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Polisan Yönetim Kurulu 
Üyesi Ahmet Faik Bitlis, 
“2018’den Umutluyuz”...

Oyuncak Sektörü İhracat 
Atağı. İkmib öncülüğünde 
Dubai, Kuveyt yolunda...

İkmib’in 16 Milyar Dolar 
hedefini yakaladığı 2017 
yılını mercek altına aldık.

Ege Bölgesinde 2017 yılı 
ihracat yıldızımız sektör 
devi Petkim oldu...  

türkiye’nin en fazla ihracat yapan sektörleri arasında 
yer alarak, ülkemizin lokomotif sektörü olan Kimya 

sanayi, 2017 yılını 16 Milyar 115 Milyon Dolar İhracat 
rakamı ile rekor bir seviyede tamamladı. İKMİb’in 

2023 yılındaki hedefi ise 50 Milyar Dolar.

ispanya ihracatı coştu mehmet büyükekşi! çin’den ithalat fuarı! tahran ticaret heyeti

sayfa / 6

İKMİb’ten büyük eko-
nomik hamle. İstanbul 
Kimyevi Maddeler ve 
Mamulleri İhracatçıları 
Birliği, alt sektörlere 
yönelik ihracat artışını 
desteklemek ve de 
geliştirmek için tahran 
ticaret Heyeti organi-
zasyonu hazırlıklarına 
başladı. Ayrıntılı bilgi 
İKMİB web sitesinde...

2 trilyon 260 milyar 
dolarlık sıkı bir bütçe ile 
Dünyanın en büyük ih-
racatçısı olan Çin Halk 
Cumhuriyeti ilk defa 
bir ithalat fuarı düzen-
liyor. Tarihinde belkide 
İlk kez bir ithalat fuarı 
düzenleyecek olan Çin, 
dünya basınının dikka-
tini de bu şekilde tama-
men üzerine çekti.

türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) verilerine 
göre Ocak ayında ih-
racat verilerimiz adeta 
coştu. Başkan Mehmet 
büyükekşi, “12 aylık 
ihracatımız 158 milyar 
doları aştı. 1-2 ay içeri-
sinde 160 milyar dolar 
barajını da aşacağız, yıl 
sonunda hedefimiz 170 
milyar dolar” dedi.

İspanya, Ocak ayında en 
çok ihracat yapılan ülke 
oldu. İspanya’ya yapılan 
kimya ihracatı 2017 yılı-
nın Ocak ayında 55 mil-
yon 943 bin dolar iken bu 
yıl aynı dönemde yüzde 
66,71 artışla 93 milyon 
262 bin dolar olarak 
gerçekleşti. Ocak ayında 
İspanya’yı almanya ve 
Mısır takip etti.

çin’den dünya 
ekonomisini 
kalkındırma 

hamleleri! 
2017 yılında dünya 

çapında oluşan 
gergin havayı, sek-
törel bazda büyük 

ekonomik hamleler 
ile toparlamaya ça-
lışan dünya ülkeleri 
arasında Çin Halk 
Cumhuriyeti başı 
çeken ülkelerden 

biri. Önümüzdeki ay-
larda çok önemli fuar 
organizasyonları ile 
büyük finansal güce 
sahip firmaları ağır-
lamaya hazırlanıyor.

sektÖr şahlandı!



İKMİB GÜNDEM Murat Akyüz!
İKMİB Başkanı Murat 
Akyüz; “Hedefimiz çok 
büyük” dedi...

ikmib ve TkSD
İKMİB ve TKSD’den 

KKDİK yönetmeliğine 
tam destek geldi! 

başkanın mesajı!
ürk ekonomisi-
nin öncü güç-
leri arasında 
yer alan kimya 
sanayi, son 10 

yılda alt sektörleri ile birlik-
te hızla büyüdü. Performan-
sıyla da ülkemizin en fazla 
ihracat yapan sektörleri 
arasında yer alan kimya 
sanayi 2017 yılını 16 Milyar 
115 Milyon Dolar ihracat 
rakamı ile rekor bir sevi-
yede tamamladı. Öncelikle 
sektörümüzün bu başarısı-
nı alkışlıyor ve temsilcile-
rimizi tebrik ediyorum. çok 
daha büyük rekorlara imza 
atmak için var gücümüzle 
çalışıyoruz. İKMİb (istanbul 
kimyevi maddeler ve ma-
mulleri ihracatçıları birliği) 
olarak, kurulduğumuz gün-

den bugüne 
kimya sek-
törünün ül-
kemizdeki 
gelişimine 
katkıda 

bulunuyo-
ruz. türkiye 

ihraca-
tını 

sırtlayan kimya ve alt 
sektörlerinin yurtdışı pazar-
larda daha da güçlü bir ko-
numa gelmesi ve ihracatını 
artırması için mücadelemiz 
devam ediyor. birlik olarak 
organize ettiğimiz uluslara-
rası Fuarlar ve ticaret he-
yetleri, kimya sektöründeki 
ihracatçımızın yeni pazar-
lara ulaşmasında önemli 
rol oynuyor. her yıl Orta-
doğu’dan asya’ya, abD’den 
avrupa’ya kadar kozmetik, 
sağlık, boya ve plastik 
sektörlerinin en önemli 
fuarlarında hem ülkemizi 
hem de sektörlerimizi tanı-
tıyoruz. Öncüsü olduğumuz 
dış ticaret ve alım heyetleri 
organizasyonlarımız da 
yeni pazar açılımlarımıza 
önemli katkılar sağlıyoruz. 
Ekonomi bakanlığı’mızın 
uR-GE teşvikleri kapsa-
mında hayata geçirdiğimiz 
yurtdışı Pazarlama takım-
larımız ile ihracatçılarımız 
için potansiyeli yüksek 
olan bölgeleri araştırıyoruz. 
sektörün mevcut pazarla-
rının da payını koruması 
adına firmalarımıza bilgiler 
veriyor, rehberlik ediyoruz. 
hedef pazarlarımızda güç-
lenmek adına çalışmaları-
mızı aralıksız sürdürüyor, 
ulusal ve uluslararası çeşitli 
organizasyonlarda kimya 
sektörümüzü temsil ediyo-
ruz. hedeflerimiz büyük, 
gidecek yolumuz uzun… 
kimya sektörünün, 2023 yılı 
hedefi olan 50 milyar dolar-
lık ihracata ulaşmak için 
çalışmalarımıza hız kesme-
den devam edeceğiz.

murat akyüz 
İKMİb yönetim 
kurulu başkanı

t
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İKMİb- İstanbul 
Kimyevi Mad-
deler ve Mamul-
leri İhracatçıları 
Birliği tarafın-

dan 27 Ekim 2017 tari-
hinde gerçekleştirilen 
“Kimyasalların Kaydı, 
Değerlendirilmesi, 
İzni ve Kısıtlanması 
Hk. yönetmelik” se-
minerinin ikincisi 26 
Ocak 2018 tarihinde 
Dış Ticaret Komplek-
si’nde gerçekleşti. 23 
Haziran 2017 tarihin-
de yürürlüğe giren 
“KKDİK yönetmeliği” 
hakkında İKMİb’in 
düzenlediği seminer-
le ilgili sanayiciler 
tüm bilgiye detayları 
ile sahip oldular. Bu 
yönetmelik ile gelen 
yeni uygulamalardan 
biri de; sunulacak 
kayıt dosyalarının 
belirli bölümlerinin 
bundan böyle “Kim-
yasal Değerlendirme 
uzmanı” tarafından 
incelendiğine dair 
bildirim istenmesi 
olacak. Seminerde bu 
konuyu ayrıntılı bir 

şekilde dile getiren 
İKMİb Yönetim Ku-
rulu Başkanı Murat 
akyüz, “Güvenlik 
Bilgi Formları ve 
Kimyasal Güvenlik 
Raporları artık Kim-
yasal Değerlendirme 
Uzmanları tarafın-
dan hazırlanacaktır.  
İKMİb olarak Kim-
yasal Değerlendirme 
Uzmanı eğitimleri 
için tKsD ile işbir-
liği içerisindeyiz. 
Değerli firmalarımı-
za bu konuda destek 
vermek için çalış-
malarımız devam 
ediyor” dedi. 

Seminere, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlı-
ğı’ndan şeref yıl-
maz, Eylem Özlem 
nalbantoğlu, Türki-
ye Kimya Sanayici-
leri Derneği (tKsD) 
Temsilcisi Mustafa 
bağan ile başta kim-
ya sektörü olmak 
üzere türkiye’de 
faaliyet gösteren 300 
üye firma temsilcisi 
iştirak etti.

REaCH’i uyum-
laştıran KKDİK 
yönetmeliğinin 
önemine dikkat 

çeken İKMİb 
yönetim kurulu 
başkanı Murat 
akyüz, “bugün 

Çin, Güney Kore, 
Rusya, Malezya, 
tayvan ve şimdi 

de türkiye 
REaCH’i model 

alan kimya 
politikalarını 

benimsemiştir. 
bu yönetmelik, 
insan sağlığı ve 
çevrenin korun-
masınının yanı 
sıra birçok fay-
dayı beraberin-
de getirecektir” 

dedi.

ikmib ve tksd işbirliĞi ile “kimyasal 
deĞerlendirme uzmanı” eĞitimi

murat akyüz

2017 yılında dünya 
çapında oluşan gergin 
havayı, sektörel bazda 
büyük ekonomik 
hamleler ile toparla-
maya çalışan dünya 
ülkeleri arasında Çin 
Halk Cumhuriyeti 
başı çeken ülkelerden 
biri. Önümüzdeki ay-
larda çok önemli fuar 
organizasyonları ile 
büyük finansal güce 

sahip firmaları ağırla-
ma hazırlıkları yapan 
Çin, 2018 yılında 
ticari anlamda birçok 
ilklere imza atacak. 
Bu ilklerden biri de 
İthalat Fuarı. Tarihin-
de belki de ilk kez bir 
ithalat fuarı düzenle-
yecek olan Çin, dünya 
basınının dikkatini de 
bu şekilde tamamen 
üzerine çekti.

çin’den ilk defa bir ithalat fuarı!

pazar deĞeri 
iki trilyon usd! 
mutfak eşyaları, 

ve medikal 
sektörünü de 

kapsayan ithalat 
fuarının detayları  

sayfa 4’te. 



Dünya Gündemi
Dubai, Kuveyt ve Körfez 
Ülkeleri İKMİB’in 2018 
yılı gündeminde... GLOBAL GÜNDEM büyük başkent

İKMİB’in 2018 yılı 
hedeflerinden biri de 

İran ve Tahran!

son başvuru 
16 şubat’ta! 

açılışını ekonomi 
bakanı nihat Zey-
bekci’nin yaptığı 
tahran türkiye 
ticaret merkezi 
tarafından des-
teklenecek olan 
İKMİb’in tahran 
sektörel ticaret 
Heyeti, plastik, 

kauçuk, ambalaj, 
ilaç, medikal ve 
tüm alt sektörler 
bazında ihracatı 
desteklemek ve 

geliştirmek amacı 
ile bir araya geli-
yor. son başvuru 
tarihi 16 Şubat. 

türkiye’nin en 
güçlü ticari 
birliklerinden 
biri olan İstan-

bul Kimyevi Maddeler 
ve Mamulleri İhracat-
çıları Birliği (İKMİb), 
ihracatın artışını des-
teklemek amacıyla ilgi-
li alt sektörler bazında 
“sektörel ticaret Heye-
ti” organizasyonlarına 
2018 yılında da hız 
kesmeden devam edi-
yor. 2017 yılının Aralık 
ayı içerisinde Katar’da 
gerçekleştirilen “Sek-
törel Ticaret Heyeti” 
organizasyonu ile bü-
yük bir potansiyel ivme 
yakalayan İKMİb; bu 

kez 31 Mart ile 7 Nisan 
2018 tarihleri arasında 
oyuncak sektöründeki 
ticari potansiyeli geliş-
tirmek amacı ile dünya 
ticaret merkezleri ola-
rak kabul edilen Dubaİ 
ve KuvEyt ülkelerine 
rotasını çevirdi. Ticari 
potansiyelleri ile dünya 
ekonomisine yön veren 
iki ülke olan Dubaİ ve 
KuvEyt pazar hacim-
leri ile de büyük dikkat 
çekiyor. Heyet oluştur-
ma çalışmalarına şim-
diden başlayan İKMİb 

yetkilileri, Türk oyun
cak sektörüne büyük 
bir ivme kazandıracak 
olan bu organizasyona 
çevre ülkelerden de alı-
cı grupların getirilmesi 
çalışmaları sürdürüyor. 
Ön finansmanı İKMİb 
tarafından yapılacak 
olan ve katılımcıları-
na yüzde 60 oranında 
destek sağlayacak olan 
İKMİb’in Dubaİ ve Ku-
vEyt organizasyonu 
hakkında bilgiye www.
ikmib.org.tr adresin-
den ulaşabilirsiniz.

tahran sektÖrel ticaret 
heyeti düzenleniyor!
İstanbul Kimyevi Maddeler ve 
Mamulleri İhracatçıları Birliği 
(İKMİb), alt sektörlere yönelik 
ihracat artışını desteklemek 
ve de geliştirmek için tahran 
Ticaret Heyeti organizasyonu 
hazırlıklarına başladı.

ikmib sektÖrel 
ticaret heyeti 

İKMİb, 31 mart 
ile 7 nisan ara-
sında oyuncak 
sektöründeki 

ticari iş hacmini 
büyütmek amacı 
ile Dubaİ ve Ku-
vEyt’e gidecek 
olan “sektörel 

ticari heyeti’ni 
oluşturuyor.

oyuncak sektörünün devleri dubai, kuveyt ve tüm 
kÖrfez ülkeleri için bir araya geliyor!

ikmib, tahran sektÖrel ticaret 
heyeti duyurusunu yaptı!

dubaı

kuveyt

Plastik sektörü ile ilgili 
piyasa analizleri ya-
pan ve sektörün önde 
gelen markalarının 
yatırımlarına ışık tuta-
rak iş potansiyellerini 
büyütmelerine katkıda 
bulunan ChemOrbis E 
ticaret Platformu’na, 
İKMİb üyeleri artık yüz-
de 20 prefinansmanlı 
olarak üye olabilecekler. 

İKMİb’in bu desteği ile 
kendi üyeleri ChemOr-
bis platformuna ait 
e-ticaret sitesine %100 
destek ile hiçbir ücret 
ödemeden üye olmuş 
olacaklardır. Detaylı 
bilgiye İKMİb’in web si-
tesinden ulaşabilirsiniz.

chemorbıs platformuna ücretsiz üyelik fırsatı!

 afrıca healthcare 
Week london 2018! 

İKMİb tarafından 5-8 
Mart 2018 tarihleri 

arasında ilaç, medikal 
ürünler ve dişçilik ürün-
leri sektörlerine yönelik 
düzenlenen africa He-
althcare Week london 
2018 etkinliği ile eş za-
manlı sektörel ticaret 
Heyeti düzenlenmek-
tedir. Faaliyete katılım 
sağlayan firmalar; Ce-

zayir, angola, Kamerun, 
Kenya, Fas, nijerya ve 
tanzanya gibi 30 farklı 
afrika ülkesinin üst dü-
zey yöneticileri ile b2b 
iş görüşmeleri yapma 

imkanı bulacaktır.

polietilen 
tereftalat 

ithalatına tarife 
kontenjanı! 

ekonomi bakanlığı-
nın “İthalatta Kota ve 

tarife Kontenjanı” 
idaresine ilişkin teb-
liği resmi gazetede 
yayımlandı. tarife 

kontenjanı talepleri-
ne ilişkin başvurular, 
Ekonomi bakanlığı 
internet sitesindeki 

“e-imza ve ithalat 
işlemleri kısmın-

dan elektronik imza 
ile yapılacak. bir 

başvuruda ancak bir 
lisans talep edilebi-
lecek. detaylı bilgiye 
İKMİb’in web sitesin-

den ulaşabilirsiniz.

dubai&kuveyt

31 mart 
7 nisan

alp Özdenler

ilgili kişi /melike baladın

ilgili kişi / şeyma inam

ilgili kişi / elif s. tulum

ilgili kişi / buĞra uçal



Çin Pazarı
Çin Pazarının 
hacmi toplamda 
2 trilyon Dolar. GLOBAL GÜNDEM FACH PACk

Ambalaj sektörü; 
dünya devleriyle aynı 

anda FACHPACK’te...

2 trilyon 260 
milyar dolar ile  
Dünyanın en 
büyük ihracatçı-

sı Çin’in, ithalatı da her 
geçen gün artıyor. 2017 
yılında yüzde 15,9 arta-
rak 1 trilyon 840 milyar 
dolara ulaşan ithalat 
rakamları Dünya Tica-

ret Örgütünün de zorla-
ması ile artarak devam 
edecek gibi gözüküyor. 
İlk kez bir ithalat fuarı 
düzenleyecek olan Çİn, 
şanghay’da 240 bin 
metrekarelik bir alan-
da China ınternational 
ımport Expo 2018 Fuarı 
ile kapılarını tüm üre-

tici ülkelere açıyor.  Bu 
fuar ile ihracatçılar 1,6 
Milyar nüfusa sahip 
Çin pazarında tanıtma 
imkanı bulmanın yanı 
sıra çeşitli seminer, 
forum ve yeni ürün 
tanıtımlarıyla Çin piya-
sasından faydalanma-
ları hedeflenmektedir.

chına 2018 çin ilk defa 
ithalat fuarı 
düzenliyor!  

Çin Devlet başkanı 
Xi Jinping’in bizzat 

açıkladığı ithalat 
organizasyonu 5-10 
kasım 2018 tarihleri 
arasında Çin’in şan-
ghay kentinde ger-

çekleşecektir. mutfak 
eşyaları, oyuncak-
lar, cilt bakımı, saç 

ve kişisel bakım 
ürünleri, medikal 

ekipmanlar ve sağlık 
ürünleri sektörlerine 
yönelik olarak ilk kez 

düzenlenecek olan 
“China ınternational 

ımport Expo 2018 
Fuarı” türkiye milli 
katılım organizasyo-
nu İKMİb-İstanbul 

kimyevi madde-
ler ve mamulleri 

ihracatçıları birliği 
organizatörlüğünde 

düzenlenecektir.

2018’in en önemli 
dünya fuar orga-
nizasyonlarından 
biri de 9-11 Ekim 
tarihleri arasında 
Madrid/İspanya’da 
düzenlenecek olan 
“CPhı Worldwide” 
fuarı. Hazırlıkların 
ve başvuruların 
şimdiden başladığı 
organizasyonda 
katılımcı firmalar 

yine şartlar dahi-
linde Ekonomi ba-
kanlığı tarafından 
85 Bin TL’ye kadar 
desteklenmekte-
dir. Milli katılım 
organizasyonu, 
İKMİb tarafından 
yürütülen fuar için 
ilaç sektörünün en 
büyük organizas-
yonu olduğu söy-
lenmektedir.

cphı WorldWıde 2018’e hazırlıklar başladı!

ambalaj ve makine 
sektÖrünün devleri 
fachpack 2018’de! 
2016 yılında toplamda 1542 
firmayı ağırlayan FaCH 
PaCK, Interpack Fuarı ile 
dönüşümlü olarak, 25 ile 27 
Eylül 2018 tarihleri arasında 
almanya’nın ticari üssü olan 
nürnberg’te yapılacaktır.

bakanlık 
desteĞi! 

katılım faaliyetleri 
İKMİb tarafından 

gerçekleşecek olan 
organizasyonda 

uygun katılımcılar, 
Ekonomi bakanlığı 
tarafından şartlar 
dahilinde 85 bin 
tl’den, 284 bin 

tl’ye kadar destek 
alacaklar. son 
başvuru tarihi 

14 Şubat’tr. 

ihracatçılarımız, ikmib önderliğinde rotalarını 2 trilyon 
dolarlık çin Pazarına çevirdiler!

başkan Xi jinping

ilgili kişi / şeyma inam

ilgili kişi / canan ersoy

chına ınternatıonal ımport eXpo 2018  Fuarına 
katılacak firmalarımızın fuar giderleri t.c. ekonomi 
bakanlığı  tarafından belirlenecek bedel üzerinden 
85.000 tl’ye kadar desteklenebilecektir.

5-10 
kasım
2018

ilgili kişi /melike baladın



Tayvan Gündemi
İKMİB’in Global Gündemi 
içinde önemli diğer nokta 
ise TAYVAN! GLOBAL GÜNDEM Fuar Takvimi

2018 yılında Fuar 
Takvimimizde neler 

var inceleyelim.

dünya plastik 
sektÖrünün dev 
organizasyonu 

“npe 2018”  
7-11 mayıs 2018 tarih-
leri arasında abD’nin 

Orlando kentinde, 
plastik hammadde, 

plastik ürünler, plas-
tik işleme makineleri, 

teçhizatları tekno-
lojileri ve kauçuk 

sektörlerine yönelik 
düzenlenecek olan 

“nPE 2018” fuarı 
türkiye milli katılım 
organizasyonu, 2. kez 
İKMİb’in gündemin-
de yer alıyor. en son 
2015 yılında düzen-
lenen nPE fuarının 

2018 randevusu hak-
kında detaylı bilgiye 
İKMİb’in resmi web 
sitesinden kolayca 

ulaşabilirsiniz.

ilgili kişi / canan ersoy

21-24 
haziran 

2018

tüm sektÖrler 
eXpocomer 2018 
ile birarada!
28 Şubat ve 3 Mart 
2018 tarihleri arasın-
da Panama’nın Pa-
nama City kentinde 
düzenlenecek olan 
“Expocomer 2018” 
Fuarının türkiye 
milli katılım orga-
nizasyonu İstanbul 
Kimyevi Madde-
ler ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği 
(İKMİb) tarafından 
gerçekleştirilecek-
tir. 2018 yılında 36. 
kez düzenlenecek 
olan ve ağırlıklı 
olarak tekstil, inşaat, 

gıda, içecek, ev ve mutfak eşyaları ile kozmetik 
sektörüne yönelik olarak düzenlenecek olan genel 
ticaret fuarını 2017 yılında yaklaşık 17.000 kişi 
ziyaret etmiş olup, 30 ülkeden 548 firma ürünlerini 
sergilemiştir. t.C. Ekonomi bakanlığı’nın  2017/4  
sayılı Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesi-
ne İlişkin Kararı uyarınca azami Expocomer 2018 
fuarının katılımcı firmaları şartlar dahilinde 85.000 
TL’ye kadar desteklenebilecektir. Detaylı bilgiye 
İKMİb resmi web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Medicare ta-
iwan 2018 
fuarı 21-24 
Haziran 

2018 tarihleri arasında 
tayvan’ın taipei şeh-
rinde düzenlenecektir. 
Milli Katılım Organi-
zasyonu İKMİb tarafın-

dan düzenlenecek olan 
fuara 2017 yılında top-
lam 410 firma katılımda 
bulunmuştu. Tayvan 
Sağlık Sektörünün en 
büyük fuar organizas-
yonlarından biri olan 
Medicare taiwan’da 
Medikal cihazlar, sarf 

malzemeleri, hastane 
mobilyaları ve cerrahi 
ekipmanlar, ortopedik 
ürünler, dişçilik, rehabi-
litasyon ekipmanları ve 
yazılım ürünleri sergi-
lenecektir. Detaylara 
İKMİb’in web sitesinden 
ulaşabilirsiniz.

chınaplas 
2018 sektÖrün 
geleceĞine ışık 

tutuyor!  
ar-Ge çalışmalarına 
1,5 trilyon dolar’ın 

üzerinde bir yatırım 
yapan Çin’in şangay 
kentinde 24-27 nisan 
2018 tarihleri arasın-
da plastik hammad-
de, plastik ürünler, 
plastik işleme ma-

kineleri, teçhizatları 
teknolojileri ve kau-
çuk sektörlerine yö-
nelik düzenlenecek 

olan “Chinaplas 2018” 
fuarı dünya ticari 

gündemi açısından 
önem taşıyor.

medıcare fuarı 
ikmib’in global 

gündeminde! 
sağlık sektörü-
nün en büyük 

organizasyonla-
rından biri olan 

Medicare taiwan 
fuarı katılımcıları 
t.C. ekonomi ba-
kanlığı tarafından 
belirlenecek bedel 
üzerinden 85.000 

tl’ye kadar destek 
alabilecekler. 

medıcare taıWan 2018

fuar takvimi
ikmib 2018 yılı fuar etkinlik takvimi
eXpocomer / Panama 28 şub - 3 mart

15 - 18 mart 

21 - 22 mart

24 -27 nisan

7 - 11 mayıs

8 - 10 mayıs

29 - 30 mayıs

21 - 24 haziran

29 - 31 aĞustos

25 - 27 eylül

9 - 11 ekim

5 - 10 kasım

12 - 15 kasım

14 - 16 kasım

cosmoprof / italya
ıpls / rusya 
chınaplas / çin
npe 2018 / a.b.d.
beautyWorld me / b.a.e.
plma’s / hollanda
medıcare / tayvan
medıcal f.asıa / singaPur

cphı WorldWıde / isPanya

medıca / almanya

cosmoprof asıa / hong kong

chına ınt. eXpo / çin

fach pack / almanya

2018

ilgili kişi /melike baladın

ilgili kişi /akif oruç

ilgili kişi /akif oruç



kimya Sektörü
Kimya Sektörümüz 
2017 yılında bütün 
hedeflerine ulaştı. 2017’YE BAKIŞ 2017 Fuarları

İKMİB’in 2017’de organize 
ettiği tüm fuar etkinlikleri 

çok verimli geçti. 

türkiye’den 
medıca fuarına 

rekor katılım 
oldu!  

kimya sektörünün 
global pazarlarda 

lider olması hedefiyle 
çeşitli organizas-

yonlar düzenleyen 
istanbul kimyevi 
maddeler ve ma-

mülleri ihracatçıları 
birliği (İKMİb), 13-16 
kasım 2017 tarihleri 
arasında almanya 

Düsseldorf’da yapılan 
dünyanın en büyük 
tıp fuarı Medica’ya 

dokuzuncu kez milli 
katılım organizas-

yonu gerçekleştirdi. 
Fuara İKMİb öncü-

lüğünde türkiye’den 
138 firma ile rekor 

sayılabilecek bir katı-
lım gerçekleşti.

cosmoprof asıa 2017 stratejik 
anlamda büyük önem taşıyan fuar 
organizasyonlarından biri idi. Arala-
rında Hunca, lider, Doğuş ve selen 
Kozmetik gibi markalarında bulun-
duğu 13 dev kozmetik firmamız bu 
fuara İKMİb organizasyonu ile 7. kez 
iştirak ettiler. Hong Kong’da düzenle-
nen fuar 76818 ziyaretçiyi ağırladı.

plma fuarı 2017 Etiketli ürünler 
sektörünün tanıtımı ve gelişmesi için 
yoğun çalışmalar yürüten İKMİb, 
2017’de 9. kez PlMa’s World Of Priva-
te label Fuarı’na milli katılım organi-
zasyonu düzenledi. Sektörün dünya 
çapındaki en büyük etkinliği olarak 
kabul edilen fuarda türkiye’yi milli 
katılım organizasyonu ile 39, toplam-
da 82 firma başarı ile temsil etti.

türkiye’nin 
lokomotif sek-
törlerinden 
biri olan ve 

bugün 300 binden fazla 
kişiye istihdam sağ-
layan Kimya Sektörü, 
2017 yılını adeta şaha 

kalkarak kapattı. İstan-
bul Kimyevi Maddeler 
ve Mamulleri İhracatçı 
Birliği Başkanı Murat 
akyüz yaptığı konuş-
mada “türkiye’nin en 
çok ihracat gerçekleş-
tiren üçüncü sektörü 

konumundaki Kimya 
Sanayi; 2017 yılında tüm 
hedeflerine ulaşarak 
16 milyar 115 milyon 
dolarlık ihracat  gerçek-
leştirdi. 2018 yılında bu 
rakam 18 milyar dolara 
ulaşabilir” dedi. 

ikmib ilk 
kez ınterpack 
fuarındaydı! 

Ülkemizde 17 milyar 
dolarlık pazar payı-

na sahip olan amba-
laj sektörü, ihracatçı 
sektörler kanalı ile 

2017’nin ilk 5 ayında 
1,624 milyar dolarlık 
ihracat yaptı. am-
balaj sektörünün 

dünyadaki en büyük 
etkinliği olan ınter-
pack Fuarına İKMİb 

organizasyonu ile 
2017 yılında ilk kez 
katılan firmalarımız 

çok büyük ilgi ile 
karşılaştılar.    

kimya sektÖrü 
2017 yılında 

büyük bir ivme 
kaydetti! 

kimyevi maddeler 
ve mamulleri ih-

racatı içinde, plas-
tikler ve mamulleri 

ürün grubu 5,3 
milyar dolarlık ih-
racat ile ilk sırada 
yer aldı. bu ürün 

grubunu 3,5 milyar 
dolar ihracat ile 
mineral yakıtlar 

ürün grubu izledi. 
1,3 milyar dolar de-
ğer ile anorganik
kimyasallar ürün 
grubu 2017 yılında 

üçüncü oldu.

sektÖr şaha kalktı!

mal grubu ihracat rp.
plastikler ve mamulleri 4.850.432 5.322.962

2.687.690 3.543.828

1.063.950 1.298.794

1.141.899 1.270.554

776.946 863.412

762.041 782.940

704.491 772.760

645.159 694.192

468.861 652.676

502.167 512.445

183.587 197.061

185.934 176.961

11.718 13.823

6.820 9.881

451 507

13.992.506 16.113.086

361 291

mineral yakıt, yaĞlar ve ürn
anorganik kimyasallar
kauçuk, kauçuk eşya
eczacılık ürünleri
sabun ve yıkama mustahzar.
uçucu yaĞlar kozmetikler

organik kimyasallar
muhtelif kimyasal mad.
yapıştırıcı, tutkal, enzim.

boya, vernik, mürekkep mst

fotoĞraf, sinemacılık ürn

gliserin bitki m. degra yaĞ. m

genel toplam
işlenmiş amyant ve karş ürn.

barut ve patlayıcı maddeler

gübreler

ocak-aralık 
2016 / usd

ocak-aralık 
2017 / usd

murat akyüz



katar’a Çıkarma!
Sektörel Ticaret Heyetimiz 
Katar’dan büyük iş birlikleri 
ile birlikte döndü. 2017’YE BAKIŞ Rusya Pazarı

İKMİB 2017 yılında 
Rusya Pazarında çok 

güçlü adımlar attı!

ikmib, 24 ülkenin satın almacılarını 
cosmeet alım heyeti ile buluşturdu

ikmib’in rusya randevusu!

2017’nin en verimli 
organizasyonların-
dan biri de İKMİb’in 
23-24 Kasım 2017 
tarihleri arasında 
kozmetik sektörü, ev, 
temizlik ve bakım 
ürünleri sektörleri 
için kurduğu “Cos-
meet alım Heyeti” 
organizasyonunu 
gerçekleştirdi. Grand 
tarabya Otel’de 

düzenlenen etkinlik 
kapsamında koz-
metik sektöründe 17 
Türk firma, ev, temiz-
lik ve bakım ürünleri 
sektöründe ise 13 
türk firma, 24 ülke-
den gelen yaklaşık 
40 yabancı firma ile 
ikili görüşme fırsatı 
buldu. Toplamda 770 
ikili görüşme ger-
çekleştirildi.

İstanbul Kimyevi Maddeler 
ve Mamülleri İhracatçıları 
Birliği (İKMİb), ihracatı ar-
tırmak, firmaların uluslara-
rası alanda çok daha güçlü 
bir konuma ulaşmasını 
sağlamak ve yeni pazar-
lara ulaşmak amacıyla 
30 Kasım - 01 Aralık 2017 
tarihleri arasında “Rusya 
alım Heyeti” organizas-
yonunu düzenledi. swiss 

the bosphorus Hotel’de 
düzenlenen alım heyeti or-
ganizasyonunda ev-mutfak 
eşyaları, ambalaj sektörü ile 
kozmetik ve temizlik sek-
törlerindeki Türk firmaları 
Rusya’dan gelen önemli 
perakende zincirlerinin de 
olduğu 23 satın almacı fir-
ma ile ikili görüşme fırsatı 
buldu. Toplam 750 görüşme 
gerçekleştirildi.

K imya sektö-
rünün global 
pazarlarda 
lider olması 

hedefiyle çeşitli orga-
nizasyonlar düzenle-
yen İstanbul Kimyevi 

2018 hedefi 
yüzde üçyüz! 

İKMİb, tarafından 
organize edilen 
“Katar ticaret 
Heyeti” Doha 

the Ritz Carlton 
Otel’de buluştu.
türkiye’den 41 

firmanın katıldığı 
toplantıda konu-
şan Murat akyüz 
“hedefimiz ihra-
catımızı 2023’te 

yüzde üçyüz 
artırmak” diye 

konuştu.

ikmib, 41 üye firma ile 
katar’a çıkarma yaptı!
Maddeler ve Mamülleri 
İhracatçıları Birliği (İK-
Mİb), 10-14 Aralık 2017 
tarihleri arasında kim-
ya ve alt sektörlerinden 
41 firmanın katılımıyla 
Katar başkenti Doha’ya 
“Katar ticaret Heyeti” 
organizasyonunu ger-
çekleştirdi. Düzenlenen 
etkinlikte yaklaşık 200 
Katar’lı firma temsilci-
sinin katılımıyla 600’e 
yakın ikili iş görüşme-
leri yapıldı. 

ülke grubu / ülke

ihracatta ilk 20 ülke

birleşik arap emr 454,828,480 916.552.406

801.654.409 865.025.298

791.447.995 845.142.950

433.947.276 788.306.782

797.003.201 745.164.227

507.593.020 588.914.985

532.098.634 513.368.952

360.651.746 505.533.202

413.580.038 434.442.468

461.390.205 432.926.877

342.083.006 385.842.531

299,934.981 385.378.255

325.455.611 368.163.530

264.614.023 366.287.220

292.779.918 302.528.753

438.459.629 361.617.061

204.376.171 271.697.245

230.108.119 318.372.032

8.738.327.943 10.013.777.772

338.648.499 354.591.520

447.672.973 263.921.468

almanya
ırak
abd
mısır
italya
iran (islam cum)

yunanistan
ingiltere
romanya

ispanya

israil

hollanda

singapur

rusya federasyonu

toplam 20 ülke

fransa

suudi arabistan

çin halk cumhuriyeti

azerbaycan-nahçıvan

bulgaristan

ocak-aralık 
2016 / usd

ocak-aralık 
2017 / usd

beautyWorld 
mıddle east 
Mayıs 2017’de 

b.a.E, Dubai’de 
düzenlenen 
dünyanın en 

önemli Kozmetik 
fuarı beautyworld 

Middle East 
Fuarı’nın türkiye 

milli katılım 
organizasyonu 
13. defa İKMİb 

tarafından yapıldı. 
Fuara 98 türk 
firması katıldı.



alManya vE İsPanya 
İHRaCatıMıZ aRttı! 
İhracat pazarlarına ba-
kıldığında Ocak ayın-
da 161 ülke ve bölgeye 
ihracat yükseldi. En 
fazla ihracat yapılan ilk 
5 ülkeden; almanya’ya 
ihracat yüzde 18,3; İngil-
tere’ye yüzde 11,4; İtal-
ya’ya yüzde 17; abD’ye 
yüzde 20,4; İspanya’ya 
yüzde 30,9 arttı. İhraca-
tımızı daha üst seviye-
lere taşıyacağız. Bizler 
hiçbir zaman, ar-Ge, 
inovasyon, tasarım, 
marka ve girişimciliği 
gündemimizden eksik 
etmeyeceğiz. Başarının 
bu beş parametrede gizli 
olduğunu iyi biliyoruz. 

2018 yılınDa atılıMı, 
REKOR bİR ORanla 
taÇlanDıRaCağıZ? 
Bugün küresel ticaret 
yüzde 10 artışla 16,2 
trilyon dolara çıktı. 
Biz de türkiye olarak, 
‘atılım yılı’ ilan ettiği-
miz 2017’de yüzde 10,2 
artışla küresel rakamla-
rın üstünde performans 
sergiledik. İnşallah 
2018’de bu atılımı, re-
korla taçlandıracağız. 
Destekleriyle her zaman 
yanımızda olan hükü-
metimiz ve güçlü tür-
kiye markamızla bunu 
başaracağımıza eminiz. 

MElEK vE GİRİşİM 
sERMayElERİnDE 
bİRİnCİ lİGDEyİZ! 
2017 yılında 162 girişim 
melek ve girişim serma-
yelerinden 103 milyon 
dolar yatırım aldı. 100 
milyonun üstü birinci 
lig oluyor. Biz de ilk defa 
bu lige çıktık. Bunun 
yanında, özel sermaye 
yatırımlarıyla beraber 
girişimcilerimize yapı-
lan toplam yatırımlar 
177 milyon doları geçti. 
2017 yatırım yılı oldu.

Hedef 2023
Büyükekşi, “Hedefimiz 
2018’de 170 Milyar USD. 
Başaracağız” dedi. RÖPORTAJ ihracat Zenginliktir

Kazanılan her bir dolar, 
ülkemizin teröre karşı  

sıkacağı bir kurşundur!

İHRaCat bİlGİ Plat-
FORMu KuRuluyOR!  
Bugün 3,1 milyon kişi-
ye istihdam sağlayan 
ve 70 bin ihracatçının 
temsilcisi olan tİM 
olarak, ihracatı ivmeli 
bir performansla ar-
tırma gayreti içerisin-
deyiz. Ülkenin ticaret 
elçileri olarak, türkiye 
için üretmeye, alın 
teri dökmeye devam 
ediyoruz. “Bu amaçla, 
Cumhurbaşkanlığımız 
himayelerinde ‘İhracat 
bilgi Platformu’ adında 
bir sistem geliştiriyo-
ruz. Bu, türkiye’nin dış 
ticaretine ilişkin tüm 
veri ve bilgilerin yer 
aldığı bir sistem. Tek 
bir tıkla, ürünlerimizi 
hangi ülkelere hangi 
koşullarda ihraç ede-
bileceğimizi göreceğiz. 
Hangi ülkelerin hangi 
ürünlerde ithalat potan-
siyeli var, hangi pazarlar 
bizim için daha uygun, 
pazardaki firmalara 
nasıl ulaşabilirim, güm-
rük vergileri ve lojistik 
maliyetleri nelerdir, hü-
kümetimiz bu konuda 
nasıl destekler veriyor 
gibi birçok soruya yanıt 
veren bir sistem. 

PaRİtE, İHRaCatıMıZı 
POZİtİF EtKİlEDİ!
2018 Ocak ayı, ihracat 
tarihimizdeki en iyi 
3. Ocak ayı oldu. Söz 
verdiğimiz gibi İhracat-
ta Rekorlar yılına çift 
haneli artışla başladık. 
Son 12 aylık ihracatımız 
da bir önceki yıla göre 
yüzde 10,1 artarak 158 
milyar dolar olarak ger-
çekleşti”. Ocak ayında 
parite etkisi pozitif yön-
lü olarak 842 milyon do-
lar oldu. Bunda özellikle 
Euro Dolar paritesinin 
geçen seneye göre daha 
yüksek olması etkili. Yıl 
genelinde paritenin 1,20 

TİM Başkanı Mehmet 
büyükekşi, afrin’de 
barışı sağlamak için 
başlayan “Zeytin 
Dalı” operasyonunun 
başarı ile sürdüğünü 
dile getirdi. Biliyoruz 
ki bu mücadelede 
sürdürülebilir başarı, 
ardındaki güçlü eko-
nomi ile mümkün. 70 
bin ihracatçımızla, 

kazanılan 1 dolar ihracat, 1 kurşun kadar etkili!

yıl sonuna 
kadar 160 

milyar dolar 
barajını 

aşacaĞız! 
türkiye ihracatçı-
lar meclisi (tİM) 
verilerine göre 

Ocak ayında ihra-
cat geçen yılın aynı 

ayına göre yüzde 
16,3 artarak 12 

milyar 198 milyon 
dolara yükseldi. 

böylece 2018 Ocak 
ayı, ihracat tarihin-
deki en iyi 3. Ocak 
ayı oldu. tİM baş-

kanı büyükekşi, “12 
aylık ihracatımız 
158 milyar doları 

aştı. 1-2 ay içerisin-
de 160 milyar dolar 
barajını da aşaca-
ğız, yıl sonunda 

170 milyar doların 
üzerine çıkacağız” 
şeklinde konuştu.

seviyelerinde olmasını 
bekliyoruz. Sektörel 
bazda Ocak ayında 
en fazla ihracatı, 2,27 
milyar dolarla otomo-

tiv gerçekleştirdi. Bu 
sektörün ihracatı ocak 
ayında bir önceki yıla 
göre yüzde 10,8 arttı. 
Otomotiv Sektörünü 

ise 1,43 milyar dolarla 
Hazır giyim ve Konfek-
siyon, ve 1,35 milyar do-
larla Kimyevi Maddeler 
sektörleri takip etti.

ekonomiye güç katı-
yor, Hazinemize döviz 
kazandırıyoruz. Kah-
raman ordumuzun 
ihtiyacı olan dövizi 
ülkemize kazandır-
mak, biz ihracatçıla-
rın boynunun borcu. 
Hazinemize giren bir 
dolar, bu mücadelede 
adeta bir kurşun ka-
dar etkili olacaktır.

ihracatımız rekorlar yılına çift haneli artışla başladı! 
mehmet büyükeksi



ispanya Zirvede
2018 yılı ilk Ocak ayı 
İhracat rakamları belli 
oldu. İspanya Zirvede.

türkiye’nin en 
çok ihracat 
gerçekleşti-
ren üçüncü 

sektörü konumunda-
ki kimya sanayinin 
ihracat performansı 
yükselmeye devam 
ediyor. Kimya sektö-
rünün Ocak ayındaki 
ihracatı 2017 yılı Ocak 
ayına göre yüzde 10,05 
artarak 1 milyar 357 
milyon dolar olarak 
gerçekleşti. Alt sek-
törlerde plastik ve 
mamülleri ihracatı 
kimya ihracatının itici 
gücü olmaya devam 
ediyor. Ocak ayında en 
fazla ihracatı gerçek-
leştirilen plastikler ve 
mamülleri 427 milyon 
767 bin 832 dolarlık 

ihracatla birinci sırada 
yer aldı. İkinci sırada 
304 milyon 843 bin 
964 dolarlık ihracat-
la mineral yakıtlar, 
yağlar ve ürünleri yer 
alırken, anorganik 
kimyasallar ihracatı 
121 milyon 947 bin 
949 dolarla üçüncü 
sırada yer aldı. Anor-
ganik kimyasalları 
takiben ilk onda yer 
alan diğer sektörler 
ise; kauçuk, kauçuk 
eşya, eczacılık ürün-
leri, sabun ve yıkama 
müstahzarları, uçucu 
yağlar, kozmetikler, 
boya, vernik, mürek-
kep ve müstahzarları, 
organik kimyasallar 
ve muhtelif kimyasal 
maddeler oldu.

ikmib sektÖrel 
ticaret heyeti 

İspanya, Ocak 
ayında en çok ih-
racat yapılan ülke 
oldu. İspanya’ya 
yapılan kimya 

ihracatı 2017 yılı-
nın Ocak ayında 

55 milyon 943 bin 
dolar iken bu yıl 
aynı dönemde 

yüzde 66,71 artışla 
93 milyon 262 

bin dolar olarak 
gerçekleşti. sek-
törün ihracatında 
İspanya’dan sonra 
ilk onda yer alan 
diğer ülkeler ise; 
almanya, Mısır, 
Hollanda, İtalya, 
ırak, yunanistan, 

İran, Fransa ve 
abD oldu.

kimya sektörünün 2018’in ilk ocak ayı ihracatı
1 milyar 357 milyon dolara ulaştı!

ispanya

kimya sektÖrü en çok 
ispanya’ya ihracat yaptı

kobilerin 
yüzde 95’i 

bilinçli! 
araştırma so-
nuçlarına göre 

KObİ’lerin yüzde 
95’i yükümlülük-
lerinin farkında 

ve önemli bir kıs-
mı kayıttan kay-
naklanan yüksek 
maliyetlerle başa 
çıkmaya çalışı-
yor. araştırma 

raporunda, ECHa 
üye ülkeleri ve 

komisyon için bir 
dizi öneri de yer 
alıyor. KObİ’lerin 
finansal olarak 
desteklenmesi 
de bu öneriler 

arasında.

KObİ’lerin pazar segmentas-
yonuyla ilgili yakın tarihli 
bir araştırma, bu işletmelerin 
31 Mayıs 2018 tarihine kadar 
maddelerini kaydettirme ni-
yetlerine ilişkin belirsizlikleri 
doğruladı. Buna göre en önemli 
engel, kayıt için gereken veri 
maliyeti gibi görünüyor. 

kobiler için 
reach kaydı 
protokolü!

ab’den clp’ye 
deĞişiklik talebi! 
avrupa birliği, Dünya 
Ticaret Örgütü’nün Ti-
carette Teknik Engeller 

Komitesi’ne CLP Tüzüğü 
Ek VI’ncı maddesinde 

yapılacak değişiklikleri 
bildirdi. ClP tüzüğü Ek 
VI’ncı maddesi ab ça-

pında uyulması gereken 
tüm sınıflandırmaları 
içeriyor. Teknik ilerle-

meye en son uyarlama-
nın bir parçası olarak, ek 
bildirgede 34 maddenin 
sınıflandırma ve etiket-

lemesinde değişiklik 
yapılacak ve bir madde 

de silinecek. Bunları 
içeren yasa değişikli-
ği muhtemelen 2018 
yılının ilk çeyreğinde 

ab Resmi Gazetesi’nde 
yayınlanacak.

kozmetik 
yÖnetmeliĞinde 

ab uyumu 
deĞişikliĞi! 

avrupa komisyonu, 
yaklaşık bir yıldır 

yapılan teknik deği-
şiklikleri uyarlamak
amacıyla 1223/2009 
sayılı Kozmetik yö-

netmeliği’nde düzen-
leme yapmayı

planlıyor. kozmetik 
ürünlerde yasaklı 

maddeler prosedürü-
nü ve ayrıca, koruyu-
cu, boyar maddeler 
ile ilgili yönetmelik 

değişikliği söz konu-
su. bu düzenleme-
lerle ilgili bilgilere 

türkiye ilaç ve tıbbi 
cihaz kurumu’nun 
internet adresinden 

ulaşılabilir.

İKMİB NEWS REACH kAYDI
Kobilerin mutlaka 

incelemesi gereken bir 
mevzuat. “REACH”.

değer
en fazla ihracat yapılan ülkeler / usd

ispanya
ülke grubu / ülke ocak 2017 deĞer ocak 2018 deĞer

55.943.018 93.262.171 %66.71

63.310.545 77.636.693 %22.63

28.357.177 76.957.950 %171.39

30.326.987 68.553.026 %126.05

51.735.869 61.093.738 %18.09

62.615.933 56.900.417 %9.13

28.755.353 53.086.770 %84.62

41.691.244 53.061.084 %27.27

27.133.689 50.168.752 %84.89

22.046.608 46.364.084 %110.30

almanya
mısır
hollanda
italya
ırak
yunanistan

fransa
abd

iran



ikmib Eğitim
İkmib’in sektörel 
gelişim çalışmaları 
devam ediyor. İKMİB EĞİTİM Eğitim Tablosu

2018 yılı tüm eğitim ve 
seminerlerimize web 

sitemizden ulaşın!

shakespeare oyunlarıyla 
liderlik kavramı ve liderlik 
teorileri drama (yaşayarak 
öğrenme) yöntemi ile anla-

tılacaktır. Onun oyunlarının temel 
noktası, ana karakter olan liderin, 
hedefi, karşılaştığı sorunlar karşısın-
da ne yaptığı, önüne gelen fırsatları 

nasıl değerlendirdiği, ekibini nasıl 
harekete geçirdiği, zamanı nasıl 
kullandığı ve tüm bu seçimlerinin 
sonuçlarını nasıl değerlendiğini 
işler. Onun liderlik teorilerinde 
karşılaştığımız tüm lider tipleri tüm 
oyunlarında can bulur. Yanılgıları ve 
başarılarıyla bize yol gösterir.

shakespeare 
ile iş dünyası! 
uygulamalı atölye 

çalışmasında 
shakespeare’in 
karakterleri, li-

derlik kavramını 
işlemede ve anla-
mada en kusursuz 

kaynaklardan 
birisi olarak 

kullanılacak-
tır. katılımcılar 

burada elde ettik-
leri deneyimleri 

günlük yaşama ve 
iş yaşamına akta-

rabileceklerdir.

shakespeare ile 
liderlik sırları

diib/hiib 
uygulamaları! 

Dahilde/Hariçte İşleme 
İzin Belgeleri (Dİİb/
Hİİb); ihracatçıları-

mıza ürettikleri ihraç 
ürünlerinin bünyesinde 
kullanılan hammadde-
ler için ithalat ve/veya 
yurtiçi alım esnasın-
da ödenmesi gereken 
vergilerde avantajlar 
sağlayan bir belgedir.
Eğitim sürecinde ka-
tılımcılara yapılacak 
olan bilgilendirme ile 

akabinde tüm detayları 
ile birlikte uygulamada 
karşılaşılan problem-
ler ve çözüm önerileri 

anlatılacaktır.

koçvari liderlik! 
Eğitimin amacı; hızlı 

ve çoğu zaman yoğun 
baskı altında üretmek 
durumunda olan farklı 

sektörlerde faaliyet 
gösteren yöneticilerin 
ve yönetici adayları-

nın, Koçluğu yönetim-
sel tarzları içerisinde 
içselleştirerek bir ya-

şam tarzı haline getir-
melerini sağlamaktır. 

Bireyler, koçluk beceri-
lerini kullandıkları tüm 
ilişkilerinde ‘’KOÇvaRİ 
bİR lİDER olma duru-
şuna sahip olacaklar. 
Yönetici adayı olan 

tüm profesyoneller bu 
seminere katılabilir.

pozitif stres 
yÖnetimi! 

stres yönetimi eğiti-
minde; stresin sizde 
yarattığı belirtileri 
farkedip, olumsuz 
etkilerini kontrol 

altında tutmanıza ve 
duygu kontrolünüzü 

sağlamanıza yar-
dımcı olacak pratik 
teknikler sunula-

caktır. Daha mutlu 
ve daha başarılı bir 

yaşam için otomatiğe 
düşmüş olan alışkan-
lıklarınızı farkedecek, 

yaşam kalitenizi 
artıracak yeni yollar 

keşfedeceksiniz. 
stres nedir? ne za-
man oluşur? nasıl 
yönetilir? Beyin ile 

Stres İlişkisi nasıldır? 
Bu gibi konuların de-
tayları ile işleneceği 

seminere Stres ile baş 
etmesini öğrenerek, 

iş ve yaşam dengesi-
ni sağlamak, kaliteli 
ve sağlıklı bir yaşam 
sürmek isteyen her-

kes katılabilir.

eğitimin adı eğitimci tarih yer
psikoloji destekli iletişim becerileri hande cesur 12.02.2018

dış
ticaret 
kompleksi
yenibosna

hilton 
garden 
ınn otel 
ümraniye

dijital pazarlama serhat bıçakçı 14.02.2018

ohsas iş saĞlıĞı ve güvenlik yÖnetim hacer kayhan 16.02.2018

akreditif okuma ve uygulama hüseyin tekgüç 21.02.2018

satış sonrası hizmetler fahrettin gökşin 22.02.2018

koçvari liderlik

diib/hiib (işleme izin belgesi) uygulama

pozitif stres yÖnetimi 

temel bireysel liderlik

enis arslan

sevil küçükçetin

seraP gökmen

enis arslan 

27.02.2018

26.02.2018

15.02.2018

13.03.2018

shakespeare ile liderlik sırları 

mali tablolar analizi ve uygulama

filiz ışık bulut 

nedim narlı

27.02.2018

20.02.2018

stratejik yÖnetim neslihan onur 23.02.2018

27 
şubat 
2018

sevil küçükçetin



2009 ve 2015 yılları arasında 3 
dönem Boya Sanayicileri Der-
neği bOsaD’ın Yönetim Kuru-
lu Başkanlığı görevini yürüten 
İKMİb Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı ahmet Faik bitlis 
2018 yılından genel anlamda 
umutlu olduğunu dile getirdi. 
“Kimya sektörünü genel olarak 
değerlendirmek gerekirse ilk 
önce iç piyasaya bakmak gere-
kir. 2018’in henüz ilk aylarında-
yız ve iç piyasaya dair kimya sektörü için genel bir veri olmadığı 
için tahmin yürütmek gerçekten zor. Ancak ülkemiz genelinde 
tüm sektörlerde öngörülen hedefler gerçekleşirse sektörümüz ile  
iç piyasa olabildiğince hızlı büyür. Gelelim  ihracat gündemimize.  
Bilindiği üzere 2017’de Kimyevi Hammadde ve dolayısıyla ürünle-
rinde küresel olarak genel bir fiyat artışı oldu. Tahminlerime göre 
2018 yılı içerisinde hammadde ve ürünleri bazında bir fiyat artışı 
olmayacak, paralel bir seyir gözlemlenecek. Ocak-aralık 2017 de-
ğerlerine baktığımızda Türk kimya sektöründe ihracat rakamla-
rımızın toplamda 16 Milyar Doların üzerine çıktığını görüyoruz. 
2017 yılında 2016’ya göre miktar bazında yüzde 10, değer bazında 
ise %15’lik bir artış gerçekleşmiş. 2018’in ilk Ocak ayındaki veriler 
gerçekten umut verici, bir önceki yılın Ocak ayına göre artış de-
vam etmiş. Kimya Sektöründe genel ihracatın yıl sonuna kadar 
en az yüzde 10 oranında büyüme kaydedeceğine inanıyorum.

2017’de tüm olumsuz koşullara 
rağmen Kimya Sektörü %10 ora-
nında artış gösterdi ve toplamda 
16 milyar dolarlık bir ihracatımız 
oldu. Bugün bu olumsuz ortam 
hala devam etmektedir ancak 
sektör genelinde ihracat rakam-
larımızda yine %10 artış bekleni-
yor. Ben bu olumsuz ortamı eğer 
toparlayabilirsek sektör genelin-
deki artışın %18’lere dayanaca-
ğına inanıyorum. Örneğin 1996 
yılında yürürlüğe giren gümrük birliği anlaşması. Özellikle bazı ül-
kelerde bu maddelerin yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Cezayir, 
tunus, Fas gibi afrika ülkelerinde oranlar yüksek ve ihracatımız 
bu ülkelerde kayba uğruyor. avrupa ülkelerinde şartlar daha iyi. Bu 
düzenleme yapılırsa hem üretim endeksimizin, hem de ihracat en-
deksimizin artacağını düşünüyorum. Ayrıca üretim’de çok önemli. 
Çin biliyorsunuz ürün bazında çok güçlü. Dünya ile rakabet eden bir 
ülke. Ancak kalite açısından düşündürücü. Bugün bizim ürünleri-
mizin kalitesi dünya standartlarında. Şu an da ihracatımızın  %44’ü 
avrupa. Onlar Çin ürünlerini bildikleri için dikkatliler. Güney Kore 
ise bu konuda daha farklı. Ürünleri katma değerli. Bizim de katma 
değerli ürünlere ihtiyacımız var. Bugün onların bir samsung mar-
kasının cirosu neredeyse bir ülkenin toplam ihracatı kadar. Artık 
bence ufak bir atılım hamlesine ihtiyacımız var. Bunu başarabilir-
sek 2018 yılı bizler için çok daha büyük fırsatlara dönüşebilir.

Tüm sektörler bazında İhra-
cat yüzdeleri ile 2017 yılında 
ülkemiz genelinde ilk üçe gi-
ren Kimya Sektörü, gelişen ve 
büyüyen türkiye ekonomisi-
nin lokomotif sektörlerinden 
biri haline geldi. Sektörümüz 
adına bu çok gurur verici. Son 
yıllarda yapılan tüm Ar- Ge, 
Pazarlama ve alt yapı çalışma-
ları 2015 yılı itibari ile kendi-
sini yavaş yavaş göstermeye 

başladı. 2016 yılında tüm alt sektörleri ile daha önce hayal bile 
edilemeyen ihracat rakamlarını yakalayan kimya sektörünün 
yakaladığı bu ivme 2017 yılında artarak devam etti. Sonuç ola-
rak 2017 yılını 16 Milyar Doların üzerine bir ihracat cirosu ile 
kapattık. 2018’in ilk ocak ayında ülke bazında ihracat rakamla-
rımıza baktığımızda %20’lerin üstüne varan bir artış söz konu-
su. Bana göre bu tablo kimya sektörünün genel anlamda nasıl 
bir 2018 yılı geçireceğinin göstergesidir.     

imer Özer/koruma tem. aş Kimya Sektörü ile ülkemizin or-
tak ihracat hedefleri doğrultusunda bir çok AR-GE ve inovasyon 
odaklı çalışmalar yapılmaktadır. Özellikle Deterjan ve Kozmetik 
Sektörünün gelişimi görmemek imkansız. Bu sürecin en önemli 
unsuru olan pazarlamayı hep bir kenara bırakıyoruz. Sektörümü-
zün gelişimini, dünya çapında yapılan  pek çok pazarlama faaliyeti 
ile desteklemeye çalışıyoruz. Peki ya firmalar bazında bakıldığın-
da buna önem verenlerin sayısını oranlarsak acaba %50’yi geçe-
bilir miyiz sizce? Birlikte değil, 
bireysel olarak da kat etmemiz 
gereken çok yol var. Bu bardağın 
boş tarafından bakmak değil, 
aksine boş kısmını nasıl doldu-
racağımızı öğrenmenin bir yolu. 
Bir kıvılcım aslında. Markalaşa-
rak katma değerini yükselten, 
deterjan ve kozmetik ürünleri 
ile sağlanan bu trendin odak 
noktasında ürünlerin değil, fir-
maların da gelişimi olduğunu 
yinelemek isterim.

ahmet faik bitlis / polisan

kenan baytaş / merbolin! 

adil pelister / beta kimya

üyelerimizden 2018’e genel bakış

Adil Pelister
Kimya sektörü 2018 yılı 
sinyallerini şimdiden 
verdi. Ben umutluyum. 2018’E BAKIŞ A. Faik bitlis

2018 yılı sonuna kadar 
Kimya Sektöründe %10 
oranında büyüme olur.

türkiye ekonomisi 2017 
yılında tüm beklentile-
rin üzerinde bir büyüme 
kaydetti. 2017 yılı içinde 
büyümeyi destekleyen 
bu ana faktörlerin 2018 
yılında etkisini yeniden 
göstermesini bekliyo-
rum. Küresel ekonomi-
de görülen büyüme ve 
özellikle avrupa birliği 
ülkelerinin ekonomik 

performansındaki iyi-
leşme, kimya sektörüne 
de olumlu yansıyacaktır. 
Dünyada kimya sektörü 
ticaret hacmi yaklaşık 
4 trilyon dolar seviye-
sinde. türkiye’nin sahip 
olduğu potansiyeli dü-
şündüğümüzde, küresel 
kimya sektörü içinde al-
dığı payı daha da büyü-
tecektir inancındayım. 

ikmib başkanı murat akyüz’ün 2018 gÖrüşleri

ahmet faik bitlis

imer Özer

kenan baytaş

adil pelister



abdi ibrahim’in 2023  hedefi 
dünyada bir numara olmak

Abdi ibrahim
Abdi İbrahim ve 
Otsuka ortaklığı 5. 
yılını kutluyor. İKMİB NEWS Hayat kimya

Hayat Kimya 
Nijerya’da % 44 ile 

pazar lideri oldu!

depremin yıkıcı 
etkisini azaltan 

teknoloji! 
İlklerin Markası Polisan; 

ar- Ge yatırımlarının 
sonuçlarını kamuoyuna 
duyurmaya başladı. Geç-
tiğimiz günlerde Exelans 
turbo Flex C1 ismini taşı-
yan yeni boya markasının 
lansmanını gerçekleştirdi. 
Polisan’ın bu yeni ürünü, 

teknolojik sınırları da 
zorluyor. Boyada teknoloji 
devi Japon Kansai, Kim-

yada ise dünya lideri Dow 
Chemical ile ortak geliş-

tirilen ürün, depremin 
binalar üzerindeki yıkıcı 

etkisini mümkün olabildi-
ğince azaltıyor.

hayat kimya 
nijerya’da pazar 

lideri oldu! 
nijerya’da 100 milyon 

dolarlık yatırımla bebek 
bezi ve kağıt konverting 

tesisi açılışı sırasında 100 
kişiye istihdam sağlayan 
Hayat Kimya, bugün 500 
kişiye istihdam sağlıyor. 
2015’te bebek bezi mar-
kasıyla (Molfix) girdiği 

nijerya pazarında 2 yılda 
yüzde 44 pazar payıyla 
lider oldu. Şirket, ayrıca 

nijerya Reklam verenleri 
Birliği tarafından verilen 
“advan awards for Mar-
keting Excellence West 

africa’ ödüllerinde toplam 
5 ödüle layık görüldü.

türkiye imsad, 
ocak 2018 sektÖr 

raporu’nu açıkladı! 
türkiye İMsaD, aylık 

sektör raporunu açıkladı. 
Ocak 2018 tarihli Sektör 
Raporu’nda; inşaat mal-
zemesi sanayicilerinin 
gerçekleştirdiği yıllık 
ihracatın yeniden 16 

milyar doları aştığı vur-
gulandı. Raporda ayrıca, 
2017 yılının en yüksek 
aylık ihracatının, 1 mil-
yar 613 milyon dolarla 

Kasım ayında gerçekleş-
tiğine dikkat çekildi.

sanayimiz pmı’da 
son yedi yılın 

rekorunu kırdı! 
Ekonomik büyümenin 

göstergesi olan imalat sa-
nayi performansında en 
güvenilir referans kabul 
edilen İstanbul sanayi 

Odası türkiye ve İstanbul 
İmalat PMI (Satın Alma 

Yöneticileri Endeksi) 
Ocak 2018 dönemi sonuç-
ları açıklandı. PMı’da son 

7 yılın rekorunu kıran 
sanayimiz 2018’e coşkulu 

bir giriş yaptı”

türk ilaç sektörünün 
lideri abdi İbrahim ile 
Japonya’nın ilaç devi 
Otsuka’nın ortaklığında 
2012 yılında kurulan 
abdi İbrahim Otsuka, 
bu yıl 5. yaşını kutluyor. 

Şirketin genel merke-
zinde düzenlenen 5. yıl 
etkinliğinin onur ko-
nuğu Otsuka Pharma-
ceutical başkanı İchiro 
Otsuka oldu. abdi İb-
rahim Yönetim Kurulu 

Başkanı nezih barut, 
yaptığı konuşmada, iki 
ülke arasındaki ticari 
ilişkilerin gelişimini de 
vurgulayarak “2023’te 
hedefimiz dünya çapın-
da birinci olmak” dedi.

Yenilikçi ilaçlar ge-
liştirerek alternatif 
tedaviler üzerine 
odaklanan novartis, 
satışlarının artışında 
inovatif ilaçların 
katkısının büyük 
olmasını bekliyor. 
Cirosunun yüzde 
18,5’ini yani 9 milyar 
doları aR-GE’ye ayı-

ran novartis; özellik-
le alzheimer, kanser, 
obezite ve karaciğer 
hastalıkları üzerine 
çalışıyor. novartis şu 
an klinik geliştirme 
süreci devam eden 
200 projenin yanı 
sıra toplamda 4 binin 
üzerinde bir aR-GE 
çalışmasına sahip.

novartis ar-ge’ye 9 milyar dolar yatırım yaptı!

necati b. hakoĞlu

erdal bahçıvan
dr. altan demirdere

ferdi erdoĞan

ayşin argüden
nezih barut

japonya ile 
omuz omuza!
abdi İbrahim’in 

iyileştirme arzusu 
ile Otsuka’nın 

yenilikçi yüzünün 
bir araya gelerek 
her iki şirkete de 
önemli katkılar 

sağladığını belir-
ten nezih barut, 

“abdi İbrahim 
Otsuka, sadece 

iki farklı şirketin 
ortaklığı ile kurul-
muş bir yapı değil, 
aynı zamanda iki 

farklı kültürün 
uyumunun da gü-
zel bir örneğidir” 

diye konuştu.



Ejder kimya
Ejder Kimya 2018 yılına 
yeni ve güçlü işbirlikleri 
ile merhaba diyor. İKMİB NEWS kPmG belirtti.

Türkiye; İlaç Sektöründe 
Küresel bir Liderliğe çok 

rahat ulaşabilir.

türk ilacının 
kalitesi dünyada 

tescillendi 
Türkiye İlaç ve Tıbbi 

Cihaz Kurumu (tİtCK), 
aralarında İsviçre, abD, 
İngiltere, almanya, ve  
Japonya gibi ülkelerin 
bulunduğu Uluslarara-
sı İlaç Denetim Birliği 

(PıC/s) üyeliğine kabul 
edildi. İKMİb Yönetim 
Kurulu Başkanı Murat 

akyüz, “türkiye’de üre-
tilen ilaçların kalitesi 

ve güvenliği uluslarara-
sı alanda tescillenirken, 

ülkemiz ilaçta dünya 
ligindeki yerini de sağ-

lamlaştırdı” dedi.

ejder kimya 
sektÖre deĞer 

katıyor! 
İlaç sektöründeki uzun 
yıllara dayalı deneyimi 
ve uluslararası pazarda 

konusunda uzman 
temsilcilikleri ile; İlaç, 

Kozmetik ve Gıda 
takviyesi sektörlerine 

kaliteli, güvenilir ve 
müşteri memnuniyeti 
odaklı hizmet veren 
Ejder Kimya yeni iş 
partnerleri ile global 

anlamda atak yapmaya 
hazırlanıyor. Geçtiğimiz 

haftalarda kozmetik 
sektörünün önemli ya-
pılarından Galactic ile 
temsilcilik anlaşması 

yapan Ejder Kimya, 
uluslararası fuarlarda 
da büyük ilgi görüyor.

türkiye’nin ilk ve tek 
entegre petrokimya 
tesisi olan Petkim, Ege 
bölgesi’nin “En Fazla 
İhracat Gerçekleştiren 
Firmalarından biri oldu. 
“Kimya Sektörünün 
En Fazla İhracat Ger-
çekleştiren Firmaları” 
ödüllerinden ikisinin 
sahibi olan Petkim, 2017 

yılında gerçekleştirdi-
ği 671 milyon dolarlık 
ihracatla Ege Bölge-
si’nin “En Fazla İhracat 
Gerçekleştiren Firması” 
unvanını da aldı. Geç-
tiğimiz yıl 69 ülkeye 
ihracat yaptıklarını 
dile getiren Petkim’in 
Genel Müdürü Anar 
Mammadov “türki-

ye’nin ilk ve tek entegre 
üretim gerçekleştiren 
petrokimya tesisi olan 
Petkim, sanayici için 
hammadde güvenli-
ğini sağlamanın yanı 
sıra türkiye’nin pet-
rokimya sektöründeki 
cari açığını azaltmakta 
büyük rol oynuyor.” 
açıklamasını yaptı.

türkiye ilaç 
sektÖründe 

küresel oyuncu 
olabilir! 

KPMG türkiye, 
İlaç Sektörel Bakış 

2018 raporunu 
açıkladı. Raporda 

sektörün 2017’deki 
performansı ve 

2018 beklentileri 
değerlendirildi. Bü-
yüklüğü 1,1 trilyon 
dolara ulaşan dün-
ya ilaç pazarı başlı 

başına bir ekonomi. 
abD, Çin, Japonya, 
almanya ve Fransa 
dünya ilaç endüst-
risinin en büyük 5 
pazarı durumunda. 
türkiye ise 16’ncı 
sırada yer alıyor. 

Rapor, onkoloji ilaç-
ları satış hacminin 
iki kat büyüyeceği-
ni ortaya koyuyor. 
2016’da 93,7 milyar 

dolar harcanan 
onkoloji ilaçları için 
2022’de harcanması 

beklenen miktar 
192,2 milyar dolar… 
KPMG türkiye İlaç 

Sektör Lideri Hakan 
Orhan, “Gelişen 

teknolojinin tedavi 
süreçlerini değiş-

tirmesi, küresel ilaç 
sektörünü de etkili-

yor” diyor.

ege’nin ihracat yıldızı yeniden 
petkim şirketi oldu!

anar mammadov

murat akyüz

hakan orhan pervin ejder

petkim’in 
rekorları 

devam ediyor! 
türkiye’nin ilk ve 
tek entegre pet-

rokimya markası 
Petkim, yeni bir 

tarihi rekora imza 
attı. Dokuz aylık 

finansal sonuçlarını 
açıklayan Petkim, 

yılın üçüncü çeyre-
ğindeki net kârını 

bir önceki yılın aynı 
dönemine göre 

yüzde 169 artırarak 
372 milyon tl’ye 

yükseltti. Petkim’in 
faiz, amortisman ve 
vergi öncesi kârı da 
(FavÖK) yüzde 145 
artarak 424 milyon 
TL’ye ulaştı. Üçüncü 
çeyrekte yüzde 96 

üretim kapasitesini 
yakalayan Petkim’in 
net satışları, geçen 

yılın aynı dönemine 
kıyasla yüzde 83 

artarak 1.8 milyar tl 
oldu. Petkim’in ya-

rım asrı aşkın köklü 
bir tarihi olduğunu 
hatırlatan Petkim 

Genel Müdürü 
anar Mammadov, 

“Güçlü ve deneyimli 
kadrolarımızla 

ulaştığımız bu tarihi 
rekor iş sonuçları ile 

öncelikle türkiye 
ekonomisine, üstün 
nitelikli petrokim-

ya ürünlerimizle de 
onlarca sektörün 

gelişimine katkıda 
bulunmaktan büyük 
mutluluk duyuyoruz” 
açıklamasını yaptı.



Yerlileştirme!
İKMİB; “Yerlileştirme” 
projesi için özel bir 
komite oluşturdu. İKMİB BÜLTEN AR-GE Proje

İKMİB’in 7, Ar-Ge Proje 
pazarı ödülleri 2017’de 

sahiplerini buldu!

İKMİb tarafından Ekonomi Bakanlığı’nın desteğiyle 
Plast Eurasia 2017 fuarı kapsamında gerçekleştirilen 
alım heyeti organizasyonunda plastik sektörüne yön 
veren yerli ve yabancı firmaların temsilcileri bir araya 
geldi. bulgaristan, Kosova, tunus, bosna Hersek ve 
Hindistan ülkelerinden toplam 23 firmanın katılımıyla 
düzenlenen alım heyeti organizasyonunda yabancı 
firma temsilcileri, Türk plastik sektörünün önde gelen 
firmaları ile ihracatta yeni fırsatlar ve olası işbirlikleri 
üzerine ikili iş görüşmelerinde bulundu.

bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığı’nın Kasım 2017’de 
açıkladığı türkiye’nin ihracat ürünlerinin yüzde 67’sini 
oluşturan ithal ara ürünlerini, türkiye’de üretme proje-
sine ilişkin İKMİb olarak, ana kimya ve alt sektörlerde 
yerlileştirme projesi ile ilgili harekete geçilerek bir yerli-
leştirme komitesi kurulmasına karar verildi. Bakanlığın 
türkiye’nin dış ticaret açığını kapatmak amacıyla baş-
lattığı projede, kimya ve ilaç sanayi, yarı iletken elektro-
nik ürünler, makine ve teçhizat, gıda sanayi ve motorlu 
kara taşıtlar olmak üzere 5 ana sektör belirlendi. detaylı 
bilgiye İKMİb’in resmi web sitesinden ulaşabilirsiniz.

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından 9. 
Küresel Isınma Kurultayı gerçekleştirildi. Pil tekno-
lojileri Zirvesi kapsamında EGD tarafından düzenle-
nen 9. Küresel Isınma Kurultayı’nda bu yıl “Enerjini 
Depola, Geleceğini Kurtar’’ teması işlendi. Kurultayın 
açılış konuşmalarını EGD Yönetim Kurulu Başkanı 
Celal toprak, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İh-
racatçıları Birliği (İtHİb) Başkanı İsmail Gülle yaptı. 
Toplantıya iştirak eden İKMİb Başkanı Murat akyüz 
ise “Bu tür çalışmalara her zaman destek vermekten 
büyük mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Ekonomi bakanlığı onayında, tİM (Türkiye İhracat-
çılar Meclisi) koordinatörlüğünde İKMİb (İstanbul 
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği) 
ile aKMİb (Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamülleri 
İhracatçıları Birliği) ortaklığı ve tÜbİtaK desteğiyle 
düzenlenen “7. Kimyevi Maddeler ve Mamulleri ar-Ge 
Proje Pazarı ödülleri” Kasım 2017’de Dış Ticaret Komp-
leksi’nde gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. 
Etkinlikte, en başarılı projeler 15 bin lira, ikinciler 10 bin 
lira, üçüncüler ise 5 bin lira ile ödüllendirildi.

7 ülkeden gelen 23 firma plastik 
ihracatçılarımız ile buluştu!

ikmib’ten yerlileştirme projesi!

egd 9. küresel ısınma kurultayı

7. kimyevi maddeler ve mamulleri ar-
ge proje pazarı Ödül tÖreni yapıldı!



ihracat’ın Enleri!
2017’nin özel anlarından 
biri de “İhracatın En’leri” 
ödülünü almak oldu. İKMİB BÜLTEN medikal Sektörü

İKMİB’in Medikal Sektörü 
Gelecek araştırması 

2017’de gerçekleştirildi.

İKMİb (İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri 
İhracatçıları Birliği), 2017 yılında antalya’da tİM 
(Türkiye İhracatçılar Meclisi) tarafından düzenlenen 
İhracatın En’leri ödül töreninde “En Fazla E-ticaret 
Üyeliği Olan birlik” ödülünü aldı. tİM’in bu yıl ilk defa 
gerçekleştirdiği İhracatın En’leri ödül töreni, 3.tİM 
Delegeler Buluşması’nda düzenlendi. Antalya Belek’te 
gerçekleşen etkinliğe tİM delegeleri, birlik ve genel 
sekreterliklerin yöneticileri katıldı. İhracatın En’leri 
ödül töreninde 3 kategoride 10 ödül verildi. İKMİb 
Başkanı Murat akyüz onurlandığını dile getirdi.

İKMİb (İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhra-
catçıları Birliği) koordinatörlüğünde ve İDDMİb (İstan-
bul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçılar Birliği) 
işbirliğiyle plastik ve metal ambalaj sektörlerinde yara-
tıcı ve uygulanabilir tasarımları teşvik etmek amacıyla 
düzenlenen “Plastik ve Metal ambalaj tasarım ya-
rışması”nın dördüncüsü 2017’de lütfü Kırdar Kongre 
Merkezi’nde gerçekleştirilen törende sahiplerini buldu. 
Yarışmada toplamda 17 proje ödüle layık görüldü ve 
toplam 110 bin TL para ödülü dağıtıldı.

İKMİb, 2017 Aralık ayında yaklaşık 60 sektör temsilci-
sinin katılımıyla düzenlediği “Medikal sektörü Ge-
lecek araştırması” organizasyonuyla sektörün prob-
lemlerine çözüm aradı. Bu kapsamda İKMİb, katma 
değeri en yüksek alt sektörlerinden medikal sektö-
rünün problemlerine etkili çözüm bulmak amacıyla 
“Medikal sektörü Gelecek araştırması” etkinliğini 
gerçekleştirdi. İstanbul’da 23-24 Aralık 2017 tarihleri 
arasında gerçekleştirilen organizasyonda sektörün 
önde gelen aktörleri bir araya geldi.

Kimya sektörünün ihracat atağına liderlik eden İs-
tanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları 
Birliği’nin (İKMİb), sektörün nitelikli eleman açığı so-
rununa yönelik hayata geçirdiği “Kimya sektörünün 
yoksullukla Mücadelesi” projesi 2017 yılında tamam-
landı. Sosyoekonomik bakımdan dezavantajlı konum-
daki bireylerin mesleki eğitim alarak kimyanın farklı 
alt sektörlerinde istihdam edilmesinin yolunu açan 
proje kapsamında 49’u kadın olmak üzere toplam 108 
kişi MEb onaylı sertifikalarını aldı.

ihracatın en’leri Ödülünü aldık!

ikmib’in 4. plastik ve metal ambalaj 
tasarım Ödülleri sahiplerini buldu

ikmib’in medikal sektÖrü için 
gelecek araştırması tamamlandı!

ikmib; yoksulluĞun kimyasını bozdu!



İhracatçıları-
mızın kıymetli 
emekleri saye-
sinde 2017 yılı-
nı 157.1 milyar 

dolar ihracat ile ka-
patmış bulunuyoruz. 
Bu sonuçla birlikte 

Cumhuriyet tarihinin 
en iyi ikinci yıllık 
ihracat rakamına 

ulaştık. Türkiye’nin 
toplam ihracatındaki 
% 27.8’lik payıyla İM-
MİB lider Birlik olma 
özelliğini sürdürme-
ye devam ediyor. İM-
MİB’i liderliğe taşıyan 
en büyük birliklerden 

biri olan İKMİB de 
2017 yılında 16 milyar 

dolarlık ihracatı ile 
Türkiye ihracatının 

%11’ini oluşturmuştur. 
Kimyevi maddeler 

ve mamulleri, İMMİB 
bünyesindeki sektör-
ler arasında en büyük 

ihracat hacmine 
sahip sektördür. 2017 
yılında İKMİB, İMMİB 
bünyesinde düzen-
lenen heyet organi-

zasyonlarının %48’ini, 
UR-GE projelerinin % 
34’ünü gerçekleştir-
miş ve en çok milli 
katılım düzenleyen 

sektör olmuştur. 
Aynı zamanda, 2017 
yılında girişimde bu-
lunulan 3 adet Türk 
Ticaret Merkezi’nin 
2’sine ev sahipliği 
yapmıştır. Türkiye 

ihracatının gelişmesi 
için birçok yeniliğe 

imza atan lider Birlik 
İMMİB, 2017 yılında 

dünyanın 36 farklı ül-
kesinde düzenlediği 
23 ticaret heyeti ve 

23 info stand katılımı, 
20 yurt dışı fuara 

milli katılım, 51 alım 
heyeti organizasyonu 
sayesinde ihracatçı-
larımıza uluslarara-
sı pazarda rekabet 

gücünü artırmada ve 
yeni pazarlar bulma-

larında destek oldu. 
Bu amaçla düzenledi-
ği 24 Ur-ge Projesi ile 
2017 ‘de “En çok Ur-ge 

Projesi Düzenleyen 
Birlik” oldu. İhracatta 
katma değeri arttır-

mak adına araştırma, 
geliştirme, tasarım 

ve inovasyona teşvik 
etmek için 2 Ar&Ge 
Proje Pazarı organi-
zasyonu düzenlendi. 
Yıl boyunca yapılan 5 
adet çalıştayda sek-
törler paydaşları bir 
araya getirilerek gö-

rüş ve bilgi alışverişi-
nin sağlanması ve ih-
racatın geliştirilmesi 
yönünde çalışmalar 
yapıldı, düzenlenen 

19 seminer ve 18 
konferans aracılığıy-

la da üyelerimizin 
ihracattaki her türlü 

gelişmeden haberdar 
olmaları sağlandı. 
Üyelerimizin ihti-

yaçlarına yönelik 161 
eğitim düzenlenerek, 
hem işle ilgili hem de 
kişisel gelişimlerine 
katkıda bulunuldu. 

Sektörlerimizin 
düzenlemiş olduğu 5 
tasarım yarışması ile 
katma değerli ürün 
üretimine destek 

olundu. Düzenlenen 
10 ödül töreni ile ih-
racatçı üyelerimizin 
başarıları taçlandırıl-
dı. Lider Birlik olarak, 
üyelerimizin değerli 

katkılarıyla 2018 
yılında da hız kesme-
den çalışmalarımıza 
devam edeceğiz. Yurt 
içinde ve yurt dışında 

üyelerimizin her 
türlü ihtiyaçlarında 

yanlarında olacak ve 
yeni rekorlara birlikte 

koşacağız. Türki-
ye’nin gelişmekte 
olan ekonomisine 
sağladıkları katkı-
lardan ötürü tüm 

üyelerimize teşekkür 
ediyorum.

SiNGAPUR
Sağlık sektörünün 
büyüyen ve gelişen 
pazarı Singapur! ARKA SAYFA

medıcal faır 
asıa 2018 

Güneydoğu as-
ya’nın en önemli 
fuarlarından biri 

olan “Medical Fair 
asia”, 29-31 ağustos 

2018 tarihleri ara-
sında singapur’da 
düzenlenecek. bu 

Fuarın milli katılım 
organizasyonu, 

İKMİb tarafından 
yapılmaktadır.

sağlık sektöründe büyüyen ve sürekli gelişen yeni 
bir Pazar: singapur!

türkiye-singapur 
ticari ilişkilerinde 
son 10 yıllık dönem-
de ciddi bir ivme 
yakalanmıştır. 2016 
yılında singapur’a 
ihracatımız 417 
milyon ABD doları, 
Singapur’dan itha-
latımız 363 milyon 
abD doları olmuştur. 
Ülkede sağlık sektörü 

harcamalarına detay-
lı bakıldığında, 2015 
yılında kamu sağlık 
harcamalarının GS-
YH’nin %2.2’sine ula-
şarak 6.1 milyar abD 
doları olarak gerçek-
leştiği görülmektedir. 
Geliştirme harca-
maları ise yaklaşık 1 
milyar abD dolarına 
ulaşmaktadır.

singapur güney doĞu asya bÖlgesinde lojistik üs!

singapur

s ingapur as-
ya-Pasifik 
bölgesinde, 
Güneydoğu 

asya’nın en önemli  
ticaret merkezi konu-
mundadır. abD, Ja-
ponya, ab ülkeleri gibi 
dünyanın gelişmiş 
ülkelerinin yanı sıra, 
Malezya, Endonezya, 
Çin Halk Cumhuriyeti, 
Hong Kong, Hindistan, 
tayvan, tayland ve 
avustralya gibi bölge 
ülkeleri ile güçlü eko-
nomik ve ticari bağla-
ra sahiptir. singapur 
gerek yüzölçümü, 
gerekse 5.5 milyonluk 
nüfusu açısından de-
ğerlendirildiğinde, kü-
çük bir ada ülkesi ola-
rak algılanmaktadır. 
Bununla birlikte 2015 
yılı sonu rakamlarıyla 
singapur, 290 milyar 
abD Doları Gayri Safi 

Yurt içi Hasılaya sahip-
tir. Milli gelirin 2 katına 
yaklaşan 610 milyar 
abD Doları dış ticaret 
hacmi ile çok önemli 
bir ekonomik ve ticari 
potansiyele sahip oldu-
ğunu göstermektedir. 
singapur lojistik açıdan 
bulunduğu konum ve 
diğer pazarlara açılan 
geçiş kapısı niteliği ile 
Güney Doğu Asya’daki 
en önemli ticaret ve 
finans merkezlerin-
den birisi olup Asean 
Ekonomik Alanı’nın ve 
Trans Pasifik Ortaklık 

Anlaşması’nın tarafıdır. 
Ülke, dış ticaret politika-
ları açısından incelendi-
ğinde ise, dünyadaki en 
liberal ülkeler arasında 
yer almaktadır. 

binali yıldırım, lee hsıen loong

s. armaĞan vurdu
immib genel sekreteri

ilgili kişi / canan ersoy


