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K
imya endüstrisi olarak yılbaşından itibaren dış satışta yakaladığımız 
yükseliş ivmesini eylül ayında da başarıyla sürdürdük. Endüstrimiz, 
eylül ayında geride bıraktığımız yılın aynı dönemine göre yüzde 
16,77 artışla 1 milyar 283 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. 
Bu dönemde en önemli hedef  pazarlarımızdan olan ABD, en 
çok ihracat yaptığımız ülke olarak öne çıktı. ABD’ye ihracattaki 
yükselişte bu ülkeye yönelik ürün ve markalaşma stratejilerimiz 

kadar yoğun bir çalışma dönemi sonunda hayata geçirdiğimiz Türk Ticaret 
Merkezleri’nin katkısı da olumlu oldu. Dolayısıyla fi rmalarımıza özellikle 
ABD gibi uzak ülke pazarlarına açılma noktasında sunduğumuz destekler kesintisiz 
devam edecek.

Sektörümüzde devamlılığını sağladığımız ve başarılı olanları ticarileştirdiğimiz 
çalışmalardan olan ‘Kimya AR-GE Proje Pazarı’ yarışmasını bu yıl yedinci kez 
düzenliyoruz. Biliyoruz ki AR-GE, inovasyon kültürünün yaygınlaşması ve 
sanayicimizin üniversitelerle olan işbirliğinin ivme kazanması sonucu katma değerli 
üretimimiz artacak. 

Plastikten kozmetiğe, kauçuktan boya sektörüne kadar birçok alanda 
Türkiye ekonomisi için kritik bir öneme sahip olan sektörümüz, neredeyse 
tüm endüstrilere hammadde ve ara malı temin ediyor. Ancak bu başarı grafi ğinin 
sürdürülebilir olması ve dünya arenasında yaşanan rekabetten kârlı çıkabilmemiz 
için sektörümüzün yer, kümelenme ve büyük ölçekli yatırımların önünü açacak 
eylemleri ivedilikle hayata geçirmesi kaçınılmaz. Bu sıkıntılar aşıldığı takdirde 
ülkemizin bir kimya üssü olması da mümkün. Bu konuda gereken 
kamuoyu çalışmaları devam ediyor.

Yapılan araştırmalar ve uzmanların ortak görüşüne göre küreselleştikte çevre 
faktörü de kendini gösteriyor. Ancak çevre konusunda da dünyamızı kurtaracak olan 
sektör, yine kimya endüstrisi olarak karşımıza çıkıyor. Bu konuda yapılan AR-GE 
çalışmalarının çıktıları bizde, ‘insan dostu, güvenilir ve iklim değişimine dirençli 
kimyasallar için AR-GE merkezlerimiz uğraş vermeli’ düşüncesini egemen kılıyor.  
İnanıyorum ki, sektörümüz bu konuda adım atmaya devam ederek, yeşil kimya 
yatırımlarıyla daha sağlıklı ve yaşanabilir bir dünyayı yine birlikte kuracağız.

Murat AKYÜZ

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı

b
aş

k
an

ın
 m

es
aj

ı



16

CHEMIST04

İÇ
İN

D
EK

İL
ER

10

06 MONİTÖR
İhracatçının alternatif pazar arayışına çözüm 
üretmek amacıyla hareket eden İKMİB’in 
gerçekleştirdiği sektörel heyetler, konferanslar 
ve ikili iş görüşmeleri ‘Monitör’de...

08 HABER
Kimya sektöründe üniversite-sanayi işbirliğinin 
başarılı örneklerinden biri haline gelen Kimyevi 
Maddeler ve Mamulleri Sektöründe AR-GE 
Proje Pazarı yarışması, yedinci kez yapılıyor. 
Projeye başvurular 31 Ekim’de sona erecek.

10 GÜNDEM
Dünyada 5 trilyon doları aşan satış rakamlarıyla 
birçok sektöre hammadde ve ara mamul 
sağlayan kimya endüstrisi, ülkemiz ihracatında 
üçüncü sektör konumunda. Ancak, sektörün 
potansiyelinin artırılması için yer, kümelenme 
ve büyük ölçekli yatırımların önünü açacak 
eylemlerin hayata geçmesi gerekiyor.

16 UZMAN GÖRÜŞÜ
Türkiye ’nin 2016-2023 yılları arasında çevreye 
60 milyar euro yatırım yapması gerektiğini 
belirten Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu, kimya 
endüstrisine bu alanda önemli bir görev 
düştüğünü, yerli teknolojik gelişmeyle düşük 
karbon ekonomisinde ilerleme kaydedileceğinin 
altını çiziyor.

20 YENİ PAZARLAR
Belarus, özellikle tekstil sanayinde önemli bir 
üstünlüğe sahip. Ancak, boya ve kimyasallar gibi 
girdilerinde dışa bağımlı konumda olan ülke, 
tekstil boyaları ve kimyasallar açısından Türk 
ihracatçılarına önemli bir potansiyel sunuyor.

29 HABER
Kimya endüstrisinin yakaladığı yükseliş eylül 
ayı ihracatına da olumlu yansıdı. Eylülde kimya 
ihracatı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 
16,77 artarak 1 milyar 283 milyon dolara ulaştı.

30 HABER
İlaçta yerelleşme programı olumlu sonuçlar 
vermeye başladı. Ülkemizde üretimi mümkün 
olmasına, hatta eşdeğeri bulunmasına rağmen 
ithal edilen ilaçların yerli olarak ürettirilmesi 
programında 230 adet ilaca ulaşıldı.
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Chemist Dergisi İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamuller 
İhracatçıları Birliği adına Ajansd tarafından T.C. 

yasalarına uygun olarak yayımlanmaktadır. Chemist 
Dergisi’nin isim ve yayın hakkı İKMİB’e aittir. Dergide 

yayımlanan yazı, fotoğraf ve illüstrasyonların her 
hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz. 

Yazıların sorumluluğu yazarlara, ilanların sorumluluğu 
sahiplerine aittir. 
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‘Plastik ve Ambalaj Tasarım Yarışması’nın dördüncüsü 
bu yıl et, süt ve süt ürünleri ambalajlarına yönelik olarak 
‘öğrenci’ ve ‘profesyonel’ olmak üzere iki alt kategoride 
düzenlendi. Profesyonel kategorisinde birinciye 15 bin, 
ikinciye 10 bin, üçüncüye 7 bin ve mansiyona 4 bin TL’lik 
ödül verilecek. Öğrenci kategorisinde ise birinci 7 bin, 
ikinci 5 bin, üçüncü 3 bin TL ödül alırken, 2 bin TL’lik 
ödül de mansiyona layık görülen projenin olacak. Ayrıca 
yarışmada birinci olanlar yurt dışındaki prestijli ambalaj 
fuarlarında konuk edilecek. Öte yandan yarışmacılar, 

Ekonomi Bakanlığı’nın yarışmaya tanıdığı kontenjan 
kapsamında yurt dışı eğitim bursundan faydalanabilecek. 
2014 ve 2015 yılında düzenlenen yarışmanın birincilerinden 
ikişer kişi, 2016 yıllarında ise bir kişi yurt dışı eğitim 
bursundan faydalandı. Yarışmaya plastik kategorisinden 
208, metal kategorisinden 82 olmak üzere toplam 290 proje 
başvurmuş ve bunlar 14 Eylül’de seçici kurul tarafından 
değerlendirilmişti. Dereceye giren 17 proje, 8-12 Kasım 
2017 tarihleri arasında gerçekleşecek ‘Tasarım Haftası’nda 
düzenlenecek törenle ödüllerini alacak.

TASARIMLAR ‘BİRİNCİLİK’ İÇİN YARIŞTI

İstanbul Kimyevi Maddeler ve 
Mamulleri İhracatçıları Birliği 
(İKMİB) bünyesinde yer alan 
alt sektörler için düzenlenen 
faaliyetler kapsamında, 
kozmetik sektörü ‘Asian Beauty, 
Personal and Health Care 
EPPS’ organizasyonunda yer 
aldı. Farklı sektörlere yönelik 
dünyanın çeşitli bölgelerinde 
profesyonel olarak ikili iş görüşmeleri organize eden Efficient 
Collaborative Retail Marketing Company (ECRM) tarafından 

düzenlenen etkinlik Hong 
Kong’ta 17-19 Eylül 
2017 tarihleri arasında 
kozmetik sektörüne yönelik 
düzenlendi. Dokuz Türk 
firmasının sektörel ticaret 
heyeti kapsamında yer aldığı 
‘Asian Beauty, Personal 
and Health Care EPPS’de 
çoğunluğu Uzak Doğulu 

firmalar olmak üzere dünyanın farklı yerlerinden gelen 30’ar 
satın almacıyla ikili iş görüşmeleri gerçekleştiril di. 

KOZMETİKÇİLER HONG KONG’TA AĞIRLANDI 

ABD’nin Chicago kentinde 
kurulan Türkiye Ticaret 
Merkezi’nin yer aldığı The 
Merchandise Center (TMC) yıl 
içerisinde çeşitli iş görüşmeleri 
etkinlikleri düzenliyor. Bu 
kapsamda 11-12 Eylül 2017 
tarihlerinde TMC’de düzenlenen 
TMC Invitational etkinliği 
Chicago TTM faaliyeti 
kapsamında gerçekleştirildi.  İlgili 
etkinlik boyunca ABD’nin çeşitli 

bölgelerinden satın almacılar 
davet edildi ve TMC’de 
showroom sahibi firmaları 
ziyaret etmeleri sağlanarak, 
ürünleri incelemeleri ve yeni iş 
bağlantıları kurmaları sağlandı. 
Bu kapsamda Chicago TTM’de 
yer alan firmaların ürünleri 
ziyarete açıldı. Etkinlikte, 

ikago Ticaret Ateşeliği’nden S. 
Barlas Bildir firmaları ziyarette 
bulundu. 

TMC INVITATIONAL ETKİNLİĞİ İŞ KAPILARINI AÇTI 
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Düsseldorf ’ta 21 
Kasım 2017 tarihinde 
dördüncüsü düzenlenecek 
REACH Kongresi 
önemli iki temaya sahip. 
Bu temalardan ilki 
REACH Tüzüğü’nün 
talepleriyle uğraşırken 
endüstriyi bilgilendirmek 
ve desteklemek 

olacak. İkincisi de tüzük gerekliliklerinin ötesine geçmek 
ve endüstrinin tedarik zincirindeki tehlikeli kimyasalları 
yönetmek için gönüllü tedbirlerin nasıl üstlendiğini 
araştırmak. Sektörler için pratik tavsiyelerin de yer alacağı 
oturumlarda ‘inşaat ve sağlık endüstrilerinde tehlikeli 
maddelerin gönüllü tedbirlerle ikamesi’, ‘risk yönetimi 
seçenekleri analizi (RMOA)’, ‘vaka analizi’, ‘izin ve kısıtlama: 
bu kilit sürecin geleceği’, ‘tedarik zincirinde tehlikeli 
maddelerin iletişimi ve yönetiminde yaşanan sıkıntılar’, ‘AB’ye 
komşu ülkelerdeki uluslararası görüşler’ ve ‘kayıt sonrası sizi 
neler bekliyor?’ konuları ele alınacak.

Avrupa Komisyonu ve Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA/
AKA) 13-14 Kasım tarihlerinde Helsinki’de izin başvurularına 
ilişkin bir konferans düzenliyor. Konferans, ikame, maliyet 

etkinliği ve risklerin azaltılması genelinde izin süreciyle elde 
edilenlerin değerlendirilmesine yönelik gerçekleştirilecek. 
Ücretsiz seminer için kayıtlar yakında açılacak.

İZİN BAŞVURULARI İÇİN HELSİNKİ’DE 
KONFERANS DÜZENLENECEK

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 
(İKMİB) bünyesinde ambalaj sektörüne yönelik ikinci kez 
UR-GE projesi kapsamındaki ilk faaliyet olan ihtiyaç analizi 
çalıştayı 25 Eylül’de Dış Ticaret Kompleksi’nde düzenlendi. 
Etkinlikte, firmalar bir araya gelerek grup toplantısını 
tamamladı. Kümede yer alan şirketlerin  yoğun ilgi gösterdiği 

toplantıya, 23 firma temsilcisi katıldı. Etkinliğin ilk oturumunda 
ihtiyaç analizi süresince çalışılan danışmanlarla bire bir 
görüşmeler yapıldı ve firmalar hakkında veriler toplandı. 
Günün ikinci oturumunda ise kümeye yönelik hedef  pazarların 
belirlenmesi adına şirket yöneticileriyle birlikte odak toplantısı 
yapılarak görüşleri alındı.

PACK@TURKEY AMBALAJ 
UR-GE PROJESİ 
İHTİYAÇ ANALİZİ GRUP 
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

AVRUPA REACH 
KONGRESİ’NDE 
PRATİK TAVSİYELER 
YER ALACAK

Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA/AKA) tarafından 
düzenlenen REACH 2018 semineri, 30-31 Ocak 2018 
tarihlerinde Finlandiya’nın başkenti ve ajansın kurulduğu 
Helsinki’de düzenlenecek. REACH 2018 temalı  paydaşlar 
günü niteliğindeki konferansa katılım ücretsiz. REACH’in 
1-100 ton/yıl grubundaki son kayıt teslimine yönelik 
konferansta, son önerileri ve uzman desteğini alma şansı 
yakalanabilir. Konferans süresince ECHA uzmanlarından 
IT araçlarının kullanımına yönelik eğitim ve destek 
alınabilecek. Kayıtlar ECHA web sitesinden yapılabilir.

REACH 2018 KONFERANSI 
30-31 OCAK 2018’DE 
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T
ürkiye’nin en çok ihracat yapan üçüncü 

sektörü konumundaki kimyada yüksek katma 

değerli ürünlerin yaratılması ve ihracatın 

sürdürebilir olması amacıyla hayata geçirilen 

‘Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Sektöründe 

7. AR-GE Proje Pazarı Etkinliği’ne yönelik 

projelerin kabulü başlandı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 

koordinasyonunda İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 

İhracatçıları Birliği (İKMİB) ile Akdeniz Kimyevi Maddeler 

ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) işbirliğiyle 

gerçekleştirilecek organizasyona projelerin son teslim tarihi 

31 Ekim olarak belirlendi. Dünya pazarlarında rekabet 

edebilirliğe katkı sağlayacak projelerin ödüllendirileceği 
organizasyon, aynı zamanda üniversiteler, araştırma 

kurumları, sanayiciler, girişimciler ve ilgili kamu kurumlarını 

bir araya getirecek. Kimya ve malzeme 

sektörünün yüksek katma değerli üretim 

yapabilmesi, ihracatın sürdürülebilir 

kılınması ve dünya pazarlarında rekabet 

avantajı sağlayacak ortamın oluşması 

sektörün öncelikleri arasında yer alıyor.  

Beş farklı kategoride düzenleniyor 
Kimya endüstrisinde üniversite-sanayi 

işbirliğinin başarılı örneklerinden biri 

haline gelen Kimyevi Maddeler ve 

Mamulleri Sektöründe AR-GE Proje 

Pazarı’nda bu yıl ‘İlaç ve eczacılık 

ürünleri’, ‘Boyalar ve yapıştırıcılar’, 

‘Plastik ve kauçuk’, ‘Kozmetik, sabun ve 

temizlik ürünleri’ ve ‘Temel kimyasallar’ 

olmak üzere beş farklı kategoride projeler 

yarışacak. Organizasyonda katma değer kazandıracak inovatif  

projelerin ürüne dönüştürülebilmesi için sanayiciyle buluşması 

da sağlanacak. 

İlk 30’a giren projeler finalde buluşacak  
Başvuru yapan projeler arasından ilk 30’a giren proje 

sahipleri, 11 Kasım 2017 tarihinde İstanbul Dış Ticaret 

Kompleksi’nde ödül kurulu üyelerine projelerini detaylı 

olarak anlatacakları sunumlar yapacak. Sunumların ardından 

düzenlenecek törende dereceye giren projelere ödülleri takdim 

edilecek. Yarışmanın beş farklı kategorisinde birincilere 15 bin 

TL, ikincilere 10 bin TL ve üçüncülere 5 bin TL olmak üzere 

toplamda 150 bin TL ödül verilecek. 

İlgi yoğun
AR-GE Proje Pazarı Yürütme Kurulu 

Başkanı Necmi Sadıkoğlu, “Bu yıl 

yedincisini düzenleyeceğimiz AR-GE 

Proje Pazarı, girişimcileri-sanayicilerle 

buluşturma misyonunu üstlenmeye devam 

edecek. Üniversitelerin de bilim insanlarının 

da etkinliğimize gösterdiği ilgi bizi çok 

memnun ediyor ve bu konuda devam eden 

çalışmalarımız için bize cesaret veriyor. Bu yıl 

da Türkiye’nin en önemli üniversitelerinden 

başvurular aldık. Tüm sanayicilerimizi 

11 Kasım tarihinde etkinliğimize bekliyoruz. 

Katılımcılar tarafından geliştirilecek katma 

değeri yüksek projelerin sektörümüze olan ciddi 

katkısını hep birlikte göreceğiz” açıklamasını 

yaptı. Etkinlikle ilgili daha detaylı bilgi almak 

için http://www.kimyaargeprojepazari.com/ 

KİMYA ENDÜSTRİSİNDEKİMYA ENDÜSTRİSİNDE
İNOVATİF PROJELER  İNOVATİF PROJELER  
YEDİNCİ KEZ YARIŞACAKYEDİNCİ KEZ YARIŞACAK
Kimya endüstrisinde AR-GE ve 
inovasyon kültürünün yaygınlaşması ve 
sanayi-üniversite işbirliğinin gelişmesi 
için düzenlenen Kimya AR-GE Proje 
Pazarı, bu yıl yedinci kez hayata 
geçiriliyor. TİM koordinasyonunda 
İKMİB ve AKMİB işbirliğinde 
gerçekleştirilecek organizasyona son 
başvuru tarihi 31 Ekim...

Necmi Sadıkoğlu 



CHEMIST 09

Parfüm yapımına daha doğal ve farklı bir yöntem 
geliyor. Kozmetik sektörünün gözdelerinden olan 
parfüm yapımı, gelişen teknolojiyle birleşince 
ortaya farklı bir boyut çıkıyor. Firmaların farklı 

koku elde etmek için birbirleriyle yarıştığı sektöre çözüm, 
gaz kromatografisi-kütle spektrometresinden (GC-MS) 
geldi. Test edilen maddedeki farklı bileşikleri tespit etmek 
amacıyla gaz kromatografisi ve kütle spektrometresi 
özelliklerinin birlikte kullanıldığı analitik kimya yöntemi, 

Indiana Üniversitesi yaptığı çalışmayla nükleer atıklardaki 
radyoaktif  elementleri ayrıştıran cyanostar molekül 
modeli geliştirildiğini açıkladı. Indiana Üniversitesi 
araştırmacıları tarafından geliştirilen 

molekülün, nükleer atıklardaki radyoaktif  
maddeleri ayrıştırabildiği gibi toprak ve sudaki 
kirletici maddeleri de temizleyecek. Mühendis 
molekül olarak adlandırılan cyanostar ortası 
boş beşgen yapısıyla hedef  madde üzerindeki 
kirleticileri kendine bağlayarak ayrıştıracak. Spesifik 
molekülleri ayrıştırmak için tasarlanan cyanostar 
molekül sayesinde topraktaki aşırı miktardaki kimyasal 

parfüm yapımında da öne çıkmaya başladı. Geçtiğimiz 
20 yıl içindeki deneyler sonuç vermeye başlayınca daha 
doğal ve daha sürdürülebilir yöntemler kozmetiğin 
geleceğinde rol oynamaya başladı. Bu yöntem sayesinde 
egzotik bitkilerin doğal ortamlarından ayrılmadan parfüm 
üretilebileceği düşünülürken, aynı zamanda da parfümlerin 
içerisindeki kimyasallardan da arınmak mümkün olacak. 
Araştırmacılar bu yöntem kullanılarak yapılan parfümlere 
‘izole’ parfüm adını verdi.

gübreler temizlenebilecek ya da tuzlu suyun tuzdan 
arındırılması için de kullanılabilecek. Molekül ayrıca 

yenilenebilir enerji sistemlerinde kullanılabilecek. 
Molekül, yapısı gereği sudaki lityum iyonlarını 
toplayabileceğine dikkat çekiliyor. Uzmanlar ve 
fütüristler bu gelişmeyi özel tasarlanmış nano 

yapıların mühendisliğinde büyük bir adım olarak 
değerlendiriyor. Mühendis molekül sayesinde 
radyoaktif  maddelerin hacmi önemli ölçüde 

azaltılabilir ve bu sayede nükleer enerji çevreye zarar 
veren fosil yakıtlara göre daha cazip bir alternatif  

oluşturabilir.

MOLEKÜLLER NÜKLEER ATIKLARDAN RADYASYONU TEMİZLEYECEK

Günlük hayatımızın vazgeçilmezi haline gelen parfümün üretim yöntemleri 
değişmeye başladı. Uzun zamandır süren araştırmaların sonuç vermesiyle 
birlikte doğal yöntemlerin kozmetiğin geleceğinde rol oynayacağını kaydeden 
fütüristler, bu yöntemin daha sürdürülebilir olacağını belirtiyor.

Indiana Üniversitesi’nde geliştirilen cyanostar molekül modeliyle nükleer 
atıklardan radyoaktif maddelerle su ve topraktaki kirleticiler temizlenebilecek.

GELECEĞİN PARFÜMLERİ

FÜTÜRİSTİK
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K
imya sanayinde yaklaşık 

2 bin 600 kimyasal madde 

ve müstahzarları üretiliyor. 

Bu üretimlerde kullanılan 

yöntem ve teknolojilerin 

bir kısmı küresel rekabete 

ayak uydurabilecek seviyede iken, bazı 

alanlarda ise yeniden yapılanmanın 

gündeme gelmesi gerekiyor. Sektörün 

özellikle 2023 hedeflerine ulaşabilmesi 

için yaşanan sorunların çözülmesine 

yönelik başlatılan çalışmaların ivedilikle 

takip edilmesi ve sonlandırılması önem 

arz ediyor. Bu kapsamda 2017-2020 

yıllarını kapsayan Türkiye Kimya Sektörü 

Strateji Belgesi ve Eylem Planı’nın ortaya 

koyduğu tüm sorunların irdelenerek çözülmesine yönelik 

dört ana hedef  ortaya kondu. Bunlar, ‘sektörün yatırım 

yeri, kümelenme ve büyük ölçekli yatırım imkanlarını 

geliştirme’, ‘katma değeri yüksek kimyasalların üretimini 

özendirme’, ‘üretim ve yatırımın önündeki engellerin 

kaldırılması’, ‘sektörün kalifiye eleman sorununun 

çözülmesi’ ana başlıklarında ele alınarak kimya sanayinin 

önünde duruyor. Bu hedefler, kimya sanayi 

için sürdürülebilirliğin yanında daha çok çevre 

ve daha çok büyümeden fazlasını ifade ediyor.

“Sektör, 2023’e kadar 
yol haritasını belirledi
Plastikten kozmetiğe, kauçuktan boya 

endüstrisine kadar birçok alanda Türkiye 

ekonomisi için kritik öneme sahip olan kimya 

sanayi, neredeyse tüm sektörlere hammadde 

ve ara malı temin eden, deyim yerindeyse 

ülkenin üretim gücünün nabzını tutan bir 

iş alanı. Kimya sanayinin üretim, istihdam 

ve ihracatta yarattığı değerlere dikkat çeken 

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 

İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu 

Başkanı Murat Akyüz, ülke ekonomisine sağladıkları katkıyı 

her yıl artırdıklarını ve katma değer yaratma potansiyellerini 

yükselterek stratejik sektörler arasında olduklarına vurgu 

yapıyor. Kimya sanayi temsilcileri olarak endüstrinin 

büyüme stratejisi için çalışmalarını son hızla sürdürdüklerini 

kaydeden Akyüz, “İKMİB olarak geçtiğimiz yıl AT Kearney 

Danışmanlık’la ‘Türkiye Kimyevi Maddeler Sektörü İhracat 

‘KİMYA ÜSSÜ’ 
KİMYA SANAYİNDE 

REKABETİN 
ÖNÜNÜ AÇACAK

Global çapta 20 milyon kişiye istihdam sağlayan kimya sanayi, yıllık 
5 trilyon doları geçen satış rakamlarıyla tarım, otomotiv, inşaat ve ilaç 

gibi nihai pazar endüstrilerinin omurgasını oluşturuyor. Ülkemizde 
de sektörün yapı taşlarının yerine oturarak küresel rekabette payını 

artırabilmesi için yer, kümelenme ve büyük ölçekli yatırımların önünü 
açacak eylemlerin ivedilikle hayata geçirilmesi gerekiyor.

Murat Akyüz
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Büyüme Stratejisi Raporu’nu hazırladık. Rapor sonucunda 

sektörün 2023’e kadar olan yol haritasını belirledik. Kimya 

sanayinin içinde bulunduğu durumun analizini yapan bu 

çalışma, mevcut tabloyu objektif  biçimde ortaya koyuyor. Bu 

çıktıları değerlendirdiğimizde kimya sektörü için 2023 yılına 

kadar hedeflediğimiz 50 milyar dolarlık ihracat rakamlarına 

ulaşmak adına 10 adımdan oluşan bir stratejinin uygulanması 

gerektiğini görüyoruz” diyor.  

“Yüksek enerji maliyetleri düşürülmeli”
AB ile Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi ve 

ihracatçımız aleyhine işleyen ikili STA anlaşmalarında 

Türkiye’nin de mutlaka taraf  olması gerektiğini kaydeden 

Akyüz, şu bilgileri veriyor: “Bir diğer önemli çıktı ise kimyanın 

var olan üretim modellerini yeniden gözden geçirmesi ve 

katma değeri yüksek spesifik özel kimyasalların üretimine 

yönelmesi. İhracatçılarımızın rekabetçiliğini azaltan yüksek 

enerji maliyetlerinin de düşürülmesi lazım. Kimya sektörünün 

bir türlü çözüme kavuşturulamayan sektörel kümelenme 

ihtiyacı da bir kez daha karşımıza çıkıyor. Ayrıca kimya 

sektörünün hammaddede dışa bağımlılığı giderek artıyor. 

Petrokimyada yeni yatırımların gerçekleşmesi yakın zamanda 

mümkün görünmediğinden hammadde tedarikini güvence 

altına alacak yeni formüllere ihtiyaç duyuyoruz. Dış ticaret 

açığının 40 milyar dolara ulaştığı kimyanın girdi güvenliğini 

yurt dışında satın alma ya da ortaklıklarla sağlaması bu 

formüllerden biri. AR-GE’de ölçek sinerjisinin yaratılması, 

katma değerin artırılması, müşteriye özel ürün geliştirme 

ve ihraç pazarlarında inovasyonun ticarileştirilmesi ise 

önümüzdeki yıllara yönelik izlememiz gereken diğer stratejiler 

olarak öne çıkıyor. Tüm bu başlıklar bizlere odaklanmamız 

gereken noktaları göstermesi açısından büyük önem taşıyor.”

Hedef, katma değeri yüksek kimyasallar
Sürdürülebilir ihracat ve kalkınmanın yolunun ülkemizde 

yüksek katma değerli ürünlerin üretilmesinden geçtiğinin altını 

çizen Akyüz, “Yüksek teknoloji ürünleriyle yapılacak ihracat 

ülkemize küresel pazarlarda rekabet avantajı kazandırırken 

cari açığın kapanmasına da büyük katkı sağlayacak. Kimya 

sanayi olarak Türkiye ortalamasının üzerinde katma değer 

üretmeyi hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşabileceğimiz plastik, 

ilaç, medikal, kozmetik, kauçuk, boya gibi yüksek katma değer 

potansiyeli olan ürün gruplarına sahibiz. Örneğin, medikalde 

kilogram başına ihraç birim fiyatı 20 dolara, ilaçta 15,5 dolara 

çıkıyor. Türkiye ortalamasının çok üzerinde rakamlar… Yeni 

teknolojilerin kullanımıyla mevcut seviyelerin çok üzerine 

çıkabilir ve yarattığımız değeri artırabiliriz” diye konuşuyor. 

Diğer yandan kimya alt sektörleri bazında değişiklik 

göstermekle birlikte genel olarak yüzde 80 gibi yüksek oranda 

ithalata bağımlı bir sanayi yapısının bulunduğunu ifade 

eden Akyüz, AR-GE yatırımlarıyla katma değeri yüksek 

ürünlere yönelmenin bu açıdan önemli olacağını ve yaşanan 

dezavantajın ortadan kaldırılabileceğine inandığını kaydediyor. 

İhracat hedeflerine AR-GE ile ulaşabileceklerinin altını çizen 

Murat Akyüz, bu alandaki faaliyetleriyle ilgili şu bilgileri 

veriyor: “Ülkemizde AR-GE’ye yapılan yatırımların GSMH’ye 

oranı 2015 yılında 1,06 dolar. Kimya sektörüne baktığımızda 

AR-GE harcamasının 3 dolar olduğunu görüyoruz. Yani 

kimya, Türkiye ortalamasının üç katı AR-GE harcaması 

yapıyor. Diğer taraftan kimya sektöründe 25 bine yakın 

işletme varken AR-GE merkezi sayısı 25. Bu rakamın mutlaka 

yükselmesi lazım.”

“Markalaşmaya önem verilmeli”
Üretim kalitesiyle dünyadaki rakipleriyle rahatlıkla rekabet 

eden ihracatçıların değeri yüksek ürünlere ağırlık vermesi ve 

markalaşmaya yatırım yapması gerektiğinin önemine işaret 

eden Akyüz, “İhracatçılarımız katma değerli üretimi artırmak 

için dünya çapında yeni teknolojileri takip ediyor, tesislerini 

bu yönde modernize ediyor ya da yeni tesisler kuruyorlar. 

Ayrıca AR-GE merkezi başta olmak üzere ilgili AR-GE ve 

inovasyon desteklerinden yararlanıyor, üniversite ve araştırma 

kurumlarıyla ortak yenilikçi projeler gerçekleştiriyorlar. 

Giderek artan bilinç ve devletimizden gelen teşvikler sayesinde 

her iki konuda da önemli adımlar atılsa da yeterli değil, 
yapılabilecek çok fazla iş var. İyi yetişmiş insan gücü, 

AR-GE çalışmalarının desteklendiği bir ortam ve girişimci 

bakış açısıyla katma değeri yüksek yenilikçi ürünler 

geliştirmekte zorlanmayacağımız, bu güçte olduğumuz 

inancındayım. Üniversite-sanayi işbirliği modelinin doğru bir 

şekilde hayata geçirilmesi de AR-GE çalışmalarında sıçrama 

etkisi yapacak” ifadesini kullanıyor.

Sürdürülebilir gelecek için
Sürdürülebilir bir üretimin tüm sektörlerde olduğu gibi 

kimyada da üzerinde en çok konuşulan konuların başında 

geldiğini kaydeden Akyüz, “Çevre bilinci son yıllarda arttı 

ve önemi her geçen gün daha çok anlaşılıyor. Sektörümüzde 

alternatif  enerji üretimi, atıkların geri kazanımı, düşük 

karbon ayak izine sahip üretim teknolojileri alanında 

önemli yatırımlar yapılıyor. Firmalarımız atık yönetimi ve 

çevreye dost üretim konusunda standartların gereğini yerine 

İHTİSAS SANAYİ ORGANİZE BÖLGESİ GEREKİYOR

Chemport projesi kimya sanayi için kritik değere sahip. 
Sektör temsilcileri kimya endüstrisinin taşıdığı önemden 
bahsederken, halen Türkiye’nin bir kimya ihtisas organize 
sanayi bölgesi olmamasını doğru bulmuyor. Sektörün yer-
leşme ve kümelenme sorununu çözmek adına gerekli olan 
kimya ihtisas organize sanayi bölgesi için limanı olan, strate-
jik ve büyük ölçekli yatırım yerleri gerekiyor. Geçtiğimiz yıl 
itibarıyla yaklaşık 40 milyar dolarlık açık veren kimya endüs-
trisi için kurulacak bu organize sanayi bölgesi ithal edilen 
ürünlerin önemli bir kısmının üretilmesi noktasında ciddi 
rol oynayacağı için uzmanlar bir an önce bu organizasyonun 
gerçekleşmesi gerektiğini ifade ediyor.
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bilgileri veriyor: “Bu nedenle sektörde bilimsel ve teknolojik 

stratejilerin ön plana çıkarılması, AR-GE ve inovasyona 

yönelik daha fazla çalışma yapılması gerekiyor. Yüksek katma 

değerli ve çevreye duyarlı ürünler üretip, bu ürünleri ihraç 

ederek ülkemizi bir yatırım üssü haline getirebilir, dünyada 

söz sahibi yapabiliriz. Ancak bu hedeflere ulaşabilmek 

için AR-GE harcamalarımızın GSYİH içindeki payının 

arttırılması, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi, ilgili 

devlet desteklerinin artırılarak devam ettirilmesi şart. Ayrıca 

AR-GE bilincinin artırılması ve kimya sektöründe nitelikli 

insan gücü yetiştirilmesi de büyük önem taşıyor.”

Endüstrinin yer sorunu çözüm bekliyor
Sektörün yol haritasını çıkartan Türkiye Kimya 

Sanayicileri Derneği ve TOBB Kimya Sektör 

Başkanı Timur Erk, endüstrinin önce ‘yer ve 

yerleşme’ sorunu olduğunu belirtiyor. Erk, kimya 

sanayi için Batı Akdeniz’de İspanya Tarragona 

bölgesinde olduğu gibi Doğu Akdeniz’de de 

büyük bir kümelenmenin sağlandığı bir üs 

kurulması gerektiğine inanıyor. Erk, sektör 

sözcüsü olarak “Gelişmiş bir Türkiye ve gelişmiş 
bir kimya sanayi için farklı coğrafyalarda 

oluşturulmuş modeller örnek alınabilir” diyor. 

Kimya sanayi bazında bugün gelinen nokta 

açısından önemli gelişmeleri Jurong Adası 

(Singapur), Rotterdam (Hollanda), Antwerp 

(Belçika) ve Tarragona (İspanya) olarak sıralayan 

getiriyor. Kurumsallaşma, büyüme ve kârlılıklarının artışıyla 

çevre konusundaki duyarlılığın arttığını ve daha geniş bir 

perspektifle hareket edildiğini görüyoruz. İKMİB olarak 

İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteği, Boğaziçi Üniversitesi 

Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Merkezi ile İstanbul 

İl Çevre Müdürlüğü ortaklığında yürüttüğümüz ‘Yeşil Üretim 

Temiz Gelecek’ projemiz de sektörümüzdeki bilgi birikimi 

ve farkındalığı artırmada önemli rol oynadı. Ürünlerin iklim 

değişikliği gibi çevresel etkileriyle enerji ve kaynak tüketimi 

üzerindeki etkilerini iyileştirmeyi amaçlayan ‘Yeşil Üretim 

Temiz Gelecek’ projesi kapsamında, kimya firmalarının üretim 

süreçleri ve ürün yaşam döngülerini analiz ederek, firmaları 

uluslararası rekabet seviyesine taşıyacak yöntem ve politikalar 

geliştirilmesi konusunda çalışmalar 

gerçekleştirdik” diyor.

Üniversite-sanayi işbirliği 
daha fazla geliştirilmeli
“Ülkemizde kimya sektörünün özellikle 

orta ve yüksek teknolojili ürünlerde Avrasya 

Bölgesi, uzun vadede ise dünya genelinde 

bir üs olarak konumlandırılabileceğini 

öngörüyoruz” ifadesini kullanan Akyüz, 

kimya sanayinde teknolojide yaşanan 

hızlı değişimle birlikte dünya ticaretinde 

de doğru orantılı bir artış yaşandığını ve 

rekabetin bu yönde şekillendiğinin altını 

çiziyor. Akyüz, gelişmelerle ilgili olarak şu 
Timur Erk
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Erk, global anlamdaki bu iyi örneklerin önce yer sorununu 

çözdüklerine dikkat çekiyor. Bu başarılı örneklerin de 

kamulaştırma modeli kullanarak hayata geçirildiğinin aktaran 

Erk, “Sanayinin her dalında olduğu gibi ulaşım, lojistik de 

bunun için destek vermiş. Türkiye’nin de yıllardan beri kimya 

sanayine ev sahipliği yapacak bir projesi var: Chemport… Bu 

proje için 30 bin dönüm yerden bahsedilmesine rağmen henüz 

pratiğe geçilemedi” ifadesini kullanıyor. 

Denizde çözülen plastiklerden 
depreme dayanan kolonlara
Timur Erk, GSMH içinde kimya sanayinin payının 10 sene 

önceye göre yüzde 22’den yüzde 15’lere kadar düştüğüne 

işaret ediyor ve “Yeniden kimya sektörünün payının yüzde 

22’lere yükseldiğini düşünün. O zaman Türkiye ekonomisinin 

yakalayacağı ivme ortada. Stratejik sektörlerin yatırım 

açısından önü açıldığında her sektörü sürükleyecek ve hacimler 

daha da büyütecek” diyor. 

Kimya sanayinin her endüstriyi besleyen ve sürdürülebilirlik 

anlamında çok farklı söylemleri dile getiren bir sektör 

olduğuna değinen Erk,  ‘Dünyada kimya sanayi nereye 

gidiyor?’ diye sorulduğunda ise sanayinin gelecek hedefinin 

katma değeri yüksek kimyasallar üzerinde yükseldiğine işaret 

ediyor.  Erk, bu alandaki faaliyetleriyle ilgili örnekleri de 

anlatırken, Türkiye için önemli iki çalışmaya dikkat çekiyor. 

Bunlardan birinin kirlenen denizler, ikincisinin de kentsel 

dönüşüm olduğunu belirten Erk, “Denizlerdeki kirlenmeyi 

önlemek önemli. Denizde 100 sene çözülmeden kalabilen 

plastikler bozulmuyor ama bazı fiziksel şartların etkisiyle 

parçalanıyorlar. Üstelik o mikro plastikler özellikle balıklar 

tarafından algılanıyor, yeniyor ve ölümlere neden oluyor. Bu 

nedenle bio bozunur ürünler de önemli. İkincisi de yine bizden 

bir konu. Deprem kuşağında bir ülke olarak kentsel dönüşüm 

yapıyoruz ve binalarımızı yeniliyoruz. Her daire için harcanan 

tutar 100-150 bin doları buluyor. Halbuki kimya sektöründe 

bunun farklı bir karşılığı var. Kolonların etrafını streç folyo, 

karbon elyafla sarıp depreme hazır hale getirebiliyorsunuz” 

diyor. 

Ayrıca kimya sanayinin bioteknolojik kimyasallar, nano 

teknolojik kimyasallar ve kompozitlerin dünyanın geleceği 
açısından önemli olduğunun altını çizen Timur Erk, “Ambalaj, 

atık su değerlendirme, ilaç gibi ürünlere ihtiyaçlar ciddi oranda 

artacak. Bio bozunur ürünler, bio plastikler konusunda sürekli 

inovasyon ve atılım gerekiyor” düşüncesinin altını çiziyor. 

Marmara Ereğlisi de seçenek olabilir
Kimya sanayinin içinde 40 yıldır yer aldığını hatırlatan Erk, 

sektörün yer ve yerleşme sorununu anlatırken uluslararası 

kimya sanayi kümelenmelerinden de örnekler gösteriyor. u 

an hükümetin gündeminde olan İzmir Çandarlı ile Adana 

Yumurtalık’ın düşünüldüğünü ama sanayi olarak Marmara 

Ereğlisi’ni de öneri olarak sunmak istediklerini belirten Erk, 

“Yerleşme sorunu hallolsun, yatırım ortamı iyileştirilsin, 

eğitim sorunları çözülsün, yeni, yaratıcı, analitik düşünceye 

sahip bir eğitim sistemi kurgulansın, Türkiye’nin aşamayacağı 
hiçbir engel yok. Türkiye’de 80 milyon nüfus var. İç piyasada 

satılan kimyasalların yüzde 35’i tüketim kimyasalları. Demek 

ki sürükleyici bir güç var. Türkiye’de iç pazarın dinamiği, çok 

uluslu yatırım yapan şirketleri, büyük yerli ve uluslararası aktör 

haline gelmiş yatırımcıları var. Bu yatırımcıların önünü açmak 

için aşırı dozdaki regülasyonun da düzenlenmesi gerekiyor” 

açıklamasını yapıyor.

OSB’nin karakterine uygun meslek okulları şart
TKSD Başkanı Erk, eğitimde yaratıcı, inovatif, rasyonel ve 

analitik düşünceye sahip öğrenciler yetiştirilmesini mümkün 

kılan bir modele geçilmesi gerektiği üzerinde de durarak, 

“Türkiye’de kimya sanayinin gelişmesi için AR-GE, inovasyon 

ve tasarım merkezlerine şiddetle ihtiyaç var. Eğer bu üçü 

olmazsa, katma değeri yüksek kimyasal üretemiyorsunuz. Bu 

da iyi bir eğitim gerektiriyor” diyor. Kimya sanayi özelinde 

durumu, “40 tane AR-GE merkezine kalifiye, lisansüstü, 

doktoralı kimyager ya da kimya mühendisi bulamıyorsak, 

üniversitelerimizde kimya mühendisliği ve kimyager giriş 
puanları eskisine nazaran yüzde 20 düşmüşse, bu çok vahim 

bir durum” sözleriyle özetleyen Erk, bu konuda proaktif  

davrandıklarını anlatıyor.

Erk, “Kimya mühendisliği eğitimi veren 12 üniversitenin 

bölüm başkanlarıyla konuştuk, panel yaptık, sonuçlarını 

hazırladık. Bizim sektörümüzde de mavi yakalı, ara insan 

gücüne ihtiyacımız var. Biz iyi eğitilmiş ara insan gücü 

yetiştiremiyoruz. Ne yapmamız lazım? Branş okullarımız var. 

Boya sanayine odaklı, destekli bir branş meslek okulumuz var. 

Bir deterjan, bir kozmetik, iki plastik var. Bunların sayısını 

artırmamız lazım. u anda geleneksel meslek okullarıyla bir 

yere varamıyoruz. Bütün OSB’lerde bunu yaptılar ama artık 

hakiki anlamda destek vermek lazım. OSB’nin karakterine 

uygun branş meslek okulları şart. Bu olduğu takdirde ancak 

katma değeri yüksek kimyasalların üretimine geçilebilir” 

ifadesini kullanıyor.

YÜZDE 95’İ KOBİ

Kapıya park ettiğiniz o çok sevdiğiniz kırmızı arabanın 
boyası, her hafta izlemeye doyamadığınız takımın peşin-
den koştuğu meşin yuvarlağın tutkalı, bugün hangisini 
kullansam dediğiniz parfüm, az evvel elinizde tuttuğunuz 
kahve, hep daha sağlıklı olsun diye uğraştığınız gıda, 
hanımefendinin dudağındaki ruj, gözündeki sürme... Biraz 
daha derine gidersek sanayideki çarkları çalıştıran enerji, 
hastalanınca içtiğiniz antibiyotik… Bu saydıklarımızdan 
daha fazlası da var… Yüzde 95’inin KOBİ’lerden oluştuğu, 
istenen ölçüde olmasa da dünya devlerinin de gelip 
yatırım yaptığı bir sektör olan kimyanın hayatımıza do-
kunduğu alanlar oldukça fazla. 30’dan fazla sektöre can 
veren ve yatırım ufuklarını 30-40 seneyle ölçen bu sektör, 
bölgesinin yatırım üssü olmak istiyor.
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“Uluslararası aktör 
olmak lazım”
Dow Türkiye ve Orta 

Asya Başkanı İhsan 

Necipoğlu, yer ve 

yerleşke sorununun 

altını çizerek, “Kimya 

sektöründe ölçek 

konuşuyorsunuz. Küçük 

bir kimya şirketi artık 

yok! ‘Bir kimya şirketimiz 

olsun, Türkiye’ye yetsin’ 

dönemi bu global 

konjonktürde geride 

kaldı. Büyük düşünmek 

ve uluslararası aktör olmak lazım… Bunun için de 

büyük risk almak lazım… Kimya sektörünün geleceğini 

pazar ve imalat sanayi çeşitliliğinin üzerine koyabiliriz” 

değerlendirmesinde bulunuyor.

“Teknoloji, ihtiyaçlara cevap vermeli”
Necipoğlu, global konjonktürün işin Dow tarafındaki 

yansımasını üç maddede özetleyerek, “İnsan, 

katma değer ve ileri teknoloji…” diyor. Necipoğlu, 

“Teknolojinin sürekli olarak ihtiyaçlara cevap vermesi 

lazım. Dow olarak çok övündüğümüz ters ozmoz 

teknolojimiz var. Bu teknolojiyle suyu temizliyoruz. 

Dijital teknolojiyle veri tabanlı bir anlayışa gidiyoruz. 

Artık bir yerde veri tabanı hammadde haline geliyor. 

Enerjiyi kullanıp ne kadar çok insanın ihtiyaçlarıyla 

buluşturabiliyorsunuz? Ne kadar çabuk yeni ürün 

geliştirebiliyorsunuz? Dow tarafından yayınlanan son 

bir istatistiğe göre, son iki senede her yıl ciromuzun 

yüzde 30’u yeni ürünlerden oluşuyor. Bu 48 milyar 

dolarlık cironun 16 milyar doları demek. Dinamizm, risk 

almak, veriyi doğru yorumlamak... Artık işin özü buraya 

gidiyor” bilgisini veriyor.

“Enerjiyi garantiye almak gerekiyor” 
İhsan Necipoğlu, Türkiye’de kimya sanayinin bir 

üs olarak konumlanamamasında yer ve yerleşme 

konusunun çok önemli bir sorun olarak ön plana 

çıktığını kaydederken, “Sektör açısından olmazsa 

olmaz bir başka faktör daha var; o da hammadde ve 

enerji. Dow’un son yaptığı yatırım Suudi Arabistan’da. 

Suudi Arabistan’da pazar yok. Türkiye’de var ama 

Türkiye’de petrol yok, hammadde yok, en önemlisi 

de doğalgaz yok. Oysa gazdan başlayarak ana 

kimyasallara geçmeniz mümkün. Enerjiyi garantiye 

almanız lazım. Bizim işimiz enerji değil ama 

rekabetçi bir fiyata enerjiyi alıp, geri kalan riskleri 

yönetebilirsiniz. Kimya sektöründe artık ölçek 

konuşuyorsunuz” diyor. 

“Sanayi büyüdükçe 
kimya yatırımlarının da 
payı artar”
BASF Türk Kimya CEO’su 

Buğra Kavuncu ise Türkiye 

ekonomisinde tüm yolların 

kesiştiği cari açık boyutuna 

dikkat çekiyor. Kavuncu, 

“Ülkemizde cari açığın 

önemli bir bölümü enerjiden 

kaynaklanıyor. Ancak 

unutmamalıyız ki ikinci 

sırada kimya sektörü geliyor. 

Enerjide dışa bağımlılığın 

devam edeceğini hep 

söylesek dahi kimya sektörü müdahale edebileceğimiz ve 

gidişatı değiştirebileceğimiz bir alan” diyor. Kimya sanayinin 

büyürken diğer sektörlerdeki büyümeyi de tetikleyici özelliği 
olduğuna işaret eden Kavuncu, “Kimya sektörü sanayisever. 

Sanayi büyüdükçe kimya yatırımlarının da payı artar” 

yorumunu yapıyor.

60 binden fazla ürünü yeniden şekillendirdi
BASF’ın global olarak akıllı enerji, şehir hayatı ve beslenmeye 

odaklandığına değinen Buğra Kavuncu, kimya sanayinin 

elektrikli otomobil için pil konusundaki çalışmalarına da atıfta 

bulunarak aracın menzilini ileriye taşıyacak çalışmalardan, 

bir gıdanın raf  ömrünü uzatmaya kadar pek çok çalışmanın 

kimya alanında yapıldığını vurguluyor. Kavuncu, “BASF 

olarak 60 binden fazla ürünü, belirli kriterlerle değerlendirdik. 

Bu değerlendirme sonucunda dört grup oluşturduk. Bir tanesi 

‘accelerator’ (hızlandırıcı, ivme kazandırıcı) dediğimiz grup. 

Piyasanın sürdürülebilirlikle ilgili tüm standartlarını karşılıyor. 

Bu ürünler, toplam portföyümüzün yüzde 23’ünü, performans 

grubu ürün gamının yüzde 74’ünü oluşturuyor. Bahsi geçen bu 

ürünler, sürdürülebilirlik anlamında bizim hammadde tedarik 

ettiğimiz sanayiciye ilave bir değer kazandırıyor. Yüzde 0,3’lük 

‘challenger’ (meydan okuyan) dediğimiz bir grup var ki bu 

ürünlerin artık sürdürülebilirlik kriterlerine sahip olmadığı ve 

zaman içerisinde yerine yeni bir ürün konulması gerekliliği 
analiz edilmiş” diyor.

“Türkiye, ekonomik çeşitliliğiyle yatırımcı çeker”
Buğra Kavuncu, uluslararası yatırımcıların kimya sektöründe 

hammadde, pazar, istikrar ve huzura odaklandığını belirterek, 

ekonominin çeşitliliğinin uluslararası yatırımcıyı bu pazara 

çekecek en önemli argüman olduğunu savunuyor. Kavuncu, 

Türkiye’nin AR-GE trenini yakalaması halinde ekonomisine 

ekleyeceği katma değerle ihracatının yıldızını daha da 

parlatabileceğini belirterek, “Macaristan’ın doğusundan Güney 

Kore’ye kadar olan coğrafyaya baktığınızda ekonomisini en fazla 

çeşitlendirmiş ve farklı segmentler açısından gelişme sağlayabilmiş 
ülke Türkiye. Türkiye’nin ihracatını Rusya ile karşılaştırdığınızda 

 İhsan 

Necipoğlu Buğra Kavuncu



CHEMIST 15

parasal olarak Rusya Türkiye’yi geçebilir. Ama iki ülkenin ihracat 

ürünlerine baktığınızda Rusya’nın 450 milyar dolarlık ihracatının 

çok büyük kısmının hammadde olduğunu görüyorsunuz. Bu 

hammaddenin bir kısmı enerji, bir kısmı maden ürünleri, büyük 

bir kısmı savunma sanayi. 450 milyar dolarlık Rusya ihracatının 

yaklaşık 70-75 milyar doları imalat sanayinden. Türkiye’nin 

ihracatı Rusya’nın dörtte biri ama yüzde 90’ı imalat sanayinden. 

Türkiye bunun üzerine AR-GE trenini yakalayarak katma değer 

ekleyebilirse Güney Kore’nin yapabildiği birim/kg fiyatlarını 

yukarı çekecek eşiği aşabilirse, bu rakamlar çok daha yukarıya 

çıkar. Dolayısıyla bizim uluslararası yatırımcıyı Türkiye’ye 

çekebilmek adına çok daha güçlü argümanımız ve kozumuz 

olacak” diyor. Buğra Kavuncu, “Ortadoğu, Afrika, Rusya, CIS 

ve Türkiye’nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan pazarlar 

içerisinde şirketimizin işlem hacmine baktığımız zaman Türkiye 

olarak iş büyüklüğümüzün Afrika Kıtası’ndan, Ortadoğu’dan, 

Rusya veya CIS ülkelerinden çok daha fazla olduğunu görüyoruz” 

gerçeğine dikkat çekiyor.

“Stratejik anlamda 
ekonominin gelişmesi 
için önemli”
TSKB Sürdürülebilirlik 

Danışmanlığı A –Escarus 

Genel Müdürü Hülya Kurt, 

“Kimya her sektörün yapı 

taşı. İlaçtan otomotive her 

sektörün içinde kimyadan 

bir parça var. Bir ülkenin 

kimya sektörü ne kadar 

güçlenirse, sanayi ve 

teknoloji kaslarını o kadar 

kuvvetlendirebiliyor. 

Ülkemizdeki kimya sektörü 

önceliklerine gelecek 

olursak birçok sektörün hammadde ve ara mamul tedarikçisi 

konumunda. Sektörün ithalat bağımlılığının azaltılması 

stratejik anlamda ekonominin gelişimi için önem arz 

ediyor. Kimya sektörü için ürün portföyünde katma değerli 

ürünlere ağırlık vermek, ithalata bağımlılığı azaltacak üretim 

süreçlerini ülke içerisine çekecek yatırımları teşvik etmek 

sektörün uluslararası düzeyde sürdürülebilir bir rekabet 

gücüne ulaşması için elzem” diyor.

Hammadde de dışa bağımlı 
Kimya sanayinin ilişkili olduğu birçok sektörle etkileşimini 

ve süreçlerinde verimliliği artırması açısından kümelenme 

modellerinin sektörün paydaşları tarafından tartışılarak 

geliştirilmesinin de önemine işaret eden Kurt, üretim sanayini 

besleyen iki temel girdiden birinin enerji diğerinin kimya 

sektörü olduğuna dikkat çekiyor. Kurt, şöyle devam ediyor: 

“Kimya sektörünün sürdürülebilirliği noktasında en temel 

öğeler yüksek hammadde ve ara malı ithalatı bağımlılığı. 
Kullanılan hammaddenin ithal ve yerli oranı yüzde 70-30. 

Türkiye’de kimyasal ürünler imalatı sanayi, petrol, doğalgaz 

gibi enerji kaynaklarının yetersiz ve petrokimya üretim 

kapasitesinin düşük olması sebebiyle ithalata bağımlı şekilde 

kurulmuş ve aynı şekilde gelişmeye devam ediyor. Kimya 

sektörü güçlü olursa bu sanayiye de fırsat yaratır. Kimyasal 

hammadde ve enerji girdi olarak var olursa AR-GE desteğiyle 

ve inovasyonla katma değerli ürünlere dönüşebilir. Bu şekilde 

gelişecek sektör Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma modelinde 

rekabet üstünlüğü sağlar. İhracatın içinde yüksek teknolojili 

ürünlerin payı yüzde 3-5 aralığında seyrediyor. AR-GE 

yatırımlarının hız kazanmasıyla yüksek katma değerli, ileri 

teknoloji ürünlerin üretilmesi ve bu sayede global pazarlarda 

rekabet avantajı kazanılması mümkün olabilir”

 Hülya Kurt
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T
ürkiye 2030 yılına dek sera gazı salım miktarını 

yüzde 21 oranında azaltma hedefini (niyet edilen 

ulusal katkı beyanı) 30 Eylül 2015 tarihinde 

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve 

Sözleşmesi (BMİDÇS) sekreteryasına sundu. 

Bundan böyle ‘Türkiye İklim Değişikliği ile 

Mücadele 2030 Yol Haritası’nı baz alarak  ilerleyeceğiz. 

Bilindiği üzere AB Uyum Süreci’nde birincil ve ikincil çevre 

mevzuatını hazırlayan ülkemiz önemli ilerlemeleri başardı. 

Sanayimize, kimya sektörüne ulusal azaltım hedefi için 

görevler düşüyor. Ülkemizde toplam sera gazı salımlarının 

yaklaşık yarısını oluşturan elektrik ve buhar üretimiyle enerji 

yoğun olan çimento, demir-çelik, rafineri, seramik, kireç, kâğıt, 
cam gibi sektörler için ‘Sera Gazı Emisyonları Takibi’ ilgili 

yönetmelikle yapılıyor. Ulusal sera gazı emisyonları, Çevre ve 

ehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü İklim 

Değişikliği Dairesi Başkanlığı Sera Gazlarının İzlenmesi ve 

Emisyon Ticareti ube Müdürlüğü’nün görev alanına giriyor, 

diğer sektörler için gönüllülük esas.

Öncelikle mevcut durumlar saptanmalı
Kimya sektörümüzün firmaları sera gazlarını azaltmak, diğer 

deyişle karbon ayak izlerini düşürmek üzere öncelikle mevcut 

durumlarını saptamalı. Kaynaktan son kullanıma, ürünler 

sebep oldukları sera gazı salımlarıyla ‘Karbon Ayak İzi’ 

yapar. Her kimyasal, çifte karbon izine sebep olur. Kimyasal, 

sahip olduğu karbon ayak izinin yanı sıra girdi ve hammadde 

sağladığı ürün veya hizmetin karbon ayak izinde de yer alarak 

iklim değişimine etki ediyor. Karbon ayak izi, kişi, toplum, 

devlet, kuruluş, etkinlik, ürün ve hizmetin doğrudan veya 

dolaylı neden olduğu belli bir zamandaki sera gazı salımlarının 

karbondioksit eşdeğeri ölçüsü. Karbon ayak izi, çevresel 

sorumluluğun sayısal bir gösterimi… Karbon ayak iziyle insan 

kökenli sera gazı salımlarının çevresel etkisi, küresel karbon 

dengesine etkisini ortaya koyuyor. Karbon ayak izini bir şirket, 

toplam sera gazı salımını, ürünlerinin/hizmetlerinin sera gazı 

salımını bulmak üzere saptıyor. Karbon ayak izi tedarikçiden 

tedarikçiye (B2B) veya tedarikçiden son kullanıcıya (B2C) 

saptanabilir. irketler karbon ayak izini hesaplamak üzere 

yola çıktığında karbonu yönetmeye başlayarak düşük karbon 

ekonomisinin bir öğesi oluyor. Firmanın çevre için duruşunda, 

görünürlüğünde, somut verilere dayalı yeşilleşme, şeffaf  bir 

kurumsal sorumluluk olarak görülüyor.

Eko-etiketli ürünlerin önemi anlaşılmalı
Sera gazları miktarının hesaplanmasında iş dünyası ve 

hükümetlerce genel kabul gören en önemli belge, Dünya 

Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBCSD) ve Dünya 

Araştırma Enstitüsü (WRI) ortak girişimi tarafından 

yayınlanan Sera Gazı Protokolü (http://ghgprotocol.org) 

adresinde yer alıyor. Sera Gazı Protokolü girişimcilerin 

vizyonu, farklı ticari yapıları ve iklimle ilgili diğer 

girişimcilerin sera gazı emisyonu hesaplamasında tutarlı 

yaklaşımları benimsemelerini sağlamak için uluslararası sera 

gazı emisyonları hesaplama ve raporlama standartlarını 

uyumlaştırıyor. Karbon ayak izi hesaplanmasında gönüllü 

2016-2023 yılları arasında ülkemizde çevre için yapılması gereken 
yatırımların toplam tutarı 60 milyar euro… Kimya endüstrisinde artan 
ihracat doğrultusunda AR-GE-tasarım-inovasyon-marka dörtlüsüyle 
düşük karbon ekonomisinde ilerlemek ve sürdürülebilirlik stratejisini 
dünya standartlarında geliştirmek şart. Kısacası, kimya sektörü için hem 
çevre adına zorunlu çalışmalar hem de AB uyum sürecinde yeşil fırsatlar 
bulunuyor. Bunları iyi değerlendirmek gerekiyor. 

Prof. Dr. 
Filiz Karaosmanoğlu

TÜRKİYE’Yİ  
60 MİLYAR EURO KURTARACAK
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olarak sera gazı azaltımını amaçlayan ISO 14064 standart 

serisi kullanılarak firmanın sera gazı envanterinin belirlenmesi, 

kurumsal karbon ayak izinin saptanması, emisyon azaltımı, 

izlenmesi, denetlenmesi, doğrulanması ve raporlanması 

gerçekleştiriliyor. Böylece emisyon azaltım çalışmalarının 

yapılması ve en sonunda azaltım yapılamayan miktarda 

emisyon satın alımıyla denkleştirme sonucunda firma iklim 

değişikliğiyle mücadele etmeyi, düşük karbon ekonomisinde 

ilerlemeyi başarıyor. Bu belirlemenin yanı sıra şirketler ürün 

yelpazeleri için de karbon ayak izi belirleyebilirler. ISO 14067 

standardıyla ürün karbon ayak izi saptanıyor. Bu standart 

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (YDD: ISO 14040, ISO 

14044) ile şirketlerin çevresel taahhütlerinin uygunluğunu 

gösteren ISO 14020 çevresel etiketler ve bilgilendirmeleri 

seri standartlarını (ISO 14021, ISO 14024, ISO 14025) 

temel alıyor. Ürün veya hizmetin yaşam döngüsünün farklı 

aşamalarındaki çevresel etkilerinin belirlenmesi, beşikten 

mezara toprak, hava ve suya yapılan etkilerinin belirlenmesi, 

girdilerinin azaltılması, en iyi atık yönetimi, mevcut en temiz 

teknolojiyi kullanabilmek için YDD önemli bir karar verme 

ve karşılaştırma aracı. Ürünleri için YDD çalışması yapan 

kimya firmaları AB Eko-etiket Kurulu’na veya diğer eko-etiket 

uygulaması olan ülke mercilerine başvurarak çevre etiketine 

de sahip olarak, pazardaki yerlerini güçlendirip, çevreye saygı 

ve kurumsal sahiplenmelerini, sürdürülebilirlik yönetimlerini 

tüketicilerle paylaşabilirler. Eko-etiketli ürünlerin ihracat için 

önemi doğru ve yeterince anlaşılmalı.

‘Yeşil Kimya ve Yeşil Mühendislik’ 
daha fazla önem kazanıyor
Kimya sektörü sürdürülebilir üretim üst başlığında enerji, 

su, atık yönetimi ve hammaddeleri için kaynak verimliliği 
sağlayarak temiz üretim teknolojisine geçişle değişimi 

yakalayacak. Bu bağlamda ‘Yeşil Kimya ve Yeşil Mühendislik’ 

önem kazanıyor. Amerikan Kimya Derneği (ACS), 

sürdürülebilir kimya ve yeşil kimya için ‘Kimya ve kimya 

mühendisliğinin nasıl uygulanacağı konusunda farklı bir 

yol’ diyerek kimyasal toksisiteden kaynaklanan tehlikelerin 

azaltılması yanı sıra sürdürülebilir üretimin gerekliliklerini 

vurguluyor. Yeşil kimyanın hedefinin ekonomi, insan, 

yerküremizi korumak ve fayda sağlamak olduğunu belirten 

ACS’nin yeşil kimya ilkelerindeki atık önleme, daha az tehlikeli 

sentezler, kimyasallar için eko tasarım, enerji verimliliği, 
yenilenebilir hammadde kullanımı iklimle mücadelenin 

araçları olarak tanımlanabilir. Yeşil kimya sürdürülebilir bir 

gelecek inşa etmek için stratejik bir yol öneriyor.

Dokuz ilke öne çıktı
Mayıs 2013’te endüstri, akademi ve kamudan 65 kimyager 

ve mühendis ‘Yeşil Mühendislik: İlkeleri Tanımlama’ konulu 

konferans için Florida’da Sandestin Resort’da bir araya geldi. 

Dört gün boyunca araştırmalar sunularak, yeşil mühendislik 

ilkelerini tartıştılar ve konaklanan yerin adıyla altta sıralanan 

‘Sandestin Beyannamesi: Yeşil Mühendisliğin 9 İlkesi’ 

açıklandı: ‘Süreçleri ve ürünleri bütüncül olarak düzenleyiniz, 
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iklim değişimine dirençli yapmak için hazır. Kimya 

sektörümüz ilgili ulusal mevzuata göre ilerlerken, başta 

Avrupa olmak üzere ihracat yaptığı ülkelerin konumunu 

takip etmeli. Ülkemizin ihraç ettiği kimyasallar en temiz 

teknoloji çıktısı olmalı. Çünkü ‘2050 Düşük Karbon Yol 

Haritası’ ile ilerleyen AB’ye ihracat hiç kolay olmayacak. 

Bu nedenle ihracat hedefli yeni yatırımlar ve rehabilitasyon 

çalışmaları düşük karbon ekonomisinde olmalı. İklim 

değişimiyle mücadelede dünyadaki gelişimin dışında 

kalınmamalı. Firmalarımız her konuda olduğu gibi bu 

konuda da günceli izliyor. Hatta izlemek zorundalar demek 

de yanlış olmaz. İhracatın zorlu yolunda yeni bir engele daha 

sektörün tahammülü olmayacak. AB, kimyasallarımızın, 

ürünlerimizin karbon ayak izini talep etmeye başladığında 

firmalarımızda çalışmalar hız kazandı.

İklimle mücadele sektör için mali bir yük değil
Kimya sektöründe artan ihracat rakamları için AR-GE-

tasarım-inovasyon-marka dörtlüsü ve yerli teknolojik 

gelişmeyle düşük karbon ekonomisinde ilerlemek ve 

sürdürülebilirlik stratejisini geliştirmek şart. İklimle mücadele 

sektör için mali bir yük değil bilakis iklim değişimiyle 

mücadelenin avantajları sektörü bekliyor. Türkiye Avrupa 

Birliği Entegre Çevre Uyum Stratejisi (UÇES) belgesi 

güncellenmesi yapıldı. ‘Su Kalitesi, Atık Yönetimi, Hava 

Kalitesi, Endüstriyel Kirlilik ve Risk Yönetimi, İklim 

Değişikliği, Kimyasallar Yönetimi, Gürültü Yönetimi, Yatay 

Sektör ve Doğa Koruma’ alanlarına yönelik çalışmalar 

ilerliyor. Görüldüğü gibi kimya sektörü için hem çevre adına 

zorunlu çalışmalar hem de uyum sürecinde yeşil fırsatlar 

bulunuyor. 2016-2023 yılları arasında ülkemizde çevre 

için yapılması gerekli yatırım 60 milyar euro olarak 

açıklandı. AB çevre ürünleri ve hizmetleri sektörü 

yaşanan ekonomik krizlere karşın yeşil işler ve inovatif  

yeşil işler yarattı. Yeni meslek tanımları aranır oldu. 

Örneğin, eko-tasarım donanımlı mühendisler, 

mimarlar gibi, ‘yeşil kimyager ve yeşil kimya 

mühendisleri’ giderek önem kazanıyor.

Sektörel kırılganlıklar 
belirlenmeli

‘İklim Eylemi’ Birleşmiş Milletler 

Sürdürülebilir Kalkınma Küresel 

Hedeflerinin 13’üncüsü ve bu hedefin diğer 

16 hedefle de yakın etkileşimi var. Ülkemizde 

sanayi son beş yılda sürdürülebilirlik yönetimlerini 

sorgulamakta ve iklim değişimiyle mücadele 

duruşlarını belirliyor. Eylül 2017’de inşaat ve finans 

sektörleri gerçekleştirdi. Kimya sanayimiz iklim için 

sektörel stratejisini belirlemeli ve eylem planını hazırlamalı. 

sistem analizini kullanınız ve çevresel etki değerlendirme 

araçlarını entegre ediniz’, ‘insan sağlığını ve esenliğini 

korurken doğal ekosistemleri koruyunuz ve geliştiriniz’, ‘tüm 

mühendislik faaliyetlerinde yaşam döngüsü düşüncesini 

kullanınız’, ‘tüm madde ve enerji giriş ve çıkışlarının 

olabildiğince güvenli ve yararlı olduğundan emin olunuz’, 

‘doğal kaynakların tükenmesini en aza indiriniz’, ‘atıkları 

önlemeye çalışınız’, ‘yerel coğrafya, istekler ve kültürleri bilen 

mühendislik çözümleri geliştiriniz ve uygulayınız’, ‘mevcut 

veya egemen teknolojilerin ötesinde mühendislik çözümleri 

oluşturunuz. Sürdürülebilirliği sağlamak için teknolojinizi 

iyileştiriniz,  inovasyon yapınız ve keşfediniz’, ‘mühendislik 

çözümlerinin geliştirilmesinde toplulukları ve paydaşları aktif  

olarak irtibatlandırınız.’

Düşük karbonlu ekonomiye geçiş
Bu ilkeler aynı zamanda kimya sektörünün iklim dostu 

ilerleme yolundaki eylemleri. Kimya sektörünün yeşillenmesi, 

sera gazı azaltımı düşük karbonlu ekonomiye geçiş ve iklim 

değişimiyle mücadele demek. Bu yeşil kimya ilkelerin tümü 

üretimde sera gazı azaltımına ve en temiz teknolojiyle iklim 

dostu kimya sektörünün geliştirilmesi anlamına geliyor. 

Böylece kimya sektörü girdi verdiği sektörlerin ürünlerinin 

de daha düşük karbon izli ve iklim dostu olmalarını da 

sağlayarak çifte endüstriyel olumlu etki yaratabilir. Kimyanın 

gücü insanlığı iklim değişiminden korumak ve gezegenimizi 
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Çünkü iklim değişiminin yaratacağı riskler sektörel tedarik 

zincirini etkileyecek. Sektörel kırılganlıklarını kimya sektörü 

bizzat belirlemeli ve gerekli tedarik zinciri esneklik önlemlerini 

alarak kaynak verimliliği yaratmalı. Üretilirken ve tüketilirken 

karbon ayak izi yüksek enerjiyi verimli kullanmak, ‘Ulusal 

Enerji Verimliliği Eylem Planı’na hızla uyum sağlamak iklim 

değişimi mücadelesi için öncelik taşıyor. Enerji verimliliğinin azı 

çoğu olmaz. Kimya için nasıl bir damla petrol kıymetliyse her 

enerji yoğunluğu düşürme de bir o kadar teknik anlamlı. Kimya 

sanayicimizi enerji verimliliği seçenekleri bekliyor. ‘Verimlilik 

arttırıcı’ projeyle üretimdeki sera gazı azaltımına yapılacak 

katkıyı ülkemiz bekliyor.

Gezegenimiz yükünü aldı 
ve bizlere büyük görev düşüyor
‘Kimya Sektörü İklim Değişimi İle Mücadele Eylem Planı’ 

için lokomotif  İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 

İhracatçıları Birliği (İKMİB) olarak, alt sektörlerin 

dernekleriyle çalışma yapmak, küresel üreticilerin yanı sıra 

KOBİ’leri bir araya getirmek yararlı olacak. Türkiye Kimya 

Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2012-2016) içinde 

‘iklim değişimi’ tanımı yer almıyor. Ancak “Yüksek Katma 

Değerli, çevreye 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 gelmek” genel amacında ve metninde sürdürülebilir 

üretimle iklim değişimi ile mücadele gizli öznedir. Yeni planda 

konunun zikredilmesini ve “Sera Gazı Azaltımı Niyet Edilen 

Ulusal Katkı Beyanı” konusunda yapılacakların ortaya 

konmasını bekliyoruz.

Karbonu en iyi kimya yönetir
Kimyanın temeli karbon… Tarihsel gelişimde odun, kömür, 

petrol ve doğalgazdaki karbon, kimyasallarda yaşamımıza 

girdi ve vazgeçilemez kolaylıklarla yaşam kalitesini artırdı. 

Adı üstünde karbon… Etrafa baktığımızda karbon ve yeşil 
karbon (biyokarbon) her yerde. Bazen kömür karası, bazen 

pırlanta ışıltısı. Sera gazları salımı karbondioksit eşdeğeri 

olarak veriliyor. Karbon ve karbondioksit hep olacak ama 

karbonu yönetmek gerekiyor. Bunu da en iyi yapacak 

sektörün kimya olduğunu unutmamak gerekir. Aslında bizler 

kimyacılar olarak karbondioksidi severiz. Karbondioksit 

keşke gazoz şişesinde, dondurma paketinde durduğu gibi 

dursa, durmuyor. Küresel ısınma potansiyeli suçlu. Gün 

gelecek biyorafineriler karbondioksidi işleyecek, karbon 

nötr kimyasallar olacak. Karbondioksit tutma-depolama 

teknolojileri için bilim dünyası ve şirketler çalışıyor. İnsan 

dostu, güvenilir ve iklim değişimine dirençli kimyasallar için 

AR-GE merkezlerimiz uğraş vermeli. Kimya sektörü iklim 

dostu üretim için ilerlediğini, mevcut durumu ve hedefini 

toplumla ve girdi arz ettiği sektörlerle paylaşmalı. Dünya 

yeni bir iklim rejimine girdi, geç kalmamak gerek. Kimya 

sektörümüzde çevre ve iklim okuryazarlığı artmalı. Çünkü 

bugün dünyamızda iki konu çok önemli: Çatışmalar ve iklim 

değişikliği. İklim değiştikçe geleceğimiz de değişiyor. Bu 

yüzden kaybedecek zaman yok. 
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B
elarus veya diğer adıyla Beyaz Rusya, 
Avrupa ile Rusya Federasyonu arasında 
kalan, hatta Asya’nın ön kapılarından 
biri olan önemli kara ve demiryollarının 
kavşağında, petrol ile doğalgaz boru 
hatlarının kesiştiği, temel iletişim 

noktalarıyla dikkat çeken cazip bir ülke… Başta 
üretim tesisleri olmak üzere altyapısının büyük 
bölümü Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nden 
(SSCB) kalan Belarus’un bu alanlardaki yenilenme 
ihtiyacı gözleri bu ülkeye çeviriyor. Karayollarından 
otellere, fabrikalardan benzin istasyonlarına 
kadar birçok alanda iş imkanı mevcut olan ülkede, 
ayrıca tekstil boya ve kimyasalları ile otomotiv 
endüstrisi için de Türk girişimciler adına potansiyel 
var. Belarus, yatırım ve ihracat için gözden 
kaçırılmayacak bir pazar olarak Türk iş dünyasına 

adeta göz kırpıyor… 
Rusya’nın merkezi ve 
batı kesimleriyle 
Batı Avrupa, 
Karadeniz, 
Baltık Denizi 
arasındaki 
en kısa yollar 
üzerinde bulunan 
Belarus, eski SSCB üyesi 
olmasından dolayı Kuzey Avrupa’da 
Rusya Federasyonu ile yakın ilişkiler geliştiren 
ülkelerin başında geliyor. Ülke, kuzeyde Letonya, 
kuzeybatıda Litvanya, kuzeydoğu ve doğuda Rusya 

Federasyonu, batıda Polonya güneyde ise Ukrayna 
ile sınır komşusu. Sınırlarının toplam 

BELARUS
ALTYAPI, OTOMOTİV VE TEKSTİL 
KİMYASALLARINDA FIRSATLAR SUNUYOR
Asya ve Avrupa arasında önemli bir transit noktası olarak öne çıkan Belarus, 
yenilenme ihtiyacı duyan altyapısıyla müteahhitlik hizmetlerinde fırsatlar 
sunuyor. Ülke ayrıca otomotiv endüstrisi ve tekstil kimyasalları alanlarında da 
hem yatırıma hem de ithal ürünlere ihtiyaç duyuyor. Belarus, Türkiye’nin uzman 
olduğu bu alanlarda Türk iş dünyasını bekliyor. 
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uzunluğu 2 bin 969 kilometreyi bulan Belarus, başlıca 
altı idari bölgeye ayrılırken, ülke başkent Minsk’ten 
yönetiliyor. Minsk, Brest, Vitebsk, Gomel, Grodno ve 
Mogilev bölgelerinde 118 şehir ve 110 kasaba idaresi 
bulunuyor.

Enerji kaynakları yetersiz
Belarus, petrol ve doğalgaz gibi enerji kaynakları 
bakımından fazla zengin olmasa da mineral ürünler 
açısından oldukça şanslı ve bu alanda Avrupa’da 
üst sıralarda yer alıyor. Özellikle potasyum 
tuzu rezervinde dünyanın en önemli üreticileri 
arasında olan ülkenin Mozyr, David-Gorodok 
ve Starobin’deki rezervlerin toplam miktarı 
22 milyar ton olarak tahmin ediliyor. Ayrıca 
Sapropel rezervlerinde ise 3 milyar metreküpe 
yakın potasyum tuzu olduğu hesaplanıyor. Granit, 
dolomit (beyaz mermer), marn, tebeşir, kil, kum 

ve çakıl, doğal boyaların üretiminde kullanılan 
hammaddeler de Belarus’un önemli doğal kaynak 
rezervleri olarak öne çıkıyor. Enerji kaynakları 
açısından fakir olan ülkede sınırlı miktardaki petrol 
üretimi, ihtiyacın ancak yüzde 12-13’ünü karşılıyor. 
Buna karşın Belarus’ta petrol işleme sanayi Rusya 
Federasyonu’ndan alınan  ham petrolün işlenmesiyle 
gelişmiş durumda ve bu ürünlerin ihracatı ülkenin dış 
satışlarının yaklaşık üçte birini oluşturuyor. Naftan ve 
Mozır ülkedeki en büyük iki petrol rafinerisi olarak 
dikkat çekerken, ülkenin diğer doğal kaynakları olarak 
2,3 milyon ton turb ve 203 milyon metreküp doğalgaz

            öne çıkıyor. 



YENİ PAZARLAR

CHEMIST22

Son yıllarda rekabet gücü azalıyor
Belarus’un Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri 

arasındaki ekonomik konumu, yakın ilişkiler içerisinde 

bulunduğu Rusya Federasyonu’nun etkisi altında kalıyor. 

Ülkede devletin ekonomideki ağırlığı hissedilirken, büyük 

işletmelerin tamamına yakınının devlete ait olması dikkat 

çekiyor. Belarus resmi olarak ithal ikamesi stratejisi izlerken, 

halkın ithal mal satın almak yerine yerli malları kullanması 

teşvik ediliyor. Bu noktada devlet bankaları Belarus 

ürünü mobilya ve ev eşyaları için ucuz krediler sağlarken, 

perakendeci firmaları da belirli oranda yerli üretim malları 

bulundurmakla yükümlü oluyor. 

Özelleştirmenin yavaşlaması, sermaye kaçışlarının 

yaşanmaması ve sıkı idari kontroller sonucunda diğer BDT 

ülkelerinin aksine, Belarus’un SSCB’nden devraldığı tesisler 

bağımsızlık sonrasında üretim kapasitelerinin çok az bir 

kısmını kaybetti. Dolayısıyla ülkede SSCB döneminden kalan 

kamu işletmelerinin üretimden aldığı pay oldukça yüksek… 

Ancak Belarus ekonomisinde son yıllarda görülen rekabet 

gücündeki azalma, bu tesislerin teknolojisinin ve sermaye 

stokunun eskimeye başlaması, üretim yöntemlerinin etkinlikten 

uzak ve fazla enerji yoğun hale gelmesiyle verimliliklerinin 

sorgulanmasını sağladı.  

Dış ticaret açığı artıyor
Ülke ekonomisinin önemli özelliklerinden bir diğeri de 

SSCB’nin dağılmasından sonra Rusya Federasyonu petrolünü 

ve doğalgazını Avrupa ülkelerine göre çok ucuza almaya 

devam etmesi… Bu Belarus’un Rusya Federasyonu’ndan aldığı 
ham petrolü işleyerek ihracatında önemli bir kalem olarak 

kullanmasını ve yüksek gelirler elde etmesini sağlıyor. Ayrıca 

Rusya Federasyonu’ndan alınan doğalgazın transit olarak 

Avrupa ülkelerine satılması, özellikle 2000’lerin başlarından 

itibaren artan petrol ve doğalgaz fiyatları düşünüldüğünde, 

ülkenin dış ticaret dengesinin olumlu yönde etkilendiğini ve 

bu dönemde yüksek büyüme göstermesine önemli katkıda 

bulunduğunu gösteriyor. Ancak son yıllarda giderek artan 

dış ticaret açığı, Belarus’un ekonomik ilişkilerinin büyük bir 

bölümünü Rusya Federasyonu ile yapmasına ve özellikle 

bu ülke pazarındaki rekabet gücünün giderek azalmasıyla 

birlikte yaşanan ekonomik kriz sonrası ortaya çıkan talep 

daralmasından kaynaklanıyor. Rusya Federasyonu’nda 

yaşanan siyasi ve ekonomik sorunlar da Belarus’u doğrudan 

etkiliyor. Gerek ekonomik, gerekse siyasi açıdan Rusya 

Federasyonu ile olan yakın ilişkiler olumsuz şartlarda öncelikle 

Belarus’u da etkileme potansiyelini doğuruyor.

2016’da ihracat 358 milyon dolara dayandı
Türkiye ile Belarus ticareti 1990’lı yılların ortasından 

itibaren canlanmaya başladı. Bu dönemde sürekli açık 

veren Türkiye’nin dış ticaretinin 2000’li yıllarla birlikte 

dengelenmeye ve ihracat değerlerinin arttığına tanık 

olunuyor. İki ülke arasında günümüze kadar bazı yıllarda 

Türkiye adına açık verilse de genelde dış satış değerlerinin 

ithalatı aştığı bir seyir izleniyor. 2016 yılında Türkiye’nin 

Belarus’a ihracatı 357 milyon 597 bin dolar, ithalatı ise 

102 milyon 567 bin dolar olarak gerçekleşiyor. Ancak Türk 

menşeli malların ülkeye AB, Polonya, Rusya Federasyonu 

gibi ülkelerden girmesi nedeniyle resmi istatistiklere 

göre Türkiye’nin Belarus’a ihracatı daha yüksek düzeyde 

seyrediyor. Bu durum aynı zamanda Avrupa ülkeleriyle 

ticarette uygulanan yüksek vergi oranları nedeniyle Türk 

mallarının rekabet gücünü de olumsuz yönde etkiliyor.

Türk müteahhitlerini altyapı 
yatırımlarında önemli fırsatlar bekliyor  
Belarus’ta son zamanlarda inşaat sektörü faaliyetlerinde 

ciddi ölçüde canlanma gözleniyor. Bu bakımdan ülke Türk 

müteahhitlik firmaları için yeni iş fırsatları sunuyor. Konut ve 

işyeri fiyatları küresel krizle birlikte bir miktar düşse de dünya 

ortalamasının üzerinde seyrediyor. Belarus, gelişen ekonomisi 

ve tüketim kalıplarındaki iyileşmeyle birlikte öncelikli olarak 

EKONOMİK PERFORMANSI DÜŞÜK 

Belarus, 2008 yılına kadar yüksek büyüme oranları 
kaydetmesine rağmen son yıllarda yavaşlayan bir 
ekonomik büyüme ve makroekonomik istikrar sorunuyla 
karşı karşıya. 2014 yılında reel GSYİH artış hızı yüzde 1,6 olan 
ülkenin 2015 yılında büyüme oranı yüzde -3,9, 2016 yılında da 
yüzde -2,6 olarak gerçekleşti.
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altyapı yatırımlarına ihtiyaç duyuyor. Bunların yanı sıra 

karayollarının altyapı hizmetleri, oteller, restoranlar, benzin 

istasyonları ağının oluşturulması gibi yatırımlar ekonominin 

giderek ihtiyaç duyduğu alanlar olarak öne çıkıyor. Bu projelerin 

EBRD gibi uluslararası finans kuruluşları tarafından da 

desteklenmesi gözlerin  bu ülkeye yönelmesine neden oluyor. 

Altyapı projelerinin yanı sıra otomotiv sanayi de Türk 

girişimcileri için potansiyel arz ediyor. Bunun yanında Belarus 

tekstil sanayinin de karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu 

görülüyor. Ancak bu sektör boya ve kimyasallar gibi girdilerde 

dışa bağımlı. Dolayısıyla tekstil boyaları ve kimyasalları 

alanında Türkiye açısından önemli ihracat potansiyeli söz 

konusu. Bunların dışında gıda sanayi de cazip sektörler 

arasında. Özellikle süt, et, buğday işleme tesislerine olan 

ihtiyaç gözlerden kaçmıyor. 

41 Türk firması faaliyet gösteriyor
Belarus’ta faaliyet gösteren 41 Türk şirketinin bu ülkedeki 

toplam yatırımları 1.1 milyar doları bulurken, Türk 

müteahhitler de bu ülkede önde gelenler arasında. Türk 

müteahhitlik firmaları Belarus’ta faaliyetlerine başladıkları 

1991 yılından günümüze kadar 918 milyon dolar değerinde 

46 önemli proje üstlendi. Ülkede Türk müteahhitlerinin 

yürüttüğü daha küçük çaplı inşaat işleri de yer alıyor. 

Ülke, coğrafi konumu nedeniyle taşımacılıkta da stratejik 

öneme sahip. Bu nedenle ülkeden önemli sayıda transit 

yolcu geçiyor. Dolayısıyla turizm ve otel işletmeciliği 
alanında da önemli işbirliği fırsatları bulunuyor. Ülkede 

özellikle son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelerle 

birlikte küçük girişimciliğe ihtiyaç artmaya başladı. 

Süpermarket, turizm acentesi, restoran, fırın, pastane 

işletmeciliği bunlar arasında yer alıyor. Bu ihtiyacı 

karşılamak için EBRD, IFC ve USAID gibi uluslararası 

kuruluşlar tarafından çalışmalar yürütülüyor.

En fazla petrol yağları ihraç ediyor
Belarus’un dış ticaretinde yer tutan ürünler arasında en 

önemli olanları petrol ürünleri, nitrojen gübreleri, potasyum 

gübreleri, etilen polimerleri, taşıt araçları lastikleri, kimyasal 

lifler, alaşımsız çelikten yarı mamuller, alaşımsız çelikten 

diğer çubuklar, izole edilmemiş demir teller, buzdolabı, 

diğer soğutucular, hasat makineleri, traktör, kamyon, mal 

taşımaya mahsus araçlar, römork, yarı römork, mobilya, 

et-et ürünleri, süt ve süt ürünleri...

Ülkenin ithalat yapısı incelendiğinde de önemli ürünler 

arasında ilk sıralarda ham petrolle petrol gazları ve doğalgaz 

ile diğer gazlı hidrokarbonlar öne çıkıyor. Ayrıca elektrik 

enerjisi, demir, çelik borular, izole edilmiş tel ve kablolar, 

sentetik kauçuk, iletişim cihazları, yolcu taşımaya mahsus 

araçlar, mal taşımaya mahsus taşıtlar, hasat makineleri, 

taşıt araçları ve traktörler için parçalarla aksesuarları, içten 

yanmalı motorlar, ilaçlar, bitkisel yağlar ve tahıllar yer alıyor.

Belarus’un ihracatında en fazla pay alan ürünler ise petrol 

yağları ile bitümenli minerallerden elde edilen yağ ve 

ürünlerle doğal kaynakları arasında önemli yer tutan potaslı 

mineral ve kimyasal gübreler dikkat çekiyor. 



B
irçok üretici özellikle AB piyasasına sunmak 

istedikleri kimyasal madde veya karışım 

için artık REACH yükümlülüklerinin 

farkında. 2018 REACH son kayıt tarihine 

yaklaşırken fi rmaların çoğu ‘ön kayıt’larını 

nasıl değerlendireceklerini düşünürken, 

bir kısım şanslı ve temkinli fi rma ise kayıt hazırlıklarını 

şimdiden noktalamak üzere.  Yine de REACH kayıt 

dosyasını, European Chemicals Agency’e (ECHA) teslim 

ettikten sonra kayıt numarasını alarak ihracatlarını 

gerçekleştirebileceğini ve her şeyin bu aşama ile 

noktalandığını düşünen bir üretici&ihracatçı kesimi var. 
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RGS : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Üreticiler artık REACH yükümlülüklerinin farkında. 2018 yılı REACH son kayıt tarihine 
yaklaşırken, firmaların bir kısmı kayıt hazırlıklarını tamamlamak üzere. Ancak, kayıt 
numarasını almak yolun sonu demek değil!

REACH GLOBAL SERVICES S.A.
RGS Türkiye Müdürü 
Dr. Yaprak Yüzak Küçükvar

REACH KAYIT DOSYASINI

HAFİFE ALMAYIN!



Kayıt tonaj bandı artışlarınızı ivedilikle dosya 
güncellemesi yoluyla  mutlaka ECHA’ya bildirin
Bunların yanı sıra otorite veya ECHA’dan herhangi bir 

talep almaksızın, fi rmanın dosyada kendine has bilgilerde 

güncelleme yapması gereği doğabilir. Örneğin; kayıt tonaj 

bandı artışı, maddenin kullanım alanlarında değişiklik gibi 

söz konusu olduğunda, kayıt dosyasına bu değişikliklerin 

ivedilikle yansıtılması önem taşıyor. Aksi takdirde 

denetimlerde ciddi cezai müeyyidelerle karşı karşıya 

kalınabilir.

Konuyu sıkı takip etmek ve konuya hakim olmak 

REACH’teki çalışmaların esasını oluşturuyor. Dolayısıyla, 

AB dışında yerleşik üretici ve ihracatçılar, AB’de 

yerleşik tüzel kişiliğe haiz fi rmaları üzerinden kayıtlarını 

gerçekleştirmiş iseler bünyelerinde konusunda uzman 

kadro bulundurmalılar. AB’de yerleşik ‘Tek Temsilcileri’ 

ile kayıt çalışmalarını takip eden fi rmalar ise  ‘Tek 

Temsilcileri’nin deneyim ve güvenilirliğinden emin olmalı. 

Aksi takdirde ilerleyen aşamalarda ekstra masrafl ar ve 

zorluklarla karşılaşılması mümkün. 2008 yılından bu yana 

sayısız başarılı çalışmaya imza atmış, yüzlerce Türk ve 

yabancı fi rmayı temsil eden REACH Global Services ile 

iletişime geçebilirsiniz.

Brüksel ofi s : + 32 (2) 234 77 78

İstanbul ofi s : + 90 (212) 454 0993

e-mail : info@reach-gs.eu
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Oysa ki bu noktada yanlış bir algı mevcut ve REACH 

Tüzüğü’ne göre durum bundan oldukça farklı işliyor. 

Uzmanlık isteyen bir çalışma
ECHA konusunda uzman 600’den fazla  teknik ve 

yönetici  konumunda elemandan oluşuyor. REACH 

kayıt dosyası oluşturmak bir hayli zahmetli, masrafl ı 

ve uzmanlık isteyen bir çalışma olduğundan dosya 

değerlendirmeleri de ECHA yönetiminde oldukça 

titizlikle gerçekleştiriyor. REACH kayıt dosyası hazırlık 

çalışmalarını sorunsuz tamamladıktan sonra ECHA’ya 

teslim edilmesini takiben, ECHA tarafından iletilen 

faturanın ödenmesiyle REACH kayıt numarası elinize 

ulaşıyor. Ancak, dosya  ECHA’nın veya diğer AB üye 

ülkelerden birine görev verilmesi halinde ilgili üye 

ülke otoritesinin incelemesinden geçmeden kesin 

konuşmamak gerekir. Değerlendirme sonrası dosya 

kalitesi konusunda ECHA nezdinde yeni bir aksiyon 

gerektiren bir sonuç raporunun gönderilmesi her zaman 

ihtimal dahilinde. 

Bazı durumlarda zaman kısıtlaması getirilebiliyor
ECHA tarafından dosya teslimi sonrası yapılan ve 

aksiyon gerektiren değerlendirme raporu sonuçları 

kayıt ettireni iki şekilde etkiliyor. Birinci etki; dosya veya 

kayıt edilen maddenin mevzuatsal değerlendirilmesi 

neticesinde (substance evaluation) kayıt ettiren fi rmaya 

dolaylı yoldan olacak. Lider kayıt ettiren fi rmanın 

sorumluluğunda olan bölümlerde yapılacak değişiklik, 

ekleme ve düzeltmeler diğer kayıt ettiren fi rmalara 

yansıyabilir ve bu durum liderden sonra her kaydeden 

için bir dosya güncellemesini tetikleyebilir. Diğer etki 

ise kayıt ettiren fi rmaya doğrudan yansıyacak. Dosyanın 

fi rmaya özel bölümlerindeki eksikliklerden oluşan 

yetersizlik veya hatalardan kaynaklı düşük dosya kalitesi, 

otoritenin dosya güncellemesi konusunda ısrarlı olmasına 

sebep olacak. Bu durum da dosya güncellemesini 

beraberinde getiriyor. Hatta bazı durumlarda bir son 

tarihle bu güncellemeye zaman kısıtlaması da getirilir. 

Bu güncellemeler, nispeten uzun süre alabilecek olan 

yeni bir testin yapılarak rapora eklenmesinden var olan 

bir test raporunun ECHA’nın kriterlerine göre yeniden 

düzenlenmesine kadar çok çeşitlilik gösterebilir.
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D
ünyanın başını saran çevre sorunuyla birçok 

devlet ile küresel şirketin her platformda 

mücadele etmeye başladığı günümüzde, 

Türkiye’de de bu alanda duyarlı firmalar 

öne çıkıyor. Yüzde 100 yerli sermayeyle 

kurulan  Green Chemicals su şartlandırma, 

atık su şartlandırma, petrol, gaz, yapıştırıcı, metal yüzey 

işlem, maden,  jeotermal ve endüstriyel su şartlandırma 

otomasyonu olmak üzere sekiz farklı alanda AR-GE çalışması 

yürütüp yaklaşık bin 200 kalemde çevreye duyarlı hizmet 

sağlıyor. Firma, rafineriler, petrol üretim sahaları, doğalgaz 

ve kömür santralleri, demir çelik endüstrisi, gıda ve içecek 

endüstrisi, otomotiv ve yan sanayi, genel endüstri, metal 

işleme endüstrisi, arıtma tesisleri, tekstil, seramik, ambalaj ve 

kağıt endüstrisi gibi alanlara çevreci yaklaşımlarıyla ürünler 

sunuyor. Green Chemicals, ayrıca  turizm tesisleri, belediyeler, 

oteller, alışveriş merkezleri ve toplu konutlar gibi farklı 

endüstrilere de çevreci yaklaşımıyla servis ve hizmet veriyor. 

Karbondioksidin zararlı etkilerini minimize ediyor 
Faaliyetleriyle ilgili bilgi veren Green Chemicals Genel Müdür 
Yardımcısı Cengiz Ay, kısa vadede ihracat hedeflerini toplam 
satışları içinde yüzde 50 seviyesine çıkarmayı öngördüklerini 
dile getirerek, hem çevreye hem de dış satışlarla ülke 
ekonomisine katkı sunmak istediklerini dile getiriyor. İhracatta 
öne çıkan ülkelerin İran, Irak, Türk Cumhuriyetleri, Kuzey 
Afrika ve Avrupa’nın çeşitli ülkeleri olduğunu söyleyen Cengiz 
Ay, “Bu bölgelerdeki yatırımlarımız yaklaşık iki yıl sonra 
devreye alınacak. 2018 yılında da ikinci tesisimizi açmayı 
hedefliyoruz. Bütün bunların sonucunda karbondioksidin 
çevreye olan zararını minimize ediyoruz” diyor.  

GREEN CHEMICALS 
ÇEVRE İÇİN SUYU ‘ŞARTLANDIRIYOR’ 
Çağımızın  temel konularından biri olan küresel ısınmanın durdurulması 
gerektiğini belirten Green Chemicals Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Ay, her 
ürünü gelecek nesillerin mutluluğunu ve yaşadığımız dünyayı düşünerek 
geliştirdiklerini söylüyor. Çevreci felsefeyle hareket eden firma, suyun 
şartlandırılmasından maden ve jeotermale kadar birçok ürüne imza atıyor. 
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olarak kullanmak zorunda kalacak. AR-GE çalışmalarımızda 
bu koşulları dikkate alarak projeler üretiyoruz.” 

“Yer küreden de sorumluyuz” 
 21’inci yüzyılın temel konularından birisinin küresel ısınma 
olduğuna işaret eden Ay, “Biz Green Chemicals olarak 
çevremiz için geliştirdiğimiz her ürünümüzle gelecek nesillerin 
huzur ve mutluluk içinde yaşayacağı yarının dünyasına katkı 
sağladığımıza inanıyoruz. Günümüzde sadece ‘yaşadığımız 
andan sorumluyum’ diyerek geri çekilemiyorsunuz. Biz zamanın 

DÜNYADA 55 ÜLKE YETERLİ BİLGİYE SAHİP 

Dünyada 181 ülkede yapılan bir araştırmada, bunlardan 
sadece 55 tanesinin atık suyun üç temel özelliği (üretimi, 
işlenmesi ve yeniden kullanımı) hakkında bilgi sahibi 
olduğu, diğer 69 ülkenin bir ya da iki özellik hakkında, 
geriye kalanların ise hiçbirinin en ufak bir bilgisinin 
olmadığı tespit edildi. Kıtalar bazında bakıldığında Kuzey 
Amerika’da 85 km3 (1km3 1 trilyon litre) atık su çıktığı ve 
bunun 62 km3’lük kısmının işlenerek yeniden kullanıldığı, 
Latin Amerika’da çıkan atığın yüzde 20’sinin işlendiği, 
Avrupa’da işlenme oranının yüzde 71, Rusya ve çevresinde 
yüzde 28 olduğu çeşitli raporlarda belirtiliyor. Ortadoğu’da 
ise çıkan atığın yüzde 51’i olan 22.3 km3’lük bölümü 
işleniyor. Bu oran Avustralya’da yüzde 19 ve Asya’da yüzde 
32 civarında. Afrika Kıtası’nda ise genel olarak atık suyun 
işlenmesi çok düşük seviyelerde.

Organizasyon yapısı esnek 
Standart kaliteyi en ekonomik koşullarda müşterilerine 
sunduklarını belirten Cengiz Ay, “Bu şekilde fiyat, servis 
ve kalite üçlemesinde maksimum fayda yaratıyoruz. 
Müşterilerimizin taleplerine çok hızlı cevap verebilme 
yeteneğimiz sayesinde hem servis hem de ürün tedarik 
bağlamında rakiplerimizden farklılaşıyoruz. Çünkü bilgimiz 
ve esnek organizasyon yapımız pazarda bizi ön plana çıkaran 
temel unsurlar. Dolayısıyla hizmet verdiğimiz insanlar 
karşısında sadece kimyasal satıcı pozisyonunda kalmayıp, 
onların çalışma alanlarını içeren mühendislik faaliyetlerine de 
katılımcı oluyoruz” ifadesini kullanıyor. 

Suda sıfır atık hedefi 
İklim değişikliği sonucu su kaynaklarındaki daralma, 
suyun daha efektif  şartlandırılmasını ve sıfır atıkla yeniden 
değerlendirilmesi zorunluluğunu önemli hale getiriyor. 
Dolayısıyla sanayide üretimin sürekliliği için soğutma, ısıtma 
ya da metal üzerindeki kimyasal işlemlerin yapılabilmesine 
olanak sağlamasından dolayı su büyük önem arz ediyor. Bu 
da günümüzde suyun kullanım amacına uygun soğutma, 
ısıtma veya diğer işlemler için ‘su şartlandırma’ işlemini 
gerekli kılıyor. Bunun için de ‘su şartlandırma’da en iyi hizmet 
verilecek ortamın sağlanması ve bunu sürdürülebilmesi için 
gerekli kimyasal koşulların oluşturulması önem kazanıyor. Bu 
gelişmeler çerçevesinde bilgi veren Ay, “Kimya sektörünün bu 
realiteyi dikkate alarak su şartlandırmada akıllı kimyasallar 
üreteceklerini düşünüyorum. Bu tür kimyasallarla işbirliği 
yapabilen donanımlar minimum kimyasal eforla maksimum 
verimlilikte su şartlandırmayı başarır” ifadesini kullanıyor. Ay, 
konuyla ilgili şöyle devam ediyor: “Önümüzdeki dönemde 
yüksek kaliteli proses suyuna bağımlı olan sektörler, bizlerin 
desteğiyle birlikte sıfır atık üretecek şekilde suyu kapalı devre 

ATIK SULARIN ARITILMASI 
İÇİN ÜRÜN GELİŞTİRİYOR 

Green Chemicals, atık su ve enerji kimyasalları bölümünde 
ürettiği kimyasalların belirli bir kısmıyla atık su arıtma 
tesisleri ve enerji üretim tesislerine hizmet veriyor. Firma, 
özellikle organize sanayi bölgelerinde toplanan suların 
hem kimyasal oksijen ihtiyaçlarını hem de askıda katı 
madde değerlerinin düşürülüp, renk değerlerinin deşarj 
suyunda minimum seviyeye çekilmeleri için kimyasallar 
üretiyor. Bunun dışında enerji kimyasalları bölümünde son 
zamanlarda ön plana çıkan yüksek sıcaklıktaki jeotermal 
sulardan enerji üreten tesisler için özel bir ürün grubu 
geliştirdi. Green Chemicals ek olarak,  jeotermal kuyular-
dan buharlaşan karbondioksit gazının çevreye etkilerini 
minimize edecek ve rezervuara tekrar geri enjeksiyonu 
sağlayacak AR-GE çalışmaları yapıyor.
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ruhunu iyi okuduğumuzu düşünen bir firmayız. Zamanın ruhu 
bugün yaşadığınız andan fazlasını düşünmemiz gerektiğini bizlere 
anlatıyor. İşte bu sebepten ötürü kendimizi sadece ayağımızı 
bastığımız yerlerden değil, tüm insanlığın üzerinde yaşadığı 
ortak değerimiz olan yerküreden sorumlu hissediyoruz ve 
aksiyonlarımızı bu yönde alıyoruz” bilgisini veriyor.
Firma olarak sahip oldukları yüksek kalite standartlarındaki 
ürünlere ciro gelirlerinden daha çok önem verdiklerini 
aktaran Ay, nitelikli ürünler için AR-GE çalışmalarını ciddi 
olarak fonladıklarını ve ‘know-how’ yaratarak küresel kimya 
endüstrisinde Türk vizyonunun başarısını gösterdiklerine 
dikkat çekiyor. Ay, bu vizyonla üretim yaparak  2016’da 
‘5. İstanbul Karbon Zirvesi’nde’ ‘Düşük Karbon Kahramanı’ 
ödülü alarak başarılarının tescillendiğini söylüyor. 

Agresif büyüme hedefinde 
Green Chemicals’ın kısa ve orta vadeli planlarına da 
değinen Ay, şu bilgileri veriyor: “Kapasitemiz dikkate 
alındığında önümüzdeki 5-10 yıl için büyüme hedeflerimiz 
oldukça agresif  olacak. Bunu gerçekleştirirken yapıştırıcı, 
metal kimyasalları, maden, jeotermal ve petrol üretim 
sahalarında firma potansiyelimiz ve bilgi birikimimizin 
finansal sonuçlara yansımasının sağlanması ve bu bağlamda 
gerekli yeni yatırımların yapılmasını hedefliyoruz. Bu 
yaptığımız yatırımlarla amacımız önümüzdeki beş yıl içinde 
Türkiye’nin en büyük ilk bin firması arasına girmek. Green 
Chemicals olarak yaklaşık 35 ülkeye ihracat yapıyoruz. 
İlerleyen dönemde gördüğümüz potansiyel nedeniyle 
yeni açılmak istediğimiz pazarlarımız Rusya, Orta Afrika 
ve Güney Amerika. Teknolojiyi yakından takip ederek 
pazarın ihtiyacı olan yatırımlar yapıyoruz. 2017 yılında 
tamamlanmak üzere altı adet depolama tankı yatırım 
planımız var. Yatırımlarımızı planlarken son dönemlerde 
hayata geçen Endüstri 4.0 uygulamalarını dikkate alıyoruz. 
Bütün bu süreçte her yıl ürün portföyümüzü en az yüzde 5 
oranında yeni geliştirilmiş ürünlerle değiştirmek en büyük 
hedefimiz.”

Maliyet ve fayda analizini önemsiyor
AR-GE çalışmalarını çok önemsediklerini ve sektörde öncü 
olmak istediklerini ifade eden Ay, “AR-GE firmamızın çok 
hassasiyet gösterdiği bir konu. Yüzde 100 yerli sermayeli 
olup ve yabancı üretim lisansları kullanmadığımız için kendi 
ürünlerimizi geliştirmek durumundayız. Son beş yılda hem 
beyin gücüne hem de ekipmana ciddi yatırımlar yaptık. Firma 
olarak AR-GE’nin firmamızın geleceğinin teminatı olduğuna 
inanıyoruz. Bu doğrultuda ciromuzun yaklaşık yüzde 6’sını 
AR-GE’ye ayırıyoruz. Bu yılın ilk yarısında satışımızın yüzde 
7’sini yeni ürünler oluşturdu” diye konuşuyor.
2015 yılı ve 2016’nın ilk yarısında özellikle atık su renk 
deşarj koşullarını iyileştiren, yüksek sıcaklık jeotermal 
kuyulardan enerji üreten tesislerde buharın şartlandırılması 
ve sistemlerin korunmasıyla ilgili yeni ve çok başarılı ürünleri 
pazara sundukları açıklamasını yapan Cengiz Ay, “AR-GE 
çalışmalarımız sayesinde, ürettiğimiz ürünlerle rakiplere göre 
en büyük avantajı, maliyet ve fayda analizinin çok başarılı 
olmasında yakalıyoruz” diyor. 

Küresel piyasalardaki su şartlandırmanın büyüklüğü 22-25 milyar dolar 

civarında. Türkiye pazarının büyüklüğü ise bu rakamın yüzde 5’i oranında.
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ANORGANİK KİMYASALLAR 
İHRACATINDAKİ YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Kimya endüstrisinin alt sektörleri ihracatın itici gücü 
olmaya devam ediyor. Plastikler ve mamulleri yüzde 10,56 
artış ve 416 milyon 821 bin dolarlık ihracatla alt sektörler 
bazında ilk sırada yer alırken mineral yakıtlar, yağlar ve 
ürünleri yüzde 32,14 yükseliş ve 251 milyon 206 bin dolarlık 
ihracatla ikinci oldu. Anorganik kimyasallar eylül ayında 
da sektörün ihracatından aldığı payı artırmayı sürdürdü ve 
üçüncülüğünü korudu. Anorganik kimyasal ihracatı yüzde 
57,63 artış ile 127 milyon 762 bin dolara ulaştı. Endüstrinin 
dokuz aylık ihracat performansı ise yüzde 15,34 artışla 
11 milyar 886 milyon dolara ulaştı. Bu dönemde en çok 
ihracat yapılan ülkeler; Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya, 
Irak, ABD, Mısır, İtalya, İran, İspanya, Yunanistan ve İngil-
tere olarak sıralandı.

K
imya endüstrisi yılın başından bu yana ihracatta 

yakaladığı yükselişi eylül ayında da devam 

ettirdi. Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren 

üçüncü sektörü konumundaki kimyanın eylül 

ayındaki ihracatı, geride bıraktığımız yılın aynı 

dönemine göre yüzde 16,77 artışla 1 milyar 283 

milyon dolara ulaştı. Sektörün en önemli hedef  pazarlarından 

ABD, eylül ayında en çok ihracat yapılan ülke oldu. İhracatta 

mesafe tanımayan kimya sanayicileri, geçtiğimiz ay ABD’ye 

yüzde 196 artışla 91 milyon 846 bin dolarlık ihracat 

gerçekleştirdi. Sektörün ihracatında ABD’den sonra ilk 10’da 

yer alan diğer ülkeler ise Almanya, Mısır, Irak, İspanya, Çin, 

İtalya, Bulgaristan, Romanya ve İran oldu.     

“Türk Ticaret Merkezleri’nin katkısı büyük” 
Kimya sektörünün eylül ayı performansını değerlendiren 

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 
(İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, şunları 

söyledi: “Eylül ayı ihracat rakamlarımız ve bölge dağılımları 

hedef  pazar stratejilerimizin doğruluğunu kanıtlar nitelikte. 

Sene başından beri vurguladığımız gibi komşu ülkelerde 

yaşanan ihracat kayıplarını farklı bölgelerle dengelememiz 

gerekiyor. Geçtiğimiz ay ABD, kimya ihracatının zirvesinde 

yer aldı. Almanya, İspanya, İtalya, Bulgaristan ve Romanya 

gibi AB ülkeleri ise ilk 10’da sıralandı. Kimya sanayinin 

ihracatında ABD ve AB ülkeleri önemli bir konumda 

bulunuyor. Özellikle yüksek katma değerli ürünlere olan 

talepleri bu ülkeleri daha da kritik bir noktaya taşıyor. ABD’ye 

ihracattaki yükselişte bu ülkeye yönelik ürün ve markalaşma 

stratejileri kadar yoğun bir çalışma dönemi sonunda hayata 

geçirdiğimiz Türk Ticaret Merkezleri’nin olumlu katkısı 

şüphesiz… Firmalarımıza özellikle ABD gibi uzak ülke 

pazarlarına açılmada önemli destekler sunuyoruz. Dünya 

genelinde ticaret merkezlerimizin sayısı arttıkça ihracatımıza 

da olumlu yönde yansıyacak. Ayrıca Başbakan’ımızın 

açıkladığı 100 bin ihracatçı hedefine ulaşmak için dış satış 
yapmayan firmalarımızı da teşvik etmeye çalışıyoruz. Bu 

gayretlerimizin önümüzdeki aylarda da ihracat artışlarına 

destek olacağı inancındayız.” 

KİMYA İHRACATINDA  

ZİRVE ABD’NİN…
Kimya endüstrisi ihracatta yakaladığı yükseliş ivmesini eylül ayında da 
sürdürdü. İKMİB verilerine göre eylül ayında kimya ihracatı geçtiğimiz 
yılın aynı dönemine oranla yüzde 16,77 artarak 1 milyar 283 milyon dolara 
ulaştı. Sektörün dokuz aylık ihracatı ise yüzde 15,34 artarak 11 milyar 886 
milyon dolara yükseldi. Eylül ayında en çok ihracat gerçekleştirilen ülkeler 
sıralamasında ise zirveye ABD oturdu.

Murat Akyüz

HABER
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H
ükümetin uygulamaya koyduğu yerli üretim 

ilaç programı, sağlık alanında önemli 

avantajlar sağlıyor. Yerli üretimi mümkün 

olmasına, hatta eşdeğeri bulunmasına rağmen 

ithal edilen ilaçların Türkiye’de yapılmasını 

amaçlayan programla şu ana kadar 230 

farklı ilacın üretimi için başvuru yapıldı. Bu ilaçların yerli 

olarak üretilmesiyle kamuya toplam faydasının 6.1 milyar 

TL’ye ulaşması bekleniyor.  Program dışında ayrıca 2017 

yılı itibarıyla 39 ilaç için daha yerli üretim amacıyla başvuru 

yapılırken, firmalardan iki aşama halinde üretim yapmaları 

istenmişti. Söz konusu program kapsamında ilaçlar beş 
gruba ayrılırken, halen üç grupta daha ilaçların yerli 

İLAÇTA YERELLEŞME 

BÜTÇEYE 6.1 MİLYAR TL 
KATKI SAĞLAYACAK  
İlaçta yerli üretim programı olumlu sonuçlar veriyor. Bu kapsamda Türkiye’de 
üretilmeyen ilaçlar için yerli üretim başvurusu yapılması, ithal ilaçların önüne 
geçilmesini ve ekonomiye yaklaşık 6.1 milyar TL olumlu katkı sağlanmasına 
imkan tanıyor.

ÇEŞİTLİ TEŞVİK MODELLERİNDE 
YATIRIM BAŞVURULARI VAR
Öte yandan, başta süper teşvik olarak adlandırılan proje bazlı 
teşvik sistemi olmak üzere, sağlık alanında yerelleşmeye 
yönelik çok sayıda projenin gündemde olduğu öğrenildi. 
Proje bazlı teşvik kapsamında yatırım için yüksek teknolojili 
ilaç gibi alanında bazı projelerin SEYK gündeminde olduğu 
gözlendi. Ayrıca, tıbbi cihazlarda da ilerleme sağlandığı, 
öncelikli olarak ele alınan manyetik rezonans görüntüleme, 
bilgisayarlı tomografi, dijital röntgen, ultrasonografi cihazı 
ve hasta başı monitörünün şehir hastaneleri alımlarının 
yerli üretime dayalı olmasının planlandığı, bu konuda istekli 
firmaların SEYK’e sunumlarını tamamladığı öğrenildi.
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üretim taahhüdüyle alınması planlanıyor. Bunlara 

yönelik çalışmalar sektörle görüşülerek sürdürülüyor. 

Gündemde olan ilaçların ise Türkiye’de üretilmemesi 

halinde SGK alım sisteminden çıkarılacağı açıklanmıştı. 

Kamu alımları etken olarak kullanılıyor
Türkiye, başta ilaç olmak üzere tıbbi cihaz ve 

sarf  malzemelerinin olabildiğince yerli üretiminin 

yapılması ve bu alanlardaki teknolojilere sahip 

olunması yönünde bir program uyguluyor. Bu 

çerçevede, kamu alımları etken olarak kullanılıyor. 

Hatta Sağlık Bakanlığı, Sanayi İşbirliği programı 

kapsamında teşkilatlanmasını sağlayan tek bakanlık 

konumunda... Bu alanda geliştirilen uygulamalardan 

biri de yüksek teknolojili olmayan, hatta koruma 

önlemleri kalkmış, eşdeğerleri bulunan ancak 

yerli üretimi olmadığı için hâlâ ithal edilen 

ilaçlara yönelik oldu. Kamu, bu tür ilaçların yerli 

üretimi yapılmaması halinde SGK’nın ödeme 

listesinden çıkarılacağını açıkladı. İlaç endüstrisi 

de bu kapsamdaki yerelleşme çalışmalarına sıcak 

yaklaşınca, şubat ve mayıs aylarında iki ayrı ilaç 

grubu için firmalardan taahhüt alındı. ubat ayında 

satılan ilaçların yüzde 50’sine denk gelen ve en az 

üç eşdeğeri bulunan, mayıs ayında ise pazar payı 

yüzde 10 düzeyinde ve iki eşdeğeri olan ilaçların yerli 

üretimi için firmalar taahhütlerini verdiler.

Kapsamda olmayan ilaçlar için de başvuruldu
İlk iki aşamada taahhüt veren firmalar bir yıl içinde 

ithal ruhsatlarını, üretim ruhsatına çevirecek. Bu 

kapsamda Ağustos 2017’ye kadar firmalardan toplam 

230 adet yerelleşme taahhüdü alındı. Taahhütlerden 53 

tanesi için varyasyon başvurusu yapıldı. 53 varyasyon 

başvurusundan 21’ine üretim ruhsatı verildi. Halen 

32’si devam ediyor. Öte yandan, 2017 yılı Ağustos 

ayı itibarıyla yerli üretim taahhütleri kapsamında 

olmayan 39 ilaç için de imalat ruhsatı başvurusu 

yapıldı. Bunlardan da 21’inin ruhsatı verildi ve 18’i için  

inceleme sürüyor. Toplamda ise 92 başvuru alındı ve 

42’sinin ruhsatı verildi.

Yüksek teknolojili ilaçlar 
ve biyoteknoloji için çalışmalar sürüyor
Yerelleşme çalışmalarında yüksek teknolojili ilaç ve 

biyoteknoloji ürünleriyle orijinal ve patent korumalı 

ilaçlara yönelik çalışmaların da sürdüğü bildiriliyor. 

İlaçta ilk iki aşaması tamamlanan taahhüt alma 

sürecinde, beşinci aşamada bu tür ilaçlara geçilecek. 

Bununla ilgili Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan ve 

ilgili paydaşların tamamının katıldığı Sağlık Endüstrileri 

Yönlendirme Komitesi (SEYK) inceleme çalışmalarını 

sürdürüyor.

AMBALAJ SEKTÖRÜ AMBALAJ SEKTÖRÜ 

KATMA DEĞER KATMA DEĞER 
ÜRETİYORÜRETİYOR

G
ümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Sebze ve 

Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde 

Uyulması Gereken Standart Uygulamalara 

İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliği, 
Resmi Gazete’de yayınlandı. Tebliğle meyve 

ve sebzelerin tek ya da tekrar kullanımlık 

ambalajlarla taşınması, depolanması ve perakende satış 
noktalarında satılmasına ilişkin esaslar düzenlendi. Ambalaj 

Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, 

düzenlemeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, sebze ve meyveler 

de dahil olmak üzere tüm gıdaların, hijyen, izlenebilirlik ve ürün 

israfının önlenmesi için ambalajla satışa sunulmasının önemine 

değindi. Sarıbekir, bu sayede fireden kaynaklı 15-20 milyar 

liralık zararın önlenebileceğine işaret etti.

Sektör olarak AR-GE’ye ve yeni teknolojilere yaptıkları 

yatırımlarla katma değeri yüksek ürünler ürettiklerini ifade 

eden Sarıbekir, “Özellikle plastik ambalaj sektöründe yaş 
meyve ve sebzenin raf  ömrünün uzatılması için birçok AR-GE 

çalışması yapılıyor. Bu çalışmalar sonucunda raf  ömrü yedi 

günden 14 güne uzatıldı” dedi.

Sebze ve meyvelere ambalaj 
zorunluluğu getiren düzenlemeyi 
hatırlatan Ambalaj Sanayicileri 
Derneği Başkanı Zeki Sarıbekir,  
gelecek taleplere hazır olduklarını 
ve her alanda ambalaj ihtiyacına yanıt 
verebileceklerini söyledi. 

SEKTÖRÜN ALTYAPISI SAĞLIKLI

Sektörün, yıllardır söz konusu ambalajları ürettiğini ve 
kullanıma sunduğunu vurgulayan Sarıbekir, “Firmalardan 
talep geldikçe, ambalaj sektörü olarak ülkemizin meyve 
ve sebze sektöründeki tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek 
altyapıya sahibiz. Ambalaj endüstrisi buna hazır” ifadesini 
kullandı.



BAZI TEHLİKELİ 
KİMYASALLAR İÇİN 

‘İHRACATTA ÖN BİLDİRİM’ 
UYGULAMASI BAŞLIYOR 

YÖNETMELİK
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R
otterdam Sözleşmesi’nin amacı, kimyasalların 

özelliklerine ilişkin bilgi alışverişini 

kolaylaştırarak, ithalatı ve ihracatıyla ilgili ulusal 

karar verme sürecini oluşturmayı sağlamak. 

Ön bildirimli kabul usulüne göre hükümetler 

çevre ve insan sağlığını koruma nedeniyle 

bir kimyasalı yasaklamak veya büyük ölçüde kısıtlamak 

için aldıkları düzenleyici faaliyetler dahilinde diğer ülkelere 

kimyasalların ihracatından önce ‘ihracat ön bildirimi’ yapmak 

zorunda. Bu kapsamda 3 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazete’de 

Bazı Tehlikeli Kimyasalların ve Pestisitlerin Uluslararası 

Ticaretinde Ön Bildirimli Kabul Usulüne Dair Rotterdam 

 Bakanlar Kurulu Kararı ile ‘ Bazı Tehlikeli Kimyasalların ve Pestisitlerin 
Uluslararası Ticaretinde Ön Bildirimli Kabul Usulüne Dair Rotterdam 
Sözleşmesi’ onaylandı.
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Sözleşmesi’nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun yayınlandı. 

Farkındalığı artırma çalışmaları sürüyor
10 Eylül 1998 tarihinde Rotterdam’da imzalanan Rotterdam 

Sözleşmesi’nin onaylanması uygun bulundu. 1 Ağustos 2017 

tarihli Resmi Gazete’de 2017/10427 sayılı  ‘Bazı Tehlikeli 

Kimyasalların ve Pestisitlerin Uluslararası Ticaretinde 

Ön Bildirimli Kabul Usulüne Dair Rotterdam Sözleşmesi’nin 

Onaylanması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı yayınlandı. 

Rotterdam Sözleşmesi’nin uygulama mevzuatı, 649/2012/EC 

sayılı PIC Tüzüğü. Çevre ve ehircilik Bakanlığı 649/2012/

EC sayılı Zararlı Kimyasalların İhracatı ve İthalatına ilişkin 

AB Tüzüğü’nün, ulusal düzeyde Türkiye’de uyumlaştırılması 

ve uygulanması için ithalat ve ihracata yönelik ön bildirim 

A
vrupa Kimyasallar Ajansı’nın PIC Tüzüğü 

kapsamındaki ilk raporu AB fi rmalarından AB 

dışı ülkelere yapılan tehlikeli kimyasal ihracat 

bildirimlerinin geçmiş üç yılda yüzde 74 arttığını 
ortaya koydu. Ajansın 6 Eylül 2017 tarihli duyurusunda 

raporun 2014-2016 yılları arasındaki değerleri içerdiği, bahse 

konu yıllar içerisinde tüzük kapsamındaki farkındalık ve uyum 

çalışmalarının hızla arttığı, 4 bin 500 bildirimden yaklaşık 8 bin 

prosedürünü oluşturmak ve kamuoyu farkındalığını 
artırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

bildirim sayısına ulaşıldığı aktarıldı. Bu artış, ithal edilen 

ülkelerin yetkili otoritelerine sunulan bilgilerdeki artışa da 

yol açarak ulusal mevzuat düzenlemeleri ve ülkelerindeki 

fi rmaların kullandıkları kimyasalların belirlenmesinde 

önemli rol oynadı. Bununla birlikte PIC Tüzüğü faaliyetleri 

içinde yer alan fi rma sayısı 390’dan bin 177’ye çıktı. 

Konuyla ilgili olarak ajansa teknik ve mevzuat desteği için 

başvuran fi rma sayısı da binden bin 800’e ulaştı.

TEHLİKELİ KİMYASALLARIN  
İHRACAT BİLDİRİMLERİNDE ARTIŞ VAR
Avrupa Birliği dışı ülkelere yapılan tehlikeli kimyasalların dış satış 
bildirimi son üç yıla göre yüzde 74 artış kaydetti. 6 Eylül 2017 tarihli 
duyuru kapsamındaki değişiklik 2014-2016 yıllarını kapsıyor. 

PIC TÜZÜĞÜ HANGİ 
KİMYASALLARI İÇERİYOR? 

PIC Tüzüğü benzen, kloroform, atrazine ve permetrin 
içeren endüstriyel kimyasallar, pestisit ve biyosidal ürünler 
içeren, ek I’de listelenen kısıtlanan veya yasaklanan 
kimyasallar için geçerli. Diğer AB mevzuatıyla düzenlenen 
(dezenfektanlar, böcek ve parazit öldürücüler hariç) ilaçlar, 
radyoaktif maddeler, atıklar, gıda ve gıda katkı maddeleri, 
yemler, genetiği değiştirilmiş organizmalar PIC Tüzüğü 
kapsamına girmiyor. EK I listesine https://echa.europa.
eu/web/guest/regulations/prior-informed-consent/list-
chemicals adresinden ulaşabilirsiniz. 
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YARDIM
MASASI
REACH İLE İLGİLİ HABERLER, YENİLİKLER VE UYGULAMALAR...

AB genelinde kanserojen, mutajen, toksit kategori 1A ve 1B olarak tanımlanan maddeler belirli limitlerin üzerinde 
halka satılan ürünlerde kullanılamayacak. Bu maddeler, profesyoneller için de belli koşullarda üretilecek.

REACH KISITLAMALARI KAPSAMINDAKİ 
CMR LİSTESI GÜNCELLENDİ

AB çapında kanserojen, mutajen veya üreme için toksik 
kategori 1A ve 1B olarak sınıflandırılan maddeler, 
belirlenen jenerik limitlerin üzerinde halka satılan ürünlerde 
kullanılamıyor. Profesyonel kullanıcılara yönelik olarak da 
belirli koşullar altında üretilebiliyor. CMR maddelere yönelik 
kısıtlamaları güncelleyen söz konusu tüzük güncellemesi 30 
Ağustos 2017 tarihli AB Resmi Gazetesi’nde yayınlandı. AB 
çapında sınıflandırmalar, CLP Tüzüğü Ek VI’da listeleniyor. 
Ancak REACH Tüzüğü 28-29 ve 30’uncu girişlerle kısıtlama 
kapsamına alınması için önce bu maddelerin REACH 
Tüzüğü ilgili eklerinde (Appendix 1-6) yayınlanması 
gerekiyor. CLP ek VI’da (CMR kategori 1A ve 1B olarak) yeni 
eklenen maddelerin, 28-30 girişler kapsamına eklenmeden 
önce REACH madde 68 (2) uyarınca ilgili düzeltme tüzüğü 
yayınlanıyor. Söz konusu güncelleme tüzüğü bu doğrultuda 
yayınlandı. 
Daha önce Dünya Ticaret Örgütü’ne bildirildiği duyurulan 
güncellemeler kapsamında, kadmiyum bileşikleri ve 
formaldehit reaksiyon ürünlerinin de aralarında yer aldığı 
bazı maddeler REACH 28-29-30’uncu girişler kapsamındaki 
kısıtlamalara dahil edildi. Söz konusu değişiklikler için 
zorunlu uygulamalar en erken 1 Mart 2018 itibarıyla 
başlayacak.

Avrupalı sivil toplum kuruluşları, 
ürün ve atıklardaki riskli maddeler 
konusunda bilgilere erişimi geliştirecek 
harmonize bir ürün bilgi sistemi 
oluşturması için Avrupa Komisyonu’nu 
göreve çağırdı. Sivil toplum kuruluşları, 
komisyonun döngüsel ekonomi için 
bu yılın ilk yarısında bir yol haritası 
oluşturmak amacıyla yürüttüğü görüş 
alımına ilettikleri yorumlarda, özellikle 
geri dönüşümle yeni ürün üretilmesinde en 
önemli engellerden birinin endişe verici maddelere ilişkin 
bilgi eksikliği olduğunu belirterek harmonize bir ürün bilgi 
sistemiyle bu sorunun aşılabileceğini vurguladılar. 

Çalışma geri dönüşüm firmalarını rahatlatacak 
REACH ve WEEE gibi farklı mevzuatlarla toplanan çevre 
verilerini birleştirecek bir çalışmanın hem geri dönüşümcüleri 
hem de geri dönüştürülmüş maddelerle üretim yapan imalatçı 
firmaları rahatlatabileceği ifade edildi. REACH Tüzüğü'nün 
33’üncü maddesi gereği eşya içindeki yüksek önem arz 
eden maddelere ilişkin bilgi iletilmesi gerekiyor. Ancak geri 
dönüştürülmüş ürünler için bu bilginin edinilmesi çok zor. 
Sivil toplum kuruluşları, en başta piyasaya sürülen ürünlerin 
içeriğindeki zararlı maddelerin azaltılması gerektiğini, bunun 
da ancak REACH Aday Liste’de yer alan maddelerin izin 
ya da kısıtlama listelerine alınmasıyla mümkün olabileceği 
görüşünü dile getirdi. 

AVRUPALI ÇEVRECİLER
DAHA CİDDİ ÖNLEM İSTEDİ
Avrupa Komisyonu’nu göreve çağıran sivil toplum 
kuruluşları, ürün ve atıklardaki riskli maddeler 
konusunda bilgiye erişimi geliştirecek sisteminin 
bir an önce oluşturulmasını istedi. 
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Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA/AKA), 28-29 Haziran 2017’de yapılan CARACAL 
(üye ülke REACH ve CLP otoriteleri) toplantısında alınan kararlar doğrultusunda, 
ikame stratejisini uygulamaya başladı. Buna göre, maddelerin daha güvenli 
alternatiflerinin mevcudiyetinin artırılması, bilinçli ve etkili ikame yöntemlerinin 
tanıtımı hedefleniyor. Daha fazla hedefe yönelik anlamlı ve eyleme geçirilebilir bir 
ikame stratejisi hedefine ulaşabilmek için ECHA, 9-10 Ekim’de CARACAL üyelerinin 
katılımıyla bir çalıştay düzenledi. Çalıştayla hem otoritelerin bu konuda görüş alışverişi 
yapabilmeleri hem de tedarik zinciri çalıştayları düzenleyebilecek paydaş kurumlara 
destek sağlanabilmesi amaçlanıyor.

ECHA İKAME STRATEJİLER 
İÇİN ÇALIŞTAY DÜZENLEDİ

Chemical Watch’ın yaptığı araştırmaya göre 450 kimyasal firmasının kimyasal mevzuat yükümlülükleri için 
IT çözüm araçlarını tercih ettiği gündeme geldi. Kimyasal güvenlik değerlendirme yazılımlarının en önemli 
fonksiyonu ise risk değerlendirmesi ve müşteri güvenliği olarak öne çıktı. 

KİMYASALLARIN YÖNETİMİ İÇİN YAZILIMA YATIRIM

Elektronik mevzuat dergisi Chemical Watch tarafından 
yapılan bir araştırmada , kimyasal alanında faaliyet gösteren 
yaklaşık 450 firmayla yürütülen anket çalışması sonuçları 
değerlendirildiğinde bahse konu firmaların kimyasal 
mevzuat yükümlülükleri için IT çözüm araçlarını kullandığı 
görüldü. Kimyasal güvenlik değerlendirme yazılımlarının 
en önemli fonksiyonu, risk değerlendirmesi ve müşteri 
güvenliğinin sağlanması. Firmaların yüzde 20’si bahse 
konu sistemin kendi iç sistemlerine entegre etmediklerini 
belirtirken yüzde 45’i kendi personeliyle bu çalışmayı 
yürüttüğünü, yüzde 22’si ise danışmanlık aldığını bildirdi. 
Bu yazılımlar, AB’deki firmalar tarafından maliyet ve zaman 
tasarrufu için tercih ediliyor.

◗ Operasyonel riskler: Güvenlik ve risk değerlendirme 
araçları kullanılarak

◗ Çevresel performans: Kimyasalların tedarik zinciri 
boyunca çevresel risklerini ölçerek

◗ Ürün yönetimi

◗ Proses güvenliği: Üretim prosesinin güvenliği 
geliştirilerek 

IT ÇÖZÜM ARAÇLARIYLA 
YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA/AKA), REACH 
kapsamında izne tabi tutulan ve son kullanım tarihi 21 Eylül 
2017 olan krom VI bileşiklerinin alt kullanıcılar tarafından 
yasal kullanımıyla bir soru ve cevap metnini web sitesinde 
yayınladı. Eğer alt kullanıcıların tedarikçileri son başvuru tarihi 
olan 21 Mart 2016’ya kadar başvuru yapmış ve komisyon 
kararı henüz çıkmadıysa 21 Eylül’den sonra kullanabilecek. 
Eğer komisyon izin kararı verirse, alt kullanıcıların ECHA’ya 
ilgili izin numarasını kullanarak bildirimde bulunması 
gerekecek. 

ECHA İZİNDE 
SON KULLANIM 
TARİHİNE 
AÇIKLIK GETİRDİ

İLGİLİ BİLEŞİKLER VE İZİN LİSTESİ SIRA NUMARALARI

16 Chromium trioxide

17

Krom trioksitten türeyen asitler ve oligomerleri

Chromic acid

Dichromic acid

Oligomers of chromic acid and dichromic acid

18 Sodium dichromate

19 Potassium dichromate

20 Ammonium dichromate

21 Potassium chromate

22 Sodium chromate
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Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA/AKA), dokuz yeni 
yüksek önem arz eden madde (SVHC) hakkında 

20 Ekim tarihine kadar görüş alımı başlattı. Bu 
maddeler ECHA web sitesinde görüşe sunuldu. 

DOKUZ YENİ SVHC İÇİN KAMU GÖRÜŞÜ AÇILDI

• 4,4’-isopropylidenediphenol (Bisfenol-A) (EC 201-245-
8). Polikarbonat imalatında, epoksi reçineler için bir 
sertleştirici olarak, PVC işlenmesinde ve termal kağıt 
üretiminde bir antioksidan olarak kullanılıyor. Bisfenol 
A, üreme için toksik olması ve insan sağlığına etkileri 
olan endokrin bozucu özellikleri nedeniyle aday listesi-
ne dahil edilmişti.

• Chrysene (EC 205-923-4) REACH kapsamında kayıtlı 
değil. Özel üretimi yok, safsızlık ya da bileşen olarak 
diğer maddelerin üretimi sırasında oluşuyor.

• Benz[a]anthracene (EC 200-280-6) REACH kapsamında 
kayıtlı değil. Özel üretimi yok, safsızlık ya da bileşen 
olarak diğer maddelerin üretimi sırasında oluşuyor.

• Cadmium nitrate (EC 233-710-6) laboratuvar kimyasalı 
olarak cam, porselen ve seramik ürünleri üretiminde 
kullanılıyor.

• Cadmium hydroxide (EC 244-168-5) laboratuvar kimya-
salı olarak, elektrik, elektronik ve optik ekipmanların 
üretiminde kullanılıyor.

• Cadmium carbonate (EC 208-168-9) pH düzenleyici 
olarak ve su arıtma cihazlarında, laboratuvar kim-
yasallarında, kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde 
kullanılıyor.

• Tricobalt tetraoxide  ≥ 0.1% w/w nickel oxides içeren 
(EC 215-157-2) laboratuvar kimyasallarında, pH 
düzenleyici olarak ve su arıtma cihazlarında, yarı ilet-
kenlerde, polimer ve kaplama ürünlerinde kullanılıyor. 

• Dechlorane plus (her tür ayrı anti-ve sin-izomerleri 
veya onların kombinasyonları) (CAS 13560-89-9; 
135821-74-8; 135821-03-3) yapışkan ve dolgu 
macunlarında ve bağlayıcı maddelerde kullanılan, 
plastikleştirici olmayan alev geciktirici olarak 
kullanılıyor.

• 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione, formaldehyde ve 
4-heptylphenol reaksiyon ürünleri, dallı ve lineer 
(RP-HP) [≥0.1% w/w 4-heptylphenol içeren, dallı ve 
lineer] (EC-) yağlayıcılar ve gres yağlayıcı katkısı 
olarak kullanılıyor.

GÖRÜŞE SUNULAN MADDELER

Avrupa Birliği’nde kimyasalların sınıflandırma, etiketleme 
ve ambalajlanma kurallarını belirleyen 1272/2008 sayılı CLP 
Tüzüğü, 2009 yılından beri yürürlükte. Yeni sınıflandırma-
etiketleme kurallarına uyum için maddelere 2010, karışımlara 
da 2015 yılına kadar zaman tanınmıştı. Bu geçiş tarihlerinden 
önce pazara sürülen ürünlerin ise iki yıl daha eski etiketlerle 
satışına izin verilmişti. 1 Haziran 2017 itibarıyla karışımlar için 

tanınan bu son geçiş tarihinin de sona ermesiyle, AB pazarında 
artık eski etiketli ürün yer almaması gerekiyor. İsveç, geçtiğimiz 
aylarda denetmenlere bu alanda eğitim verdi ve şimdi CLP 
etiketlerine uygunluğu denetlemek üzere sonbahar aylarında 
harekete geçeceğini duyurdu. İsveç Kimyasallar Ajansı’nın 
(Kemi) denetimlerini, diğer AB ülkelerindeki kamu kurum ve 
kuruluşlarının da izlemesi bekleniyor.

CLP’DE 
GEÇİŞ DÖNEMİ 
SONRASI 
DENETİMLER 
BAŞLIYOR



İ
İMMİB REACH ve CLP Yardım Masası’na ulaşım için:
Adres: Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad. Dış Ticaret Kompleksi 
A Blok 2. Kat Yenibosna-Bahçelievler / İstanbul
REACH sorularınız için: 0212.454.09.19 
http://reach.immib.org.tr 
CLP ve Biyosidal sorularınız için:  0.212.454.06.33 
http://clp.immib.org.tr ve http://biyosidal.immib.org.tr
e-posta: reach@immib.org.tr / ab@immib.org.tr 
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Avrupa Mühendislik Endüstrisi Birliği Orgalime, kurşun 
bileşiklerinin PVC stabilizasyonunda kullanıldığı eşyalara 
yönelik kısıtlama önerisini yeniden düzenlemeye çağırdı. 

u an kamu görüşü toplanan öneri,  halihazırda ROHS 
direktifiyle kurşun kullanımı maksimum yüzde 0.1’lik 
bir oranla kısıtlanan elektrikli ve elektronik ekipmanı 
(EEE) kapsam dışında tutuyor. Ancak Orgalime, EEE 
bileşenlerinin de kısıtlama kapsamından çıkarılması 
çağrısında bulunuyor ve kısıtlama önerisinin bu şekilde 
yeniden düzenlenmesini talep ediyor. EEE’lerde kullanılmak 
üzere AB pazarına ithal edilen ürün bileşenlerinde yer 
alan ve daha sonra EEE’lere monte edilen bileşenlerin 
piyasaya girebilmesi için gerekli olduğu, aksi takdirde ithal 
EEE’lerle AB’de üretilen ürünler arasında adaletsizlik 
yaratacağı ifade ediliyor. ECHA ise değerlendirmelere bağlı 
olarak, kısıtlama kapsamının ‘geniş tutulabileceği ya da 
riske en önemli katkıyı veren eşyalara yönelik’ olabileceğini 
açıkladı. PVC elektrik kablolarında ve tel kaplamalarında 
kullanılıyor, ayrıca yapı malzemeleri ve sağlam yapılar gibi 
farklı kullanım alanları bulunuyor. 

Biyosidal mevzuatı kapsamında 
paydaşlar günü ajandasında da 
yer alan bu yılki gelişmelerin 
başında denetimler geldi. AKA 
Denetim Forumu’nun altında 
yetkili otoritelerin kendi bilgi 
ağların ı oluşturdukları belirtildi. 

Bu grup ulusal denetimcilere 
yardımcı olmak üzere pratik denetim vakaları için ortam 
yaklaşımlar oluşturuyor. Bu grup altında ortak olarak alınan 
ilk karar biyosidal ürünlerin sınıflandırma ve etiketleme 
kontrollerinin yapılması oldu. Önümüzdeki yıl biyosidal 
ürünler kapsamında planlanan diğer gelişme endokrine 
bozucu özellikteki maddelerin belirlenmesi şeklinde netlik 
kazandı. Bitki koruma ürünleri ve biyosidaller üzerine 
uygulanacak bu kriterlerde Avrupa Parlamentosu tarafından 
kamu görüşüne açılacak bir rehber doküman hazırlığı 
olduğu bildirildi. Öte yandan ajans tarafından aralık ayında 
‘Biyosidal Ürünler Komitesi’ birlik izni için ilk iki görüşün 
sunulacağını ifade etti. Mevcut durumda 54 birlik izni ve 
26 aynı biyosidal ürün başvurusu alındığı biliniyor. 

irketlerin REACH kayıt ve sınıflandırma-etiketleme 
bildirimlerini güncelleme eğilimleri konusundaki bir 
araştırma, kaygı verici sonuçlar ortaya çıkardı. ECHA 
tarafından istenmedikçe, kimyasallarla ilgili verilerin 
güncellenmesi firmalar için bir öncelik değil. 2008’den 
beri ECHA’ya sunulan dosyaların yaklaşık yüzde 64’ü 
hiç güncellenmedi. Güncellenenler de çoğunlukla 
ECHA’dan iletilen bir mektubun ardından yapıldı.
ECHA veritabanının geliştirilmesi ve kimyasallarla ilgili 
güvenilir verilerin kamuoyuyla paylaşımı ECHA’nın 
önceliklerinden. Çalışma sonuçlarının ECHA ve Avrupa 
Komisyonu’nu şirketleri REACH ve CLP bilgilerini 
güncellemek için daha proaktif  olmaya itmeye yönelik 
önlemler getirmeye yol açacağı düşünülüyor.

 PVC’DE KURŞUN 
KISITLAMA ÖNERİSİ 
KAFA KARIŞTIRDI

REACH VE CLP DOSYALARI 
GÜNCELLENMİYOR

AVRUPA KİMYASALLAR 
AJANSI BEKLENEN BİYOSİDAL 
GELİŞMELERİNİ DUYURDU
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 PLASTİKLER VE MAMULLERİ 
İLK 5 ÜLKE İHRACAT HARİTASI

172,3
MİLYON DOLAR

İTALYA

300,5
MİLYON DOLAR

IRAK

170,0
MİLYON DOLAR

İSRAİL163,6
MİLYON DOLAR

İNGİLTERE

290,1
MİLYON DOLAR

ABD

295,7
MİLYON DOLAR

ALMANYA

Ocak-eylül döneminde plastik ve mamulleri alt kategorisinden 
sırasıyla en çok ihracat yapılan ilk beş ülke; Irak, Almanya, İtalya, 
İsrail ve İngiltere oldu.  

OCAK-EYLÜL 2017 DÖNEMİNDE 
BİR ÖNCEKİ YILIN 

AYNI DÖNEMİNE KIYASLA  

YÜZDE 6,29
ARTIŞLA 

3,87  MİLYAR $ 
OLDU.

  MİNERAL YAKITLAR, MİNERAL YAĞLAR VE ÜRÜNLERİ  
         İLK 5 ÜLKE İHRACAT HARİTASI

231,4     
MİLYON DOLAR

SİNGAPUR

277,9
MİLYON DOLAR

MISIR

203,0
MİLYON DOLAR

MALTA

Ocak-eylül döneminde minerel yakıtlar, yağlar ve ürünlerinde en 
fazla ihracat BAE, ABD, Mısır, Singapur ve Malta’ya gerçekleşti. 

OCAK-EYLÜL 2017 DÖNEMİNDE 
BİR ÖNCEKİ YILIN 

AYNI DÖNEMİNE KIYASLA   

YÜZDE 47,95
ARTIŞLA 

2,79 MİLYAR  $
OLDU.

699,0
MİLYON DOLAR

BAE
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  UÇUCU YAĞLAR, KOZMETİKLER, SABUN VE YIKAMA MÜSTAHZARLARI 
İLK 5 ÜLKE İHRACAT HARİTASI

46,6
MİLYON DOLAR

RUSYA
FEDERASYONU

147,8
MİLYON DOLAR

IRAK

86,4
MİLYON DOLAR

İRAN (İSLAM CUM.)

49,4
MİLYON DOLAR

İNGİLTERE

53,4
MİLYON DOLAR

ALMANYA

Ocak-eylül döneminde uçucu yağlar, kozmetikler, sabun ve yıkama 
müstahzarları grubunda en çok Irak, İran, Almanya, İngiltere ve 
Rusya Federasyonu’na ihracat yapıldı.

OCAK-EYLÜL 2017 DÖNEMİNDE 
BİR ÖNCEKİ YILIN 

AYNI DÖNEMİNE KIYASLA  

YÜZDE 4,2
ARTIŞLA 

1,13 MİLYAR $ 
OLDU.

           KAUÇUK VE KAUÇUK EŞYA 
        İLK 5 ÜLKE İHRACAT HARİTASI

42,0
MİLYON DOLAR

POLONYA

50,5
MİLYON DOLAR

İTALYA

57,3
MİLYON DOLAR

BULGARİSTAN

66,8
MİLYON DOLAR

ABD

216,7
MİLYON DOLAR

ALMANYA

Ocak-eylül döneminde kauçuk, kauçuk eşya ve mamulleri alt 
kategorisinden sırasıyla en çok ihracat yapılan ilk beş ülke; 
Almanya, ABD, Bulgaristan, İtalya ve Polonya oldu.  

OCAK-EYLÜL 2017 DÖNEMİNDE 
BİR ÖNCEKİ YILIN 

AYNI DÖNEMİNE KIYASLA     

YÜZDE 7,68 
ARTIŞLA 

921 MİLYON $ 
OLDU.
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KİMYA SEKTÖRÜ ÜLKE PERFORMANS RAPORU (TÜRKİYE GENELİ)  

ÜLKE
OCAK-EYLÜL 2016 

DEĞER (USD)
OCAK-EYLÜL 2017

DEĞER (USD)
(%) DEĞİŞİM
DEĞER (USD)S.NO

1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ  258,193,943.45  803,422,469.26  211.17

2 ALMANYA  619,557,655.31  641,362,934.20  3.52

3 IRAK  557,851,990.90  611,338,732.57  9.59

4 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ  348,601,751.24  568,376,811.36  63.04

5 MISIR  579,824,602.49  502,596,842.64 -13.32

6 İTALYA  374,907,212.83  443,488,535.99  18.29

7 İRAN İSLAM CUMHURİYETİ  389,699,829.65  379,170,939.75 -2.70

8 İSPANYA  265,413,254.17  370,817,345.00  39.71

9 YUNANİSTAN  339,671,527.17  323,798,942.55 -4.67

10 İNGİLTERE  362,297,531.34  311,527,164.67 -14.01

11 BULGARİSTAN  217,915,504.73  291,592,665.79  33.81

12 ROMANYA  264,379,779.17  286,567,365.68  8.39

13 İSRAİL  242,808,612.26  265,448,415.39  9.32

14 FRANSA  268,581,506.22  261,694,847.02 -2.56

15 ÇİN HALK CUMHURİYETİ  165,792,116.12  255,112,442.70  53.87

16 SİNGAPUR  128,254,812.79  252,754,414.07  97.07

17 RUSYA FEDERASYONU  166,418,955.53  235,046,862.96  41.24

18 HOLLANDA  335,294,201.44  232,090,019.56 -30.78

19 AZERBAYCAN-NAHÇIVAN  222,087,975.85  223,357,301.90  0.57

20 MALTA  109,406,848.76  211,937,208.90  93.71

MAL GRUBU İHRACAT RAPORU (TÜRKİYE GENELİ - KÜMÜLATİF) 

(%) FARK
OCAK-EYLÜL 2016 
DEĞER (FOB-USD)

OCAK-EYLÜL  2017 
DEĞER (FOB-USD) MAL GRUBU

GLİSERİN, BİTKİSEL MAMULLER, DEGRA, YAĞLI MADDELER 33.56 314,666 420,259

MİNERAL YAKITLAR, MİNERAL YAĞLAR VE ÜRÜNLER 47.95 1,887,983,202 2,793,334,197

ANORGANİK KİMYASALLAR 21.17 754,097,589 913,742,770

ORGANİK KİMYASALLAR 36.47 353,384,784 482,264,366

ECZACILIK ÜRÜNLERİ 7.78 557,335,027 600,669,586

GÜBRELER -25.79 160,700,131 119,257,159

BOYA, VERNİK, MÜREKKEP VE MÜSTAHZARLARI 5.58 476,057,063 502,613,876

UÇUCU YAĞLAR, KOZMETİKLER 7.74 518,574,831 558,691,488

SABUN VE YIKAMA MÜSTAHZARLARI 0.93 570,940,969 576,270,951

YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZİMLER 8.61 131,120,936 142,416,956

BARUT, PATLAYICI MADDELER VE TÜREVLERİ 37.20 4,929,770 6,763,719

FOTOĞRAFÇILIK VE SİNEMACILIKTA KULLANILAN ÜRÜNLER 7.58 8,828,620 9,497,635

MUHTELİF KİMYASAL MADDELER 0.99 380,141,781 383,907,892

PLASTİKLER VE MAMULLERİ 6.29 3,645,897,077 3,875,214,579

KAUÇUK, KAUÇUK EŞYA 7.68 855,063,384 920,765,528

İŞLENMİŞ AMYANT VE KARIŞIMLARI, MAMULLERİ -4.59 184,622 176,145

GENEL TOPLAM: 15.34 10,305,554,453 11,886,007,106

2016-2017
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KİMYA SEKTÖRÜ MAL GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ)

MAL GRUBU/ÜLKE
  OCAK - EYLÜL 2016 

DEĞER (USD)
  OCAK - EYLÜL 2017 

DEĞER (USD)
(%) DEĞİŞİM
DEĞER (USD)

SURİYE   20          135,202          685,857.23        
ÖZBEKİSTAN  24,962          74,032          196.58        
AZERBAYCAN-NAHÇIVAN   14,153          54,317          283.78        
TÜRKMENİSTAN  3,825          33,461          774.89        

       
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ  143,401,832          699,038,111          387.47        
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ  75,741,627          290,105,809          283.02        
MISIR    352,467,157          277,941,737         -21.14        
SINGAPUR   111,190,242          231,485,033          108.19        

ÇİN HALK CUMHURİYETİ  98,313,315          162,736,332          65.53        
İTALYA   67,106,825          78,364,188          16.78        
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ  53,613,358          54,665,538          1.96        
MISIR    55,098,444          52,065,875         -5.50        
      
        
İTALYA   64,730,349          91,841,208          41.88        
İSPANYA   18,667,701          54,197,365          190.33        
YUNANİSTAN  28,550,322          40,155,180          40.65        
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ  79,099,459          39,801,933         -49.68        
     

IRAK   31,067,745          46,570,513          49.90        
İSVİÇRE   44,643,560          42,197,055         -5.48        
KKTC   25,016,865          26,799,152          7.12        
TRAKYA SERBEST BÖLGE  11,558,359          22,950,275          98.56        
              
  
GANA   10,665,121          7,749,123         -27.34        
IRAK   34,537,103          7,432,916         -78.48        
ROMANYA   7,007,652          7,118,018          1.57        
İTALYA   1,733,000          6,041,004          248.59        

İRAN İSLAM CUMHURİYETİ  32,354,329          36,686,716          13.39        
IRAK   33,214,321          35,844,420          7.92        
ÇİN HALK CUMHURİYETİ  25,870,423          28,608,257          10.58        
ÖZBEKİSTAN  21,812,478          26,739,404          22.59        
      

IRAK   55,547,011          63,662,063          14.61        
İRAN İSLAM CUMHURİYETİ  52,696,830          57,716,546          9.53        
FRANSA   32,912,011          32,370,176         -1.65        
ALMANYA   22,400,631          28,845,099          28.77        
        

IRAK   79,427,216          84,200,194          6.01        
AZERBAYCAN-NAHÇIVAN   33,745,441          32,768,886         -2.89        
İSRAİL   28,030,419          31,266,166          11.54        
İRAN İSLAM CUMHURİYETİ  25,471,754          28,751,722          12.88        
      

İRAN İSLAM CUMHURİYETİ  38,466,896          31,361,202         -18.47        
IRAK   7,561,225          10,089,868          33.44        
SUDAN    4,387,562          7,816,005          78.14        
AZERBAYCAN-NAHÇIVAN   4,259,974          4,925,153          15.61        

ALMANYA   923,902          1,184,339          28.19        
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ  46,571          1,172,284          2,417.21        
IRAK   469,280          675,386          43.92        
KKTC   347,035          370,792          6.85        
 

IRAK   548,452          893,472          62.91        
KKTC   797,579          852,968          6.94        
İRAN İSLAM CUMHURİYETİ  354,064          831,667          134.89        
ALMANYA   1,109,124          796,249         -28.21        

İRAN İSLAM CUMHURİYETİ  28,334,704          31,166,555          9.99        
IRAK   20,753,725          25,980,640          25.19        
AZERBAYCAN-NAHÇİVAN   19,740,775          25,358,033          28.46        
ÖZBEKİSTAN  13,648,235          17,173,749          25.83        

IRAK   259,368,761          300,522,289          15.87        
ALMANYA   289,070,473          295,777,080          2.32        
İTALYA   158,359,187          172,388,766          8.86        
İSRAİL   146,653,842          170,336,977          16.15        

MİNERAL YAKITLAR, MİNERAL YAĞLAR VE ÜRÜNLERİ

ANORGANİK KİMYASALLAR

ORGANİK KİMYASALLAR

ECZACILIK ÜRÜNLERİ

GÜBRELER

BOYA, VERNİK, MÜREKKEP VE MÜSTAHZARLARI

UÇUCU YAĞLAR, KOZMETİKLER

SABUN VE YIKAMA MÜSTAHZARLARI 

YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZİMLER

BARUT,PATLAYICI MADDELER VE TÜREVLERİ

FOTOĞRAFÇILIK VE SİNEMACILIKTA KULLANILAN ÜRÜNLER

MUHTELİF KİMYASAL MADDELER 

PLASTİKLER VE MAMÜLLERİ 

GLİSERİN, BİTKİSEL MAMULLER, DEGRA, YAĞLI MADDELER



CHEMIST42

KİMYA SEKTÖRÜ ÜLKE GRUBU ÜLKE RAPORU (TÜRKİYE GENELİ)

OCAK-EYLÜL 2016
DEĞER (USD)

OCAK-EYLÜL 2017
DEĞER (USD)

(%) DEĞİŞİM
DEĞER (USD)MAL GRUBU/ÜLKE

AVRUPA BİRLİĞİ  DEĞER (USD)  DEĞER (USD)  DEĞER (USD) 

ALMANYA  619,557,655.31       641,362,934.20       3.52      

İTALYA  374,907,212.83       443,488,535.99       18.29      

İSPANYA  265,413,254.17       370,817,345.00       39.71      

YUNANİSTAN  339,671,527.17       323,798,942.55      -4.67      

İNGİLTERE  362,297,531.34       311,527,164.67      -14.01      

DİĞER AVRUPA                    

RUSYA FEDERASYONU  166,418,955.53       235,046,862.96       41.24      

AZERBAYCAN-NAHÇIVAN  222,087,975.85       223,357,301.90       0.57      

GÜRCİSTAN  166,590,537.19       176,860,861.51       6.17      

CEBELİ TARIK  55,392,580.39       159,635,950.21       188.19      

UKRAYNA  103,254,699.84       138,092,961.30       33.74      

KUZEY AFRİKA                   

MISIR  579,824,602.49       502,596,842.64      -13.32      

CEZAYİR  147,592,872.59       141,526,834.05      -4.11      

FAS  99,947,869.85       107,481,649.70       7.54      

LİBYA  110,877,547.78       100,501,852.80      -9.36      

TUNUS  96,317,739.59       69,581,148.84      -27.76      

BATI AFRİKA                      

NİJERYA  27,973,501.77       39,184,483.31       40.08      

GANA  29,873,124.08       21,327,801.25      -28.61      

SENEGAL  17,707,356.55       20,081,569.95       13.41      

FİLDİŞİ SAHİLİ  8,831,633.61       13,081,237.39       48.12      

KAMERUN  5,178,083.83       6,072,476.77       17.27      

ORTADOĞU VE GÜNEY AFRİKA                    

GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ  53,848,549.65       71,115,601.77       32.07      

NAMİBYA  17,341,188.04       42,759,100.94       146.58      

ETİYOPYA  61,923,270.35       32,980,992.97      -46.74      

KENYA  11,013,373.47       27,165,511.68       146.66      

TANZANYA BİRLEŞİK CUMHURİYETİ  7,716,863.32       10,985,211.63       42.35      

KUZEY AMERİKA                     

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ  348,601,751.24       568,376,811.36       63.04      

KANADA  32,409,917.30       33,524,683.64       3.44      

PORTO RİKO  152.79       -        -100.00      

ÜLKE GRUBU TOPLAMI  381,011,821.33       601,901,495.00       57.97      

ORTA VE GÜNEY AMERİKA                   

BREZİLYA  33,050,634.17       53,504,003.58       61.88      

INGILIZ VIRJİN ADALARI  44,917.41       31,515,313.76       70,062.80      

MEKSİKA  20,340,871.57       25,845,053.70       27.06      

ŞİLİ  23,528,359.74       22,280,158.20      -5.31      

KOLOMBİYA  13,368,238.27       18,701,851.45       39.90      

YAKIN, ORTA, DOĞU ASYA                   

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ  258,193,943.45       803,422,469.26       211.17      

IRAK  557,851,990.90       611,338,732.57       9.59      

İRAN İSLAM CUMHURİYETİ  389,699,829.65       379,170,939.75      -2.70      

İSRAİL  242,808,612.26       265,448,415.39       9.32      

SUUDİ ARABİSTAN  310,382,774.82       184,931,161.33      -40.42      
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