve inovasyon, bunun haricinde fazla vaktinizi 

almayayım, esas sunuşa geçeyim diyorum, dolayısıyla rekabetçilik çok önemli konu, biz 56’dan 39’a 

düştük, bunu her yerde yansıttım, basın vesaire, muazzam bir gelişmeydi, 16 basamak birden, şimdi 45’e 

düştük, esasında halbuki bizim 30’lara doğru yaklaşmamız lazım. Başka Türkiye gelişme olmaz, 10-11 dolar 

arasındaki orta geri tuzağından uzaklaşmanız imkansız, dolayısıyla neye önem vermemiz lazım, entelektüel 

sermayenin gelişmesine, nedir o eğitim? 7 yıl ortalama eğitim, bunun biraz evvel de söylendiği gibi 11-12 

yıla çıkması lazım. Şimdi gelelim Dünya Kimyasındaki Trendleri az çok söyledim, en azından Avrupa’da, bir 

görelim bakalım. Evet Amerika Kimya Sanayi düşük Shale Gas maliyeti biraz evvel söyledim, oyuna geri 

döndü, bunu Mustafa Bey hazırlamış, teşekkür ediyorum, güzel bir laf, güneş batıdan da doğacak, sadece 

doğudan değil. Amerikan Kimya Sanayinin 2014’te %2,5 ve 2015’te %3,5 büyümesi beklenmekte, diğer 

sektörlere nazaran fena değil bu, çünkü daha evvel sıfırlardaydı, yahut birlerdeydi, 2010 yılından beri de 

100 milyar dolarlık yatırım açıklandı, bunun sadece 10 tanesi Shale Gas ve onun türevleriyle ilgili. Evet 

görüyorsunuz rakamları ben burada fazla yorum yapmayayım sizler izleyin, burada en önemli konulardan 

bir tanesi Ar-Ge harcamaları, tabi kapital de önemli, anladılar ki artık sadece hizmet sektöründe bu iş 

yürümeyecek, şimdi tekrar dünya da birkaç model vardır, bir tanesi Alman modelidir, Kimya Sanayiinde 

hala o model geçerli, üretim, üretim, üretim, servis sektörüyle bir yere gelirsiniz, ama ondan sonra 

mutlaka üretim, reel sektöre ağırlık vermeniz lazım, gaz vermeniz lazım. İnşallah bu değişimi yaşarız, 

inşallah yaşım 70, 80’e kadar 10 sene içinde ben bu değişimi görürüm öbür tarafa gitmeden. Evet, Kimya 

da bunun içinde tabi ki payını mutlaka alacak, bu sene inşallah Murat Bey’e biraz evvel masada 

oturduğumuzda sordum 18’de bitirir miyiz dedim, evet dedi, 17 buçukta geçen sene elma ile elmayı 

mukayese ettiğimizde bakmayın bir sürü rakam var ama esas rakam budur, 18’e çıkması az da olsa 

gelişmeyi gösteriyor, ha 2023’te %10 pay gayrisafi milli hasıla için de bizim payımız bazen 12’lere kadar da 

çıkabiliyor, biz 50 milyar dolara gelir miyiz, hayır, niye, etik örneği raporunu gördünüz, bu gidişle değil 

yatırım gerekli, yatırım ortamı var mı yok, yatırım ortamını iyileştirmek için 14 seneden beri çalışıyoruz, 

ama patinaj çekiyoruz, hala daha yatırım ortamı cazip değil, eskiden 170 tane kimya sanayi yatırımı için 

imza gerekliydi, şimdi 35’e düştü ama hala iki sene sürüyor, evet burada görüyorsunuz, kimya sanayi 2013 

yılında göstermiş olduğu burada 2 buçuk değil, 8 buçuk olacak bir rakam hatası olmuş, büyümeye karşı 

2014 yılında 8.8, 2015’te ise %8.5 büyüme beklenmekte. Burada rakamları görüyorsunuz, zaten 2013’te 

baktığınız zaman da şurada 8 buçuğu görüyorsunuz. Demek ki durağanlık var, aşağıya gidiş yok, AB de 

aşağı gidişi önlemek için bir sürü tedbir alıyor, ama öbür taraftan da karbondioksit emisyonlarıyla ilgili çok 

ciddi tartışmalar var, ki Avrupa Kimya Sanayinin yaptığı en önemli işlerden bir tanesi de mümkün olduğu 

kadar o işi uzatabilmek, emisyon rakamlarını daha uyumlu hale getirmek. Evet şimdi CEFIC Avrupa Kimya 

Sanayi Konseyi 2014 yılında kimya sanayinin toparlanmasını beklemekte, 2014 yılında %1.5 oranında 

büyüme öngörmekte. Ha bu CEFIC için önemli, çünkü yine sıfırlarda, %1’lerde olanda bir ilerleme söz 

konusu ama bu işin başında yine Almanya var, ve doğudaki yatırımları buna destek sağlıyor. Şimdi buraya 

geldik, bu çok güzel, Mustafa Bey bir gelsene, bir anlatıver bakalım.  

Sn. Timur Erk 

Şimdi efendim, CEFIC’in rakamlarına göre görüyorsunuz ihracat ve dış ticaret fazlalığını veriyor, bu bana şu 

açıdan ilginç geldi, petrokimyasallarda Amerika’ya karşı bayağı bir dış ticaret fazlalığı var, e öbür taraftan 

bakacak olursak, Avrupa’da petrol mü var? Ama Amerika’da var, ham maddenin bulunma zorunluluğu 
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burada biraz şeyi ters düşüyor, artı tabi buradaki özellikle knowhow ve aynı zamanda da Katma Değerin 

önemini vurgulayan bir çark diye düşündüm, onun için bunu koydum, benim açıklamalarım bu kadar.  

Sn. Timur Erk 

Demek ki geleceği çok iyi görmek lazım, tarihten mutlaka iyi eğitim almak lazım, iyi algılamak lazım ki aynı 

hataları yapmayalım, ne dedi, iki üç sene önceki konuma dönüşmek durumundayız dedi, yahut da 

dönüşeceğiz dedi, değil mi? Dolayısıyla ne yapmak lazım, hem geriye bakmak lazım, hem de önümüzü çok 

iyi görmek lazım. Uluslararası aktör olmadan artık kimse hayatta kalamaz, uluslararası aktör olmak için de 

hem geri dönmek lazım, hem ileriye dönüş, işte Chemport öyle bir proje, en azından etik örneği raporu 

onu tam manasıyla yansıtıyor. Evet Katma Değeri Yüksek Kimyasallar için yapılan çalışmalar, biz KSP 

platform içinde ne kadar kurum varsa bir araya geldik iki sene, iki buçuk sene çalıştık, ortaya bir liste 

çıkardık, eskiden top five’dı, sonra top ten yaptık, sonra top 17 yaptık, beraber izleyelim, şey burada mı 

MKS, hah tamam. Şimdi iki gün evvelki dünya gazetesi, biz bunları kaç senedir söylüyoruz, ne diyor, 

sanayide yeni hedef, Yüksek Katma Değerli Yerli Üretim. İyi, olsun, artık birilerine de vahiy geldi, sonuçta 

hakikaten burada, bu konu çok iyi algılanmalı ve kuvveden file geçirilmeli diyorum, iki gün evvelki gazeteyi 

okumadıysanız, şu bölümü okumanızda fayda var, yoksa benden alabilirsiniz, şimdi birinci gruba giren 

kimyasallar, siz hemen diyeceksiniz ki, ya burada birim fiyat 2 dolar, 2.20, ha bak 5 dolar var, miktar az, biz 

istiyoruz ki hem 3 doların üstü olsun. 

Sn. Adil Gören 

Hem de şoför yanı olsun. 

Sn. Timur Erk 

Aynen, bravo, sizinle beraber bir ortak panelistlik yapalım, metilselüloz, burada da ön fizibilite durumu 

var, birkaç yerle beraber çalışıyoruz, Tübitak’ta da bu arada Serdar Bey ve Hocama teşekkür ediyoruz 

katkıları için, ama esas teşekkürümüz çocuklara ve onları yönlendiren hocalara, nerede Hacettepe, biraz 

da İTÜ’de başladı, şimdi 4-5 tane üniversiteye bunu yansıtmak istiyoruz, son sınıf öğrencilerine proje nasıl 

yapılır, fizibilite nasıl yapılır, bunları öğretmeniz lazım ki değerli hocalar, bizim karşımıza daha iyi yetişmiş, 

uygulamaya geçildiğinde daha iyi performans gösterecek kişileri göstermeniz lazım, ha bizim de katkımız 

olacak, hem parasal ödül veriyoruz, hem de onların istihdamına öncelik vereceğimize ben size söz 

veriyorum, ha tabi ki buradan nereden, hangi tip numarasından alındığına bağlı, 280469’dan Özalp beyin 

çalışması birim fiyat 2.10 halbuki daha yüksek olanlar da var, burada itaat rakamlarını da görüyorsunuz, ilk 

4 bu, 5. Ye hemen geçelim. Şimdi burada ne var, etilen oksit ve türevleri, kömürden üretilen kimyasallar, 

burada bir nokta kuralım, kömürden kimyasal üretimi Hitler zamanından beri gündemde, hakikaten 

demode bir teknoloji demeyin, halen çok aktüel bir konu, ama biz bu konuda elimizdeki rezervlerin daha 

ziyade linyit olduğunu, genç nesil olduğunu, dolayısıyla kalorifik değerlerinin yüksek olmadığını, dolayısıyla 

5-6 bin kilo kaloriye getirdikten sonra onları biz bu işlerde kullanabiliriz dememiz lazım, sonra toryum, 

skandiyum ve itriyum işte bunların da rakamları belli, şimdi tabi ki uçtuk, şoför mahallinde yer kalmadı, 

çünkü 100 dolar kilo, mühendislik var, onlara genel olarak diyoruz, onlara mutlaka değineceksiniz 

herhalde, sonra yüksek performanslı ara ürünler, sadece örnek vermek gerekirse genel bakmak lazım, 

sonra üçüncü grup son 7 poliamid’ler, burada 3 dolar bizim kriterimiz bu, ama ithal çok yüksek olduğu için, 
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poliester alkoller 175 bin ton geliyor, ciddi bir rakam ve fizibilite raporu henüz yapamadık, o da bir kaynak 

gerektiriyor, sonra etilen glikol, birde epoksi reçine, epoksi reçine için iki tane ana ürün lazım, ikisi de 

Türkiye’de yok, e taşıma suyla değirmen yürür mü yürümez mi tartışılır, ama sonuçta bir gün mutlaka ana 

girdilerin bir tanesi olacak diye düşünüyoruz, şimdi bütün bunlarda önemli olan konu nedir? Yukarıda 

belirtilen listedeki bütün kimyasal ve grupları NACE kodu revizyon 2’ye göre teknoloji sınıflandırılmasında 

orta yüksek teknoloji sektörleri arasında, salt yüksek değil, salt yüksek nerede var, ilaç, tamam mı? Başka 

nerede var, var mı söyleyecek? 

 

Katılımcı 

Elektronik.  

Sn. Timur Erk 

Hah güzel, yani bizim bu konularda daha çok yatkınlığımız ve çabalarımız olmalı, üniversitelerin de bu 

konulara girmelerinde ben fayda görüyorum. Evet şimdi bunu yaptık, dedi ki Sanayi Bakanlığı Müsteşarı, 

dedi ki iyi de bunların bana projeleri de lazım, iyi güzel de devlet olarak siz de biraz yardımcı olun, ya para 

verin, yahut da kendiniz yaptırın, biz şu anda biraz emekliyoruz, inşallah hepsini bu sene sonunda değil de 

bir daha ki senenin sonuna doğru bütün bunların projelerine kavuşmuş oluruz, tabi bu konu tartışmaya 

götürür, bizim 3 tane kriterimiz var, bir tanesi 3 dolar, diğeri 50 milyon doların üzerinde ithalat, bu 

detaylara girmek istemiyorum, sonuçta Türkiye’de imalatı olmayan, yahut da az imalatı olan konular, 

bunlara destek vermemiz lazım, bunlara siz değerli yöneticiler elinizden geldiği zaman ağırlık vermenizde 

fayda var, aksi takdirde ithalatla starting elmayı mukayese ederek konuştuğumda 25 milyar dolarlık 

açığımız kapanmazsa bir yere varamayız, cari açığımızın önemli bir girdisi budur, mecburuz, Türkiye’de 

üretim ikamesini sağlamaya. Bunun için bu salonda ağırlık her zaman hocalarımızda, sizler de seçme 

hocalarsınız, onu da bilesiniz, bir çalışma yapılıyor bu konuda, onun için lütfen siz bunları yaygınlaştırın ve 

de bu konulara lütfen ağırlık verin diyoruz. Evet Türkiye’nin yeni stratejisi Ar-Ge ve yenilikçilik altyapısının 

iyileştirilmesi artı inovasyon tabi, insan kaynakları, yani biz 7 yıllık ortalama ile hiçbir şeye varamayız, ne 

yazık ki kimya giriş puanları da çok düştü, ondan sonra eğitimde kalite düştü, sizlerden kaynaklanmıyor, 

başkalarından, ve bunu tekrar 1970-80’lerin performansına dönüştürmekte fayda var diye en azından ben 

şahsen düşünüyorum, yatırım ve üretim için uygun ortam yaratılması, hala yatırım ortamı iyileştirme, 

yeter artık 14 sene bekledik, artık bu konuda ben her çıktığım kürsüde bunu anlatmaya çalışıyorum, ama 

tabi ki de birilerinin mutfakta iyi çalışması lazım, inşallah artık dünkü dönüşüm planlaması içinde bu 

konuda var, inşallah olacak, pazarlama ve tanıtım eksikliğinin giderilmesi, ben buna pek katılmıyorum, tabi 

ki var, şuanda var, ama artık ayakta kalmak istiyorsak yok, PETKİM bakın senelerdir en azından ortaklara 

Eroğlu’lara dağıtım yapmıyordu, şimdi daha ziyade kar odaklı çalışıyor, öyle çalışması da gayet doğal, 

bunun için de ne yaptı, yeni pazarlama stratejileri geliştirdi, ama bunu Sadettin Bey benden çok daha iyi 

anlatır, ben biraz tahrik ediyorum ki bu konulara da girsin diye, ne olur bütün bunlar olursa? Üretim 

kapasitemiz %35 artar, yani yeni yatırım yapmak lazım, %7 genelde büyümek lazım, o %7 büyümeyi 

sağlamak için de her sene mutlaka yeni yatırım lazım, mevcut kapasitelerimizle bu işe ulaşmamız mümkün 

değil, Kimya Sektörü mamülleri ihracatta 1.70 ama üretimde 1.05 hala biz gübre dahil bir sürü düşük 

değerli üretim yapıyoruz, sabun, deterjan demeyeyim alınanlar olur, yerine en az 2-3 dolar bölü kilo 
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değerine çıkarılacak inşallah, üretimin en az %20’si şuan buralarda değiliz, daha aşağıdayız, ithalat %17 

azaltılır ve bu açık yerli olarak üretilebilir diyoruz, şimdi Sayın Serdar hocam biraz da torpil istiyorum, üç 

tane konuşmacıyız, mutlaka akılda sunuşlar kalır, her sunuşta 25 tane sunucu yok, 3 tane kişiyiz, acaba 5 

dakika soru cevap olsa da her sunuşun sonunda daha renkli olmaz mı? 

Sn. Prof.Dr.Serdar Çelebi 

Ben de aynı fikirdeyim, katılıyorum, o zaman Sayın Erk konuşmanız bitti mi, sorulara geçelim mi? Evet 

sorularınızı bekliyoruz, tanıtırsanız kendinizi sonra da soruya geçerseniz memnun oluruz. Çok güzel 

anlattınız Sayın Başkan soru yok. 

Sn. Timur Erk 

Mustafa Yılmaz olsaydı burada neyi anlatacaktı, karbon elyafı anlatacaktı, 4-5 tane sektörde kullanıldığını, 

bunların içinde hepiniz biliyorsunuz otomotiv sanayi, şu anda Audi Amerika’da bütün gövdeyi karbon 

elyaftan yapmak için prototipleri başarmış durumda. Volkswagen arkasından gidiyor, karbon elyaf 

geleceğin kompoziti, Japonya’nın elinde %70 Pazar payı, Dowaksa’da %10 lara kadar çıkmış durumda, 

inşallah Türkiye’de rüzgar güllerinde, inşaat sanayiinde depreme dayanıklı kolonlar, otomotiv sanayiinde 

ve savunma sanayiinde büyük gelişme olacak.  

Sn. Prof. Dr. Semra Ülkü 

Efendim Semra Ülkü, İzmir Yüksek Teknoloji Eski Rektörü, iki konuya değinmek istiyorum, birincisi acaba 

Katma Değeri Yüksek Planlı Üretimi gerçekleştirmede nelerin üretilebileceği konusunda devlet planlama 

teşkilatına görev düşmesi gerekli değil midir, ikinci hususta bir konuyu özellikle Kimya Sanayileri Derneği 

ve İhracatçılar Birliğine özellikle teşekkür etmek istediğim bir husus var, 12 senedir Türkiye’de lisans 

öğrencileri arasında bilinç yaratma amaçlı olarak Katma Değeri Yüksek Planlı Üretimi teşvik etme amaçlı 

olarak ne üretelim yarışması yapıyoruz, tüm sanayicilerimizin bu konuda başka PETKİM olmak üzere 

desteğini bekliyoruz, ne yazık ki birkaç yıldır PETKİM  bu konuda bizi unuttu. 

Sn. Prof.Dr.Serdar Çelebi 

İlk sorunuzun cevabı Timur Erk değil.  

Sn. Serdar Duru 

Öncelikle Devlet Planlama Teşkilatı yok artık maalesef, Kalkınma Bakanlığı, Serdar Duru ben, Kalkınma 

Bakanlığında Kimya Sektörü Uzmanıyım, yüksek teknolojili ürünler açısından bizim belli, Timur Bey’lerin 

yaptığı çalışma gibi belki tek tek ürün belirleme yönünde bir çalışmamız yok, ama.. 

Evet Katma Değeri Yüksek Ürünlere geçişle ilgili değişik yerlerde politikalarımız var, katma değerli ürünlere 

geçişin sağlanmasına yönelik, iş ortamının geliştirilerek bu tip yeni yatırımların önünün açılmasına yönelik, 

ama spesifik ürün olarak bir çalışmamız yok, bu daha önceden yapılmıştı, eski çalışmalar var ama bunlar 

tekrar yenilenmedi, bunları da yeni görevlerimiz itibariyle bunları tek tek bizim yapmamız çok da bizim 

yapmamız görev alanına girmiyor, fakat politika belirleme hususunda o konuda çalışmalarımız devam 

ediyor, gerek kalkınma planlarında, gerek yıllık programlarda. 
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Sn. Timur Erk  

Tamam, Semra Hocam şimdi devir değişti, bizim zamanımızda Devlet Planlama vardı, sonra Kalkınma 

Bakanlığı, şimdi en önemli bakanlıklardan bir tanesi yine Kalkınma Bakanlığı, ama planlı çalışmayı biz özel 

sektörden bekliyor devlet.  

Sn. Prof.Dr. Semra Ülkü 

Efendim bu konuyu ben geçmişte de DPT ile tartıştığım için, yalnız şöyle bir şey vardır, bugün herkes A 

maddesi üretimine başlar, seneye o konuda kar azalır, B’ye döner, bunun önünü kesmek için tepeden 

planlı bir çalışmanın yapılmasının gerektiğine inanıyorum, belki yanılıyor olabilirim.  

 

Katılımcı 

Ama o zaman işte Kuzey Kore, Güney Kore yani uymuyor, güdümlü demokrasilerle bu mümkün, ama biz 

1975’te Kore ile aynı yerden uzun koşuya başladık, 10 bin metre koşusuna, onlar şimdi 30 binde biz 10 

bindeyiz.  

Sn. Prof.Dr.Serdar Çelebi 

Arkadan bir soru daha, sonra size söz vereceğim, evet buyurun? 

Sn. Ali Suna 

Ali Suna Ankara Üniversitesi, teşekkür ederiz, Timur Bey gayet güzel açıklayıcı bir sunumdu, ben sadece 
şunu söylemek istiyorum, kömür doğru kömürlerimiz genç, kükürdü bol, ısıl değeri düşük ve kalitesiz, ama 
biz bunları yakıyoruz termik santrallerde ve müthiş emisyonlar, çevre kirlilikleri de beraberinde geliyor, 
dolayısıyla temiz kömür teknolojileri çok önemli, bu konuda Tübitak’ın da çok ciddi çağrıları var, ayrıca biz 
bir tarım ülkesiyiz, rignosellozik atıklardan kimyasal eldesi, fulfural gibi, bu da çok kritik buluyorum onu 
dikkatinize sunarım. 
Yani yeşil kimyasallar zaten yeni trend, bunu Avrupa da konuşuyor. 
Kömürden kimyasal ülkemizde maalesef, pek daha çok yakma, gazlaştırma gibi, istemediğimiz teknolojiler 
ülkemizde çok yoğun kullanılıyor, o nedenle bence bu yeşil kimyaya bence dönüş gerekiyor. 
 

Sn. Timur Erk 

Şimdi pardon hocam, Çevre Bakanlığında burada 30 seneden beri beraber çalıştığımız Haydar Bey gibi 

arkadaşlar var, onlar hemen müdahale edeceklerdir, genelde biz çevre dostu ürünlere kimya sanayiinde 

yönelmek mecburiyetindeyiz, Avrupa bunu başardı, Amerika pek fazla daha kişiselleştirmiyor konuyu, ama 

o da girecek, Çin’de mecburen girecek, dolayısıyla bu konuda efor sarf etmekte fayda var.  

 

Sn. Prof.Dr.Serdar Çelebi 

Buyurun. 
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Sn. Prof.Dr. Mehmet Ali Gürkaynak 

Ben Mehmet Ali Gürkaynak, İstanbul Üniversitesinden, bu konulardaki bence bahsettiğiniz konular 

içerisinde en kritik olan Türkiye’nin en büyük eksikliği insan kaynağı meselesi, insan kaynağı meselesi de 

sadece üniversitede birkaç kişinin çözmesiyle hallolacak bir şey değildir, çünkü kimya bilimi içerik itibari ile 

diğer ilimlere göre çok zor öğrenilen bir ilimdir, çünkü görsel olarak bir şeyi görmeden, içeride olan 

atomların, moleküllerin davranışlarını öngörmek, onlarla reaksiyon yapmak, onların üzerinde çalışmak, 

çok detaylı düşünce derinliği isteyen, çok detaylı konsantrasyon isteyen bir konudur, ve maalesef 

ülkemizde kimya mühendisliği ve kimya puanlarının gerilemesiyle insan kaynağındaki gerileme yanında 

liseden itibaren gelen eğitim sürecinde kimya ilmine olan sevginin oluşturulamamasıdır, hala endüstride 

çalışan bir sürü insanlar yaptığı işlerin atom ve molekül düzeyindeki davranışlar ile ilgili çok detaylı bilgi 

sahibi değildir, insan görmedikleri şeyleri yok sayar zaten, onun için seferberlik başlatılacak konulardan bir 

tanesi budur, ikincisi sanayimizin de buna çok önem vermesi lazım, nasıl önem verecek, birincisi üst 

kaliteli insanlara daha yüksek maaş verip daha öne çıkarma politikası, dolayısıyla siz havucu koyarsanız bir 

yere tavşanlar oraya gelir zaten, havucun olmadığı bir yere de tavşanlar uğramaz yani, gelişi gelen bir 

tavşanı siz avlayabilirsiniz ama o da binde bir ihtimal düşer, ve şuanda kimya sanayinin yapması gereken 

iyi gördüğü öğrenciyi hemen yedek akçe olarak kapatıp tutması lazım, bir de üniversite kontenjanlarının 

artması, sistemin biraz da konsantrasyonun azalması ile daha da zor duruma geldi. Tabi böyle olunca iki 

tane motivasyon yok oluyor, birincisi sanayi de çalışan kimya mühendislerinden talep gelmiyor, talep 

patrona gelecek, patron talebi üniversiteye veya bir kuruluşa iletecek, o da Ar-Ge yapacak. 

Sn. Prof.Dr.Serdar Çelebi 

Hocam bu konuda şöyle bir çözüm bulduk, sözünüzü balla kestim, çünkü başka birkaç soru daha, yarım 

saati aşmak istemiyorum. 

Sn. Prof.Dr. Mehmet Ali Gürkaynak 

Bağlayayım, burada sanayinin gelişmesi için 20 senedir bu işlerle uğraşan birisi olarak kendi sistematiğini 

kurup talep oluşturacak altyapıyı kurması lazım, teşekkür ederim. 

Sn. Timur Erk 

İki tane girişimimiz var, bir dakika bu önemli cevap, bir tanesi 50’den 30’a düştü o konuda bizim de 

katkımız var, iyi güzel ama diyoruz ki sadece bir tane doktor olur değil, asgari iki olmalı, ikinci konu diyoruz 

ki, artık özel sektör tutsun, doktoralı öğrenciye, doktora için başlamış öğrenciye belirli ve asgari 

geçinebileceğini sağlayan, 1500-2000 liranın üstüne olan bir rakamı versin, ha bir taahhüt name 

imzalatsın, zaten o hakimin önüne geldiği zaman tuvalet kağıdından başka hiçbir değeri yok, ama sonuçta 

o kişiyi 4-5 sene sonra doktorasını bitirdikten sonra istihdam etsin diyoruz.  

Sn. Prof.Dr.Serdar Çelebi 

Evet hocam son kez size söz verelim, buyurun hocam.  
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Prof. Dr. Selahattin Selim 

Sayın Başkanım Çukurova Üniversitesi Prof. Dr. Selahattin Selim. Efendim çok teşekkür ediyorum, açıklama 

değil bir soru sormak istiyorum. Türkiye Kimya Sektörüne baktığımız zaman, endüstride kullanılan 80 bin 

civarında kimyasal var diyoruz, 2600 tanesini üreten bir ülkeyiz, şimdi bu kadar destekler var, Ar-Ge proje 

destekleri var, endüstriyel uygulama destekleri var, acaba bugüne kadar bu süreç içerisinde üretmediğimiz 

hangi kimyasalı üretebilir hale geldik, var mı bildiğiniz ben bunu merak ediyorum, bu söylenenleri 

yapabilmek için ne yapmamız lazım, bir araya gelip bunu tartışmak lazım, ben laboratuvarda çok sayıda 

kimyasal madde sentezliyorum, ama bunu uygulamaya aktarmak kolay değil, teknoloji üreteceksiniz, bu 

teknolojiyi nasıl üreteceğiz, teknoloji transfer ofisleri var ama, mevcut teknoloji transfer ofislerinde 

bugüne kadar üretilmiş bir teknoloji var mı bunu da merak ediyorum.  

Sn. Timur Erk 

Ben sizi çok iyi tanıyorum. Dedikleriniz doğrudur, rakamlara pek hakim değilim ama aynen dediğiniz gibi 

çok ciddi fark var, ama ne zaman ki Türkiye’de koruma duvarları kalktı, liberal ekonomiye tam geçtik, 

bendeniz Timur Erk dahil, ürettiği Metile Melamin Reçinesi, yani metil alkolle eterefiye edilmiş reçineyi 

üretmekten bıraktım, halbuki çok iyi para kazandım, benden başka ithal malı vardı, 10-20 fenik altına 

indim, ciddi para kazandım, ama ben baktım ki üretim yerine ben ithal edip satsam daha çok karım var, 

bunun gibi en azından bin tane kimyasal var, her an üretilebilir, teşekkür ederim, hepinize saygılar. 

Sn. Prof.Dr.Serdar Çelebi 

Alkışlıyoruz Sayın Erk’i şimdi sırada Sayın Sadettin Korkut Bey bize aynı konuda Petro Kimyasal’larda 

günümüz trendlerini anlatacak, söz sizindir sayın Korkut.  

Sn. Sadettin Korkut 

Evet değerli katılımcılar, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum, kimya sektörü platformumuza sayın 

dönem başkanımız nezdinde teşekkür ediyorum böyle güzel bir şurayı organize ettikleri için, bana da bu 

konuşma fırsatını verdikleri için, öncelikle ben petrokimya endüstrisinde küresel görünümle ilgili birkaç bir 

şey söylemek istiyorum, değerli katılımcılar, dünyada 2013 yılında yaklaşık 3 trilyon dolar değerinde 

petrokimya endüstrisinde çıktığı üretildi, 2013 yılında toplam 222 milyon ton polimer tüketildi, bunların 

içerisinde polipropilen 56 milyon ton ile en çok tüketilen polimer oldu, petrokimyada dünyada açıkçası 

batıdan doğuya doğru bir paradigma değişikliğini görüyoruz, bu devam ediyor, orta doğu global üretim 

merkezi haline geldi geliyor diyebiliyoruz ve yine petrokimyasallarda ağırlıklı olarak tüketimin de Asya 

kıtasına kaydığını görüyoruz. Avrupa petrokimyasallar konusunda önemli pozisyonunu kaybetmeye 

başladı, Amerika kaya gazı avantajıyla etilen üretim maliyetlerini düşürerek oyuna tekrar dahil oldu, bu 

çok radikal gelişme, çok hızlı oldu, ileride bunun sonuçlarını hep beraber göreceğiz, sadece kaya gazı 

olarak bakmamak lazım, Shell Oil faktörünü de unutmamak lazım, kimya sektöründe olduğu gibi 

petrokimya sektöründe de hammadde tedariğinden sonraki en önemli ilgi alanımız enerji tüketimi ve 
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çevre düzenlemeleri, sektör buna çok ilgi duyuyor, duymak zorunda. Dünyada etilen kapasite artışı ile ilgili 

birkaç bir şey söylemek istiyorum, dünya etilen üretim kapasitesi yıllık ortalama %4.6 yani yaklaşık 6.8 

milyon ton civarında artıyor, 2013’te 133 milyon ton olan kapasite, 2018’de 167 milyon tona ulaşacak, 

kapasite artışı genelde maliyet avantajı olan bölgelerde gerçekleşiyor, Kuzey Amerika’da eten bazlı üretim 

yani kaya gazının etkisiyle çok radikal bir şekilde artmakta. Çin’de kömür bazlı üretimi görüyoruz ve bu 

konuda çok çok önemli projeler devam ediyor, orta doğuda da etan ve LPC bazlı üretim var, şurada 2016 

yılına dikkat çekmek isterim, 2016 yılına baktığımızda Amerika’nın Orta Doğu ile eş değerli aşağı yukarı ve 

hatta daha fazla bir etilen kapasitesine ulaşılacağını görüyoruz, buradaki paradigma değişikliğinin son 

derece önemli bir göstergesi, az önce sayın başkanımız da söyledi, 2020 yılına kadar devam eden 80 milyar 

dolar civarında Amerika da petrokimyasallarda yatırım var, planlanan devam eden yatırım var. Dünya 

etilen üretiminde hammadde kullanım grafiğine baktığımızda 2014 yılında etanın payı %62, az önce 

bahsettiğimiz gelişmeler sonrasında Amerika’daki etilen etan bazlı etilen kapasitesinin artması sonucunda 

2024 yılında yani 10 yıl sonra Nafta’nın bugün %62 seviyesinde payı olan Nafta’nın yine en önemli payı 

muhafaza edeceğini görüyoruz, ama payı yaklaşık 5 puan düşmüş olacak, 2024’teki payı, Nafta yine %57 

ile etilen üretiminde hammadde olmaya devam edecek, Çin’de ve Güney Amerika’da petrokimyasalların 

üretiminde kömürün önemli bir hammadde olduğunu biliyoruz, bu trend devam edecek, metandan 

olefinlere ve etilene giden üretimler hepimizin bildiği gibi ekonomik üretimlerdir, yenilenebilir biyo 

maddelerden üretilen kimyasallar pazarda önemli yere sahip olmakta, kaya gazıyla da birlikte etan 

kullanım oranı artmaktadır, yine grafiğin de gösterdiği gibi önümüzdeki yıllarda Nafta hala en çok 

kullanılan hammadde olmaya devam edecek etilen üretiminde. Yine kaya gazı ile ilgili birkaç şey söylemek 

istiyorum, kaya gazının tüketim alanlarını grafiğimizde gösteriyoruz, çok detaylarına girmek istemiyorum, 

sonuçlarından birkaç şey söylemek istiyorum, kaya gazında daha fazla etan bulunmasından dolayı etilen 

üretimi artıyor malum, bu maliyetlerde azalma sağlıyor, karlılıkları arttırıyor, yeni yatırımların daha çekici 

hale gelmesini sağlıyor ki kuvvetli sermaye böyle sabit yatırımı yüksek olan işlere karlı bulmazsa malum 

girmiyor. Propilen, mütadiyen ve türevleri için arzın daralması gibi de bir sonuç var, kaya gazının etkisiyle 

atmosfere karbon salınımının artması bir sonuç olarak karşımıza çıkacak, yer altı sularında oluşacak 

muhtemel kirlilik ve kontrolsüz yer altı hareketliliği riski de var, dolayısıyla Kuzey Amerika bu 

gelişmelerden sonra en ucuz maliyetli etilen üreticisi haline gelecek, önceki slaytlarda 2016 yılında bunu 

görüyorduk, yine dünya kaya gazı yatakları ile ilgili bir sayfamız var, burada da kesinleşen ve 

kesinleşmemiş rezervler sarı ve kırmızı olarak göstermiş durumda, dolayısıyla kesinleşen rezervlerde 

Amerika’yı önemli bir alan olarak görüyoruz, yine Çin’de bir önemli bölge var, yine Güney Amerika’da 

kesinleşen önemli rezervlerin olduğunu görüyoruz, petrokimya sektörünün gelecek beklentileri ile ilgili 

birkaç şey söylemek istiyorum, önümüzdeki yıllarda açıkçası petrokimya sektöründe fark edilir 

büyümelerin gerçekleşeceğini göreceğiz, bazı örneklere bakmak gerekirse etilende global pazarın 120 

milyon ton olduğunu biliyoruz, 2025’te bir 10-11 yıl sonra bu yaklaşık 200 milyon tona çıkacak, bu da 65-

70 civarında yeni tesisin kurulması demek, işte bu yeni tesisler nerede kurulacaksa paralar oraya gelecek, 

katma değerler, yaratılan fonlar oraya gidecek. PP’ye bakalım, PP’de 49 milyon tonsa bu 90 milyon tona 

çıkacak, yine 75-80 civarında tesis gerekecek, ek kapasiteler gerekecek. Petrokimyasallarda özellikle 

üretimde öne çıkan dinamiklerle ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum değerli katılımcılar, tabi ki 

yükselen değerler olarak daha dinamik, daha şeffaf, daha çevre dostu, daha esnek üretim yapmak, 

yapabilmek büyük küçük tüm işletmeler için geçerli ve önemli bir nokta, üretim yatırımlarında da öne 

çıkan dinamiklere baktığımızda hammadde kullanımı tedarik ve lojistikteki esneklik çok kritik derecede 
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önemli, çünkü ne kadar hızlı hareket edebiliyorsanız, o kadar değer yaratabiliyorsunuz. Esnek davranma 

kabiliyetini tüm iş süreçlerinde geliştirmek gerekiyor. Rafineri entegrasyonu ve kümelenme modeli 

tartışmasız son derece önemli, bu ülkemizde de uzun yıllardır tartışılan konuşulan bir konu, yeni adımların 

atılması oldukça önemli, bizim PETKİM olarak PETKİM yarım adasında gerçekleştirdiğimiz bu konseptte 

yatırımlarımız var, Chemport projesi ve sunumunu dinledik, oradaki ilerlemeler memnuniyet verici, biz de 

destekliyoruz açıkçası. Kapasite optimizasyonu ile maliyetlerin düşürülmesi en önemli dinamiklerden bir 

tanesi, teknoloji yatırımları ile verimliliğin sağlanması her konuda çok önemli ve tabi ki pazarlara yakın 

üretim alanları ve merkezleri oldukça önemli, yine petrokimya üretiminde geleceğe yönelik neler 

görüyoruz, enerji ve yan ürün maksimizasyonu çok önemli, artan maliyetler ve rekabet tesislerde %100’e 

yakın bir verimi açıkçası zorunlu kılıyor, emisyonların azaltılması, üretim teknolojilerinin artan çevresel 

regülasyonlara göre daha verimli hale getirilmesi, özellikle karbondioksitin tutulması ve değerli ürünlere 

dönüştürülmesi üzerinde çalıştırılıyor. Hammadde çeşitliliği ve güvenilirliğinin sağlanması oldukça önemli, 

farklı hammadde kaynaklarının işlenmesine yönelik teknolojiler gelişiyor, petrokimya kapasiteleri daha 

düşük maliyetli yerlere doğru hızla kayıyor, kömür gelecekte petrokimyasal üretimi için anahtar 

hammadde olarak büyüyecek, Çin açıkçası küresel petrokimya talep büyümesini sağlayacak en önemli 

aktörlerden bir tanesi. Yine çok önemli ve gelişen bir sektör olarak ambalaj sektörü bütün dünya da 

petrokimyasalların küresel talep artışına katkıda bulunacak bir sektör, hammadde avantajı orta doğu 

downstream petrokimya sektöründeki büyümeyi teşvik edecek bir altyapıda ve bu perspektife sahip. 

Petrokimyada ticaret akışının yön değişimi ile ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum değerli katılımcılar. 

Polipropilenden bir örnek, 2003 yılında polipropilen ihracatında ilk 5 ülkeye baktığımızda Amerika, Güney 

Kore, Belçika, Hollanda ve Singapur’u görüyoruz, buradaki rakam 2003 olacak, net ithalattaki ilk 5 ülkeye 

baktığımızda da Çin, İtalya, Türkiye, Meksika ve İngiltere’yi görüyoruz, yani nereden geliyor, Amerika’dan, 

Batı Avrupa’dan doğuya doğru polipropilen akıyor, bugüne baktığımızda 2013’e, polipropilen Suudi 

Arabistan net ihracatta 1. Ülke, 3.8 milyon ton. Güney Kore 2.7 milyon ton, Belçika 1.6 milyon ton, 

Amerika 1.6 milyon ton, Singapur 1.3 milyon ton. Net ithalatta Çin ve Türkiye 1.7 milyon ton ile 2. Sırada, 

sonra Meksika, İtalya ve Endonezya geliyor. Değerli katılımcılar burada bir örnek vermek istiyorum, 

Singapur yüzölçümü olarak İzmir’in yaklaşık %70’i, petrokimyasallardaki üretim kapasitesi Türkiye’nin 20 

katı, Türkiye’nin 20 katı petrokimyasallarda bir üretim kapasitesi var, yüzölçümü İzmir’in %70’i, denizin, 

okyanusun altında bile depolama alanları var, biz neden böyleyiz, ülke olarak aslında kamu otoritemiz çok 

ileri görüşte, Türkiye’de 1965 yılında petrokimya sanayiini kurmak için girişimde bulunmuş ve çok 

başarıyla petrokimyaya adım atmış, İzmit’te Yarımca tesisleri tesisleri kurulmuş ve çok değerli bir kadro 

orada ilk Türk polietilenini PVC’sini üretmiş, geliştirmiş, ondan sonra PETKİM Ali Ağa kompleksini 

kurmuşlar, çok mükemmel bir proje olarak kurmuşlar, günümüzde de ben hakikaten takdir ediyorum, 

büyük bir vizyon olarak kurmuşlar ve ülkemizde gelişmenin dinamiği olan ürünleri üretmişler, sanayiye can 

suyu olacak hammaddeleri sağlamışlar, fakat bir kamu şirketi olarak çok çarpıcı bir örnek vermek 

istiyorum, 1993, 1994, 1995, 3 yıl, bu 3 yıla baktığımızda PETKİM’in net karı 2 milyar dolar, 3 yılda net 2 

milyar dolar kar var, 3 yılın toplamı, sadece 1995 yılı 190 milyon dolar kar ve şirket bu karı esas 

faaliyetinden yaratıyor, fakat bir devlet şirketi olması sebebiyle yarattığı bu karı kendisi aslında yeni 

ürünleri üretecek, yeni yatırımlara, yeni tesislere, yeni fabrikalar kurmasına maalesef kamu otoritesi 

maalesef müsaade etmiyor, alıyor o karı, bir fona, artık yol su elektrik mi yapıyor, ne yapıyorsa yapıyor, 

dolayısıyla 2 milyar dolar gibi bir rakamdan bahsediyorum, dolayısıyla keşke o yıllarda biz bunun bir 

kısmıyla yeni petrokimya tesislerinin kurulmasına izin verseydik ve Türkiye’nin çok doğru bir şekilde erken 
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girdiği petrokimya endüstrisinde 3-5 tane daha PETKİM ve benzeri kurumu yaratabilseydik, ama maalesef 

bunu yapamamışız, sonrasında bunun sebebi olarak kamu otoritesi demiş ki seni biz özelleştirme 

kapsamına aldık, onun için yatırım yapamazsın, bizim arkadaşlarımız kulakları çınlasın oradaki çok değerli 

ekibimiz, tevsi yatırımı altında tevsi bakım yapıyoruz bakım yapıyoruz bilmem ne altında fabrika 

kurmuşlar, dolayısıyla böyle bir geçmişten geliyoruz, günümüze baktığımızda PETKİM Türkiye’nin tek 

petrokimyasal ürünler üreticisi şirket olarak tabi ki tek üretici olmak çok zor, hep bütün oklar PETKİM’e 

gider, ama bunun arkasında böyle bir dinamik var yani şirket çok doğru başlamış, erken girmişiz, çok güzel 

fonlar yaratmış paralar kazanmış ama o zaman PETKİM genel müdürü başbakana bağlı, fiyat artışı için 

müracaat ediyor 15 gün sonra cevap geliyor, ona göre arttırıyor, bütün dinamikler kamu şirketi olarak 

cereyan ediyor, ona rağmen müthiş ve başarılı bir geçmişi var, paraları da kazanmış ama yeni PETKİM’ler 

kurulmasına pek müsaade edilmemiş, nereden geldik oraya Singapur örneğinden geldik, Singapur’da 

Türkiye’nin 20 katı bir kapasitede petrokimya üretimi yapılıyor, sabahleyin ayrı bir toplantıdaydım, orada 

bir örnek verdiler, Kore’de büyük bir şirketin başındaki bir insan, dedi ki 1969 da kurulan bir şirket 

hepimizin bildiği Samsung şirketi, isim vermekte mahsuru yok, önce ticaret falan o işler yapıyor, ondan 

sonra petrokimya üretimine yönelik girişimlerde bulunuyor, bugün bu şirketin cirosu 235 milyar dolar, net 

karı 30,5 milyar dolar net karı, Ar-Ge inovasyon diyoruz değerli hocalarımız da burada, Ar-Ge’ye ayırdığı 

bütçe 13,5 milyar dolar. Bizim Borsa İstanbul’daki tüm şirketlerimizi toplarsak bu değeri bulamıyoruz, 

dolayısıyla bu şirket, çok güzel söyledi Sayın Başkanımız, dünya rekabet gücü endeksi en önemli bakılması 

gereken kriterlerden bir tanesiyiz biz 16. 17. Ekonomi diye övünüyoruz ama biz zaten uzun süredir G20’nin 

içerisinde o sıralardayız, rekabet gücü endeksinde neredeyiz, G20’de Kore bizden önce veya sonra ama 

rekabet gücü endeksine baktığımız zaman bizim 43. Veya 44’e düştük galiba. 

Ama Kore’yi 20-22’lerde olduğunu görebiliyoruz, yani aramızda böyle bir fark var, dolayısıyla hep 

konuştuğumuz katma değerli ürünler, üretimler, fon yaratmak falan bunlar hakikaten üzerinde çok 

düşünmemiz gereken konular, kısaca böyle bir araya girdik, bahsettik PETKİM’in geçmişinden, petrokimya 

sektöründen yeni ürün trendleri ile ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum, genelde plastik sektöründe 

geleneksel termoplastik ürünlerin yerini mühendislik plastikleri alıyor, almaya devam ediyor, 

polipropilende büyüme yeni kullanım alanları için geliştirilecek türlerde yoğunlaşacak, özellikle karbon 

elyafında bulunacak, az önce Sayın Başkan da söyledi, yani bir otomobilde karbon elyaf kullanımı 

inanılmaz hale geldi gelecek. Kompozit ürünlerde büyüme artmaya devam edecek, otomotiv, medikal, 

bilişim, ulaşım sektörü gibi alanlarda yeni ekipmanlarla plastik kullanımı yaygınlaşmaya devam edecek. 

Çok zengin ürün desenine sahip aromatikler zincirinde büyüme artarak devam edecek bunun özellikle 

altını çizmek istiyorum, kısaca Türkiye’de petrokimya trendleri ile ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum, 

ülkemizde plastik işleme kapasitesi 2013 yılında %14 artarak 8.1 milyon ton seviyesine ulaştı, Türkiye 

Almanya’nın ardından Avrupa’nın ikinci büyük üreticisi konumuna geldi, toplam üretim içerisindeki %2,8 

üretim payıyla dünyada 7. Büyük üretici ülke konumuna yükseldi, burada 1. Sırada Çin’i görüyoruz, 

Amerika, Almanya, Suudi Arabistan, Hindistan, Tayland ve Türkiye olarak devam ediyor ve İtalya bizden 

sonra geliyor, geçtik biliyorsunuz. Termoplastik pazarına baktığımızda Türkiye de 8.7 milyar dolar 

petrokimya Pazar büyüklüğü ile en hızlı büyüyen ülkelerden bir tanesi açıkçası, biz PETKİM olarak tek yerli 

üretici olarak ve üretim kapasitemizde iş tüketim talebinin ortalama %18’ini karşıladığımızı hesap 

edebiliyoruz. 2020 yılına kadar ülkemizde yıllık ortalama talep artış beklentisi %5.2 seviyesinde, bu global 

talep artışının üzerinde ve önemli bir rakam. Yine grafiklerimizde de bunu görüyoruz, detaylarına girmek 
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istemiyorum, yine termoplastik tüketim talep artışında ürün gruplarına göre baktığımızda alçak yoğunluk 

polietilenle %4,5 civarında bir büyümeyi, yüksek yoğunluk ürünlerde %4.9 seviyesinde bir büyümeyi, 

polipropilende en yüksek 5.7 civarında bir tüketim talebinde artışı, PVC’de de yine %3.2 civarında bir 

tüketim talep artışı olabileceğini hesaplayabiliyoruz. Kişi başı safi yurt içi safi hasılaya baktığımızda ve 

gayrisafi hasılaya baktığımızda plastik tüketimi ile oranına baktığımızda Türkiye’nin hakikaten gelişmekte 

olan ülkeler sınıfında ve önde olduğunu, tüketim artışında önde olduğunu görüyoruz, tabi gelişmiş 

ülkelerde tüketimin azaldığını çok rahatlıkla grafiğimizden görüyoruz, bir çok gelişmiş ülkede top noktaya 

çıkmış ve tüketim eğiliminde bir azalmayı burada görüyoruz, Türkiye hala gelişmekte olan ülkeler sınıfında 

tüketim artışını sürdüren, kişi başı plastik tüketimi artan bir ülke konumunu muhafaza ediyor. Ülkemizde 

yine petrokimyasal ürünlerde ithalatın payıyla ilgili bir grafiğimiz var, ama bizim en dikkat çekici noktamız 

ülkemizde ithalat oranı, maalesef diğer ülkelerin çok çok üzerinde, önemli ölçüde dışa bağımlı 

olduğumuzu burada görebiliyoruz, değerli katılımcılar, burada yine ticaret akışının yön değiştirmesi ile ilgili 

bir örneğimiz var, polipropilen 2013 yılı ithalatımız 700 bin ton civarında ve bu polipropilen Türkiye’ye 

ağırlıklı olarak, Hollanda, Fransa, Belçika, İspanya, Almanya, Amerika, İtalya ve Yunanistan gibi ülkelerden 

ithal ediliyordu, günümüze baktığımızda ithalatımız polipropilende 1.7 milyon ton ve değişimi görüyoruz, 

nerelerden geliyor ülkemize, 1 milyon ton artmış ithalatımız 10 yılda ve nasıl bir değişim gerçekleşmiş, 

dolayısıyla önceki slaytlarda da bahsettiğimiz gibi son 10 yıl içerisinde ithalat batıdan doğuya kaymış ve 

bunun %33’ü Suudi Arabistan’dan gerçekleştiriliyor, Türkiye polipropilen gibi önemli bir üründe ithalatta 

dünyada Çin’den sonra 2. Sırada olan bir ülke. Değerli katılımcılar biraz da petrokimya piyasasında durum 

ve beklentilerden bahsetmek istiyorum, yılın son çeyreğinde Avrupa bölgesi, Çin, Japonya ve birçok 

gelişmekte olan ülkede devam eden düşük büyüme performansları küresel talep ve fiyatlarını baskı altında 

tutuyor, bunu hepimiz görüyoruz ve yaşıyoruz. Jeopolitik problemler, parasal genişleme uygulamalarının 

sona erişi ve Fed’in faiz arttırma planları gelişmekte olan ülkeler için azalan sermaye nakit akışı artan kur 

ve enflasyon baskısı gibi gelişmelere yol açıyor açıkçası, Ekim 2014 ayı itibari ile hızlanan düşüş seyri 

sonucunda küresel MTA fiyatlarının son 5 yılın en düşük seviyesine gerilediğini gördük. Bunu gördük 

doların da en yüksek seviyeye çıkmakta olduğunu gördük, MTA’nın fiyatı artarsa dolar düşer, dolar 

yükselirse MTA düşer, bunu da burada hep birlikte görüyoruz, talepteki düşüşlerin yanı sıra önemli rezerv 

ülkelerin üretimlerinin artması, Amerikan Dolarının değer artışı fiyatlar üzerinde Haziran’dan itibaren 

oluşan baskıyı daha da arttırdı ve açıkçası bu kademeli düşüş, serbest düşüşe döndü, fiyatlara baskı yapan 

piyasa unsurları devam etmekle birlikte petrol üreticisi olan ülkelerin gelir kaybı, bütçe sorunları ve petrol 

çıkarma maliyetleri paralelinde petrolde 80 dolar seviyesinin önemli bir direnç olduğunu görüyoruz, ekim 

ayında ikinci yarıda fiyatlar 83, 86 bandında geçici bir istikrar kazandı, bunun altına kısmen indi, böyle bir 

ortamı şu anda yaşıyoruz. Değerli misafirler, değerli katılımcılar, kısaca PETKİM’den bahsetmek istiyorum, 

büyük bir çoğunluğu bilgi sahibi ama 2013 yılında 2.2 milyar dolar civarında bir satış gerçekleştirdik, bunun 

%40’ını yurtdışına sattık, ana hammaddemiz Nafta, LPC ve Kondensat, 2014 yılında 3.6 milyon ton üretim 

yapacağız, termoplastikler elyaf hammaddeleri ve diğer ürünlerle ilgili detaylara girmek istemiyorum, 

sürdürülebilir bir büyüme stratejisi izliyoruz, ve bu konuda şirketimiz bu hafta Borsa İstanbul’da 

sürdürülebilirlik endeksine alınan 6 sanayi şirketinden bir tanesi olmuştur, operasyonel mükemmellik 

bizim için çok önemli, kümelenmeye önem veriyoruz, ticari mükemmellik, portföy geliştirme ve darboğaz 

önleme, şirketimizin sürdürülebilirlik stratejisinin ana adımlarını oluşturuyor, bu kümeleme meselesini çok 

konuştum, detayına girmek istemiyorum, Sayın Başkan zamanın kısıtlı olduğunu söyledi ama şunu ifade 

etmek istiyorum, Avrupa’da çok gelişmiş olan kimya sanayi kümelenmiş 300 tane üretim bölgesinde 
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gerçekleşiyor, bu kümeler hammadde kaynakları ya da hammadde tedarik eden alt sektörler yanında 

oluşmuş, oluşturulmuş, çok kolay değişimlere adapte oluyorlar, genellikle Avrupa’daki kimya kümeleri 

üretim değer zincirleri ile entegre olduklarından, altyapı ütülite servis paylaşımı nedeniyle oldukça fazla 

rekabet avantajlarını elde edebiliyorlar ve Avrupa Kimya Sanayi rekabet gücünü arttırabilmek için 

kümelenme modellerinin güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılmasına odaklanmış ve başarılı sonuçlarını 

alıyorlar, PETKİM’in bugün resimde görüldüğü gibi 14.500 dönümlük bir yarım adada kurulu olduğunu 

söylemek istiyorum, şu anda ana hissedarımız Sokar gurubunun geliştirdiği vizyonu çerçevesinde yarım 

adamıza devam eden ülkemiz için önemli, geleceğimiz için çok önemli yatırımlardan bahsetmek istiyorum, 

şuanda Cumhuriyet Tarihimizin tek noktaya yapılan en büyük yatırımları PETKİM yarım adasında 

gerçekleştirilmektedir. Var olan PETKİM petrokimya tesisleri yaklaşık 15’i ana olmak üzere 22 tesiste 

devam ediyor şu alanda. Bir rafineri kuruluyor, Star Rafinerisi, 10 milyon ton kapasiteli, 5.6 milyar dolarlık 

bir yatırım ve 2018 yılının başında üretime başlayacak bir projedir, ülkemizin en önemli ithalat kalemi olan 

motorini üretecek, 6 milyon ton motorin üretecek bir rafineridir, yine step enerji santrali projemiz, 

biliyorsunuz petrokimyada enerji bir hammadde gibidir, burada 672 megawatt gücünde bir enerji santrali 

kuruyoruz, bir entegrasyonda biliyorsunuz rafineri, petrokimya, enerji, lojistik son derece önemli, bunun 

lojistik ayağını sağlayacak büyük bir konteynır limanı inşa ediyoruz, bu 1 buçuk milyon kapasiteyle 2015 yılı 

Eylül ayında hizmete girecek, ilk gemi yanaşacak, bu limanımızda dünyanın 1 numaralı denizcilik şirketi 

Maersk ile anlaştık, onların liman işletmeciliği şirketi dünyada 71 tane liman işletiyor, onlarla 28 yıllık bir 

anlaşma yaptık ve işletmesini onlar gerçekleştirecekler. Başlangıç kapasitesi 1. Fazı İzmir Limanının iki katı 

kapasitededir. Dolayısıyla 4 milyon TU’a çıkabilecek bir kapasitesi vardır, ve yine önümüzdeki dönemde 

anons edeceğimiz, üzerinde çalıştığımız yeni petrokimyasal ürünlerle ilgili de bir yatırım perspektifimiz var, 

bu yeni ürünler etilanoksit, etoksilat, vs. detaylarına girmek istemiyorum şu anda, dolayısıyla rafinerimiz 

zamanımız az olduğu için çok detayına girmiyorum, Sayın Başkan müsaadenizle, çarpıcı rakam vermek 

istiyorum, 5.6 milyar dolarlık bir yatırımdır, sadece montaj süresince 10 bin kişiye istihdam sağlayacaktır, 

bunun için bir köy kuruyoruz ayrıca, montajda çalışacaklar için, işletmeye alınmasından sonra bin kişiye 

kalıcı istihdam sağlayacaktır, gerçekten bu rafinerinin üretimi ülkenin cari açığına 2.5 milyar dolar yıl katkı 

yapacaktır, biz şu anda biliyorsunuz motorini önemli ölçüde ithal ediyoruz, yine bir rüzgar enerjisi 

yatırımımız var değerli katılımcılar, 51 mega watt kapasitede, anlaşması imzalandı, 2015 yılı sonunda 

devreye alıyoruz, sürdürülebilir enerji tedarikimizde gerçekten önemli katkı sağlayacak bir enerji 

yatırımımız, az önce santralden bahsettim, Sokar grubunun step enerji santral yatırımı, 660 mega wattlık, 

gerçekten bu yatırımlar tamamlandığında yarım adamızdaki elektrik ve buhar ihtiyacı bugünün dört katına 

ulaşacak, dolayısıyla bunları sağlayacak olan ilgili entegrasyona yönelik yatırımlar da devam ediyor, ayrıca 

PETKİM’de yine bir büyük yatırımımız var, 290 mega watt ayrıca PETKİM PetKojen tesisimiz, bu da enerji 

üretimi ile ilgili devam ediyor, limanımızdan bahsettim, ve beni dinlediğiniz için teşekkür ettim sağ olun. 

Sn. Prof.Dr.Serdar Çelebi 

Sayın Korkut’a ben öncelikle samimi açıklamaları ve görüşleri için teşekkür ediyorum, bulunduğu şirket 

biliyoruz özel şirket ama Türkiye Cumhuriyeti Devletinin önceki yıllarda yaptığı yatırımlardan bahsetti, çok 

değerli bilgiler verdi, şimdi ben sorulara geçiyorum. Bir ricamız var, zaman küçük, kısa, öz, net sorular, 

Sayın Başkanım özür dilerim, arkadan sizden önce başka birisi el kaldırdı sonra size söz vereceğim, tanıtır 

mısınız kendinizi? 



58 
 

Sn. Kutlay Kabadayı 

Merhaba, Kutlay Kabadayı, Saruhan Kimya Fabrika Müdürüyüm, Türkiye’de bildiğiniz gibi siles dediğimiz 

bir anyon aktif madde var, Türkiye’de yaklaşık 40 bin tonluk bir tüketimi var, bunun da kabaca ham 

maddesi 1, 2 ya da 3 etoksile alkollerdir, 20 bin tonluk Türkiye’nin ihtiyacı var yıllık olarak, yaklaşık 40-50 

milyon dolarlık Yurtdışına dolar transferimiz var bu hammaddeden dolayı, etoksilasyon tesisini 

kurduğunuzda onun için kullanacağınız hammadde yağ alkolü genelde dünyada belirli yerlerde, siz neyi 

düşünüyorsunuz? 

Sn. Timur Erk 

Bu projeyle ilgili fazla detay vermek istemiyorum değerli katılımcımız, sadece önbilgi veriyorum, onları 

açıklama noktasında değiliz ama masamızda üzerinde çalıştığımız çok değerli, katma değeri yüksek 

ürünlere yönelik projelerimiz var, dolayısıyla bir süre sonra bu konuda farklı açıklamalar yapma olanağımız 

olacak, onun için teşekkür ediyorum sorunuz için.  

Sn. Prof.Dr.Serdar Çelebi 

Evet 2. Soru Sayın Başkanımızın, arkadaşım getirir misiniz, biraz takip eder misiniz, bakın biz sizden daha 

çok takip etmeye çalışıyoruz, bir tanesi burada kalsın, birini konuşmacılara verirseniz.  

Sn. Timur Erk 

Çok kısa bir soru, senelerdir PETKİM’in bu petrol rafinerisini bekledik, şimdi içinden bir bölüm motorine 

ayrılacak, motorin çok ciddi ithal, dolayısıyla cari açığımızın kapanmasına katkıda bulunacaksınız, ama 

Nafta ve onun türevleriyle ilgili 2018’deki durum ne olacak? 

 

Sn. Sadettin Korkut 

Teşekkür ediyoruz, Sayın Başkan, 10 milyon ton kapasiteli bu rafinerinin 6 milyon tonu motorin üretecek, 

ülkemizin buna ciddi ihtiyacı var biliyorsunuz, şu anda Tüpraş’ta büyük bir fuel oili mazota dönüştürecek 

proje yürütüyor, bizim benzinde fazlamız var, mazotta eksiğimiz var biliyorsunuz, yaklaşık 1 buçuk, 1.6 

milyon ton civarında PETKİM’in ana hammaddesi Nafta’yı rafineriden alacağız, 500 bin ton civarında bir jet 

yakıtı üreteceğiz, gerisi de diğer ürünler olacak, rafineri kapasitesi böylece dolmuş durumda, biz PETKİM’le 

bu yıl %13 kapasitemizi arttırdık, şu anda bir tek PTA fabrikamızda kapasite devam ediyor, onu %50 

arttırıyoruz, o da yıl sonunda devreye girecek. Bundan sonraki yaklaşımımız Katma Değeri Yüksek ürünlere 

yönelik Türkiye’de üretilmeyen yeni ürünleri üretmeye dönük olacaktır, bugün PETKİM’de bundan sonra 

200 bin ton, 500 bin ton kapasiteli bir PP falan kurulmayacaktır, öyle bir bakışımız yoktur. Çok detayına 

girmek durumunda değilim, maalesef onu söyleyemiyorum, çünkü biz halka açık bir şirketiz ve belli 

konularda söylemlerimize dikkat etmek zorundayız, ama vizyonumuz budur, PETKİM yarım adasındaki 

rafineri, petrokimya lojistik, enerji lojistik entegrasyonunun sağlayacağı sinerjilerle ülkemizde önemli 

katma değeri yüksek ürünler üretecek alt yapıyı kuracağımıza inanıyoruz, dolayısıyla biz mevcut var olan 

ürünlerimizde de veya yeni yatırımlarımızda da her bir kilogram üretim artışı demek yurtdışından bir 

kilogram ithalatın azalması demektir, bu kadar basit yani, dolayısıyla ortalama bizim ülke ihracatımızın 
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karşılığı kilogram değerine baktığımızda 1.58-1.60 dolardır, ama bizim bu haliyle PETKİM’in ortalaması 2.3, 

2.4, 2.2 arasında değişen rakamlardır. Dolayısıyla bizim bundan sonraki vizyonumuz budur, ama siz de 

konuşmanızda söylediniz, tüm ticari işletmelerde olduğu gibi bizim için de asıl olan kazançtır, kar, para 

kazanmak oksijendir, insanlar nasıl oksijensiz yaşayamıyorsa, şirketler de para kazanmadan yaşayamaz, 

dolayısıyla biz de kendi üretim planlarımızda esnek davranarak pazara göre, karlı olduğumuz ürünlere 

yönelik bir hedefi, perspektifi belirliyoruz, çünkü amme hizmete yapmıyoruz, hissedarlarımız bu 

performansı bekliyor, bundan sonra ki tüm yatırımlarımızda önce ülke ihtiyaçlarını karşılamak, 

sanayicilerimizin beklentilerini tespit etmek ve tamamen pazardan gelen taleplere yönelik bir üretim ve 

yatırım programını takip etmek var. 

Sn. Prof.Dr.Serdar Çelebi 

Evet başka soru var mı göremiyoruz, ben bir şey sormak istiyorum. Şimdi petrol fiyatları düşüyor, 

muhtemelen de siz de belirttiniz 80 dolar civarında, hepimiz kimyacı olarak şunu biliyoruz, petrol aslında 

yakılmayacak kadar çok önemli, değerli bir kimyasal madde, şimdi tabi petrol fiyatlarının artması ile yakıt 

olarak kullanımda bu bir engel ve bariyere oluşturuyordu, şimdi fiyatların düşmesiyle, petrole iki sektör 

saldırıyor, bir otomotiv ve enerji sektörü, bir de siz petrokimya sektörü, bunu nasıl yorumluyorsunuz, 

önümüzdeki günlerde belki biraz daha aşağı düşerse bu petrokimya sektörü için iyi mi olur, kötü mü olur, 

biraz iki ucu şey. 

Sn. Sadettin Korkut 

Bence çok iyi olur. Ben 3-5 ay mıydı, 6 ay mıydı, ya basın toplantısıydı, bir şeydi, sanırım geçen sene 8-10 

ay önce petrolde 20 dolar köpük var diye bir ifade kullanmıştım, o günkü açıklamadan sonra bayağı 

basında yer aldı, petrolde köpük, hakikaten spekülatif bir ürün gibi, petrolün üzerinde normal ekonomik 

çıkarma, ticari değerlerin üzerinde bir köpük olduğunu düşünüyoruz, oturuyor birileri bir yerlerde petrol 

fiyatını belirliyor, dolayısıyla onun bedelini kim ödüyor, petrole bağlı endüstrilerde faaliyet gösteren biz ve 

herkes. Dediğiniz çok doğru, petrol çok değerli bir ürün, biz bir Nafta’yı alıyoruz, rafineri işleminden sonra, 

o Nafta’yı nelere dönüştürüyoruz, kaç tane ürüne parçalıyoruz, kırıyoruz, crack ediyoruz. 

Sn. Prof.Dr.Serdar Çelebi 

Yakıt’a kayar mı diye düşündüm. 

Sn. Sadettin Korkut 

Bence bu trend daha olumlu olacaktır, özellikle aromatik zincirlerinde önemli gelişmelerin olacağını 

göreceğiz önümüzdeki dönemde. 

Sn. Prof.Dr.Serdar Çelebi 

Bakalım zaman gösterecek, ben tekrar çok teşekkür ediyorum, alkışlıyoruz. Evet şimdi sıra Sayın Yavuz 

Eroğlu’da kendisi Pagev Yönetim Kurulu Başkanı ve bize bugün Katma Değeri Yüksek Plastikler konusunda 

bir konuşma sunacak teşekkürlerimizle ve alkışlarımızla.  
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Sn. Yavuz Eroğlu 

Saygıdeğer Vekilim, Sayın Başkanlar, birbirinden kıymetli protokol üyeleri ve kıymetli katılımcılar, öncelikle 

sizlere bu sunumu yapmaktan, burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum, onur duyuyorum onu 

belirtmek istiyorum. Öncelikle tabi sabah Başkanımız Murat Bey ifade etti, şu anda ev sahipliğimizi yapan 

bu otel, Gorrion Hotel, bizim sektörümüzden bir oyuncunun, yani sektörümüzde faaliyet gösteren bir 

firmanın sahip olduğu bir otel, tabi bu bize mutluluk veren bir şey, ama bir yönüyle de üzülüyoruz, niye, 

kendisi aynı zamanda kompozit sanayiinde faaliyet gösteren bir firmada, kompozit de bizim sektörün en 

katma değerli kısımlarından biridir diye bilinir, öyledir de, şimdi düşünüyorsunuz, çok katma değer var, 

karlı bir iş, kar geliyor, parayı niye tekrar oraya yatırmazsınız da başka yere yatırırsınız, bunu 

düşüneceğinize, ben sonra sizden bunu özellikle istiyorum, ben bunu merak ediyorum, belki de bu 

yapacağım konuşmada bununla ilgili bir iki ipucu olur ama tabi esas muhatabı da burada, kendisi bize bilgi 

verecektir. Ben burada tabi esas söylemek istediğim bu kararı vermesinde muhakkak ekonomik ve 

mantıklı bir karardır, onu etkileyen dinamikler nedir, madem bu kadar katma değerden bahsediyoruz, o 

zaman her sanayici gibi katma değerin yoğun olduğu yere daha yatırım yapıp, daha yatırım yapıp daha da 

büyütmek isteriz. Şimdi bu yönüyle aldık, demin Sadettin Bey güzel ifade etti, sektörümüzün 

büyüklüklerini verdi, rakamlardan bahsetti, çok kısa sadece sayıları geçmek adına 8.1 milyon ton dedik, 

efendim bunun için yapılan 34 milyar dolar ciro dedik, 14 milyar dolar katma değer, ilginç olan şu, bu 

katma değeri yaratırken biz ana hammaddelerimiz yine deminki sunumda vardı, PETKİM’in ifadesiyle 

%18’i yerli üretim dedi. Bu ne demek, %82’si ithal hammadde, yani bu 8.1 milyon tonu yapan sektör, 

Avrupa’da ikinci olan sektör, dünyada 7. Olan sektör, hammaddesinin %82’sini ithal ediyor, %82’si. 

Makineler, bizim plastik sektörünün kullandığı makinelerin %80’i ithaldir. Hala rakam %80 Başkan. Şimdi 

%80’de yine makinasını yine yurtdışından getiriyor, elektrik zaten çok pahalı, bütün bunlara rağmen 

Avrupa’da 2., dünyada 7. Bence iyi bir başarı. Şimdi baktığımızda bu sektör yine son 10 senede, 

Türkiye’nin gayrisafi milli hasıla büyümesinin iki katı da büyümüş. 250 bin kişiye direk istihdam sağlamış, 

ciddi anlamda burada bir başarı var, şimdi bu başarıyı bizim ana konumuz olan Katma Değerli Plastik 

konusu ile nasıl taçlandırabiliriz, nasıl bir adım öteye geçiririz, bunu konuşuyoruz, plastik sektörü bunları 

yapmış, işin doğrusu bunları yaparken de sabah bir örnek verdi İngilizce’den Kerem Hoca, Topal Ördek 

dedi, bence Topal Ördek bizim sektör, ama bayağı da gitmiş topal olmasına rağmen. İyi hızlı da gidiyor, 

şimdi bu sektör bütün bunları yaparken Katma Değerli Üretim yapmak istiyor dedik, Katma Değerli 

Plastiklerden bahsediyoruz, şimdi Katma Değerli Plastik dediğimiz zaman Katma Değer kelimesi ile aslında 

enerji verimliliği arasında bir ilişki var mı? Var, hem de çok ciddi bir ilişki var, ona bakarsanız ilk planda 

şunu söyleyebiliriz, plastiğin kendisi başlı başına Katma Değer üreten bir malzeme. Neresinden bakarsanız 

bakın, nereden bunu söylüyoruz, bir ülkenin toplam Katma Değer yaratımına da bakarsanız izolasyon, 

enerji verimliliği demek, Katma Değer demek, bir ülkenin toplam yarattığı Katma Değere Katkı demek. Kim 

yapıyor bunu plastik sektörü, efendim otomotivler, mühendislik plastiklerinden bahsediyoruz, çokça 

kullanıldığı bir nokta, otomotivlerin hafiflemesi, yakıt olarak daha az kullanılması, tamamen plastik 

endüstrisinin kompozit sanayinin büyük başarısıdır, bu başarıyla dünyada gelişiyor, yeni uçaklar yapılıyor, 

çok daha uzun mesafeler giden kompozit sanayi, plastik sanayi, bunların yarattığı verimliliklerle elde 

ediliyor, sabah yine konuştuk, tarım çok önemli dedik, hikayedir fakir ülkelerin şeyi diye söylenir ama 

aslında OECD ülkeleri de gelecekte bununla ilgilenecek, çok önemli dedik, e tarımın aslında bugün 

gelişmesinde kimya çok önemli, e plastik de çok önemli, bugün baktığınızda damla sulama sistemleri, sera 
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örtüleri, bir çok plastikle alakalı konu bunları sağlıyor, gıdaların korunması, bir çok noktada iş güvenliği 

günümüzün konusu, iş güvenliği ile alakalı çoğu şey plastik endüstrisinin sağladığı ekipmanlarla yapılıyor, 

dolayısıyla plastik aslında Katma Değer yaratma noktasında büyük bir enstrüman, büyük bir makine gibi 

çalışıyor, kendi içinde Katma Değer üreten diğer sektörlerin Katma Değer üretmesinde çok faydalı bir 

malzeme. Peki bunun ötesinde başlı başına konuştuk ya, ihracatta ton başına ithalat rakamı böldüğünüzde 

çok yüksek, yurtdışından gelen malzemelerin, bizim sattığımızın ki düşük, başlı başına katma değerleri 

yüksek, diğerlerine yardım ettikleri dışında plastikler konusu nedir, bunlarla alakalı ne yapılabilir, bunlar 

var mıdır, var tabi ki, hepimizin bildiği demin söyledik ana başlık mühendislik plastikleri, yine konu metal 

yerine geçen plastikler, bugün baktığınızda savunma sanayiinde kullanılıyor, bir çok yerde kullanılıyor, 

silahın namlusu dışında bir çok yerini plastikten yapmak mümkün, namlu da her halde yakında gelir. Onun 

dışında otomotivin neredeyse her tarafı plastiğe dönüyor, hatta büyük hammadde üreticileri isim 

vermeyelim, konsept otomobilleri yaptılar, motoru dahil plastik, bakın içinde patlamanın geçtiği motoru 

dahil plastik olan konsept araçları bugün mümkün, diğer bir konu yine söylediğimiz medikal, sonsuz 

ömürlü kemik, sonsuz ömürlü bir kemikten bahsediyoruz, plastikten yapılmış, şu anda yapılan bir konu, 

ticari olarak mümkün, Türkiye’de yok, bunun sağlık yönünden yarattığı Katma Değeri düşünün, nasıl bir 

şey var, diğer tarafında cep telefonlarını düşünün, bugün esneyen cep telefonu var ya problemli, o 

telefonun yapılmasında plastik endüstrisinin acaba payı nedir, o ekranların özel sistemin iletken plastikler, 

Katma Değerli Plastikler. Yine başka bir yönden bakın, uzay sanayiinde plastik çok aktif kullanılıyor, yani 

işte kevlar, bir çok malzeme var, ben isimlerini burada tek tek sayma ihtiyacı duymuyorum, detayına da 

ben hakim değilim ama sektörümüz var Türkiye’de, bu hammaddelerle üretim yapabilen, hammaddenin 

kompozit olarak üretebilen imkanlar var. Peki onun dışında tarım dedik, demin hocam bir yerde söyledi 

dedi ki, Türkiye’de tarım bio plastikler mümkün, artık tarımsal bazlı malzemelerden plastik üretmek 

mümkün, bio plastikler, bio teknoloji, içinde çok farklı özellikler olan plastikler, antibiyotik olan plastikler, 

peki bunlar ülkemizde üretiliyor mu veya nasıl üretiriz, veya ne eksik, şimdi bunlar üretilmiyor, demin 

saydıklarımın içinde önemli bir kısmı bizde üretilmiyor, plastiğin katma değerinden bahsettik, 

tonajlarından bahsettik ama rakamları da ton başına böldüğünüz zaman bunların üretilmediğini çok açık 

gösteriyor, yani son ürün üretilmiyor, peki neden üretilmiyor, bakalım compound yapabiliyor muyuz 

bunların ihtiyacı olan? Evet yapıyoruz, yapabiliyoruz, compound ile ana hammaddenin karışımlarını 

yapmakta hiçbir sorun yok, bu formülleri yapan yabancı firmalarda, artık Türkiye’de faaliyet yapan firmayı 

ben Türki firması olarak görüyorum, bu tür firmalar var, burada yetişmiş, bunlardan ayrılmış, kendileri 

yapan arkadaşlarımız var mı? Var, yani compound yapmak mümkün mü? Mümkün, geliştirilebiliriz ama şu 

anda bir temel var Türkiye’de, onun dışında bunların içinde kullanılan mineraller var mı, katkılar lazım? E 

var, hatta bunun en enteresan örneği, Tayvan plastiklerde Katma Değeri arttırmak için bir çalışma yapıyor, 

bu çalışma içinde önemli bir kısım plastik katkıları, çünkü Katma Değer bir plastik diyorsanız katkı 

üretmeniz lazım, bunlar çok önemli, Tayvan yaptığı çalışmada bir yerde takılıyor, mineral yok diyor bizde, 

Türkiye’de o da var, bu altyapı da var. İşleme sanayi var mı? Cevap vermeye gerek yok, demin tonajları 

gördük, konumunu gördük, böyle bir şey mümkün, eğitim eksikliği, evet daha fazla şeyler yapmamız lazım, 

ama bir temel var o kadar da kötü değiliz, PETKİM önemli bir petrokimya tesisi, oradan bir çok yetişmiş 

insan, onun dışında kimya sanayinden gelmiş, plastik sanayi kendi içinde eğitim konusunda bir altyapısı 

var, gelişme ihtiyacı var, gelişime açık ama hali hazırda bir altyapı var, biz Türkiye Plastik Araştırma ve 

Geliştirme Vakfı, PAGEV olarak ara eleman yetiştirmek üzere iki tane okul, sektörün imkanları ile iki tane 

okul kurduk, 1500 tane öğrencimizi yetiştiriyoruz, bunun dışında Polimer Mühendisliği, bu sene Yalova 
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Üniversitesi ilk mezunlarını verdi, Türkiye’nin Polimer Mühendisleri var artık. Dolayısıyla bu konuda bir 

şeyler var mı? Var, diğer bir konu demin söyledik ya kongreler diyoruz, biz PAGEV olarak otomotiv 

kongresi yapıyoruz, bu tür mühendislik plastiklerinin de çok aktif içinde yer alacağı, bunları daha nasıl fazla 

kullanırız diye uğraşıyoruz, 3 Aralık’ta bu arada hepinizi o kongreye de bekliyoruz, Hilton Bomonti’de 

fuardan bir gün önce. Onun dışında bu konuda eğitim seminerleri yurtdışından getirip İKMİB’le Sayın 

Başkanımız çok teşekkür ederiz kendilerine, İKMİB’in katkılarıyla burada, özellikle inovatif plastiklerin 

Türkiye’de üretilmesi ile alakalı çalışmalar yapıyoruz birlikte, yani iyi niyet çalışma var, teşvik var mı 

hükümet tarafından? Teşvik noktasında çok iyi niyetli yaklaşımlar var, şu anda aktif bu salonda olan 

birlikte çalıştığımız Ekonomi Bakanlığımızdan arkadaşlarımız var, biz nasıl olur da bu mühendislik 

plastiklerini Türkiye’de geliştiririz, nasıl olur da üreten yerli üreticiyi koruruz, bunların gümrük tarifelerini 

nasıl ayırsak da buradan bunlara bir katkı sağlasak diye çok ciddi çalışmalar var, birlikte çalışıyoruz, iyi 

niyet olduğuna %100 eminiz. Sanayi Bakanlığımız bu konuda çalışıyor, gerçekten iyi niyetli, Türkiye adına 

bir şeyler yapmaya gayret ediyor, peki tüm bunların sonunda sonuç ne, sonuç yok. Şu ana kadar bu 

konuda sonuç yok, niye yok, belki yanlış bir noktadayız, veya bu iyi niyetin hepsinin bir şeyle birleşmesi 

lazım, o nedir, onu ben bir klasik bizim çok iyi bildiğimiz bir sözle ifade ediyorum, diyorum ki Marifet 

irtifada tabidir. İrtifat yok, peki irtifat ne demek sanayici gözüyle? Alıcıdan haber ver, alıcı var mı? Ürünü 

ürettin, bunu kim alacak? Türkiye’de uçak sanayi var mı? Türkiye’de yerli savunma sanayi ne kadar 

gelişmiş? Şimdi Katma Değerli Plastik konuştuğun zaman bir ürünü yaptık biz bitirdik, bunu satacak biri 

lazım. Konuşmuştuk daha önce bizim sektör meclisimizde de bu konu gündeme gelmişti, Timur Başkanım 

bilir, bizim şu anda en önemli eksiğimiz bu malları satacak ana sanayimiz yok. Yani ana sanayimiz yok 

deyince belki aklınıza şu gelebilir, e ihracat yapamaz mıyız? Bu konu çok enteresan bir konu, bakın bugün 

Boeing, Airbus, Acer, Samsung, Apple, bütün bu firmaları alın, bu firmalar Katma Değerli Plastiklerin 

kullanıldığı noktalardır, şimdi bu firmalara savunma sanayi firmasına Lockheed Martin, bir şey satmak 

istediğiniz zaman orada bunlar stratejik yatırımlardır, devlet tarafından planlanan üst yatırımlardır, devlet 

tarafından planlanan üst yatırımlardır, yani bunlara destek verilir, bunlar aşağıyı bütün hepsi ona göre 

kümelenir zaten buna mal satmak için, siz bunlara mal vermek istediğinizde önünüze sertifikasyon 

problemi çıkar, pazara giriş problemi çıkar, dolayısıyla burada bir strateji vardır, üst malzemelerin satışı 

çok enteresandır, sabah hocamın sunumunda vardı, Çin’in 2020 yılında 600 milyon tane otomobilin trafiğe 

çıkacağını söyledi. Değil mi?  

Valla hoca uçtu ama çok iddialıydı, ben onu aldım, hoca dedi ya ben bunu verenin yalancısıyım, ben de 

hocanın yalancısıyım, bir şey varsa ona söylersiniz. Şimdi şöyle bir şey var, o kadar araç çıkıyor ve bu aracın 

önemli bir kısmı yabancı şirket bile olsa Çin’de üretilecek, bunları üretmek için ne kadar fazla mühendislik 

plastiği gerekecek. Bakın Çin uzaya çıktı, o uzay aracı için uçak yaptı, o uçak için ne kadar fazla mühendislik 

plastiği gerekecek, ne kadar fazla burada bilgi birikimi alt sektör oluşacak, bunu düşüncenize sunuyorum. 

Efendim serbest ticaret bakın, ben çok liberalizme inanan biriyim ama şuna da inanırım, belli kritik 

noktalar çok iyi planlanmalıdır. Bugün Türkiye Çin’den füze almak istedi, ne oldu alabildik mi? Mümkün 

mü? Mümkün değil, Amerika bugün Çin’den füze alır mı sizce? Bazı şeyler vardır ki üst sanayiler gerçekten 

çok iyi planlanması gerekir, dolayısıyla ben şunu diyorum Türkiye’nin Samsung’a ihtiyacı var, Acer’a 

ihtiyacı var, Asus’a ihtiyacı var. Onun dışında Apple’a ihtiyacı var, bizler şuna ihtiyacımız var, özellikle ana 

sektörler, yani bu malların alıcısı, bizim yapacağımız katma değerli plastiği alacak sektörlerin 

oluşturulmasına ihtiyaç var, bizleri desteklemenizden memnunuz kamu için söylüyorum ama esas bu işin 
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çözüm noktası ana endüstrilerin oluşturulması, devlet gitsin bu konularda şirket kursun asla demiyoruz, bu 

yanlış bir strateji, ancak global ölçekte özellikle stratejik yatırımlar planlanmalı, bu yatırımlar planlandığı 

zaman bunları yapan firmalara çok açık net destekler verilmeli, bu destekler verilirken de bizim Türkiye’de 

yaşadığımız sorun şudur, fireye odaklanıyor devlet. Sanayici gözüyle söylüyorum, hata yapana 

odaklanıyor. Biz sanayide ne yaparız biliyor musunuz, bizim fire payımız vardır. Biz deriz ki bu işte bu kadar 

getiri var, %3 de fire olabilir. Sanayi odasının plastik için %7. Bakın fire payını da göz önüne almamız lazım, 

devlet bunları da göz önüne alarak, planlayarak, büyük sanayileri oluşturmalı, büyük sanayileri 

oluşturduğumuz zaman onlara mal verecek firmalar desteklenen dev sanayilere savunma sanayi, bunlar 

hepsi bizler zaten alıcı olunca bu alıcıya yönelik kendimizi koordine ederiz onlara mal satmak için, onlara 

mal satmak için bu Katma Değerli ürünü ne yaparız, gideriz üniversite ile iş birliği yapmaya çalışırız, Ar-Ge 

yapmaya çalışırız, çünkü ucunda şey var, mal satacağız. Efendim elemanımıza Katma Değer olduğu zaman 

hocam havuç dedi, elemana öyle bir havuç veririz ki hocam yeter ki satacak imkanı görelim. Bütün hepsi 

zincirleme, dolayısıyla bu şekilde bir yaklaşıma gidilirse gerisini bize bıraksınlar biz hallederiz. Bu hisler için, 

duygu ve düşüncelerimi aktarıyor, sizleri saygıyla selamlıyorum, çok teşekkür ederim. 

Sn. Prof.Dr.Serdar Çelebi 

Çok teşekkür ediyoruz, gerçekten irticalen bir konuşma yaptınız çok da heyecanlı, şimdi sorulara geçelim, 

soru sormak isteyen katılımcımız var mı? Sayın Başkan? 

Sn. Timur Erk 

Yavuz Başkan dediklerine tamamen katılıyorum. Eğer Katma Değeri en yüksek plastikler arasında kompozit 

ve karbon elyaf varsa, karbon elyaf türevlerinin de içinde prepregler varsa, en basitinden ne var, rüzgar 

güllerinin pervaneleri var değil mi?  

Onu üreten bir sektör gelişmedikçe Türkiye’de ne yapacaksın, elinde kalacak, dolayısıyla tamamen 

katılıyorum, bu sadece özel sektörün inisiyatifi ile olmaz, ey bürokratlar, burada devreye gireceksiniz, 

başka çaresi yok, burada salt liberal ekonomi bize o imkanı yaratmazsanız, önümüzü açmazsanız biz bir 

şey yapamayız, şu anda Dowaksa’nın bütün ürünleri hem daha enerji maliyeti düşük olduğu için Amerika 

ve Rusya, ama burada talep belli bir boyuta kadar, pervane boyu ancak üretiyoruz, o da cam elyaftan bile 

olabiliyor, ama onu 160 metreye çıkardığımızda mutlaka devreye karbon elyafın girmesi gerekiyor, 

tamamen ithale bağımlılığımız devam ediyor, dolayısıyla tamamen katılıyorum. Katma Değeri yüksek 

plastiklerin üretimi için bir kevlar üretimi için mutlaka bir pazarın açılması lazım ki, büyük bir alıcı olması 

lazım ki, Çin de böyle başlamıştır, satın alma merkezleriyle başlamıştır, sonra yavaş yavaş özele dönüş 

yapmıştır, tebrikler güzel bir konu.  

İsmail Hacıalioğlu 

İsmail Hacihaliloğlu, Kompozit Sanayicileri derneği, Sevgili Başkanın konuşmasında bahsettiği konuların 

pek çoğu zaten kompozitçi olarak da belki yarın sabah benim de kısmen değineceğim noktalar, ben farklı 

bir şeye değinmek istiyorum, şimdi Türkiye’de şöyle garabetler de yaşanıyor, bir turist eşi ile Türkiye’ye 

geldiğinde eşi hamileyse ve burada bir doğum yaparsa bu çocuk Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı oluyor, 

yerli malı diye desteklediğimiz bazı şeyler de biraz buna benziyor. Yani hammaddesinin de yerli olması 

paydasını biraz ıskalıyoruz gibi geliyor ve teşviklerde bunlara dikkat edilmesi gerekir, işte biraz önce 
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bahsettiğiniz konu Türkiye’de bu sektörlerin teknolojik olarak gelişmesi de bu çerçevede olacak olan bir 

konudur. Yani rüzgar gülü yapan birisi burada kullanılan prepreg’den bahsetti Başkanım, ya da dokuma 

olarak kompozit malzemeyi ithal ediyorsa, Türkiye’ye makinesini ithal ediyorsa, burada tesisini kurmuş 

üretim yapıyorsa istihdama katkıda bulunuyor. Kesinlikle bunu inkar etmiyorum, bu da bir şeydir, bunun 

da olması lazım. Ama burada dokuyan varsa, o dokuyanın orada kullanılacak olan türde dokumasını teşvik 

etmekti biraz. Sanki yerli malı, yerli kullanım, dış alım ihalelerinde bunun yerli payının ne olabileceği gibi 

konularda sanayiyle yakın iş birliğiyle kompozitçiler olarak biz buna çok açığız ve pek çok sektör için bunu 

öneriyoruz, değişik faaliyetler için de bunu sağlamaya çalışıyoruz. Helikopter alıyorsunuz Amerika’dan, pek 

çok parçası kompozittir, bu parçalar Türkiye’de yapılabilir, savunma sanayi için pek çok malzeme alınıyor 

Türkiye’de pek çok parçası kompozittir ve bunlar Türkiye’de yapabilecek firmalar da vardır. Teknolojisi 

yoksa bu anlamda da desteklemelidir, benimki bir soru değil ama sadece ilave olarak belirtmek istedim. 

Teşekkür ederim. 

Sn. Prof.Dr. Serdar Çelebi 

Ben teşekkür ederim, başka soru var mı? Evet buyurun.  

Sn. Genco Yavuz 

Teşekkür ederim, ismim Genco Yavuz Ekonomi Bakanlığı, çok söz hakkı doğduğu için ufak bir ekleme 

yapacağım. Belki iyi niyet bölümüne girer bu da ama kamu alımları ile ilgili şu dönemde önemli gelişmeler 

yaşanıyor, takip ediyorsunuzdur, Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığımız da şu anda %51 Katma Değerin 

Türkiye’de yaratılmış olması aranmaya başlanıyor. Bundan sonrasında önümüzdeki dönemde. %35’e 

çekilmesini önerdik ama tabi az da olsa bir öneri var ama tabi ki takdir sizlerin. Yine yerli üretimi teşvik 

etme, %51 yarısından fazlası yerli, ama %35 de bir katkıdır, %51’i sağlayamadığınız durumlar da oluyor, bir 

esneklik belki getirilebilir, malın özelliğine göre.  Detaylara ilişkin çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim ama 

eskiden sadece nihai ürünün Türkiye’de üretilmiş olmasına daha fazla bakılırken şimdi içerdiği ürünlerin 

de, kullanılan malzemelerin de Türkiye Menşeili olmasına bakılacak önümüzdeki dönemde, eklemek için 

söyledim. Teşekkürler. 

Sn. Prof.Dr.Serdar Çelebi 

Ben birazcık Yavuz Bey’e belki biraz şey konuştu, bir konuya değinmek istiyorum. Kendisine hak 

veriyorum. Aslında yerli üretimi, yani mühendislik plastiklerini Türkiye’de üretelim, doğru üretelim de, 

alıcısı var mı? Hemen karşı cevap, alıcısı olmasa bile ihracat yapmanız lazım. Serbest piyasa ekonomisini 

ben de çok savunuyorum. Bu devlet gözüyle olmaz. Şimdi Çin’e baktığınızda burada Çin’deki sistem tabi 

çok farklı, bir karma ekonomi gibi. Yani Yavuz Bey çok açık söylemedi ama ben bir hoca olarak daha açıkça 

ifade etmek istiyorum. Yani devletin bu tür katma değeri yüksek ürünlerde ve teknolojiyi geliştirmeye 

yönelik ürünlerde bir süre sadece standart teşviklerde kalmaması lazım. Yani standart dışı teşvikleri de 

vermesi gerekiyor ki, bu yatırımcılarımız otel yatırımlarına yönelmesinler. Şimdi siz Topal Ördek derseniz 

tabi ki otel yatırımına da yönelebilir. Bir sürü sorundan kendisi bahsetti, cevabı da kendisi verdi. Şimdi yani 

sadece ben plastik sektörü için demiyorum. Kimya sektörü bunu da daha önce dile getirmiştik. Burada siz 

teknoloji geliştireceksiniz, yüksek teknoloji yapacaksınız, haşin bir de dünya rekabetine açış şirketleriniz 

var. Tabi bu nasıl olacak, para çok kıymetli, sokakta bulunmuyor ki. Yani yatırımı teşvik için genel teşvik 
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politikasına yürekten katılıyorum. Ama bu tür nitelikli, öncelikli ürünlerin veya process’lerin. Mesela 

teknoloji ve process yapamıyoruz, Sadettin Bey’e sorsam, şuan yapılan rafinerinin bütün ekipmanlarını 

kimler yapıyor? Bir de bu tür şeyleri yani özel parantez açıp ayrı bir desteklerin oluşturulması gerektiğini 

düşünüyorum ben, yoksa biraz önce panelin başında da söyledim. Türkiye 10 bin dolar platosunda kalır. 

Kesin başka hatta geçmek zorunda. Bunlar nasıl olacak, nasıl yapacağız, sadece serbest piyasa ekonomi, 

Yavuz Bey çok açıktan, keza Sadettin Bey açıktan kaç milyar dolarlık yatırım, eğer yabancı sermaye olmasa 

samimiyetle sorsam yerli sermaye ile bunu yapmamız mümkün mü? Çok zor, hatta hemen yeri gelmişken 

ikinci rafineri oluyor, rakamlar da ortada, %82 ithal ediyoruz plastik malzemeleri. Yani sorayım kendisine 

ikinci petrokimya tesisi gerekmiyor mu bu ülkede? 

Sn Sadettin Korkut 

Kesinlikle gerekiyor. Bizim üç tane beş tane PETKİM’e ihtiyacımız var.  

Sn. Prof.Dr.Serdar Çelebi 

Peki bu nasıl yapılacak, söylemek istediğim bu, Yavuz Beye belki tercüman olmaya çalıştım, sizin 

mühendislik plastiklerinde bir takım siz de bir şeyler ekleyebilirsiniz, teşekkür ederim. 

Sn. Yavuz Eroğlu 

Şimdi benim bir şey söylemem lazım, Başkanım. Şimdi böyle bir şey söylediniz, enteresan bir konu, bunu 

zaten çalışıyoruz Ekonomi Bakanlığı ile, gerçekten ama enteresan bir konu var orada, onu da söylemesem 

burada es geçmiş olacağız, önemli bir konu, iyi niyetten bahsettim ama bu iyi niyetin yanında bazı yerlerde 

takılıyoruz da, şimdi mesela konuşuyoruz Bakanlıkla da GTİP’lerle alakalı 12’li GTİP’e geçelim diye bir 

çalışma istediler, çalıştık mühendislik plastikleri yapan firmalarımızla, firmalarımız ne dediler biliyor 

musunuz, dediler ki bunu yapmayalım. Ya dedik ki niye yapmayalım, Bakanlık istiyor, destekleyecek yani, 

sonuçta bunlara bakacak, diyecek ki bu Türkiye’de üretiliyor şu ürün, GTİP’i belli, belki bununla alakalı 

hem istatistiğini tutacak, karar mekanizması onlarındır ona saygı duyarız, ama büyük ihtimalle bakacaklar 

şunu destekleyelim, buna bir koruma önlemi alalım, şimdi kim istemez bunu niye istemiyorsunuz? Ya 

dediler ki şey vardı, ben demin onu söylüyorum espriyle karışık, bununla alakalı bir arkadaşımız da bizim 

Yönetim Kurulu üyemiz Başkan Yardımcımızla konuşuyorduk. Elmyra diye bir çizgi film vardı, bir İspanyol 

bir tane kız var, küçük kız, sokak hayvanlarını çok seviyor, ama severken öldürüyor sıkarak sevgisinden. 

Şimdi Bakanlık da ne yapıyor biliyor musunuz, şöyle bir uygulama var, örneğin serbest bölgede bir firma, 

bakın serbest bölgede Türkiye’de petrokimya sanayiindeki firmalarımız bilir, adam yurtdışından gelmiş 

üretim yapıyor, tesis kuruyor, fakat adamın ürünü şeye takılıyor, sen serbest bölgede yapıyorsun diye 

koruma önlemine takılıyor, şimdi düşünün Türkiye’de bu kompound’ları mühendislik plastiklerini üreten 

önemli sayıda firma da serbest bölgesinde. Adamlar istemiyor, ya bunu yaparsak diyor, Bakanlık bizi 

severken öldürebilir. Yani dolayısıyla biz bunu Bakanlık’la da konuştuk, dolayısıyla çalışılacak konu çok, 

temelde doğru söylüyorsunuz, ama bunun detayı var, birlikte çalışıyoruz, daha da ihtiyaç var biraz 

çalışmaya. 

Sn. Prof:Dr. Serdar Çelebi 

Sadettin Bey bir ekleme yapacaktı mikrofonu verir misiniz. 
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Sn. Sadettin Korkut 

Şimdi rafineri ile ilgili bahsettiniz. Biz tabi hakikaten bu önemli proje ile ilgili kamu otoritesinden, 

devletimizden çok büyük destek gördük. Yani stratejik yatırım kapsamına alındı. Bizim bu yıl PETKİM’de 

gerçekleştirdiğimiz kapasite artışımız Türkiye Cumhuriyeti’nin 2 nolu stratejik yatırım belgesini aldı, 1 nolu 

stratejik yatırım belgesini de Star Rafinerisi projemize verdi. Dolayısıyla başta Ekonomi Bakanlığımız olmak 

üzere tüm kamu kurumlarının bizim bu büyük ve önemli projemizde önümüzü açan çok büyük katkıları ve 

destekleri oldu. Bunu her zaman biz yanımızda hissediyoruz, ama bu süreç içerisinde şöyle de bir örnek 

vermek istiyorum, sadece rafineri projemizle ilgili olarak alınan izinlerin sayısı 700’ü aştı. Dolayısıyla bu 

bizim ülkemizde kamunun çalışma sistematiğinden kaynaklanan bir şey, ama temelde önümüzü açan son 

derece müsvet ve olumlu yaklaşımların hem devletimizin tüm kademelerinden hem yerel yönetimlerden, 

hepsinden gördük. Neden özel sektör bu işlere girmiyor dedik ya, bu büyük yatırımlar sabit sermaye 

yatırımları yüksek olan yatırımlar. Türkiye’de sermaye yok mu var, çok kuvvetli sermayelerimiz var, paralar 

var, ama para nereye gider? Kolay kazanç neredeyse oraya gidiyor. Dolayısıyla bugün rafinerimizin 

finansmanından bir örnek vermek istiyorum. Rafinerimizi finansmanından bir örnek vermek istiyorum. 

Rafineriyi bir konsorsiyuma ihale etti ana hissedarımız. İspanyol, İtalyan, Japon ve Kore şirketlerinden 

oluşan bir konsorsiyum yapıyor. Finansmanı 18 yıl vadeli, 7 sene söylemesiz, 18 yıl vadeli böyle bir 

finansman sağlandı buraya. Dolayısıyla hakikaten çok büyük ve önemli bir proje olduğu için, böyle 

uluslararası bir konsorsiyum 23 bankadan oluşan bir konsorsiyum sağladı bu finansman. Yoksa kimse 

cebinden milyarlarca doları verip böyle sabit yatırımı yüksek ve geri dönüş süresi uzun bir yatırıma 

maalesef girmiyor. Onun için devletler düzeyinde birçok ülkede bu desteklenen bir şey. Amerika’da bu 

yatırımlar oluyor, devletin çok ciddi desteği var, Amerika’da 4 cent elektrik, biz burada 12 cent elektrik 

maliyeti ile ürettiğimiz PVC’yi piyasaya arz ediyoruz, Amerika 4 cent ile üretiyor, e şimdi Allah göstermesin 

bu TTİP meselesi de bizim aleyhimize getirirse sadece TTİP’ten avantajı ton başına bilmem kaçtır, o zaman 

biz fabrikaları kapatacağız, çalıştırmanın alemi yok. Dolayısıyla yerli üretimi destekleyecek tarzda 

politikaları daha fazla geliştirmeye ihtiyacımız var. Biraz uzattım ama büyük bir kısmınız hatırlar, PETKİM’in 

Yarımca’daki kauçuk tesisleri.  

O tesis kapanmadan önceki ve kapandıktan sonraki fiyatlara bakınız, Mevlüt Bey hatırlar rakamları. 100 

dolar 150 dolar mı artı tonunda, otomatik olarak düzenleyici rol oynuyorsunuz. 1.700 bin ton polipropilen 

kullanıyor Türkiye’de, PETKİM’de de polipropilen üretiyoruz, bunun yaklaşık %8-10’unu karşılıyoruz. 

Fiyatlar verilirken PETKİM eksi, PETKİM artı şeklinde bir endeks takip ediliyor. Bugün PETKİM’in 

polipropilen fabrikasını çalıştırmayalım, bakın fiyatlar kaç dolar artacak, o kadar 1.6 milyon ton ithal edilen 

polipropilenin fiyatı tonda otomatik olarak 50 dolar mı artacak, 80 dolar mı artacak, onu bilemeyiz, kim 

kaybedecek? Ülke kaybedecek. Dolayısıyla temel hammaddelerde buradaki üretimimizi geliştirme, 

muhafaza etme yönünde hakikaten ortak akıl geliştirmeye devam etmemiz lazım diye düşünüyorum. 

 

Sn. Prof.Dr.Serdar Çelebi 

Evet Sadettin Bey benim dediğimi daha da aştı ve gördük bazı teşviklerin ne olduğunu, stratejik kapsamına 

sokularak, ama elektrik şeyi henüz bizde yok yani ben bunları söylemek istemiştim, çok teşekkür 
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ediyorum, böylece bu paneli de kapatıyorum, özür dilerim görmedim 2 soru, Mevlüt Bey ve evet. Sayın 

Başkan şuan 7 dakika geçtik öngörülen zamanı. 

Sn. Reha Gür 

Reha Gür, Gürotek Mühendislik Plastikleri, konuyla ilgili birçok şey var söyleyecek, ama hiç birini 

söylemeyeceğim, söylersem Timur Erk diyecek ki korsan bildiri sundu. Sadece 2 sene önceyi 

hatırlatacağım Timur Beye. Ar-Ge merkezleri ile ilgili ben plastik sektörü adına yine Kimya Şurasında 6.’sı 

Mersin’de yapılmıştı, hatırlayanlar hatırlayacaktır. Demiştim ki Ar-Ge merkezlerinde tam zamanlı 

mühendis istihdamının sayısını 50’den 5’e çekin, 5’e çekin ki benim sektörüm 99.8’i KOBİ işe yarasın, 

Timur Bey de demişti ki biz 25’e razıyız sen neden bahsediyorsun, bugün 30’a gelmiş, 30’a gelse bile 

Türkiye’nin geleceği eğer Mühendislik Plastiklerinde ya da Katma Değerli Plastiklerde ise bence buralarda 

gerçekçi adımlar atılmalı, böyle hikayeden 30’larla falan sadece büyüklere yarar. Türkiye’nin geleceği 

KOBİ’lerde. Teşekkür ederim.  

Sn. Prof.Dr. Serdar Çelebi 

Bir Mevlüt Beyi son alalım, sonra plaket takdimi olacak, Sayın İKMİB Başkanımız Murat Bey sunacaklar, o 

yüzden lütfen ayrılmayalım salondan.  

Sn. Mevlüt Çetinkaya 

Mevlüt Çetinkaya, Pazarlama Müdürü PETKİM’in, temenni de kalmasın diye bir önerim var bütün 

paydaşlar da burada iken, daha önce de yaptım ama şimdi biraz daha güncel. Katma Değeri Yüksek Plastik 

Kompozit ürünlerin, hep temenni ediyoruz yapalım edelim diye ama bir yerden başlamak lazım. Savunma 

sanayi donanım ve yazılımdan oluşuyor. Başlangıçta donanımı dışarıdan ithal ediyordu, yazılımı tamamen 

ithal ediyordu şimdi Ankara’daki organizasyonlarla, ODTÜ ile kurdukları teknoparklarla ihraç eden duruma 

geldiler. Donanım için de plastik sektörleri paydaşları savunma sanayi ile bir araya gelip buradan 

başlayabilir. Onların talep ettikleri ürünler neler, bizim plastik sektörünün kapasitesi nedir, yapabilirliği, 

yetkinliği nedir, bence bir araya getirip onları orada somut bir sonuca gitmek lazım diye düşünüyorum, 

teşekkür ediyorum.  

Sn. Serdar Çelebi 

Ben de Mevlüt Bey’e çok teşekkür ediyorum, bu konu çok önemli. Bununla alakalı zaten bir çalışma 

yapacağız. Onunla ilgili özellikle bu offset anlaşmaları çok önemli, o anlaşmalarda bizim endüstri olarak da 

faydalanmak adına grup olarak çalışmalarımız olacak, çok teşekkür ederiz.  

 

 

 

 

 



68 
 
 

III.PANEL 
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Sn. Murat Akyüz (Moderatör) 

Evet dışarıda kalan var mı doğrudan başlıyoruz. Son uyarılarımızı yapalım daha da bulamazlar. Bugün bu 

üçüncü panelimdeki konumuz 2023 hedeflerinde dış ticaret analizi, ithalat ve ihracat rakamları. Burada 

rakamlara gitmekten öyle dış ticaretimizin yapısından bahsedeceğiz. Biraz ithalattan ihracattan 

bahsedeceğiz ama ihracat soruları ve çözüm önerilerini sunmak amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığımızı 

temsil eden Sayın Ayhan Coşkuner’i buraya davet etmek istiyorum. Aynı zamanda ara girdi kimyasal 

ithalatıyla ilgili Ekonomi Bakanlığımızdan. Sayın değerli başkanımız Gencay Oğuz’u buraya davet ediyorum 

izninizle. Ve 2023 ihracat hedefleri konusunda Kimya Daire Başkanımız, Ekonomi Bakanlığından Sayın 

Recep Aslan’ı buraya davet ediyorum. Tekrar değerli panelistlerimize teşekkür ediyorum şimdiden 

sağlayacakları katkılarla ilgili. İsterseniz ihracat sorunlar ve çözüm önerileri konusunda Sayın Ayhan Beyi 

kürsüye alalım ve kendisinden değerli bilgileri dinleyelim.  

Sn. Ayhan Coşkuner 

İsmim Ayhan Coşkuner, Gümrük ve ticaret bakanlığı adına katılıyorum İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge 

Müdürlüğünde görev yapıyorum. Size burada ihracat rakamlarıyla ve gümrük işlemleriyle ilgili bazı bilgiler 

vermek istiyorum, davetiniz için teşekkür ederim şimdiden. Sanırım benden önceki katılımcı arkadaşlar bu 

ihracat rakamlarından bahsetmişler, bende bir hazırlık yapmıştım bu konuda, aynı bilgilerle sizi tekrar 

yormak istemiyorum ancak bizde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sisteminden almış olduğumuz Ekim ayı 

istatistiki verilerini size sunmak istiyorum, bizde ki beyannamelerde kırmızı hat, mavi hat ve sarı hat 

uygulamalarının ne kadar zaman içerisinde tamamlandığına dair bir bilgi. Toplam beyanname sayımız Ekim 

ayı içerisinde 281,741. Bunların ilk yarım saate tamamlanma süreleri ilk 4 saatte tamamlama süreleri yer 

alıyor. İhracatta mümkün olduğu kadar işlemleri hızlı halletmeye çalışıyoruz ve genellikle ilk yarım saat 

içerisinde yapılan işlemlerin %67’sini ilk 20 dakika içerisinde tamamlamaya çalışıyoruz. Yani bu fiili olarak 

her ne kadar 20 dakika içerisinde işlemlerinizin tamamlanma anlamına gelmese de en azından gümrükte 

istemlerin bu süre içerisinde tamamlandığı anlamına geliyor yani bu süreçten sonra artık nakliyeci firmalar 

devreye giriyor, asıl tıkanma orada yaşanıyor. Dolayısıyla ihracat kısmında ilk yarım saatin detayları burada 

yer alıyor, yani 1 dakika bile sonuçlanan işlemlerimiz var. Geçen yılın rakamlarına göre bu sene 2014’te 

yine bir artışlarımız söz konusu. İhracat rakamları bunlar. 2013’ün ekim ayında %61 ihracatın ithalatı 

karşılama oranı ama 2014’ün Ekim ayında bu oranda bir artış var, %68’e çıkmış görünüyor. Grafiksel olarak 

anlatımda yine 2013’ün ilk 9 ayı ve 2014’ün ilk 9 ayı bilgileri burada yer alıyor ama 2014’e baktığımızda 

ithalatta hafif bir düşmenin olduğunu ve ihracatta bir artış olduğunu görüyoruz. Fasıllara göre ihracatlara 

baktığımızda burada ilk önceliği Ekim ayı içerisinde diğer aylarda olduğu gibi motorlu kara taşıtları 

traktörler ve bisikletler bilgileri, ikinci sırada kazan makinalı diğer parçalar elektrikli makinalı cihazlar, 

örme giyme eşyası ve demir çelik ve diğer eşyalar gibi bir sıralama mevcut. 

Ama şimdi kimya dediğiniz zaman bizdeki fasıl bazında yapıldığında sizinki çok geniş bir yelpazeye 

dağılıyor, dolayısıyla sizin kimyasal maddeleriniz, plastik maddeleriniz ayrı ayrı olduğu için belki de örme 

sanayi içerisinde sizinki geçiyordur. Sizinki başlık olarak geçmiyor şeyin içerisinde. Yine ülkelere göre 

ihracat dağılımına baktığımızda ilk sırada Almanya’nın Ekim ayı içerisinde öde olduğunu görebiliyoruz. 

2013 Ekim ayıyla 2014 Ekim ayına baktığımızda Almanya’ya yapılan ihracatta artış olduğunu, Irak’ta 

yaşanan olaylar nedeniyle azalış olduğunu, İngiltere’de de hemen hemen aynı çizgiyi koruduğumuzu 
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görebiliyoruz. Taşıma şekillerine baktığımızda ihracatta asıl yekûn kısmı deniz yoluyla taşımanın aldığını, 

2014 Ekim ayında 155, 2013 Ekim ayında 153 ve denizin hala arttığını görüyoruz. Ödeme şekilleri açısından 

yapılan ihracatlara baktığımızda önceliği mal mukabili ödeme şekli ve peşin ödemeye geçiş olduğunu 

görüyoruz. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak her ne kadar yani siz ticari olarak düşündüğünüz için size 

fazla katkınız olmamasına rağmen işlemlerinizi hızlandırma açısından ve prosedürleri azaltma açısından 

yardımcı olmaya çalışıyoruz, bu zaten misyon ve vizyonumuz içerisinde de yer alıyor. Bununla ilgili son 

dönemlerde, özellikle 2013 yılı içerisinde bazı yeni mevzuat değişiklikleri yapıldı bakanlığımız bünyesinde. 

Bu mevzuat değişiklikleri kapsamında gümrük işlemlerini kolaylaştırma yönetmeliği yayınlandı, bunla ilgili 

bilgi vermek istiyorum. 2017 tarihi itibariyle A sınıfı, B sınıfı ve C sınıfı onaylanmış kişi, yetki belgesine artık 

son verilecek yani 2017 tarihi itibariyle A ve B onaylanmış kişi uygulaması kalmayacak, sadece C sınıfı 

kalacak, bundan sonra artık ihracatta yerinde gümrükleme izni adı altında bir izin verilecek firmalara. 

Bunun amacı artık işlemlerinizi bitirdikten sonra eğer bu yetkiye sahipseniz eşyanızı gümrüğe getirmeden 

firmanın göstermiş olduğu eşyanın sahadan tıra yüklenmesi ve yurtdışına gitmesi amaçlanıyor. Direkt 

kapıya sevk, yani gümrük idaresine gitmeden böyle bir planlama yapılıyor. Bu işte 31-41 31-51 

kapsamındaki eşyalar geri ödeme talebinde bulunmaksızın ithal edilmiş malın ihracı şeklindeki rejimlerde 

uygulamamız var, bu kapasitesi gerçekten çok yüksek bir şartları var, yönetmenlik içerisinde teknik 

detaylarını görebilirsiniz, birde izni gönderici şeklinde bir uygulama var, bu sırada bu nakliyecilere yönelik 

izini verilen firmalar var artık siz her ne kadar bu yetkiye sahip olmasanız da eşyanızı bu nakliyecilere 

taşıttırarak eşyanın gümrük idaresine teslim edilmeden veya gösterilmeden nakliyecinin sahasındayken 

işlemleri bitirmeye yönelik bir düzenleme. Mavi hat uygulamamız vardı bugüne kadar ama işte bu gümrük 

işlemleri kolaylaştırması yönetmeliğiyle artık 1.1.2017 itibariyle A ve B sınıfı onaylanmış kişi yetki belgeleri 

kalmayacak, sadece C sınıfı kalacak. C sınıfı onaylanmış kişi yetki belgesi de sadece rejim kodlu 

ihracatlarda kullanılabilen bir rejim. Bunun şartları biraz daha hafif, bu C sınıfı onaylanmış kişi belgesini 

kullanmayı amaçlayabilirsiniz ihracatlarınızın daha hızlı bir şekilde yapılmasını istiyorsanız. Avantajları 

nedir en azından beyanname dökümü alınmıyor. Veya eşyanız gittikten sonra veya o aşama da çok fazla 

şüphe ve ihbar durumu olmadığı sürece gümrük idaresinin kontrolüne fazla tabii tutulmuyor. Yine 

ihracatta kimyasal tahlile tabii tutma konusu var, günlük konusunda gümrük kanunundaki 150. maddenin 

vermiş olduğu yetkiye istinaden bakanlığımızın düzenlemiş olduğu bir genelgeyle herhangi bir şüphe ve 

ihbar durumu olmaksızın eşyanın kimyasal tahlile tabii tutulmaması ön görülmekte, ancak böyle bir şüphe 

ve ihbar durumu olsa dahi eşyanın gerekli numune alınarak eşya tutulmadan, kimyasal analiz sonuçları 

beklemeden yurtdışı edilmesi şeklinde düzenlememiz var bu da ihracata verilen desteğin, destekleyen bir 

genelge şeklinde. İhracatta herhangi bir şekilde şuan da tahlil sonucunu beklemesi uygulaması 

kalmamıştır. Dikkat edilmesi gereken hususlar ihracı yasak mallar ve ön ize bağlı mallar listelerimiz var. 

Buradaki yasak mallar zaten kimya sektörünü fazla ilgilerinden mallar yok bunun içerisinde ama ön izne 

tabi olanlar içerisinde hassas olmamız gereken mesela bir ozon tabakasını incelten maddeler kısmında 

hassasiyet gösterebiliriz. Bu da gümrük idaresi açısından pek fazla sıkıntı yok ama gittiği ülkede ithalatının 

yapılamaması malların tekrar Türkiye’ye tekrar gelme ihtimali karşısında buna dikkatin fazla olacağını 

düşünüyorum. Bu veriler Ekim ayı verileri, geçici olarak bizim Gümrük ve Ticaret Bakanlığının sitesinde 

yayınlanmıştır. Bunlar geçici verilerdir, bu ay sonunda kesin verilere dönüşecektir. Teşekkür ederim. 
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Sn. Murat Akyüz 

Evet Ayhan Beye tekrar teşekkür ediyoruz, sorular var mı acaba, soru varsa da en fazla 3 tane alabileceğiz 

zaman sıkıntımızdan dolayı. Ben o zaman. Buyurun. Mikrofonu, teşekkürler. 

Sn. Pınar Tabak 

Merhaba ismim Pınar Tabak, ODE Yalıtım Sanayi Ticaret A.Ş adına buradayım. Biz aslında üretici olarak 

başlık olarak baktığımızda yapı malzemeleri grubunda kalıyoruz. Cam yünü, polistiren köpük ve bitümlü su 

yalıtımı örtüsü üretiyoruz ama işin özünde yine kimya var orda da. Ben sadece üretimden farklı olarak 

şunu soracağım, biz bu sene 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemiyle ilgili çalışmalarımıza başlamıştık, 

buna başlarken de bu şekilde yerinde gümrüklemeyle ilgili bize de kolaylık sağlayacağı konusunda başladık 

ama bunla ilgili bir konu var mıdır bize söyleyebileceğiniz? 

Sn. Ayhan Coşkuner 

İhracatı yerinde gümrüklemeyle ilgili mi? 

Sn. Pınar Tabak 

Evet. 

Sn. Ayhan Coşkuner 

İhracatı yerinde gümrüklemeyle ilgili çıkan yönetmelikte ana şartlar ve bütün şartlar tek tek detaylı bir 

şekilde anlatılıyor. Oradaki istenen bilgilerle beraber Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine bulunan 

başvuru da bulunuyor ve sizin başvurunuz üzerine gerekli incelemeler yapıldıktan sonra konu Ankara’ya 

iletiliyor ve oluşturulan heyetçe firmanın incelemesine giriliyor. Yönetmelikte belirtilen şartlar taşınırsa 

süresiz olarak bir süre sınırlaması yok, eskiden onaylanmış kişi belgelerinde ikişer yıldı, her zaman 

güncellenmesi gerekiyordu yani çok böyle olağanüstü bir durum olmadığı sürece firmayla ilgili süresiz 

olarak izin veriliyor ve bundan sonra da yararlanabiliyorsunuz. 

Sn. Pınar Tabak 

O şartlardan bir tanesiydi galiba 27001’le ilgili herhangi bir. 

Sn. Ayhan Coşkuner 

Onu tek tek var mı yok mu emin değilim ama tam da uygulaması yok, Türkiye’de 20 tane falan firma aldı, o 

bilgiler zaten şey de var yani büyük firmalar yani bunlarda. Arçelik vardı bildiğim kadarıyla içinde. Gümrük 

ve Ticaret Bakanlığının zaten sitesinde de bu alan firmalar yayınlanabiliyor. Şuan da şartlar çok ağır 

gelebilir bazı firmalar için ama en azından izinde gönderici nakliyeci seçiminde mesela dikkat edilebilirse o 

işlemler daha fazla hızlı yapılmasına neden olacaktır. Onların belirlediği yere götürecek, kontrollerini onlar 

yapacaklar 

Sn. Murat Akyüz 

Doğu Bey yüzünüzü göremeyenler varmış bu arada, uzun boyunuzu gösterin bize. 



72 
 

Sn. Doğu Kaya 

Ben konuyla olduğu için ek yapmak istedim de bizde aynı şekilde ISO 27001 belgesi aldık. 
Merhaba, ben Doğu Kaya aynı zamanda İKMİB’de de yönetim kurulundayım. Aynı şekilde bizim 
firmamızda ISO 27001 belgesi aldı yerinde gümrükleme yapabilme için. Bu konuda ben şöyle bir ekleme 
yapmak istiyorum, bu gerçekten bilgi güvenliğiyle ilgili bir ISO belgesi ve konuyla ilgisi olmayan çok 
zorlama şartlar barındırıyor, bu konuda hafifletilmesini istiyoruz. Bu bilgi işlem sektöründeki çalışan 
firmalar için tasarlanmış bir ISO, sizde eminim uğraşmışsınızdır, teşekkür ediyorum. 
 
Sn. Murat Akyüz 

Soru var mı başka, yoksa son soruyu da ben sorayım. A ve B sınıfının iptalinden sonra C sınıfı kaldı 

diyorsunuz. Bunun özellikle yeniden düzenlenmesinin sebebi neydi acaba, daha fazla mı ihracatçı bu işten 

faydalanıyor? 

Sn. Ayhan Coşkuner 

İhracat güvene dayalı bizim uygulamamız. Tamamıyla gümrükle bağını kesmeye yönelik bir uygulamaya 

dönüyor olay. Firma güvenliyse ben senin eşyana bakmıyorum, sen direkt gönderebilirsin. A ve B sınıfı 

uygulamalarda beyannameye basıp gümrüğe gelmek şartı vardı, bir şekilde gümrüğe getireceklerdi o 

eşyayı ve oradan yüklemesine bizim nezahet etmemiz gerekecekti ama bu şekilde bu yetkiyi gerek 

firmalara, gerekse de nakliyeci firmalara vererekten işlemlerin daha hızlı yapılmasına neden oluyor. 

Sn.Murat Akyüz 

Son gelişmelerden sonra şöyle bir şey yaşandı, bundan sonra ihracatçı birliklerinde daha bu uygulama 

başlamadı ama bu şekilde evrak işaretlenmesi işte farklı değerli evraklarında basılması söz konusu olacak. 

Gerekli olan yerlerde olabilir, gerekli olmayan yerlerde eski şekilde sürdürülebilir. Ama gümrük 

müsteşarımızın çok güzel bir ifadesi vardı, yaklaşık 2 buçuk sene önce söylemişti bizlere. Yurtdışında gelen 

bir tır ya da konteynır daha gümrükten geçtiği anda Türkiye sınırından geçtiği anda o işlemler herhangi bir 

yere girmeden bilgisayar üzerinden yapılabilecek ve doğrudan herhangi bir noktaya da girmeden şirkete 

de girebilecek demişti. 

Sn. Ayhan Coşkuner 

Benim konum ihracat olduğu için sadece yani dediğiniz yönetmelik içerisinde izinli ithalatçı yetkisinde 

bulunmakta dediğiniz firma tarafından belirlenen noktada cümleyi sunmadan uygulaması var. 

Sn.Murat Akyüz 

Kimya sektörü adına aslında her kimya üreticisi ve ihracatçısı %80 garanti veriyorum ithalatçı. Ondan 

dolayı hem ihracatıyla hem ithalatıyla uğraşmak zorunda. 
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Sn. Ayhan Coşkuner 

Evet, yani ben ambar gümrüğünde çalıştım orada zaten işlem çok fazla, 45 gün verilmesinin sebebi bu. Bir 

konteynırın içi neredeyse 20 gün limanlarla uğraşmak gerekiyor ama böyle bir uygulamayla direkt çıkartıp 

eşyasını kendi sahasında bekletip en azından ücretlerinden kurtulma gibi maliyeti düşürme şansımız var. 

 

Sn. Murat Akyüz 

Kesinlikle, Sayın Coşkuner çok teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı. Sözü Sayın Gencer Yavuz’a vermek 

istiyorum, Ekonomi Bakanlığından daire başkanımız. Ekonomik araştırmalar ve değerlendirmeler genel 

müdürlüğünden. Kendisi ana girdi kimyasalları ithalatıyla ilgili bilgi verecek, buyurun. 

Sn. Gencay Oğuz 

Sayın Başkan, değerli katılımcılar, ismim Gencay Oğuz. Ekonomi Bakanlığında ekonomik araştırma ve 

değerlendirme genel müdürlüğü hammadde ve temel girdiler analiz dairesi başkanıyım. Öncelikle son 

oturum olması sebebiyle şimdiye kadar ki her konu işlendi, özellikle girdiler konusu çok fazla işlendi o 

yüzden bazı slaytları hızlı geçmeyi düşünüyorum. Birde biz 28-40’ı kullandık, farklı tanımlamalar var, 

totalde rakamlar itibariyle farklılık olabilir ama yorumların değişeceğini düşünmüyorum. Kimya nihai 

ürünleri hem tüm sanayi ürünlerine aromalı tedarik ederken kendisi de önemli bir aroma ithalatçısı, 

aroma ithalatına bağımlı bulunmakta. Rakamlara baktığımızda total rakamlarda farklılık olabilir ama 

yorumları çok değiştireceğini düşünmüyorum. Türkiye kimya ihracatında 2001 yılında 37.sıradayken 2010 

yılında 34.sıraya yükselmiş, 2013 yılında ise 32.sırada. Dünya ihracatı içerisindeki payı 2001 yılında 

1000’de 3 iken 2013 yılında 1000’de 6’ya yükselmiş. Tabloda görülen ülkeler arasında Çin ve Hindistan’dan 

sonra 2001-2013 yılları arasında en fazla artış gösteren ülke. Kimya ithalatına baktığımızda daha hızlı bir 

şekilde yükselme var. 2001 yılında 24.sıradayken 2010’da 20, 2013 yılında ise 19.sıraya yükselmiş 

dünyada. Aldığı pay itibariyle 2013 yılında %1,6. Kimya sektörü dış ticaretine toplamda baktığımızda 2013 

yılına hacmin 4,1 milyar dolardan 50,3 milyar dolara yükseldiğini görüyoruz. Dış ticaret açığını da buna 

paralel olarak 2,4 milyardan 22 buçuk milyar dolara yükseldiğini görüyoruz. HS 2240 fasılları arasındaki 

ürünler için. Birde bu açıdan baktığımızda toplam dış ticaret dengesinin 2012 yılında 84 milyar dolar olan 

dış ticaret açığının 21 milyar dolarını kimya sektöründen geldiğini ve bununda 11 buçuk milyar dolarını 

petrokimyadan geldiğini düşünüyoruz. 2013 yılıyla da toplam dış ticaret açığının kimya sektörü toplam dış 

ticaret açığının kimya sektörü dış ticaret açığımım af edersiniz %56’sını petrokimya sektörünün 

oluşturduğunu görüyoruz. İhracata baktığımızda en fazla ihracatın plastik ve plastik mamullerinin içeride 

olduğunu görüyoruz. Sadece 2-3 fasıl toplam ihracatın %70’ini oluşturuyor. Sadece polipropilen ve 

polietilen 5 buçuk milyar dolara yakın ihracatı pardon ithalata geçmişim. Dış ticaretin yapısına 

baktığımızda ithalatın ve ihracatında ağırlıklı olarak ara mallar ağlarından oluştuğunu görüyoruz. 

Geçmişten günümüze ithalatta %90’lardan 90-91 seviyesinden %86’ya gelinmiş. Ancak büyük oranda 

aromalı dış ticarete konu olan mallar ara mallar. Teknolojik yapısına baktığımızda ileri teknoloji ihracatının 

çok az bir payı olduğunu görüyoruz. İthalat içerisinde %12,3 seviyesinde yüksek teknoloji ancak ihracatta 

%3,4 seviyesinde. Orta ileri teknoloji ithalatta en fazla paya sahip, 41 seviyesinde ihracatta %31 

seviyelerinde. Ara mallara baktığımızda ilk 3 ürünün plastik ve plastikten mamul eşya, organik kimyasal 
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müstahsallar, kauçuk ve kauçuktan eşyanın %70’ini oluşturduğunu görüyoruz. Burada polipropilen ve 

polietilen toplamda 5 buçuk milyar dolar. Polietilen, polipropilen, polistiren, polivinil klorür ve polietilen 

ithalata baktığımızda 1998 yılından 2013 yılına bu 5 ürünün 1 milyon tondan ithalatının 5 milyon tona 

ulaştığını görüyoruz. Paylarına baktığımızda 2013 yılı itibariyle %35 ile polipropilen en yüksek paya sahip. 

Yine bu 5 ürün için şeye baktığımızda dünya ithalatı içerisinde payına baktığımızda polipropilende 

dünyanın en büyük üçüncü ithalatçısı olduğunu görüyoruz, yaklaşık 1,8 milyon ton ile. Polietilen de 

yaklaşık 1 buçuk milyon ton ile dünyanın en büyük altıncı ithalatçısı. 2013 verileri itibariyle. PVC’de 

dünyanın en büyük dördüncü, polistiren yine dördüncü, pette ise dünyanın en büyük sekizinci ithalatçısı 

olduğunu görüyoruz. 2013 yılında polietilen talebinin %24’ünün, polipropilen talebinin %7,6’sının, PVC 

talebinin ise %14’ünün üretimiyle karşılandığını görüyoruz. Sadece ithalata bağımlılık değil bölgesel 

bağımlılık olduğunu da görüyoruz bu ürünlerde. Polipropilen ve polietilen ithalatında %53’ünü sadece 5 

ülkenin oluşturduğunu ve sadece tek başına Suudi Arabistan’ın %30’unu oluşturduğunu görüyoruz bu 2 

ürünün toplamı için. Daha önceki sunumlarda ticaret kayması gösterilmişti Suudi Arabistan’ın payının en 

büyük dünya ihracatçısı olduğu zaten söylenmişti ancak diğer ürünlerde benzer ithalatta Pazar bağımlılığı 

görüyoruz, polistirende de %44’ünün sadece 2 ülkeden Belçika ve Güney Kore’den, PVC’de ise %35’ini 

yine 2 ülkeden ABD ve Fransa’dan ithal edildiğini görüyoruz. Diğer fasılları itibarıyla ara malı ithalatına 

baktığımızda hem sentetik kauçuk hem de doğal olmadığından dolayı hammadde de dışa bağımlılık 

mevcut. Hali hazırdaki petrokimya tesisinde ortaya çıkan C3 C4 gibi kimyasal hammaddeler yurtdışına 

satılmakta. 2013 yılında doğal ve sentetik kauçuk toplam ithalatı da 410 bin ton civarında gerçekleşmiştir. 

Diğer aromalılara baktığımızda her bir ara mal için ayrı bir slayt hazırlamadım ancak organik kimyada asit 

ve tuzlarını, boya sektöründe titanyum dioksit esaslı pigmentleri, inorganik kimyasallarda amonyağı ve iz 

karasını, gübre sektöründe üre amonyum nitratı, eczacılıkta ise serumlar ve aşıları görüyoruz, en büyük 

çoğunluluğu bunlar oluşturuyorlar. Grafikte görülen 5 ürün ithalatı 2000 yılında 600 milyon dolar 

seviyesindeyken 2013 yılına geldiğinde yaklaşık 2 buçuk milyar doları bulmuştur. Temel olarak kimya 

sektörünün ağırlıklı olarak ara malı ithalat bağımlılığı petrokimya sektöründe olduğu görülmektedir ancak 

diğer ara mallarında da ithalat bağımlılığı bulunmaktadır. Ben bundan sonra kısaca girdi tedarik stratejisi 

bahsedeceğim, yatay ve sektörel eylem planları şeklinde 92 tane eylemden oluşan girdi tedarik stratejisi 

eylem planı 2012 Aralık ayında YPK kararıyla yasallaşarak yürürlüğe girmiştir. Kimya sektörü özelinde 

temel hedef sanayinin temel girdiğini sağlayan hammaddelerin üretilmesi. Bu sayede imalat sanayi tedarik 

zincirinin de yurtiçinde yaratılan katma değerinin arttırılmasıdır. Hedeflere baktığımızda 8 tane hedefin 

altında birinci hedef petrokimya sektöründe yatırım ihtiyacının karşılanması, ikinci hedef hammadde 

olarak kullanılan petrol ve doğalgaz ürünlerinde maliyetlerin düşürülmesi ve tedarikin kolaylaştırılması. 

Üçüncü hedef plastik sektörü hammaddelerin düşürülmesi ve tedarikin kolaylaştırılması. Üçüncü hedef 

plastik sektörü hammaddelerinde standartların geliştirilmesi ve daha etkin kullanılması. Dördüncü hedef 

kauçuk sektörü hammadde tedarikinde etkinliğin sağlanması, dışa bağlılığın azaltılması. Beşinci hedef ilaç 

ve eczacılık sektörü girdi tedarikinde etkinlik verimliliğinin arttırılması. Gübre sektöründe ihtiyaç duyulan 

yatırımın gerçekleşmesi, boya sektöründe hammadde dışa bağlılığın azaltılması ve kozmetik ve temizlik 

ürünlerinde girdi tedarik ve etkinlik ve verimliliğin arttırılması şeklindedir hedefler. Vaktiniz varsa 

eylemlere ilişkin gelinen aşamalara kısaca gelişmeleri aktarabilirim. Birinci hedefi altında yer alan yeni 

rafineri petrokimya hayata geçirilmesine ilişkin olarak. Stratejik yatırım destekleri malumunuz daha önce 

PETKİM sayın genel müdürü de bahsetti. Stratejik yatırımlar kapsamında desteklenmektedir. Öte yandan 

yatırım yeri temin çalışması yürütülmektedir bu alanda, birde yurtdışından yabancı yatırım çekilmesine 
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dönük çalışmalar yürütülmektedir. Üstteki polimer yatırımların hedeflendiği iki de ise fizibilite çalışmaları 

devam etmektedir. Kalsiyum karbonatların standartlar bilinecektir eylemine ilişkin olarak hali hazırda bir 

çalışma yürütülmektedir ancak standartlar değil bunda kriterlerin belirlenmesi şeklinde bir çalışmaya 

dönüşmüştür. Dördüncü defa altında yer alan kauçuğa dönük eylemlerde ise yakın tarihte Murta Beyin de 

bahsettiği gibi önemli gelişmeler oldu. Malezya ve Vietnam’da doğal kauçuk plantasyonlarının yerinde 

incelenmesi için bir ziyaret düzenlendi. Orta kalım konusunda da bu konuda istişarelerde bulunuldu. 

Sentetik kauçuk ve karbon üretimine yurtdışından yabancı yatırım çekilmesine dönük çalışmalar devam 

ediliyor. Burada titanyum dioksit hammaddesinin ülkemizde üretimine dönük fizibilite çalışması ise 

MTA’nın MTA tarafından hazırlanan raporda ülkemiz titanyum mineralleri rezervlerinin yetersiz veya 

ekonomik olmamasından dolayı raporun sonucunda ithalatı yapılacak ithal hammaddeyle pigmentlerin 

üretimine dönük bir fizibilite çalışmasına döndürülmüştür eylem. Her birini ayrı ayrı bahsetmiyorum. 

Benim söyleyeceklerim bu kadar, teşekkür ederim. 

Sn. Murat Akyüz 

Evet, şimdi 3 tane soru alacağız, başkan seni de o 3 sorudan bir tanesine sayalım mı yok ek bir şey mi 

söyleyeceksin? 

Sn. Timur Erk 

2 tane konu, 1 tanesi Malezya Vietnam gidildi, orada bizim önerimiz genelde plantasyon alımıyla ilgili yani 

doğal kauçuk alımı. Siz üretimden bahsettiniz, etüdün formasyonu koko olduğu gibi plantasyon alımıyla 

olmalı. O yetmiyor EVYAP aldı bunu ama o ürünler Türkiye’ye hiçbir teşvikli olarak gelmiyor, yine bizim 

imalatçımız onun vergisini vererek ithalatı yapıyor, maliyeti azaltıcı bir konu olmadı, bundan sonraki 

girişimlerde şöyle olmalı plantasyon satın alma olabilir ama esas olan o ürünün eğer üreticisi Türkmen şeyi 

yerli sermayeyse onun Türkiye’ye gelişinde mutlaka bir teşvik olmalı diye düşünüyorum. Diğer konu bir 

geri giderseniz toplam ithalat payı içinde ara girdi kimyasalların oranın %48’lerde olduğunu son takip 

edebilmiştim. Şuanda sizde bir yansı vardı %86, bana çok çok fazla gibi geldi, acaba o konuda bir irdeleme 

yapabilir misiniz? 

Sn. Gencay Oğuz 

Bu Malezya ve Vietnam’la ilgili. Hali hazırda sadece sektörel eylem planları değil onun çatısını oluşturan 

yatay eylem planı var malumunuz oradaki yatay eylem planlarından birincisi taslak aşamasındayken 

gerçekleştiği için stratejik yatırımlardı, çıkartıldı. Üçüncüsü ise yurtdışı yatırımlarının desteklenmesine 

dönük bir eylemimiz var, bu konuda çalışmalar devam ediyor. Sizin dediğiniz çerçevede aslında 

kurgulanmaya çalışıyor. Yurtdışı yatırım Türkiye’ye getirecekse desteklenmeli yani doğru anlamışım değil 

mi? 

Sn. Timur Erk 

Doğru. Çin örneği, Çin gidiyor Avustralya’da kömür madeni alıyor, gidiyor Güney Afrika’ya Kromit madeni 

alıyor ve onlar Çin’e gittiği zaman teşvikli olarak giriyor yani indirimli, maliyet azaltıcı unsur olarak giriyor 

bunu Türkiye yapmalı. 
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Sn. Gencay Oğuz 

Teşekkürler, bu karbon siyahı üretim tesisi dediniz, karbonun siyahı üretim tesisine atık lastiklerin 

değerlendirilmesine yönelikte çok sayıda plan oluşmaya başladı, buradan da karbon siyahı önemli 

miktarda çıkıyor bunlarda bu kapsama giriyor mu? Yani karbon siyahın yeni tesis kurulması artı bu atık 

lastik veya geri dönüşümle elde edilebilen karbon siyahı da bu kapsamda mı? 

Aslında çalışmalar sırasında geri dönüşüm konusunu da işlemiştik epey, benim bahsettiğim sadece 

yurtdışında yabancı yatırım çekilmesine dönük proje yeni yatırım için geri dönüşüm için değil ama geri 

dönüşüm tesisleri de desteklenebiliyor, hali hazırdaki teşvikler kapsamında zaten desteklenebiliyor. 

İkinci konuda bu kalsiyum karbonatla ilgili standartlarda kriterlere kayış var dediniz. Standart kriter eğer 

standart yoksa yapılabiliyor, dolayısıyla Avrupa Birliğinin standartlarından farklı bir üretim mi söz konusu? 

Aslında kalsiyum karbonatlarla ilgili eylemin sadece yazımıyla ilgili bir değişim oldu. Bir standartlar 

şeklinde düşünmüştük ilk başta, ancak yapılan çalışmalar çerçevesinde sektör temsilcileri tarafından 

yapılan çalışmalar çerçevesinde bunun kriterlerinin belirlenmesinin daha uygun olacağı TSE tarafından 

buna bir standart belirlenemeyeceği. 

Standart hazırlanıyor TSE’de. 

Yani kullanım miktarı bir plastiğin içerisinde ne kadar kalsiyum karbonat kullanımı sağlanabiliri %20 %10. 

Esas bir önemli konu o da ne kalsiyum karbonatın çok farklı biliyorsunuz kurumu var. Biz katma değeri 

yüksek kalsiyum karbonat üretimine yönelik eczacılıkta kullanılan, farmakoloji de kullanılan geliştirme 

yapılsın diye sektörel olarak benimsemiştik. Siz daha ziyade standartlara gittiniz bilmiyorum sonradan bir 

değişiklik mi oldu? 

Bu eylem özelinde söylüyorum çünkü birkaç farklı eylem var karıştırmamak için söylüyorum, burada 

plastik üretiminde kalsiyum karbonatların kullanımıyla ilgili belli bir oranın üzerinde kullanıldığı zaman 

plastiğin mukavimini azalttığı ama belli bir orana kadar kullanımının herhangi bir şekilde bir sıkıntıya 

mahal vermediğiyle ilgili bunun yüzde ne kadar kullanılacağına ilişkin kriterlerin belirlenmesine dönük bir 

çalışma TSE tarafından bunla ilgili çalışılıyor.  

Sn. Murat Akyüz 

Buyurun hocam. 

Katılımcı 

Teşekkür ediyorum. Burada biraz önce ortaya konan stratejiler ve eylem planlarına baktığımız zaman 

ağırlıklı olarak petrol ve gaz temelli, bütün bu ara girdilerin ve kimyasalların üretimi. Ben burada çok bir 

doğru çıkış yolu göremiyorum. Ne yaparsanız yapın petrol ve doğalgaza %71 oranında bağımlı enerjinin 

%71’i zaten dışa bağımlıyız ve giderek bu fiyatlar artıyor. Bunun alternatifini daha evvelden dışarıda 

konuşulan tartışılan kömürün gazlaştırılması ve kömür bazlı bazı kimyasallara geçişi hala düşünmüyor 

muyuz yani Ekonomi Bakanlığı hükümetimiz bunu daha evvelden de pek çok defa tartıştık, bu hususta 

acaba geri adımlar mı atıldı, bu hususta son şeyleriniz fikirleriniz ve bir takım kararlar var mı bir açıklama 
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yapabilir misiniz? Örneğin amonyak orada çok önemli bir pay gördüm. 400 milyon dolarlar seviyesinde. 

Geçmişte Kütahya azotta Türkiye bunu yapar durumdaydı, hafızalarımızı kontrol edecek olursak biz 

Kütahya tarafındaki kömürlerimizi gazlaştırıp, hidrojene ayırıp havadan da azotu amonyak yapar ve gübre 

üretir durumdaydık. Bu teknolojileri tekrar gündeme getirmemiz ve bu eylem planlarına bunları koymamız 

gerekir diye düşünüyorum. 

Sn. Gencay Oğuz 

Aslında enerji bizim girdi tedarik stratejisinde ele almadığımız bir husus. Enerji politik önerileri 

üretebilecek bir alan olmadığı için tam tersine petrol ve doğalgaz özel eylem fazla yok. Burada 1-2 tane 

eylem var, 1 tanesi hammadde olarak kullanılan LPG ve doğalgazın vergilendirilmesiyle ilgili bir eylem 

vardı, onda LPG’de yol alındı ancak doğalgazla gübre üretiminde kullanılan doğalgazda ilgili bakanlık 

tarafından uygun görülmedi, gübre konusunda ise ben eylemleri uzun uzun açıklamadım hani 2013 1 

buçuk yılın üzerinde süre geçti, her bir eyleme ilişkin çok fazla zaman hazırlamak istemedim, bir gübre 

raporu hazırlığı var, hem yurtdışında yatırım imkânının değerlendirilmesi bazı hammaddeler ilişkin, hem 

de Türkiye’deki kaynakların kullanımıyla ilgili. Bu konuya ilişkin yapılan toplantılarda kömür gazına ilişkin 

de Türkiye Kömür İşletmelerinin de katıldığı bir toplantıydı. Kömür gazı hususu da dile getirildi. Herhangi 

bir kaynak lehine veya aleyhine bir durum yok ama petrokimya ürünleri çok baskın olduğu için o tarafa 

ağırlık verildi. 

Sn. Murat Akyüz 

Buyurun, tabi ki.  

Katılımcı 

Çok önemli Timur başkanımda en başta söyledi, bu kömürün içindeki kıymeti dışarı çıkartıp yetmez 

kalorisini yükseltmek, yetmez baca gazındaki emisyonu aşağı çekmek. Kükürdü özellikle SO3’ü, SO2’yi 

aşağı çekmek. Abimizin de söylediği gibi biz geriye gidiyoruz, çok küçük bir saplama bilgi vermek istiyorum. 

Ben naftalin işleyen bir fabrikayım ayda 3 bin ton yaparım. Bunun için getirdiğim naftalin ayda 500 bin ton. 

Memlekette naftalin mi yok, var, ne yapıyorlar hocam yakıyorlar. Yapmayın baba dedik gitti, o malum 

büyük demir çelik fabrikalarımızdan birine. Dedik ki bunu yakmayın, bunu biz alalım genel müdürümüz 

burada PETKİM’in genel müdürümüz BDX yazmış onun ne olduğunu bilmiyorum ama bunun içinden çok 

kıymetli bir gaz çıkıyor, benzen tolun, ksilen. Bir de yanından light oil çıkıyor, bir de heavy oil çıkıyor, 

yetmez birde naftalin çıkıyor. Rafineri hazır, duruyordu rafineri 2 tane. Dedik ki rafineriyi biz işletelim 

dediler ki kaçakçılık oluyor benzine giriyor. Kapıya polis koyalım? Koydurmadılar aynı Kütahya’daki mesele 

gibi. Ve ne oldu biliyor musunuz o rafineriler kesildi. Sayın müdürüm rafineriler kesildi. Türkiye bunu 

1965’lerde, 70’lerde yapmış. O teknolojiler fünyeler kurulurken buradan BTX, light oil, heavy oil yani koltar 

diye çıkacak diye bakılmış. Türkiye’de bugün koltarı işleyen hiçbir yerimiz yok. Ve buradaki enerji, buradaki 

elde edilecek hammadde Timur başkanımın söylediği o 2 bin dolarlık 3 bin dolarlık hammadde. Ksilen 

tolüen benzen, naftalen dediğiniz vakit bunların hepsi olmazsa olmaz aromatik hidrokarbonlar. Maalesef 

bunu gazlaştıracak bir teknoloji bugün en küçük yatırım inceledik, gittik yerinde gördük 100 milyon dolar. 

50 milyon dolarlık bir şirket olarak biz bunu yapamayız ama bu olmazsa bu iş yürümez. 

Devletin bu işe el atması lazım. 
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Daha önemli kimya söyleyeyim size üstadım 2 etilhekzil nitrat. Türkiye daha duymadı, duyacağız. 2 

etilhekzil nitrat, teknolojisi bizde, ürettik, her şey elimizde nereye gidecek biliyor musunuz setan sayısı 

arttırıcı, setan sayısı arttırmak demek Euro dizelin her sene yükselen kategorisini ithal olmayan bir 

hammaddeyle binlerle ton giriyor. 2 etilhekzil nitrat. Altı üstü okzo alkol lazım. Bunu yaptık, kime 

anlatacağız? Hadi satalım kime satacağız? Emin olun Türkiye’de yapılabilecek binlerce iş var ama 

yapamayız. Biz bu teşkilat bu sanayicilerin bu işin içinden devletimizin politikası olmadan kalem bazında 2 

etilhekzil hitrat lütfen not alın bakın Türkiye’ye kaç ton geliyor. Var buradayım, ben yapabiliyorsam 

buradaki herkes benim 1 yaptığımı 5 yapar ama ithal. Teşekkür ederim. 

 

Sn. Murat Akyüz 

Teşekkür ederim, buyurun lütfen daha sonra vereceğim size sözü. 

Sn. Sinan Fakir 

Ben bir konuya açıklık getirmek istiyorum da. Bildiğim kadarıyla şuan bakanlığımızda. 

 

Sn. Murat Akyüz 

Çok pardon, kendinizi tanıtabilirseniz. 

İsmim Sinan Fakir, Ekonomi Bakanlığında uzmanım, bildiğim kadarıyla bakanlığımızda kömür gazından 

gübre üretimi ve birkaç kimyasal üretime dönük yatırım başvurusu mevcut. Ve yüklü miktarda da yatırım 

şeyi var, başvuru olarak şey yaptılar. Bir başvuru var neticeye ulaşmış değil şuan. 

Sn. Murat Akyüz 

Teşekkür ederiz, başkanım buyurun. 

Sn. Timur Erk 

Şimdi Hasancan hocam sabahleyin bu konuları konuştuk galiba yoktunuz, çok kısa özetle dedik ki zaten 

kısmen de anlatıldı, sizden aldığım bilgiyi burada ben pazarladım, Türkiye’de linyit var, Türkiye’de genç 

nesil kömür var. Dolayısıyla onun kalorifik değerini hesaplaştırma aşamasından sonra yapabiliriz. Yine 

sabahleyin konuşuldu hatta Erdem Alkin bile girdi konuya, Amerika shale gaza odaklanmış ve orada 

petrokimyasal geçiyor. Çin kömür, demek ki biz ilk defa yolumuzu tayin edeceğiz. 52 kömür rezervleriyle 

biz ne yapabiliriz, 52 rezervlerden kömür kimyasala nasıl geçeriz, Kütahya azotu tekrar mı yaratmamız 

gerekecek bunların cevabını çok iyi yönlendirmek lazım bu konuda da mutlaka devletle bürokrasiyle bizim 

kimya sektör platformu iş birliği yapmak zorunda. Bir soruda bir katkı da Batman’da Kırıkkale’de 

biliyorsunuz şey vardı rafineri vardı. Nerede o asfaltikler falan filan, hiç duyuyor musunuz? Biz 52 

rezervleri 1980, o devlet planlamanın yarattığı o ciddi entegrasyonu tekrar yaratmak durumundayız yoksa 

ithalat cenneti olmaya devam ederiz. 
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Sn. Murat Akyüz 

Teşekkür ederim başkanım. Buyurun. 

Sn. Enver Demirhan 

Ben Enver Demirhan. Benimde kauçuk konusunda bir sorum olacak. Biliyorsunuz otomotiv endüstrisinde 

lazer lastik endüstrisinde kauçuk çok iyi girdi. 

Sn. Murat Akyüz 

Sesiniz çok az geliyor. 

 

Sn. Enver Demirhan 

Kauçuk çok büyük bir girdi, lastik endüstri otomotiv lastikçilerde. Doğal kauçuğun yanında sentetik 

kauçukta kullanılıyor. Acaba Türkiye’de şuan da sanıyorum SBR kauçuğunda büyük bir ithalat yapılıyor, ne 

düşünülüyor acaba böyle bir şey düşünülüyor mu? PETKİM biliyorsunuz 2000’li yıllardan sonra kapatıldı bu 

tesis. 

Sn. Murat Akyüz 

Şeyden sonra PETKİM’le TÜPRAŞ’ın ayrılmasından sonra TÜPRAŞ’ın yarımca adasında kalan tesis 

kullanılmadığını bende biliyorum. Buna ilişkin yurtdışından yabancı yatırım çekmeye dönük bir proje 

devam etmekte ama bunun ne kadar zaman içerisinde olur veya olur mu olmaz o kısmı bilemiyorum tabi 

ki. Ama bu ihtiyaç çok net. Doğal kauçuk olmadığı için 410 bin ton civarındaydı herhalde 2013 yılı 

itibariyle. 

Sn. Murat Akyüz 

Teşekkür ederim. Hocam buyurun. 

Katılımcı 

Eşimin tahini nedeniyle Kütahya’da bulunduk Kütahya azot sanayiinde doktoralı olarak 6 yıl ARGE’nin 

başında çalıştım ve o süreç içerisinde biz Türkiye’deki değişik kömür yataklarından gelmiş kömürlerin 

gazlaştırmasını da yaptık ve ben o dataları bulabiliyorum sanıyorum ilgilenen arkadaşlar varsa. 

Ve o zaman o sanayinin kapatılmasında bir şey büyük hata olduğu inancındaydım, hala da onu taşıyorum, 

%110 kapasiteyle çalışan Vingler tesisi kapatılmıştır Kopels gazlaştırmaları kapatılmıştır, orada revizyon 

çalışmalarının ekibinin başındaydım, bu verileri ilgileniliyorsa bulmaya çalışayım sizler için ve gerçekten 

kömürden pek çok şey yapılabileceğine inanıyorum.  

Sn. Murat Akyüz 

Hocam çok teşekkürler değerli yorumlarınız için. Evet, son konuşmacımız Sayın Recep Aslan. Kimya Daire 

Başkanımız, İhracat Genel Müdürlüğü Ekonomi Bakanlığımızdan, buyurun Sayın Aslan. 
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Sn. Recep Aslan 

Teşekkür ederim Sayın başkan. Şimdi son oturumun son konuşmacısı olmak nasıl bir şansızlıktır. Hepinizi 

saygıyla selamlıyorum şahsım ve bakanlığımız adına. Şimdi efendim çok çok konuşuldu sabahtan beri, ilk 

konuşmacıdan beri Sayın Akyüz konuşmuştu açılış konuşmasını, hep mevzu ihracata geldi dayandı. İhracat 

aslında bir türev. Üretmenin sonucu. Üretim yapacaksınız ki iç piyasanın haricinde verdikten sonra 

kalanları rekabetçi koşullarda başka pazarlara satabilesiniz. Şimdiye kadarda konuşmacılar genelde 

üretimin yapısal sorunlarından, sektörün yapısal sorunlarından, hammadde girdisinden, bağımlılıktan 

bahsetti, alternatif olarak ta nasıl olabilir bu iş kümelenme, ARGE, ÜRGE, dizayn vs. konularında yeni 

kümelenme gibi hususlarda yeni bir çalışma yeni bir anlayışlı olması gerektiği konusunda fikir birliğine 

varıldı, yani aslında yeni söylenecek bir şeyde kalmadı bana doğrusu. Bu tam bir şansızlık ama dediğim gibi 

ben yine de vazifemi icra etmek adına sizleri de çok sıkmadan bizim 2023 ihracat stratejisi ve bu meyanda 

biz ihracatta kimya sektörünü nasıl konumlandırıyoruz 2023 vizyonumuzda. Buradaki hareket noktalarımız 

neler, riskler, avantajlı yanlarımız nedir bu konuda sizlerle bazı hususları paylaşmak istiyorum. Her şeyden 

evvel şunu söylemek gerekir ki 2023 stratejisi Türkiye İhracatçılar Meclisinin bir vizyonuydu. Türkiye’de ilk 

defa yanlış hatırlamıyorsam 2010 yılında ihracatçılar kendi aralarında orta uzun vadeli politikaları 

konuşurken 2023 gibi sembolik, bizim açımızdan Cumhuriyetimizin 100. Yılı için bir takım somut veriler 

ortaya konmasının uygun olacağını değerlendirdiler. Bu meyanda da daha 2010 yılında tim 2023 evrelik 

araştırmalar ve hazırlıklar yaptı, çeşitli toplantılar tertip etti. Sonradan bu konu diğer bakanlıklar, diğer 

sektörler tarafından da benimsendi, hepinizin müdavim olduğu üzere nihayetinde 2012 yılında bir yüksek 

planlama kurulu kararıyla artık devlet politikası haline geldi. Bu top yekûn ihracata yönelik bütün 

sektörleri kapsayan bir bakış açısı idi. 2012’yle 2023 yılları arasını kaplayan stratejide, ihracat stratejisinde 

temel hedef hepinizin müdavim olduğu üzere 500 milyar dolarlık bir ihracata ulaşmak, 2023 yılında dünya 

ihracatından %1 buçuk pay almak, ve bu çerçevede de alt sektörleri 26 timin sahip olduğu 26 alt sektörün 

her biri için performans kriterleri koyarak ve bir takım başka bakanlıkların yetkileri dahilinde olan konuları 

da organize etmek şeklindeydi. Bu strateji bakanlığımız, Kalkınma Bakanlığı ve timin müşterek çalışması 

neticesinde ortaya çıktı. 9 tane eylem alanı ön görüldü, 19 tane stratejik hedef ve bu hedeflere ulaşmak 

için benimsenen performans göstergeleriyle 72 adet eylemden oluşan bir strateji ortaya çıktı. Bu 

stratejide biraz farklı kılan şey 12 yıllık bir dilimi ön gördüğü için ekonomik literatür anlamında bu uzun 

vadeli bir perspektif. Dörder yıllık dönemlere ayırmak suretiyle her 4 yıl sonunda alt sektörleri itibariyle 

gelişmeleri 1 defa daha kontrol ederek tekrar yeni değerler ve yeni ölçüler konulması konusunda bir 

mutabakata varıldı. Temel 9 eylem alanı söylemek gerekirse sabahtan beri konuştuğumuz şeylerin özeti. 

Yani hep aynı konuların etrafında dolanılıyor, haklı olarak dolanılıyor çünkü başka bir şey yok ortada. 

Yapılabilecek, söylenebilecek ve alternatif olarak yapılabilecek hususlar bu 9 termil etrafında, 9 fikir 

etrafında birleşiyor. Bunlar Pazar payı, yatırım alt yapı, çevre, teknoloji, iş birlikleri, insan kaynağı, mevzuat 

ve izleme ve değerlendirme. Bu 9 eylem alanının altında 19 tane de stratejik hedef belirlenmiş durumda. 

Bu anlamda örneğin çevreyle ilgili olarak ihracat yapısının çevre ve sürdürülebilir ve büyümeye ilişkin 

yükümlülüklerin uygulanması, insan kaynağı anlamında yüksek verimli ve nitelikli insan sermayesinin 

arttırılması, ihracat yapısının iş sağlığı ve güvenliğini sağlanması yoluyla güçlendirilmesi ve örneğin ilk 

mevzuat bağlamında da ihracata yönelik mevzuat yasal düzenleme ve yönetmeliklerin sektörel öncelikler 

gözetilerek etkinleştirilmesi. Şimdiye kadar söylediğim konular çok genel hatları itibariyle 2023 ihracat 

stratejisine yönelik hususlar ama her bir 26 alt sektör itibariyle de başkaca ölçüler tespit edilmiş durumda. 
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Kimya sektörü 2023 vizyonunda 75 milyar dolarlık otomotiv ve 52 milyar dolarlık hazır giyim ve 

konfeksiyon ardında 50 milyon dolarlık bir hedefle üçüncü sektör olma amaçlamış durumda, bunu ön 

görüyor. Bu ön görüyü yaparken demin bahsettiğim 2010 yılı toplantılarında kimyaya ilişkin bazı 

hususlarda 2008-2009 yılı verileri de dikkate alınarak belirlenmiş. Burada temel bir yaklaşım var, temel bir 

amaç var. İhracat gelirlerini kimya sektöründe dünyada 50 milyar dolarlık ihracatla 2008 yılına kıyasla 4,8 

kat arttırmak, arttırması gerekiyor. Bunun yanı sıra bu artırımla birlikte dünya kimya ihracatındaki 

Türkiye’nin payındaki %0,44 idi o dönemde, 2023 yılında %0,79’a yükseltmek asli amaçlar. At kırılımlara 

geldiğinde kimya sektörü itibariyle organik ve anorganik kimyasallarda 5,9 milyar dolar, mineral yakıtlar ve 

yağlarda 11, 7 milyar dolar, boya ve hammaddelerin 2 buçuk milyar dolar, sabun, deterjan ve kozmetik 

alanında 3,3 milyar dolar, plastik kauçuk ve malzemelerinde 23,3 milyar dolar ve nihayet eczacılık 

ürünlerinde 3,3 milyar dolarlık ihracat 2023 yılı için hedeflenmektedir. Tekraren söylemek gerekirse bu 

kamu görevlilerinin Ankara’da masa başında oluşturdukları ideal rakamlar değildir, sektörün 

temsilcilerinin, tüm ihracatçı birliklerinin koordinasyonunda kendi öngörüleridir. Bu rakamlara ulaşmak 

için yaklaşık %11’lik her sene bir ihracat artışına ulaşmak gerekiyor, bunun sağlanması gerekiyor. Bu ne 

kadar realisttir diye sorulabilir, 2002’yle 2012 arasında kimya sektörü ihracatımızın %88 oranının 

arttığında düşünürsek bu gerçekçi bir rakam olarak gözüküyor, bir şey daha hatırlatmama daha izin verin 

lütfen. Deminden beri hep bir kriterden bahseden Gencay Beydi, bizde ihracat rakamlarımıza baktığımızda 

uluslararası standartlara göre 27.faslı da ilave ettiğimizde biz Türkiye’nin ihracatını 19,4 milyar dolar 

olarak görüyoruz 2013 yılı sonu itibariyle kimya sektöründe. Ve bu rakamlar 50,9 milyar dolara ulaşmak 

açısından da petrol ürünleriyle birlikte bizim açımızdan gayet erişilebilir rakamlar olarak gözüküyor, bu 

sadece ihracatta rakamsal gelişme anlamına gelmiyor bu hedef, bu hedef aynı zamanda Türkiye’nin top 

yekûn sektörlerinin tamamının dönüşüm geçirmesi anlamına da geliyor, bu rakama ulaşmak için gerçekten 

katma değeri yüksek, rekabet edebilir, yenilikçi ürünler üretmeniz gerekiyor. Markalar yaratmanız 

gerekiyor. Bunlar tüm sektörler için cari, takdir edersiniz ki sadece kimya sektörü için değil. Şimdi kimya 

sektörü bu hedeflere ulaşma da Türk Kimya Sektöründe özellikleri itibariyle mümkün olabilir mi, ne tür 

sorunları, ne tür fırsatları var, onları da kimya sektörü bazında değerlendirdiğimizde bazı hususlar ortaya 

çıkıyor, bunlar benden önceki konuşmacıların dile getirdiği hususların tekrarı gibi olacak ama hatırlamada 

bir payda var. Bir defa hammaddede çok yoğun bir dışa bağımlılık var, Türkiye’nin hammaddeleri dışa 

bağımlı esasen, tüm sektörleri itibariyle, hemen hemen tarım hariç hemen hemen her sektörümüz bizim 

dışa bağımlı ama kimya sektöründe ana girdi ham petrol ve türevleri olduğu için doğrudan dışa bağımlı bir 

manzara karşımıza çıkıyor. Bazı sektörlerde hele hele mesela plastik kauçukta %90’lara varan oranda 

petrokimyaya bağımlılık söz konusu, petrokimyada da dışa bağımlıyız. Petrokimyanın özelliği de büyük 

ölçekli yatırımlar oluyor ve bunları da bir anda gerçekleştirmek çok mümkün değil. Sermaye yoğun bir 

sektör, kimya sektörü, bilgi yoğun bir sektör, katma değer yüksek o yüzden kimya sektörü kaliteli bir 

sektör aslında ülkelerin ihracatındaki payı ne kadar yüksekse ülkeler açısından o kadar pozitif gelişmişliği 

temsil ediyor. Türkiye’de bu konuda belli bölgelerde yoğunlaşma var ama bu bizim ülkemiz sanayisinin 

aslında profilini yansıtmaktan başka bir anlam taşımıyor, Türkiye sanayisi nerdeyse kimya da orada 

gelişmiş durumda. Dış ticarete baktığımızda dış ticarette toplam ham petrol ürünleri de dahil 2012 ve 

2013 yılında bizim 69 milyar dolar 2012 yılında, 67,9 milyar dolar 2013 yılında net dış ticaret açığımız var. 

Yani inanılmaz bir dış ticaret açığı var ama bunların büyük kısmı 27.fasılda yer alan ham petrol, doğalgaz 

ürünlerinden kaynaklanıyor, enerji ihtiyacımızdan kaynaklanıyor malumuz. Onları da çıkarırsak 20 milyar 

dolar civarında net bir açıkla kimya sektörü faaliyet gösteriyor. 27’yli 40.fasıllar arasında yer alıyor gümrük 
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giriş tarife cetvelinde kimyaya ilişkin sektörler, baktığımızda maalesef sabun ve temizlik malzemeleri hariç 

tüm 13 tane alt sektörün tamamında net dış ticaret açığı veriyoruz. Yurtiçi arzı özellikle ana mallarda ve 

ara girdiler düşük. Dolayısıyla dışa bağımlılık var, ihracatta birim fiyatlar rakiplere kıyasla bu da tipik bir şey 

bizim sanayi ürünleri ihracatımız için düşük. Bizim tespitlerimize göre 2013 yılı TÜİK rakamlarına göre 1,1 

dolar 47 cent kilogram Türkiye’nin kimya sanayinin değeri. Almanya için örnek vermek gerekirse 

ortalaması 2 dolar 54 cent. Türkiye demin Gencal Beyin rakamlarında da vardı, 27.faslı da ilave ettiğimizde 

ithalatta gerçekten hatırı sayılır bir yerde dünya ithalatı ki toplam 5,5 trilyon, Türkiye 24.sırada ve yaklaşık 

%1 payı var. İhracattaki durum böyle değil, 5,2 trilyonluk ihracat dünya ihracatında 2013 rakamlarına göre 

Türkiye 19,4 milyar dolarlık ihracatıyla 44.sırada ve aldığı payda %0,44. Yabancı sermayeli firma sayısı var, 

firmalar var, 300 civarında firma gözüküyor ama çok büyük ölçekli istenen yatırımlar değil. Bu üretim 

yapısından girdi noktasından kaynaklanan bir sonuç olmak üzere tahlilde işleme rejiminin ithal girdi 

kullanılarak ihraç etme prosedürünün sektörde çokça kullanıldığına şahidiz. Türkiye’deki kimya 

sektörünün %30’u dahilde işlemeyle kullanılıyor. Bu doğrudan girdilerin ithal edilerek ihraç edilmesi 

prosedürü. Bu ihracat sırasında yerli girdinin payı %50, bu da enteresan bir rakam. Çok büyük bir rakam 

değil aslında, kimya gibi katma değeri yüksek bir sektör için ithal ettiğimiz işleme kullandığımız ürünlerde 

%50 katkı koyabilmemiz sektörün belli bir seviyeye geldiğini bize gösteriyor. Şimdi bu hedeflere 

varabilmek için ne tür enstrümanlar var onlar hakkında da kısa bir malumat vermek istiyorum sizlere, 

konuşmacılar toplantılar boyunca hep uluslararası ticaretin yön değiştirdiğinden bahsettiler, yön 

değiştiriyor ülkemizi taşımayız yerine fakat biz çok avantajlı bir konumdayız, nasıl baktığınıza da bağlı 

biraz. Rusya ve Orta Doğu gibi hammadde ve enerji kaynağı sahibi ülkelere çok yakınız, komşuyuz. Her ne 

kadar üretimdeki gücü azalıyor olsa da rafine bir üretim yapısına ve tüketici kitlesine sahip olan Avrupa 

Birliğine çok yakınız, komşuyuz. Biz bu ülkelerde bu gücümüzü girdiler, enerji ve diğer girdiler olarak 

kullanmak suretiyle hammaddeleri iyi kullanıp, verimli kullanıp tüketim merkezlerine başta Avrupa Birliği 

olmak üzere ve yeni gelişen pazarlara satmak suretiyle ihracatımızda çok iyi yerlere gelmemiz işten bile 

değil. Bu bir hayal değil bu bir vaka, Türkiye’deki kimya sanayinin geldiği yerde bunu gösteriyor zaten. 

Türkiye’de aslında kimyaya ilişkin konuları konuşurken dışarıda bazı misafirlerle sohbet ederken gündeme 

geldi temel bir sorun var bu Türkiye’nin genel iklimi genel sorunu, Türkiye’de üretimden kaçma var aslında 

genel olarak bir trend olarak maalesef. Gayri safi milli hasıla içerisinde imalat sanayinin payının azalması 

bütün sektörleri etkiliyor. Türkiye’nin gayri safi milli hasılası büyüyor ama bu üretimle değil daha ziyade 

hizmetlerle büyüyor. Hizmetleri küçük gördüğümüzden değil ama imalat sanayinin ülkeye kazandırdığı 

dinamizm, yenilikçilik, rekabet, istihdama katkısı düşündüğünüzde ülkeler açısından çok daha stratejik bir 

yeri olduğu aşikâr, tartışma götürmez bu. Dolayısıyla Türkiye’deki genel iş yapma şekli, karlılık, diğer 

politikalarla desteklenen unsurlarla üretime tekrar barışık hale gelinirse ki öyle bir süreç var kimya 

sanayinde 2023 vizyonunda çok daha başarılı olabilir. Başka bir avantajı daha var, 80’li yılların başında biz 

ihracatla başladık, hepinizin malumu biz tekstille başladık aslında geleneksel ihraç ürünlerimizi bir tarafa 

bırakırsak, fındığı, inciri vs. Taksitle tanıştık sonra çok daha sofistike ürünleri ihraç etmeye başladık. Bakın 

geldiğimiz yerde tekstilin sıralaması sürekli geriye doğru gidiyor. Hala kuvvetliyiz ama konfeksiyon olarak 

eve farklı ürün kategorileri devreye girmeye başladı. Bir şey daha kimya sektörünün özelliği olmak üzere 

kimya tekstile de çok yoğun giriyor. Gaziantep’teki halıcılar Türkiye’nin polipropilen ithalatındaki rekor 

seviyesinde önemli bir rol oynuyorlar. En önemli alıcılardan birisi onlar ama onların ihracatı tekstil 

sektörüne yazıyor halı. Aslında temel girdisi kimya. Otomotiv konuşuldu plastikler bazında, otomotivde 

kimyanın çok büyük payı var, daha da artıyor, arması da bekleniliyor ama bunlar başka sektöre yazıyor. 
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Fakat kimya burada hızlandırıcı rol oynuyor. Bunu özellikle gözlemlemek gerekiyor. Dolayısıyla Türkiye’de 

diğer sektörlerin ihracatındaki, üretimindeki artış aynı zamanda kimya sektörünün de ihracatının 

üretiminin artmış anlamına geliyor, her ne kadar kimyaya yazılmasa da. 80’li yıllardaki bu ilk girişimci, ilk 

ihracatçı jenerasyonun çocuklarının ben şirketinin pek çok aile şirketinin başına geçtiğine tayin yaptığım 

dönemde konuştuğum firma temsilcilerinden de şahidim. Çok enteresan şimdi onlar çok daha fazla 

yenilikçiler, çok daha farklı şeyler yanabiliyorlar ve bu jenerasyon daha farklı şeyler yapma hevesinde bu 

bizim 2023 için müteşebbis gücümüzü perçinleyen artı bir unsur.  

Sn. Timur Erk 

Biz de bu felsefeyi mutlaka halletmemiz lazım, sabah leyin söyledim, tekrar söylüyorum, bir kimya sanayi 

yatırımı, chat raporu dahil, iki sene sürerse, karı almaktan elinizde para hazır, yer de buldunuz, tamam mı, 

iki sene sürerse hala 35-40 tane izin olursa, bakın öğlen leyin Sadettin Korkut’u dinledik, ne diyor 700 izin 

aldım, böyle bir şey olmaz, bana Kenan Yavuz’un getirdiği bir rulo içinde flo diagramı var, sırf mevzuatla 

ilgili, çıldırırsınız, elinizi atmazsınız yatırıma onu görseniz. Her ne kadar dediyseniz de hakiki korsan bildiri 

oluyor ama bitirmek üzereyim, gençler tamam iyi, ama benim çocuğum turizmci oldu, kimyacı olmadı, 

benim babam kimyacıydı fabrikatördü, ben de fabrikatördüm, yeter artık diyorlar ya, sabah akşam 

mevzuat değişikliği, over regulation, artık bunlara bir dur demek lazım, bizim önümüz açılmazsa bir yere 

varamayız, teşekkür ederim. 

Sn. Murat Akyüz 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım.  

Sn. Prof.Dr.Mehmet Ali Gürkaynak 

Ben Mehmet Ali Gürkaynak, İstanbul Üniversitesinden, kısa bir şey söylemek istiyorum ben de, Sayın 

Başkanın dediğine ufak bir şey ilave etmek istiyorum, şimdiye kadar benim duyduğuma göre, REACH kaydı 

yapılan kimyasallar için de tekrar rich kaydı istiyormuş, yani AB bu kaydı yaptıran insanlardan tekrar kayıt 

istemek bence ticaretini ve sanayisini Avrupa’ya endekslemiş bir ülke için çok komik, bence ikinci bir iş 

demek sadece insanlardan 30’ar bin dolar ekstra para almak demektir, lütfen halletmek lazım, çünkü 

bütün evrakları tamamlamış bir kimyasal için tekrar kayıt istemek bence doğru değil. 

Sn. Murat Akyüz 

Evet Haydar Bey buyurun, Çevre Bakanımızdan, asıl bu işin ele başısı mı demek lazım? 

Sn. Haydar Hazer 

Teşekkür ederim, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Haydar Hazer, valla Timur Bey önce söyledi söz 

almamayı düşünüyordum ama hocamdan sonra söz alma hakkı doğdu, şimdi biz biliyorsunuz Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığıyız, biz insan sağlığını ve çevreyi düşünürüz, tabi bunu düşünürken de sanayiciyi perişan 

etmemek bizim ilk hedefimiz. Timur Bey’in dediği gibi onu biz yukarıya iletmeyeceğiz, sanayici kendisi 

iletecek, yani biz teknik elemanız, teknik şeyler düşünürüz, ama bazı bilgiler de aktarırız, sorun değil ama 

yukarıya iletmesi gerekenler sizlersiniz, bunu ilk önce söyleyeyim. Şimdi gelelim hocamın şeyine, kayıt. 

Avrupa’da kayıt ne için yapılıyor, tamamen kimyasalın güvenli kullanımı için, üretimden bertarafına kadar, 
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Avrupa’da kayıt yapılıyorsa o Avrupa bölgesinde kimyasalın güvenli kullanımı için, şimdi kayıt dosyası 

sunuyor, kayıt dosyasında o kimyasalın üretiminden bertarafına kadar bütün alt kullanıcılar dahil güvenli 

kullanımı sağlamak zorunda. Şimdi biz AB’ne üye değiliz biliyorsunuz, ve değerlendirmede Türkiye’yi 

dikkate almazlar, e biz pekala Avrupa’da kayıt yapılıyor diye biz almazsak biz insan sağlımızı nasıl 

koruyacağız? Bu mümkün değil, ama Timur beye katılıyorum o geçiş süreleri 3 yıl değil, 5 yıl olur, 6 yıl olur, 

bir de biliyorsunuz 2006 yılında REACH yayımlandı, 2007 yılında yürürlüğe girince, ön kayıt başlayınca biz 

bu baskıyı çok yedik, Avrupa ile bunu uygulayalım diye çok baskı yedik. Biz REACH’in ne olduğunu 

bildiğimiz için, sadece ön kayıt olmadığını bildiğimiz için, bu alt yapıyla uygulanmayacağını zaten biliyorduk 

ve baskıya rağmen bu zamana kadar alt yapıyı hazırladık, gerisi sizin işiniz. Teşekkür ederiz. 

Sn. Murat Akyüz 

Biz teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Şimdi başka soru yok sanıyorum, sadece birkaç tamamlayıcı bilgi 

vermek istiyorum, öncelikle REACH’le başlayayım, ihracatçı birliği olarak REACH konusunda TKSD’nin de 

büyük önerileriyle sağ olsunlar, bu şirket kuruldu, bu şekilde kayıtlar yapıldı, sanırım o şirketin kurulması 

bile piyasadaki fiyat dengelemesinde bir katkı unsuru oldu, herhangi bir şekilde Türkiye de bunun 

uygulanması söz konusu olur ise bu konuda ihracatçı birliğinin kurmuş olduğu şirket yine mutlaka devrede 

olacak ama bizim çevre bakanlığımıza da söylediğimiz şu, şu anda halen konsorsiyumların belirli 

maliyetleri var ve bu maliyetler halen bir yerlere satılıyor, ya da satılmak için fırsat kollanıyor, belirli bir 

süre bunlar devam edecek bundan dolayı eğer REACH’e gelecek sene başlıyoruz dediğimiz zaman bu 

firmalar teker teker bu kayıtları test bilgilerini, ya da o zaman harcanan paraların karşılığını ödemek 

zorunda kalacaklar, ama biz bunu ne kadar uzun süreye yayarsak, firmaların bu bedeli ödemesi daha da 

azalacak, bu bence kayda alınması gereken bir şey, şimdi çok farklı bir konuya geçeceğim, kan ürünleri, 

biraz evvel sayın daire başkanıma söyledim. Maalesef 1980 ihtilaliyle beraber Kızılay sadece kanı 

toplamaya yetkili kılınmış ve kan toplarken de düzenli bir kişiden alınması hiçbir zaman öngörülmemiş, A 

Rh + olunca herkes var, bu salonda 22 kişide varsa, 22 kişiden de alma üzerine kurgulanmış, ama kan 

ürünleri konusunda uzmanlaşmış arkadaşlar da bilirler, aynı kanın aynı kişiden ve düzenli olarak alınması 

söz konusu olur, ve bunun yurtdışında belirli noktalarda bundan faydalanan öğrenciler var, öğrenci diyor 

ki ayda bir kan verir, onun karşılığında bütün eğitim masraflarını firma karşılar gibi çok değişik sistemler 

kurulmuş. Ama bizde kan deyince aman kan parası denilince bambaşka bir noktaya gidiyor tartışmalar 

maalesef, bu yüzden serum ürünleri, kan ürünleri olsun Türkiye’de yasalardan dolayı üretmek mümkün 

değil. Aşı konusunda üretim başlıyor zaten bir firma tarafından, Ekonomi Bakanlığımızın da destekleriyle o 

bir yere kadar gidiyor, ama burada kansere yönelik ilaçlardan da bahsetmek istiyorum, bu da çok aslında 

üzücü bir şey, bir önceki bakanımız Zafer Çağlayan, bu teşviklerin sunumunu yaparken dedi ki Türkiye’de 

üretilmeyen ya da ithalatı çok yüksek oranda olan ürünlere destek vereceğiz dedi, çok güzel bir haberdi, 

örneğin kanser ilacı dedi, kanser ilaçlarından bir örnek vermek istiyorum, hemen onun arkasından bir 

firma kanser ilacı üretmek için başvuruda bulundu, tesis kurmak için, ismini vermeyeyim ve bu firmanın 

başvurusundan sonra Ekonomi Bakanlığımız çok doğal olarak döndü Sanayi Bakanlığımıza dedi ki bu 

ürünler kapasitesi yeterli midir, yeterli değilse bana bilgi verir misiniz dedi, Sanayi Bakanlığımız dedi ki 

benim elimdeki verilere göre kanser ilaçları %100 Türkiye’de üretilebilecek kapasitede, ondan dolayı da 

buna teşvik vermenizin bir anlamı yok dedi. Böyle olunca Ekonomi Bakanlığımızın bizzat söylemiş olduğu 

kanser ilacına teşvik yaptı, dönüldü denildi ki hayır biz bundan size teşvik veremeyiz çünkü %100 

kapasitede üretiliyor, dediği anda %10 sadece Türkiye’de üretilebiliyordu, burada bakanlıklar arası 
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koordinasyonun da ötesinde Sanayi Bakanı o bilgiyi veren de TOB, aslında kapasite raporlarını hemen 

toplayıp baktığında %100 üretilebilecek, halbuki içindeki etken maddelerden dolayı o tesisin bazen iki üç 

gün boyunca temizlenmek zorunda kaldığını, o hattın temizlenmesi gerektiğini kayda almadan maalesef 

bilgileri doğrudan özel sektörün kurmuş olduğu bir kurum devlet kurumuna veriyor, devlet kurumu o 

bilgiyi alıyor bu sefer yine özel sektöre diyor ki senin zaten kapasiten yeterince varmış ben bunu 

vermiyorum sana diyor, devlet de bir şekilde tasarruf etmek zorunda, yani burada suç ne Ekonomi 

Bakanlığında, ne Sanayi Bakanlığında, halbuki bizim özel sektörümüzdeki bilgilerde hata, bu yönüyle de 

bizim kendimizi de kurgulamamız açısından da oldukça önemli bir konu diyorum ve saat 18:30’a 

yaklaşıyor, ben bugünkü oturumu izninizle kapatıyorum, kokteyli 18:30’a aldık ki hemen çıkar çıkmaz 

bardağınızı alın, biraz rahatlayın diye, biraz da erken bitiririz, rahat rahat da dinlenirsiniz, fotoğraf çekmek 

için lütfen konuşmacılarımızı buraya davet ediyorum, hepinize çok çok teşekkür ediyorum, yarın mutlaka 

bekliyoruz.  
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Sn. Mustafa Bağan (Moderatör) 

Sayın şura üyeleri bu kapanış oturumunda sektörlere özgü sorun ve çözüm önerileri görüşülecektir. İlk 

olarak Sayın İsmail Hakkı Hacıaliğolu’nu kürsüye davet ediyorum. Buyrun efendim 

Sn. İsmail Hakkı Hacıalioğlu 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. Türkiye’deki kompozit Pazar 235 bin ton, 1.2 milyar avroluk bir hacim ve 

kompozit pazarı genelde ekonomik büyüme oranlarının gerek dünya, gerek Türkiye Ekonomi Büyüme 

rakamlarının üzerinde bir gelişme gösteriyor, çünkü sadece ekonomik gelişmelerle sınırlı kalmıyor, 

alternatif malzemelerden de, çelik gibi, paslanmaz gibi, alüminyum gibi, ahşap gibi, metal gibi değişik 

malzemelerden de pay alarak büyüyor. Önümüzdeki dönemde de Türkiye’nin yine çift haneli olmasa da bu 

sene biraz büyüme de sıkıntılı bir sene, ama yine de %4, %5 civarında kapatacak sektör. Önümüzdeki 

yıllarda 8-9 düzeyinde bir büyüme beklemekteyiz. Peki kompozit uygulamalarının gelişimi nasıl devam 

ediyor, hacimsel olarak kompozit pazarının en büyük gelişmesi Çin’de, Çin’in ekonomik gelişmesine paralel 

olarak bu ülkede gözleniyor. Uzay ve Havacılık sektörünün kompozit kullanım oranı hızlı bir artış 

gösteriyor. Yine rüzgar enerjisinin kompozit kullanımındaki hızlı artış kompozit sektörünü üst sıralarına 

taşıyor. Bir hızlı gelişme de dünkü PAGEV Başkanının bahsettiği Termoplastik, mühendislik plastiklerindeki 

gelişme, bu noktada kompozitin ikili yanından da bahsetmem gerekiyor, biz kompoziti termoset ve 

termoplastik olarak ikiye ayırıyoruz. Termoset malzeme polyestereçine ya da vinilestereçinelerin takviye 

edilmesi ile elde edilen şeklini, yani nihai ürün şekline kavuştuktan sonra değiştirilip tekrar bir başka 

biçimde kullanılamayan bir malzemeden bahsediyoruz buna termoset diyoruz, termoplastik ise plastik 

polimerlerin, polyamid, polipropilen ve benzeri polimerlerin cam veya kevlar veya karbon elyafı ile takviye 

edilmesi ile oluşan ve enjeksiyon preslemesi yoluyla da nihai ürün şekline gelen ürünlerden bahsediyoruz. 

Termosetin uzun elyaf kullanmasından dolayı termoplastiğe göre göreceli bir üstünlüğü var mukavemet 

açısından ve elde edilen mekanik değerler açısından. Termoplastiğin de termosete karşı bir üstünlüğü var 

geri dönüşüm açısından. Ancak uzun elyafın termoplastiklerle kullanılmaya başlanmasıyla beraber 

termoplastikler çok hızlı bir biçimde paylarını arttırmaya başladılar. Dünyada bu pay %36 düzeyinde, 

Türkiye’de ise %20’lerde yani Türkiye’nin termoplastikte en azından dünya ortalamasını yakalaması 

doğrultusunda bir gelişme göstereceğini söyleyebiliriz. Termoplastiklerin de önümüzdeki dönemlerde hızlı 

bir gelişme içerisinde olacağını ifade edebilirim. Önümüzdeki dönemlerde dünya çapındaki bunlar 

uluslararası kongrelerde yapılan değerlendirmelerdeki rakamlardır. 5 yıllık dönemde %5’lik büyüme ile 80 

milyar avroluk bir hacme ve buna paralel de bir kullanıma ulaşacağı düşünülüyor. Ve yine önümüzdeki 

dönemde uzay ve havacılıkta hacimseldir bu ifadeler, %9’dan %12’ye, yapı ve inşaattan %6’dan %10’a, 

boru ve tankta ise %1’den %2’ye kompozit kullanımının çıkması bekleniyor. Tabi ben biraz da sorunlara 

gelmek istiyorum, biraz önce bahsettiğim Amerika ve Avrupa’nın %57’lik payını, Asya Pasifiğin %37’lik 

payını görüyorsunuz, bu pay Amerika ve Avrupa lehine azalacak, Asya Pasifik lehine artacak. Dünyada ve 

Avrupa’da sektör dağılımları. Türkiye kompozit sektörünü biz şöyle tarif ediyoruz. Orta ve büyük ölçekli 

kompozit işinden geçinen 150 ila 200 şirketten oluşuyor. Kısmen kompozit işinde olan, yani kendisini 

kompozitçi olarak görmeyen ama kompozit malzemeyi oldukça yoğun kullanan, yani bir tekne, ya da 

marine endüstrisi bildiğiniz gibi gövde tamamen kompozittir ve ileri bir teknolojik uygulamadır, ama 

tekneciler kendilerini kompozitçi görmezler, 700-800 şirket, yaklaşık 5000 çalışanı olan ve 235 bin ton 

toplam üretim hacmine ulaşmış bir kompozit sektöründen bahsediyoruz. Türkiye’de kompozit sektörünün 
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önemli bir avantajı var. Bu sektörde hammadde olarak kullanılan cam elyafı ve karbon elyafı ülkemizde 

üretiliyor. Bunların yine bu sektörde ara malı olarak teknik tekstiller diye ifade edilen ara malı olarak 

kullanılan kısmı da Türkiye’de üretiliyor. Bu konuda çok ciddi firmalar var. Hatta karbon elyafının en yaygın 

%56-60 civarında kullanım şekli olan prepreglerin de üretilmesi için çok ciddi çalışmalar, çabalar ve 

girişimler var. Yani un var, şeker var, reçineler var, termoplastik zaten dışa bağımlı biliyoruz ama ithal 

olarak bulunması mümkün. Bu konferansı düzenlediğimiz otelin sahibi de zaten bu sektörde. Polyester 

reçine tedariğinde önemli bir Pazar payına sahip bir şirket ve kendisi burada. Bu reçine üretimi de var, 

reçine de sektörün ihtiyaç duyduğu her cins reçine üretiliyor. Peki ne yok? Niye rakamlar düşük? Bir 

önceki PAGEV konuşmasında da ve dünkü konuşmamda da belirttiğim gibi bu sektörler yani kompozit 

malzemeyi kullanan sektörlerin bu malzemeye olan farkındalıkları, bu malzemenin tercih edilmesi için 

yapacakları değerlendirmeler, Ar-Ge çalışmaları ve benzeri şeyler eksik, çünkü kompozit malzemeyi 

gerçekten geçtiğimiz dönemde yani bu dernek bir ihtiyaçtan doğdu, o ihtiyaç da kompoziti tanıtma 

ihtiyacından doğdu, yani kompozit diye ifade ettiğiniz zaman bile tarif etmekte zorluk çektiğiniz bir 

malzemeyi, çünkü herkes kompozit eşittir su deposu diye bakardı. Bir zamanlar İstanbul’da yaşanan su 

sıkıntısında kompozit sadece su deposu, bir dönem araba tamponu ya da Anadol olarak görüldü. Halbuki 

kompozit bunların çok ötesinde. Korezyona karşı bir dayanım istiyorsanız reçine ve termoplastiklerinizin 

gücünün yetmediği yerde kompozit malzemeleri yani takviyeleri kullanmak zorundasınız. Bu da yakıt 

tüketimini azaltan ve dünyadaki gelişimleri, gelişmeleri hızlandıran bir sektör konumuna geldi, herkesin de 

önem verdiği bir sektör. Türkiye’deki sektör, bunlara birazdan değineceğim ama şöyle bir karşılaştırma 

yapmak istiyorum dünya ile Türkiye arasında sektörel karşılaştırma. Yapı ve inşaattaki kullanımlarda dünya 

oranlarına yakın bir oran görüyoruz, taşımacılıkta hakeza, bu çünkü inşaat sektörü ile otomotiv sektörü 

Türkiye’de gelişkin, elektrik ve elektronikte bakın Türkiye %3 kompozit kullanımı, bu Türkiye’de daha çok 

elektrik elektronik üretimi demek, ihtiyaç var demek, boru tank ve altyapı da ise dünyadaki ortalamaların 

aksine Türkiye’de %50 gibi bir pay var. Yani susuzluğun çok yoğun problem olduğu bir bölgede yaşıyoruz, 

Orta Doğu Bölgesi ve Türkiye, ve altyapı yatırımlarının önemli olduğu bir bölgede yaşıyoruz. Dünyanın 

hiçbir ülkesinde rastlanmayan bir özelliği var Türkiye’nin, 6 tane büyük boru üreticisi Türkiye’de faaliyet 

gösteriyor. Dünyada bir başka ülkede iki boru üreticisi bile yok. Ama Türkiye’de 6 tane. Bu anlamda Türk 

kompozit sektörünün %50’sini boru tank ve altyapı hizmetleri oluşturuyor. Tabi ki bu tabloyu dünya 

ortalaması ve Avrupa ortalamalarına doğru değiştirmek diğer sektörlerdeki gelişmelere bağlı. Rüzgar 

enerjisinde de yine son yıllarda kıpırdama var, ve devlet yetkililerinin açıklamalarından da görüyoruz ki bu 

projeksiyonlar belirli bir süre sonra 2020’lerde Türkiye’deki mevcut takviye malzemesi üretiminin bu 

ihtiyacı karşılamayacağı da ortaya çıkıyor. Orada ciddi bir gelişme var, %1’lerden %4’lere gelen bir rakam 

bu, giderek de artacak, tüketim malları ve denizcilikte de hakeza. Havacılıkta hemen hemen hiç yok, çünkü 

sadece Tai, Tusaş üretiyor kompozit malzemeyi, bir de çeşitli insansız hava araçları vesaire gibi çalışmaları 

olan kompozitçiler var. Diğer kısmı da o kadar zaten kayda değer değil. Şimdi bir de şuna bakalım, bu 

çalışmanın en önemli noktalarından bir tanesi de burada ekrana yanşayan saydamlar var, bunlar dünya 

havacılık sektörüne satılan malın tutarını kilograma bölüyorsunuz, çıkan rakam 35 €/kg. E Türkiye’nin 

%50’sini oluşturan boru, tank ve altyapıda ise 2,5 €/kg. yani yine kompozit malzemenin de yine Katma 

Değeri düşük olan kısmı ve dünya ortalaması kompozit malzemede 8 € civarında iken Türkiye’de bu 5.1 € 

düzeyinde. Ama bu bir gelişme fırsatıdır, bu bir gelişme şansıdır, bunu biz böyle değerlendiriyoruz ve bunu 

avantaj olarak görüyoruz. Bir de yine dünyada hep kıyaslarız ya kişi başı kullanım, kompozitte de bu 

kıyaslamayı yaparsak dünyada 4 ile 10 kg arasında değişen bu kişi başı kullanım miktarı Türkiye’de 3 kg 
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bunu da bir avantaj olarak görüyoruz. Hammadde üreticilerinin de Türkiye’de olmasını bir avantaj olarak 

görüyoruz. Kompozitle teknolojilerin ve üretim tekniklerinin haberdar olmadığımız ya da kullanmadığımız 

hiçbir tanesi yok, mevcut kullanımları da bir avantaj olarak görüyoruz. Yani un, şeker her şeyin olduğunu, 

helvanın da çok rahatlıkla daha güzel ve hızlı yapılabileceğini düşünüyoruz. Biraz önce bahsettiğim 

kullanım rakamları. Türkiye’deki lokomotif sektörler biraz önce kısaca değindim ama ekranda da görmekte 

fayda var. Efendim ben bu noktada sıkıntılarımız neler onlardan bahsetmek istiyorum, bir miktar da 

beklentilerimizden bahsetmek istiyorum. Şimdi Türkiye’de kompozit sektöründe yaşanan sıkıntıların 

başlıca kaynakları olarak gördüğümüz eksiklikleri de şöyle sıralıyoruz. 1 kompozit malzeme yeterince 

tanınmıyor, nelere alternatif olacağını henüz karar vericiler çok etkin bir biçimde farkında değil, bunun için 

hem dernek olarak hem de bu sektörde çalışan şirketler olarak çeşitli girişimlerimiz oldu, bunun için 

Endüstri Meslek Liselerinde bazı dersler verdik, üniversitelerin pek çoğunda kompozit malzeme tanıtımları 

sunuları, Ege Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve diğer ve bugün bakıyorum ben, hemen hemen bütün 

üniversitelerde kompozit sempozyumların, kompozit panelleri düzenleniyor. Ege’de Kimya Mühendisleri 

Odası, Polimeri Kompozitler Etkinliğini 5. Kez düzenliyor. Yine Ege Üniversitesi Kompozit Etkinliği 

düzenliyor. Sabancı Üniversitesi bu senenin başında bir Japon iş birliği ile bir çalıştay, kompozit çalıştayı 

düzenledi. Geçtiğimiz 4-5-6 Kasım tarihlerinde Süleyman Demirel Üniversitesi yine kompozitte 

sürdürülebilirlik konusunda bir sempozyum düzenledi. Bu bize cesaret veriyor, yani doğru yola 

olduğumuzu gösteriyor. Biz de kompozitin nelere muktedir olduğunu gösterebilmek açısından iki yılda bir 

kompozit zirvesi düzenliyoruz, birincisini geçtiğimiz yıl yapmıştık, ikincisini de gelecek yıl Ekim ayında 

gerçekleştireceğiz. Bizim bu aktiviteyi yapmadığımız yıllarda da üyelerimiz kendi pazarlama stratejileri 

doğrultusunda kompozit tanıtımları sürdürüyorlar. Yani malzemenin tanınması, biz bu malzeme tercih 

edilsin, en iyi malzemedir, hiç böyle bir iddiamız yok, ama alternatif bir malzemedir, değerlendirilmelidir, 

iddiamız bu. 

Sn. Mustafa Bağan  

İsmail Bey helvayı pişirebilir miyiz? 

Sn. İsmail Hakkı Hacıalioğlu 

Evet pişirelim, birkaç noktaya daha değinip sözü bitiriyorum. Yanlış ve eksik uygulamalar geçmiş 

dönemden gelen kompozit hakkında olumsuz bir izlenim de bıraktı, bunun değiştirilmesi için de çaba sarf 

ediyoruz, ve bazı kompozit malzemelerin tercih edilmesi gereken yerlerde hala geleneksel mühendislik 

malzemeleri kullanılıyor bu da bir diğer sıkıntı. Bu konuda standartlarda eksiklikler var, altyapı için boru 

sektöründe standartlar mevcut, ama diğer uygulamalarda henüz bu standartlar gelişmiş değil, üretimde 

genel olarak deneme yanılma metodu, bilimsel metotlar çok fazla yaygınlaşmamış durumda. Kalifiye ve 

bilinçli iş gücü sıkıntısı mevcut. Çok yeni başlamakla birlikte bu tabi bir olumlu gelişme aynı zamanda, 

üniversitelerde, meslek okullarında kompozitler konusunda eğitim veriliyor. Bir son nokta vurgulamak 

istediğim, üretici, uygulayıcı ve kullanıcılarda gerekli ve yeterli kalite nosyonu da oluşmuş değil. Bu 

anlamda dernek son derece etkin bir çalışma da sürdürüyor ve üye kabul kriterleri arasında gerek kalite 

nosyonu, gerek ticari ahlakı ön planda tutuyor. Bu anlamda da kompozit kullanımında derneğimizin 

çerçevesindeki kurumları özellikle tavsiye ediyor, nitekim en son Ankara’daki havacılık ve uzay 

kümelenmesi görüşmelerinde, mitinglerde uluslararası alanda iyi tanıdığınız çeşitli helikopter, uçak yapıcısı 
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firmalar, ve Formula 1 yarış aracı üreten firmalar derneğimizden görüşme talep ettiler ve bizden 

Türkiye’de kompozit malzeme parça üretecek partner aradıklarını söylediler ki biz bu konuda gereken 

tavsiyelerde tabi bulunacağız. Söyleyecek başka şeylerim de vardı ama sürem yetmedi, onun için ben 

burada sözlerime son vermek istiyorum, bu sunu zaten size ulaşacak ve bunun içinde anlatamadığım 

kısımları da daha ayrıntılı olarak görme şansına sahip olacaksınız, hepinize dinlediğiniz için teşekkür 

ediyorum. 

Sn. Mustafa Bağan 

Evet İsmail Bey’e teşekkür ediyoruz. Çok kompozit bir konuyu anlattılar bize, bu arada Fahriye Hanım 

geldiler mi acaba? İsmail Bey’e sorusu olan var mı?  

Sn. Timur Erk 

Bu ileri malzemede kompozitenin ne kadar önemli olduğunu belirtmek için birkaç cümle, sonradan da bir 

anekdot, kısa, ileri malzeme, bizim bütün kimya sektörünün içinde kompozitlerle beraber ufku en geniş 

olan branştır, sektördür. Rakamları gördünüz, Aksa karbon elyaf üretimi ile devreye girmeden evvel 

Japonların hakim olduğu fiyat, karbon elyafta kg/24-25 $’dı. Şimdi devreye girmemizde %9-10 pay ne 

oldu, fiyat 15 $’a çekildi, dolayısıyla maliyetler de aşağıya düştü. 35 $ dediği İsmail Hakkı Beyin şimdi aşağı 

düşüyor. Diğer bir şapka ile ben sağlıkta ileri malzeme ve kompozitenin kullanımına değinirsem özellikle 

kemik replasmanlarında korkunç miktarda ithalatımız var, büyük paralar harcıyoruz, ama bunlar 

yapılabilecek şeyler, implantlar dahil, dolayısıyla bu konuda değerli hocalarımı bir arada bulmuşken bu 

konuya özellikle eğer zaten branşları bu ise daha da fazla eğilmelerini rica ediyorum. Tabi biliyorum Muğla 

bu işin içinde, ama diğer üniversitelerimizin de olmasında fayda var. Diğer bir konu anekdot, sene 1991 o 

zaman Çin’de 40 tane Bakanlık var, bir tanesi Kimya Sanayi Bakanlığı, bakın Çin nasıl bu hale geldi. 91’de 

30 kişi garanti geldi Çin’den. Biz ancak 5 kişi bulabildik, iadei ziyaret yaptık, bir sene sonra 92’de sene 92 

vurguluyorum, 17 günlük bütün Kimya Sanayi Fabrikalarını dolaştırıyorlar bize, sonuçta Katmandı 

Eteklerinde, Chang Tou Eyaletine götürdüler. Biz dedik ki herhalde bu sosyal bir program, pandaları 

gösterdiler bize doğal ortamında. Başka dedik, dur dediler size bir sürprizimiz var, Katmandı Etekleri 

Çin’de biliyorsunuz sahilden batıya gittikçe tıpkı Türkiye’de olduğu gibi onun tersine bir durum vardır, yani 

bizim Hakkari, Bitlis, Bingöl, Ağrı gibi konumlardı. Chang Tou Eyaletinde sırf ileri malzeme kompozite 

üzerine bir Ar-Ge merkezine götürdüler. Ar-Ge merkezinde sene 92 sırf bu konuda çalışan kaç Ar-Ge’ci 

olabilir bir tahmin yürütmek isteyen var mı? 

Katılımcı 

100. 

Sn. Timur Erk 

Ne yüzü hocam, 3000, sene 92, ne dedi? Çin’de dedi en fazla gelişme. Bakın Çin’in gelişmesini böyle takip 

etmek lazım, ama sadece Ar-Ge merkezini kurmadı Çin Hükümeti, aynı zamanda tatbik alanlarını da büyük 

bir destekle, teşvikle elinden geldiği kadar yönlendirdi. Onun için planlama, bu konuda şimdi Türkiye’de 

bizim Hakkari’de Ağrı’da hocam sana soruyorum böyle bir şey mümkün mü? Dünyanın parasını versen sen 

beyaz yakalıyı, Ar-Ge’ciyi orada tutabilir misin? 
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Katılımcı 

Tutamazsın.  

 

Sn. Timur Erk 

Aynen, siyasi ortamını hadi bir kenara bırakalım, geri bölgelerde tutabilir miyiz, tutamayız, ama işte onlar 

metazolit, tutmuşlar bu duruma geldiler. Onun için lütfen kompozite ileri malzemelere daha çok ağırlık 

verelim. Eğer makus talihimizi yenmek istiyorsak.  

Son bir şey söylemek istiyorum Başkan’ın ifadelerine paralel olarak, cam elyafı üretiminde Çin’deki 

rakamları size söylemek istiyorum. Sene 2000, toplam üretim 185 bin ton, dünyadaki cam elyaf üretimi 3 

milyon ton. Sene 2005 dünyadaki cam elyaf kullanımı 3 buçuk milyon ton, Çin’deki üretim 485 bin ton, 

2012 yılında dünyadaki cam elyaf üretimi 4 buçuk milyon ton, Çin’in cam elyaf üretimi 2 milyon ton. 

Sn. Mustafa Bağan 

Buyurun. 

Sn. Gül Asiye Ayçık 

Gül Asiye Ayçık, Muğla Üniversitesi. Şimdi Sayın Timur Erk bu konulara eğilin dedi, kompozit konularında, 

biz kendi bölümümüzde ve üniversitemizin malzeme mühendisliği bölümüyle ortak bir çalışma yapıyoruz. 

Bir kompozit malzeme geliştirmeye çalışıyoruz ve bu kompozit malzemenin kendi alanında gerçekten çok 

önemli olduğunu da düşünüyoruz. Ama bunun için Tübitak’tan bir destek istedik, başka destek şansımız 

çok yok çünkü, Tübitak pek çok üniversiteli arkadaşımın bildiği gibi bizim projemizi bir takım bize göre çok 

mantıklı olmayan nedenlerle kabul etmedi, şimdi bizim dün sanayici arkadaşlarımız diyeyim, teşvikten 

bahsettiler hep, şimdi teşvik aslında bizim de çok büyük sıkıntımız, çünkü biz de teşvik bekliyoruz, çünkü 

lisans öğrencilerimiz, yüksek lisans öğrencilerimiz var, bunları kompozit malzemeyle çalışmaya ikna etmek 

için muhakkak onları maddi olarak desteklememiz gerekiyor. Ama çocukların böyle bir desteği vermemiz 

kendi cebimizden 300-500 lira bir para vermeye çalışıyoruz ama ancak bir kişiye veya maksimum iki kişiye, 

peki kompozit malzemeleri derneği acaba böyle bir çalışmayı destekleyebilirler mi, yani teşvik alabilir 

miyiz? 

Sn. Timur Erk 

Zaman zaman bu konuda örnekleri mevcut, bir derneğimizle temasa geçmenizi dilerim. Belirli projeleri, 

doktora ya da master çalışmalarını destekledik, bu konuda bir tek şeyimiz var, sonuçlarını derneğimizle 

paylaşarak, derneğimizin de kullanımına sunulması şeklinde elbette söz konusu olabilir. Çalışacağı konuyu 

ne yapacağını öncelikle paylaşması ile birlikte bu konuda desteğimiz olabilir. 

Sn. Gül Asiye Ayçık 

Tamam çok teşekkür ediyorum. 
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Sn. Mustafa Bağan 

Son sorumuz? 

 

Prof.Dr. Serdar Çelebi 

Hepinize günaydın, Serdar Çelebi, ben İsmail Hakkı Beye bir teknik soru sormak istiyorum. Dowaksa 

karbon elyafı ürettikten sonra biliyorsunuz Türkiye o zamana kadar cam elyaflı kompozitler, acaba 

Türkiye’de bu karbon elyafın kullanımı ne derece gidiyor ve bir de maliyeti düşürmek için cam elyafla 

birlikte karbon elyafın karışımı, birlikte kullanıldığı çalışmalar öğreniyorum. Bu konuda ne diyorsunuz? 

Türkiye karbon elyafa geçecek mi veya bunu bir tartışırsanız memnun olurum. 

Sn. İsmail Hakkı Hacıalioğlu 

Tabi öncelikle şunu söyleyeyim karbon elyafla herhangi bir başka malzemenin rekabet etmesi mümkün 

değil. Yani elde edilen sonuçlar açısından. Hafifliği, elde edilen sonuçtan kastımız birim, kilogram başına 

elde edilen mukavemet değeri. Yani siz karbon elyafı ile bir aracı zırhlandırabilirsiniz. Aynı işi cam elyafla 

da yaparsınız, ama bunu 2 buçuk katı ağırlığa sahip olur. Sözün gelişi rüzgar tribünlerinde 60 metreye 

kadar cam elyafını kullanmak daha avantajlı maliyet anlamında. Ama 60 metreden sonra isteseniz de cam 

elyafını kullanamıyorsunuz, ondan sonrakinde ister istemez ya hibrit çözümlere, cam elyafı artı karbon 

elyaflı çözümlere ya da doğrudan karbon elyaflı çözümlere gitmelisiniz. Bu toplantıya getirmedim ama 

PAGEV’in 6 Aralık’taki kongresinde sunacağımız otomotiv sektörüne dönük bir çalışmamız var. Orada 

mesela karbon elyafı fiyatının bugünkü rakamının yarısına düşmesi halinde sadece otomotiv sektöründeki 

karbon elyaf kullanımının iki misline çıkacağına dair uluslararası tahminler var, tabi ki bu bir maliyet 

meselesi ama karbon elyaflı çözümün zorunlu olduğu pek çok alan da var. Basınçlı tanklar bundan bir 

tanesi. Uzay ve havacılık bunlardan bir tanesi, uzay ve havacılık bunlardan diğeri ve aynı şekilde de rüzgar 

enerjisinde denizde kurulan tribünlerde yine yüksek metrajlı kanatlar için karbon elyaflı uygulamalara 

geçmek zorundasınız. Bu bir teknik zorunluluk. Ama diğer konu tamamen bir maliyet konusu, çünkü cam 

elyaflı ve epoksi reçineli ya da polyester reçineli çözümlerle karbon elyaflı çözümlerin tamamen bir 

maliyet karşılaştırması. 

Sn. Prof.Dr. Serdar Çelebi 

Türkiye’de şuan karbon elyaf kullanımı kompozit üreticilerimiz tarafından başladı mı? 

Sn. İsmail Hakkı Hacıalioğlu 

Çok düşük bir rakamda olduğunu ifade edebilirim. Ama ciddi oranda dokumacı çıkmış durumda ve bu 

konuda çeşitli projelerin çalışıldığını biliyorum ama henüz fason olarak kompozit malzeme üretimi yapan 

firmalar biliyorum ama bunlar yurt dışı ihraç bazlı. Henüz Türkiye’deki kullanımı bu derece. Bazı tekneler 

var karbon elyafla yapılan ama tek tük örnekler bunlar, uç örnekler. Henüz yaygın değil. Teşekkür 

ediyorum. 
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Sn.Mustafa Bağan 

Peki efendim İsmail Bey’e çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de Fahriye Hanım’ı kürsüye davet ediyorum, 

kendisi Kauçuk Derneği Başkan Yardımcısı’dır.  

 

Sn. Fahriye Yüksel 

Merhabalar, ismim Fahriye Yüksel, Kauçuk Derneği’nin Başkan Yardımcılığını yürütüyorum, derneğim ve 

kendi adıma hepinize hoş geldin diyorum, saygıyla selamlıyorum. Bizlerin de en büyük sıkıntısı dernek 

olarak kauçuk sektörü olarak yurt dışına %99 olarak bağımlıyız, bütün hammadde girdilerimiz yurtdışından 

gelmektedir. Dolayısıyla hammaddelerimizin yurtdışından gelmesi bizim stok maliyetlerimiz, navlun 

maliyetlerimiz ve bunun takip ederek de rekabet gücünün azalması ortaya çıkmaktadır. Bizim 

sektörümüzün üretim girdisi olan, gerekliliği olan, plastik sektörünün de üretimden çıkan açığı olan C4 ve 

C3 gibi kimyasal maddeler Türkiye’de işlenemediği için yurtdışına yok pahasına satılmaktadır. Bu sektör 

olarak hem plastik hem de kauçuğun en büyük kayıplarındandır. Bunun yanı sıra petrolde kullanılan ÖTV 

sektörümüzün rekabet gücünde oldukça zorlamaktadır. Vergilerdeki artışlar, işçi maliyetlerimiz, ve 

enerjimizdeki pahalılık kauçuk sektörümüzün en büyük problemlerindendir. 2013 ve 2014 yıllarında 

kauçuk olarak Türkiye’de gerçekleşmiş olan ithalat ve ihracat rakamlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. 

2013 Ekim ayı sonu itibari ile toplam ithalat kauçukta gerçekleştirilen 2.312.816.909’dur, 2014 Ekim ayı 

sonu itibari ile gerçekleştirilen ithalatımız ise 2.158.029.397 liradır. İhracatımız ise 2013 Ekim ayı sonu 

itibari ile 1.853.716.040 liradır, toplam ihracat 2014 Ekim ayı sonu itibari ile ise 2.095.837.210’dur, 

verdiğim değerlerden de ortaya çıktığı gibi ithalatımız 6.7 azalmış, ihracatımız ise %9.8 artmıştır, kauçuk 

sektörü olarak yıllık %8 ile 10 arasında bir büyüme gerçekleştirmişiz. Fakat Türkiye’de kauçuk sektörünün 

yurtdışına %99 bağımlı olmasına rağmen ithalatı ihracatta karşılama oranı %94’dür. İthalat %99 dışa 

bağımlıyız ama ithalat ihracat %94 kauçuk sektöründe karşılıyor. Türkiye’nin genel ihracatı %6.4 artmışken 

kauçuk sektörünün bu çok önemli bir nokta sektör adına %9.8 artış göstermiştir. Dolayısıyla sektörümüzün 

ihracattaki payı genele vurduğunuz zaman daha büyük bir artış göstererek sektörümüze ne kadar önem 

verilmesi gerektiğini gözler önüne sermektedir. 2023 yılında hedeflenen 500 milyar dolar civarında bir 

ihracat gerçekleşmesi planlanıyor. Bu ihracatın içinde 50 milyar doları kimya sektörüne, 25 milyar doları 

ise kauçuk ve plastiğe düşmektedir. Sektörümüzün sorunları ve dışa bağımlılığı azaltıldığı taktirde kauçuk 

olarak kauçuğa düşen rakam 8 milyon gibi bir doların kauçuk sektöründe yapılmasının çok rahat bir şekilde 

gerçekleşeceği aşikardır. Belirtilen sorunlarımızın çözülmesi halinde kauçuk sektörünün çok daha ileriye 

gideceğini dolayısıyla ülkemizin de daha ileri gideceğini düşünmekteyiz. Endüstriyel kauçuk için küresel 

Pazar ürünlerinin 2015 yılına kadar 88 buçuk milyar dolara ulaşması bekleniyor. Artan otomotiv üretimine 

paralel olarak kauçuk talebinin katlanarak artması da beklenmektedir. ABD ve AB ülkeleri kauçuk 

endüstrisi için doymuş pazarları temsil ederken sektörde faaliyetin çoğu Asya ve Pasifik’te yoğunlaşmıştır. 

Dünyanın doğal kauçuğu çoğunlukta Malezya, Hindistan, Sri Lanka, Endonezya ve Tayland bölgelerinde 

yerleştirilir. Buna ek olarak bölge sentetik kauçuk için yeni tesislere büyük yatırımlara tanık olmaktadır, bu 

da durumun öneminin anlaşılması açısından çok önemlidir. Çünkü bizim ülkemizde sentetik üretimi yapan 

yerimiz varken kapatıldı ve şuan biz tamamen yurtdışına bağımlıyız ve bu noktada gerekli adımların ve 
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çabaların bir an önce yapılması gerekmektedir. Dikkat edin ayrıca otomotiv, bilgisayar ve ofis ekipmanları 

gibi alanlarda endüstriyel kauçuk ürünleri için talebin önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde büyüyeceği 

tahmin edilmektedir. Dikkat edilmesi gereken önemli bir noktada şudur ki, otomotiv sektörü kauçuk 

ürünleri için en büyük tüketici sektördür. Lastik teknik ürünleri kategorisinde de en hızlı büyüyen segment 

olarak büyük bir sektör oluşturmaktadır. Sonuç olarak dünyada kauçuk ve ürünlerinin yaşamın her 

alanında yer aldığını hepimiz bilmekteyiz. Dolayısıyla bahsetmiş olduğumuz yurt dışına bağımlılığımızın 

azaltılması, işçi maliyetlerinin düşürülmesi, vergilerinin azaltılması, hatta devlet eliyle gerekli teşviklerin 

verilmesi bizim kauçuk sektörü olarak talep ettiğimiz önerilerimizdendir, sunum çözümlerimizdendir. Bu 

noktada bizler yeni kauçuk organize sanayi bölgeleri kurulmasının, bürokratik bölgelerin ortadan 

kaldırılmasını, vergilerin azaltılması veya tamamen kaldırılması diyeceğiz ama bu herhalde imkansız, enerji 

ve işçi maliyetlerimizin düşürülmesi, bizim en büyük sıkıntımızdır. Bu konuda kauçuk sektörü olarak 

sıkıntılarımızı sizlerle paylaşmak istedik. Biz sektör olarak bizlere gerekli destek verildiği taktirde Türkiye 

açısından ve sektörümüz adına çok iyi yerlere geleceğimizi, güzel yatırımlar yapacağımızın farkındayız. Bu 

konuda da destek bekliyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum, saygılarımla.  

Sn.Mustafa Bağan 

Buyurun, belki soru gelir size. Sorusu olan var mı Fahriye Hanım’a? 

Sn. Timur Erk 

Ben sorayım, korsan bildiri soru.  
Buyurun.  
Şimdi dünde konuştuk herhalde vardınız. 
Dün yoktum, İstanbul dışındaydım, katılmadım.  
O zaman tekrarlayayım, konu gündeme geldi bir çözüm de biliyorsunuz Vietnam’a ve Malezya’ya gidildi ve 
orada bir takım transplantasyon böbrek vakfı neyse size göre plantasyon arayışı, oradan bir plantasyon 
satın alması, tabi kauçuk bir çözüm müdür, sadece bir ara çözüm müdür, sonuçta orada üretilen yerli 
sermayenin ürettiği ham kauçuğun Türkiye’ye gelişinde nasıl bir mevzuat değişimi olmalı ki işin fizibilitesi 
olsun? 
 
Sn. Fahriye Yüksel 
 
Şimdi bildiğiniz gibi kauçuk tabi sadece ağaçtan yani bizim bunu Türkiye’mizde yapma gibi bir şansızımız 

yok, dolayısıyla bu konuda atılacak her adım Türkiye açısından önemli bir adım. Her ne olursa olsun Timur 

Bey atılmış olan adımın Türkiye’ye faydası olacağını düşünüyorum. Yani bu çözüm süreçleri bizler de kendi 

içimizde dernek olarak da tartışıyoruz, yeni olan bir konu, yeni gündeme gelmiş bir konu, dolayısıyla hep 

birlikte masaya yatırıp önümüze çıktıkça sorunların artı ve eksilerini birlikte tartışacağız, yani bunun daha 

önce yaşanmış bir tecrübesi yok. Dolayısıyla şuan size hani kötü olur, iyi olur değil biz iyi olmasını ümit 

ediyoruz, her ne şekilde olursa olsun bu adımın atılması gerektiğini düşünüyoruz. 

Sn. Mustafa Bağan 

Başka sorusu olan? 

 



95 
 

Sn. Ömer Andaç 

Ömer Andaç 19 Mayıs Üniversitesi, ben son 3 yıldır kauçuk sektöründe bir firma ile tanıştım, onlarla 

çalışmaya başladım. Daha ziyade doğal kauçuk üzerine yoğunlaşıyoruz ama sentetik kauçuğun Türkiye’de 

ne kadar gerektiği hakkında kesin bilgilere ben ulaşamamıştım. Bu tür şeylere Türkiye’de ne kadar ihtiyaç 

duyuluyor? 

Sn. Fahriye Yüksel 

Çok fazla ihtiyaç var. 

Sn. Ömer Andaç 

Doğal kauçuğu Türkiye’de yetiştirme imkanımız yok ama yapay kauçukta Türkiye’de bunun altyapısı 

kurulamaz mı, vardı kapatıldı bildiğim kadarıyla. 

Sn. Fahriye Yüksel 

1996 yılında kapatıldı.  

Sn. Ömer Andaç 

Karbon siyahı ile ilgili Türkiye’de büyük bir sıkıntı var. 

Sn. Fahriye Yüksel 

O da kapatıldı, 2012 yılında kapatıldı.  

Sn. Ömer Andaç 

MSB’nın da kendi bazı projeleri var, karbon siyahı ile ilgili kendilerinin de ihtiyaçları vardı. Türkiye’de 

sanırım geçen sene konuşulan bir konuda da üretilemez diye bir rapor verilmiş kendilerine.  

Sn. Fahriye Yüksel 

Yok şu zaten en büyük sıkıntı, yani bizim ithalatımızın çok yoğun olması, şu yapıldı, ben Tüpraş, PETKİM 

İzmit’teki rafineride ben 24 yıldır kauçuk sektöründe olan kişiyim. Dolayısıyla alınıyordu, Türkiye’de Tüpraş 

varken üretim yaparken sentetik kauçuk ve karbondan ithalat çok yoğundu, ve fiyatlar çok aşağıdaydı. 

Dolayısıyla Türkiye’deki yerli üretici, ithalatımız çok fazla, yurtdışından getirdiği için onların altında 

rakamlardı, daha sonra biliyorsunuz Tüpraş özelleştirdi, Koç Holding aldı, sonra kapatıldı, o kapanma 

esnasında biz çok çırpındık aslında kapatılmasın, çünkü baktığımız zaman her yerde kauçuk vardır. 

Ayakkabımız, arabamız, camımız, penceremiz, hayatımızın yok yoku kauçuk. Fakat o dönemde kimse şey 

yapmadı, farkında mı değildi, ya da fiyatlar uygun geliyordu, böyle bir duyarsızlık vardı, 1996 da tesis 

kapatıldı. Tankların içindeki kimyasal maddelerle birlikte heba edildi, satıldı, biz bunları Kauçuk Derneği 

olarak biliyoruz ve 2012 ya da 2011 çok şey değilim ama Tüpraş’ın karbon üretimi durduruldu, dolayısıyla 

olanlarımız yok edildi, şimdi biz diyoruz ki var edelim, yapalım, bunlar gerekli maliyetlerin altında kaldığı 

için tesisler artık eskidi, bizim işte girdilerimizi maliyetlerimizi karşılamıyor adı altında kapatıldı. Biz şimdi 

diyoruz ki yeni tesisler, çünkü gerçekten herkes fark etti, üreticiden tüketiciye kadar Bulgaristan yaptı, 
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yapmadı değil, Rusya yaptı yapmadı değil, kapılarını kapattı, bizim tesisimiz kapandığı zaman o dönemde 

sıkıntı oldu, doğal koşullar, yağmurlar, çalışamadı fabrikalar, bizler çok yüksek rakamlara kauçuk aldık, 

hatta kauçuk bile bulamadık, sentetik kauçuktan bahsediyorum. Yani biz doğal kauçuk bulamadığımız 

zaman yaptığımız üretimlerimizi, kimyasal formüllerimizi, hammaddelerle değiştirerek revize ederek 

1502’ler ya da tabi kauçuklara. 

Sn. Mustafa Bağan 

Yemek olsa yemekte görüşün diyeceğim ama ! 

 

Sn. Fahriye Yüksel 

Biz arada görüşelim tamam teşekkür ederim. 
Dolayısıyla yani sentetik kauçuk doğal kauçuk kadar Türkiye’de önemli, doğalı getiremeyiz ama sentetiği 
kurmak zorundayız diye düşünüyorum. 
 

Sn. Mustafa Bağan 

Fahriye Hanım’a çok teşekkür ediyoruz. 

Soru var galiba. 

 

Sn. Fahriye Yüksel 

Öncelikle doğal kauçuğun nasıl üretildiğini biz orada çok küçük videolarla çekmiştik, onlardan bir tanesini 

şimdi en azından sizlere 5-10 saniye göstermek istiyoruz, mutlaka görmüştür çoğu katılımcımız ama bize 

de çok gerçekten doğal, ilginç gelmişti, şimdi tabi Türkiye’de bunun uygulaması olmadı ama ben sadece 

burada bir yorum katmak istiyorum. Çin ilk başlangıçta 5.000 hektar ile başlamış, başlangıçta yapabilip 

yapamadıklarını, bu organizasyonu düzenleyip düzenleyemediklerini görmüşler ve bakmışlar oluyor. Şu 

anda milyonlarca hektardan bahsediliyor, hatta şu andaki fiyat düşüşünün en büyük sebebi de Çin’in 

hakim olduğu plantasyondan doğrudan aldığı kauçuktan dolayı herhangi bir sansasyona fırsat vermediği 

için piyasada bu şekilde fiyatlar çok daha netleşmeye başladı. Burada Çin gibi Türkiye’de aslında fiyatı 

düşürmekten öte istikrarlı olarak hammadde temini açısından bunu garantilemesi gerekiyor ve Ekonomi 

Bakanlığımızın burada gerçekten çok ciddi tespiti var, Ekonomi Bakanlığı diyor ki bu Türkiye’de ilk defa 

uygulanan bir çalışma, bu yönüyle sizlerin buradaki iyi ya da kötü örneğiniz diğer sektörlere de yansıyacak 

diyor. Bu da çok büyük bir sorumluluk veriyor tabi kauçuk sektörüne. Bu yönüyle herkesin bu bilinçle 

hareket etmesinde büyük fayda var inancındayız. Kauçuk sektörünün içerisinde tabi ki çok farklı sektörler 

var ama bizim gördüğümüz yaklaşık 8 sene önce rastladığım bir şey, o zaman Kürşat Tüzmen Bakanımızdı 

sanıyorum, Bakanımızla Kosova taraflarına gittiğimiz zaman Kosova’da hiç çalıştırılmayan bir konvoyör 

bant imalatı yapan ve inanılmaz derecede kauçuk tüketen bir firmaya gitmiştik, ve sahibinin Türk 

olduğunu öğrendik. Girdik içeride sohbet ettik ve kauçuk sektörü ile o ülkeyi tanıştıran böyle bir 

girişimcimizdi. Sadece Türkiye değil, dünyanın bambaşka noktalarında da bunu uygulamak da mümkün. 

Türkiye bu yönüyle gerçekten iyi bir örnek olabilir. Ben özellikle lafı uzattım ki videoya yetişebilelim diye, 
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video da yetişti ama herhalde düzeltemiyoruz, olmazsa kafanızı yavaş yavaş sola doğru eğerseniz kusura 

bakmayın. Burada gördüğünüz şey şu, her sene belirli bir miktar kesiliyor, ağaç yaralandıkça buradan bir 

kauçuk çıkıyor ve bu şekilde damla damla birikmeye başlıyor. İlk etapta bu sıvıyı elinize aldığınızda oldukça 

sanki süt kıvamında bir viskozitesi var, ama yavaş yavaş ovaladıkça o buharlaşma biraz daha devam ediyor, 

buharlaşmanın sonunda daha da yapışkan bir malzeme elinizde kalıyor ve kokladığınız zaman tabi 

kauçuğun kokusu artık burnunuza gelmeye başlıyor, başlangıçta bu kokuyu hemen koklayamıyorsunuz, ve 

ellerinde de bu şekilde kendilerinin geliştirdiği bir metal keski aleti var, ve şu plantasyonu görmek için 

yaklaşık sanırım 2 buçuk saat yol gittik Vietnam’da, biraz daha Kamboçya sınırına doğru yol aldık, sadece 

sizlerle paylaşmak istedim. 

Oldukça zor bir üretim. Emek isteyen bir üretim ve bunun çeşitli aşamaları da var, renkler, yıkanması, 

stoklanması, sadece bu toplanıp bu şekilde değil, renkleri de kauçuğun numaralarını belirliyor. 

Ve şunu da belirtmek istiyorum, bunu bu şekilde sıvı olarak alıp herhangi bir tankere koyup Türkiye’ye 

falan getirmek gibi bir şey mümkün değil. Yaklaşık 3-4 saat içerisinde bu sertleşmeye başlıyor, bunu en 

yakın noktaya götürüp hemen işleme sokmanız gerekiyor, şöyle düşünün doğal ortamda elde ettiğiniz bir 

sütü ne kadar koruyarak taşıyabilirsiniz. Bence bu da aynı şekilde. Süt kokuyor, bu da sertleşiyor. O şekilde 

bir etkileşmesi var, burada en önemli olan şey en yakın noktadaki tesise taşıyıp hemen orada işleme 

sokmak ve burada ne kadar erken işleme sokarsanız o kadar değerli bir kauçuk hammaddesi elde 

ediyorsunuz. 

Evet ne kadar temiz olursa, rengi açık olursa o kadar değerli oluyor.. 
Teşekkür ederim. 
 

 

Sn. Mustafa Bağan 

Evet bu kara korsan bildirisi oldu korsan değil. Efendim şimdi de Fahriye Hanım’a çok teşekkür ediyoruz. 

Soru mu var pardon. 

 

Hasan Küçükbay 

Pardon soru şöyleydi aslında bilgi edinmek için. İnönü Üniversitesinden bir ağaçtan o kap doğuyor mu diye 

soracaktım, gerçi siz galiba cevap vereceksiniz, bir de o kesikleri sürekli yeniliyorlar mı yoksa bir kesikten 

mi alıyorlar.  

Sn. Fahriye Yüksel 

Bunun aslında çekilmiş bir videosu var komple herhalde derneğimiz olarak biz bunu yayınlamayı 

düşünüyoruz zaten. Bilgi olarak da Doğu Bey bilgilendirirse memnun oluruz.  

Hasan Küçükbay 

Web sayfasına koyarsanız.  
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Sn. Fahriye Yüksel 

Web sayfamıza koyacağız. Yapılan hatta bizim geçen gün dernek toplantımızda da gündeme geldi, bu 

çekilmiş olan videoları biz Web sayfamıza koyup paylaşacağız, ama bundan önce Doğu Bey’de katıldı 

geziye, bizimle bunu paylaşırsa sözlü olarak. 

Doğu Kaya 

Teknik açıdan sorulan soruya cevap vermek açısından ben Doğu Kaya, ben de geziye katıldım Murat Bey 

ile beraber, bir ağaç iki ya da üç günde bir bu şekilde sütü alınıyor, yaklaşık 3-4 saat içerisinde sütü akıyor 

ve yaklaşık 500 ile 700 mililitre arasında her ağaçtan bir kerede süt çıkıyor. Yani bu çeşitte bizde teknik 

bilgiler var, tabi aynı zamanda sonuçta bir hektar alana ne kadar ağaç ekildiği, bununla ilgili fizibilite 

çalışmalarımız bu şekilde başlamış oldu bu gezimizde. Çok daha detaylı teknik çalışmalarımız devam 

edecek. Ve buna göre nasıl uygun olacaksa bu projeyi başlatmak için çok hevesliyiz, çok istekliyiz açıkçası.  

 

Sn. Mustafa Bağan 

Evet, Fahriye Hanıma da teşekkür ediyoruz. 

Sn. Fahriye Yüksel 

Ben sizlere teşekkür ediyorum, Murat Bey size de teşekkür ediyorum sağ olun.  

Sn. Mustafa Bağan 

Efendim şimdi de Boya Sanayi hakkında görüşlerini bildirmek üzere Bosat Genel Sekreteri Sayın Tufan 

Çınarsoy’u kürsüye davet ediyorum. Bu oturum bir nevi genel sekreterler oturumu oldu. 

 

Sn. Tufan Çınarsoy 

Efendim hepinize günaydın, Tufan Çınarsoy BOSAD Genel Sekreteri ve İktisatçıyım, bence biraz klasik 

soruları, sektörel size anlatmadan önce kimya sektörü platformumuzun 10. Yılına giriyoruz, yaklaşık bir 10 

sene oldu, ama üzülerek şunu söylüyorum iyi dikkat ederseniz bütün toplantılarda 10 yıla yakın söylediğim 

bütün söylemlerin hepsi tamamen aynı, hala temel sorunlara çözüm bekliyoruz. Hala Kimya sektörü ve 

bağlantılı alt sektörler konusunda aynı değerlendirmeleri yapıyoruz. O zaman benim bugün konuşmama 

müsaade ederseniz biraz kimya ve boya sektörü bağlantılı yaparak geldiğimiz noktada nasıl patinaj 

yaptığımızı, ne gibi bir stratejik gelişim için alınması gereken önlemler için alınması gereken önlemler 

konusunda biraz bahsedeyim müsaade ederseniz, ama ilk önce boyayı bahsedeyim 5 dakika bir iki rakam 

vereyim de bari hiç olmazsa görevimi yapayım sonra çıktı başka bir şey söyledi demesinler. Efendim kimya 

sektörü içinde boya ve hammadde sektörü, yaklaşık 4 milyar dolara yakın bir ekonomik büyüklüğe ulaştı. 

Boya sektörü ve hammadde sektörünün yaklaşık Türkiye’de bine yakın kuruluşu var. Bizim Bosat’ta bu 

kuruluşlar işinde yaklaşık 100 tane üyemiz var, ve toplam sektörel üretimin %85’ini dernek bünyemizde 

barındırıyoruz. Sektörümüz 10 sene içinde ekonomik olarak 1 buçuk milyar dolardan yaklaşık olarak 4 
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milyar dolara ulaştı. Bunun içinde de yaklaşık Başkanım da burada, 1.1 milyar dolarlık da 2013 de boya 

hammadde ve yapı kimyasallar ihracatına ulaştık. Bu da hiç beklenmeyen bir gelişmeydi. Boya sektörünün 

özellikle böyle bir ihracatçı yapıya kavuşması 10 sene evvel beklenmiyordu. Ama ekonomik gelişme 

çerçevesinde üretimimiz bugün Avrupa Birliği genelinde 850 bin tona ulaştı ve önümüzdeki sene içinde 1 

milyon ton boya sektör üretimi söz konusu olacak. Bugün boya sanayimiz Avrupa’da ilk 5’e giriyor, ama 

öyle sektörel veriler karışık ki biz 4 de de olduğumuzu iddia ediyoruz. Demek ki kimya sektörümüzün 

içinde Avrupa Birliğinin ekonomik yapısındaki değişimler içinde de bazı sektörlerin hiç tahmin 

edilmeyeceği noktaya gelebilecek bir yapı içinde potansiyel taşıdığını da ifade etmek isteriz. Sektörümüz 

önümüzdeki dönem beklentiler nedir, planlarda programlarda hedefler koyuyoruz. Yaklaşık önümüzdeki 

orta vadeli programdaki sektörel hedefler dikkate alındığında, uygulamalar dikkate alındığında kimya 

sektörü içinde büyümeye devam edeceğiz. Ama temelde sektörümüzün sorunları, kimya sektöründeki 

sorunlardan hiçbir şekilde ayrılmıyor. Bunu da ifade etmek boyun borcumuz. Kimya sektörü ve bağlantılı 

alt sektörler ki yaklaşık 30’a yakın sektörden genelde sorunlar birbirine bağlantılı bir zincir şeklinde 

gidiyor, esasında kimya sektörümüzün genel sorunu işletme ölçeğinin uluslararası standartların çok altında 

olması ve düşük ölçekli Katma Değersiz ürünlere yönelik bir üretim yapısının olmasıdır. Bu bizim boya için 

de geçerlidir, diğer arkadaşların sektörleri için de geçerlidir. Bakın dün Halit Bey sabahleyin şey yaptı 

sunumunda, kimya sektörünün büyük ölçekleri firmaların sayısı toplam içinde %1 bile değil dedi. Şimdi biz 

bu işletme yapısıyla kimya sektörü, boya sektörü, kauçuk sektörü, plastik sektörü ile çok iddialı olmamız 

en azından sektörel ve ekonomik açısından gelişme dinamikleri içinde yer almamız mümkün değil. Burada 

önemli bir faktör de şu var. Bakın dünden beri konuştuğumuz şu var, kimya sektörü ve alt sektörü açısında 

stratejik gelişim hedeflerinin ne olduğunu biz hala belirleyemedik. Bakın çok net şu var, bizim sektörde 1 

milyar doları aşan bir ihracat yaparken 2 milyar dolarlık da ithalat yapıyor. Bu yapıyı değiştirmemiz 

gerekiyor. Ama hangi hamlelerle, ne gibi önlemlerle değiştirilmesi konusunda da maalesef kimya strateji 

belgesinin uygulanmasında orta vadeli ve uzun vadeli plan ve programlardaki sektörün öneminin ve 

yapısal değişimin ne olduğu konusunda belirgin bir karar ve stratejide olmadığını ifade etmek isterim. 

Bunları önümüzdeki dönemde yapamazsak sektördeki gelişimin tamamıyla uluslararası bölgesel 

konjektöre bağlı ve özellikle iş dinamik ekonomik yapımızdaki sorunların çalkantılı şekilde devam ettiğini 

göreceğiz. Bunun için ne yapmamız lazım. Kesinlikle kimya sektörü ve bağlı alt sektörlerin kesinlikle bir 

yatırım stratejisinin üretimle beraber ayrılması, dış ticaret stratejisinin ise yabancı sermaye ve teşvik 

sistemi ile ayrı şekilde konumlandırılması lazım. Bugün Ekonomi Bakanlığımızın dün akşamki açıklamasında 

yeni teşvik belgelerinin yeni teşvik sisteminin revize edildiğini, oluşturulacağını söylediler. Bu ne demektir 

biliyor musunuz değerli arkadaşlarım, son 4 senedir ortaya koyduğumuz teşvik sisteminin verimli 

olmadığının bir ifadesidir. Demek ki teşvik sistemini kesinlikle bölgesel bazlı yapabilirsiniz, sektörel bazlı 

yapabilirsiniz, ama temelde işletme bazlı yapmazsanız bu küçük işletme ölçeği işindeki verimsiz ekonomik 

yapı içinde kimya sektörümüz çok önemli bir atılım yapması mümkün değildir. Şimdi gelelim önümüzdeki 

dönem acaba ne yapmamız gerekiyor. İlk planda kimya sektörü ve bağlı alt sektörlerin temel girdilerinin 

bir yatırım planı yapılması lazım, böyle bir çalışmayı biz paylaşmıştık değil mi Başkanım? Bunu bakanlıkta 

da paylaştık, hatta dün başbakanlık yatırım bürosundan da aradılar, kesinlikle kimya sektörlerinin temel 

girdilerini, ana kimyasalları üretmeyen bir kimya sektörünün Katma Değer yaratamayacağını, rekabetçi 

olamayacağı konusuna hem fikir olmamız lazım. Ama bu hem fikir oluyoruz da bunu hayata geçirmemiz 

için hükümetimize ve diğer alanlarda ne gibi girişimler yapıyoruz, sonuç alıyor muyuz, ben pek sonuç 

aldığımızı düşünmüyorum. O zaman dönelim, başarılı ülkelerin yaptıklarına bir baktığımızda bizle beraber 
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20-30 sene evvel Güney Kore’yi ele aldığımızda ekonomik yapısını kalkındırmakta iki önemli kriter ortaya 

koydular. Bir her sektör desteklenmez dediler doğrudur. Kimya sektörü stratejik açıdan Türkiye’nin 

önümüzdeki dönemde alt sektörleri ile beraber bir parlayan yıldızı olacaksa, rekabet gücüne sahip bir 

sektör olacaksa onu ayrı bir kenara koyacaksınız. Güney Kore bundan 30 sene evvel 5 tane sektör seçti, 

teşviş sistemi yapıldı, yatırım sistemi yapıldı, ve dış ticaret sermaye şirketleri vasıtasıyla ihracat teşvikleri 

yaparak dünyaya hakim oldu, markalaştı, şimdi biz bu süreçte içinde miyiz? Ben hiç zannetmiyorum, ancak 

şunu da söyleyeyim, işletmelerimiz, sektör temsilcilerimiz yine de parlak bir ihracat başarısı gösteriyorlar, 

onları da kutlamak lazım. Ama bu sürebilir mi, sürdürülebilir bir başarı mı bu soru işareti tabi, hem dış 

ticaret açısından hem üretim yatırma açısından bunları planlamamız lazım, bunları gerçek bir hayatın 

içinde bir sanayi politikası şekline getirmemiz lazım. Bakın günlerden beri konuşuyoruz, ben dün İstanbul 

Sanayi Odası Temsilcisine sordum, Sanayi Stratejisi Çalışmanız var mı diye, henüz yok dedi, kusura 

bakmayın İstanbul Sanayi Odası bizim de içinde olduğumuz en büyük sanayi odası. Eğer hükümette bir 

sanayi stratejisi bir ana sanayi odamız tarafından bile planlanmıyorsa bunlar hükümete bazı kişilere 

bakmanın ne kadar olacağı tartışma konusudur. Sanayici sanayici kimliği içinde sanayi kültürü içinde 

önümüzdeki dönemini görmediği için yatırım süreci içinde değildir. Başka alanlara kaymaktadır, hizmetler 

sektörü, içinde inşaat sektörü var, turizm sektörü, neden karsız bir sektör, önümüzdeki karanlık sektörün 

açılması lazım. Kimya sektörü Ar-Ge ve teşvik sistemi içinde gelişme dönemine varan bir sektördür. 

Kesinlikle Yüksek Katma Değerli ve teknolojik yapıya sahip olması gerekir. Yoksa bugün yaptığımız üretim 

sadece fason üretim gibi hamallık üretimidir. Eğer hala biz boya sektöründe kimya sektöründe 1.5 doları 

kg başına dış ülkelere ihraç ederken arttıramıyorsak o zaman önümüzdeki dönemde ihracat gücümüzün 

de risk altında olduğunu söyleyebiliriz. Bu genel tablo içinde sektörümüzün güç birliği ederek 

hükümetlerimize önümüzdeki dönemde şu anda uygulamaya başladıkları 2015-2017 orta vadeli 

programın içinde bazı önlemlerle kimya sektörünün teşvik edilmesi konusunda ikna etmemiz gerekiyor. 

Yeni bir sistem 10. Plan çalışması başladı, bizi çağırdılar, bakın ben size çok net söyleyeyim, ben de 

İktisatçıyım, planlamada hep sizlerle çalışıyoruz, 9. Plan 8. Plan %kaçı gerçekleşmiş biliyor musunuz? %16-

18, toplam %20 bile plan hedefleri içinde olmayan bir ana plan ve sektörel bağlantılı uygulamaların ne 

derece başarısız olduğunu açıkça hepimiz tartışmalıyız. Demek ki merkezi planı bırakıp sektörel 

planlamaya geçerek sektörel planlamaya geçerek sektörel planlamanın da uluslararası konjektördeki 

gelişmeleri takip ederek değişim içinde olup bizlerle beraber özel sektör temsilcileri ile beraber danışma 

kurulu şeklinde planlamamızı ve bu uygulamaları gerçekleştirmemiz lazımdır.  

Sn. Mustafa Bağan 

Tufan Bey toparlamayı planlıyor musunuz? 

Sn. Tufan Çınarsoy 

Tamam bir 5-10 dakika verin, çünkü benim anlattıklarım sizin şeylerden farklı, özellikle önümüzdeki 

dönemde ne yapmamız gerektiği konusunda bir iki örnek vereyim. İşletme ölçeğimizin bu kadar küçük 

olmasından dolayı, piyasa gözetim denetim mekanizmaları, Avrupa Birliği regülasyonu, getireceği ek 

maliyetlerde 2015-2017 döneminden sonra küçük işletmenin hayatta kalması mümkün değildir. Denetim 

sürecinde bunlar kimya sektöründe kapanma sürecine girecektir. Yani sektörümüzün taşıdığı ulusal ve 

uluslararası riskleri çok iyi görüp ona göre bir gelecek planlaması yapmamız da hayati olması gerektiğini 
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düşünüyorum. Benim önerim kimya sektör platformunun önümüzdeki dönem yeni bir şekil alarak devlete 

hakikaten kimya sektörünün gelişmesi yönünde. Alt sektörlerle beraber danışmanlık müessesesi gibi 

çalışmasıdır, inşallah hep beraber bunları sizlerle gerçekleştiririz, teşekkür ederim efendim.  

Sn. Tufan Çınarsoy 

Teşekkür ederiz, Tufan Bey’e sorusu olan var mı? 

Sn. Orhan Çetinkaya 

Efendim Orhan Çetinkaya, Bilim Sanayi Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü, Kimya Şube Müdürüyüm. 

Turfan Beyin konuşmasında kimya sektörünün bir stratejisinin olmadığını belirtti. Ben sadece onunla ilgili 

bir düzeltme yapmak istiyorum, bildiğiniz gibi 2008 yılında kimya sektör platformu ve Ekonomi 

Bakanlığının birlikte başlatmış olduğu hazırlık çalışmaları vardı, biz buna 2009 yılında dahil olduk. Bizim 

dahil olduğumuz dönemde 6 tane hedef, altında da 56 tane eylem yer almıştı, biz bunu çalışmalarla 6 

hedef 36 eylem halinde bitirdik ve 2012 yılında EKK’dan çıktık 2013 yılından itibaren de uygulanmaya 

başladı. Kimya sektörünün bir yol haritası vardır, bazı eylemlerde başarıyı yakalayamayız ama sizin de 

bildiğiniz gibi biz sanayi bölgesi müdürlüğü olarak elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz, eğer bu 

konuda bize destek olursanız başarılı olmayan eylemlerimizi de üst noktalara da taşıyabiliriz. Teşekkür 

ediyorum. 

Sn. Timur Erk 

Bende bir şey söyleyeyim ondan sonra cevap ver. Hakikaten kimya şubesiyle çok uyumlu bir çalışma 

yapıyoruz senelerden beri, son 3-4 senedir doruk noktaya ulaştı, zaten Tufan Bey onu söylemedi yani 

stratejimiz yoktur demedi karıştırdık. 

Sn. Tufan Çınarsoy 

Esas değinmek istediği konu sektörel planlama gerekli, tıpkı Çin’de ve Güney Kore örneğinde olduğu gibi 

maksimum 10 tane sektör bir kenara ayrılmalı ve bunlar karşılığında bir birlik kurup hakiki anlamda iş 

birliğine gidilmeli. Bana göre kimya mutlaka içinde olması, ihracatta başarı gösteren ilk 5 olarak ayrılmalı, 

bunlarda hangi sektörlerdir? Otomotiv, Tekstil, Makine elektronik. 

Sn. Timur Erk 

Onun haricide mutlaka kimya lazım, otomotiv zaten söyledim, sağlık sektörü serum ve aşılar. 

Sn. Fahriye Yüksel 

Kauçuk? 

Sn. Timur Erk 

Kauçuk zaten kimyanın içinde. Ha bir müjdeyi buradan verelim, siz kompozit, kauçuk ve özellikle plastik 

ana başlığı adında ayrı bir meclisiniz oluştu, haberiniz var mı? Ben bunu destekledin Rıfat Beye de 

söyledim, biz sinerjiye devam ederiz, koordinasyona devam ederiz dedim, hakikaten de öyle olacak, 
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inşallah daha da alt sektör olarak değil ana sektör olarak da siz kendi konularınıza sahip çıkacaksınız, 

burada varmak istediğim bizim yaklaşık 10 seneden beri kimya sektör platformu olarak ortaya 

koyduğumuz birliği daha resmi hale getirmekte fayda var diyor Tufan Beye, onun formatı konusunda kısa 

zamanda genel sekreterlerimiz bir araya gelecek ve çalışacağız. Birlik bakanlar kurulu kararıyla kurulur, bu 

birliğin kurulması kolay değildir ama kimya sanayiindeki bütün iştigal eden sektörel dernekleri bir birlik 

haline getirmek mecburiyeti artık hat safhaya gelmiştir.  

Sn. Tufan Çınarsoy 

Başkanım katkılarına teşekkür ederim ama ben de devlette uzun uzun Başbakanlık danışmanlığı yaptım, 

en azından 3-4 bakanlık daha paylaşıyor, bunlar sizin yaptığınız çalışmalarla eş birim içinde olursa bir 

noktaya geliyor onlarda gelemediği için verimsizlik oluyor, sektörü biz sizlerle beraber görev alanlar içinde 

planlamış olursa bürokrasiyi aşmış oluruz. Yurtdışında bu senede başlamak üzere iş tüketiminin önemli 

ölçüde daraltılması hedefleniyor. Peki, ihracat teşvikleri nerede, bunlar yok onun için bu sirkülasyon 

devam eder bizde yaşlandık belli birini sonra aynı söylediklerimizi söylerle, kimya sektörünü biz 

yönlendirmeliyiz ama onların bürokratik kalemleri içerisinde değil. Siz hangi sektör temsilcisi önümüzdeki 

3 sene 5 seneyi planlıyor? Var mı öyle bir plan? Hiç kimse yapamaz çünkü dinamik gelişmeler o kadar şey 

ki dünya ticareti küçülüyor, korumacılık artıyor, bunlarla beraber isteklerimizin uluslararası konsepti 

içindeki görünümlerini analiz edebiliyor musunuz? Bunlar yapılması erekli, inşallah hep beraber yaparız 

diyorum, teşekkür ediyorum, sağ olun. 

Sn. Mustafa Bağan 

Tufan Bey her ne kadar içinizi kararttıysa da yine iyi taraftan bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Son 

oturumdan önceki oturum burada sona ermiştir, bundan sonraki oturuma moderatörleri davet ediyorum, 

buyurun.  
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Sn. Murat Akyüz (moderatör) 

Yoğun bir günün sonunda ikinci güne ulaştık, birbirinden ilgi çekici konuları tartıştık. Kapanış oturumuna 

gelmiş olduk, otobüsü olanlar için şu hatırlatmayı yapacağım, saat 12’de buradaki oturumu mutlaka 

bitirmiş oluyoruz, olur da geç kalırım çekincesi olanlar varsa bizimle kontakt kursunlar bir şekilde çözüm 

bulmaya çalışalım, şimdi tabi şuranın sonuçları açısından hem özel sektör, hem de kamunun hem de 

üniversitelerimizin bir araya geldiği ve birçok konuyu tartıştığı bir konuşma oldu, birbirinden farklı çözüm 

önerileri çıktı, ümit ediyoruz bu çözümler hepimiz için faydalı olur, bu süreçte hep beraber kimya 

sektörünün hem ihracatta hem yurt içi yatırımında gelişmişliğini görürüz kısa dönemde. Şimdi isterseniz 

teker teker sunumlarımızı burada moderatörlerimizin toparladıkları özetleri alalım ve sonra kapatalım. 

1.panelde Sayın Timur Erk başkan vardı ve uluslararası rekabet gücünün arttırılmasıydı konu. Buyurun 

Timur Bey. 

Sn. Timur Erk 

Yalnız şu ışık beni rahatsız ediyor, artık ezberledik bu hoş geldiniz, şimdi güle güleyi demek lazım burada. 

Bence son ulusal kimya haricinde son 3 şuranın en iyisini idrak ettik, birkaç kişiyle görüştüm Mersin’e fark 

atar, her ne kadar 10 yıllık yaşlanmış sendromunu Tufan Beyin izah ettiği söz konusu olsa da bu KSP 

tarafından düzenlenen şuralar gittikçe önem kazanmaya başladı. Hala ikinci günde burada olan 

bürokratlara teşekkür ediyorum. Hocalarımızın katılımı her zaman iyi ve de gittikçe de halkayı 

genişletiyoruz, eskiden 20-25’ken şimdi 40 civarında hocaya devamlı bir çekirdek kadro oluşmuş durumda. 

İleride federasyon yahut birlikte gelişirse bunlar daha verimli hale gelir diye düşünüyorum, konuya gelince 

raportörlerimiz not tuttular işte benim raportörümde 2 tane panelin benim ki dahil Mustafa Beydi. Burada 

kayıtlar alındı, burada güzel çıktılar çıkacak, bütün sunumlar birbirinden değerliydi, hem web sayfalarında 

hem de kendi web sayfalarında mutlaka olacak, değil mi başkanım? 

Sn.Murat Akyüz 

Kesinlikle, burada herhangi bir şüphe olmasın, zaten bunların hem kurumsal hafızası açısından web sitesi 

haricinde bir doküman olarak basılacak.  

Sn. Timur Erk 

Bana göre benim kendi bölümümle ilgili panel 1 oldukça canlı geçti, ben burada detaylara inmek 

istemiyorum, öncelikleri hangi konulara vermek konusunda sıkıntı yaşayabiliriz, bunları hep beraber 

irdeleyeceğiz. Bunların sunumları, bunların cevapları deşifre edilecek, sizlere mutlaka aktarılmış olacak. 

Bana göre verimlilik açısından 1-2 yöntem daha kullanmak lazım, biz zaman zaman ne yaptık paralel 

section yaptık, ufak workshoplar oluşturduk bazen de bu tür sonuçta kararda kaldığımız sistem bu, 

herkesin her şeyi aynı anda dinlemesi ve soru sorması uzmanlıklara göre ufak workshopların verimli 

olduğunu izleyemedik. Ben çok açık konuşan ve de bu haliyle sevilen insanların arasındayım. Biz daha 

ziyade kusura bakmasın daire müdürleri, daire başkanları karşımızda muhatap olarak daha üst seviyeden 

bürokratları görmek istiyoruz ama bu sıkıntıyı yaşıyoruz, bunu başaran sektörler var başaramayanlar var, 

biz orta başaranlar arasındayız. Biz burada bir müsteşarımızın, bir genel müdürümüzün, bir bakan 

yardımcımızın olmasını da isteriz ama bu konularda ne yazık ki otomotiv sektörünün o seviyesine ulaşmış 

değiliz halbuki ihracatta ikinciliğimizi kesinleştirdik. Geleceğin stratejik açısından en iyi yani tekrar 
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rekabetçilikte yine 30’lara falan gelmek istiyorsak 44’ten 45’ten yine kimya sektörü bunun baş 

aktörlerinden bir tanesi olacaktır. Chemport işte Aliağa yarımadasındaki ikinci üçüncü rafineriler bunların 

mutlaka geleceği olacaktır. Ham kauçuk bizim derdimiz ikincil olacaktır. Birinci derdimiz C4 ve C3’tür. 

Bunlar bize birkaç petrol rafineriden gelmedikçe, budatiyen olarak bir yere varmamız mümkün değildir. 

Buna karşın Türkiye’de mucizeler yaratılıyor, Ömer Bey burada yok değil mi, çok iyi anlatırdı. Türkiye’de 

şuanda dördüncü lastik fabrikası devreye giriyor, korkunç ithalatta artış olacak, bunları yaratabiliyorsak 

taşıma suyla yapabiliyorsak vallahi biz mucizeler yaratıyoruz girişimciler olarak. Dolayısıyla ne yapmak 

lazım bizim kendimizin de çalışması gerektiği ilgili bürokrasilerle iş birliği yaparak 5 sektörün ayrılması, 

sektörel planlama artı 20 temel kimyaları belleği bunun üstüne odaklanmamız lazım, buna benzer daha bir 

sürü problemimiz var ama zaman içinde nasıl bir hiçbir hammaddesi mineral ve Filiz’i doğal kaynağın 

olmamasına rağmen İsviçre kimya sanayinde ve farmakolojide nasıl bir mucize yaratıyorsa bizlerde bunu 

yaratacak güçteyiz. Girişimciliğimizi ve insan kaynağımızı geliştirerek Türkiye’deki entelektüel sermayeyi 

geliştirerek bir şeylere varmamız lazım, en son Türkiye Borsalar Birliğinin düzenlediği kaçıncısı olduğunu 

unuttum ekonomi şurasında 5 tane bakanının olduğu ortamda Serdar Bey hatırlıyor musun? Bir şey 

söyledim orada her şeyin başı eğitim eğitim eğitim. Orada resmen kimse söyleyemedi ama 70 yaşından 

sonrada beni içeri alacak değiller, bende dedim ki yükün altına bir bomba atarım bir beyaz sayfa açarım 

dedim, alkış aldım. Sonuçta buradan da alkış aldığıma göre ben bunu söylemeye devam edeceğim. 

Katılımcı 

Başkanım bir önerim var şurada bir karar geçilmesi açısından. 

Değerli arkadaşlarım, değerli katılımcılar, değerli başkanlarım şûrada net bir karar sürecine de girmemiz 

lazım. Timur başkan söylüyor, Murat başkanda aynı işi yapıyor. Özellikle kimya sektörünün planının ana 

hatlarını ayrı bir çalışmayla yapıp biz bunları bakanlığa götürüp hedeflerimiz budur diyebilmemiz lazım. 

Zaten yapan yok, yapılması da mümkün değil, şuranın kararı olarak uygun görürseniz bu çalışmayı 

başlatalım. 

Sn. Murat Akyüz 

Teşekkürler. 

Sn. Timur Erk 

Sayın başkanım yüksek Katma Değerli kimyasallarla ilgili biliyorsunuz bir çalışma yapmıştınız, bu ilk beşi 

ilgili kurumlara göndermiştik ama bir netice alamamıştık. Genel müdürümüz konuya el attı, belki 

TÜBİTAK’a gönderip çağrıya çıkılması konusunda bir gayret gösterecek. Ayrıca asıl söylemek istediğim 

konu biliyorsunuz sayın bakanımızda makine sektörü bir toplantı yaptı, makine sektörünün sorunları 

bakanımızla birebir tartışıldı. Ben bakanımızın kimya sektörüne yönelik bir toplantı yapacağını 

düşünüyorum, büyük ihtimalle yapacaktır, bizim o toplantıya bugünden itibaren hazırlanmamız gerekir. 

Mümkünse 6-7 veya 8 sorunda özet haline getirelim bunu ama en azından bakanlığın el atacağı sorunlar 

olsun mesela elektrik indirimi bu işin içinde olmasın gibi.  

Şimdi Emiral’ın Türkiye’de hala kurumsallaşmamış durumda. Kimin gücü fazlaysa, kimin sesi güçlüyse, kim 

iyi lobi yapıyorsa, kim bakanlara ileri düzeyde yakınsa onlar netice alıyor. Kimin saçları uzunsa Adnan 
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Dalgakıran gibi onlar daha fazla ön plana çıkıyor. Sonuçta bizlerde eskiden kendi içimizde kültür düzeyimiz 

oldukça yüksek. Hep bir sinerji var ama bizim zaaflarımız var, zaaflarımızdan bir tanesi lobicilik. 30 

kuruşluk işi 20 kuruş gösteriyoruz ama 3 kuruşluk işi 30 kuruş gösteren bazı sektör temsilcileri de var. Biz 

mütevazi olarak çalışmaya çalışıyoruz. Bizim en büyük derdimiz meclisteki temsilcilerimizin kifayetli 

lobicilik yetenekleri olmadığındandır. Şimdi yavaş yavaş bu konuda bir takım adımlar atmaya başladık, 

hakikaten Eşref Taş hoca başta olmak üzere birkaç kişiyle temaslarımız var, eskiye nazaran çok daha 

başkanın uzun seneden beri hem İKMİB’te görev alması, hem Ekonomi Bakanlığıyla iyi diyalog kurması,  

görüyorsunuz yani her ikimizin de genelde PAGEV başkanıyla birlikte Yavuz başkanla beraber dünya 

gazetelerinde haftada mutlaka üçümüzden birisi yer alıyor. Daha dün Murat Akyüz başkanın demeci vardı. 

Bunun planlı hale gelmesi için en önemli konu EKK’daki 5 bakanın koordinasyonunu kimya sanayine 

konsantre etmektir. Ali Babacan bizim Chemport Projesini o benim projem nereden TKSD veyahut KSP 

projesi oldu diye benzer laf söylemiş, bu güzel. Demek ki benimsemiş. Şansına Haluk Erceber’in söylediği 

tarihten evvel 3-4 tane petrol rafineyi görmüş, denizden toprak kazanılarak yapılan bütün yatırımları 

görmüş üstüne de biz gidip bu konuyla gelmişiz. Bizde gitmeden evvel işimizi bitirmek durumundayız. 

Sn. Murat Akyüz 

Teşekkür ederiz yorumunuz için, şimdi ikinci panel konusu olan kimya sanayinde Katma Değeri yüksek 

kimyasallara geçiş sürecinde örnek sanayi uygulamaları konusuyla ilgili Sayın Serdar Çelebi’ye veriyorum 

sözü. 

Sn. Prof.Dr. Serdar Çelebi 

Merhabalar tekrar birde bu makro değerlendirmelerden sonra ben biraz daha teknik açılarda not aldığım 

hususlar var, bunların bir kısmını kısmen dile getirmek amacıyla tekrar söyleyeceğim birde gözden 

kaçanlar var o notlarım çerçevesinde onlara işaret edeceğim. Sayın başkan dedi ikinci oturumun 

moderatörü sensin, herhalde şuan Ar-Ge ile sunum yapan bürokratımız burada değil, ona şu soruyu 

sormak istiyordum, gerçekten devletimizin son yıllarda Ar-Ge teşviklerini hepimiz biliyoruz. Binle 9 kadar 

bir Ar-Ge harcamamız var, bu binde 3’den binde 9’a geldi. Rakamlara baktığımızda 165 Ar-Ge merkeziniz 

var ve burada 105 bin kişi çalışıyor. 105 bin kişi alamadım not ama alınan patent sayısı 1143, bir katılımcı 

bunu dile getirmeye çalıştı o da şuydu bu kadar Ar-Ge teşvik verilmesine rağmen bunun sanayiye 

yansıması ne oluyor yani bu konuda maalesef ben çok tatmin edici bulmuyorum. Sanayiye ne kadar 

yansıdı bu harcamalar ne olduğu bunun bir envanterinin yapılması lazım. Bunu söylemiştim ama o 

bakanlıktan arkadaşlarımız varsa herhalde iletirler kendisine. Şimdi dünde çok konuşuldu kimya sanayi, 

evet. Olmazsa olmaz bir ülkenin gelişmiş ülkeler bandına çıkması için kimya her şeydir. Bundan da devlete 

hükümete müteşekkiriz. Ama bizler olarak biliyorsunuz her ne kadar ihracatla sevinsek bile 25 milyar dolar 

açık seviyesindeyiz.  

Sn. Prof.Dr. Serdar Çelebi 

Bende çok teşekkür ederim açıklamanıza. Şimdi bununla ilgili olarak tabi ki stratejilerimiz var Tufan Bey 

yani yok değil, bir sürü çalışmalarda yapılıyor ama bu işler zaman alan prosesler, biz kimyada da böyle 

diyoruz, birden bire emeklemeden koşulmuyor bu iş adamlarımızın da meselesi, dün Timur başkan bunu 

dile getirmişti. Bu açığı azaltmaya yönelik olarak bizlerin önerdiği netti katma değeri yüksek, daha hafif 
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parada. Burada limit olarak 3 kilogram ve üstü maddeler dedik yalnız burada ben Sakarya 

Üniversitesinden hocam ve burada Mustafa Bey nerede o bir şeyler dile getirdi dedi ki ya dedi iyi güzelde 

dedi biz dedi temel kimyasallarımız yok, bir kısmı vardı geçiş dönemi diyorum ben yani devletten serbest 

piyasaya geçerken onların bir kısmı demin kauçukta da dile getirildi heba ettik. Bu akılsızlık yani bunun 

başka adı yok, bunu söylemek zorundayım. Bir hoca olarak söylüyorum. Ben size geldiğimde mesela nitrik 

asit önemli girdilerden bir tanesi, yetmiyor bük açık var biliyorum, ha ucuz 0,50 dolar. Güney Kore’den 

arkadaşlarımız buldular, çokta uygun fiyata fakat navluna koyunca hapı yutuyorsunuz, birde asit taşımak 

kolay diye, o yüzdem bu değerli kimyasalların yanında temel kimyasallarda dediğimiz asitler, bazlar, 

solventler olmadığı sürece bence biz demin söylediğim gibi güçlü gelişmiş ülkeler seviyesine, hat 

değiştirmesi lazım yani Türkiye’nin. Ben şimdi bir öneri olarak ilk defa paylaşıyorum, yani bu katma değeri 

yüksek maddelerin yanında bazılarının birim fiyatı 3 doların altında ama ithalat miktarı çok yüksek, o 

yüzden buraya ikinci bir şey daha koyalım, bunun rakamını ben kabaca yıllık ithalatı 3 milyon dolardan 

daha fazla da konulabilir. Kabaca belki 5 milyon dolardan fazla olan, değeri de düşük olabilir ama bu 

elzem, bu olmadan bunları yapamazsınız anlatabiliyor muyum? 

Sn. Timur Erk 

Tufan Bey benden de heyecanlı, bende heyecanlı bir tipimdir ama o benden daha heyecanlı, çok zordur 

bunu kontrol etmek, şimdi kümelenmede bir konuşmacımız katılımcı şeye işaret etti, kümelenme makro 

ölçekte bir iyi model aa bunun altının doldurulması lazım, siz kümelenmenin etrafında küçük ve orta 

ölçekteki alt kümeleri oluşturmazsanız yine aynı demin ki lojistik sıkıntılar gündeme gelecektir. Dolayısıyla 

çok takdir ettiğim kümelenme açısından size katılıyorum yani şimdiden alt kümelenme model bunların 

yapılması lazım kibir değer vurgulasın. Tufan Bey ve Sayın başkana katılıyorum, Güney Kore ve Çin örneği 

verildi, cümlem şu devlet teşvikte tercih kullanmalı, açık ve seçik. Ben şeye katılmıyorum yani 

kümelenmede biz bir tercih belirtmiyoruz. Çağrı Bey varsa özür diliyorum, burada mı Çağrı Bey herhalde 

ayrılmış. Bu olmaz, bu devletin parası milletin parasıdır. Milletin menfaatine olacak en iyi şekilde 

kullanılması lazım, devlet gerçekten bu tür teşviklerde tercih kullanmalı kardeşim, açık ve seçik bunun 

altını çizmek lazım. Şimdi gelelim bir başka noktaya, beni rahatsız eden pek gündeme gelmedi, bende 

getirmedim ama ben kimya sanayi meclisi danışmanı olarak hatta PETKİM’in de bir itirazı vardı, 

görüşümüzü üst kurula bildirdik, onlarda ilgili bakanlığa bildirdiler ama Özalp Beyde tesadüf veya bilerek 

gönderdi, bu bizim NACE 2 revizyon dediğimiz sınıflandırma, bunu Orhan Bey Bilim Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı ama Ekonomi Bakanlığı da burada bir şeyi var galiba, yanlışsam düzeltin. Burada bir şeyle 

dikkatinizi çekmek istiyorum, bakarsanız kimya sanayi ürünlerinin orta ve ileri teknoloji sınıfına kadar 

olduğunu görüyoruz, bu çok önemli bir nokta, eğer siz yüksek teknolojik ürün alırsanız tercihte üretmeye 

yönelik bir proje istiyorsanız öne çıkıyorsunuz, kimya sanayinin gelebildiği en yüksek seviye orta ve yüksek 

teknoloji, yani bizim sektörlerimiz orada yer alıyor. Burada ben yazmama rağmen bunun göz ardı 

edildiğini, onun içinde üzülüyorum, ben size birkaç konu başlığı söyleyeceğim, aslına yine NACE revizyon 

2’de birinci gruba giren, pardon şuradan okuyun, ileri teknoloji sektör adları var, doğal bilimler ve 

mühendislik genel bir isim o da var biyo teknoloji var. Biyo teknolojiye baktığınızda ben kimya 

mühendisiyim ama biyo teknolojiyle ilgili. Biyo teknoloji kimyasız olmaz ki. Siz serum, aşı, hormon 

üretimini kimya olmadan nasıl yapacaksınız? Neden o zaman bizim biyo teknolojik ürünlerimiz yüksek 

teknoloji sınıfına girmesin? Çok moda oldu şimdi ama nano düzeyde kimyasal ve biyokimyasal ürünleri 

ürettiği zaman sarfiyatınız büyük oranda düşüyor. Çünkü aktif madde kullanımı nano düzeye girdiği zaman 
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inanılmaz derecede kazanç sağlıyorsun. Çok daha verimli ve çok daha az ürün yapabiliyorsunuz, şimdi bu 

yüksek teknoloji değil mi, yok. Çok konuşulan Çin başkanının çok anlattığı, Japonya’yı karşı karşı getiren 

nadir toprak elementleri. Türkiye’de nadir toprak elementleri var biliyoruz, bunların hangi şirketler 

tarafından ruhsatlandığını da biliyorum ama biz yarı iletkenlerin önemi, bugün foto volta sanayiye 

bakarsanız tamamı bunlar, mikro elektrik sanayiye bakarsanız tamamı bunlar. Biz biraz önce saydık, bu 

kimyasız yapılmaz ki. Başka kimyasal bazlı ileri akıllı malzemelerin yapılması yine ileri teknoloji üründür. 

Ben açıkçası bu hazırlanan Nace 2 revizyon sınıfına kimya sektörünün ve bazı ilimlerinin alınması öneriyor.  

Avrupa’da bu şekilde yapılması çıkış noktasının şeyden olduğundan, Ar-Ge’ye yapılan yatırımlarla ilgili 

olarak bu sınıflandırma yapılıyor, dolayısıyla bu define işine göre baktığınız takdirde, böyle bir gruplama 

yapılıyor. Dünyada baktığınız olarak mecburen içine sokmuşlardır. 

Ama. Tabi ki Türkiye’nin bu konuda Ar-Ge çalışmaları olmadığı için ama bunun bağlayıcı olmaması lazım 

yani ben bilemiyorum. Yani biz çok kraldan çok kralcı olmayı seven bir milletiz. Dünde gündeme geldi, 

Sayın başkan ne dedi ne olur bunu 2020’ye kadar uzatın dedi, ya biz Avrupa Birliği üyesi değiliz ki, birde o 

var. Tamam, düzeltelim edelimde Erol Bey olsaydı İngiltere’deki uygulamalı anlatacaktı sıkılacaksınız. Ben 

burada çektiğim eziyeti İngiltere’deki fabrikamda çekmiyorum diyor. Bunu almıyorum diyor?  

Biliyorsunuz bizim bakanlığımızın bir tebliği çıktı yerli malı ve ürünleriyle ilgili gibi bir şey var %15 avantaj 

var. Bunun görevi de bakanlığa verildi, bizim teknoloji genel müdürümüz bu konuda çalıştı, orta ve ileri 

teknoloji ürünlerin tamamını belirledi. Henüz belirlenmiş ürünleri bende görmedim. Bakın bu çalışmayı 

yaparken OECD’nin bir çalışması vardı. 

BASF  

Bende 1-2 cümle eklemek istiyorum, Chemport Projesine başladığımız zaman 29 Nisanda bir toplantı yaptı 

o toplantıda Sayın Başbakan yardımcımız ve Sayın Sanayi Bakanımızda oradaydı. BASF firmasının sahibi ki 

BASF’in cirosu 72 milyar Eurodur yılda, onun için şirket büyüklüğü açısından izah etmek için bunu 

söyledim, dedi ki bizim 130-140 senelik tesisimizin sade yan tesisleri entegre ve bir ara olmasından dolayı 

yılda 700 milyon Euro para kazanıyoruz dedi, bu önemli bir bilgiydi paylaşmak istedim.  İkinci konu şu 

diğer plastik, kauçuk ve bütün sektörlere baktığınız zaman ve PETKİM’in sunumunu da izlediğiniz zaman 

son zamanlarda petrokimya konusu için ben Chemport’a petrokimya olmasından dolayı çok fazla bilgi 

toplamaya çalışıyorum. Birçok yabancı firmayla bunu konuşuyoruz, paylaştık geçen hafta, belli ki 

Türkiye’de %85 civarında eksiklik var, talep var hammadde yok. Hepsi ithal. Bu hammaddenin Türkiye’de 

anında bulunmaması korkunç bir yük var, bu çok açık yani ama mevcut durum sürdürülebilir değil yani, bu 

Chemport’la ilgili. Bizde Chemport derneğini kurmak üzereyiz, Türkiye Sanayicilerde bu işin içinde, etkin. 

29 Nisanda toplantıda alınan bir karar vardı teknik kurul 7 kişiden oluşan. Bu kurulu hemen harekete 

geçireceğiz zaten, onu daha aktif hale getirmek, kimyada zamana karşı yarış var, geçen biz bir şekilde 

Türkiye’nin petrokimya yatırımı için projeye yansıtsaydık bu sene düşen petrol fiyatları karşısında o proje 

batardı. Yani propandan mı gideceksiniz, propilenden mi gideceksiniz naftadan mı gideceğiniz, hangisinde 

gideceğiniz belli değil, birçok risk var bu yatırımcı açısından dolayısıyla bu kurulda Ekonomi Bakanlığı, 

Sanayi Bakanlığı ve diğer bakanlıklarında olmasından dolayı daha hızlı karar alınabilir çünkü bu yatırım 

artık 3-5 sene değil, 3-5 ay, 6 ay, 1 sene içinde koyulması gereken bir konum arz ediyor.  
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Sn. Prof Dr. Serdar Çelebi 

Sayın başkan ben son bir şey daha. Şimdi çok önemli bir şey insan kalitesi ve özellikle teknik kadroda 

dünde arkadaşlar gündeme getirdi, müthiş düşüş var. Fırat Üniversitesi bölüm başkanıyla ilgili yemeğe 

gittim, 6 kişi almışlar bu yıl. Yani hoca sayısı onun 3-4 katıdır. Bu bizim gerçekten kimya sektörü olarak 

gündeme getirmemiz gereken önemli konu, ben özel yakın üniversitesine bakarsanız kimya bölümünü pek 

görmezsiniz. Gayet de normal bu bir serbest piyasa. Dolayısıyla burada şuan açılmış her yerde devlet 

üniversitelerinde kimya mühendisliği bölümleri var, bunların hem hoca, hem altyapı eksiklikleri çok fazla. 

Bunları devlete bildirip bu bölümlerin kapatılması mesela Elâzığ Fırat’ı çok iyi biliyorum, her şeyiyle tam 

tekmil bir kimya mühendisliği bölümü var. Böyle bir odaklanmaya gitmemiz lazım. Başkan herhalde şeyler 

var. 

 

Sn. Murat Akyüz 

Evet bayağı söz isteyen var. Kalkınma Bakanlığımızdan önce buyurun. 

Sn. Serdar Duru 

Serdar Duru Kalkınma Bakanlığından. Şimdi bu NACE ve yüksek Katma Değerli ürünlerin belirlenmesiyle 

ilgili konuya dönecektim ben. Birisi Avrupa Birliğinin belirlediği standartlar. Her üretimi desteklerken 

mutlaka bu standartlar kullanılacak diye bir şey. Bu stratejik yatırım belirlenirken rafineri yatırımlarda 

katma Değerin yüksek olmasına rağmen bu tip yatırımlarda desteklenir denilmişti. O yüzden bu tanımlara 

çok fazla takılmamamız gerekiyor ama sektörün ne olduğunu ölçmek açısından bizim böyle tanımlara 

ihtiyacımız var. Üretim zincirini nasıl kullanacağız bunları ayrıca değerlendirmek lazım. Bir biraz da 

sektörden bekliyoruz, biz her ne kadar kimya mühendisi olsak da sektör kadar iyi bilemiyoruz. 

Sn. Murat Akyüz 

M:Ekonomik büyüklük olarak. Şimdi o zaman son bir cevap daha verip kapatayım ben. Bunun bence 

karşılıklı sohbet niteliğine çevirmeyelim. Eğitimi açmayalım bence eğitim bizim en büyük yaranız. Serdar 

Bey 2 dakika daha veriyorum size. 

Sn. Serdar Duru 

35 milyar dolarlık bir pazarın 2012 itibariyle olduğunu ben kendim hesaplamıştım, yalnız bu hesapların 

hepsi niye ülkede böyle yok o Kalkınma Bakanlığının konusunun da haricinde, gerçekten bunu yaparken 

bizim özel sektöre de ihtiyacınız var, başta sizin ve Timur Beyinde katıldığı gibi sektörle ilgili bize reel 

bilgileri verecek ve bu istatistikleri de bizim yorulmamıza yardımcı olacak kuruluşlara ihtiyacımız var. Bu 

sektörde düzenlemeler için bizimde yukarıya bilgi vermemizi kolaylaştırır diye düşünüyorum. 
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Sn. Murat Akyüz 

Çok teşekkür ediyoruz, süre çok kısıtlı. Bitirelim ondan sonra uzun uzun konuşalım, bakanlıklardan 

arkadaşlarımız çıkmaya başladı.  

Doç. Dr. Alper Tolga Çolak,  

Dumlupınar Üniversitesi kimya bölümü. Timur başkanımızda söyledi Chemport sunumunu yapan 

beyefendi de söyledi. Kimyada bilgi yoğun bir sektör ve biz dün sizinle görüştük gerçekten hocamızda 

ifade etti siz dediniz ki Ocak ayında bir sempozyum yapalım, bizde Erkan beyle görüşüp ana başlıkları 

belirledik işte Türkiye’de kimya eğitimi, üniversite sanayi iş birliği, mesleki sorunlar diye bunlarında pek 

çok alt başlığını belirledik. Mesela ben görüyorum pek çok sektörler var, boya sanayicileri derneği, ilaç 

endüstrisi işverenler sendikası. Bugün ben size bir rakam vereyim 19 kimya bölümü bugün 0 ya da 1 

öğrenci aldı. Kimya mühendisi de kimyayı takip ediyor, hala ikinci öğretim açıyorlar. 

Yazık. 

Hükümetimizde 14 yıldan beri ilk kez öğretim üyelerinin maaşında düzenlemeye gidip teşvik yasası çıkarttı 

inşallah derse girmeler azalır. Şu yapılabilir bakın, bu benim teklifim, bazı üniversitelerde var hocalarımız 

katılır katılmaz, kimya ve kimya mühendisliği bölümlerinde artık branşlaşmaya gidilmeli, örnek veriyorum 

Dumlupınar kimya, Afyon kimya nedir işte kauçuk kimyası bölümü. Şu kimya mühendisliği işte plastikle 

ilgili uzmanlaşabilir. Kümelenmelerin içerisinde de tekno parklar kurulabilir o tekno parkta da şöyle olur 

uzmanlar olur, çalışanlar olur patent az çıkıyor dedik ya öğretim üyeleri de haftanın 5 günü çalışıyorsa 3 

gününü üniversiteye ayırır 3 gününü de tekno parka ayırır. Bu tekno parklarda kümelenmenin içinde, 

akademisyenlerle sanayiciler arasında bir ara yüz olur. Bu kimya bölümlerinin bir kurtuluşu olur. Biz 

edebiyat gibi değiliz, biz tarih gibi değiliz koskoca bir devasa sektörümüz var. Eğitim sorunlarımızı insan 

değerliyse siz zeki çalışkan insan istiyorsanız o zaman bize gelen öğrencinin kalitesinin artmasının tek yolu 

var. Mezunlarımıza 750 lira asgari ücret teklif etme değil. 

Sn. Murat Akyüz 

Hocam, teşekkürler. Antalya ulaşımı kolay bir taraftan, uygun fiyatlı bir organizasyon yapacağız. Bu 

maddeleri özellikle eğitimi masaya yatıracağız. Hep beraber bölümleriyle.  

Aktin Yalçın 

Marmara Üniversitesindeyim. Şimdi benim bir konuyla ilgili görüş beyan edeceğim, dün sanayi odasından 

sunumlar yapıldı ve teknoloji transfer ofisleriyle iletişim kurulduğunu ve çeşitli işbirliğine girildi, ben bu 

işbirliğini gördüm ve gelen firmalara baktım, toplam 20-25 tane firma vardı ve sadece burada Ar-Ge falan 

iş birliği yok. Ya stajyer alınacak, ya danışman isteniyor aynı şekilde yüksek Kayma Değer yaratan ürünlerle 

ilgili baktım sunumlarda ilki Hacettepe Üniversitesi varmış yani. Acaba bunu duyuramıyor muyuz?  

Sn. Timur Erk 

Bizim hedefimiz nedir biz sadece bu yarışmayı yani proje yapma, tasarım yarışmasını yapan bir sürü 

üniversitemiz var ama onlarla işbirliği içindeyiz. 8 seneden beri Hacettepe’yle işbirliği yapıyoruz buradan 
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çocuklara oradan size nasıl bir kimya sanayi bekliyor, imkânlar nedir onları anlatmaya çalışıyoruz. 

Burnumuzun dibinde hem de başka üniversitelere de yapabiliriz ama şuan da ön fizibilite açısından sadece 

2 yerden destek aldık biri TÜBİTAK, diğeri de Hacettepe. 

 

Aktin Yalçın 

Ben o konuda niye Hacettepe’yle niye yapılıyor diye sorgulamıyorum acaba üniversitelerin bakış açısı ne 

yani? Bir tekno park kurmak isterim Marmara’da. Belli bir konuda uzmanların bir arada toplanması hem 

bizim öğrenciler katkısı olacak, hem uluslararası diploması olacak. Diğer bir konuda Katma Değeri yüksek 

ürünlerde belirleniyor ama yoğun çalışma da kullanılan PEKTİM var mesela. Bu neye girmemiş oraya? 

Bunlar çok yoğun şeyler içinde kullanılıyor. Bütün üniversitelerde çalışılıyor ben daha yeni duydum ve 

gramı da çok pahalı. 

Sn. Murat Akyüz 

Biz bunları, bence Antalya toplantısında konuşalım çünkü bu 10 dakika da 15 dakikada çözülecek konu 

değil ve çok önemli bir konu. Bu bizim kanayan yaralarımız o yüzden ayaküstü konuşuluyormuş gibi olması 

beni rahatsız ediyor. Bu oturup 2 gün başlı başına üzerinde konuşalım, çıktı alalım bu çıktıları da 

hükümetin her pozisyonuyla paylaşalım istiyorum. Bu konu ayaküstü ya da 10 dakika da konuşulacak 

değil. Şimdi konuyu açsak akşam 10’a kadar konuşuruz. Ben Mustafa Beye sözü veriyorum. 

Sn. Mustafa Bağan 

Teşekkür ediyorum Sayın başkan, vakit bir hayli ilerledi, zaten benim oturumdaki arkadaşlar anlattılar. 

Mevzuat konusunda bizi sıkıyor. Bir sahil güvenliği uzmanı, taşımacılıkta güvenlik danışmanı, işyeri hekimi 

bulundurmak zorunda, bunda iş yerlerini bir hayli sıkıyor. En son konu hakkında. Sayın başkan müsaade 

ederseniz Hakkı Başkanımız birkaç kelime söylesin. 

Sn. Hakkı Gedikoğlu 

Hakkı Gedikoğlu, Ulaştırma, denizcilik, haberleşme bakanlığı, tehlikeli mal ve kombine taşımacılık 

düzenleme genel müdürlüğü. Bilindiği gibi tehlikeli mal taşınmasına ilişkin olarak 655 sayılı kanun 

kararnameyle genel müdürlüğümüze verildi. Tehlikeli mal taşıyıcılığına esas teşkil eden faaliyetlerle ilgili 

düzenlemeleri biz yapıyoruz, gerek taşımacılıkla ilgili, gerek üretimden başlayıp taşımacılığa, sınıflandırma 

konuları ve BM sertifikalı ambalajların üretilmesinden tutunda ara depolama ve geçişi depolamayla ilgili 

geçişler genel müdürlüğümüz tarafından yapılmakta. Bu konuda gerek sektörle, gerek ilgili kurum 

kuruluşlarla ilişkilerimizi sürdürüyoruz. Son yaptığımız düzenlemeyle tehlikeli mal taşımacılığı faaliyetinde 

bulunanların yıllık 50 ton, tehlikeli madde belgesi azalması yönünde bir uygulamaya geçtik. Kasımın ilk 

haftası itibariyle yaklaşık 8500 faaliyet gösteren işletmeye tehlikeli madde faaliyet belgesinin alma süresi 

2015 ‘in başına kadar uzatıldı. Tehlikeli madde güvenlik danışmanı bulundurmalı zorunluluğunda 2015’in 

6.ayına kadar uzatıldı. Bu kapsamda tehlikeli madde güvenlik danışmanlarına ilişkin bir tehlike kimlerin 

güvenlik danışmanı bulundurması gerektiğinde de düzenlemeleri yaptık, bugüne kadar 18 tane eğitim 

kuruluşu yetkilendirdik, bu etkili madde. Yaklaşık bugün itibariyle 900’e yakın. Tabi bu yoğun bir eğitim, 
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uzun soluklu bir uygulama olacak, eğitim oranındaki başarın düşük, 2 dönem bu eğitim alanları 2 dönem 

sınav yapıldı bakanlığımızdan, Aralığın 12 veya 14’ünde üçüncü bir sınav yapılacak ve tehlikeli madde 

alanlar güvenlik danışmanlarından hizmet alacaklar. Teşekkür ederim. 

 

 

Sn. Mustafa Bağan 

Teşekkür ederiz sayın başkan. Birde sektörün en büyük sorunu Seveso arkadaşlar. Seveso uygulaması çok 

ciddi bir uygulama, hem bilgi gerektiriyor hem yatırım ama zamanda çok hızlı geçiyor. Önümüzdeki sene 

zaten. Allah yardımcıları olsun yani benim söyleyeceklerim bu kadar. 

Sn. Mustafa Bağan 

Birde sözü size vereceğim sonra kapanış konuşmasını yapacağım. 

Sn. Orhan Çetinkaya 

Ben geriye dönüş yapacağım eğitime. Biliyorsunuz bizim kimya sektör strateji belgemizde hedeflerimizden 

birisi kaliteli eleman yetiştirilmesiyle ilgiliydi. Bununla ilgili 6 tane eylemimiz var, bu eylemlerde üçünü YÖK 

ile yürütüyorduk. Son sınıfta branşlaşmaya gidilmesi gibi burada belirlediğiniz çok konu. Bu aralık ayı 

içerisinde Sakarya Üniversitesinden hocamız görevlendirilmişti, biz bu çalışmaların son halini vereceğiz. 

Ancak Mustafa Hocamızın ifadesine göre YÖK yönetim kurulunun buy konuda yetkili olmadığını dahi 

etmiş, sizin söylediğiniz eğitimdeki kalitenin orada kararlar verilirse orada gerçekleşebilir ama Antalya’da 

yapacağınız çalışmadan önce herhangi bir öneriniz varsa bize iletirseniz memnun oluruz. 

Sn. Murat Akyüz 

Şimdi son olarak 2023 hedeflerinde dış ticaretle ilgili moderatör de bendim, bundan dolayı kısa bir özet 

anlatıp üzerinden projeksiyonla uzun sürecek. 2014 Ekim ayı ihracat işlemleri açısından bize aktarılan 

bilgilerle işlemlerin %82’sinin ilk yarım saatte olduğu ve %95’inin de ilk 4 saate tamamlandığı iletildi. 

İhracat ithalat arasındaki dengenin de aylar itibariyle bakıldığı zaman son kur artışından dolayı ithalatta bir 

gerileme olduğu gerçekleşti ama onun ötesinde halen dış ticaret açığının yoğun olduğu bir sektörde 

olduğumuz belirtildi. Gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması yönetmeliği mayıs 2014’te çıktıktan sonra 

yerine gümrükleme kapsamında sadece 31-41 31-51 rejim kodları ile eşyanın vergilerinin geri verilmesi 

talebinde bulunmaksızın geri gönderilmesi halinde 1040 rejim koduyla işlem gören işlemlerin yapılabildiği 

iletildi, aynı zamanda A B C sınıfı onaylanmış kişi statüsünde A ve B onaylanmış kişi statüsünün ithalatta ve 

ihracatta, C sınıfı kişisi ise sadece ihracatta kullanıldığı iletildi. İhraç eşyasının kimyasal tahlil işlemleri 

konusunda burada kimya sektöründe bazı yanıcı gazlar olsun bunları yakıt şeklinde kullanılmasından 

dolayı devam ediyor. Gümrük kanunundaki eşyayı işlemin hala devam ettiği, bu şekilde yapılan 

konteynırın bekletilmeden orada gönderildiği, numune sonucuna göre herhangi bir yasal işlem olacaksa 

da firmaya o yasal işlemin açıldığı iletildi. Kimya sektöründeki dış ticaret verilerinde halen dış ticaret 

açığının artarak devam ettiği belirtildi. Kimya dış ticaretinin yapısında özellikle yüksek teknoloji ürünlerinin 

ithalatta daha fazla yapıldığı ve bu oranın %12,3 şeklinde oldu. Ama ihracatta yüksek teknoloji 
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kimyasalının sadece %4 seviyesinde olduğu iletildi. Diğer taraftan orta ileri teknolojilerde ithalatımız 

%41’ken ihracatımız %31. Bu dengeler öncelikle buralarda sağlanması gerekli. Hem yüksek teknoloji hem 

orta ileri teknolojilerde ihracatımızdan daha fazla. Kimya sektörü ara malı ithalatında plastik ve plastikten 

mamul ürünlerin ithalatı karşılama oranı sadece %41, organik kimyasallarda %16 olarak  devam 

ediliyor. GİTES kapsamında kimya eylem planında temel 2 tane hedefi belirtildi, sanayilerin temel 

girdilerini sağlayan sektörde hammaddelerin üretilmesi tartışıldı, bu sayede imalat sanayi tedarik 

zincirinde yurtiçinde yaratılan katma değerin arttırılması ve burada 3 ayağında bir arada olması. Sanayi, 

devlet aynı zaman üniversite ayağının bir arada olması gerektiği belirtildi. Burada GİTES eylem planındaki 

hedefler teker teker bahsedildi, bunun ötesinde 2023 ihracat hedefleri açısından da 2023 ihracat hedefleri 

açısından da 2023 uzun vadeli bir perspektif olarak sunuldu ve 50 milyar dolarlık hedefin 2023 yılı hedefi 

olduğu belirtildi. Türkiye’ye hammadde ve AB gibi bir pazara yakın oldu. Yeni jenerasyon sanayi 

müteşebbissin mutlaka gerekliliği ve ürün geliştirme çalışmasının devamlılığı belirtildi. Mevcut üretim 

kapasitesiyle hedeflere, rakamlara ulaşmak mümkün değil denildi fakat bizlerin yorumu şu, bunu Ekonomi 

Bakanlığımıza dönem dönem paylaştık ama paylaşmaya devam edeceğiz. Yaklaşık olarak 600 bin konteynır 

ihracatta kullanılıyor kimya sektöründe ve bunların hepsinin konteynırla gittiğini düşündüğümüzde 600 

bin konteynır biz hedefimiz 2 buçuk milyon konteynıra çıkartmak değil, yine 600 bin konteynır yaparım 

ama ihracatta değerimiz 16 milyar dolar olmasın 50 milyar dolar olsun. Bundan dolayı bence en güzel 

cevap, hala 1,3 dolar kilogramı olan hammaddeyi üretip satmak gibi bir hedeften öde daha yükseğe katma 

değerli hammaddeli ürünlerin ihracatını yapma hedefi içerisindeyiz. Bu hedef içerisinde bizim mutlaka ve 

mutlaka yapmamız gereken diğer sektörlerdeki girdileri de beslemek ama hammaddesi yurtdışından 

geliyor diyoruz, tamam yine yurtdışından gelecekse bu hammaddeler yine gelsin ama bunun üzerine kat 

kat değerleri ekleyerekten biz bunun ihracatını yapalım. Bunun en güzel örneği kauçuk sektörü, kauçuk 

sektörü bu sene itibari ile artıya geçiyor, ithal ettiği değeri alıyor, işliyor, yurtiçini komple besliyor, 

otomotiv, beyaz eşyayı besliyor, ihracatı yapıyor ve ihracattan ithalatı çıkardığımız zaman sıfır kalıyor. Bu 

ne demektir yurtiçi komple bedavaya üretildi demektir. Bu en güzel örnek ve %100 ithalata bağımlı olan 

bir sektörden bahsediyoruz. Yüksek Katma Değerin en güzel örneklerinden bir tanesi bence kauçukta 

şuanda yaşanıyor. Sabunda Yüksek Katma Değer evet yine o da artı ama kauçuğa göre değeri biraz daha 

düşük kaldığı için kauçuğu daha ön plana çıkartmamızda fayda var. Bunun dışında mevcut üretim 

kapasitesi ile hedeflenen rakamlara ulaşmak mümkün değil sözüne katılmadığımızı bundan dolayı 

söylemek istiyoruz. Yabancı yatırımcının bazı şartlarının olduğu belirtildi. İyi yetişmiş insan gücü ki mutlaka 

eğitimden geçiyor. Öngörülebilir siyasi ortam ve istikrar, yatırım ortamı iyileştirilmesinin sağlanması, 

bunlarla ilgili çalışmalar devam ediyor, ama özel sektörün burada beklediği Bakanlıklar arasındaki 

koordinasyon. Burada çoğu arkadaşımız inanılmaz dinamik, inanılmaz genç, inanılmaz verimli, ama 

Bakanlıklar arasında bazen iletişimdeki aksaklıklar ve uzun sürme sanayiciyi bazen bezdiriyor. Ama 

buradaki bulunan bürokratlarımızı asla yermiyoruz. Amacımız koordinasyonun daha da iyiye giderek 

sanayiyi iyi bir çıktı haline gelmesi. Ekonomi Bakanlığı hedeflere ulaşma konusunda birçok destek 

mekanizması oluşturulmuştu. Bunlardan bazılarından bahsedildi. Yenilikçilik kültürünü destekleyen Ar-Ge 

proje pazarı çalışmaları olsun ki geçen hafta yaptık, desteklerin yanında haksız ithalat ve rekabeti önlemek 

amaçlı ihracatçının mağduriyetinin önüne geçmek üzere dumping ve benzeri kimi ürünlerde uygulanması 

ki bunlar bazen sanayiciyi rahatsız ediyor. Bazı durumlarda bunların iyi kurallar çerçevesinde sadece 

iletişimle değil, belki çalışmasının yapılmasında fayda var. Bu şekilde ben de dış ticaret analizi ile ilgili olan 

kısmını bitirmiş olayım. İzninizle ben artık yavaş yavaş kapanışa geleyim.  
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Sn. Timur Erk 

Benden bir soru var, şimdi 2023 hedeflerinde her şeyde olduğu gibi bizim de sektör olarak aynı uyumu, 

aynı söylemi, aynı eylemleri paylaşmamız lazım. Esasında aramızda fark yok ama içimizden bazı 

arkadaşlarımızın ben dahil 2023 ihracat hedefleri ile ilgili kuşkularımız var. Şimdi onun için aynı lisanı yani 

Türkçe’yi ben hep emsaller getiririm, starking elma benim çok kullandığım laflardan bir tanesidir, aynı 

Türkçe’yi Karadenizlilerin konuştuğu gibi konuşabilmesi için diyoruz ki çok iyi örnek verdiniz kauçuk sanayi 

örneği, tıpkı temizlik ürünlerinde deterjanda olduğu gibi, sabunda olduğu gibi pardon mutlaka olacak, tabi 

ki kauçuktaki ürünler kilogram genel ortalaması sabundan daha yüksek olduğu için güzel bir örnek, ama 2 

milyar olmuş 2 buçuk 3 milyar. Toplam artı yarım milyar dolar pozitif katkıda bulunmuş dış ticaret 

açığımıza. Ne kadar güzel bir rol model, ama ne kadar katkıda bulunur. Biz diyoruz ki sadece Katma Değeri 

yüksek ürünlerin üretilmesiyle o konteynırların içindeki malların birim fiyatlarının 1 buçuk dolardan 2 

buçuk 3 dolara çıkmasıyla bir yere varabiliriz, ama yatırım olmadan Chemport rol modelleri olmadan 

petrol rafineri artışları olmadan yine de bunu gerçekleştiremiyoruz diyoruz. Allah aşkına objektif cevap ver 

başkan dediklerim doğru mu? 

Kesinlikle katılıyorum. Burada zaten yatırım olmazsa yüksek Katma Değer oluşmayacak. Aynı tesislerde 

aynı makinelerde 1 buçuk dolarlık ürünü 6 dolara üretemezsiniz, bu kadar net, eğer burada projeler 

çıkmazsa, dağa doğrusu biz en çok ithalat yaptığımız en yüksek Katma Değerli ürünleri belirleyip örneğin 

100 tane kimyasalı belirleyip bunu Ekonomi Bakanlığımız ve Sanayi Bakanlığımızla paylaşmazsak Sanayi 

Bakanlığımız bu ürünlerin geliştirilmesi açısından üniversitelilere dönüp sayın üniversiteliler bu 

kimyasallardan hangisini araştırabilirsiniz, hangisinde bir pilot üretim oluşturabilirsiniz diye sormazsa ve 

üniversitelerde bu bilgileri paylaştıktan sonra Sanayi Bakanlığımız bunları özel sektörle paylaşmazsa bu 

zincir hiçbir yere gitmez, burada herkesin kendi üzerine düşen görevi yapması gerekiyor. Ancak bu şekilde 

Katma Değer artar inancındayım.  

Mustafa Zengin 

Ben Mustafa Zengin, bence temel bir şeyi yine atlıyoruz, sizinle bizim aramıza gene Bakanlığı koydunuz, bu 

en büyük sıkıntı, şuan iki tane demir alın, 2 kilo birisini işliyorsunuz yapıyorsunuz Şahin taksi, birisini 

yapıyorsunuz Rolls Royce taksi, ikisinde de harcadığınız malzeme aynı, birisi 500 bin lira, birisi 4 bin lira, 

kimyada yapmak istediğiniz iş buysa yolu belli, 1 katalizör sanayini bir sefer en önce islamın şartlarına 

koymanız lazım. Katalizörsüz demiri değerli yapacaksanız buna bir şey ekmeniz lazım. Buna bir bilgi ile 

ürün ekmeniz lazım. Alıp 1. Kademe, 3. Kademe, 7. Kademeden sonra değerli yaparsınız bu 1. Kural, bunu 

ekebilecek bilgiye ihtiyacınız var, bilgi için üniversiteden destek bekliyorsunuz. Ben inanıyorum ki buradaki 

hocalarımızın çok önemli bir kısmı zaten o işle uğraştığı için buradalar. Bunlar üretiyor, a karede bir kilo, 

sanayiciye denemeye veremiyorsunuz bile, ben diyor bunu hazır Çin’den alıyorum sizden ne ihtiyacım var 

diyor. Yav arkadaş bir al bir dene, veya malzemen var, yav arkadaş ben şurada problem yaşıyorum bunu 

çözün, ya al bunun masraflarını ben karşılayacağım, inanın kimse sizden ekstra para istemez üniversitede. 

Hocalar da bu Türkiye’nin evladı, bir şey yapmaya uğraşıyor herkes. Ama kardeşim biz sanayiciye derdimizi 

yav senin işini yapacağım şu kimyasalı bana ver demek için aşağıdaki adamları aşıp yukarı çıkamıyoruz 

zaten. 1. Problem bu, sizinle bizim aramızda bir sefer iletişim yok ve sizin onu ekecek bilgi bizde, ama 

dünden beri konuşuyoruz değerli malzeme, neyle yapacaksınız ortada hala objektif bir şey yok, net bir şey 
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koymadınız adını, yapalım yapalımla olmaz ki bu 1, 2.si temel kimyasal girdilerinizin az önce yine görüştük 

yani eğer bu Çin’in fiyatıyla aynı değilse ben ekiyorsam adam da üstüne ekiyor, e adam 3 lira pahalı alıyor 

temel kimyasalı benden. Ben üstüne ne ekeceğim de o mısır ekecek ben buğday ekecem mi daha pahalı 

olacak, aynı ürünü yapıyoruz çünkü. Bir sefer temel girdilerimizin aynı fiyata gelmesi lazım. Devlet bunu 

desteklesin, he ondan sonra biz Katma Değer verelim, ondan 10 kat kazanalım, 20 kat, bakın 2 kat bir şey 

değil. Esas altta yerde maden aramayın, maden burada, beyinlerde, yani biz 10 kat kazanırsak o zaman 

adam oluruz, o zaman para kazanırsınız siz. Ya biz 3 liraya aldığımız malzemeyi size 100 lira yapmamız 

lazım. Ama bunun için 1 katalizör kimyası Türkiye’de maalesef yok, fabrikalarınızda kullanıyorsunuz, esas 

parayı adamlara ödüyorsunuz, niye biz yapmayalım bunları, niye denemiyorsunuz, niye istemiyorsunuz. 

Bir önerim daha var, dünya 90 yılına kadar hepinizin kullandığı kimyasallarla oksijen ve hidrokarbon 

kimyası ile geldi. Dünya artık yön değiştirdi azot kimyasına geçti, geleceğin yatırımı amin kimyasıdır ve 

Türkiye’de amin kimyası ile ilgili ciddi bir yatırım, ciddi bir gelişme yok ve biz buna geç kalacağız, mutlaka 

ve mutlaka kimya sanayinden bir iki arkadaş ne olursa olsun biz açlığa razıyız destekleyelim ama amin 

kimyasına girin lütfen, çünkü gelecekteki ürünleriniz şuan sadece kevlardan bahsediyorsunuz, bunun 

benzer türevlerinin hepsi çıkacak, geleceğin kimyası amin kimyası ve dolayısıyla azotla yani amonyaktan 

başlayıp binlerce amin türevi türetip dünyaya satılması lazım. İlaç kimyanın sizin aminoasit türevlerinin 

hepsinin altında bu var. Ve gelecek kimyada sektör bir çıkış arıyorsa 1. Katalizör kimyasını ön plana almalı, 

temel girdilerimizi bizim kesinlikle dünya standartlarının fiyatına indirilmeli, gerekirse 30-40 kimyasal 

belirlenmeli asla vergi alınmamalı, devlet teşvik etmeli, sanayici bunu alsın eksin değerli ürüne getirmesi 

için, dünya ile yarışabilmesi için temelden aynı yerden yarışa başlanması lazım. Yani katalizör, girdilerin 

standart, ve azot kimyasıyla anca yarışabilirsiniz. Bunun dışında işimiz zor bence, teşekkür ediyorum. 

 

Katılımcı 

Çok teşekkürler, burada sadece bir şey eklemek istiyorum. Devletin içerisinde olmasını istememizin sebebi 

şuydu, teşvik mekanizmalarının doğru yerlere akması, yoksa tabi ki üniversitelerimize birebir kontak 

kurmak zaten bizim başından beri istediğimiz bir şey fakat yapılan çalışmalarda bir yerden sonra 

Bakanlıklar diyor ki bunun içerisinde biz hiçbir zaman yoktuk ki bunun sürecini de bilmiyoruz diyor, bu 

sefer destek mekanizmasını da hiç düşünmeden başka noktalara götürüyor, yani maalesef Türkiye’de 

domates yetiştirmekle amin kimyası üzerinde uğraşmak aynı teşviği alıyor, bu çok üzücü bir şeydir.  

Domates öncelikli. 

Yani domatesin içindeki likopeni desteklemiyor, yetiştirilmesi ile uğraşıyor halen ve herkese aynı parayı 

dağıtmaya çalışıyor, bir baba evladına aynı zamanda aynı harçlığı verirse herkes aynı şeyi alır oturur, hiçbir 

tanesini kalkındıramazsınız ama birinci gün bir tanesine, ikinci gün bir tanesine olsa bununla ilgili farklı bir 

mantık olabilir.  

Sn. Timur Erk 

Likopen çok iyi bir örnek, hocam iki konu amin ve katalizör kimyası, aramızda bu platform aynı zamanda 

iletişimin üst düzeye getirilmesi için çok önemli, siz Deniz Üner hocanın ODTÜ’den başını çektiği katalizör 

derneği olduğunu, PETKİM’in Aliağa 25 ile 30 milyon dolar katalizör ithal ettiğini ama bu konuda bir 
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girişimde bulunmak istediğini, ve orgonometaller konusunda dün söyledikleri ama deşifre etmediği 

Sadettin Beyin çalışmaları olduğunu bilin. Aminler konusunda da kapı gibi Akkim’imiz var, Aksa’nın kardeş 

şirketi, aminlerin çoğunu yapıyor, onu da bilelim ve ihraç da ediyor. 

Sn. Murat Akyüz 

Evet son sözü de size verelim, artık bitiriyoruz saat 12.  

 

Ali Döndaş 

İsmim Ali Döndaş, Mersin Üniversitesi Prof. Dr. Sözüm Başkana aslında, Sayın Başkan benim de endişem 

şu, sanki Türkiye’deki sanayicilerin Ar-Ge gibi bir derdi yok gibi bir izlenime kapıldım. Hatırlarsanız geçen 

hafta bir Ar-Ge proje pazarı düzenlendi. Talip olunacak gerçekten çok çok güzel projeler vardı orada. Ama 

biz yeterince sanayiciyi orada göremiyoruz, bunun nedeni ne olabilir, cevaplarsanız çok memnun 

olacağım. 

Sn. Murat Akyüz 

Hemen söyleyeyim çünkü bunu sanayicilerle çok tartışıyoruz, Ar-Ge’nin maliyeti belirli değil, maliyeti 

bilinmeze doğru gidiyor ve geçmiş üniversitelerdeki tecrübeleri sanayiciyi belki iletişim açısından 

yıpratmış, geçmiş dönemlerin tecrübelerinden bahsediyorum. Biz o tecrübeleri silip tekrar üniversitelerde 

bambaşka bir ortamın olduğunu göstermemizde fayda var, sanayiciyi üniversitenin önce bir içine 

çekmemizde fayda var, ben kendi gittiğim üniversitelerde bile, yaklaşık bir 15-20 sene sonra gittiğim 

zaman bambaşka ortamın olduğunu görüyorum ve ben de ön yargılı olduğumu hissediyorum, bundan 

dolayı burada bu iki sebepten dolayı 1. Geçmiş tecrübeler, 2. Ar-Ge’nin maliyetinin halen kafalarında soru 

işareti olması. Şimdi şöyle söyleyeyim onun yerine Çin’den o kimyasalı getirirse fiyatı belli, tonuna ne 

ödeyeceği belli, memnun kalıp kalmayacağı bir tane numuneye bakıyor, ama bakın sadece şunu 

söyleyeyim, geçtiğimiz sene black carbon konusunda yapılan bir çalışma halen çalışması devam ediyor, 

ürün daha rotada yok, kaç tane denemeler yapıldı, sağ olsunlar benim ricamla başlattılar. Yine Kauçuk 

Derneği Başkanımız. Diyeceğim şu, uzun meşakkatli bir süreç ve bundan dolayı sanayici hemen olsun 

istiyor bazı şeyleri. Hemen olmuyor, Ar-Ge hemen olan bir şey değil. Mecburiyetten sanayici ithalat 

yapmak zorunda kalıyor. Bir de hali hazırdaki Ar-Ge 2-3 ayda sonuçlanacak bir Ar-Ge şimdiye kadar 

görmedim, gerçekten uzun süreçli oluyor, bunlardan dolayı da biraz sanayici bunun içine girmek istemiyor. 

Söz vermek istemiyor. Ama bence bunları o iki gün içerisinde uzun uzadıya tartışalım, ben şunun da 

sözünü vereyim, ithalatta en yüksek oranda ithal ettiğimiz ve Katma Değeri yüksek olan ürünlerin biz 

listesini üniversitelerimizle paylaşalım, paylaştıktan sonra diyelim ki bunların içerisinden neleri 

geliştirebilirsiniz bize dönün lütfen, onun üzerine siz seçin, deyin ki biz şunun üzerine çalışalım, 

üniversitelerimiz teker teker seçsinler, bunun üzerine bir platform oluşturalım, bu platformda çıkacak 

ürünlerin üzerinde oturup devlet mekanizmasıyla onun üzerine konuşalım, önce sanayi üniversite olsun, 

sonra devlet girsin işin içine. O şekilde konsorsiyumları destekleyelim. Zaten örneğin kauçukla ilgili yapılan 

çalışmaların hepsini toparlarız, bir teknoparka gider rica ederiz, diyelim ki bunu burada toparla, çünkü 

maalesef teknoparklar yavaş yavaş bilgi işlem çalışmalarının sürekli olduğu, faturaların orada aklandığı bir 

yermiş gibi algılanmaya başlandı, hiç çıkılamayacak bir sıkıntıya girmek üzereyiz, bunu toparlamak için 
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kimya sektörü bu konuda çalışma yapabilir, hatta ve hatta çıktıları Chemport’a götürür deriz ki böyle bir 

proje var, yapar mısınız, eder misiniz, öncülük eder misiniz gibi. Yani emin olun o iki günlük çalışmada çok 

şeyler çıkacak, mutlaka sizlerin olmasında fayda var. Ben bu duygu ve düşüncelerle bütün katılımcılarımıza 

çok çok teşekkür ediyorum ve bir fotoğraf çekiminden önce bir plaket törenimiz olacak, plaketleri 

vereceğiz, sonra toplu bir fotoğraf çekimi yaparak bu günü kapatıyoruz.  

Ben bütün katkıda bulunanlar için bütün paydaşlarımıza tekrar teşekkür ediyorum ve Sivil Toplum 

örgütlerimizin yine en güzel çalışma örneklerinden bir tanesini sergiledi, ve bürokratlarımızın hafta sonunu 

bize ayırdığını, ta Ankara’lardan buralara gelip bizlerle bu bilgileri paylaştığını düşünerekten bütün 

minnettarlığımı tekrar sizlere iletmek istiyorum teşekkür ediyorum. 

 

 

 

 


