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1. GİRİŞ 

        29 Temmuz 2017 tarihli ve 30138 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan On Birinci 

Kalkınma Planı özel ihtisas komisyonlarının oluşturulmasına ilişkin 2017/16 sayılı başbakanlık 

genelgesi ile On Birinci Kalkınma Planı hazırlık çalışmalarını Kalkınma Bakanlığı 

koordinasyonunda yürütmek üzere özel İhtisas komisyonları ve çalışma grupları kurulmuştur. 

Bu kapsamda On Birinci Kalkınma Planı hazırlıkları çerçevesinde, Kalkınma Bakanlığı 

koordinatörlüğünde kamu ve özel sektör kuruluşları, meslek kuruluşları, üniversiteler ve sivil 

toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşan “Kimya Çalışma Grubu” oluşturulmuştur. Kimya 

Çalışma Grubu’nun yaptığı toplantılarda, Türkiye kimya endüstrisinin mevcut durumu ve 

gelişme alanları ile On Birinci Kalkınma Planı dönemi ve 2023 için vizyon, hedef ve politikaları 

belirlenmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda, “On Birinci Kalkınma Planı Kimya Çalışma 

Grubu Raporu” hazırlanmıştır.  

Türkiye Cumhuriyetinin belirlemiş olduğu Vizyon 2023 hedefleri ile uyumlu olarak 

Türkiye kimya endüstrisi, 2023 yılı vizyonunu “Sürdürülebilir gelişme için orta ve yüksek 

teknoloji kullanarak katma değeri yüksek, stratejik, rekabetçi ürünler üreterek ülkemizin 

ithalat bağımlılığını azaltmak ve dünya kimya sanayiinde üretim ve ihracat payını arttırmak” 

olarak belirlemiştir.  

Bu vizyona, aşağıda yer alan 4 temel bileşen çerçevesinde belirlenecek eylemlerle 

ulaşılması amaçlanmaktadır. 

1. Sektörün yatırım yeri, kümelenme ve büyük ölçekli yatırım imkânlarının geliştirilmesi, 

2. Katma değeri yüksek kimyasalların üretiminin özendirilmesi, 

3. Yatırımın ve üretimin önündeki engellerin kaldırılması, 

4. Sektörün kalifiye eleman sorununun çözülmesi. 

Kamu, üniversite ve endüstri temsilcileri tarafından yürütülen bu ortak çalışmada; 

dünyada ve Türkiye’de kimya sektöründe mevcut durum incelenerek, 2023 vizyon ve 

hedefleri belirlenmiş ve bu çerçevede yüksek oranda ithalat ile karşılanan katma değeri 

yüksek kimyasalların yurtiçinde üretiminin ve ihracatının arttırılması için yatırım, Ar-

Ge’ye yönelik öneriler ortaya konmuştur. 
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2. KİMYA SANAYİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ

Kimya sanayi doğal veya sentetik hammaddeleri kullanıp diğer imalat sektörlerinin ve 

tüketicinin ihtiyacını karşılamak üzere üretim ve değişim yapan bir sektördür. Aşağıda şematik 

olarak kimyasal ürünlerin tüketiciye ulaşımına kadar geçtiği safhalar gösterilmektedir. 

Şekil 2.1. Kimya sanayiinin hammaddeden tüketici ürünlerine ulaşım akışı 

Kimyasal sanayii çiftçiler için pestisitler ve gübreler, sağlık sektörü için ilaçlar, tekstil 

endüstrisi için sentetik boyar maddeler ve lifler, kozmetik endüstrisi için sabunlar ve güzellik 

yardımcıları, gıda sanayi için sentetik tatlandırıcılar ve tatlar, ambalaj endüstrisi için plastikler, 

kimyasallar ve otomobil endüstrisi için yapay kauçuk üretmektedir. Yukarıda verildiği gibi çok 

geniş bir yelpazede üretim yapan sektörün genel olarak hitap ettiği sektörler Tablo 1.1 de 

verilmektedir. 
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Tablo 2.1. Kimya sanayi ürünlerinin diğer sektörlerdeki tüketim payları  

Sektör Tüketim % 

Lastik ve Plastik 13,9 

İnşaat 7,9 

Kağıt sanayi 4,6 

Otomotiv 4,3 

Temel metaller 4,3 

Tekstil 3,2 

Diğer metalik olmayan mineraller 3,1 

Metal üretimi 3,1 

Makineler ve ekipmanları 2,8 

Gıda ve içecek sanayi 2,6 

Ağaç işleme 2,6 

Yayım ve baskı işleri 2,3 

Elektrik makine ve ekipmanları 2,2 

Mobilya 2,1 

Diğer üretimler 5,3 

Endüstriyel faaliyetler - Toplam 64,4 

Sağlık ve sosyal ihtiyaçlar 11,2 

Diğer işler 7,4 

Tarım 7,0 

Ticaret 5,1 

Servis 4,9 

Diğer faaliyetler – Toplam 35,6 

Kaynak: CEFIC 

Kimyasallar tarih boyunca üretilip kullanılmasına rağmen, ağır kimya endüstrisinin 

doğuşu (çeşitli kullanımlar için büyük miktarlarda kimyasal madde üretimi) Sanayi Devrimi'nin 

başlangıcına denk gelmiştir. Bu konuda iki dönüm noktası endüstriyel üretim için sülfirik asidin 

üretimi ve deniz tuzundan alkali üretimidir. Bunlar hakkında kısaca bilgi aktarılırsa:  

Sanayi prosesi ile büyük miktarlarda üretilen ilk kimyasallardan biri sülfürik asittir. 

Eczacı Joshua Ward 1736 yılında saltpeter ve kükürtün okside olmasını ve suyla birleşmesini 

sağlayan bir işleme yöntemi geliştirmiştir. Bu büyük ölçüde sülfürik asidin ilk pratik üretimi 

idi. John Roebuck ve Samuel Garbett, sülfürik asit üretimi için kurşun yoğunlaştırma odalarını 

kullanan 1749'da Prestonpans'da büyük ölçekli bir fabrika kuran ilk şirket olmuştur. 
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Eski çağlardan beri cam, tekstil, sabun ve kâğıt üretiminde soda külü kullanıldı ve potasın 

kaynağı geleneksel olarak Batı Avrupa'da ahşap külü olmuştur. Leblanc 1791 yılında aldığı 

patentle deniz tuzundan alkali üretmek için bir yöntem geliştirmiş ve endüstriyel üretim için bir 

tesis kurmuştur. Solvay süreci 1861'de Belçikalı endüstriyel kimyager Ernest Solvay tarafından 

geliştirilmiştir. 1864'te Solvay ve kardeşi Alfred, Belçika'daki Charleroi kasabasında bir tesis 

kurmuş ve bu 1874'de Fransa'nın Nancy şehrinde daha büyük bir tesis haline gelmiştir. 

Sanayi devriminin zirveye çıktığı 19. yüzyıl sonlarında üretim miktarında ve üretilen 

çeşitli kimyasal maddelerde çok hızlı gelişmeler yaşanmıştır. Büyük kimya endüstrileri önce 

Almanya'da ve daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde şekillenmiştir. 

1920'li yıllara gelindiğinde, kimyasal firmalar büyük kümelenmeye gitmiştir: 

Almanya'da IG Farben, Fransa'da Rhône-Poulenc ve İngiltere'de Imperial Chemical Industries 

bu kümelenme örneklerindendir. Dupont ise, 20. yüzyılın başında Amerika'da önemli bir 

kimyasal firma haline gelmiştir. 

Günümüzde kimya sanayii, araştırma ve geliştirme yatırımlarının iş gücü maliyetinden 

daha fazla olduğu bir yüksek teknoloji endüstrisidir. 

Ülkemizde kimya sanayinin gelişimine baktığımızda Cumhuriyet öncesi sabun, yağ ve 

gül yağı gibi alanlarda küçük ölçekte yerel üretimler söz konusuydu. Cumhuriyetin 

kuruluşundan sonra ise özel sektörde sanayi için yeterli sermaye birikimi olmamasından dolayı, 

devlet ihtiyaçların ön plana çıktığı alanlarda yatırım yaparak kimya sanayinin temellerini 

atmıştır.  

Daha sonraları, özellikle 60’lı yıllarda özel sektör öncelikle tüketici ihtiyacını karşılayan 

ürünler üretilmeye başlanmış ve günümüzde bölgesinde önemli bir gücü olan mevcut yapıya 

kavuşmuştur. 

2.1. Sektörün Tanımı ve Faaliyet Alanları 

Sektörün oldukça geniş bir faaliyet alanı vardır. Değişik konulara göre değişik 

tanımlamalar yapılabilmektedir. Bunun için aynı temelde mukayeseyi sağlayabilmek için 

sektörün tanımı yapılmalı ve sınırları çizilmelidir. 
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2.1.1. Faaliyet Tanımlaması 

Faaliyet tanımlamalarından biri Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan ISIC - Tüm 

Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararası Standart Endüstriyel Sınıflandırması (International 

Standard Industrial Classification of All Economic Activities)’dır. Ayrıca sadece Avrupa Birliği 

ülkeleri tarafından kullanılan Avrupa Topluluğu’nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki 

Sınıflaması (NACE-Statistical Classification of Economic Activities in The European 

Community) vardır. Bu iki sistemin benzerliği ve farkları aşağıda verilmektedir (Tablo 1.2). 

Tablo 2.2. Kimya Sanayi için ISIC ve NACE tarafından belirlenen faaliyet alanları 

Bölüm 
ISIC  NACE  

Rev. 3 Rev. 4 Rev. 1 Rev. 2 

Kimyasal Madde ve Ürünleri İmalatı 

24 

20 

24 

20 

Temel Eczacılık Ürünlerinin ve Eczacılığa İlişkin 

Malzemelerin İmalatı 
21 21 

Plastik ve Kauçuk Ürünleri İmalatı 25 22 25 22 
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3. MEVCUT DURUM ANALİZİ

3.1. Kimyasal Ürünler Açısından Dünyadaki Genel Durum 

Dünyada 2016 yılı itibariyle kimyasal madde satışı 3.360 milyar Euro olarak 

gerçekleşmiştir. Satışların dağılımı aşağıdaki şekilde verilmektedir. 

Şekil 3.1. 2016 yılında dünyadaki kimyasal satışı 

Kaynak: CEFIC Chemdata International 

* Rest of Europe : İsviçre, Norveç, Türkiye ve Ukrayna’yı kapsamaktadır.

** NAFTA : Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi 

*** Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore dışındakiler 

Bu satışlardan Çin Halk Cumhuriyeti 1.331 Milyar Euro ile en çok pay alan ülke 

olmuştur. İkinci sırada NAFTA ülkeleri yer almaktadır. 

Ülke bazında 2016 yılı satışlarında ilk on ülkeye bakıldığında aşağıdaki grafik elde 

edilmektedir.  
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Şekil 3.2. 2016 yılı satışlarına göre ilk 10 ülke (milyar EURO) 

Kaynak: CEFIC 

BASF’in raporuna göre (Outlook for the chemical industry) 2017'de küresel kimyasal 

üretim (farmasötik hariç) büyük olasılıkla 2016’daki gibi %3.4 büyüyecektir. Gelişmiş 

ekonomilerde (2016:%+0.9, 2017:%1.1) marjinal olarak daha fazla genişleme oranı 

beklenmekte olup, gelişmekte olan piyasaların büyümesi biraz zayıflayacaktır (2016: + 5.4%, 

2017: +%5.1).  

2006 ila 2016 yılları arasında dünya kimyasallar büyüme oranları ülkelere göre farklılık 

arz etmiştir. Çin Halk Cumhuriyeti bu yıllar arasında %12,6 gibi bir büyüme gösterirken 

örneğin Meksika, AB, ABD ve Japonya küçülmüştür. 

Şekil 3.3. Dünya kimya sanayinde büyüme oranları (%) 

Kaynak: CEFIC. 
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Son yıllarda ABD’deki “shale gas–kaya gazı” üretimi petrokimyasal ürünlerinin 

üretiminde ABD’ye büyük bir avantaj sağlamış ve bu ülke için etilen fiyatları çok cazip hale 

gelmiştir. 

Şekil 3.4. Etilenin yıllara göre maliyet karşılaştırması (USD/ton) 

Kaynak: CEFIC.

Son yılardaki düşük petrol fiyatlarına rağmen Avrupa’daki etilen maliyetleri ABD’ye 

göre çok yüksek kalmıştır. Bundan dolayı bu alanlarda yatırımlar AB’den ABD’ye 

kaymaktadır. 

Pricewaterhouse Coopers (PwC)’ın “2016 Global Industry 4.0 Survey – Industry Key 

Findings” isimli araştırmasında (https://www.pwc.com/gx/en/chemicals/pdf/industry-4-0-

chemicals.pdf) Endüstri 4.0’ın kimya sektörünü yakından ilgilendirdiği konusunda bulgular 

vardır. Kimyasal şirketler, ankete katılan tüm sektörlerde önümüzdeki beş yıl boyunca bildirilen 

yıllık gelirin %5'i oranında yatırım yapacağını bildirmektedir. Kimyasal şirketlerin neredeyse 

üçte biri zaten gelişmiş bir dijitalizasyon ve entegrasyon seviyesine ulaştıklarını ve üçte 

birinden fazlası ise beş yıl içinde böyle bir seviyeye ulaşacaklarını öngörmektedirler. 

3.1.1. Kimyasalların Dış Ticareti 

Avrupa Birliği’nin dış ticaretteki ortaklarından biri de Türkiye’dir. Türkiye AB’nin dış 

ticaretinde %10,9 oranıyla önemli bir yer tutmaktadır. AB’nin, Türkiye ile yaptığı dış ticarette 

2016 rakamlarına göre %7 fazlalığı bulunmaktadır.  
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Şekil 3.5. AB’nin dış ticareti (%) 

Kaynak: CEFIC. 

Dünya genelinde önemli ihracat akımı aşağıdaki tabloda verilmektedir. 

Tablo 3.1. Dünyada ihracat akımı (2015, milyar Euro) 

Ülke veya 

grup 
AB Asya* ABD Çin 

Orta 

Asya 
Japon. Avrupa** 

Güney 

Amerika 
Afrika Okyanus Diğer Dünya 

AB 30,0 29,9 11,3 10,0 4,9 22,7 9,4 11,0 2,1 5,0 136,2 

Asya* 14,4 7,9 46,4 6,3 7,9 1,7 4,3 6,0 2,7 1,7 99,3 

ABD 23,9 18,7 10,1 2,7 5,9 1,3 16,7 2,0 2,2 38,8 122,4 

Çin 10,9 41,2 8,9 3,3 6,1 2,0 6,5 4,1 2,2 1,9 87,0 

Orta 

Asya 
7,0 21,6 1,9 10,2 0,5 0,3 1,2 4,7 0,5 0,2 48,1 

Japonya 4,8 23,4 5,5 12,5 0,5 0,3 0,6 0,4 0,3 0,4 48,8 

Avrupa** 17,1 6,1 2,5 2,1 0,5 0,4 3,2 0,7 0,1 0,4 33,2 

Latin 

Amerika 
2,4 1,1 2,9 0,7 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 0,8 8,8 

Afrika 2,7 1,8 1,1 0,4 0,5 0,1 0,1 0,4 0,1 0,0 7,2 

Okyanus 0,3 1,2 0,4 0,3 0,1 0,3 0,0 0,1 0,0 0,1 2,7 

Diğerleri 1,7 1,5 20,9 1,4 0,1 0,2 0,1 3,5 0,1 0,3 29,9 

Dünya 85,4 146,5 82,1 95,3 24,0 26,5 28,6 46,0 29,3 10,5 49,3 623,5 

Kaynak: CEFIC Chemdata 

* Asya: Çin, Japonya ve Orta Doğu haricindeki ülkeler

** Avrupa: AB dışında, Rusya, Norveç, Ukrayna, İsviçre ve Türkiye’yi içermektedir. 
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3.2. Türk Kimya Sanayinin Mevcut Durumu 

Kimya sektörü, imalat sanayinin en önemli sektörlerden birisidir. Sanayileşmiş ülkelerde 

ilk 3 sanayiden biri olan kimya sektörü bir gelişmişlik göstergesi konumundadır. Çünkü 

sanayileşmiş ülkelerde enerji, tarım, sağlık, ulaştırma, gıda, inşaat, elektronik, tekstil ve çevre 

koruma gibi alanlara sağladığı yüksek katma değer içeren ürünleri nedeniyle ve bu sektörlere 

sağladığı teknolojik yeniliklerle lokomotif sektör konumundadır. Sektör tarafından üretilen 

ürünlerin %23’ü doğrudan tüketiciye ulaşırken %77’si ise diğer sektörlerde ara mal veya 

hammadde olarak kullanılmaktadır.  

Kimya sektörü oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Sektör, temizlik ürünleri, 

boya, kozmetik ürünleri, ilaçlar gibi tüketim mallarının yanı sıra, tarım sektörü için gübreler ve 

tarım ilaçları, kimya sanayinin de dahil olduğu imalat sanayinin ihtiyaç duyduğu organik ve 

inorganik kimyasallar, boyalar, laboratuvar kimyasalları, termoplastikler, askeri ve sivil 

patlayıcılar ve benzeri ürünleri üretmektedir. Bu ürünlerin %83’ü mikro ölçekli firmalar 

tarafından üretilmektedir. Geriye kalan firmalar Türkiye standartlarına göre büyük firmalar 

olarak kabul edilebilir.  

Ekonomimize ve diğer sektörlere önemli katkı veren sektörün öncelikli sorunu 

hammaddedeki yerli üretimin yetersiz oluşudur. Kimya sektörü gerek hammadde gerek 

teknoloji olarak büyük ölçüde ithalata bağımlıdır. Sektörün gelişimi için yeni ve modern 

teknoloji ile sermaye yoğun üretime ve dolayısıyla büyük ölçekli yatırımlara ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu yatırımların büyük bir kısmı petrokimya sektörüne yönelik yatırımlar olmalı 

ve petrokimya sanayinde yapılması planlanan yatırımlara ilişkin detaylı bir çalışma ve 

değerlendirme yapılmalıdır. 

Türkiye petrokimya piyasası, Çin ve Hindistan’dan sonra dünyanın en hızlı büyüyen 

pazarlarından biridir. Plastik endüstrisi, petrokimya sanayinin bir alt grubu olarak girdisinin 

%90’ını bu sektörden sağlamaktadır. Ancak ülkemizde plastik hammaddelerinde yerli üretim 

yetersizdir. Bu nedenle sektör hammadde açısından %87 oranında dışa bağımlıdır. Yerli üretim 

ihtiyacın yalnızca %13’ünü karşılayacak seviyededir. Sektörün dışa bağımlılığı hem iç hem dış 

pazarda firmaların rekabet gücünü oldukça düşürmektedir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı Sanayi Analizleri Şubesi tarafından yapılan çalışmalar da özellikle kimyasal ürünler 

alt sektöründe ara malı ithalatının üretim değerindeki oranının, imalat sanayi ile 

karşılaştırıldığında oldukça yüksek olduğunu göstermiştir. 
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Şekil 3.6. Ara malı ithalatının üretim değerindeki oranı (%) 

Kaynak: SGM Sanayi Analizleri Şubesi Çalışmaları 

Sektörde yurt içi üretimin yetersizliği, sanayiciyi ithalata yönlendiren en önemli 

faktördür. 2017 yılı verilerine göre, alt sektörler arasında en fazla ithalatı 7,7 milyar dolar ile 

Temel Kimyasal Maddelerin İmalatı Sektörü, 10,7 milyar dolar ile Birincil Formda Plastik ve 

Sentetik Kauçuk İmalatı sektöründe yapılmaktadır. Bu iki alt sektörün yapısal sorunları 

çözüldüğü takdirde, sektörün cari açığını makul bir düzeye indirmek mümkün olacaktır. Bu iki 

sektöre yatırım yapılmamasının temel nedenleri arasında lojistiğe uygun yatırım yeri olmaması, 

yetersiz finansman ve teknolojide dışa bağımlılık olarak sıralanabilir. Sektörde yatırımların 

yetersiz oluşu yatırım malı ithalatına da yansımıştır. Sektörün şu anki yatırım malı ithalatının 

üretim değerindeki oranının özellikle kimyasal ürünler alt sektöründe imalat sanayi ile 

karşılaştırıldığında oldukça düşük olduğu görülmektedir. 

Deterjan ve temizlik maddeleri sektörünün hammadde açısından dışa bağımlı olduğunu 

söylemek mümkündür. Önemli girdilerden LAB, STPP, enzim, optik ağartıcı ve parfüm ithalata 

dayalıdır. Bunların dışında ambalaj olarak yerli üretim kullanılmakla beraber bunun 

hammaddesi de önemli ölçüde ithal edilmektedir. 

Lastik sektörünün en önemli girdileri tabii kauçuk, sentetik kauçuk ve karbon karasıdır. 

Özellikle tabii kauçukta %100 ithalat bağımlılığı bulunmaktadır.  

Türkiye, bugün sektörel yapısı ve gücü itibarı ile Avrupa’nın 5’nci büyük boya üreticisi 

konumundadır. Sektörün toplam üretim kapasitesi yaklaşık 850 bin ton/yıldır. Boya üretiminin 

%83’ünü dekoratif boyalar (inşaat boya ve cilaları, ahşap mobilya boyaları, metal boya ve 
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vernikleri), %12’sini toz boyalar, deniz boyaları ve %5’ini araç yenileme boyaları 

oluşturmaktadır.  

Kimya sektöründeki önemli göstergeler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Burada dikkati 

çeken en önemli gösterge sektörün karlılığının Avrupa örneklerine kıyasla düşük olmasıdır. 

Bunun temel nedeni yüksek oranda ithalata bağımlılık, enerji ve lojistik maliyetlerin yüksekliği, 

sektörde mikro ölçekli firmaların yüksek oranda olması ve yetersiz Ar-Ge faaliyetleri olarak 

sıralanabilir.  

Tablo 3.2. Kimya Sektöründe önemli göstergeler (Milyon TL) 

Nace Rev.2 20 21 22 Kimya Sektörü (20+21+22) 

Yıl 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 
2016 

Değişim 

Brüt Satışlar 69.071 73.586 16.904 19.076 65.094 73.779 151.069 166.442 10,2 

Yurtiçi 

Satışlar 
55.814 60.915 15.101 17.227 50.884 57.819 121.800 135.961 11,6 

Yurtdışı 

Satışlar 
12.619 11.946 1.544 1.741 13.575 14.966 27.738 28.653 3,3 

Net Satışlar 61.658 66.038 12.922 14.796 62.327 70.415 136.906 151.249 10,5 

Satışların 

Maliyeti 
47.610 49.978 7.816 8.742 51.629 58.042 107.055 116.762 9,1 

Brüt Satış 

Karı Veya 

Zararı 

14.048 16.060 5.106 6.054 10.697 12.373 29.851 34.487 15,5 

Faaliyet 

Giderleri 
8.327 9.407 3.679 3.980 5.764 6.711 17.770 20.098 13,1 

Faaliyet Karı 

veya Zararı 
5.722 6.653 1.427 2.074 4.933 5.662 12.081 14.389 19,1 

Ar-Ge 

Giderleri 
     280 306 131 153 106 103 516 563 9,1 

Dönem Karı 

Veya Zararı 
3.908 4.597 1.205 1.442 2.750 3.133 7.863 9.172 16,6 

Dönem Net 

Karı Veya 

Zararı 

3.219 3.759 1.023 1.226 2.211 2.459 6.453 7.444 15,4 

Brüt Karlılık 

Oranı(%) 
22,8 23,3 39,5 40,9 17,2 17,6 79,5 81,8 2,9 

Faaliyet 

Karlılığı 

Oranı(%) 

9,3 10 11 14 7,9 8 28,2 32 13,5 

Vergi Öncesi 

Karlılık 

Oranı(%) 

6,3 6,9 9,3 9,7 4,4 4,4 20,1 21 4,5 

Vergi Sonrası 

Karlılık 

Oranı(%) 

5,2 5,7 7,9 8,3 3,5 3,5 16,7 17,5 4,8 

Kaynak: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, GBS 
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Kimya sanayi, plastikten kozmetiğe, ilaçlardan boyalara kadar birçok alanda sağladığı 

nihai ürünlerin yanı sıra, pek çok sektöre de ara mal ve hammadde temin eden bir sanayi dalı 

olarak, ekonomide önemli bir role sahiptir. Sektör hayat standardımızı arttıran, hastalıklara 

karşı korunmayı ve tedaviyi sağlayan, temizlik ve hijyen konularında katkıda bulunan, giyinme 

ve beslenmede insanlığın ihtiyacını karşılayan bir sanayi dalıdır. Kimya sanayi, imalat sanayi 

sektörleri arasında en fazla ticareti 5,5 milyar ile kauçuk ve plastik sektörü ile yapmaktadır. 

2015 yılında imalat sanayiinde bulunan 24 sektör tarafından 357 milyar TL’lik satış 

yapılmıştır. Bu satışın 50,2 milyar TL’sini kimya sektörü gerçekleştirmiştir. Kimya sektörünün 

gerçekleştirdiği satışın 27,3 milyar TL’si kauçuk ve plastik sektörüne, 21,7 milyar TL’si 

kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı sektörüne ve 1,2 milyar TL’si temel eczacılık 

ürünlerinin ve eczacılığa ait malzemelerin imalatı sektörüne yapılmıştır.  

Şekil 3.7. Kimya Sektörünün Etkileştiği Sektörler (%) 

 Kaynak: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, GBS 

Girişimci Bilgi Sistemi’nde yer alan yurtiçi satışlar incelendiğinde kimya sektörü yurt içi 

satışın %38,6’ını kendi sektörüne gerçekleştirmiştir. Bu satışın %10’nu tekstil ürünleri imalatı, 

%8’ini motorlu kara taşıtları, %6,5’ini elektrikli teçhizat imalatı, %6,8’ini gıda ürünleri imalatı 

sektörüne yapmıştır. Grafikte görüldüğü üzere kimya sektörü imalat sanayiinde yer alan tüm 

sektörlerle etkileşim halindedir. 
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3.2.1. Üretim 

TÜİK verilerine göre kimya sektörünün 2015 yılındaki üretim değeri 121 milyar TL 

olmuştur. Bu değerin  %41,3’ü Kimyasalların ve Kimyasal Ürünlerin, %10,01’i Temel 

Eczacılık Ürünlerinin ve Eczacılığa Ait Malzemelerin ve %48,6’sı ise Kauçuk ve Plastik 

Ürünlerinin İmalatı sektörü tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Tablo 3.3. Üretim 

2014 -milyar TL 2015- milyar TL 

Kimyasalların ve Kimyasal Ürünlerin İmalatı 47,0 50,1 

Temel Eczacılık Ürünlerinin ve Eczacılığa Ait 

Malzemelerin İmalatı 
9,5 12,2 

Kauçuk ve Plastik Ürünlerinin İmalatı 52,2 59,0 

KİMYA SANAYİ TOPLAMI 108,7 121,3 

İmalat Sanayi İçindeki Payı (%) 11,4 11,4 

İMALAT SANAYİ TOPLAMI 957,3 1.062,8 

Genel Toplam İçindeki Payı (%) 4,98 4,94 

GENEL TOPLAM 2.179,8 2.454,3 

Kaynak: TÜİK 

Kimya sektöründe aylık sanayi üretim endeksi 2015 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı 

ayına göre %2,16,  Haziran ayında %12,44 artış, Aralık ayında ise %3,8 artış 

gerçekleştirilmiştir. 

Şekil 3.8. Kimya sanayi üretim endeksi (2010=100) 

Kaynak: TÜİK 
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Kimya sektörünün 2015 yılı faktör maliyeti ile katma değerinin imalat sanayi içindeki 

payı %12,6 olmuştur. Burada dikkati çeken Kauçuk ve Plastik Ürünlerinin İmalatı sektörünün 

katma değerinin Kimyasalların ve Kimyasal Ürünlerinin İmalatı sektörünün üzerinde olmasıdır. 

Kimya sektöründe aylık ciro endeksi 2015 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına 

göre %6,1 azalmış, Haziran ayında %10,3 artmış, Aralık ayında %5,6 artarak 172 seviyesine 

ulaşmıştır. 

3.2.2. Kapasite Kullanımı 

Kimya sektöründe kapasite kullanımı, diğer sektörlere verdiği girdileri de göz önünde 

bulundurulduğunda, ülkenin genel eğilimine bağlı olarak gelişme göstermektedir. Son beş yılda 

ağırlıklı kapasite kullanım oranı %75,1 olmuştur. 

Tablo 3.4. Yıllara göre kapasite kullanım oranı (ağırlıklı ortalama %) 

2013 2014 2015 2016 

Kimyasalların ve Kimyasal Ürünlerin İmalatı 77,8 76,5 76,0 73,4 

Temel Eczacılık Ürünlerinin ve Eczacılığa Ait 

Malzemelerin İmalatı 
71,3 74,2 75,2 73,9 

Kauçuk ve Plastik Ürünleri İmalatı 72,6 73,6 72,8 72,0 

KİMYA SEKTÖRÜ ORTALAMASI 73,9 74,8 74,7 73,1 

Kaynak: TCMB (NACE Rev.2 Kod:20, 21, 22) 

Merkez Bankası verilerine göre kimya sektöründe ağırlıklı kapasite kullanım oranı 2016 

yılında bir önceki yıla göre azalış göstermiş ve %73,1 olmuştur. Son dört yılın ortalaması ise 

%71,4’dir.  

3.2.3. Dış Ticaret 

3.2.3.1. İthalat 

Kimya sektörü ithalatı 2010 yılından itibaren her yıl artarak 2014 yılında 40 milyar ABD 

dolarına ulaşmıştır. 2010 yılından itibaren ekonomik krizin etkilerini atlatan sektörün ithalatı 

2011 yılında 37,7 milyar ABD dolarına yükselmiştir. 2012 yılında bir önceki yıla göre %4 

oranında azalmıştır. 2013 yılında ise 2012 yılına göre %6,3 artarak 38,5 milyar ABD dolarına, 

2014 yılında ise bir önceki yıla göre %3,8 artarak 40 milyar ABD dolarına ulaşmıştır.  
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2015 yılından itibaren kimya sektörü ithalatı düşüşe geçmiştir, 2015 yılında bir önceki 

yıla göre %12, 2016 yılında ise %3,5 oranında azalmıştır. 2016 yılında 21 milyar dolar olan 

kimya sektörü dış ticaret açığı, imalat sanayi dış ticaret açığının %62’sini oluşturmuştur. 

Tablo 3.5. Kimya sektörü ithalatı (milyar USD) 

2013 2014 2015 2016 2017 

Kimyasalların ve Kimyasal 

Ürünlerin İmalatı 

29,1 30,2 25,9 24,6 28,4 

Temel Eczacılık Ürünlerinin 

ve Eczacılığa Ait 

Malzemelerin İmalatı 

4,5 4,7 4,6 4,5 4,7 

Kauçuk ve Plastik 

Ürünlerinin İmalatı 

5,0 5,1 4,7 4,9 5,2 

KİMYA SANAYİ 

TOPLAMI 

38,5 40,0 35,2 34,0 38,4 

İmalat Sanayi İçindeki Payı 

(%) 

19,5 21,22 21,01 20,2 20 

İMALAT SANAYİ 

TOPLAMI 

197,5 188,6 167,5 168,2 192 

Genel İthalat İçindeki Payı 

(%) 

15,3 16,51 16,99 17,11 16,4 

GENEL ÜLKE İTHALATI 251,7 242,2 207,2 198,6 233,8 

Kaynak: TÜİK (ISIC Rev 4 Kod:20, 21, 22) 

3.2.3.2. İhracat 

İKMİB verilerine göre,  kimya sektörü ihracatı geçen yıla göre değer bazında %15,17 

artışla 16,11 milyar Dolar ve miktar bazında  %10,94 artışla 18,27 Milyon Ton olarak 

gerçekleşmiştir.  2017 yılında sektörün  toplam ihracatında AB ülkelerinin payı %35,82 

olmuştur.  Kimya alt-sektörlerinin  ihracat değer sıralamasında  ilk sırada plastik ve mamülleri 

(%33,03) ikinci sırada  mineral yakıtlar&yağ ve ürünleri  (%21,98),  üçüncü sırada anorganik 

kimyasallar (%8,52) yer alırken, bunu diğer alt sektörlerin takip ettiği bildirilmiştir. 

Sektörden  İhracat yapılan ülke sıralamasında Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya, Irak, 

Birleşik Devletler, Mısır, İtalya, İran, İspanya, Yunanistan ve Birleşik Krallık ilk 10 ülke 

arasında yer almıştır.  
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Tablo 3.6 Kimya sektörü ihracatı (milyar USD) 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Kimyasalların ve Kimyasal 

Ürünlerin İmalatı 
6,8 7,1 6,5 6,0 7,0 

Temel Eczacılık Ürünlerinin ve 

Eczacılığa Ait Malzemelerin 

İmalatı 

0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 

Kauçuk ve Plastik Ürünlerinin 

İmalatı 
7,1 7,6 6,5 6,3 6,8 

KİMYA SANAYİ TOPLAMI 14,7 15,5 14,0 13,2 14,7 

İmalat Sanayi İçindeki Payı 

(%) 
10,3 10,5 10,3 9,8 9,9 

İMALAT SANAYİ TOPLAMI 142,5 148,6 136,1 134,8 148,3 

Genel İhracat İçindeki Payı (%) 9,7 9,8 9,7 9,3 9,6 

GENEL İHRACAT 151,9 151,7 143,9 142,6 157,1 

Kaynak: TÜİK (ISIC Rev 4 Kod:20, 21 ,22) 
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Tablo 3.7. Kimya sektöründe alt sektörler itibariyle dış ticaret ($) 

Kaynak: TÜİK (NACE Rev 4 Kod:20-21-22) 

2016 2017 

ISIC 

Rev.4 
ISIC adı İhracat İthalat İhracat İthalat 

2011 
Temel Kimyasal 

Maddelerin İmalatı 
1.772.357.575 6.344.091.261 2.269.686.367 7.727.658.689 

2012 

Kimyasal Gübre ve 

Azotlu Bileşiklerin 

İmalatı 

176.612.175 1.472.460.778 176.279.197 1.616.567.517 

2013 

Birincil Formda 

Plastik ve Sentetik 

Kauçuk İmalatı 

941.167.497 9.125.086.022 1.163.646.224 10.718.487.484 

2021 

Haşere İlaçları ve 

Diğer Zirai-Kimyasal 

Ürünlerin İmalatı 

88.959.415 356.287.581 93.462.612 371.377.893 

2022 

Boya, Vernik ve 

Benzeri Kaplayıcı 

Maddeler İle Matbaa 

Mürekkebi ve Macun 

İmalatı 

476.694.689 824.759.409 493.174.943 917.228.733 

2023 

Sabun ve Deterjan, 

Temizlik ve Parlatıcı 

Maddeleri; Parfüm; 

Kozmetik ve Tuvalet 

Malzemeleri İmalatı 

1.309.696.789 1.311.699.361 1.366.605.876 1.476.281.841 

2029 

Başka Yerde 

Sınıflandırılmamış 

Diğer Kimyasal 

Ürünlerin İmalatı 

704.860.284 2.439.890.962 738.686.820 2.639.461.940 

2030 
Suni veya Sentetik 

Elyaf İmalatı 
574.485.311 2.697.881.180 689.416.947 2.931.039.524 

2100 

Eczacılıkla İlgili 

Ürünlerin, Tıbbi 

Kimyasal ve Bitkisel 

Ürünlerin İmalatı 

864.849.121 4.499.078.155 893.012.443 4.747.761.602 

2211 
İç ve Dış Lastik 

İmalatı 
999.659.721 979.018.846 1.161.080.581 1.000.420.706 

2219 
Diğer Kauçuk 

Ürünleri İmalatı 
1.173.812.377 903.536.125 1.296.495.416 995.846.398 

2220 
Plastik Ürünlerin 

İmalatı 
4.142.689.711 3.029.408.974 4.375.098.657 3.222.104.930 

Yıl Toplamı 
13.225.844.665 33.983.198.654 14.716.646.083 38.364.237.257 
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Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren üçüncü sektörü konumundaki Türk Kimya 

Sektörü  ihracatının arttırılması, ihraç ürünlerinin ve yurt dışı pazarlarının çeşitlendirilmesi, 

ürünlere rekabet gücü kazandırılmasına yönelik faaliyetler kapsamında İKMİB tarafından yurt 

dışı fuar organizasyonları, sektörel (ambalaj, ilaç, kauçuk, kozmetik, medikal & sağlık) 

uluslararası rekabetçiliği geliştirme (Ur-Ge) projeleri, dış ticaret  heyet  ziyaretleri 

düzenlenmekte, yurt dışında Türk Ticaret Merkezleri yaygınlaştırılmakta, e-ticaret sitelerine 

üyelik desteği sağlanmakta,  bunların yanı sıra ücretsiz eğitim, toplantı, çalıştaylar organize 

edilmekte,  dergi ve bülten yayımlanmaktadır.  

Sektörün 0,88 USD/kg olan ihracat birim fiyatının arttırılmasına yönelik faaliyetler 

kapsamında ise, tasarım etkinliklerinin yaygınlaştırılması ve özendirilmesi, sektörün ihracata 

yönelik rekabet gücünün arttırılması amacıyla  üniversiteler, araştırma kurumları, sanayiciler 

ve girişimcilerle ilgili kamu kurumlarını bir araya getirerek  özgün ve yenilikçi ürünlerin ortaya 

çıkarılmasını hedefleyen “Ar-Ge Proje Pazarı”, “Ambalaj Tasarım Yarışmaları” etkinlikleri 

düzenlenmekte ve kurumların inovasyon yönetimi yetkinliğinin sürdürülebilir şekilde 

arttırılmasını, inovasyon yönetimi altyapısının oluşturularak güçlendirilmesini, her bir kurumun 

kendi hedef, yapı ve ihtiyaçlarına uygun kurumsal inovasyon sistemlerinin tasarlanması ve 

hayata geçirilmesini amaçlayan üniversite-sanayi işbirliğine dayalı İnoSuit - İnovasyon 

Odaklı Mentorluk Programı kapsamında Türkiye İhracatçı Meclisi (TİM) 

koordinatörlüğünde yürütülen projelere katkı sağlanmaktadır.  

Yapılan tespitlere göre şimdiye kadar 7’ncisi düzenlenen Ar-Ge Proje Pazarı 

etkinliklerinde  yenilikçi orjinal projelere rağmen, bu projelerin uygulamaya alınarak yenilikçi 

ürünlerin üretimi  noktasında üniversite-sanayi-girişimci işbirliğine yönelik sıkıntılar halen 

devam etmektedir. Bu tür faaliyetlerin bu plan döneminde de artırılarak devam ettirilmesinde 

yarar vardır. 

3.2.4. Ar-Ge Faaliyetleri ve Eğitim 

3.2.4.1 Ar-Ge faaliyetleri 

Ar-Ge faaliyetleri sektörün katma değeri yüksek ürünleri üretebilme ve bu ürünleri ihraç 

edebilme yeteneğini ortaya koyan önemli bir göstergedir. Kimya sektöründe dünya ihracat 

sıralamasında ilk sıralarda yer alan ülkelerin Ar-Ge harcamalarının da oldukça yüksek olması 

da bu görüşü destekler niteliktedir.  
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Tablo 3.8. Bazı ülkelerin 2006 ve 2016 yılında kimya sektörüne ait Ar-Ge harcamaları 

2006 Ar-Ge harcaması 

 (milyar € ) 

2016 Ar-Ge harcaması 

 (milyar € ) 

AB 8,3 9,1 

İsviçre 0,4 0,5 

ABD 5,9 7,9 

Brezilya 0,1 0,2 

Çin 2,1 11,8 

Güney Kore 1,0 1,6 

Japonya 5,4 5,8 

Hindistan 0,6 1,2 

Kaynak: CEFIC 

Türkiye’nin toplam Ar-Ge harcaması 2016 yılında 24 641 251 935 TL olarak 

gerçekleşmiştir. Aynı dönem GSYİH ise 2 trilyon 608 milyar 526 milyon TL’dir. 2016 yılında 

toplam Ar-Ge harcamasının GSYİH içindeki payı %0,94’tür. 

Tablo 3.9. Kimya sektöründe Ar-Ge harcamaları (Milyon TL*) 

2015 2016 

NACE Rev.2 
Cari 

Harcamalar 

Yatırım 

Harcamaları 
Toplam 

Cari 

Harcamalar 

Yatırım 

Harcamaları 
Toplam 

Kok Kömürü ve 

Rafine Edilmiş 

Petrol Ürünleri, 

Kimyasalların ve 

Kimyasal Ürünlerin 

İmalatı 267 73 340 361 61 422 

Temel Eczacılık 

Ürünlerinin ve 

Eczacılığa İlişkin 

Malzemelerin 

İmalatı 157 77 234 219 17 236 

Kauçuk ve Plastik 

Ürünlerin İmalatı 68 14 82 100 12 112 

TOPLAM 
492 164 656 680 90 770 

Kaynak: TÜİK (NACE REV.2 Kod:(19-20)*-21-22) 

(*)5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu'nun gizlilik ilkesine göre veriler toplu olarak verilmiştir. 

Kimya sektöründe Mart 2018 tarihi itibariyle 97 Ar-Ge merkezi faaliyete geçmiştir. 

Kimyasalların ve kimyasal ürünler imalatı sektöründe 59, ilaç sektöründe 28 Ar-Ge merkezi faaliyet 

gösterirken kauçuk ve plastik sektöründe 10 Ar-Ge merkezi faaliyet göstermektedir. 
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Tablo 3.10. Ar-Ge merkezi sayısı 

Ar-Ge 

Merkez

i Sayısı 

Toplam 

Personel 

Sayısı 

Ar-Ge 

Doktora 

ve Üstü 

Personel 

Sayısı 

Ar-Ge 

Yüksek 

Lisans 

Personel 

Sayısı 

Ar-Ge 

Lisans 

Persone

l Sayısı 

Ar-Ge 

Diğer 

Personel 

Sayısı 

Ar-Ge 

Personeli 

Sayısı 

Kimyasalların ve 

Kimyasal Ürünler 

İmalatı 

59 20.548 74 293 724 729 1.820 

Eczacılıkla İlgili 

Ürünlerin, Tıbbi 

Kimyasal ve Bitkisel 

Ürünlerin İmalatı 

28 50.271 189 756 1919 1897 4.761 

Kauçuk ve Plastik 

Ürünlerin İmalatı 
10 28.657 107 439 1.078 1.129 2.753 

TOPLAM 97 99.476 370 1488 3721 3755 9.334 

Kaynak: BSTB 

Ülkemizdeki teşvik ve muafiyet ortamı Ar-Ge için güzel bir iklim oluşturmuştur. Bu ve 

benzer mekanizmaların devletin diğer kurum ve kuruluşları ile ortak çalıştırılabilmesi Ar-Ge 

ve İnovasyon yapan firmaları daha da ön plana çıkaracaktır. Ruhsatlandırma önceliği, izin 

başvurularında yapılabilecek önceliklendirmeler, bekleme sürelerinin Türkiye’de Ar-Ge si 

yapılan ticari ürünler için azaltılması sermayedarların Ar-Ge ve inovasyona olan inancını daha 

da güçlendirecektir. TÜBİTAK ya da AB fonları ile desteklenen projelerin yatırıma, üretime 

dönüştürülmesi sırasında oluşabilecek gerekliliklerde sağlanacak öncelikler örnek olabilir. 

Üniversite ya da araştırma enstitüleri yönetimlerinde ilgili meslek grubu temsilcilerinin 

bulundurulması sektörlerin ihtiyaçlarının ilk ağızdan iletilmesi için önemli olacaktır.  Tersine 

beyin göçü sağlayan firmalara, çalışanlara mevut durumda sağlanan bazı teşvikler bulunmakta 

olup;  ancak ölçümler yapılarak sistemin işlerliği test edilebilir. Ve sonrasında daha verimli hale 

getirilebilir. İşbirliği projeleri için farklı teşvik mekanizmaları geliştirilebilir. 

Türk Kimya Sanayii’nin uluslararası pazarlarda sürdürülebilir rekabetçi konuma 

getirilebilmesi ve yüksek katma değerli ürünlerin geliştirilerek ülkemizin kilogram başına 

ihracat değerinin artırılabilmesi Ar-Ge ve inovasyon ile sağlanabilir. Uluslararası pazarlarda 

sürdürülebilir rekabetçi konuma gelebilmek için bilgi ve teknoloji düzeyi yüksek, Ar-Ge ve 

inovasyona dayalı ekonomik modele gereksinim duyulmaktadır. Ar-Ge ve inovasyon 

çalışmalarının artışı ile ihracat artışının doğrudan ilgili olduğu bilinmektedir. Son yıllarda artan 

miktarlarda Ar-Ge ve inovasyon alanlarında teşvikler sağlanmakla birlikte, Türkiye'de Ar-Ge 
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harcamalarının milli gelire oranı gelişmiş ülkelerin çok gerisinde olduğundan bu alanda 

desteklerinin artırılarak sürdürülmesi gerekmektedir. 

Kimya sanayi yatırımlarının ülkemizde kendi olanaklarımızla yapılmamasında etken 

olan, bu tür yatırımlarda yabancı teknoloji ve projeyi zorunlu kılan ve dolaylı olarak Türk 

Kimya Sanayiinin uluslararası pazarlarda sürdürülebilir rekabetçi konuma gelmesini 

engelleyen bir diğer önemli husus; kimyasal proseslerin ve prosesteki bazı önemli ekipmanların 

tasarım ve imalatını ileri ülkeler düzeyinde yapabilen kuruluşların ülkemizde olmamasıdır.  Bu 

nedenle bu aktiviteyi gerekli kalitede yürütebilecek yerli proses tasarım ve proje firmalarının 

ülkemizde oluşması için bazı farklı teşvik ve desteklerin kısa sürede devreye sokulmasında 

yarar vardır.   

Endüstriyel araştırmaları artırabilmek, fikri mülkiyet haklarının ticarileştirilmesi, 

girişimcilik, yenilikçilik endeksinin yükseltilmesi, lisansüstü öğrencilerin endüstriyel 

araştırmalarda yer almasının teşvik edilmesi ve sanayi ile üniversitelerin işbirliğinin 

geliştirilmesi için etkili faaliyet eylem planları oluşturulmalıdır. Firmaların Ar-Ge altyapısı 

yatırımı yapmadan, üniversitelerin araştırma merkezlerinin ve araştırma laboratuvarlarının 

altyapısını kullanarak Ar-Ge ihtiyaçlarının karşılanması için uygun modeller geliştirilmelidir. 

Böylece ekonomimiz için daha düşük maliyetle üniversiteler sanayinin ihtiyacına yönelik Ar-

Ge yapabilir ve araştırma projelerinin uygulamaya dönüştürülmesine katkı sağlayabilir. Ancak 

bu hedeflere ulaşabilmek için üniversite-sanayi işbirliğinin koordinasyonunu daha etkin ve 

daha verimli biçimde sağlamak gerekmektedir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Maliye 

Bakanlığı tarafından firmaların Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin kurulmasının desteklenmesi, 

bu konuda gerekli koşulların yumuşatılması (gerekli Ar-Ge personel sayısının düşürülmesi) 

olumlu adımlardır. Kimya sektöründe 2018 yılı Mart ayı ile Ar-Ge Merkezleri sayısı 97’ye 

ulaşmıştır (Tablo 2.6.). Bu pozitif bir gelişmedir ancak kurulan Ar-Ge Merkezleri 

faaliyetlerinin ekonomimize yaptıkları net katkılarının reel olarak değerlendirilmesini yapacak 

ve ayrıca Ar-Ge Merkezleri arasında gerektiğinde irtibatı sağlayacak, ortak etkinlikler 

düzenleyecek bir çatı yapıya ihtiyaç vardır. Bu  yapının ilgili STK’lar tarafından, örneğin 

TOBB Kimya Sektör Meclisi veya TKSD tarafından oluşturulmasında veya yeni bir oluşumun 

kurulmasında yarar vardır. 

Nitelikli Ar-Ge personelinin yetiştirilmesini teşvik etmek ve sanayide çalışan doktora 

derecesine sahip personelin sayısını artırmak için doktora yapan lisansüstü öğrencilere sağlanan 
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burslar ve destekler çeşitlendirilmeli, yararlanıcı sayıları ve burs miktarları artırılmalıdır. Ar-

Ge ve inovasyon amacıyla güdümlü projeler kapsamında sağlanacak destekler ile 

üniversitelerin araştırma laboratuvarlarının altyapı olanakları iyileştirilebilir ve geliştirilebilir. 

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) Ekim 2017’de aldığı karar doğrultusunda 10 devlet 

üniversitemiz (Ankara Üniv., Boğaziçi Üniv., Erciyes Üniv., Gazi Üniv., Gebze Teknik Üniv., 

Hacettepe Üniv., İstanbul Üniv., İstanbul Teknik Üniv., İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Orta 

Doğu Teknik Üniv.) Araştırma Üniversitesi statüsüne getirilmiştir. Bu ülkemiz açısından 

olumlu bir gelişmedir. Acilen vakit kaybetmeden Araştırma Üniversitesi statüsüne getirilen 

üniversitelerimizde eğitim-araştırma bütünleşmesi sadece lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) 

seviyesinde değil aynı zamanda lisans seviyesinde de gerçekleştirilmelidir. Bu 

üniversitelerimizin kimya ve kimya mühendisliği lisans programlarında araştırma konuları 

ikinci ve üçüncü sınıftan itibaren ders programlarına konulmalıdır. Ayrıca Araştırma 

Üniversitesi statüsüne getirilen üniversitelerimizde “Katma Değeri Yüksek Kimyasalların 

Üretimi” öncelikli araştırma alanları içine alınmalıdır.  

3.2.4.2 Eğitim 

2017 yılı boyunca kimya sektörünün eğitim konusunda yaptığı çalışmalar ve Türkiye 

Kimya Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2018-2021)’nın hedef 4.ünde yer alan insan 

sermayesinin zenginleştirilmesi için aşağıdaki konular ön plana çıkmıştır: 

• Eğitim ve öğretim tarzında ve sisteminde yenilikler yapılmalıdır. 

• Ders dışı saatlerde öğrenciye projeler, ödevler verilmeli değişik sunumlar yaptırılmalı, 

çeşitli öğrenci aktiviteleri ile öğrenci merkezli eğitim sağlanmalıdır. 

• Öğrencilere tasarım, problem çözme becerileri kazandırılmalıdır. 

• Stajın bir anlamda işe almanın ilk aşaması olarak değerlendirmek ve bu konuda gelişme 

sağlamak amacıyla sanayi ve üniversite birlikte bir platformda çalışmalıdır. 

• Önemli konulardan birisi de öğrenciye ömür boyu öğrenme yetisini verebilmektir. 

• Özellikle üniversite öğretim üyelerinin sanayide “sabbatical” (belirli aralıklarla bir 

öğretim üyesinin bir süre ücretli izne ayrılması) yapmaları teşvik edilmelidir. Öğretim 

üyeleri “sabbatical” izinlerinin bir kısmını sanayide geçirmeli, atama ve 

yükseltmelerinde bu tür hizmetleri dikkate alınmalıdır. 

• Üniversite öğrencileri için ülke genelinde staj yeri temini konusu tek elden kamu-özel 

sektör işbirliği ile örneğin YÖK tarafından TOBB işbirliği ile yürütülmelidir.  Staj 
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döneminde öğrencilerin sadece laboratuvar ve fabrikada değil, aynı zamanda ofis 

içerisinde farklı bölümlerde, farklı branşlarda da eğer mümkünse faydalanılabilmesi 

gerekmektedir. Örneğin bir ay finansta, bir ay pazarlamada, bir ay satışta çalışmalıdır. 

• Eğitimcilerin de eğitimlerinin güncellenmesi gereklidir.

• Bir etkin öğretme merkezinin kurulup, öğretim üyelerine pedagojik formasyon

verilmesinde yarar vardır.

• Girişimcilik ve inovasyonla ilgili dersleri mutlaka kendisi girişimci olan birisi

vermelidir.

• Mezun öğrenciler kendini yazılı ve sözlü olarak ifade etme becerisine sahip olmalıdır.

• Eğitim programlarının gözden geçirilip, bilgi aktarımı odaklı eğitimden ziyade, beceri

ve davranış biçimi ve kültür verme odaklı bir eğitime geçilmesi gerekmektedir.

• Öğrencilerin öncelikle soru sormayı ve doğru soruları sormayı öğrenmeleri (uzlaşma

kültürü ve rasyonel düşünce) gerekmektedir.

• Sanayicinin staj konusunda daha duyarlı olmasında yarar görülmektedir.

3.2.5. Kümelenme ve CHEMPORT 

3.2.5.1. Kümelenme 

Sanayimizin diğer ülkelerle rekabetinde elini güçlendirecek en önemli faktörlerden biri 

de üretimde verimliliğin sağlamasıdır. Yüksek verimli üretim, maliyetlerin düşmesi açısından 

rekabet şansını artırmasının yanı sıra, sanayinin çevre üzerindeki etkisini de azaltarak üretimin 

her yönden sürdürülebilir olmasını sağlamaktadır. Ülkemizde birim mal için kullanılan enerji 

miktarı OECD ülkelerinin iki, Japonya’nın ise dört katıdır. Ülkemizin enerji alanında dışa 

bağımlılığı da göz önüne alındığında başta enerji verimliliği olmak üzere üretimin her 

aşamasında yapılacak maliyet azaltma çalışmalarının sanayimizin güçlenmesine çok büyük 

katkı sunacağı aşikârdır. 

İşletmelerin rekabet gücünün artırılmasında başarılı bir yöntem olarak kümelenme 

yaklaşımı son yıllarda oldukça yaygınlaşmıştır. Dünyada kimya sektörüne yönelik yatırımlarda 

yaygın olarak kümelenme modeli uygulanmaktadır. Bu model sektörlerin rekabet gücünün 

geliştirilmesi için bir araç olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda kimya kümeleri doğrudan 

yabancı yatırımlarının girişine de katkı sağlamaktadır. Bu kimya kümeleri yatırımcılara, 

yatırımlarını en kısa sürede gerçekleştirip üretim yapmalarını sağlayacak alt yapıyı 

oluşturmaktadırlar. 
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Dünyada kimya sanayii küme yapıları, genel olarak birbirleri ile üretim entegrasyonuna 

gitmiş firmalardan, uzman hizmet sağlayıcılarından, teknik destek ve eğitim kuruluşlarından 

oluşmaktadır. Günümüzde bu kimya kümelerinin merkezinde kimya parkları yer almaktadır. 

Kimya parkları bir tür özelleşmiş kimya kümeleri olarak değerlendirilebilir. 

Kimya parkları, ülkemizde mevcut bulunan kimya sanayi yoğunlaşmalarını geliştirerek 

küme yapısı içinde birbirleri ile iletişimlerinin artırılması amacıyla kullanılabilecek yapılardır. 

Mevcut yoğunlaşmaların kimya parkları etrafında kümelenme aşamasına geçirilmesi sağlandığı 

takdirde ülke kimya sanayi firmalarının rekabet güçlerinin artırılması sağlanabilir. 

Dünya örneklerinde petrokimya merkezli ve/veya Petro-rafineri merkezli küçük orta- 

büyük ölçekli firmaların, yan sanayinin, araştırma kurumlarının, teknoloji geliştirme 

merkezlerinin eğitim kurumlarının test ve ölçme laboratuvarlarının bir arada olduğu, firmaların 

hammadde ve ürün alışverişinde bulunduğu, lojistik ve enerji altyapısının yer aldığı ve 

paylaşıldığı kümelenmeler ve bu kümelenmelerin yer aldığı sanayi bölgeleri bulunmaktadır.  

Mevcut TÜİK kayıtlarına göre, kimya sektörü girişimcilerinin %38,6’sı İstanbul, %6,6’sı 

İzmir, %6,5’i Ankara, %5,4’ü Bursa’da yer almaktadır. Ancak söz konusu illerdeki bu 

yoğunlaşmalar bir küme yapısı göstermemektedir. Çünkü birbirleriyle etkileşim içinde faaliyet 

gösteren firma, kurum ve kuruluşların meydana getirdikleri coğrafi yoğunlaşmalar küme olarak 

addedilebilir. Küme yapılarında firmaların birbirleri ile ürün, ham madde veya bilgi ilişkisi 

içerisinde olması, uzman girdi sağlayıcılarının, kamu veya özel araştırma kuruluşlarının, 

ihtisaslaşmış teknik eğitim kuruluşlarının bulunması gerekmektedir.  

3.2.5.2. CHEMPORT 

10. Kalkınma planında aşağıdaki madde yer almıştır. 

668. Büyük ölçekli stratejik yatırımlara olan ihtiyacın sürdüğü kimya sektöründe; petrokimya, 

plastik, kompozit ve ileri malzeme gibi alanlarda yeni yatırımlar için lojistiği uygun yer tahsisi 

yapılarak kimya parklarının kurulması desteklenecektir.  

10.Kalkınma planından almış olduğu destekle de özel sektör firmaları bir araya gelerek 

yüksek teknoloji ile kimyasal ürün üretmeye yönelik, limanı olan büyük ölçekli bir yatırım yeri 

projesi geliştirmiştir. Projenin detayı ilgili bilgiler devlet mercilerine iletilmiş ve 2018 yılında 

çalışmalara hız kazandırılması beklenmektedir. 2017 yılında Kimya sektörünün dış ticaret 

açığındaki payı 23,7 milyar USD olup bu meblağın takriben 7 milyar USD kısmının Chemport 
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kümelenmesi tarafından yapılacak üretimle kapatılması öngörülmektedir. Ayrıca  bu üretimle 

kimya sektör ihracatında ilk 5 yıl içinde ortalama %20 civarında  takriben 3 milyar USD ihracat 

artışı da hedeflenmektedir. 

3.2.6. Mevzuat 

AB ile uyum çerçevesinde birçok mevzuat kimya sektörünü bağlamaktadır. Özellikle    

“Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik-

SEVESO” ve Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında 

Yönetmelik” sektör için çok önem taşımaktadır. Çünkü bu iki Yönetmelik ciddi bir bilgi 

birikimi, alt yapı ve maliyet gerektirmektedir. Bu mevzuata uyum için sektörün zamana ve 

finansal teşvike ihtiyacı vardır.  

Katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi kadar sanayide kullanımı da önemlidir. Piyasa 

koşulları nedeniyle sanayici rekabetçi olabilmek için bu ürünler yerine kalite ve içerik açısından 

daha düşük malzemeler kullanmakta ancak piyasaya sürülen ürünlerde amaca uygun olmayan 

iddialar da bulunmaktadır. Bu konu da TSE gibi kurumların yetkinliğinin arttırılarak piyasa 

denetimleri yapılmalı tüketicinin yanılmadan düzgün kalitede ürün alması sağlanmalıdır. 

Çevre boyut düşünüldüğünde çevreye ve insan sağlığına etki eden malzemelerin 

kullanımı yasaklanmalı ve piyasa koşullarında denetlenmelidir. 

3.2.7. Kimya Sanayiinde Güvenlik 

Kimyasal kazalar, olası hasar ve zararlarının büyük olmaları ve etkilerinin kısa sürede 

doğadan silinememesi hatta hiç giderilememesi gibi sonuçlara neden olurlar. Ülkemizde gelişen 

sanayi ve ticaret ile beraberinde artan enerji ve ulaşım ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik 

olarak kurulan veya kurulması planlanan büyük ölçekli yapılar (Rafineri, Yakıt Depolama 

Tesisleri, Kimya Fabrikaları ve benzeri Endüstriyel Tesisler,) yeni tehlike ve riskleri 

doğurmaktadır. Gelecekte daha fazla can kaybı, toplumsal sağlık sorunları, fiziksel altyapı 

zararı ve çevresel zararlara engel olmak için tüm afet türlerinde olduğu gibi endüstriyel 

kazalarda da planlama çalışmalarında yapılacak işlerin başında karşı karşıya olunan tehlikeleri 

tespit etmek ve riskleri değerlendirmek gelmektedir. 

Tehlike ve riskler göz önüne alındığında tehlikeli maddenin üretimi, taşınması ve 

depolanması aşamalarında karşı karşıya kalabileceğimiz risklerin belirlenmesinde yangın, 
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patlama, toksik gaz bulutu yayılımı modellenmesinin çok önemli olduğu görülmektedir. Bu 

hedefle hem kimyasal maddelerin bulunduğu kuruluşlarda ve kimyasal maddenin taşınması 

aşamalarında meydana gelebilecek muhtemel kazaların etki alanı modellemesi çalışmalarına 

önem verilmelidir. Modelleme sonuçlarına göre riskleri azaltmanın ve olay meydana geldiğinde 

yapılacak müdahale çalışmalarının önceden planlanmasının ekonomik açıdan da ülkemiz için 

önemli getirileri olacaktır.  Ayrıca tehlikeli kimyasallar ile çalışan işyerlerinde acil durum 

planları mutlaka hazır bulundurulmalı, tüm personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi aldırılarak 

bu alandaki gereklilikleri yerine getirmeleri sağlanmalıdır.   

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), 5902 Sayılı Kanunun 11. Madde 

d bendine istinaden “Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik Ve Nükleer Maddelerin Meydana 

Getireceği Tehlikelere Karşı Alınacak Önlemleri Ve Yapılacak Çalışmaları Tespit Etmek Ve 

Bunlarla İlgili Bakanlık, Kamu Ve Özel Kurum Ve Kuruluşlar Arasında Koordinasyonu 

Sağlamak” ve aynı kanunun 18. Maddesi ı bendine istinaden de “Kimyasal, biyolojik, 

radyolojik ve nükleer maddelerin tespiti, teşhisi ve arındırması ile ilgili hizmetleri yürütmek, 

ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak” görevleri ve aynı 

zamanda bu konularda mevzuat düzenleme yetkileri bulunmaktadır.  

Büyük Endüstriyel Kazalarla ilgili konular uluslararası boyutta SEVESO III Direktifi 

ile düzenlenmektedir. Ülkemizde ise bu durum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2013 yılından yayınlanan “Büyük Endüstriyel 

Kazların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” ile düzenlenmektedir. 

2017 yılı sonundan itibaren Yönetmelik çalışmalarına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile AFAD tarafından devam edilecektir.   

Söz konusu Yönetmelik ile kimya sanayi “kapsam dışı, alt seviyeli kuruluş ve üst 

seviyeli kuruluş” olarak sınıflandırılmaktadır. Yönetmelik alt seviyeli ve üst seviyeli kuruluşlar 

için bazı yükümlülükler getirmektedir. Bunlar, büyük kaza önleme politika belgesi, güvenlik 

raporu, dahili acil durum planı, kamunun bilgilendirilmesi, bildirim ve kayıt sistemine bilgi 

girişi, meydana gelmiş kaza ve ramak kala kaza bildirimi olarak sıralanabilir.  

AFAD kimyasal olaylarla ilgili olarak acil durumların öncesinde planlama ve zarar 

azaltma, esnasında müdahale ve sonrasında ise iyileştirme çalışmalarını yürütür ve aynı 

zamanda koordinasyonu sağlar.  
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Herhangi bir kimyasal olayda olay yerinde ilk müdahaleyi yapan (tespit-teşhis, 

dekontaminasyon, numune alma vs.) ekipler AFAD’ın KBRN ekipleridir. Aynı zamanda 

AFAD’ın KBRN olayları ve kimyasal olaylar ile ilgili olarak halkın korunması, 

bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi, ikaz ve alarm sistemlerinin kurulması ve işletilmesi gibi 

faaliyetleri de bulunmaktadır.  

AFAD tarafından hazırlanan ve 2012 yılında yürürlüğe giren “Kimyasal, Biyolojik, 

Radyolojik Ve Nükleer Tehlikelere Dair Görev Yönetmeliği” ile KBRN alanında tüm 

kurum ve kuruluşların görev ve sorumlulukları belirlenmiştir.  

3.2.8. Kimya Sektöründe Yatırımlarda Devlet Yardımları 

19/06/2012 tarihli ve 28328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

15/06/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” ile 

düzenlenen esaslar çerçevesinde Kimya Sektörü yatırımları, yatırımın konusu, ölçeği ve 

gerçekleştiği ile göre Genel Teşvik Uygulamaları, Bölgesel Teşvik Uygulamaları, Büyük 

Ölçekli Yatırımlar, Öncelikli Yatırımlar ve Stratejik Yatırımlar kapsamında desteklenmektedir. 

Mevcut teşvik sistemine ek olarak, 26/11/2016 tarihli ve 29900 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren 9495 sayılı “Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine 

İlişkin Karar” ile yatırımlar proje bazlı olarak da desteklenmektedir.  

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 

• Halihazırda teşvik mevzuatı 5 farklı uygulamadan oluşmaktadır:

1- Genel Teşvik Uygulamaları 

2- Bölgesel Teşvik Uygulamaları 

3- Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki 

4- Stratejik Yatırımların Teşviki 

5- Öncelikli Yatırımların Teşviki 
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• Bu uygulamalar kapsamında sağlanacak destek unsurları aşağıdaki tabloda

gösterilmiştir.

Destek Unsurları 
Genel Teşvik 

Uygulamaları 

Bölgesel 

Teşvik 

Uygulamaları 

Öncelikli 

Yatırımların 

Teşviki 

Büyük 

Ölçekli 

Yatırımların 

Teşviki 

Stratejik 

Yatırımların 

Teşviki 

KDV İstisnası     

Gümrük Vergisi 

Muafiyeti 
    

Vergi İndirimi    

Sigorta Primi İşveren 

Hissesi Desteği 
   

Gelir Vergisi Stopajı 

Desteği* 
    

Sigorta Primi Desteği*    

Faiz Desteği **   

Yatırım Yeri Tahsisi    

KDV İadesi*** 

* Yatırımın 6. bölgede gerçekleştirilmesi halinde sağlanır.

** Bölgesel teşvik uygulamalarında, yatırımın 3., 4., 5. veya 6. bölgelerde gerçekleştirilmesi halinde sağlanır. 

*** Sabit yatırım tutarı 500 Milyon TL üzerinde olan stratejik yatırımlara sağlanır. 

• Teşvik uygulamaları açısından illerin gelişmişlik düzeyini gösteren bölgesel harita

ve il dağılımını gösteren tablo aşağıda sunulmuştur.

Şekil 2.9. Teşvik uygulamaları açısından illerin gelişmişlik düzeyi
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• Kimya sektörü için asgari sabit yatırım tutarı, uygulamalara göre aşağıdaki gibi

belirlenmiştir.

 Genel Teşvik Sistemi’nde asgari sabit yatırım tutarı,

o 1. ve 2. bölgelerde 1 Milyon TL 

o 3., 4., 5. ve 6. bölgelerde 500 Bin TL’dir.

 Bölgesel Teşvik Uygulamaları için asgari sabit yatırım tutarı 1. Bölge için 4 Milyon TL,

2. Bölge için 3 Milyon TL, 3. Bölge için 2 Milyon TL, 4. ve 5. Bölge için 1 Milyon TL, 6.

Bölge için ise 500 Bin TL olup, ilaç-eczacılık, parfüm-kozmetik ve patlayıcı madde 

sektörleri için bu tutarlar daha düşüktür.  

 Büyük Ölçekli Yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarı 50 Milyon TL’den başlamak

üzere sektörüne göre farklı büyüklüklerle tanımlanmıştır. 

 Stratejik Yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarı 50 Milyon TL’dir.

 Öncelikli Yatırımlar kapsamında düzenlenecek teşvik belgeleri için asgari sabit yatırım

tutarı 1’inci ve 2’nci bölgelerde 1 milyon TL, diğer bölgelerde 500 bin TL’dir. 

Bölgesel Teşvik Uygulamaları 

Bölgesel Teşvik Uygulamaları’nda her ilde desteklenecek sektörler, illerin potansiyelleri 

ve ekonomik ölçek büyüklükleri dikkate alınarak tespit edilmiş olup, bölgelerin gelişmişlik 

seviyelerine göre yardım yoğunlukları farklılaştırılmıştır. Bu uygulama kapsamında sağlanan 

destek oran ve süreleri özet olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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Bölgesel Teşvik Uygulamalarında Sağlanan Destekler 

Destek Unsurları 
BÖLGELER 

1 2 3 4 5 6 

KDV İstisnası VAR VAR VAR VAR VAR VAR 

Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR VAR VAR VAR VAR VAR 

Vergi İndirimi 
Yatırıma 

Katkı 

Oranı (%) 

OSB Dışı 15 20 25 30 40 50 

OSB İçi 20 25 30 40 50 55 

Sigorta Primi İşveren 

Hissesi Desteği 

OSB Dışı 2 yıl 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl 

OSB İçi 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl 12 yıl 

Yatırım Yeri Tahsisi VAR VAR VAR VAR VAR VAR 

Faiz Desteği 
İç Kredi 

YOK YOK 
3 Puan 4 Puan 5 Puan 7 Puan 

Döviz / Dövize 

Endeksli Kredi 

1 Puan 1 Puan 2 Puan 2 Puan 

Sigorta Primi Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 yıl 

Gelir Vergisi Stopajı Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 yıl 

Öncelikli Teşvik Uygulamaları 

• Bölgesel Teşvik Uygulamaları kapsamında Öncelikli olarak belirlenen ve 5. Bölge

destekleri ile desteklenecek yatırım konuları kimya sektörü açısından şöyledir:

- Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) teknoloji yoğunluk tanımına göre 

yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ilaç ürünlerinin (US-97 Kodu:2423) 

üretimine yönelik yatırımlar, 

- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından desteklenen 

AR-GE projeleri neticesinde geliştirilen ürünlerin veya parçaların üretimine yönelik 

yatırımlar. 

Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki 

Kimya sektörü için aşağıda belirtilen yatırım konuları, büyük ölçekli yatırımların teşviki 

çerçevesinde desteklenmektedir. 
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Sıra No Yatırım Konuları 

Asgari Sabit 

Yatırım Tutarları 

(Milyon TL) 

1 Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı 1.000 

2 Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı 200 

3 İlaç Üretimi Yatırımları 50 

Bu uygulama kapsamında sağlanan destek oran ve süreleri özet olarak aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir. 

Destek Unsurları 

BÖLGELER 

1 2 3 4 5 6 

KDV İstisnası VAR VAR VAR VAR VAR VAR 

Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR VAR VAR VAR VAR VAR 

Vergi İndirimi 

Yatırıma 

Katkı Oranı 

(%) 

OSB 

Dışı 
25 30 35 40 50 60 

OSB İçi 30 35 40 50 60 65 

Sigorta Primi İşveren Hissesi 

Desteği 

OSB 

Dışı 
2 yıl 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl 

OSB İçi 3 yıl 5 yıl 6 yıl 7 yıl 10 yıl 12 yıl 

Yatırım Yeri Tahsisi VAR VAR VAR VAR VAR VAR 

Sigorta Primi Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 yıl 

Gelir Vergisi Stopajı Desteği YOK YOK YOK YOK YOK 10 yıl 

Stratejik Yatırımların Teşviki 

İthalat bağımlılığı yüksek olan ara malı veya ürünlerin üretimine yönelik yatırımlar 

stratejik yatırımların teşviki uygulamaları kapsamında desteklenmektedir. Bu kapsamda 

desteklenecek olan yatırımların aşağıdaki kriterlerin tamamını sağlamaları gerekmektedir. 
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• Asgari sabit yatırım tutarının 50 milyon Türk Lirasının üzerinde olması (münhasıran

bu yatırımların enerji ihtiyacını karşılamak üzere gerçekleştirilecek doğalgaza

dayalı olmayan enerji yatırımlarının, tesis kurulu gücü ile orantılanacak kısmı dâhil).

• Yatırım konusu ürünle ilgili yurtiçi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olması.

• Bakanlıkça belirlenecek esaslar çerçevesinde, belge konusu yatırımla sağlanacak

katma değerin asgari yüzde kırk olması. (Rafineri ve petrokimya yatırımlarında

bu hüküm aranmaz)

• Yatırım konusu ürünle ilgili olarak son bir yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat

tutarının 50 milyon ABD Dolarının üzerinde olması. (Yurt içinde üretimi olmayan

ürünlerin üretimine yönelik yatırımlarda bu hüküm aranmaz.)

Bu uygulama kapsamında sağlanan destek oran ve süreleri özet olarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Stratejik Yatırımlar için Sağlanan Destek Unsurları 

Destek Unsurları 
BÖLGELER 

I II III IV V VI 

KDV İstisnası VAR 

Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR 

Vergi İndirimi Yatırıma Katkı 

Oranı (%) 

90/50 

Sigorta Primi 

İşveren Hissesi 

Desteği 

Destek Süresi 7 yıl (6. Bölgede 10 Yıl) 

Yatırım Yeri Tahsisi VAR 

Faiz Desteği 
İç Kredi 5 Puan 

Döviz / Dövize 

Endeksli Kredi 

2 Puan 

Sigorta Primi Desteği 10 yıl (Sadece 6. Bölgede Gerçekleştirilecek Yatırımlar İçin) 

Gelir Vergisi Stopajı Desteği 10 yıl (Sadece 6. Bölgede Gerçekleştirilecek Yatırımlar İçin) 

KDV İadesi VAR (Sadece 500 Milyon TL ve üzeri yatırımlar için) 

Genel Teşvik Uygulamaları 

 Teşvik edilmeyecek veya teşviki için aranan şartları sağlayamayan yatırım konuları 

hariç olmak üzere, asgari sabit yatırım tutarı ve kapasiteler üzerindeki yatırımlar bölge ayrımı 

yapılmaksızın Genel Teşvik Uygulamaları kapsamında desteklenmektedir.   



34 

Proje Bazlı Teşvik Sistemi 

Kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda ülkemizin 

mevcut veya gelecekte ortaya çıkabilecek ihtiyaçlarını karşılama, arz güvenliğini sağlama, dışa 

bağımlılığını azaltma, teknolojik dönüşümü sağlama, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve katma değeri 

yüksek olma niteliklerine ayrı ayrı ya da birlikte sahip olan ve proje bazında Ekonomi Bakanlığı 

tarafından desteklenmesine karar verilen 100 milyon Dolar üzeri yatırımlar; 

• kurumlar vergisi indirimi

• gelir vergisi stopajı teşviki

• gümrük vergisi muafiyeti

• KDV istisnası

• KDV iadesi

• 49 yıl süreyle bedelsiz irtifak hakkı tesisi veya kullanma izni verilmesine ve koşulların

sağlanması halinde bedelsiz devredilmesi

• sigorta primi işveren hissesi desteği

• enerji desteği

• 10 yıla kadar faiz desteği

• nitelikli personel desteği

• %49’unu geçmemek üzere ve edinilen payların 10 yıl içerisinde halka arz veya

yatırımcıya satış şartıyla yatırıma ortak olunması

• proje bazlı yatırım konusu ürüne, süresi ve miktarı Bakanlar Kurulunca belirlenecek

alım garantisi

• proje bazlı yatırımlara diğer kanunlarla getirilen izin, tahsis, ruhsat, lisans ve tesciller

ile diğer kısıtlayıcı hükümler için Bakanlar Kurulu kararı ile istisna getirilebilir veya

yatırımları hızlandırmak ve kolaylaştırmak amacıyla yasal ve idari süreçlerde

düzenleme yapılması

gibi destek unsurlarını içeren yatırımın karakteristiğine göre şekillenecek bir destek paketi ile 

desteklenebilmektedir. Ekonomi Bakanlığı, yatırım konusunda bir veya birden fazla firmayı 

yatırım için davet edebilme veya duyuru yapmak suretiyle çağrıda bulunabilmektedir.  
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4. PLAN DÖNEMİ PERSPEKTİFİ 

4.1. Uzun Vadeli Hedefler 

2018-2020 Yılları arası için öngörülen “Orta Vadeli Plan-OVP” nda aşağıdaki 

açıklamalar yer almaktadır. 

55. Orta vadede Türkiye ekonomisinde nitelikli istihdam oluşturan, enflasyon ve cari açık 

yaratmayan, ağırlıklı olarak yurtiçi tasarruflar ve doğrudan yabancı yatırımlarla finanse 

edilen, yatırım ve ihracata dayalı bir büyüme yapısı hedeflenmektedir. 

56. Program döneminde üretken alanlara yönelik yatırımlarla desteklenen, verimlilik 

artışına dayalı bir büyüme stratejisiyle her yıl yüzde 5,5 oranında büyüme hedeflenmektedir. 

64. Bu çerçevede, OVP’nin temel odağında, büyüme ve istihdamı destekleyen 5 öncelikli 

politika alanı yer almaktadır(Şekil 3.1). 

Şekil 4.1. Öncelikli politika alanları 

 

OVP’ye göre sektörün yıllık büyümesi de %5,5 olarak hedeflenmelidir. Ayrıca yatırım, 

cari açığın azaltılması ve ihracata dayalı bir büyüme modeli öngörülmektedir. Yukarıdaki 

hedefler göz önüne alındığında kimya sektörünün aşağıdaki gelişmeleri göstermesi 

gerekmektedir. 

Üretim büyüklüğü 

Kimya sektörünün 2015 yılı itibariyle TUİK verilerine göre üretim değeri 121 milyar 

TL olmuştur. OVP’deki hedeflere paralel olarak 11.Plan döneminde aşağıdaki gelişme 

beklenmektedir. 
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Tablo 4.1. 11.Plan döneminde büyüme hedefleri 

2019 2020 2021 2022 2023 

Üretim Değeri, milyar TL 127,65 134,67 142,1 150 158,25 

Kapasite kullanımı ve yatırım 

2016 yılına kadar son beş yılda sektörde kapasite kullanımı ortalama %75 civarındadır. 

11.Plan hedeflerine varmak için kapasite kullanımı arttırılmalıdır. Mevcut kurulu kapasite ile

bu hedefe ulaşmak zordur. Onun için yeni yatırımlara ihtiyaç vardır. Kümelenme bu konuda 

büyük avantaj sağlayacaktır. Yukarıda söz edilen CHEMPORT projesi bunun için önemli bir 

fırsattır. 

4.2. On Birinci Kalkınma Planı (2023 Yılı) Hedefleri 

Kimya Çalışma Grubunca aşağıdaki vizyon oluşturulmuştur: 

“Sürdürülebilir gelişme için orta ve yüksek teknoloji kullanarak katma değeri yüksek, 

stratejik, rekabetçi ve ürünler üreterek ülkemizin ithalat bağımlılığını azaltmak ve dünya 

kimya sanayiinde üretim ve ihracat payını arttırmak” 

Tablo 4.2 Kimya sektörünün zayıf yönleri ve tehditler 

Zayıf Yönler-Tehditler Sorun Alanları 

Hammadde ve ara malı kullanımında yurtdışına 

bağımlılık, 

Yatırım ve üretime yeterli önem verilmemesi, 

büyük ölçekli yatırımların olmaması 

Girdi maliyetlerinin yüksekliği, 

Kümelenmemenin olmayışı ve üretimin dağınık 

oluşu 

İşletmelerin küçük ve orta ölçekli yapı sahip 

olması, 

Global ölçekli firmaların çok az oluşu, 

Katma değeri düşük üretim yapısının bulunması, 

Düşük katma değerli üretim yapısı 

Yerli hammaddelerin işlenerek 

değerlendirilmesinin yetersiz olması, 

Tasarım, geliştirme ve Ar-Ge’ye önem 

verilmemesi 

İleri teknolojiye sahip ara ürünlerde dışa 

bağımlılık, Rekabet ortamının istenilen düzeyde olmaması 

sebebiyle yatırım ve üretim yapmak konusunda 

yaşanan sıkıntılar 

Çevremizdeki ülkelerin yabancı yatırımcı 

çekmeleri ve kapasite artırmaları 

Kayıt dışı ekonomi ile mücadelede başarısızlık 

Üniversite ve sanayi işbirliğinin az oluşu, 

Sektörün kalifiye eleman bulamaması Tasarım, geliştirme ve Ar-Ge’ye önem 

verilmemesi, 
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Kimya Çalışma Grubunca oluşturulan vizyon ile sektörün zayıf yön ve tehditler ve sorun 

alanlarından hareketle aşağıdaki hedefler belirlenmiştir. 

1. Sektörün yatırım yeri, kümelenme ve büyük ölçekli yatırım imkânlarının geliştirilmesi, 

2. Katma değeri yüksek kimyasalların üretiminin özendirilmesi, 

3. Yatırımın ve üretimin önündeki engellerin kaldırılması, 

4. Sektörün kalifiye eleman sorununun çözülmesi. 

4.3. Hedeflere Dönük Temel Amaç ve Politikalar, Uygulama Stratejileri ve Tedbirler 

Hedef 1. Sektörün yatırım yeri, kümelenme ve büyük ölçekli yatırım imkânlarının 

geliştirilmesi, 

Ülkemizde kimya sektörü, ithalata bağımlı durumdadır. Sektöre yatırım yapılmaması ve 

kimyasalların talep artış hızının dünya ortalamasının üzerinde olması Türkiye kimyasal madde 

ithalatının, sürekli artmasına neden olmaktadır. Kimya sektörü, birçok sanayi dalına girdi 

sağlayan öncü sektör olma özelliğinden dolayı, Türkiye ekonomisinin geleceği açısından önem 

taşımaktadır. Böylesine büyük bir öneme sahip olan sektörün, hammadde ve ara malı 

kullanımında yurtdışına bağımlı, kümelenmenin olmayışı ve üretimin dağınık oluşu, 

işletmelerin küçük ve orta ölçekli yapı sahip olması, global ölçekli firmaların çok az oluşu gibi 

sorunları bulunmaktadır. 

Kümelenme yaklaşımı, işletmelerin rekabet gücünün artırılmasında başarılı bir yöntem 

olarak, son yıllarda oldukça yaygınlaşmıştır. İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri’nin yatırıma 

açılması ve sektörel kümelenme modelinin desteklenmesi durumunda, sektörün çevre 

sorununun çözümlenmesinin yanında, rekabetçi şartlarda yatırım yeri de sağlanmış olacaktır. 

Bu sorunlara çözüm bulunması amacıyla  “Sektörün yatırım yeri, kümelenme ve büyük ölçekli 

yatırım imkanlarının geliştirilmesi” hedefi belirlenmiştir. Bu hedefe ulaşmak üzere: 

1. Petrokimya sanayinde ihtiyaç duyulan ve yapılması planlanan yatırımlara ilişkin detaylı bir 

çalışma ve değerlendirme yapılarak Türkiye’nin ihtiyacı olan petrokimya entegre 

tesislerinin kurulabilmesi için yeni bir yatırım modeli geliştirilecektir. 

2. Kimya sektörünün yapacağı yatırımların yönlendirileceği coğrafi bölge/bölgeler 

belirlenecek ve ihtiyaca göre bu lokasyonlara yatırımı teşvik etmeye yönelik özel mevzuat 

değişikliği önerileri hazırlanacaktır. 
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3. Petrokimya sektöründe dünyada önde gelen ülkelere ve firmalara yönelik olarak

Türkiye’deki yatırım ortamını ve yatırım fırsatlarını tanıtan faaliyetler gerçekleştirilerek

Doğrudan Yabancı Yatırım özendirilecektir.

Hedef 2. Katma değeri yüksek kimyasalların üretiminin özendirilmesi, 

Yüksek teknoloji içeriği nedeniyle kimya sanayi ürünleri genel olarak katma değeri 

yüksek ürünlerden oluşmasına karşın, ülkemiz kimya sanayi üretimi katma değeri nispeten 

düşük ürünlerden oluşmaktadır. Bu nedenle Türkiye’de kimya sanayi konusunda önemli bir 

üretim ve yatırım eksikliği bulunmaktadır. Bu sorunlara çözüm bulunması amacıyla  “Katma 

değeri yüksek kimyasalların üretiminin özendirilmesi”  hedefi belirlenmiştir. Bu hedefe 

ulaşmak üzere: 

1. Yüksek katma değerli üretim yapısına geçebilmek için Ar-Ge merkezleri ve tasarım

merkezleri ile ilgili sanayiciye bilgilendirme yapılacaktır.

2. Kimya alt sektörlerinin Ar-Ge ihtiyaçları belirlenerek, belirlenen katma değeri yüksek

kimyasallarla ilgili kamu tarafından proje çağrılarına çıkılacak ve sektörlerin Ar-Ge

desteklerinden yararlanmaları sağlanacaktır.

3. Kimya alanında Ar-Ge desteği almış projelerin üretime dönüşmesi yönünde çalışmalar

yapılacaktır.

4. Kritik silah, mühimmat ve koruma sistemlerinde ihtiyaç duyulan enerjetik malzemeler ile

söz konusu ürünlerin imalatında hammadde olarak kullanılmakta olan kimyasalların yeni

teknolojilerle üretilmesi sağlanacaktır.

5. Kimya sektöründe ithal ikamesi sağlayacak çevre uyumlu biyoteknolojik ürünlerin

geliştirilmesi ve üretimi desteklenecektir.

Hedef 3. Yatırımın ve üretimin önündeki engellerin kaldırılması, 

Yatırımcının önündeki engeller yatırımcının üretim yerine ithalata yönelmesine sebep 

olmaktadır. Yatırımcının üretim yapmasının önünde yer alan sorunların tespit edilmesi ve 

bunlara çözüm üretilmesi amacıyla “Üretimin ve yatırımın önündeki engellerin kaldırılması” 

hedefi belirlenmiştir. Bu hedefe ulaşmak üzere: 

1. Petrokimya sektöründe üretimde hammadde olarak kullanılan girdilerde “ÖTV” konusunda

düzenlemeler yapılacaktır.
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2. Sektör meclisleri ve teknik komitelerde sorun olarak getirilen konuların çözümüne yönelik 

mekanizmalar oluşturulacaktır. 

Hedef 4. Sektörün kalifiye eleman sorununun çözülmesi; 

Kalifiye insan gücü tüm hizmet ve imalat sanayi sektörleri için önemli olmakla birlikte, 

temel kimyasalların üretimi başta olmak üzere kimya sektöründeki üretimin titiz ve tehlikeli 

yapısı gereği çalışanların eğitimi kritik öneme sahiptir. Türkiye’de nicelik olarak kimya 

alanında eğitim alan işgücü sayısı yeterli görülse de eğitimin sorun olan konulardan biri 

durumundadır. Bu sorunlar çerçevesinde “Sektörün kalifiye eleman sorununun çözülmesi” 

hedefi belirlenmiştir.  

Bu hedefe ulaşmak üzere: 

1. Üniversitelerde kimya alanında bilimsel çalışmalar yapan akademisyenlerin üniversite 

sanayi işbirliğine dayalı projeler geliştirmesi teşvik edilecektir. 

2. Üniversitelerin kimya ile ilgili bölümlerinde yüksek lisans ve doktora programlarının sanayi 

ile ortaklaşa yürütülmesi teşvik edilecektir 

3. Kimya Sektöründe nitelikli insan gücünün artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

Sektörün ihtiyaç duyduğu ara elemanları yetiştirmek amacıyla OSB’lerdeki meslek 

lisesi ve meslek yüksekokullarında kimya bölümlerinin de açılması konusunda çalışmalar 

yapılacaktır. 
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5. SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME

• Türk kimya sanayinin halen yaklaşık 30-35 milyar dolarlık dış ticaret açığı vardır.

• Türk kimya sanayiindeki tesisler küçük ölçekli olup gerek üretim miktarı gerekse katma

değer açısından düşük seviyededir. Büyük ölçekli yatırımlara imkan sağlanmalıdır.

• Plan dönemi için, yukarıda önerilen gelişmeyi gösterebilmek için yatırım şarttır. Mevcut

kapasitelerle önerilen hedeflere ulaşılamaz. Ülkemizde büyük ölçekli ve stratejik yeni

yatırımlar yapılamamaktadır. Buradaki sorunlardan en önemlisi uygun yatırım

yerlerinin tahsis edilmeyişidir. Alt yapısı devlet tarafından yapılacak, lojistik açısından

limanı olan, enerji kaynaklarına, hammaddeye ve pazarlara ulaşımın en az maliyeti

getirecek yerlerdeki arazi tahsisleri bir an önce yapılmalıdır. Ayrıca tahsis edilecek olan

bu alanda genişleme ve kümelenme imkânları da olmalıdır. Tesislerin bulunduğu

yerlerde, çalışacak olan kişiler için sosyal açıdan sağlanacak imkânların, örneğin okul,

hastane vb. belirli bir seviyede olması gerekmektedir.

• Ülkemizde yatırım sermayesi yetersizdir. Dolayısıyla yatırım için mutlaka yabancı

sermayeye ihtiyaç vardır. Bu sermayeyi çekebilmek için üst paragraftaki koşulların

sağlanması yanı sıra belirsizlikler olmamalıdır. Örneğin ÇED, ruhsat vb. işlemlerin tek

elden yapılması (one-stop-shop) son derece önemlidir. Uzun süreli işlemler en kısa

süreye indirilerek yabancı sermayenin güveni kazanılmalıdır.

• Kimya sanayinde beşeri sermaye çok önemli bir faktördür. Orta ve yüksek

teknolojilerde, teknolojiyi kullanacak kişilerin çok iyi yetiştirilmiş olması

gerekmektedir. Ayrıca ülkemizde üretilmeyen katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi

için mevcut Ar-ge ve inovasyon yatırım ve harcamaları yetersizdir. Diğer taraftan bu

alanlarda çalışacak, iyi yetişmiş araştırmacı bulmak da çok zordur. Bu tür araştırmacı

yetiştirilmesi için eğitimde köklü bir değişikliğe ihtiyaç vardır. Gerek Ar-ge gerekse

eğitim konularında 2.2.4.1 ve 2.2.4.2 no’lu paragraflarda belirtilen önerilerin mutlaka

yerine getirilmesi gerekmektedir.

• Sektörleri yenilikçiliğe yöneltebilecek en önemli uygulamalardan birisi de yenilikçi

alanlarda devlet talepleridir (Örneğin, kamunun yenilikçi ürün talebini oluşturması,

depreme dayanıklı, enerji verimliliği yüksek konutlar için ürün talebi gibi.). Bu alanda

yenilikçi malzemeler ve özellikle kompozit malzemeler çok önem arz etmektedir.

Ülkemizde üretilebilen bu malzemelerin gelişmesi devlet talepleriyle teşvik edilmelidir.
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• Firmaların, gerçekleştirdikleri mal ve/veya hizmet ihracı ile ülkemiz cari açığının 

azaltılması yönünde yaptıkları işlemlerin kolaylaştırılması ve bu konuda yaşadıkları 

ve/veya yaşayabilecekleri riskleri ortadan kaldırmanın önemi gereğince; sektördeki mal 

ihracatında, KDV iadesi süreçlerinin kolaylaştırılması ve hızlandırılması 

gerekmektedir. 

• Ülkemizdeki enerji maliyetleri dünyadaki rakiplerimize nazaran çok pahalıdır. Ayrıca 

rekabet edebilirliğin en önemli unsurlarından birisi de enerjinin verimli kullanımıdır. 

Bu bakımdan özellikle yenilenebilir enerjinin arttırılması ve kullanılabilmesi için 

şirketler teşvik edilmelidir. 

• Avrupa Birliği (AB) veya dünya pazarları ile uyum sağlamak için geliştirilen mevzuat 

ciddi boyutlara ulaşmıştır. Yeni alanlardaki mevzuat bilgi birikimi, şirket kültürü ve alt 

yapı gerektirmektedir. Kuruluşlarımızdan çoğu bu mevzuatın önemi ve getirebileceği 

sakıncaların farkına varmamışlardır. Can, mal ve çevrenin korunması amacını güden bu 

yönetmelikler tam olarak uygulanmalıdır. Ancak özellikle Kimyasal maddelerin Kaydı, 

Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması (KKDİK) hakkındaki Yönetmelik 

uygulanmasında sıkıntılar yaşanacaktır. Ayrıca Büyük Endüstriyel Kazaların 

Önlenmesi Hakkındaki Yönetmelik (SEVESO) uygulanması da sorunlar yaratacaktır. 

%90’dan fazlası KOBİ olan kimya kuruluşları, bünyelerinde bu uygulamaları 

yapabilecek yeterli ve yetkili eleman bulundurmamaktadır. AB’deki tarihi gelişmelere 

bakacak olursak uygulama için AB merkezi tarafından alt yapılar oluşturulmuş ve 

kullanıma sunulmuştur. Bunlardan hiç biri ülkemizde yoktur. Ayrıca uygulama 

alanlarında yeterli Türkçe bilgi, belge yoktur. En önemli alt yapı olan Türkçe bilgi 

hazinesinin devlet eli ile oluşturulması şarttır. 
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EK 1: BOR ve NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ 

1. Bor 

Dünya toplam bor rezervinin %73’ü topraklarında bulunan ülkemiz, 2017 yılı itibariyle 

yaklaşık 879 milyon $ tutarındaki bor ürünleri ihracatı ile dünyada lider konumundadır. 2017 

yılında Dünya bor piyasasının talebinin %57’si ülkemiz tarafından karşılanmıştır. 

Bor ürünlerinin %48’i cam sektöründe özellikle de izolasyon ve tekstil tipi cam elyaf 

ile borosilikat cam üretiminde kullanılmaktadır. Bunu yaklaşık %16’lık pay ile tarım,  %16’lık 

pay ile seramik ve  %2’lik pay ile deterjan sektörü izlemektedir. Bor ürünleri tüketiminin geriye 

kalan %20’lik kısmını ise uzay, nükleer, polimer ve nanoteknoloji gibi ileri teknoloji barındıran 

alanlar ile otomotiv ve enerji sektörleri oluşturmaktadır. 

Ülkemizde bor ürünleri iç tüketimin artırılmasına yönelik ürün geliştirme çalışmaları ile 

birlikte özellikle savunma (bor karbür, yakıt katkıları vb.) ve nükleer sektörlerinde (bor izotopu 

ve türevleri) kullanılan bor ürünlerinden elde edilen ürünlere yönelik üretim teknolojilerinin 

geliştirilmesi de önem arz etmektedir. Nükleer ve uzay teknolojileri alanında birçok kullanım 

alanı bulunan bor izotopu türevi ürünler ile özellikle mühendislik polimeri üretiminde 

kullanılan bor halojenürlerin üretimi ve ihracatı konularında ülkemizde araştırma projelerinin 

desteklenmesi gerekmektedir. Bir başka deyişle, ileri teknoloji ürünlerin katma değeri yüksek 

hammaddelerin kullanımını gerektirmesi ve ülkemizin dünya bor pazarından daha fazla pay 

alabilmesi için yüksek katma değerli ürünlerinin ülkemizde üretiminin yapılabilmesi önem arz 

etmektedir. 

Dünya bor piyasasının yaklaşık %20’lik kısmını oluşturan teknolojik bor türevleri, 

analitik kimyasallar, enerjik organobor bileşikleri, nükleer ve yarı iletken sektörü için izotop 

türevleri, bor halojenürler, bor alaşımları vb. ürün gruplarından oluşmaktadır. Ülkemizde 

üretimi gerçekleştirilen ve fiyatları 500-600 $/Ton mertebelerinde olan rafine bor ürünlerinin 

üretim ve ihracat miktarlarının artırılmasının yanında kg fiyatı 15.000-20.000 $’lar 

mertebesinde olan bor türevlerinin de üretilebilmesi sağlayacak teknolojilerin geliştirilmesi ve 

yatırıma dönüştürülmesi de gerekli görülmektedir. 

Bu amaçla, ülkemizde Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından yapımı 

tamamlanan Susuz Boraks, Bor Oksit, Borlu Gübre (Etidot-67) ve Çinko Borat tesislerinde 
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üretim faaliyetleri devam etmektedir. Ayrıca yılda 15.000 ton Borlu Temizlik Ürünü üreten 

mevcut tesise ilave olarak yılda 25.000 ton Borlu Temizlik Ürünü üretecek tesisin kurulumu 

çalışmalarına başlanmıştır. Önümüzdeki dönemlerde ise; Ferrobor, Bor Nitrür ve Bor Karbür 

üretecek tesislerin tamamlanarak faaliyete geçmesi planlanmaktadır.  

Bununla birlikte, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından üretim, satış ve 

ihracatı gerçekleştirilen rafine bor ürünlerinin dışında kalan, yeni bor ürünlerin özel sektör 

firmaları tarafından da üretilmesi desteklenmelidir. Üretim miktarları ve piyasa hacimleri 

açısından özel sektörün bor ürünlerini, hammadde ve çeşitli destekler ile özellikle özel ihtisas 

sanayi bölgelerinde geliştirmeleri, katma değere dönüştürmeleri hedeflenmelidir. 

2. Nadir Toprak Elementleri

Lantanitler ve benzer kimyasal özelliklere sahip oldukları için itriyum ile skandiyum 

nadir toprak elementleri (NTE) veya nadir toprak oksitleri (NTO) olarak adlandırılmaktadır. 

NTE’ler literatürde +2, +3 ve +4 değerlik almakta olup atom numarası 57 ile 63 arasında olanlar 

hafif, atom numarası 21, 39 ve 64 ile 71 arasında olanlar ise ağır olarak gruplandırılmaktadır. 

NTE’ler oksit ve metalik formlarda hibrit ve elektrikli araçlarda, güneş enerjisi 

panellerinde, manyetik görüntüleme teknolojilerinde, LCD ve OLED panellerde, güçlü 

mıknatıslarda, şarj edilebilir pil ve ileri teknoloji elektronik eşyaların çoğunda kullanılmaktadır. 

NTE’ler 1985 yılına kadar çoğunlukla ABD’deki Mountain Pass bölgesinden 

sağlanmakla birlikte bu yıldan sonra bölgedeki üretimin giderek azalması sonucunda, hem 

cevher zenginleştirme hem de nihai ürün anlamında Çin, dünya lideri konumuna gelmiştir. 

Görünür dünya rezervinin %45’den fazlasına sahip Çin, NTE ihracatı üzerinde son yıllarda 

uyguladığı bilinçli kota ve gümrük vergileri ile NTE fiyatlarını da yükseltmiştir.  

Az sayıda ülke (Çin, Rusya, Amerika, Avustralya, Kanada, vb.) tarafından üretilen ve 

fiyatı son iki yılda sürekli artış gösteren NTE’lerin üretimi, bu yılla birlikte yakın gelecekte 

talebi karşılamayacak durumdadır. 2017 yılı itibariyle yaklaşık 500 milyon dolar olan 

piyasasının 2020 yılında 9 milyar dolara çıkması beklenmektedir. Ülkemizde ise 2015 ve 2016 

yıllarında sırasıyla 36 ve 12 ton ile 1,5 ve 1 milyon dolara yakın ithalat yapılmıştır. 

Türkiye’de NTE ve toryum kaynağı, Eskişehir ilinde bulunan Sivrihisar-Kızılcaören 

kompleks cevher yatağıdır. Saha, 2840 sayılı Kanun gereğince 1990 yılında MTA Genel 
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Müdürlüğü tarafından Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne bedelsiz olarak 

devredilmiştir. Cevher yapısı çoğunlukla florokarbonat minerali olan bastnazit ile fosfat 

minerali olan monazitten oluşmaktadır. Cevher yatağının ortalama NTE tenörü  %3,14’tür. 

(Lantan, Seryum ve Neodmiyum ağırlıklı). Yatağın en son tespit edilen rezervi yaklaşık 54 

Milyon ton olup rezerv tespit çalışmaları devam etmektedir. 

Ülkemizin NTE nihai ürünleri üretimi ile bu yeraltı zenginliğini katma değere 

dönüştürmesi, istihdam ve ihracat kalemi haline getirmesi kaçınılmaz görünmektedir.  

Cevherin ekonomiye kazandırılması için yapılan ihale teknik açıdan uygun teklifin 

temin edilememesi nedeniyle iptal edilmiş olup üniversitelerin danışmanlığında en ekonomik 

üretim metodunun geliştirilmesi maksadıyla MTA Genel Müdürlüğü, Üniversite ve Eti Maden 

İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından ortak bir Ar-Ge çalışması başlatılmıştır. Çalışmaların 

sonuçlarının teknik ve ekonomik açıdan olumlu olması durumunda, Eti Maden İşletmeleri 

Genel Müdürlüğü tarafından üretim tesisinin kurulması planlanmaktadır. 
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EK 2: BOYA VE HAMMADDELERİ 

Türk boya sanayinin ekonomik büyüklüğü (iç pazar ve ihracat olmak üzere) 3 milyar 

dolar seviyesindedir. 2015 yılında sektörde 915 bin tonluk üretim gerçekleşmiştir. 2016 yılında 

ise 929,2 bin tonluk bir üretimin gerçekleştiği tahmin edilmektedir. 2017 yılında bu oranın 

dekoratif boyalarda önemli bir artış kaydetmediği, sanayi boyalarında ise genel imalat sanayi 

gelişim hızına paralel nispi bir büyüme gösterdiği öngörülmektedir. 

Boya sanayi mevcut üretim yapısı yüzde 60’ı dekoratif (inşaat) boyalar, %40 ise sanayi 

boyalarıdır. Değer bazında ise inşaat boyaları yüzde 37, sanayi boyaları ise %63 paya sahiptir. 

Diğer taraftan sanayi boyalarındaki ilerleme dikkat çekici boyuttadır. 2010-2015 yıllarında 

dekoratif boyalarda toplam yüzde 8’lik bir büyüme gerçekleşirken, sanayi boyaları toplam 

büyüme oranı %27 ve tüm boya sanayisinin aynı dönemdeki toplam büyüme oranı ise %17 

olmuştur.  

Boya ve hammaddeleri sanayii mevcut yapısı dikkate alındığında birçok alt üretim 

dallarından oluşan bir yapıya sahiptir. Alt üretim alanları son 10 yılda özellikle oto boyaları, 

deniz boyaları, ahşap-mobilya sistemleri, metal boyalar ve matbaa mürekkepleri üretim 

alanlarında önemli aşamalar kaydetmiştir. 

Ülkemizde kişi başı boya tüketimi son yıllarda önemli gelişmeler göstererek 11 kg’a 

ulaşmıştır. Bu tüketimin 6 kg’ı inşaat boyaları ve kalan 5kg’ı da sanayi boyaları tüketimi 

alanında gerçekleşmektedir. Sektörün ana hedefleri arasında ülkemizdeki tüketimi gelişmiş 

ülkelerin ortalaması olan kişi başı 20 kg’a çıkarmak bulunmaktadır. 

Toplam boya üretim rakamları dikkate alındığında, Türkiye Avrupa’nın en büyük 5’inci 

üreticisi olup, 4’üncü olan İtalya ile rakamlarımız birbirine oldukça yakındır. Sektörün hedefim 

kısa vadede Avrupa’daki en büyük üçüncü boya üreticisi ülke olmaktır. Toz boya üretim 

alanında ise ülkemiz halihazırda Avrupa’nın en büyük üreticisi konumuna gelmiştir. 

Boya sanayii, Batı Avrupalı rakipleriyle rekabet etmekte olup, teknolojisini sürekli 

geliştiren ve bölgesel bazda güçlü bir oyuncudur. Sektörün mevcut yapısını etkileyen en önemli 

gelişmelerin başında hammadde tedariki ile hammadde ithalatındaki girdilerin döviz kaynaklı 

maliyet artışıdır. 
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2018-2023 dönemi dikkate alındığında boya sanayinde, boya ve hammaddeleri olmak 

üzere iki ayrı üretim alanında önemli bir büyüme süreci yaşanacağı beklentisi hakimdir.  

Son dönemdeki gelişmeler dikkate alındığında bölgesel alandaki sorunların çözümünde 

olumlu gelişmeler olması halinde, boya sanayinde özellikle ihracatta, sektörel büyümenin 

devamını beklenmektedir. 

Sonuçta boya ve hammaddeleri sanayii son 10 yılda önemli bir ekonomik büyüklüğe 

ulaşmış, kimya sanayi içindeki konumunu güçlendirmiş dinamik bir sektör olmuştur. Türkiye 

ekonomisindeki büyüme hızının, sanayi kesimini de kapsayacak şekilde olumlu bir süreçte 

gelişeceğini dikkate alarak, sektör açısından 2018-2023 döneminin pozitif gelişmeler içereceği 

beklenmektedir. 

2016 yılında sektörel ihracat açısından, ulusal ihracat rakamları ile bağlantılı olarak, 

sektörel bir küçülme yaşanmıştır. Sektörel ihracat 2016 yılında İKMİB (İstanbul Kimyevi 

Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği) verilerine göre boya ve hammaddeleri toplamında 

645.6 milyon dolarlık bir seviye ile yılı kapatmıştır. 2015 yılına göre ihracatta %6’lık bir 

daralma gerçekleşmiştir. Benzer bir daralma ana kimya sektörünün toplam ihracatında da 

görülmektedir. 2017 yılı Ocak-Ekim döneminde boya ve hammaddeleri toplam ihracatı 786,3 

milyon dolara ulaşmıştır. Yeni dış pazarlar konusunda daha uzak pazarlara yönelerek yeni hedef 

pazarlar oluşturulması gerekmektedir.  

Sektördeki istihdam verileri ele alındığında toplam boya ve hammaddeleri sanayiinde 

doğrudan istihdamın 20 bin kişiye ulaştığı görülmektedir. Sektörümüzün ticari yapısı da dikkate 

alındığında bu alandaki dolaylı istihdamın 200 bin kişiyi geçtiği tahmin edilmektedir. 

Kimya ve boya sektöründeki son teknolojik gelişmeler, üretim alanında insan sağlığı ve 

çevre konularında yeni ürün portföylerine yönelik yeniliklere ve sorumluluklara yol açmıştır. 

Ülkemizde de boya sanayisinde çevre dostu ürünlere yönelik, ürün çeşitleri giderek artmakta 

ve yeni sektörel talebe karşılık verilmektedir. Önümüzdeki dönemlerde sanayileşme kriterleri 

başında çevre ve insan odaklı üretim anlayışı daha da gelişecektir. 

Boya sanayi üretiminde son yıllarda çevre regülasyonlarına uyum süreci ile beraber geri 

kazanım ve dönüşüm konularında da önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Çevre ve insan sağlığı 

konularında önemli yatırımlar yapılmakta ve bu alandaki bilinç düzeyi yükselmektedir. 
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2018-2023 dönemi boya ve hammaddeleri sektörünün ulusal büyüme hızıyla orantılı bir 

büyüme süreci içinde olması beklenmektedir.  

Boya ve hammaddeleri sanayimizin belirlenen vizyon çerçevesindeki genel gelişim 

hedefleri; 

1. Boya ve hammaddeleri sektörünün ana kimya sektörümüzün alt üretim alanı olarak,

11. plan döneminde de (2018-2022) gelişimini ana kimya sektörü ile beraber

sürdürmesi hedeflenmektedir. 

2. 11. plan dönemindeki yıllık büyüme hızı aynı dönem ulusal büyüme oranıyla orantılı 

ve dönem içinde beklentilerin de üzerinde bir büyümeyle kapatması beklenmektedir. 

3. Sektörün 11. plan döneminde alt üretim alanları ile birlikte sürdürülebilir bir gelişme

içinde büyümesi ve rekabetçiliğini devam ettirmesi hedeflenmektedir.

4. Boya ve hammaddeleri sanayii bölgesel bir üretim ve yatırım merkezi olma hedefini

11. plan dönemi içinde de sürdürecektir. Bu bağlamda bölgesel dinamiklere göre

ortaya çıkan sorunların (politik-siyasi) çözülmesiyle sektörel büyümeyi de olumlu 

etkileyecek bir dış ticaret yapısı içinde olması öngörülmektedir. 

5. Sektörde önümüzdeki 5 yıllık dönemde inşaat ve sanayi ana üretim grupları olarak

gelişimini sürdürürken, genel imalat sanayindeki büyüme sürecinin de özellikle

sanayi boyaları üretim alanında olumlu katkı yapması beklenmektedir.

6. İnşaat boyaları üretim alanının ise büyümesini sürdürmesi, kentleşme ve yeni marka

şehirler yaratma süreci içinde ülke genelinde büyümesini devam ettirmesi

beklenmektedir.

7. Boya  sektörümüzün halihazırda kişi başı tüketim miktarı olan 11 kg (6 kg inşaat

boyaları+5 kg sanayi boyaları) tüketimin 11. plan döneminde 15-16 kg seviyelerine

gelmesi hedeflenmektedir.

8. Dış ticaret yapısı dikkate alındığında ihracat ilgili dönemde başta çevre

ekonomilerdeki değişim/ gelişim de dikkate alınarak arttırılması öngörülmekte olup,

özellikle uzak pazarlara yönelik boya ürünleri ihracatının arttırılması beklentisi

hakimdir. Bu konuda ulaşım ve lojistik desteğin sağlanması önem taşımaktadır.
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9. Boya ve hammaddeleri sektörünün 2017 yılsonu ihracatının 1 milyar 20 milyon 

dolar olduğu dikkate alındığında 11. plan döneminde bu hedefin dış pazar 

gelişmelerine bağlı olarak 1,5-2 milyar dolarlık seviyeye ulaşması beklenmektedir. 

10. Sektörel üretim ve teknolojik yapı alanındaki ise özellikle sanayi boyaları üretim 

alanında daha yüksek katma değerli ve rekabetçi çevre dostu ürünlerin üretiminin 

artması beklenmektedir. 

11. İnşaat boyaları alanında ise ürün portföyünün çevre dostu ürünlere yönelik 

gelişimini sürdürmesi beklenmektedir. 

12. Sektör üretim kapasitesi dikkate alındığında Bosad öngörülerine göre 11 plan 

döneminde sektörel gelişimin devam edeceği ve bugün Avrupa’nın 5. büyük 

üreticisi olma konumundaki Avrupa’nın 3.  büyük üreticisi olma konumuna 

geçeceği hedeflenmektedir. Bu hedef dahilinde önemli gelişmeler kaydedeceği 

beklentisi hakimdir. 

13. Sektörümüzün işletme ölçeğinin önümüzdeki plan döneminde daha da büyüyeceği, 

bu gelişme ile beraber orta ve ileri teknoloji kullanan sektör kurumlarının  sayısal 

olarak artacağı öngörülmektedir. 

14. Boya ve hammaddeleri üretiminde yabancı sermayeli kuruluşların sektöre olan 

ilgisinin artması, yatırım sürecinin daha da gelişerek devam etmesi beklenmektedir. 

15. Sektörel istihdamın da bu dönemde üretim alanlarında artarak devam edeceği ve 

daha yüksek işgücü kalitesine ulaşılacağı beklentisi hakimdir.  
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EK 3: ENERJETİK MALZEMELER (PATLAYICILAR) 

Enerjetik malzemeler, daha genel tabiriyle patlayıcılar, bünyelerinde yüksek kimyasal 

enerji barındıran ve bu enerjinin kontrollü olarak çeşitli şekillerde açığa çıkarıldığı maddelerdir. 

Enerjetikler madencilik, yol yapımı, roket yakıtı, otomobil hava yastığı vs. gibi pek çok askeri 

ve sivil alanda kullanılır. Katı, sıvı, toz veya jel formunda olurlar. 

TNT, Nitroselüloz gibi birçok iyi bilinen enerjetik malzeme tek bileşenden oluşsa da, 

çoğu modern enerjetik malzeme değişik girdi maddelerinin formülasyonundan oluşmaktadır. 

Kimyasal patlayıcıların yanısıra, formülasyonlar sadece askeri amaçla üretilen çeşitli 

katkı maddeleri, stabilizanlar gibi özel kimyasalları da içerir. Neredeyse tüm enerjetik 

malzemeler üretilebilmeleri için mevcut ticari, endüstriyel ( nitrik asit vs.) kimyasallara ihtiyaç 

duyarlar. Bazı enerjetikler ise sadece kendi üretimleri için kullanılmak üzere üretilen özel 

kimyasal girdi maddelerine ihtiyaç duyar. 

Enerjetik malzemeler konusunda dünyada kabul gören yol haritası; 

1) Duyarsız mühimmat teknolojisi,

2) Yüksek performanslı yeni enerjetiklerin geliştirilmesi,

3) Yeşil üretim teknolojileri,

4) Gelişmiş üretim teknolojileri ile maliyetlerin azaltılması, verimliliğin artırılması

etrafında şekillenmektedir.

Ülkemizde sivil patlayıcı imalatı alanında pek çok özel sektör firması faaliyet 

göstermektedir. Endüstriyel ölçekte konvansiyonel askeri enerjetik malzemelerin 

(patlayıcıların) üretimi ise sadece Makine ve Kimya Endüstrisi bünyesinde yapılmaktadır. 

Ancak savunma sanayi ürünlerinin artan menzil, etki, doğruluk, kararlılık, duyarsızlık gibi 

ihtiyaçlarını karşılayabilmek için sürekli yeni nesil enerjetikler geliştirilmektedir. Ülkemize 

karşı uygulanan açık ve gizli ambargolar sonucunda ülkemizin bu yeni nesil malzemelere ve 

bunların teknolojilerine ulaşımı güç olmaktadır. Bu nedenle, yerli milli silahlarımızda 

kullanılacak mühimmatların da yerli olabilmesi için bu stratejik ve kritik malzemelerin yerli 

imkanlarla geliştirilmesi ve üretilmesi çok büyük önem arz etmektedir.   

Son yıllarda sanayi üniversite işbirliği SANTEZ programları vasıtasıyla çeşitli 

üniversitelerde ve de özellikle Tübitak MAM Kimya Teknolojileri Enstitüsünde çeşitli yeni 

nesil enerjetik malzemeler başarıyla sentezlenmiştir. Tübitak MAM Kimyasal Teknoloji 

Enstitüsü bünyesindeki “Enerjetik Malzemeler Laboratuvarı”nda;  askeri mühimmatların 
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formülasyonlarında temel bileşen olan enerjetik malzemeler ile ilgili; stratejik ar-ge projeleri 

ile ülkemizde askeri mühimmatlar konusunda yasal üretim faaliyetleri gerçekleştiren kurum ve 

kuruluşların üretim olanaklarının arttırılmasına, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyacı olan yeni 

nesil enerjetik malzemeler konusunda ülkemizin yurt dışına bağımlılığının en aza indirilmesine 

çalışılmaktadır.  

Yurt savunması için stratejik öneme sahip olan enerjetik malzemelerin tek başına ihracat 

potansiyeli düşüktür. Her ülke kendi sivil patlayıcısını üretebilme yeteneğine ve kapasitesine 

sahiptir. Ancak askeri amaçlı enerjetikler savunma sanayi ürünleri ihracatında hızla gelişmekte 

olan ülkemizin silah platformları pazarında rekabet gücünü artıracak bir alandır.  

Bazı enerjetiklerin yıllık ihtiyaç miktarlarının az olması nedeniyle pilot ölçekte üretim 

tesislerinde üretim yeterli olmaktadır. Ancak orta ve uzun vadede ihtiyaç miktarı yüksek olan 

enerjetiklerin endüstrileştirilmesi gerekmektedir. Yüksek performanslı enerjetiklerin ticari 

marketi neredeyse bulunmamaktadır. Gelişmiş enerjetik malzemelerin bilim, teknoloji ve 

mühendislik çalışmalarının maliyetini karşılayabilecek özel sektör iradesi ise sınırlıdır. 

Akademide bu alanda yeterli sayıda yetişmiş eleman bulunmamaktadır. Tüm bu nedenlerden 

dolayı enerjetik malzemeler alanında eğitim, yatırım anlamında devletin öncü rol oynaması 

elzemdir. Makina ve Kimya Endüstrisi patlayıcı imalatında yaklaşık 100 yıllık deneyimiyle 

yeni nesil enerjetiklerin de üretimini yapabilecek kapasiteye sahiptir. Ancak nitelikli 

araştırmacı açığını kapatmak için devlete ve üniversitelere büyük görev düşmektedir. 

Neredeyse tamamen yurtdışı bağımlılığı olan enerjetik malzeme hammadde ihtiyaçlarının 

yurtiçinden karşılanması konusu ise özel sektör temsilcileriyle istişare edilmelidir. Kimya 

sektöründeki firmaların yetenekleri ortaya konularak hangi hammaddeyi hangi firmanın 

üretebileceği tespit edilmelidir.  

Enerjetik malzemeler sektöründe faaliyet gösteren sayılı kuruluşlar kendi ihtiyaçları ve 

ihtiyaç miktarları doğrultusunda yatırım planı belirlemektedir. Kurulmasını planladıkları 

tesislerin kapasitelerini sadece kendi ihtiyaçlarına göre belirlemektedir. Bu yaklaşım 

terkedilmeli, sektörün uzmanları tarafından ulusal bir konsorsiyum oluşturulmalı ve 

konsorsiyum firma ihtiyaçlarından ziyade ülke ihtiyaçlarını ve yatırım alanlarını tespit ederek 

vizyon oluşturmalıdır. Mevcutta çeşitli üniversite, enstitü, kuruluş, firma tarafından bağımsız 

yürütülen faaliyetlerin bir araya getirileceği, araştırma, sentez, ölçeklendirme, pilot üretim gibi 

yeteneklere sahip, dünyada pek çok örneği olan, Ulusal Enerjetik Malzemeler Merkezinin orta 

vadede kurulmasının değerlendirilmesi faydalı olacaktır. 
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EK 4: İLAÇ VE İLAÇ HAMMADDELERİ 

Türkiye ilaç sektörü incelendiğinde,  bütün ülkelerde olduğu gibi bazı ürünlerin nihai 

ürün şeklinde ithal edildiği görülmektedir. İthal edilen ilaçlar ise özellikle yeni ve yüksek 

teknoloji gerektiren biyoteknolojiyle üretilen ilaçlar, implante edilen ilaçlar, yeni ilaç taşıyıcı 

sistemleri, aşılar, kan ürünleri, değiştirilmiş salım özelliği gösteren ilaçlar, insülinler, kanser 

ilaçları, bazı hormonlar, bazı radyonüklidler, bazı oftalmolojik preparatlar ve antidotlarıdır. İlaç 

sektöründe üretim ise eşdeğer ilaçlar üzerinde yoğunlaşmıştır.  

Türkiye ilaç hammaddeleri ve ara maddeleri konusunda dışa bağımlı olup, ihtiyacının 

%80’inden fazlasını ithal etmektedir. Üretime bakıldığında ise, Türkiye ilaç sektöründe 

genellikle lisans altında üretim, fason üretim, eşdeğer ilaç üretimi ve ilaç etkin madde üretimi 

yapmaktadır. 

Türkiye’de 3.100 çeşit ilaç üretimi yapıldığı bilinmektedir. Diğer taraftan farklı dozajlar 

ve değişik farmasötik formlar ile bu rakam 8.000 civarına çıkmaktadır. Sektörde genellikle 

antibiyotikler, analjezikler olmak üzere bir kısım ilaç etkin maddeleri üretilmekte olup ilaç 

üretiminde kullanılan hammaddelerin yaklaşık %80’inden fazlası ithalat ile sağlanmaktadır. 

2012 yılı itibariyle Türkiye’de kullanılan ilaçların kutu bazında yaklaşık %73,5’i ülkemizde 

üretilmiştir. Ancak, ithal edilen ilaçların maliyeti, yurt içinde üretilen ilaçların maliyetinden 

daha yüksektir. Bunun başlıca sebebi, ithal edilen ilaçların önemli bir kısmının patent koruması 

altında olması ve bu nedenle fiyatlarının yüksek olmasıdır. Bazı ilaçlar, ileri teknoloji 

gerektirdiği için yalnızca dünyadaki belirli merkezlerde üretilebilmektedir.  

Türkiye ilaç pazarının yerli ve ithal dağılımına hem kutu hem de değer bazında 

bakıldığında, 2010-2014 yılları arasında yerli ilaç payının azaldığı ve ithal ilaç payının arttığı 

gözlemlenmektedir. Türkiye ilaç pazarının 2014 yılında, değer bazında %58,1’ini ithal ilaçlar, 

%41,9’unu yurtiçinde imal edilen ilaçlar oluşturmakta olup, kutu bazında ise imal edilen 

ilaçların payı %73,5 ve ithal ilaç payı %26,5 olarak gerçekleşmiştir 

Uluslararası norm ve standartların uygulandığı Türkiye ilaç sektörü, yüksek üretim 

teknolojisi gerektiren ürünler (biyoteknoloji vb.) hariç her türlü ürünü üretebilme kapasitesine 

sahiptir, sonuç olarak Türkiye sektördeki yaklaşık 100 yıllık tecrübesiyle üretmeyi öğrenmiş; 

fakat üretimin asli unsuru ve temel taşı olan ilaç hammaddeleri ve ara maddeleri konusunda 



55 
 

dışa bağımlı olmuştur. Bu bağımlılığın devamı durumunda, Türkiye’nin dünya pazarlarında 

rekabettin bir parçası olmasından söz etmek mümkün görülmemektedir. 

İlaç hammaddelerinin üretimi ana hatlarıyla, sentez kimyası ve biyoteknolojik yoluyla 

mümkün olmaktadır. Dünyada, sentez kimyasıyla üretilen ürünler azalırken biyoteknolojiyle 

üretilen ürünlerin sayısında artış gözlemlenmektedir;  diğer taraftan Ar-ge yatırımlarındaki 

artış,   biyoteknoloji alanında ağırlık kazanmaktadır. Biyoteknoloji ürünleri,  Ar-ge ve yatırım 

maliyetlerinin yüksek olması,  ileri teknoloji ve özel şartlar gerektirmesi, ürünün saflaştırma 

zorlukları, muhafazası, stabilite ve dozajlama zorlukları sebebiyle özel ürünlerdir. 

Bunun yanında konvansiyonel olan ve sentez kimyasıyla üretilen ilaçlar ve ilaç 

hammaddeleri şimdi olduğu gibi gelecekte de önemini korumaya devam edecektir. 

Diğer bir taraftan, büyüyen bir sektör olan bitkisel ilaçlar ve bitkisel ilaç hammaddesi 

kaynağı noktasında, ülkemiz coğrafi konumu gereği sahip olduğu üç farklı floristik bölgeyle 

(Avrupa-Sibirya Floristik Bölgesi, İran- Turan Floristik Bölgesi ve Akdeniz Floristik Bölgesi) 

11.707 yabani bitkiyi florasında barındırmaktadır. Avrupa kıtası, ülkemizin 17 kat büyüklüğüne 

sahip olmasına rağmen toplam tür sayısı 12.000 civarındadır. Bu bağlamda, Türkiye,  bitkisel 

ilaç hammaddeleri açısından paha biçilmez bir potansiyele sahiptir. 

Dünya bitkisel ilaç pazarının büyüklüğü, 2016 itibarıyla 71,2 milyar dolardır. Bu 

pazarın, 27,1 milyar doları “bitkisel ekstrelerden” oluşmaktadır. Bitkisel ekstreler pazarının 

2024 yılında, 44.6 milyar dolara ulaşması beklenmektedir. Ülkemizin sahip olduğu floristik 

zenginliğin dünya pazarlarına, katma değeri yüksek ilaç hammaddeleri olarak sunulması 

sonrasında elde edilecek olan ekonomik değer yüz güldürücü olacaktır. 

Konunun biraz daha somutlaştırılması amacıyla bitkisel ilaç hammaddelerinin 

değerlemesine ait örnekler vermek gerekir ise;  

Ergot Alkoloitlerinden –Metil Ergotamin  Maleat  kg fiyatı 25.000- 40.000 dolardır.  

Hyoscyamus Niger-Banotu yapraklarından elde edilen Hyosin-N-Butil Bromid kg fiyatı 

4.000-5.000 dolardır. Digitalis Purpurea L. türlerinin yapraklarından elde edilen Digoxin kg 

fiyatı 9.000-15.000 Euro’dur. 
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Aktif madde izolasyonu yapılmamış ekstre halindeki ürünlerin fiyatları ve katma değer 

artışına örnekler vermek gerekir ise;  

  Üzüm Çekirdeği Ekstratı ………… 315 Euro/kg 

  Nar Çekirdeği Ekstratı  …………… 90 Euro /kg 

  Kuru Enginer Ekstratı…………….   40 Euro/kg 

  Fermente Sarımsak Ekstratı……… 250 Euro/kg 

  Ginko Bloba Ekstratı……………... 215 Euro/kg dir. 

Türkiye’de bu konudaki çalışmalara ilişkin somut örnekler mevcuttur. Toprak 

Mahsulleri Ofisi bünyesinde 1981 yılında kurulan Afyon Alkoloidleri Fabrikası, sadece ve 

sadece Papaver somniferum –Haşhaş adlı bir drogu işlemekte ve oluşan nihai ilaç 

hammaddesinin satışından elde ettiği tutar,  2014 yılı TÜİK verilerine göre 34,8 milyon 

dolardır. Ayrıca, TMO Afyon Alkoloidleri Fabrikası dünya morfin ihtiyacının 1/3’ünü tek 

başına karşılamaktadır.  

Isparta’da 1954 yılında başlayan gül tarımı, S.S. Gül Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım 

Satış Kooperatifleri Birliğinin -GÜLBİRLİK- kurulması sonrasında, kozmetik sanayinin “Gül 

Yağı” ihtiyacının  %65’ini karşılayacak pozisyona gelmiştir. Dünya gül sektörünün öncü 

kuruluşlarından biri haline dönüşmüş ve 2016 TÜİK verilerine göre toplam 7.683 kg. gül yağı 

ihracatı ile ülkemize 15,6 milyon Dolar döviz girdisi sağlamıştır.   

Yine 2014 yılı TÜİK verilerine göre,  Glikozitler vb. tuzları, esterleri, eterleri ve diğer 

türevleri başlığı altında Türkiye’nin ilaç ihracatı kalemleri arasında 1,3 milyon Dolarlık gelir 

elde edilmiş, 2012 -2014 yılları arasında sektör  %99.93’ lük bir büyüme kaydetmiştir.  

Diğer taraftan, hayvan ve bitki sağlığı, insan ve çevre sağlığının ayrılmaz bir parçası 

olarak algılanmakta ve “Tek sağlık” kavramı içinde ifade edilmektedir. Sağlıklı tarım ve 

hayvancılık bir ülkenin savaşta ve barışta olmazsa olmazıdır. 
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İlaç Hammaddelerinin Üretimi Konusunda Öneri ve Görüşler 

Türkiye, bulunduğu zorlu coğrafya gereği savaşta ve barışta stratejik öneme haiz olan 

ilaç aktif maddelerini ve ilaç ara maddelerini üretmek zorundadır. Hammadde yokluğunda, 

GMP normlarında üretim yapabilen ilaç sanayinin olması bir anlam ifade etmeyeceği gibi 

fonksiyonel olarak da işlevsiz kalacağı açık ve nettir.  En temel ihtiyaç olan ve antiseptik ajan 

olarak kullanılan “Pvp-iod”   (Polivinil prolidon –İode / Batticon hammaddesi ) dahi ülkemize 

ithal edilmek suretiyle üretilmektedir. 

Bu sebeple, Türkiye’de kaliteli ve dünya standartlarında hammadde üretiminin 

yapılması ekonomik ve stratejik açıdan bir zarurettir. 

1. Beşeri İlaç Hammadde ve Yardımcı Maddelerinin Üretilmesi 

  1.1. Hazırlanacak bir master plan dahilinde, sentez kimyasıyla üretilebilecek, geleneksel ilaç 

hammaddelerinin üretimine hızla geçilmelidir.  

1.1.1. Öncelikle,  tedavide yaygın olarak kullanılan ve majör aktiviteye sahip tedavi 

ajanları, her bir farmakolojik grup için ayrı ayrı acil olarak belirlenmelidir. Bu tespit için, Sağlık 

Bakanlığı istatistikleri, SGK Medula Sistemi istatistikleri ve IMS verilerinden yararlanılması 

başlangıç için uygun olacaktır. Tespit edilen her bir tedavi grubu için, üretim planları, akış 

diyagramları ve acil eylem planları oluşturulmalıdır. 

1.1.2. Günümüzde ilaç kimyasallarının ağırlıklı üreticileri konumunda Almanya, İtalya, 

Çin ve Hindistan dikkat çekmekte olup, hammadde tedarik pazarının Hindistan ve Çin üzerinde 

yoğunlaştığı görülmektedir. İlaç üretiminde, bilginin yanında makine ve ekipmana da ihtiyaç 

olduğu açık ve nettir. Ana üretici konumundaki ülkelerdeki ilaç reaktörü, makine ve ekipman 

üreticileriyle ticari ataşelikler aracılığıyla bilgi transferinin sağlanması, ülkemiz sanayicisi ile 

ortak girişimlerde bulunmalarının yollarının ivedilikle aranması gerekmektedir.  

1.1.3.Ülkemizdeki mühendislik fakültelerinin,  ilaç sanayinin ihtiyacı olacak reaktörlerin, 

makine ve ekipmanların üretimi konusunda yeni ihtisas programları açmaları sağlanmalıdır.   

 1.2. İstanbul ve Körfez bölgesine sıkışmış olan ilaç sektörünün,  stratejik önem ve bölgesel 

avantajlar göz önüne alınarak yurt geneline yayılması temin edilmeli,  yatırıma esas süreçler 

tek elde toplanarak işlemler azaltılacak şekilde planlanmalıdır.    
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1.2.1. İlaç hammaddesi üretiminde, Beşeri, Bitkisel, Zirai ve Veteriner ilaç 

hammaddelerinin üretiminin yapılacağı “Özel İhtisas OSB”lerinin kurulması sağlanarak 

yatırım teşvikleri ilaç hammaddesi üretimi için daha cazip hale getirilmelidir. 

1.2.2. Yerli üretim ilaç hammaddelerinin kullanımı ilaç sanayiinde özendirilmeli; 

ruhsatlandırma süresi, ruhsat harçları, SGK geri ödemeleri,  fiyatlandırma gibi konularda ilaç 

sanayiine avantajlar sağlanmalıdır.  

1.2.3. SGK geri ödeme sisteminde olan ilaçlarda, ülkemizde üretilen yerli hammadde 

kullanma koşulu getirilmelidir.    

1.3. Hammadde üretiminin sağlanabilmesi için Eczacılık, Kimya, Kimya mühendisliği ve 

Biyoloji bölümlerinin sanayiinin talep ve ihtiyaçların sağlamak için ortak bir hedef 

doğrultusunda disiplinler arası bir çatı altında çalışması sağlanmalıdır. 

1.4. Üniversitelerde yapılan münferit çalışmalar yerine, belirlenecek hedefler doğrultusunda, 

sonuca gidecek çalışma grupları oluşturulmalıdır.  

1.5. Üniversite müfredatları, çağın gereklerine uygun,  evrensel bilgi ve teknolojiyle rekabet 

edebilecek, ülkenin ve sanayinin reel ihtiyaçlarına uygun formata süratle evrilmelidir.  

2. Bitkisel İlaç Hammaddelerinin Üretilmesi

10. Kalkınma Planı çerçevesinde TÜBİTAK-ARDEB Kimyasal maddeler çağrı

programı 1003-KMYM-2016-1 yerli bitki kaynaklarında  (endemik, tıbbi, aromatik vb.) değerli 

kimyasallar çağrı metni yayınlamıştır. 

Bu çağrı kapsamında ifade edilen ve öneri olarak da sunulan temel konu ilaç, kozmetik, 

gıda ve tekstil sanayinde kullanılabilecek hammaddelerin sahip olduğumuz floristik zenginlik 

kapsamında ekonomik faaliyete dönüştürülmesi ve bu kapsamda ortaya çıkacak yeni bir sanayi 

koluyla beraber istihdamın artırılmasına imkan sağlayacak olmasıdır.  

Bu kapsamda; 

2.1. Tarım dışı alanlarda ve orman altlarında, tıbbi ve ekonomik değeri yüksek olan bitkiler 

kültüre alınmalıdır.    

2.2. Üretimin yaygınlaştırılması için yasal prosedürler azaltılmalıdır. 
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2.3. KOBİ’lere ve sanayiciye verilen devlet desteklerinde, bitkisel ilaç hammaddeleri ve 

ekstreleri, ilaç hammaddeleri ve yardımcı maddeleri, veteriner ve zirai ilaçlar konularında 

pasajlar açılarak girişimcilerin bu sektöre girmeleri özendirilmeli;  KOSGEB, Kalkınma 

Ajansları,  TÜBİTAK, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Gıda Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen teşvik ve hibelerde bu 

sektörlerin en üst düzeyde faydalandırılması sağlanmalıdır. 

2.4.  Üretilen ürünlerin saflaştırılması ve analizlerinin yapılabilmesi için uluslararası referans 

laboratuvarlarıyla akredite olan bölgesel referans laboratuvarlarının kurulması sağlanmalıdır.  

2.5.  Yerli bitkisel ekstrelerden üretilen ilaçların ruhsatlandırma ve SGK geri ödeme kapsamına 

alınması sağlanmalı yerli hammadde kullanımı teşvik edilmelidir. 

2.6.  Üniversitelerin ilgili bölümlerinin  (Kimya, Eczacılık, Biyoloji, Ziraat Fakültelerinin) 

üretici ile entegrasyonu sağlanmalı her bir fakülte üretimin parçası haline getirilmeli 

üniversitelerdeki bilgi, sahada ekonomik değere dönüştürülmelidir. 

2.7. Tıbbi ve aromatik bitki kültürünün desteklenmesi için dekar başına üretici destekleri 

artırılmalıdır. 

2.8. Üretilen hammaddelerin uluslararası pazara girebilmesi için her bir üretim sınıfında 

yurtdışı tanıtım ajanları kurulmalı; ilaç hammaddesi ve özellikle bitkisel ilaç hammadde 

üretimindeki ülke potansiyeli kurulacak yurtdışı tanıtım ajanları aracığıyla hedef pazara 

iletilmelidir. Örneğin ,  dünya pazarındaki  %30-35’lik morfin  üretimini  “En  şiddetli ağrınızı 

dindiren ilaçların hammaddesinin  üretiminin  Türkiye’de yapıldığını biliyor musunuz ?” vb., 

yine kozmetik sanayiinin %65 lik Gül yağı üretimini “…..Türkiye’nin eşsiz  doğası  bırakın  en 

nadide kozmetiklerle sizi  kuşatsın” vb.  tarzındaki  sloganlarla yazılı ve görsel basın aracılığıyla  

ülkemizdeki  bitkisel hammadde üretiminin varlığı, büyüyen mevcut pazardaki potansiyeli   

deklare edilmeli  ve mevcut pazardan maksimum  pay alması sağlanmalıdır.    

2.9. Afyon Alkoloidleri Fabrikası- Afyonkarahisar-Bolvadin, GÜLBİRLİK- Isparta örneğinde 

olduğu gibi ekonomik değeri yüksek tıbbi bitkilerde atıl hazine arazilerinin müteşebbislere 

tahsisi yoluyla özel “ihtisas üretim alanları“ kurulması sağlanmalıdır. 
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2.10. Tıbbi ve aromatik bitkilere özellikle endemik bitkilere ait tohum bankaları kurulmalı ve 

endemik bitkilere ait genetik bilgiler  “Gen-Patentleri”  kapsamında tescil edilerek kayıt altına 

alınmalıdır. 

 2.11. Bitkisel hammadde üretimi planlanırken,  dünyadaki gelişmeler yakinen takip edilmeli 

ve güncel talepler kapsamında, hammadde üretimi esnek bir yapı içerisinde planlanmalı ve 

uygulamaya konmalıdır. 

 2.12.   Bitkisel hammaddelerinin farmakolojik aktiviteleri ve tedavi değerleri hususunda halk 

ilaçlarıyla ilgili bilgi bankası oluşturulmalı elde edilen bu veriler, ileriye dönük “yeni ilaç aktif 

maddelerinin” keşfinde ilk basamak olarak kullanılmalı ve değerlendirilmelidir. 

          İlaç hammaddeleri ve özellikle sentez kimyası göz önüne alındığında temel kaynağın 

petrokimya ürünleri olduğu bilinen bir gerçektir. Bu, her koşulda dışa bağımlılık anlamına 

gelmektedir. Bu kapsamda, kendi doğal kaynaklarımızı kullanmamız ve ekonomik değere 

dönüştürmemiz birincil önceliğimiz olmalıdır. 

Bu sebeple, ülkemizin sahip olduğu  “floristik zenginlik” ,  bitkisel ilaç hammaddeleri ve 

türevleri konusunda ciddi bir potansiyeli bünyesinde barındırmakta ve bitkisel hammadde 

üretimine olanak sağlamaktadır. Türkiye bu konu da, Afyon Alkoloidleri Fabrikası ve Gülbirlik 

gibi başarısını kanıtlamış kuruluşlarıyla başlangıç tecrübesine de sahiptir. Büyüyen dünya 

bitkisel ilaç pazarı,  alternatif tedavi seçeneklerinin her geçen gün artması ve doğaya dönüş 

akımları dikkate alındığında ilaç hammaddeleri üretimine bitkisel kaynaklı ilaç 

hammaddeleriyle başlanmalı ve en kısa sürede dünya ilaç hammadde pazarındaki oyunculardan 

biri olmanın yolları aranmalıdır. Tecrübemiz olan bu sektörde, başlayacak olan bitkisel ilaç 

hammaddeleri üretimi, cesaretimizi artırarak pekiştirecek,  sentez kimyası ve biyoteknoloji 

alanlarındaki üretimimize öncülük edecektir.        
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EK 5: KAUÇUK SANAYİ 

1. Kauçuk Sanayine Genel Bakış

Türkiye kauçuk sektörü, ülke ekonomisinin öncü güçleri arasında yer alan ve imalat 

sanayimizin önemli sektörlerinden biridir. Dünya toplam kauçuk ihracatından yüzde 1,64, 

ithalatından da yüzde 1,42 pay almaktadır. Hammadde olarak hemen hemen (%99) tamamı dışa 

bağımlı olan kauçuk ürünleri imalatı sanayi, başta otomotiv ve beyaz eşya olmak üzere ihracatçı 

birçok sektör kanalı ile dolaylı ihracat da yapmaktadır. 1970 yılında yaklaşık olarak 1,5 milyon 

dolar olan ihracatımız, 2016 yılında 2,2 milyar dolar seviyesine ulaşmış, doğrudan ve dolaylı 

olarak ekonomiye yılda 4 (dört) milyar doların üzerinde döviz girdisi sağlamaktadır. 

2. Türkiye’de Sektörün Gelişimi ve Tarihçesi

Kauçuk ürünleri imalat sanayine bakıldığında; kauçuk üretimi 2010-2016 yılları 

arasında yüzde 32,8 artmıştır. İlk yarıyıl sonuçları dikkate alındığında kauçuk sanayinde 2017 

yılında üretimin yüzde 5,0 artacağı öngörülmektedir. Böylece 2010-2017 döneminde üretim 

artışı yüzde 39,4’e çıkmış olacaktır. Aynı dönemde imalat sanayi üretim artışının ise yüzde 34,7 

olacağı öngörülmektedir. 2010-2017 döneminde kauçuk ürünleri imalatı sanayi üretim 

büyümesi ortalama imalat sanayi üretim büyümesinin üzerinde gerçekleşmiş olacaktır. 

Ek 5-Tablo 1: Kauçuk Ürünleri İmalatı Sanayinin Temel Göstergeleri 

Yıllar 

Girişim 

Sayısı 

(Adet) 

Ücretli Çalışan 

Sayısı (Kişi) 

Üretim 

Değeri 

(Milyon TL) 

Katma 

Değer 

(Milyon TL) 

Yatırımlar 

(Milyon TL) 

2010 1.315 28.410 6.132 1.673 475 

2011 1.094 30.843 8.882 2.244 575 

2012 1.080 32.983 8.914 2.233 619 

2013 1.251 34.911 10.058 2.906 652 

2014 1.142 39.375 11.503 3.365 852 

2015 1.168 44.091 13.543 4.106 1.322 

2016 1.180 44.547 14.467 4.386 - 

3. Kauçuk Ürünleri İmalatı

Türkiye’nin kauçuk ürünleri üretimi yıllar itibarıyla önemli bir artış göstermektedir. 

Kauçuk ürünleri üretimi 2010 yılında 476 bin ton olarak gerçekleşmiş iken üretim 2016 yılında 

632 bin tona yükselmiştir. 2017 yılında üretimin 737 bin tona ulaşacağı öngörülmektedir. 

Türkiye miktar olarak kauçuk ürünleri üretiminin yarısından fazlasını ihraç etmektedir. Yine 

kauçuk ürünleri iç tüketiminin yarısına yakınını da ithal etmektedir. 
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Kauçuk sanayi ürünleri tüketim ve iç pazar büyüklüğü 2010 yılından itibaren hızlı bir 

genişleme göstermiştir. 2010 yılında 279 bin ton olan tüketim 2016 yılında 481 bin tona 

yükselmiştir. Tüketimini 2017 yılında 525 bin ton olacağı öngörülmektedir. Pazar büyüklüğü 

ise 2010 yılında 3,3 milyar dolar iken 2016 yılında 4,5 milyar dolara yükselmiştir. Pazar 

büyüklüğünün 2017 yılında 5,0 milyar dolara ulaşacağı beklenmektedir. 

Otomotiv sanayi endüstriyel kauçuk ürünleri için en hızlı büyüyen pazardır. 2020 yılına 

ilişkin olarak yapılan otomotiv üretim öngörülerine bağlı olarak 2016 yılında 236 bin ton olan 

kauçuk malzemeler kullanımının 2020 yılında 300 bin tona yükseleceği tahmin edilmektedir. 

Ek 5-Tablo 2: Türkiye’nin Kauçuk Hammadde İç Tüketimi 

Yıllar Bin Ton Milyon Dolar 

2011 430 1.743 

2012 401 1.225 

2013 443 1.068 

2014 466 921 

2015 476 768 

2016 499 690 

2017/6 296 481 

2017 (Tahmin) 586 952 

Ek 5-Tablo 3: Kauçuk Ürünler Tüketimi ve İç Pazar Büyüklüğü 

Yıllar Bin Ton Milyon Dolar 

2010 279 3.335 

2011 314 5.035 

2012 337 4.964 

2013 437 5.077 

2014 432 4.635 

2015 456 4.606 

2016 481 4.501 

2017/6 263 2.512 

2017 (Tahmin) 525 5.024 

4. Dış Ticaret

Kauçuk ürünleri imalatı sanayinin ihracatı 2010 yılında 1,9 milyar dolar iken 2016 

yılında 2,2 milyar dolara yükselmiştir. 2017 yılında 2,5 milyar dolar civarı tahmin edilmektedir. 

Türkiye’nin toplam ihracatı içindeki payı yüzde 1,52 olmuştur.  
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2010 yılında 1,3 milyar dolar olan ithalat ise 2016 yılında 1,9 milyar dolara yükselirken 

toplam ithalat içindeki payı da yüzde 0,95’e yükselmiştir. 

2016 yılında iç ve dış lastik ihracatı 999 milyon dolar olmuştur.  Diğer kauçuk 

ürünlerinin ihracatı ise 2016 yılında 1,2 milyar dolar olarak gerçeklemiştir. 2016 yılında iç ve 

dış lastik ithalatı 979 milyon dolar olmuştur. Diğer kauçuk ürünleri ithalatı ise 2016 yılında 904 

milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.  

Kauçuk ürünleri ihracatı miktar olarak 2010 yılında 399 bin ton iken, 2016 yılında 478 

bin tona yükselmiştir. 2017 yılında ise 529 bin ton olacağı öngörülmektedir. İhracat birim 

fiyatları ise dünya kauçuk fiyatlarında meydana gelen dalgalanmalara bağlı olarak iniş-çıkışlar 

göstermektedir. 2010 yılında 4,69 dolar olan birim (kg) ihracat fiyatı 2013 yılında 5,82 dolara 

kadar yükselmiş, 2016 yılında ise yeniden 4,54 dolara inmiştir. 

Ek 5-Tablo 4: Türkiye’nin Kauçuk Ürünleri İmalatı Sanayi İhracatı 

Yıllar Bin Ton Milyon Dolar İhracat Birim 

(Fiyat Kg/Dolar) 

2010 399 1.870 4,69 

2011 464 2.545 5,48 

2012 421 2.380 5,65 

2013 417 2.437 5,84 

2014 453 2.554 5,64 

2015 449 2.137 4,76 

2016 478 2.172 4,54 

2017/6 264 1.180 4,47 

2017 (Tahmin) 560 2.500 4,46 

Kaynak: TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri, Kauçuk Derneği 

 

Ek 5-Tablo 5: Türkiye’nin Kauçuk Hammadde İthalatı 

Yıllar 
Kauçuk Hammadde İthalatı 

(Bin Ton) 

Kauçuk Hammadde İthalatı 

(Milyon Dolar) 

2011 476 1.756 

2012 452 1.355 

2013 503 1.217 

2014 528 1.075 

2015 529 882 

2016 554 804 

2017/6 324 537 

2017 (Tahmin) 648 1.074 

Kaynak: Kauçuk Derneği 2017  
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Ek 5-Tablo 6: Dünya Kauçuk Ürünleri İhracatı ve Türkiye’nin Payı 

Yıllar 

Dünya Kauçuk 

Ürünleri İhracatı 

(Milyon Dolar) 

Türkiye Kauçuk 

Ürünleri İhracatı 

(Milyon Dolar) 

Türkiye Kauçuk 

Ürünleri 

İhracatı 

Pay (Yüzde) 

2010 124.430 1.870 1,50 

2011 158.378 2.545 1,61 

2012 158.581 2.380 1,50 

2013 159.596 2.437 1,53 

2014 156.476 2.554 1,63 

2015 137.185 2.137 1,56 

2016 132.106 2.172 1,64 

Kaynak: BM Ticaret Veri Tabanı, TÜİK, Dünya Ticaret Örgütü. 

Ek 5-Tablo 7: Kauçuk Ürünleri Dış Ticareti vs Türkiye Dış Ticareti (Milyon Dolar) 

Yıllar 

Kauçuk 

Ürünleri 

İhracatı 

Türkiye 

İhracatı 

İhracat 

Pay 

(Yüzde) 

Kauçuk 

Ürünleri 

İthalatı 

Türkiye 

İthalatı 

İthalat Pay 

(Yüzde) 

2010 1.870 113.883 1,64 1.325 185.544 0,71 

2011 2.545 134.907 1,89 1.737 240.842 0,72 

2012 2.380 152.462 1,56 1.807 236.545 0,76 

2013 2.437 151.803 1,61 1.988 251.661 0,79 

2014 2.554 157.610 1,62 1.913 242.177 0,79 

2015 2.137 143.839 1,49 1.763 207.234 0,85 

2016 2.172 142.530 1,52 1.883 198.618 0,95 

2017/6 1.180 77.420 1,52 922 108.323 0,85 

Kaynak: TÜİK, Dış Ticaret İstatistikleri. 

5. Türkiye Kauçuk Ürünleri İmalatı Sanayi Gelişme Parametreleri ve Öneriler

Türkiye kauçuk ürünleri imalatı sanayi geçtiğimiz yirmi yılda önemli bir gelişme 

göstermiştir. Kauçuk Sanayi önümüzdeki döneme ilişkin olarak da yine önemli bir gelişme 

potansiyeline sahip bulunmaktadır. Bu çerçevede kauçuk ürünleri imalatı sanayine yönelik 

başlıca sorunlar için çözüm öneriler geliştirilmiştir: 

1. Mükemmeliyetçilik Merkezleri veya Kauçuk Enstitüsü’nün kurulması

Kauçuk ürünleri imalatı sanayinde test ve laboratuvar alt yapısı güçlendirilmelidir. Bu 

amaçla kamu fonu destekleri ile teknik üniversiteler bünyesinde akredite test laboratuvarlarının 

açılması sağlanmalıdır. İhtisas organize sanayi bölgelerinin hayata geçirilmesi halinde gelişmiş 

akredite test laboratuvarları kurulmalıdır. KOSGEB ve Kalkınma Ajanslarının destekleri ve 

fonları ile kauçuk sanayinin kümelenmiş olduğu bölgelerde özel akredite test laboratuvarları 
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kurulması sağlanmalıdır. Test ve laboratuvarlar için nitelikli insan kaynakları da özel 

programlar ile yetiştirilmelidir. KOSGEB küçük ve orta ölçekli firmaların numune ve nihai 

ürün test harcamalarını desteklemelidir. Tüm bu parametreleri sağlamak amacı ile kurulacak 

mükemmeliyetçilik merkezleri kapsamında hizmet verilmesi. 

Dünyanın gelişmiş kauçuk ürünleri imalatı sanayine sahip başta Almanya gibi ülkelerde 

sanayinin enstitüleri bulunmaktadır. Bu çerçevede Türkiye’de de bir Kauçuk Enstitüsü 

kurulmalıdır. 

Kauçuk Enstitüsü bilimsel temelde araştırmalar yürütecek, farklı düzeylerde kalifiye 

eleman yetiştirecek, laboratuvar olanakları ile gerekli akreditasyonlar da alınarak test ve 

akreditasyon ihtiyaçları karşılanabilecek, sanayinin araştırma ve geliştirme ile ürün geliştirme 

faaliyetlerine yön verilebilecektir. Enstitü sektörle birlikte Ar‐ Ge çalışmaları yapmasının yanı 

sıra aynı zamanda kauçuk ve mamullerinin üretim ve Ar‐ Ge çalışmalarını yapan firmaların 

envanterini de tutarak buluş ve patent karmaşasına son verebilecektir. Enstitü ayrıca başta 

Almanya olmak üzere diğer ülkelerin enstitüleri ile işbirlikleri yapacaktır. 

2. Türkiye’de Dünya ölçeğinde sentetik kauçuk üretimi tesisi ile karbon karası 

üretim tesisi kurulması ve hammaddede yurtdışı bağımlılığının azaltılması, 

Orta uzun vadede kauçuk sanayinde rekabetçi olabilmek ve ürün geliştirme yetkinliğine 

sahip olabilmek için büyük ölçekli bir sentetik kauçuk üretim tesisi ile karbon karası üretim 

tesisi kurulmalıdır. Bu yatırım konusu Ekonomi Bakanlığı’nın Girdi Tedarik Stratejisi 

Belgesi’nde de yer bulmuş ancak hayata henüz geçirilememiştir. 

3. Kauçuk ihtisas organize sanayi bölgelerinin kurulması,  

4. Sektöre yön verecek ve bilgi aktaracak çalışmalar yapılması, strateji belgesi 

hazırlanması ve uygulanması, 

5. Girdi tedarik stratejisi belgesinde kauçuk sanayi ile ilgili hedeflerin hayata 

geçirilmesi, 

6. İhtisas gümrüklerinin kurulması ve gümrük mevzuatının iyileştirilmesi, 

Kauçuk ürünleri imalatı sanayi hammaddesi dünyada az sayıda ülke tarafından üretilen 

bir girdiyi, kullanarak ihtisaslaşmış ve farklılaştırılmış ürünler üretmektedir. Bu çerçevede 

özellikle dış ticaret süreçlerinde gümrüklerde önemli sorunlar yaşanmaktadır. Bu nedenle 

ihtisas gümrükleri kurulmalı ve gümrük mevzuatı iyileştirilmelidir. 
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Gümrüklerde çeşitli sıkıntılar yaşanmaktadır: Gümrüklerde sıkça kırmızı hatta 

düşülmektedir. Gümrük işlemlerinde KDV peşin olarak alınmaktadır. Numuneler ile ilgili 

olarak yetersiz test olanakları ve yetersiz insan kaynakları nedeniyle sorunlar söz konusudur. 

Gümrüklerde test ve denetim altyapısı zayıftır. KDV ve ÖTV iade işlemleri uzun sürmektedir. 

Bu çerçevede ihtisas gümrükleri kurulmasına ilave olarak ilgili mevzuatta iyileştirmeler 

yapılmalı ve bürokrasi azaltılmalıdır. 

GTİP sınıflaması genişletilmeli ve alt sınıflar detaylandırılmalıdır. Böylece gümrük 

tarife numaralarında eşleşmenin yanlış olması sonucu yaşanan sorunlar çözülecektir. İhracat 

kayıtlı fatura sisteminde üretici sorumluluğu yeniden tanımlanmalıdır; üretici ihraç kayıtlı 

sattıktan sonra, ihracat yapılmazsa sorumluluk üreticide değil, ihraç kayıtlı alımı yapan firmada 

olmalıdır. Gümrükte çalışanlar yaptıkları işlemlere bağlı olarak prim sistemi ile 

ödüllendirilmelidir. Standart dışı kauçuk hammadde girdisini kontrol altına almak için kauçuk 

ihtisas gümrükleri ile birlikte nitelikli test altyapısı kurulmalı ve bu alanda uzman personel 

çalıştırılmalıdır. 

7. Nitelikli insan kaynakları ve işgücünün arttırılması,

Kauçuk ürünleri imalatı sanayi kimya sanayinin bir alt kolu olmakla birlikte özellikli ve

ihtisaslaşmış bir sanayi koludur. Bu nedenle sektör özellikli insan kaynaklarına ihtiyaç 

duymaktadır. Bu çerçevede sektöre yönelik nitelikli insan kaynaklarının yetiştirilmesi önem 

taşımaktadır. 

Yükseköğrenim alanında üniversitelerin kimya fakültelerinde kauçuk bölümleri 

kurulmalıdır. Mevcut halinde ise üniversitelerde kauçuk alanında eğitim programları 

geliştirilmelidir. 2 yıllık elastomer meslek yüksekokulları açılmalıdır. 

Türkiye'de Meslek Yüksek Okulları'nın 2 yıllık lastik ve plastik bölümleri varken 

polimer mühendisliğinin tek bir üniversitede bulunması polimer mühendisliği eksikliğine yol 

açmakta olup, üniversite sayısı artırılmalıdır. Ayrıca işleme teknolojilerini bilen teknisyenlerin 

yetiştirilmesi için de ayrı 2 yıllık programlar oluşturulmalıdır. Yine elastomer eğitmenleri 

yetiştirmek için teknik üniversitelerde elastomer teknolojileri bölümleri açılmalıdır. 

Yine orta öğretimde endüstri meslek liselerinde kauçuk bölümleri açılmalıdır. Sanayi-

üniversite işbirliği özellikle teknoloji ve ürün geliştirme odaklı projeler geliştirilmesi ile 

sağlanmalıdır. Sektörün sivil toplum kuruluşları da bu işbirliklerinde ara yüzler olarak yer 

almalıdır. Firmalara ağırlıklı olarak yenilikçi ürünlerin üretilmesi alanında eğitimler 

verilmelidir. Üniversite ve meslek liselerinde kauçuk ile ilgili bölümlerde okuyan/okuyacak 
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öğrenciler için en az 2 yıl aynı anda ücretli çalışma/işbaşı eğitimi olanağı/zorunluluğu 

getirilerek tecrübeleri artırılmalıdır. 

Uluslararası tahkim yasaları ile sözleşme koşulları alanında ve yine uluslararası ticarette 

sözleşme ve evrak yönetimi alanında yetkin işgücü ihtiyacı karşılanmalıdır. 

8. Atık yönetimi ve uygulamasının gerçekleştirilmesi, 

9. Katma değer vergisi ve özel tüketim vergilerinde iyileştirmeler yapılması, 

10.  Enerji verimliliğin artırılması ve enerji maliyetlerinin azaltılması, 

Kauçuk ürünleri imalatı sanayinde enerji maliyetleri toplam üretim maliyetleri içinde 

önemli bir pay almaktadır. Sanayide elektrik kullanımı yoğunluğu yüksektir. Bu çerçevede 

sanayide öncelikle yenilenebilir enerji kullanımı teşvik edilmelidir. Bunun için kauçuk sanayi 

üreticileri için otoprodüktör yenilenebilir enerji üreticisi olmak kolaylaştırılmalıdır. Lisanssız 

üreticilerin devlete enerji satışı yapabilmesi için uygulanan 1 MW’lık üretim kapasitesi sınırı 

yükseltilmeli veya tüketime orantılı bir hale getirilmelidir. Firmaların aynı zamanda enerji 

verimliliği yatırımları da teşvik edilmelidir. 

11.  Standartların tamamlanması ve uluslararası akreditasyon sağlanması 

12.  Adil rekabet ortamının sağlanması ve kayıt dışı üretimin engellenmesi,  

Kauçuk ürünleri imalatı sanayinde rekabet ortamını bozan iki unsur bulunmaktadır. 

Bunlardan ilki standart dışı, kalitesiz ve ucuz ürünlerin ithal edilmesi ve yurtiçi pazara 

sokulabilmesi. İkincisi ise kayıt dışı ve merdiven altı üretimdir. Her iki unsur aynı zamanda 

düşük kaliteleri nedeniyle önemli çevre sorunlarına da yol açmaktadır. 

Bu amaçla öncelikle kauçuk ihtisas gümrüklerinin kurulması ile rekabeti bozacak ürün 

ithalatı engellenmelidir. İkinci olarak ise sanayideki denetimler zaten kayıtlı olanlara yönelik 

değil, potansiyel kayıt dışı alanlara yönelik yapılmalıdır. Kayıt dışılığa veya standart dışı 

ürünlerin ithalatına yol açan vergi düzenlemeleri de gözden geçirilmelidir. 

Kayıt dışı üretimin engellenmesi, bunun neticesinde de kayıt dışı istihdam, vergi kaybı, haksız 

rekabet ve kalitenin düşürülmesi gibi konularda çözüm üretilmesini sağlayacaktır. 

13.  Üretim maliyetleri üzerindeki kamu yüklerinin azaltılması, 

14. Uluslararası taşımacılık alanında iyileştirmeler, 

15. İhracat destekleri ve pazarlara erişim, 
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16. Özellikle otomotiv, savunma ve havacılık uzay sanayileri gibi yüksek teknolojili

sektörler ile ortak Ar-Ge projeleri geliştirmek, 

 Kauçuk ürünleri imalatı sanayi daha yüksek katma değerli ürünlerin üretimi için Ar-Ge 

ve ürün geliştirme çalışmalarına ağırlık vermelidir. Kamu yönetiminin bu konuda sağladığı çok 

geniş destekler ve uygulama programları bulunmaktadır. Bu çerçevede sanayi öncelikle bu 

destekler ve olanaklardan azami ölçüde yararlanmalıdır. 

Ar-Ge ve ürün geliştirme çalışmalarında AB önemli bir yol gösterici olmaktadır. AB 

kimya sanayinde daha çok çevre ile ilgili iyileştirmelere ağırlık vermektedir. Avrupa 

Komisyonu 7. Çerçeve Programı kapsamında desteklenen SAFE RUBBER projesi buna bir 

örnektir. Türk kauçuk sanayi de bu ve benzeri projeler içinde yer almalıdır.  

Türkiye Kauçuk Sanayisi çalışmasında belirtildiği üzere kauçuk sanayinde aşağıdaki 

teknoloji eğilimleri yaşanacaktır;  

• Önümüzdeki yıllarda termo-elastomerlerin kullanımında artış olacağı beklenmektedir.

Bu konudaki taleplerin elektronik ve uzay alanları kadar medikal alandan da geleceği

öngörülmektedir.

• Termosetler düşük maliyetleri ve fiziksel-kimyasal özelliklerindeki üstünlükleri ile

lastik tekerleklerde giderek artan bir öneme sahiptirler. Bir tür termoplastik elastomer

olan Termoplastik Vulkanizat (TPV) doğal kauçuğa büyük bir rakiptir. Süper TPV’ler

uygulamalarda kullanılan ve pahalıya üretilen termoset kauçuğun yerini alma

potansiyelini taşımaktadırlar. Özellikle otomotivdeki yüksek ısıya maruz kalan parçalar

ve otomotivde gürültü kontrolü için üzerlerinde çalışılan malzemelerdir.

• Üzerinde çalışılan diğer bir konu da kauçuğun dinamik vulkanizasyonudur. Baroplastics

grubundaki malzemeler oda sıcaklığında elastik özelliklere sahip olup oda sıcaklığında

işlenebilirler ve vulkanize edilmedikleri için geri dönüşüme elverişlidirler. Bu

malzemelerin çeşitli kompozitleri üzerinde çalışılarak ‘Baroplastikler ile karıştırılmış

nano-parçacıklar gevşeme oranını düşürebilirler mi?’ veya ‘Mekanik yüklü kauçuk

ürünlerde çekici malzeme olabilirler mi?’ gibi bazı soruların yanıtı aranmaktadır.

• Kauçuk esaslı malzemelerin geri dönüşümü de önemli bir sorundur. Bu önem hem

Türkiye’nin kauçuk hammaddesini dışarıdan almasından hem de kauçuk malzemenin

yarattığı kirlilik açısından önemlidir. Özellikle lastiklerin geri dönüşümü yakarak ve

parçalayarak dolgu malzemesi olarak kullanılmaktadır. İtalya ‘Enerji ve Sürdürülebilir

Kaynaklar Ulusal Ajansı’ tarafından sürdürülen TyGRe Projesi çerçevesinde hurda
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lastikten silikon karbit ve sentetik gaz üretimi gerçekleştirilmiş olup ticarileştirme 

aşamasına taşınacaktır.  

Kauçuk ürünleri imalatı sanayi büyük ölçüde diğer sanayiler tarafından kullanılan ara 

maddeler üretmektedir. Bu nedenle üretimdeki gelişmeleri girdi sağladığı sanayilerdeki 

ihtiyaçlar belirlemektedir. Bu çerçevede kauçuk ürünleri imalatı sanayi otomotiv, savunma ve 

havacılık-uzay sanayi gibi yüksek teknolojili sanayiler ile birlikte ortak ürün geliştirme ve 

araştırma geliştirme projeleri geliştirmeli ve kamu da bu projeleri desteklemelidir. 

17. Üreticilerin bölgesel olarak kümelenmesinin desteklenmesi, geri dönüşüm

kümelenmesi gibi ihtiyaç duyulan kümelerin oluşturulması, 

 Kauçuk ürünleri imalatı sanayinde atık yönetimi ile geri dönüşüm büyük önem 

taşımaktadır. Atık yönetimi süreci Bakanlık, sanayici ve geri kazanımcı olmak üzere üçayağı 

bulunmaktadır. Geri kazanımcılar bu süreçte atıkları dönüştüren taraftır ve kauçuk sanayinin de 

bu anlamda iş ortağıdır. Bu çerçevede kauçuk atıklarının yönetimi ve geri kazanımı için de 

kümelenmeler oluşturulmalı veya geri dönüşüm firmalarının ihtisas organize sanayi 

bölgelerinde yer almaları sağlanmalıdır. Ayrıca üretim atıkları çevrim ile birlikte yeniden 

sanayide kullanılır forma getirilmelidir. 

 Kauçuk ve karbon siyahı atık yönetmeliği gereği tehlikesiz özellik göstermektedir. Bu 

atıklar ara/yan mamul olarak üretimde yeniden kullanılabilmektedir. Bu çerçevede OSB ve 

kümelenmeler içindeki atıkların yerinde kazanılarak kullanılması yatırımları yapılmalı ve bu 

yatırımlar desteklenmelidir. Geri kazanım firması olmayan ancak bu tür atıkları üretimlerinde 

kullanmak isteyen firmalar için lisans alma zorunluluğu kaldırılmalıdır. 

18. Büyük yatırımlar için kamu finansmanı ve kamu-özel sektör ortaklıkları,

19. Toplu alımla üreticilerin daha rekabetçi fiyatlarla hammadde tedariğine

kavuşturulması 

20. Katma değerli, yenilikçi ve yüksek teknolojili ürün üretilmesi, teknolojiyi

“izleyen” konumundan, teknolojisi “izlenen” konuma gelinmesi, 

21. Kauçuk İhracatçıları Birliği’nin kurulması

Tüm önerilerin çok daha kolay yerine getirilmesine ve sektörün gelişme ivmesinin

artmasını teminen, tüm sektörü temsil edecek “Kauçuk İhracatçıları Birliği”nin kurulması, bu 

yönde sektörün tüm bileşenlerinin bu konuya destek vermesi büyük önem arz etmektedir. 
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EK 6: KOMPOZİT MALZEMELER 

Türkiye kompozit sektörü orta ve büyük ölçekli 180 şirket, kısmen kompozit işi yapan 

700-800 şirket, yaklaşık 8200 çalışanı ile katma değeri yüksek ürünler üreten bir sektör 

konumundadır. Bugün gelinen noktada Türkiye kompozit malzeme pazarı 1,5 milyar Avro ve 

280.000 tonluk bir hacme ulaşmıştır. Kompozit sektörü, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde 

de ikame malzemelerden pay alarak büyümektedir.   

Kompozit sektörü Türkiye’de, Avrupa ve Dünya büyüme oranının üzerinde bir büyüme 

göstermektedir. Türkiye kompozit sektörü dünyadaki global ekonomik gelişmeler paralelinde 

ve ülke dinamiklerinin de etkisi ile diğer sektörlerde olduğu gibi hızlı ve uzun soluklu bir 

gelişme göstermiştir. Geçtiğimiz yıllarda dönemin ekonomik durumuna bağlı olarak 

Türkiye’de 8%-12% arası bir büyüme görülmüştür. 2017 yılında gerçekleşen büyüme ise 6% 

olmuştur. 

Dünya’da bir “Gelişmişlik Kriteri” olarak kabul edilen kişi başına düşen kompozit 

tüketim miktarlarına bakıldığında, ülkemizin önünde önemli fırsatların ve olanakların olduğu 

ortaya çıkmaktadır. Dünya’da 4-10 kg. arasında bir dağılım izleyen bu miktar ülkemizde 3,5 

kg. düzeyindedir. Dünyada 6,9 €/kg. olan ortalama fiyat seviyesi de ülkemizde 5,3 €/kg. 

düzeyindedir. Gerek kişi başı tüketim miktarı, gerekse de Türkiye’deki ortalama fiyat ülkemiz 

için önümüzdeki dönemde avantaj olarak değerlendirilmektedir. 

Ek 6-Tablo 1: Ülkelere göre kişi başına düşen kompozit tüketim miktarı 

Ülke Kişi başına düşen kompozit tüketim miktarı 

ABD 7.100 

Japonya 5.850 

Almanya 9.100 

Avusturya 4.000 

Fransa 3.900 

Birleşik Krallık/İrlanda 2.300 

İspanya/Portekiz 3.100 

Benelux 10.600 

İskandinav ülkeleri 4.400 

İtalya 4.700 

Yunanistan 3.250 

Türkiye 3.400 
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Hacimsel olarak değerlendirildiğinde, ülkemizde kompozit ürünler en çok boru-tank-

altyapı (%36), taşımacılık-otomotiv (%24) ve yapı-inşaat (%21) sektörlerinde ağırlıklı olarak 

kullanılmaktadır. İleri teknolojili ürünlerin ülkemizde üretilmesinin hızlanması ile birlikte, 

özellikle rüzgar enerjisi, uzay ve havacılık ile elektrik ve elektronik sektörlerinde daha faza 

miktar ve oranda kompozit malzeme kullanımının gerçekleşmesi beklenmektedir. 

Ek 6-Tablo 2: Sektörlerin kompozit malzeme kullanım oranları 

 Dünya (%) Avrupa (%) Türkiye (%) 

Taşımacılık- otomotiv 28 30 24 

Yapı-inşaat 19 20 21 

Elektrik-Elektronik 16 14 5 

Boru-altyapı 15 13,5 36 

Tüketici malları 8 3 3 

Rüzgar gücü 7 12 7 

Denizcilik 3 5 2 

Savunma ve havacılık 0,5 0,5 - 

Diğer 3,5 2 2 

Ayrıca, yüksek büyüme potansiyeline sahip diğer kompozit uygulamaları; karbon elyafı 

uygulamaları, boru uygulamaları, otomotiv ve taşımacılık, seracılık uygulamaları, güneş 

enerjisi panelleri, inşaat donatıları, pencere ve kapı, Polipropilen Random Co-polimer (PPRC) 

ısıtma boruları (kombi), mühendislik plastikleri ve denizcilik uygulamalarıdır. 

Ülkemizde makinalı ve ileri teknoloji gerektiren ürünlerin üretiminde alınacak daha pek 

çok yol vardır. Ülkemizdeki ve civar ülkelerdeki talebin etkisi ile %36’lara varan cam takviyeli 

plastik (CTP) boru üretimi, ülkemiz kompozit sektörünün itici gücü olmaya önümüzdeki 

dönemde de devam edecektir.  

Ek 6-Tablo 3:  Kompozit proseslerinin pazar payları 

 Dünya (%) Türkiye (%) 

El Yatırması Açık Kalıplama 23 18 

SMC/BMC 12 6 

GMT/LFT 3 - 

Termoplastic Enjeksiyon 23 19 

RTM/RIM 10 8 

Pultrüzyon 3 2 

Sürekli Levha Üretimi 3 7 

Filament Sargısı ve Santrifüj döküm 9 40 

Prepreg 9 - 

Diğer 5 - 
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Pultruzyon, sıcak pres kalıplama pestili (SMC) ve termoplastik enjeksiyon proseslerinin 

önümüzdeki dönemde pazar paylarını arttırmaları beklenmektedir. İnfüzyon ve Reçine transfer 

kalıplama (RTM) ise özellikle rüzgar enerjisi, denizcilik, otomotiv ve taşımacılık ile su 

kaydırakları sektörlerinde gelişimini sürdürmeye devam edecektir. 

Kompozit malzemeler; yüksek mukavemetleri, hafif olmaları, tasarım esnekliği, 

şekilleri ve işlevselliklerini korumaları, elektrik yalıtımı, paslanmaz ve aşınmaz olmaları 

sebebiyle uzun süreli hizmet ömrüne sahip olmaları, geleneksel malzemelerde izlenen birçok 

parçayı tasarlayıp sonradan birleştirme yöntemi yerine tek parçada kalıplama yapabilme, 

istenilen rengi kalıplama sırasında ürüne kazandırarak uzun süre bakım gerektirmeden 

kullanabilme, seçilen kalıplama yöntemi ne olursa olsun üretimi için tercih edilen araçların daha 

ucuz olması ve bugüne kadar ortaya konan 50 binin üzerindeki başarılı uygulamasıyla çelik, 

alüminyum ve metal alaşımlı geleneksel malzemelere göre daha avantajlı konumdadır. 

Kompozit sektörünün büyümesi ve ihracatının artması hammaddelerinin önemli bir 

bölümünü üreten ülkemizin rekabette avantajlı konuma geçmesini sağlayacaktır. 

Son gerçekleştirilen rüzgar santrali ihalesi gibi devlet destekli pazar yaratma çabaları sektörün 

büyüme ivmesini arttıracak, sektör firmalarına önemli avantajlar sağlayacaktır. 

Kompozit sektörünün büyümesi genellikle global ekonomik büyümenin üzerinde 

seyretmektedir. Önümüzdeki dönemde de bu durum geçerliliğini koruyacaktır. 

Kompozit sektörü termoset ürünlerinin ana hammaddesi olan polyester, vinilester, 

epoksi vb. reçinler nedeniyle kimya sektörünün, termoplastik ürünlerinin ana hammaddesi olan 

poliamid (PA), polipropilen (PP), polifitalamid (PPA), polibutilentrerefitalat (PBT) vb. 

termoplastikler ile plastik sektörünün, cam elyafı, karbon elyafı ve aramid elyafının 

dokunmaları ve örülmeleri ile elde edilen teknik tekstiller kapsamında ise tekstil sektörünün, 

cam elyafı üretimi açısından cam sektörünün ve otomotiv, savunma, havacılık, inşaat, spor, 

eğlence, tüketim malları vb. sektörlere hitap eden nihai kompozit ürünleri açısından da yukarıda 

bazıları sıralanan sektörlerin faaliyet alanına girmektedir. 

Kompozit sektörü katma değeri yüksek ürünler ürettiği ve yarının malzemesi olduğu 

için ülkemiz açısından çok önemli bir sektördür. Hükümet, yerel yönetimler, yatırımcı 

kuruluşlar ve sanayicilerin malzeme alımlarında geleneksel malzemeler yerine daha hafif, daha 

uzun ömürlü, daha yüksek mukavemetlere sahip, daha çağdaş çözümler sunan kompozit 

malzeme alternatiflerini aramaları hem kendileri hem de ülke ekonomisi açısından yararlı 
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olacaktır. Bugün tüm dünyada gerek havacılık ve uzay sektöründe, gerekse de otomotiv 

sektöründe enerji ve fosil yakıt kullanımının azalması tamamen kompozit malzemelerin bu 

sektörlere penetrasyonu ile doğru orantılı olarak gelişmiştir. 

Bu sürecin hemen hemen tüm sektörlere girdi veren ve çözüm üreten bir sektör olan 

kompozit sektörü lehine gelişeceği öngörülmektedir. 

Bu kapsamda, kompozit malzemenin ülkemizde daha etkin ve yaygın kullanımının 

gerçekleşmesi ile birlikte Türkiye’de kompozit üretiminin katma değeri yüksek sektörlerde 

büyümesinin mümkün olacağı, ileri kompozitlerin ülkemizde yaygın olarak üretilmesi ile 

birlikte Avrupa ülkelerine olduğu gibi tüm dünyaya da ihracat potansiyelinin artacağı, 

böylelikle ülkemizdeki ticaret açığının azalmasına katkı sağlanacağı düşünülmektedir. 

1. Önce  eğitim: İşverenler çalışanlar, kullanıcılar, bürokratlar, sivil toplum örgütlerinin 

bilinçlendirmesi ve kompozit ile ilgili farkındalıklarının artırılması gerekmektedir. 

2. İç Pazarın Büyütülmesi: Kamu satın alımlarında, yerli üreticilerin  tercih edilmesi, kamu 

ihalelerinde kompozit malzemeye şans verilmesi, kamu alımlarında yerli imalat teşvikleri ve 

oranlarının arttırılması önceliklendirilmelidir. 

3. Bölge Farkı Olmaksızın Teknolojiye Teşvik: Türkiye’de üretilmeyen ürünlerin teşvik 

edilmesi için yatırım alt limitlerinin yeniden belirlenmesi, orta ve ileri teknoloji içeren ürün 

tanımının belirlenmesi ve ilgili ürünlerin 5. Bölge teşvik kapsamında yer alması sağlanmalıdır 

4. Altyapı  ihtiyaçları, kurumların  kolektif bir anlayışla ele alınması gereken bir sorun olup, 

geçici çözümler kaynak israfına yol açmaktadır. 

5. Ülke çapında kümelenme ihtiyacı bulunmaktadır. Kümelenmenin sinerji yaratan nitelikte 

olması, yığılma ile kümelenmenin karıştırılmaması önemlidir. 

6. Kompozit sektörünün girdi verdiği sektörler oldukça fazladır. Bu özelliği nedeniyle sektör 

gelişmenin itici gücüdür. Etkin bir ağ yapısı oluşturma hayati önemdedir. 

7. En son ve en pahalıyı satın alana erişmek önem arz etmektedir. Her üründe normlar 

belirlenirken oy hakkımızın olması gerekmekte olup, bazı  ürünlerde standart belirleyen 

odaklarda bulunsak da, birçok üründe yer almamaktayız. 

8. Yerli hammadde ile yerli üretimi teşvik etmelidir. Firma ekosistemi oluşturulmalı ve kendi 

ayakları üzerinde duran ve marka oluşturan yapılara ihtiyaç bulunmaktadır. 
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9. Bazı devletler şirketlerin arkasında dururken, şirketlerin işini zorlaştıran, yatırım ortamı ve

iklimi yaratmayan ülkelerdeki firmalar zorlanıyor. Ülkemizde de teşviklerin yeterli etkinlikte 

olmaması nedeniyle beklenen sonucu yaratmak için firmaların önünü açan, işlerini 

kolaylaştıran önlemlerin alınması gerekmektedir. 

10. Özgür ve özgün düşünen nesiller yetiştirmek, eğitimde nicelik kadar nitelik geliştirmek,

diğer üretim alanları gibi  kompozit sektörünün de temel sorunudur. 

11. Nitelikli İnsan Kaynağı İçin Yatırım Şart: İstihdam edilecek yetkin insan kaynağına

ulaşmakta ciddi güçlükler yaşanmaktadır. Meslek liselerinin cazibesinin artırılması ve 

sanayimizin gelişimine uygun sayı ve nitelikte insan kaynağı yetiştirmesinin sağlanması, 

üniversitelerimizin, küresel rekabete uygun eğitim programları uygulaması, kapasite kullanımı 

ve verimliliğin artırılması için üretim mühendisliğinin özendirilmesi, yüksek lisans ve doktora 

projelerinin, sanayiye ulaşması için, Teknoloji Transfer Ofisleri’ni destekleyecek platformların 

oluşturulması önemlidir. 

12. Fikri ve sinai mülkiyet ve korunması önemli olıp, ileri düzeyde hukuk sistemi ve hukuk

altyapısı da sektörün gelişmesini yönlendirecek temel etkenlerden bir diğeridir. 

13. Devletin talep yarıcı ve yaratıcısı olması gerekiyor. Kompozit  sektörünün ekosistemi

besleyen yapılara ihtiyacı bulunmaktadır. İhaleye çıkarken yerli  milli imkanı  hesaba katması 

lazımdır (yerli malzeme ve yerli üretim şartı getirilmesi gibi). 

14. Kompozit malzemeler Ar-Ge ve inovasyona çok  uygundur. Her malzeme, ürün yeni bir

Ar-Ge ve yüksek katma değer demektir. Teşviklerin bu bağlamı dikkate alınmalıdır. 

15. Ar-Ge Yetkinliğini Geliştirerek Değer Yaratmak: Ar-Ge personeli sayısının en az 30’a

indirilmesi yayılımı sağlayacaktır, Hükümetimize bu olumlu uygulama için şükranlarımızı 

sunuyoruz. Ar-Ge merkezlerinin yurt dışına hizmet ihracatının teşvik edilmesi, Ar-Ge 

Merkezlerinde geliştirilen ileri teknoloji ürünlerin seri üretime geçebilmesi için, alt limitlere 

bakılmaksızın, yatırım teşvikleri ile desteklenmelidir. 
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EK 7: KOZMETİK VE DETERJAN SEKTÖRLERİ 

Kozmetik sektörünün en büyük pazarı AB'dir. Geçmişte Türkiye'nin küresel kozmetik 

pazarındaki payı yaklaşık olarak %1,5 civarında iken günümüzde %0,9'un altındadır. 

Ek 7-Tablo 1: Dünya kozmetik ürün tüketimi (2016): 

Ülke   Tüketim miktarı 

AB 73 milyar € 

ABD  64 milyar € 

Çin 41 milyar € 

Brezilya  24 milyar € 

Japonya 22 milyar € 

Güney Afrika 10 milyar € 

Hindistan 10 milyar € 

Avustralya   9 milyar € 

Güney Kore   9 milyar € 

Diğer Ülkeler 30 milyar € 

TOPLAM 292 milyar € veya 365 milyar $ 

(perakende satışlar) 

1. Kozmetik ve Deterjan Sektörlerinin Türkiye ekonomisi içindeki yeri

Türkiye’de kozmetik ile temizlik ürünleri sektörlerinin ülke ekonomisine, ihracatına ve 

istihdamına kattığı değerler göz önüne alındığında önemli bir görevi olduğunu söyleyebiliriz. 

Ülkemizde söz konusu sektörlerde faaliyet gösteren 5.000 civarında kayıtlı firma olduğu tahmin 

edilmektedir.  

TOBB Sanayi Veritabanına göre 2041 üretim kodu (NACE Rev.2) altında faaliyetlerini 

yürüten tesis ve istihdam sayıları aşağıda verilmiştir: 

Ek 7-Tablo 2: Türkiye'de deterjan üretimi kurulu tesis ve çalışan sayıları (Mart 2018) 

TOPLAM KURULU TESİS SAYISI:    1.580 

TOPLAM MÜHENDİS SAYISI: 3.138 

TOPLAM TEKNİSYEN SAYISI: 2.980 

TOPLAM USTA SAYISI: 3.685 

TOPLAM İŞÇİ SAYISI: 34.133 

TOPLAM İDARİ PERSONEL:  10.426 

TOPLAM ÇALIŞAN SAYISI: 59.272 
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Mevcut üretim tesisleri 52 ilimize dağılmış olup, TOBB Sanayi Veritabanı yoğunluğa göre ilk 10 

il şöyledir: 

Ek 7-Tablo 3: Türkiye'de temizlik ürünleri üretiminin illere dağılımı 

İSTANBUL      187  tesis 

GAZİANTEP 52 

İZMİR 50 

KOCAELİ 43 

TEKİRDAĞ 35 

KONYA 21 

ANKARA 19 

ADANA 19 

BURSA 13 

ANTALYA / MERSİN 10 

Aynı şekilde, kozmetik üretim tesislerine ilişkin bilgiler de şu şekildedir: 

Ek 7-Tablo 4: Türkiye'de kozmetik üretimi kurulu tesis ve çalışan sayıları (Mart 2018) 

TOPLAM KURULU TESİS SAYISI:    1.611 

TOPLAM MÜHENDİS SAYISI: 2.805 

TOPLAM TEKNİSYEN SAYISI: 2.249 

TOPLAM USTA SAYISI: 4.536 

TOPLAM İŞÇİ SAYISI: 47.086 

TOPLAM İDARİ PERSONEL:  10.984 

TOPLAM ÇALIŞAN SAYISI: 68.860 

Kozmetik üretimi konusunda Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, temizlik ürünleri ve 

koruyucu maddeler konusunda da Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ülkemizde faaliyet gösteren 

sektörel firma sayısını yakından takip edebilmektedir. Yukarıdaki tesis bilgileri ise TOBB 

tarafından derlenmekte olup sanayi odaları tarafından kapasite raporu güncellemesi yapıldıkça 

ellerindeki verilerin de güncellendiği bildirilmektedir. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 

kendilerine bildirimde bulunmuş üretici sayısının yaklaşık 850 civarında olduğunun dile 

getirildiği bilinmektedir. TOBB veritabanında kayıtlı olan 1.580 üretici ile Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı’nın üretici sayısı arasında oluşan fark, NACE kodlarında 2041 kodunda mütalaa 

edilmesine karşılık temizlik ürünü sayılmayan ürünleri (örneğin hava aromatize edici ürünler 

veya mumlar ve cilalar) kapsadığı düşünülmektedir. 
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Aynı şekilde TOBB veritabanında 2042 NACE kodu altında kozmetik üreticisi olarak 

görünen 1.611 tesis bulunmasına karşılık 2018 Yılı Şubat ayında 8. Kozmetik Kongresinde 

TİTCK Kozmetik Daire Başkanlığı tarafından kendi veritabanlarında kayıtlı üretici sayısını 

3.527 olarak açıklanmış olup, bu fark kayıt dışı üretime işaret etmektedir. Kozmetik ürün 

bildirim listesi 2005 yılından bu yana yaklaşık 13 yıldır yapılan bildirimler neticesinde ulaşılan 

sayıdır, ancak bu süre içerisinde kapanan veya farklı sektörlere hizmet vermek üzere değişikliğe 

uğrayan üretim tesislerinin veri tabanından düşülmesi pek mümkün görünmemektir. Bununla 

birlikte sektörden bu süre zarfında çıkan üretim tesisi sayısının sektörde faaliyet gösteren firma 

sayısı kadar çok olması olası görünmemekle, bu çelişkinin incelenerek açıklığa 

kavuşturulmasında yarar vardır. 

Kozmetik sektöründe faaliyet gösteren tesislerin TOBB Sanayi Veritabanına dayanarak 

illere göre dağılımı ise aşağıdaki tabloda yer almaktadır: 

Ek 7-Tablo 5: Türkiye'de kozmetik ürünleri üretiminin illere dağılımı 

  

 İSTANBUL       263  tesis 

 İZMİR          55 

 ANKARA         51 

 GAZİANTEP         39 

 KOCAELİ         37 

 KONYA          36 

 TEKİRDAĞ         33 

 ISPARTA         18  

 BURSA         17 

 ADANA         16 

 BALIKESİR         15 

Bu şehirlerden İstanbul, İzmir, Ankara, Gaziantep, Kocaeli, Konya, Tekirdağ, Bursa ve 

Adana her iki listede de yer almakta olup sadece sıralama farklıdır. 

Yukarıdaki verilerden anlaşılacağı gibi personel sayıları doğrudan üretim tesisinde 

çalışanlar olup, bunların dışında doğrudan üretimde çalışmamakla beraber nakliye, dağıtım, 

depolama, perakende ve reklamcılık sektörlerinde yaratılan istihdamı da düşünürsek Türkiye 

ekonomisine yapılan katkının önemi ortaya çıkacaktır. Sadece yukarıda yer alan üretim 

tesislerinde çalışan kişi sayısının 128.132 olduğuna göre üretim dışı destek faaliyetleri de 

düşünürsek yaklaşık 1.000.000 kişiye istihdam sağlandığı tahmin edilmektedir (1 kişi üretim 

çalışanına sekiz kişi depolama, nakliye, satış, pazarlama ve perakendecilik sektörü çalışanları).  
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2. Tüketim Değerleri

Ülkemizde tüketim değerlerini TÜİK'in derlediği üretimden satış değerlerine 

dayandırmak ve doğru bilgilere ulaşmak mümkün olmadığından, piyasa araştırma firmaları 

üzerinden temin edilen perakende satış istatistikleri değerlendirilmek suretiyle Türkiye 

piyasasına ilişkin tüketim verileri derlenmeye çalışılmaktadır. Farklı firmalardan elde edilen 

veriler çoğu zaman farklılıklar göstermekle birlikte verilerin hangi metotlarla elde edildiği göz 

önünde bulundurularak değerlendirildiğinde, yapılan tahminler arasındaki fark %1'in bile 

altında kalmaktadır. Aşağıdaki tüketim verileri de bu şekilde derlenerek hazırlanmıştır. 

2014 yılında ülkemizde tüketilen kozmetik ürün değeri 7.299 milyon TL, temizlik 

ürünleri değeri 6.594 milyon TL ve hijyenik kağıt ürünleri tüketim değeri ise 3.607 milyon TL 

olmuştur. Bu değerler yabancı para ile ifade edildiğinde kozmetik tüketimi 2.503 milyon €, 

temizlik ürünleri tüketimi 2.262 milyon €, hijyenik kağıt ürünleri tüketimi ise 1.241 milyon €, 

toplamda yaklaşık 6.000 milyon € değerindedir. 

2015 yılında kozmetik ürün tüketim değeri 8.054 milyon TL, temizlik ürünleri tüketim 

değeri 6.889 milyon TL, hijyenik kağıt ürünleri tüketim değeri 4.490 milyon TL olmuştur. 

Bunları yabancı para karşılığı ise 2.664, 2.278 ve 1.486 milyon €, toplamda 6.428 olup döviz 

bazında yıllık %7 artışa işaret etmektedir.  

2016 yılı verilerine bakıldığında kozmetik ürün tüketim değeri 8.553 milyon TL, 

temizlik ürünleri tüketim değeri 7.202 milyon TL,  hijyenik kağıt ürünleri tüketim değeri 6.035 

milyon TL olmuştur. Bunları yabancı para karşılığı ise 2.604, 2.198 ve 1.045 milyon  €, 

toplamda 5.847 milyon € olup döviz bazında yıllık %9 oranında bir daralmaya işaret etmektedir. 

(TL bazında %12 oranında artış)   

2017 yılı verilerine bakıldığında kozmetik ürün tüketim değeri 9,4* milyar TL, temizlik 

ürünleri tüketimi ise yaklaşık 8,7* milyar TL olarak tahmin edilmiştir. Bunları yabancı para 

karşılığı ise yaklaşık olarak kozmetikler için 2,3 milyar € ve deterjanlar için 2,1 milyar € olmak 

üzere toplam 4,4 milyar € olup bir önceki yıla göre € bazında yaklaşık %25 daralmaya işaret 

etmektedir (TL bazında %15 oranında büyüme). 

Sektörlerin 2017 yılsonu itibariyle, 18,1 milyar TL’ye ulaştığı tahmin edilen ciro ve 

220.000 perakende satış noktasında ticaret sağlayan ürün portföyü ile 2018 yılında büyümeye 

devam etmesi beklenmektedir. 
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3. Dış ticaret 

TÜİK verilerine göre 2014 yılı kozmetik ihracatı 1.163 milyon dolar iken, 2015 yılında 

977 milyon dolara gerilemiştir. 2016 yılında ise ihracat 2015 yılı seviyesinin daha da altında 

kalarak 916 milyon dolar olmuştur. 2017 yılında kozmetik ihracatı 2016 yılına göre %8,5 

daralarak 837,8 milyon dolar olmuştur.  

Kozmetik ithalatı ise aynı dönemde 818 milyon dolardan 778 milyon dolara düşmüş 

olup 2016 yılında aynı seviyelerde seyrederek 782 milyon dolar olmuştur. 2017 yılında ise bir 

önceki yıla göre %1,8 artışla 796 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.  

Temizlik ürünleri ihracatı 2014 yılında 437 milyon dolar iken 2015 yılında 405 milyon 

dolara gerilemiş, 2016 yılında ise 350 milyon dolar seviyesine gerilemiştir. 2017 yılında ihracat 

küçük bir artışla 359,2 milyon dolar seviyesine gelmiştir. 

Temizlik ürünleri ithalatı ise 2014 yılında 513 milyon dolardan, 2015 yılında 442 

milyon dolara gerilemiş olup, 2016 yılında ise önceki yıl ile aynı seviyelerde kalarak 445 

milyon dolar olmuştur. 2017 yılında ise ithalat %23 büyümeyle 549,1 milyon dolar seviyesine 

çıkmıştır. 

4. Kurulu Tesisler ve Üretim 

Ülkemiz temizlik ürünleri pazarının %88'ini deterjan, %12'sini ise sabun içeren ürünler 

oluşturmaktadır. Türkiye'de çamaşır deterjanı üretim kapasitesi 1,8 milyon ton NSD toz 

deterjan olarak tahmin edilmektedir. Kişisel ve ev temizliği amaçlı toplam üretim kapasitesi ise 

3,5 milyon ton civarında olduğu tahmin edilmektedir (TOBB Sanayi Veritabanı).  

5. Ar-Ge Faaliyetleri 

Gelişen dünyadaki artan ihtiyaçlar doğrultusunda oluşan taleplere yenilikçi ve 

sürdürülebilir cevaplar bulmak, sektördeki Ar-Ge çalışmalarını hızlandırmakta ve sektörü 

dinamik kılmaktadır. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen Ar-Ge teşvikleri 

bağlamında sektörde 20'ye yakın firma Ar-Ge merkezi kurmuş olup yakın gelecekte bu sayının 

25'i bulması beklenmektedir. 

Kozmetik ve temizlik ürünleri sektörü ülkemizde tüketicinin hayat kalitesini 

sürdürebilmesi için günlük ihtiyaçlarına cevap veren en önemli sanayi kollarından biri 

durumundadır. Temizlik ürünleri ise ülkemizde diğer pek çok benzer ülkeye göre daha fazla 
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tüketilmektedir. Temizlik ürünleri dendiğinde çamaşır ve bulaşık deterjanları, çamaşır 

yumuşatıcıları ve çamaşır suyu akla gelen başlıca ürünlerdendir. Bunların dışında genel olarak 

mutfak ve banyo hijyeni için kullanılan ürünler önem taşımaktadır.  

Ekonomi Bakanlığı Kozmetik Sektör Raporu'nda da yer verildiği üzere, Türkiye’deki 

ekonomik gelişmelere bağlı olarak, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri pazarı her yıl ortalama 

%10 büyümektedir. Pazarda doğal kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin payının %5 civarında 

olduğu tahmin edilmektedir. Ülkemizde son yıllarda sektörde doğal sabunlar, şampuanlar, diğer 

saç bakım ürünleri ve saç boyaları, cilt bakım ürünleri, vücut bakım ürünleri ve diğer doğal 

kozmetikler üretilmeye başlanmıştır. Özellikle doğal sabun ve şampuan üretimi ülke çapında 

birçok küçük ölçekli firma tarafından gerçekleştirilmektedir. Dünyaca ünlü defne ve zeytinyağı 

sabunları da Türkiye’de üretilmektedir. Diğer taraftan, yetkili mercilerin piyasaya çıkış için şart 

koştukları "barkod yoksa pazara erişim de yok" yaklaşımı özellikle butik üretim yapan küçük 

kozmetik üreticilerini vurmaktadır. Yeni bir ürün çıkarmak isteyen "kayıt içi" bir üretici barkod 

almak için 2.500 TL harç ödeme zorunluluğu, aynı şekilde ürün bildirimi ve sair diğer 

masrafların da eklenmesiyle küçük üreticiler pazar dışına itilmektedir.  

Temizlik ürünlerinin kullanıldığı kumaş ve zemin teknolojileri ilerleyip zenginleştikçe, 

deterjan teknolojisi de ilerlemektedir. Kumaş/zemin dokusuna zarar vermeden temizleyen, 

koruyan, hijyen sağlayan ürünler toz, sıvı, kapsül gibi birçok farklı formlarda tüketiciye 

sunulmaktadır. Ar-Ge yatırımları ile ürün performansının sürekli olarak geliştirilmesine ek 

olarak, çevreye olan duyarlılık da artmakta, ürünler sürdürülebilirlik bakış açısıyla 

tasarlanmakta ve üretilmektedir. Bu kapsamda Ar-Ge merkezlerinin önümüzdeki 5 yıl 

içerisinde sektöre önemli ivme kazandırması bu ivme ile de normalde yıllık %10 büyüyen bu 

sektörün %15 büyüme oranını yakalaması beklenmektedir. Diğer taraftan Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı 2018 başında "Deterjanlar Hakkında Yönetmelik" yayımlayarak daha önce Deterjan 

Tebliği ile getirilen düzenlemeleri yürürlükten kaldırmıştır. Yapılan bu düzenleme ile 

üreticilere bazı kolaylıklar da getirilmiş olup bunlardan en önemlisi ürün bildirim 

zorunluluğunun kaldırılmasıdır. 

6. Ticari ve ekonomik anlamda eksikler, engeller, tehditler

Temizlik ve kozmetik sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarımızın öncelikli hedefi, 

ülkede ve dünyadaki gelişmeleri takip ederek, bu sektörlerin gelişiminden pay almaktır. 

Temizlik ve kozmetik sanayi alanında faaliyet gösteren girişimcilerimiz ülkeye ve topluma 
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fayda sağlayacak, tüketicinin beğenisini kazanacak bilimsel temelli projeleri hayata geçirerek, 

Türkiye’nin bu alanlarda gelişmiş ülke standartlarında bir üretici olarak konumlanmasına 

yardımcı olacaktır.  

Piyasa gözetim ve denetiminin bizzat ürünlerin tüketiciyle buluştuğu noktalarda ve risk 

algısına göre gerekli ve yeterli yoğunlukta yürütülmesi kayıt dışıyla savaşta en önemli silahtır. 

Ancak koordinasyonsuz ve keyfi denetim yapılması işletmelerin gücü ve enerjisini gereksiz 

yere harcamaktadır. Çarşıda/pazarda neler olup bittiği, oralarda tüketiciye sunulan ürünlerden 

ne kadarının güvenli/kayıtlı, ne kadarının kayıt dışı ve güvensiz olduğu bilgilerine ihtiyaç 

duyulmakta olup, denetimin doğrudan piyasaya çıkmak suretiyle 'sahaya inen' denetçiler eliyle 

yapılması, denetim mekanizma ve örgütünün bu yönde güçlendirilmesi ve genişletilmesi 

gerekmektedir. Pek çok gelişmiş ve gelişmekte olan ülkede PG&D faaliyetleri tek elden 

yürütülmektedir. Ülkemizde de bir Piyasa Gözetimi ve Denetimi Kurumu (PG&DK) kurularak 

bakanlıklar bünyesindeki ilgili piyasa denetim birimlerinin bu merkezi kuruma bağlanması 

düşünülmelidir. 

27/09/2016 tarih ve 29840 sayılı Resmi Gazete'de BDDK sorumluluğunda yayınlanan 

"Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik" ile kredi kartlarında kozmetik ürünlere taksit yasağı getirilmiştir. Bir yandan 

"Kayıt Dışını Azaltma Stratejisi Eylem Planı" uygulanmaya çalışılırken diğer taraftan tüketici 

ve küçük perakendecinin "kozmetik ürünlerde kredi kartına taksit uygulaması yasaklanarak" 

nakit para ile işlem yapmaya zorlanması çelişki oluşturmaktadır. 

Kozmetik ürünlerin mevzuatında hükmedildiği şekilde bildirimi yapılarak piyasaya 

verilmesi ve sonrasında denetimlerin piyasada yürütülmesi gerekirken şu anda Ürün Takip 

Sistemi (ÜTS) adı verilen kayıt sistemi üzerinden "Başvuru ve İzin" sistemi olarak yürütülüyor 

olmasının ileriye dönük gizli sorunlar içerdiği düşünülmektedir. 2010 yılında kozmetik ürün 

bildirimlerinin kolayca yapılabilmesi için devreye alınan EUP (internet üzerinden güvenli 

bildirim) sistemine karşılık 2016 yılında ÜTS Projesi kullanıma açılmıştır. Ancak ÜTS'nin 

EUP'ye göre daha fazla bilgi toplamak için tasarlanmış olması, eskiden EUP üzerinden 5 

dakikada yapılan bildirimin önceden hazırlıkların yapılması şartıyla ÜTS'de ancak bir saatte 

yapılabilmesine imkân vermektedir. Ayrıca ÜTS sistemine bildirim yapılabilmesi için ürünün 

mutlaka tekil bir barkod ile ilişkilendirilmesi gerekmekte olup bu ve diğer özellikleri nedeniyle 

ÜTS'nin kayıt dışındaki firmaları kayıt içerisine almak konusunda bir teşvik sunamamakta, 
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bilakis kayıtlı firmaların bir kısmının kayıt dışına kaymaları için önemli bir baskı 

oluşturmaktadır. Özellikle niş pazarlarda küçük cirolarla faaliyet gösteren küçük işletmeler 

getirilen bu değişikliklerden zarar görmektedirler. Bir stok kontrol aracı olan barkod 

kullanımının kozmetik ürünler için zorunlu tutulmasına en kısa zamanda son verilerek sistem 

kayıt numarası veya optik görüntü üzerinden tarama yapılması yöntemine bir an önce 

geçilmesinde fayda olduğu düşünülmektedir. Barkoddan vazgeçilerek sistem kayıt numarası 

veya optik görüntü üzerinden tarama yapılmasının benimsenmesi halinde ürün girişleri 

hızlanacak ve raftaki ürünlerin kolaylıkla test edilmesi mümkün olacaktır. 

Ülkemizde TİTCK veritabanında kayıtlı kozmetik alanında faaliyet gösteren yaklaşık 

5.520 üretici/ithalatçı şirket bulunuyorken, Avrupa Birliği ülkeleri toplamında bu sayı 4.350 

civarındadır. Kozmetik sektöründe gri alanlarda faaliyet gösteren ve kalitesiz/mevzuata aykırı 

ürünleri kayıt dışı olarak piyasaya veren firmaların denetim altına alınamaması sebebi ile 

pazarda taklit, sahte ürün ve vergi açısından suç teşkil eden kayıt dışı faaliyetler ülke 

ekonomisine büyük kayıplar yaşatmakta ve bu ürünler nedeniyle, üreticiler, satış noktaları ve 

(sağlık tehdidi açısından değerlendirildiğinde) nihai tüketici de zarar görmektedir.  

Fikri sınaî mülkiyet hakları konusunda taklit ve sahte ürüne yönelik gerekli kanuni 

düzenlemeler yapılmak suretiyle caydırıcı cezalar getirilmesi ve patent, marka ve endüstriyel 

tasarım konusunda ihlallerin önüne geçilmesi; Ticaret Odası ve/veya Sanayi Odasına kayıt 

yaptıran işletme/firmaların onay sürecinin yeniden gözden geçirilerek kayıt dışı ve sahte ürün 

üreten firmalara yaptırım uygulanması ile benzer diğer tedbirlerin alınması gereklidir. 

Olumsuz gelişmelerden kaynaklanan sıkıntılar sonucunda 2015 yılı kozmetik 

ihracatının bir önceki yıla göre %15 gerilemiş olduğu, 2016 yılında da 2015 yılının altında 

kaldığı, 2017 yılında ise bu geri gidişin sürmekte olduğu anlaşılmaktadır. Aynı gerileme 

temizlik ürünleri ihracatında da görülmekte olup 2014 yılından bu yana dört yıldır devam eden 

ihracat kayıplarının tersine çevrilmesi için iç piyasaya verilmeyen ve sadece ihraç amacıyla 

üretilen kozmetik ürünlerin sertifikalandırılmasında 2014'ten bu yana yaşanan problemlerin de 

çözüme kavuşturulması önem arz etmektedir. Ekonomi Bakanlığı tarafından bu konunu 

öncelikle ele alınması ve sektörlere özel bir yaklaşımla uygulamaya geçilmesi gerekmektedir. 

2016/9647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki İthalat Rejimine Ek Karar 11.01.2017 

tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Ek karar gereği, bazı ülkelerden 



83 

ithal edilen ve belli GTIP’lerde sınıflandırılan ürünlere, gümrük vergisine ek olarak %17 ile 

%25 arasında ilave gümrük vergisi getirilmiştir. Her ne kadar anılan Karar ile ilave gümrük 

vergisine tabi tutulan eşyanın ülkemizin toplam ithalatı içerisindeki payı nispeten düşük olsa 

da bu değişikliğe maruz kalan firmalar için 'yıkıcı' sonuçlar doğurabilecek bir değişiklik 

yapılmış ve yayınlandığı tarih itibariyle yürürlüğe konulmuştur. Bu şekilde yükseltilmiş 

gümrük vergisi ödemek durumunda kalacak ticari ve sınai işletmelerin sıkıntı yaşamaması için 

gerekli düzenleme ve değişiklikleri yapabilmelerine imkan tanımak üzere, bir geçiş süresi 

tanınmasına ihtiyaç olduğunu düşünülmektedir. 

7. Önümüzdeki 5 Yıl:

Kozmetik ve deterjan sektörlerinin önümüzdeki dönemde büyümesinde en önemli rol 

oynayan etmenler aşağıda sıralanmıştır. 

1) Ülkemizin nüfusu hem organik olarak artmakta ve hem de bulunduğumuz coğrafyadaki

şiddet ve çatışma ortamı nedeniyle daha güvensiz bölgelerden ülkemizin nispeten güvenli

ortamına sığınan bölge halkları nedeniyle son yıllarda normalin üzerinde artış göstermiştir.

Böyle bir nüfus artışı beraberinde ev ve kişisel bakım malzemelerine duyulan ihtiyacı da

arttırmaktadır. TÜİK istatistiklerine gör ülkemizde nüfusun artış hızı yılda 1,6% olup 2017

yılsonu itibariyle nüfusumuz 80,81 milyondur.

2) Vatandaşlarımız ev ve kişisel bakım harcamaları için bütçelerinin belli bir bölümünü

ayırmaktadırlar. Ayrılan bu miktar, hane gelirinin artmasından doğrudan etkilenmektedir.

Yani vatandaşın kişisel harcanabilir geliri arttıkça ev ve kişisel bakım harcamaları için

ayırdıkları bütçe de artmaktadır.

3) Yukarıda AR-GE konusunu ele alırken kısaca değinmiş olduğumuz programlar sonucunda

AR-GE merkezlerinin faaliyete geçmesi ve devlet desteği alması önümüzdeki yıllarda bu

konuda daha çok çeşit ve daha etkili ürünlerle beraber toplam piyasayı genişletecek; bu

şekilde hem iç pazarı ve hem de ihracatı büyütecek etki yapacaktır.

4) Türkiye ev ve kişisel bakım ürünleri sektörlerinde hammadde olarak dışa bağımlıdır, bunun

önümüzdeki 5 yıl içerisinde de ortadan kalkacağını düşünülmemektedir. Bu bağımlılığı geri

çevirmek için bugün atılacak adımların ancak orta vadede, 5-8 yıl gibi bir süre içerisinde

sonuç vermeye başlayacağı düşünülmelidir.
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Sonuç olarak, ülkemizin kozmetik ve temizlik ürünleri sektörlerinde, 

1) Doğrudan üretim tesislerinde çalışan insan sayısının 2018 yılı Mart ayı itibariyle 128.000

civarında olduğu görülmektedir. Üretimde çalışan her 1 kişiye 8 kişi oranında (depolama,

nakliye, satış, pazarlama ve perakendecilik) iş imkanıyla yaklaşık bir milyon vatandaşımıza

istihdam sağladığı tahmin edilmektedir.

2) TOBB ve Yetkili Merci elindeki üretim tesisi sayılarından hareketle,

a) Temizlik ürünleri için TOBB ve Bakanlık verileri arasındaki farkın muhtemelen 2041

NACE kodu altında olmasına karşılık temizlik ürünü kategorisi dışında (hava

aromatizörleri ile cila ve mumlar gibi) kalan ürünlerle izah etmenin mümkün olabileceği

düşünülmektedir.

b) Kozmetik ürünler için ise TOBB ve Bakanlık verileri arasındaki farkın, bildirimde

bulunarak üretime başlayan bazı tesislerin ilerleyen zaman içerisinde kapanması veya

başka işkollarına kayması şeklinde açıklanmasının (neredeyse iki kat fark var) pek de

mümkün olmadığı düşünülmektedir. TOBB veritabanı ile Bakanlık veritabanı arasında

bir karşılaştırmanın en kısa zamanda bir araya gelerek yapılması önerilmektedir. Farkın

daha yüksek olduğu illerde bu konuyu incelemek üzere harekete geçilmesinin faydalı

olacağına inanılmaktadır.

3) 2012 yılından başlayarak kozmetik sektöründe büyüme hız kesmiştir. Sektör temsilcilerinin

bu konuya ilişkin görüşleri sadece ihracat amacıyla üretilen kozmetik ürünlere sertifika

verilmemesi nedeniyle kaybedilen ihracat potansiyelinin yüz milyon dolarlar seviyesinde

olduğudur.

4) Mevcut durumda TÜİK veri tabanlarından sektörün bazı alt alanlarında sadece bir ve/veya

birkaç firmanın üretici olması sebebiyle ve TUİK’in de bu gibi durumlarda ticari sır

niteliğindeki bilgileri yayınlamamam politikası hasebiyle,  sektörel üretim bilgilerine tam

olarak ulaşılamamaktadır. Sektör temsilcileri sektörün genelindeki serencamı görebilmek

açısından bu tür verilere ulaşmanın gerektiği konusunda görüş belirtmektedirler.

5) Sektör temsilcileri kozmetik sektörünün daha fazla kayıt altına alınabilmesi için kredi

kartıyla satışların teşvik edilmesi gerektiğini ifade etmektedirler.

8. Sonuç
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EK 8: PETROKİMYA 

Petrokimya ürünleri genellikle kesintisiz süreçlerle büyük ölçekli, teknoloji ve sermaye 

yoğun, full otomasyonlu yöntemlerin uygulandığı tesislerde üretilir. Son ürünler birbirini 

izleyen zincirleme bir üretim süreci ile elde edilir. Bu nedenle petrokimya tesisleri çok defa 

birbirine bağlı fabrikalar topluluğu şeklindeki Petrokimya kompleksi olarak kurulmaktadır. 

Petrokimyasallar doğrudan doğruya son tüketiciye ulaşmazlar. Tüm sektörlerde yaygın olarak 

kullanılan petrokimyasalların her geçen gün sayıları gibi kullanım alanları da artmaktadır. 

Sektörün genel özellikleri: 

• Değişmeye ve gelişmeye son derece açık olan petrokimya sektörü dinamik bir yapıya 

sahiptir. Petrokimya sektörü dünya ölçeğinde rekabete açık rekabetin hızla arttığı bir 

sektördür. Ancak, enerji ve hammadde kaynakları, pazar büyüklüğü ve teknolojik 

avantajlar bu rekabette rol oynayan unsurların başında gelmektedir. 

• Sermaye ve teknoloji yoğun bir endüstri olması niteliğinin yanı sıra gerek istihdam 

gerekse yoğun işlem hacmi nedeniyle yüksek oranda dolaylı ve dolaysız vergi gelirleri 

yaratma potansiyeline sahiptir. 

• Tüm diğer büyük endüstriler gibi, ülkenin enerji ve hammadde kaynak zenginliği, 

ekonomik ve finansal krizler, emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar ve küresel ve yurtiçi 

ekonomik büyüme performansı gibi hususlar endüstrinin karlılık durumunda 

konjonktürel bir yapıya neden olur. Bu nedenle, bu endüstride yatırımın yapılabilirliği 

kesinlikle uzun vadeli bir yaklaşım ve orta düzeyde bir risk iştahına ihtiyaç 

duymaktadır. 

1.  Petrokimya Sanayinde Dünyadaki Gelişme Eğilimleri 

1.1. Hammadde 

Dünya’da en yüksek kapasitede üretilen petrokimyasal etilendir. Yılda yaklaşık olarak 

150 milyon ton üretilmekte ve tüketilmektedir. Nafta ve doğalgaz/LPG, etilen üretimi için 

kullanılan temel girdilerdir. Avrupa’da temel girdi olarak nafta öne çıkarken, Orta Doğu ve 

Amerika gibi hammadde kaynaklarına sahip ülkelerde Amerika’da doğalgaz/LPG daha yoğun 

olarak kullanılmaktadır. Etilen üretiminde hammadde olarak nafta kullanımı giderek 

düşmektedir 2010 yılı itibarı ile %50 olan etilen üretiminde nafta kullanım oranının 2020 

yılında %45’e gerilemesi beklenirken,  etan kullanımının ise %36’ya çıkması beklenmektedir. 
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Ek 8-Tablo 1. Bölgesel Hammadde Kullanımı 

Bölge Hammadde 

Avrupa Nafta 

Amerika Etan, LPG yoğun, nafta az yoğun 

Japonya Nafta 

Asya Nafta yoğun 

Orta Doğu Etan 

Kaynak: CMAI 

1.2. Düşük petrol piyasasının etkisi 

 2014 yılı ikinci yarısından itibaren petrol fiyatlarında hızla yaşanan düşüş trendi, petrol 

fiyatlarını 100 $/v seviyelerinden 30-40 $/v seviyelerine kadar düşürmüştür. Zaman zaman 60 

$/v seviyelerine kadar yükselme eğilimi gösterse de düşük petrol döneminin bir süre daha 

devam edeceği düşünülmektedir. Düşük petrol fiyatları ana girdi olan nafta fiyatlarını önemli 

derecede etkilemiştir.  Yüksek petrol fiyatı dönemlerinde doğal gaza dayalı üretim yapan etan 

krakerleri, nafta bazlı tesislere karşı çok yüksek maliyet avantajına sahiptiler.  Petrol fiyatları 

50 $/v seviyelerine kadar düştüğü dönemlerde, nafta bazlı üreticiler rekabet avantajı 

sağlamaktalar, hatta ürettikleri geniş ürün portföyleri dolayısı ile daha da avantajlı duruma 

geçebilmektedirler. 

Ek 8-Şekil 1. Etilen Maliyetlerinin Petrol Fiyatlarına Göre Değişimi 

Kaynak: Nexant 

1.3. ABD Kaya gazı gelişmeleri 

ABD halen 27 milyon ton etilen kapasitesi ile en büyük etilen kapasitesine sahiptir. 10 

-15 yıl öncesine kadar ABD petrokimyasal ürün üretim maliyetleri en yüksek üreticisi iken 
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yaşanan kaya gazı devrimi ile, ABD petrokimya yatırımları açısından yeni bir renösans dönemi 

başlamıştır. Kaya gazı ile çıkarılan ucuz etan ve bu etanı kullanarak üretim yapacak çok sayıda 

etilen ve etilen türevleri yatırımları başlatılmıştır.  Yatırımların önemli bir kısmı 2017-2018 

döneminde devreye girmesi beklenmektedir. Halen devam eden yatırımlardan bazıları 

aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.   

Ek 8-Tablo 2. ABD’de Devam Eden Kraker Yatırımları 

Kaynak: Nexant 

Yüksek petrol fiyatları, naftaya karşılık, ucuz kaya gazı ve etan sadece ABD’de değil 

dünyanın diğer bölgelerinde kaya gazı araştırmalarını hızlandırmıştır. Bu arada ABD kaya 

gazına dayalı yatırım kararları da verilmeye devam etmiştir.  ABD ‘de deki yatırımları nedeni 

ile avantajlı durumda olan çok uluslu firmalar 2016 yılından itibaren ABD’den etan ithaline 

başlamışlardır. Bu firmalardan, INEOS Norveç ve İngiltere, Borealis İsveç, Sabic Wilton, 

Versalis Fransa’daki tesisleri için ABD’den etan ithalatını başlatmışlardır. Ayrıca Hindistan ve 

Çin de ABD etanına bağlı yeni etan krakeri yatırım duyuruları yapılmıştır. 

Ancak devam eden düşük petrol piyasası, kaya gazına dayalı yatırımları kısmen 

yavaşlatmıştır. Daha önce verilen yatırım kararları eğer yatırım başlamış ise devam ettirilmiş, 

eğer başlamamış ise yeniden değerlendirilmek üzere ya durdurulmuş ya da iptal edilmiştir. 

Henüz yatırım kararını netleştirmemiş, daha önce duyurusu yapılmış bazı yatırımlar aşağıda 

tabloda verilmektedir. 
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Ek 8-Tablo 3. Son Yatırım Kararı Verilmemiş Bekletilen Bazı Etilen Krakerleri 

Kaynak: Nexant 

1.4. Çin’de devam eden petrokimya yatırımları 

Yakın gelecekte Çin petrokimya yatırımları devam etmekte olup, etilen kapasitesini 

%84 seviyesinde artırarak 42 milyon tona çıkaracaktır. Ayrıca şu an devam eden 17 nafta bazlı 

kraker, 5 CTO (kömürden olefin), 4 MTO (metanolden  olefin) yatırımlarının 2018 - 2020 

yıllarında devreye girmesi beklenmektedir Bu yatırımların yanısıra devam eden PDH 

(propandan propilen) yatırımları ile de Propilen kapasitesi de 36 milyon tona ulaşacağı 

beklenmektedir. 

Ek 8-Tablo 4. Çin’de Devam Eden Kraker Yatırımları 
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2. Başarılı Ülke Uygulamaları 

2.1. Güney Kore   

Güney Kore Cumhuriyeti, doğalgaz ve petrol rezervlerine sahip olmamasına rağmen 

petrokimyasal üretiminde başı çeken ülkeler arasına girmeyi başarmıştır. 30 yıllık kısa tarihine 

rağmen Kore’nin petrokimya endüstrisi, ülkedeki ekonomik büyümeyi de destekleyen büyük 

bir hamle yapmıştır. Kore’deki yıllık petrokimyasal kapasite 70’lerin sonlarında Ulsan’daki 

tesislerde nafta parçalanmasıyla üretilen 155 bin ton etilendi. 1979 sonlarında ikinci petrokimya 

kompleksi 350 bin ton yıllık kapasite ile Yeochun’da kurulmuştur. 1980 sonları ve 1990’ların 

başlarında üçüncü petrokimya tesisinin kurulmasıyla ve sürekli geliştirme projeleri 

yürütülmesiyle 1980’li yılların sonlarında yaklaşık bu miktarın dört beş katına kadar ulaşmıştır. 

Bugün Güney Kore etilen üretimi 8.455 bin ton/yıl’a ulaşmıştır.   

Bu başarıyı etkileyen faktörler; sektörün gelişmesi için devlet desteği, devlet tarafından 

yapılan iyi bir stratejik planlama, rekabetçi pazar koşulları ile devlet kontrolünde mücadele, 

başarılı kriz yönetimi, ülkenin Japonya ve Çin arasında köprü konumunda olması ile sağladığı 

lojistik avantaj, büyük Çin pazarına yakınlığı, uluslararası ekonomiler için lojistik lider olması, 

bilgiye dayalı ve yüksek katma değerli ürünlerin üretimine dayanan ekonomisidir. 

2.2.Singapur 

Singapur’da petrol ve petrokimya sektörü 1961 yılında Shell’in ilk rafinerisini kurması 

ile başlamış, hızlı bir gelişme göstererek 1970 yılında Singapur dünyanın üçüncü büyük rafineri 

merkezi haline gelmiştir. Singapur, benzer büyüme başarısını petrokimya sektöründe de 

göstermiştir. 2000 yılında Jurong Adası’nın resmi olarak açılması ile birlikte devam eden yirmi 

yıllık büyüme planı hayata geçirilmiştir. Singapur bugün dünyanın en büyük on petrokimyasal 

üretim bölgelerinden biridir. 2009 yılı ülke toplam üretiminin %37,4’ünü oluşturmakta olup 

üretim değeri 79,8 milyar dolardır.  

Singapur bir şehir devleti olarak bugün, dünyanın en iyi finans merkezlerinden biri, iyi 

bir liman, tercih edilen hava yolları veya turizm merkezi olarak bilinir. Ancak bütün bu 

özelliklerinin ötesinde Singapur bir üretim üssüdür. Hammadde için doğal kaynakları, madeni, 

petrolü ve doğal gazı yoktur. %20’si denizin doldurulması ile kazanılan 715 km2, 62 küçük 

adadan oluşan küçük bir ülke olmasına rağmen, dünyanın en iyi entegre olmuş kimya ve 

petrokimya üretim merkezlerinden biridir.  



90 

Jourong Adası Singapur petrokimya sektörünün merkezidir. Şirketler ada içerisinde alt 

yapı ve utiliteleri paylaşarak işletme maliyetlerini düşürürler ve hükümetin sağladığı vergi 

teşviklerinden faydalanırlar. Chevron, ExxonMobil, Royal Dutch Shell ve Singapore Petroleum 

Company gibi çok sayıda uluslararası şirket bu network alanında faaliyet göstermektedir. 2010 

yılında devreye giren Shell, 2013 yılında devreye giren Exxon Mobil etilen fabrikaları ile 

Singapur etilen kapasitesi 4 milyon tona yükselmiştir. Yüksek üretim kapasitelerine sahip 

olmasına rağmen, sınırlı ülke nüfusu nedeni ile iç tüketimi oldukça düşüktür. Petrokimyasal 

ürünlerin büyük çoğunluğu ihracat pazarlarına odaklanmıştır. Bazı ürünlerde üretim 

kapasitelerinin üzerindeki ihracatlar, Singapur’un bir ticaret üssü gibi kullanılması ve ithalattan 

ihracatın da yüksek miktarlara ulaştığını göstermektedir. 

2.3. Japonya 

Japonya 2. Dünya savaşı sonrası en hızlı gelişmeyi kimya ve petrokimya sanayisinde 

yaşamıştır. 1958 yılında naftaya bağlı ilk etilen fabrikasını kurmasının ardından çok hızlı 

gelişme kaydetmiştir. Bugün itibariyle 8,7 milyon ton etilen kapasitesi ile dünyanın 4. büyük 

üreticisidir. Etilen’in yanı sıra 6,5 milyon ton benzen, 8 milyon ton ksilen, 4 milyon px, 2,3 

milyon ton AYPE, 3 milyon ton PP kapasitesi ile Japonya çok önemli bir petrokimyasal üretim 

merkezidir. Tüm bu ürünlerde dünyada ilk beş içerisinde yer almaktadır. 

Yurt içi tüketiminin sınırlı olması nedeni ile de Japonya hemen hemen tüm 

petrokimyasal ürünlerde net ihracatçı konumundadır.  Ürettiği ürünlerin yaklaşık %80’i yurt 

içinde tüketilirken %20’si de ihraç edilmektedir. Bugün Japonya’da (ortalama etilen kapasitesi 

500 bin ton olan) 15 entegre petrokimya kompleksi bulunmaktadır. Japonya ayrıca en çok 

araştırma yapan ve lisans geliştiren ülkedir. Petrokimya ürünlerinde Japon lisanslı üretimler 

tüm dünyaya yayılmıştır. Lisans dışında geliştirdiği katalizör ve değerli kimyasallarla da 

Japonya petrokimya sektörünün önde gelen oyuncularından biridir.  

Uluslararası Standartlar ve Yükümlülükler: DTÖ tarafından 2001-2016 yılları arasında 

resmi olarak açılan anti-damping soruşturmalarında en büyük artış kimya ürünleri ve plastik-

kauçuk sektörlerinde gözlenmiş olup 1747 adettir.  Ağırlıklı olarak Hindistan, Çin, ABD gibi 

ülkeler, aynı zamanda en korumacı ülkeler olup, küresel anlamda rekabet edebilirliğini 

yalnızca yeni yatırımlara değil, yerli üreticilerini korunma ve destekleme politikalarına 

borçludurlar. 
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REACH uygulamaları, AB ye yapılan kimyasal ihracatlarında ECA’ya kayıt sistemi 

zorunluluğu getirilmiştir. Kayıt sistemi ihracat yapan ülkeler için maliyet yükü getirmektedir. 

Ayrıca kısıtlanmış kimyasal maddelerin AB sınırlarında girişi de yasaklanmıştır. Bazı ülkeler 

kendi ülkelerine yapılan ithalatlar için kendi büyükelçiliklerinden izin almak ve kayıt ettirmek 

şartı getirmişlerdir. 

2. Türkiye’de Genel Durum

2.1. Türkiye’de Petrokimya 

Petrokimya sanayi faaliyetleri Türkiye'ye 1960'lı yıllarda başlamış olup kısa sürede hızlı 

bir gelişim göstermiştir. Ülkemizde sektörün en büyük üreticisi PETKİM’dir. PETKİM’in ilk 

kompleksi Kocaeli Yarımca'da, ikinci kompleksi Aliağa'da kurulmuştur. Petkim Yarımca 

Kompleksi çalışır durumdaki 5 fabrikası (SBR, CBR, KS, BDX, PS) ile birlikte.  01.11.2001 

tarihinde TÜPRAŞ’a devredilmiştir. TÜPRAŞ Yarımca’daki petrokimya tesislerinde ekonomik 

nedenlerden dolayı PS ve BDX üretimini 2005 yılında, SBR ve CBR üretimini 2007 yılında, 

KS üretimini 2008 yılında durdurarak petrokimya üretim faaliyetlerine son vermiştir. 

 Petkim üretim faaliyetlerine Aliağa Kompleksi'nde devam etmektedir. Petkim 

30.05.2008 tarihinde özelleştirilerek %51 hissesi Azerbaycan SOCAR Firmasına 

devredilmiştir. 2012 yılında yapılan ikinci özelleştirme ile Devletin elinde bulunan %10’luk 

kısım da SOCAR şirketine satılmıştır. Türkiye’nin tek entegre petrokimya tesisi olan 

PETKİM’in kapasitesini kar marjı yüksek ve katma değer yaratan ürünlerle artırmayı, ilk 

başlangıç yatırımı olarak da hammadde güvenilirliğini sağlamak amacıyla PETKİM’in Aliağa 

Petrokimya Tesislerinde rafineri yatırımı başlatmıştır. 2011 yılında temeli atılan rafinerinin 

2018 yılında devreye girmesi beklenmektedir. 

Türkiye’nin ilk rafineri-petrokimya entegrasyonu yatırımı ile Türkiye’nin en büyük 

ihtiyacı olan petrokimyasal hammadde olan nafta ihtiyacının büyük bir bölümü yurt içinden 

karşılanır duruma gelecek sektörün en önemli sorunu olan dışa bağımlı hammadde sorunu 

ortadan kalkacaktır.   

Petkim dışında temel petrokimya sanayinde; polistiren üreten Aschem (BaşerKimya), 

genleştirilebilir polistiren üreten Eastchem, dimetil tereftalat (DMT) üreten Advansa Sasa 

ülkemizin diğer petrokimyasal hammadde üreten kuruluşlarıdır. Türkiye’de polietilen tereftalat 

(PET) üretimi Artenius ve Meltem Kimya tarafından gerçekleştirilmektedir. 
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Ek 8-Tablo 5. Türkiye 2016 Petrokimya Kapasiteleri 

Şirket Ürünler Miktar (ton) 

Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Termoplastikler 740.000 

(PVC, AYPE, YYPE, PP) 

Elyaf Hammaddeleri 284.000 

(MEG, ACN, PTA) 

Diğer Petrokimyasallar 2.483.850 

Petkim Toplam 3.507.850 

Aksa Akrilik Kimya San. A.Ş ELYAF 308.000 

Sasa Polyester San. A.Ş. ELYAF, DOTP 60.000 

Indorama Ventures Pet San. PET 302.000 

Polyplex PET 80.000 

Meltem Kimya Ve Tekstil San. PET, DOTP 36.000 

Başer Kimya San. Tic. A.Ş. PS 50.000 

Köksan Pet Ve Plastik Amb.San. PET 180.000 

Koza Polyester San.Ve Tic.A.Ş. ELYAF, DOTP 96.000 

Korteks Mensucat San. Ve Tic. A.Ş. ELYAF 120.000 

Plastifay Kimya Endüstrisi A.Ş. DOP 40.000 

Eastchem EPS 75.000 

Toplam 4.854.850 

Kaynak: (Petkim Verileri + ICIS) 

Türkiye, Çin’den sonra dünyada en çok Petrokimya ürünü ithal eden 2. ülke 

konumundadır.  Çin son zamanlarda yaptığı yatırımlarla pek çok üründe dışa bağımlılığı 

azalmaktadır. Çin’in son yıllarda PE’lerde %74, PP’de %90, PVC’de de tamamını kendi iç 

kaynaklarından karşılayabilecek seviyeye gelmiştir. Bu yönüyle ülkemiz petrokimyasal 

ürünlerde dünyadaki ithalata bağımlı olan en yüksek ülkesi durumundadır. Petrokimya 

ürünlerinin tüketimindeki büyüme hızı ise GSYİH’daki büyüme hızının yaklaşık iki katı 

düzeyindedir. Yoğun sermaye ve teknoloji gerektiren sektörde Petkim Aliağa kompleksinde 

üretime başlandıktan sonra 2016 yılına kadar yurt içi talebin en fazla olduğu plastik 

hammaddelerinde %100’ün üzerinde; kompleks genelinde ise %60 kapasite artışı yatırımı 

gerçekleştirilmesine rağmen hızla artan talebe paralel bir büyüme olamamıştır. Bunun nedeni 

ise tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de de petrokimyasal ürünlere olan talebin beklenenin 

üzerinde artış göstermesidir.  

Petkim Aliağa kompleksi kurulduğu yıllarda ülke ihtiyacının %70’i yurt içi üretimle 

karşılanır durumda iken günümüzde artan talebi karşılayacak yatırımların yapılmaması nedeni 

ile yerli üretimin payı hızla azalmakta ve yurt içi talebinin ortalama olarak %80’i ithalatla 

karşılanmaktadır.   
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2.2. Petrokimyasal Ürünlerin Yurt İçi Talebi ve Talep Projeksiyonu 

Petrokimyasal ürünlerde yurt içi talebi global krize kadar yaklaşık %10 civarında 

artarken yaşanan global krizin etkisi ile 2008 yılında bir önceki yıla göre %10 oranında 

azalmıştır. Petrokimyasal ürün talebinin 2023 ve 2030 yılları için yapılan tahmini aşağıda yer 

alan tabloda verilmektedir.  

Projeksiyon için temel artış oranı, 2005 ve 2015 yılları arasındaki 10 yıllık süreçteki 

artış oranına göre belirlenmiş olup, bu süreçte en yüksek talep artış hızı toplamda %9.2 ile lastik 

hammaddeleri grubunda, ürün bazında ise sırasıyla %21 ve %10’luk artışlarla KS ve LAYPE 

ürünlerinde görülmektedir. Türkiye petrokimya sektöründe arz, taleple aynı hızla 

artmamaktadır. İç pazarın büyüklüğü nedeniyle Dünyadaki diğer üreticiler için, Türkiye hedef 

pazar konumundadır. Yurt içi pazarın kaybedilmemesi, katma değerin yurt içinde kalmasının 

sağlanması ve istihdam yaratılması amacıyla sektörde yeni yatırımların hızlandırılması 

gereklidir. 

Ek 8-Tablo 6. Petrokimyasal Ürünlerin Yurt İçi Talebi ve Talep Projeksiyonu (Bin Ton) 

2015 2016 YILLIK 

DEĞİŞİM 

% 

TALEP TAHMİNİ 

ÜRÜNLER A* (10 YILLIK) 

GTİP 
FİİLİ 

TALEP 

FİİLİ 

TALEP 
2023 2030 05-15 HIZI% 

POLİMERLER 4,478 4,519 0,9 6,92 10,893 5,7 

 PVC (süsp.+emül.) 
3904.10.00.00.11 

3904.10.00.00.19 
901 856 -5 1,034 1,25 2,7 

 AYPE 3901.10.90.00.11 542 585 7,9 831 1,179 5,2 

 LİNEER AYPE 3901.10.10.00.00 357 360 0,8 740 1,521 10 

 YYPE 3901.20.90.00.11 727 733 0,8 1,151 1,809 6,7 

 PP 3902.10.00.00.00 1,593 1,645 3,3 2,783 4,71 7,8 

 PS  

(antişok+kristal+diğer) 
3903.19. 358 340 -5 380 425 1,6 

 ELYAF HAMMAD. 1,218 1,305 7,1 2,449 2,901 5,9 

 ACN 2926.10.00.00.00 384 400 4,2 598 895 5,9 

 PTA 2917.36.00.0011 492 530 7,7 812 1,245 6,3 

 MEG 2905.31.00.00.00 342 375 9,6 1,039 761 5,5 

LASTİK HAMMAD. 282 283 0,4 849 3,002 9,2 

E-SBR+S-SBR 4002.19 63 58 -7,9 48 40 -2,7 

CBR 4002.20.00.90.00 36 38 5,6 76 154 9,5 

KS 
2803.00.00.90.11 

2803.00.80.90.11 
183 187 2,2 725 2,809 21,4 

 DİĞERLERİ 102 106 3,9 128 160 2,2 

 PA 2917.35.00.00.00 64 67 4,7 72 76 0,9 

PET 
3907.60.20 

3907.20.99 
723 746 3,2 956 1,224 3,6 

DOP 2917.32.00.00.00 8 6 -25 6 7 0 

GENEL TOPLAM 6,08 6,213 2,2 10,346 16,956 5,8 

(*) A:  2005-2015 arası fiili ortalama yıllık büyüme hızının, 2015 fiili talebine uygulanması ile yapılan tahmin 
Kaynak: (TÜİK İthalatları + Petkim Sektör Araştırması) 
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3. Hedeflere Ulaşılmasının Önündeki Başlıca Sorunlar

3.1. Mevzuattan Kaynaklanan Sorunlar 

3.1.1.ÖTV sorunları 

Rafineri petrokimya entegrasyonunda ÖTV mevzuatı yatırımcılar için ciddi bir sorun 

olmaktadır. Rafineri ürünleri genel olarak ÖTV’ye tabi ürünlerdir.  Petrokimya ürünleri ise 

ÖTV’den muaftır.  Sektörün özelliği gereği, rafineri petrokimya entegrasyonu ile sinerji 

yaratmak amacı ile rafineri- petrokimya arasında çok sayıda ürün alışverişi olmaktadır. Bu 

ürünlerde ÖTV uygulaması durumunda maliyet yükü yatırımların fizibilitesini olumsuz 

etkilemektedir. Ayrıca ÖTV’ye tabi petrokimyasal ürünlerde, mevcut mevzuat gereği ithalat 

yurt içi satın almaya göre daha cazip hale gelmektedir. Bu durum yurt içi kaynaklara bağlı iç 

satışı ve sektörün yatırımlarını olumsuz etkilemektedir. 

3.1.2. İthalat kolaylığı 

3.1.2.1. Dahilde işleme rejimi ithalatı cazip hale getirmektedir 

Ülkemizde ihracat teşvik aracı olarak yaygın bir şekilde DİR sistemi kullanılmaktadır. 

İhracatı artırmak amacı ile getirilen DİR Rejimi, mevcut uygulamaları ile ihracattan ziyade 

ithalatı cazip hale getirmektedir. Bu sistem aslında ihraç edilen ürün içerisinde kullanılan 

hammaddenin ithalatında, korunma ve damping önlemleri dahil, her türlü vergiden muaf 

olunmasını sağlamaktadır.  Özellikle açılan uluslararası soruşturmalar sonucu haksız rekabeti 

engellemek için konulan anti damping vb. vergilere DİR kapsamındaki ithalatta muafiyet 

tanınması haksız rekabetin devam etmesine neden olarak yurt içi üreticiye zarar vermektedir. 

3.1.2.2. Serbest Ticaret Anlaşmaları 

Petrokimya sektöründe güçlü ülkelerle yapılan STA anlaşmalarında, gümrük 

vergilerinin sıfırlanması sektördeki mevcut üretimin rekabet gücünü ve yatırımların 

fizibilitesini olumsuz etkilemektedir. Örn. Güney Kore, Singapur. 

3.1.2.3. Uluslararası Anlaşmalar Kaynaklı Sorunlar 

Gümrük Birliği, STA ve TTA gibi uluslararası anlaşmalarla diğer ülkelere tanınan 

gümrük vergisi avantajları petrokimya sektörünün gelişimin önündeki en büyük engellerden 

biridir. Avrupa kimya sanayinde net ihracatçı durumundadır. 1996 yılında imzaladığımız 

gümrük birliği nedeni ile Avrupa ürünleri ülkemize gümrük vergisiz olarak girmektedir. 
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Özellikle Avrupa’da talebin daraldığı kriz dönemlerinde Avrupa menşeli ürünlerin gelebileceği 

en yakın pazar Türkiye’dir. Böyle dönemlerde Türkiye’ye gelen ürünlerde fiyata bakılmaksızın 

ülkemize doğrudan sokulması yerli üreticileri zor durumda bırakmaktadır. Hammadde zengini 

durumunda olan Ortadoğulu ülkeler düşük maliyet yapıları nedeniyle, Türkiye’de kalıcı üretim 

yatırımı yapmak yerine, antrepo açarak mal satmayı daha cazip bulmaktadırlar.  

Diğer yandan STA anlaşmaları giderek yaygınlaşmaktadır. Bugüne kadar Türkiye 

olarak 19 kadar ülke ile serbest ticaret anlaşması imzalamıştır. 18 ülke/ülke grubu ile hali 

hazırda STA müzakereleri devam etmekte olup, 13 ülke/ülke grubu nezdinde de STA 

müzakerelerine başlama girişiminde bulunulmuştur. 

3.2. Kurumsal Yapılanmadan Kaynaklanan Sorunlar 

3.2.1. Yüksek enerji maliyetler 

Petrokimyasal üretimleri enerji yoğun proseslerdir. Ayrıca sadece enerjinin maliyetleri 

değil, enerjinin kalitesi de prosesler için önemlidir. Ulusal şebekeye bağlı olarak kurulan 

tesislerde anlık dalgalanmalar telafisi zor maliyetlere neden olmaktadır. 

Petrokimya sektöründe rekabet edilen ülkelerin, bir kısmı ülkemizle karşılaştırıldığında 

enerji üretimi açısından önemli avantajlara sahiptirler.  Ortadoğu ülkeleri zengin petrol ve doğal 

gaz kaynaklarına sahiptir. ABD son dönemlerde yaşanan kaya gazı nedeniyle doğal gaz fiyatları 

açısından avantajlı hale gelmişlerdir. Çin, Almanya, G.Afrika gibi ülkeler de zengin kömür 

yataklarına sahip olmanın avantajını kullanmaktadırlar. Fransa gibi bazı AB ülkeleri ile G.Kore 

ve Tayvan gibi ülkeler nükleer enerjiye bağlı ucuz enerji üretimleri nedeni ile rekabetçi ve 

sürdürebilir üretime devam edebilmektedirler. 

Buna bağlı olarak Dünyada doğalgaz fiyatlarının seviyelerine bakıldığında (Milyon 

BTU olarak), S. Arabistan’da 0,45 USD, İran’da 1,21 USD,  ABD’de 2,74 USD, Çin’de 4,20 

USD, Türkiye’de ise 6-7 USD civarında olduğu görülmektedir. Elektrik ve doğal gaz 

fiyatlarının yüksek olması nedeni ile petrokimyasal proseslerde enerjiye dayalı maliyetler 

rekabetleri olumsuz etkilemektedir.  

3.2.2. Teknoloji eksikliği 

Petrokimya sektöründe büyük ölçüde bilgi, teknoloji ve lisans bakımından dışa 

bağımlılık devam etmektedir. Kurulmuş tesisleri çalıştıracak yeterli tecrübe ve bilgi birikimi 
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oluşmuştur. Ancak yeni bir fabrikayı, tasarlayacak, temel ve detay mühendisliğini tasarlayacak 

bilgi birikimi yoktur. Bu da yeni yatırımların maliyetini yükseltmektedir.  

3.2.3. Mevzuat ve bürokrasi 

Yatırım döneminde tüm kamu kuruluşları yanı sıra yerel yönetimlerinde devreye girdiği 

çok uzayan izin süreçleri bürokratik işlemlere neden olmaktadır. Türkiye’de Petrol Piyasası 

Kanununa kapsamında EPDK’dan alınan işleme lisansı (petrokimya) ile petrokimya üretimi 

yapılabilmektedir. Türkiye’de Petrokimya sektöründe işleme lisansı kapsamında EPDK 

tarafından ciro üzerinden alınan katılım payı üretim maliyetlerini olumsuz etkileyerek ithal 

ürünler karşısında yerli üreticilere haksız rekabet ortamı yaratmaktadır. Petrokimya 

şirketlerinden hammadde temin eden plastik, boya, elyaf sanayi gibi tüm alt sektör grupları 

Petrol Piyasası Kanunu lisans kapsamı dışında tutulmuştur.  

3.2.4. Çevresel mevzuatlar 

Seveso, toprak kirliliği, su deşarj limitleri, hava emisyonları bu kirliliklerin bakanlıkça 

online izlenmesi, gibi her gün AB mevzuatlarından tercüme edilerek çıkarılan mevzuatlar ve 

yönetmeliklerin takibi ve uygulanması giderek kaldırılamaz bir yük haline gelmektedir.  

3.3.  İnsan Kaynaklarından Kaynaklanan Sorunlar 

Kimya sektöründe yaşanan en büyük sıkıntılardan birisi de iyi yetişmiş insan kaynağının 

ülke nüfusunun çok altında olasıdır. Ülkemiz genç nüfusu, birçok AB ülkesinden sayıca fazla 

ve sürekli artış eğilimi göstermektedir. Buna rağmen teknolojinin yoğun olduğu ve güncel 

gelişmelerin yakın takip edilmesinin zorunlu olduğu kimya ve petrokimya sektörlerinde yeterli 

donanıma sahip insan kaynağı sıkıntısı çekilmektedir.  

3.4. Altyapıdan Kaynaklanan Sorunlar 

3.4.1. Kümelenme eksikliği 

Tüm dünyada petrokimya şirketleri belirli üretim bölgelerinde rafineri, petrokimya ve 

buna bağlı türev ürünleri üretecek şekilde konumlanmış entegre üretim bölgeleri şeklindedir. 

Bu yerleşimin oluşturduğu sinerji petrokimyasal yatırımları cazip hale getirmektedir. Daha 

önce kümelenme düşüncesi ile oluşturulan Yarımca ve Aliağa bölgelerindeki rafineri 

petrokimya entegrasyonu özelleştirme politikaları sonucu ortadan kalkmıştır.  
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3.4.2. Yatırım ortamı eksikliği 

Petrokimya yatırımları konum itibarı ile lojistik avantaja sahip bölgelerde 

oluşturulmaktadır. Ancak ülkemizde, Orman kanunu, Mera kanunu, Zeytin kanunu, kıyı kenar 

kanunu vs. gibi yasal nedenlerle uygun yatırım arazisi bulmak zorlaşmaktadır. 

3.5. Halkla İlişkilerden Kaynaklanan Sorunlar 

Kimyasal ürünler ve plastiklerle ilgili çevresel etkileri konusunda kamuoyunda eksik 

ve yetersiz bilgiden kaynaklanan negatif bir algı bulunmaktadır. Bu algı zaman zaman basın 

ve bazı STK’lar tarafından da körüklenmektedir. Bu algı yeni yatırım kararlarını da olumsuz 

etkilemektedir. Örn: ÇED toplantılarında halktan gelen protestolar 

4. Plan Dönemi Perspektifi

4.1. Uzun Vadeli Hedefler (15 yıllık Perspektif, Vizyon vb. ) 

Vizyon: Sürdürülebilir gelişme için katma değeri yüksek, orta ve yüksek teknoloji ile 

çevre dostu ürünler üreterek dünya kimya sanayiinde üretim ve ihracat payını arttırmak, ithalata 

bağımlılığını azaltmak 

İhraç edilen ürünlerin Türkiye’nin ihtiyacı olduğu ürünlere dönüştürülerek katma değer 

yaratılması, 

4.2. Kısa–Orta Vadede Gerçekleştirilebilecek Yatırımlar   

4.2.1. Petrokimya Sektöründe Yan ürünlerin Değerlendirmesi ile Yapılabilecek 

Yatırımlar 

4.2.1.1. Kauçuk Hammaddeleri 

4.2.1.1.1.  1,3 Bütadien Ayırma (BDX) Fabrikası 

1,3 Bütadien Ayırma (BDX) yatırım projesi, Etilen Fabrikası yan ürünü olan C4 

karışımının katma değeri yüksek ürüne dönüştürülmesi stratejisi çerçevesinde 

gerçekleştirilebilecek yeni bir yatırım projesi niteliğindedir.  

Kauçuk hammaddesi üretiminin gerçekleşmesi için BDX yatırım ile birlikte zincir 

üretim şeklinde SBR yatırımının da yapılması gereklidir.  
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4.2.1.1.2. Stiren Bütadien Kauçuğu (SBR) Fabrikası 

SBR Fabrikası, BDX Fabrikasının ürünü olan 1,3 Bütadien’i tüketen bir fabrika 

niteliğindedir. 

1,3 Bütadien’in en büyük tüketim alanlarından olan (yaklaşık %60’ı) SBR, doğal 

kauçuk yerine kullanılmak üzere geliştirilmiş, dünyada en çok kullanılan sentetik kauçuktur. 

Çeşitli oranlarda kopolimerleri bulunur ve çok iyi mekanik özelliklere, esnekliğe ve sürtünme 

direncine sahiptir. Taşıt lastikleri (%65-70), ayakkabı, mekanik parçalar, kaplamacılık, 

yapıştırıcı, sızdırmazlık elemanları, otomotiv parçaları ve lateks uygulamalarında kullanılır. 

Ayrıca taşıyıcı bantlar, oyuncaklar, örtüler, halı tabanları da SBR’den üretilmektedir. 

SBR’nin en önemli kullanım alanı taşıt lastiği üretimidir. Ülkemizde büyük lastik 

üreticileri bulunmakta olup, mevcut durumda SBR üretimi bulunmamakta ve ülkemiz SBR 

ihtiyacının tamamını ithalat yoluyla karşılanmaktadır. TÜİK verilerine göre 2016 ve 2017 

yılında sırası ile 59.208 ton ve 58.791 Dolar E-SBR ve S-SBR ithalatı yapılmıştır.  

4.2.1.1.3. Polibütadien Kauçuğu (PBR) Fabrikası 

Polibütadien Kauçuğu bir tür cis izomerli sentetik kauçuk türüdür. Tabi kauçuğa benzer 

ve sürtünme dayanımına ve çatlamalara karşı dirence, çok iyi yüksek ve düşük sıcaklık 

özelliklerine sahiptir. Taşıt lastiklerinde, SBR ile birlikte antişok Polistiren üretiminde, çok az 

kısmı hortum, kemer, conta, vibrasyon önleyici, oyun topları, golf topları, ayakkabı, kablo 

izolasyonu ve sünger üretiminde kullanılmaktadır. 

PBR’nin en önemli kullanım alanlarından biri taşıt lastiği (%40 yolcu, %50 kamyon) 

üretimidir. Ülkemizde büyük lastik üreticileri bulunmakta olup, mevcut durumda PBR üretimi 

bulunmamakta ve ülkemiz PBR ihtiyacının tamamı ithalat yoluyla karşılanmaktadır.  

TUİK ithalat verileri bazında PBR için 2015 yılı yurtiçi talebi bir önceki yıla göre %3,6 

artış göstermiş olup 35.964 ton (yaklaşık 59 milyon USD) olarak gerçekleşmiştir. Yatırımın 

hayata geçirilmesi ile yurtiçinde önemli lastik üreticilerinin tamamını ithalat yoluyla 

karşıladıkları artan talep, yerli üretim ile karşılanabilecektir.  

4.2.1.2. Akrilonitril Bütadien Stiren (ABS) 

En yaygın kullanılan mühendislik plastiklerinden biri olan Akrilonitril-Bütadien-Stiren 

(ABS); bir dien kauçuğu üzerine akrilonitril ve stirenin aşılanması ile elde edilmektedir. 

ABS’nin genel maksat türlerinin yanında, yüksek darbe dayanımına sahip, ısıya dayanıklı, 
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yanmaz, kaplamada kullanılabilen, soğuk işlenebilen, genleşebilen, saydam, mat, köpüklü ve 

levha olarak kullanılabilen türleri de mevcuttur. Diğer plastiklerle ABS/PVC, ABS/PC, 

ABS/Naylon, ABS/PBT (polibütilen tereftalat) gibi çeşitli alaşımları bulunmaktadır. 

ABS’nin elektrik/elektronik ve otomotiv sektörlerindeki kullanımı giderek artmaktadır. 

ABS, televizyon, bilgisayar, radyo, müzik seti kabinleri, buzdolabı, dikiş makinası, çamaşır ve 

bulaşık makinası, elektrik süpürgesi, saç kurutma makinası, telefon gibi ürünlerin yapımında 

geniş kullanım alanı bulmaktadır. İş makinaları, otomotiv sanayi, otomobillerin iç ve dış 

aksamları ABS’nin başlıca kullanıldığı yerlerdir.  

Boru ve boru bağlantıları, inşaat sektöründe kullanılan ürünler, dinlenme/eğlence 

araçları (oyuncak, bot, mobil evler gibi), ofis araçları ise (hesap makinası, kalemtıraş, kalem, 

fotokopi makinasının kâğıt konulan rafları gibi) ABS’nin diğer önemli kullanım alanlarıdır. 

TÜİK ithalat verileri bazında ABS için 2015 yılı yurtiçi talebi bir önceki yıla göre %12,2 

artış göstermiş olup 110.932 ton (yaklaşık 203 milyon USD) olarak gerçekleşmiştir. 

4.2.1.3. Karbon Siyahı (KS) 

Gaz veya sıvı haldeki hidrokarbonların kısmi yanma veya termik parçalanmasıyla elde 

edilen ince dağılmış yapısal olarak grafite benzeyen Karbon Siyahı kauçuk sanayinin ana 

bileşenlerinden biridir. Karbon Siyahı ürün yapısına ve tanecik büyüklüğüne göre sert ve 

yumuşak tür olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 

Hem sert hem de yumuşak ürün türlerini üretecek olan ve 120 KTY kapasite ile 

kurulması planlanan Karbon Siyahı Fabrikası yatırım projesi ile Etilen Fabrikası yan ürünü olan 

Aromatik Yağın katma değeri daha yüksek bir ürün olan Karbon Siyahına dönüştürülmesi 

amaçlanmaktadır. 

Kauçuk endüstrisinin ana girdilerinden olan Karbon Siyahı ürünü, otomobil lastiği 

üretiminde kullanılan en önemli hammaddelerden birisidir. TUİK ithalat verileri bazında 

Karbon Siyahı için 2015 yılı yurtiçi talebi bir önceki yıla göre %1,9 artış göstermiş olup 

182.861 ton (yaklaşık 173 milyon USD) olarak gerçekleşmiştir. 

  TÜİK verilerine göre 2016 ve 2017 yılında sırası ile 187.204 ton ve 186.388 ton Karbon 

siyahı ithalatı yapılmıştır.  
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4.2.1.4. Etoksilat Fabrikası 

EO/EG Fabrikalarında Etilen Oksit Saflaştırma Ünitesi’nin kurulması ile Yüksek 

Saflıkta Etilen Oksit (HPEO) üretimi gerçekleştirilmesi ile bu üniteden üretilecek olan HPEO 

hammadde olarak kullanılması ile Etoksilat üretilebilmektedir.  

TÜİK ithalat verileri bazında 2015 yılı yurtiçi talebi bir önceki yıla göre %1,4 artış 

gösteren ve 71.946 ton (yaklaşık 142 milyon USD) olan, tamamen ithalat yoluyla karşılanan 

Etoksilat ürünlerin üretimini EO/EG’un saflaştırılması ile yurt içinde üretmek mümkündür.  

Etoksilat ürünleri başlıca deterjan (sıvı, toz), çeşitli temizlik malzemeleri, kişisel bakım  

ürünleri, kozmetik, tekstil, tarım kimyasalları, inşaat, boya sektörleri ve kaplamacılık gibi 

alanlarda kullanılmaktadır.  

4.2.1.5. Stiren Fabrikası 

Stiren Fabrikası yatırım projesi ile Türkiye’de tüketimi olmayan benzenin ihraç edilmesi 

yerine kurulacak yeni tesislerde değerlendirilerek katma değeri daha yüksek olan ürünlere 

dönüştürülmesi mümkündür. 

Stiren Polisitiren üretimi ile entegre planlandığında entegrasyonun tam olarak 

sağlanması ile yatırım fizibil hale gelmektedir. 

Türkiye’de Stiren türevlerine olan talep hızla artmaktadır. TUİK ithalat verileri bazında 

Stiren için 2015 yılı yurtiçi talebi bir önceki yıla göre %14,4 artış göstermiş olup 262.556 ton 

(yaklaşık 323 milyon USD) olarak gerçekleşmiştir.  

Ülkemizde stirenin en büyük tüketim alanı Polistiren (PS) ve Köpük Polistiren’dir 

(EPS). Diğer önemli tüketim alanları ise Akrilonitril-Bütadien-Stiren (ABS), Stiren Bütadien 

Kauçuğu (SBR), Stiren Akrilonitril (SAN) ve doymamış polyester’dir (UPE). 

4.2.1.6. Polistiren (PS) Fabrikası 

Stirenin polimerize edilmesiyle elde edilen Polistiren, plastik hammaddelerden biri 

olup, termoplastik maddeler içerisinde çok çeşitli kullanım alanlarına sahiptir. Polistiren kristal, 

antişok ve köpük olmak üzere üç değişik türde üretilebilmektedir. 

Polistiren yüksek yalıtım kabiliyeti ve üstün dielektrik özelliklerinden dolayı yalıtım 

malzemesi olarak; elektriksel yük taşımayan bir madde olması, seyreltik asitlere tuz 

çözeltilerine ve bazlara karşı dayanıklı olmasından ötürü meşrubat sanayi ve yiyeceklerin 
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paketlenmesinde; yük altında şekil değiştirmemesi, üstün darbe mukavemeti ve geniş bir 

sıcaklık aralığında mekanik özelliklerini kaybetmemesinden ötürü kalıp ürünleri sanayinde 

kullanılmaktadır.  

Ayrıca, ilaç ve kozmetik kutuların, buzdolabı, vantilatör aspiratör ve çamaşır makinaları 

gibi araç parçalarının, teyp makaraları, TV ve radyo bobinleri vb. elektronik cihazların, 

ışıklandırma muhafazalarının, duvar kaplamalarının, paketlemede köpüklü levhaların, yoğurt 

kaplarının imalinde kullanılır. 

Polistiren Fabrikası, PETKİM’in kurmayı planladığı Stiren Fabrikasının ürünü olan 

Stireni tüketen bir fabrika niteliğinde olup burada en önemli Stiren türevlerinden biri olan 

Polistirenin (Antişok ve Kristal türleri) üretilerek hızla artan yurtiçi talebin karşılanması 

amaçlanmaktadır. TUİK ithalat verileri bazında Polistiren için 2015 yılı yurtiçi talebi bir önceki 

yıla göre %6,0 artış göstermiş olup 359.016 ton (yaklaşık 520 milyon USD) olarak 

gerçekleşmiştir. TÜİK verilerine göre 2016 ve 2017 yılında sırası ile 340.437 ton ve 315.453 

ton Polistiren ithalatı yapılmıştır.  

4.2.1.7. Maleik Anhidrit Fabrikası 

Etilen Fabrikası yan ürünü olan C4 karışımı n-Bütan, Büten ve Bütadien gibi değerli 

bileşenleri bünyesinde barındırmakta ve değerlendirilmesi halinde potansiyel yatırımların 

gündeme gelmesini sağlamakta ve katma değeri yüksek ürünlerin üretimini mümkün 

kılmaktadır.  

Bu çerçevede C4 karışımı içerisinde bulunan n-Bütanın ayrıştırılarak katma değeri daha 

yüksek bir ürün olan Maleik Anhidrite dönüştürülmesi mümkündür. Maleik Anhidirt, en fazla 

doymamış poliester reçinelerin üretiminde kullanılmaktadır. Diğer kullanım alanları arasında 

Bütandiol, fumarik, tartarik asit ve alkid reçine üretimi bulunmaktadır.  

Maleik Anhidrit ayrıca, sıvı ve katı yağların uzun süre saklanmasında koruyucu olarak, 

tekstil sanayinde, ütü istemeyen kumaşların üretiminde, motor yağı katkı maddesi olarak, suni 

tatlandırıcılarda, kâğıt işlemede, su arıtma kimyasallarında, epoksi sertleştiricilerde, saç 

spreylerinde, farmasötiklerde, tarım kimyasallarında ve kopolimerlerde uygulama alanı 

bulmaktadır. 

Türkiye’de Maleik Anhidrit üreten kuruluş bulunmamaktadır. Yurt içi tüketimin tamamı 

ithalat yoluyla karşılanmaktadır. TUİK ithalat verileri bazında 2015 yılı yurtiçi talebin 25.991 
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ton (yaklaşık 30 milyon USD) olduğu ve bir önceki yıla göre %16 artış gösterdiği görülmüş 

olup dünyadaki optimum Maleik Anhidrit kapasitelerinin 50–60 KTY seviyesinde olduğu tespit 

edildiğinden, kurulması planlanan Maleik Anhidrit Fabrikası kapasitesi 60 KTY olarak 

belirlenmiştir. 

Yan ürünlerin değerlendirilmesi ile petrokimya sektöründe yapılabilecek potansiyel 

yatırımlar için örnek kapasiteler üzerinden yatırım rakamları, katma değer ve vb. veriler 

aşağıdaki tabloda yaklaşık olarak yer almaktadır. 

Ek 8-Tablo 7. Bazı Kısa-Orta Vade Yatırım Programı Özet Tablosu 

Yatırım Adı 
Kapasite 

(kton/yıl) 

Tahmini 

Yatırım 

Tutarı (M$) 

Ciro 

(M$/yıl) 

Katma 

Değer 

(M$) 

İstihdam (kişi) 

Yatırım 

Dönemi 

İşletme 

Dönemi 

1,3 Bütadien 100 120 300 - 300 15 

SBR 95 220 285 55 350 60 

PBR 95 160 310 50 400 90 

Karbon Siyahı 120 120 200 70 250 70 

Maleik Anhidrit 60 140 120 55 100 20 

Stiren 300 180 470 - 200 30 

Polistiren 300 160 560 80 200 30 

ABS 100 200 270 50 350 60 

HPEO 40 16 28 - 20 64 

Etoksilat 60 26 62 8 12 64 

4.2.2. Rafineri- Petrokimya Entegrasyonu İle İlgili Yatırımlar 

Petkim’in temel hammaddesi bir rafineri ürünü olan nafta olup kompleks içinde naftaya 

dayalı üretim gerçekleştirilmektedir. Bilindiği gibi Petkim hammadde güvenilirliğini 

sağlayacak olan ve ham petrolden başlayarak petrokimyasal hammaddelere yönelik üretim 

yapacak olan STAR Rafinerisi kurulma aşamasındadır. Rafinerinin devreye alınması ile 

üretilecek olan Reformat’a dayalı olarak yapılabilecek potansiyel yatırımlar aşağıda 

listelenmiştir. 
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4.2.2.1. Yeni Aromatikler Fabrikası 

Rafineri–petrokimya entegrasyonu kapsamında değerlendirilecek olan Reformat önemli 

bir hammadde kaynağıdır. Bu hammaddenin değerlendirilmesi amacıyla rafineri–petrokimya 

entegrasyonu kapsamında orta vadede yaklaşık 1000 KTY yeni bir Aromatikler Fabrikası 

kurulması ile ana ürün olarak Benzen, Paraksilen ve Ortoksilen’in yurt içi kapasitelerinin 

artırılarak bunlara bağlı yeni petrokimya yatırımları yapılması mümkündür.  

4.2.2.2. Yeni PTA Fabrikası 

Yeni Aromatikler Fabrikasında üretilecek olan Paraksilen’i hammadde olarak 

kullanacak olan yaklaşık 900 KTY kapasiteli yeni bir PTA Fabrikasının kurulması 

planlanmaktadır. Saf tereftalik asit (PTA), çeşitli polyester ürünlerin (polyester elyaf ve iplik, 

PET şişe, film) üretiminde hammadde olarak kullanılan bir petrokimyasal üründür. PTA, 

kurulması planlanan yeni Aromatikler Fabrikasında üretilecek olan Paraksilenin basınç, 

sıcaklık ve katalizörlerin etkisi altında oksidasyonu ile katı, kristal toz halinde üretilir. 

4.3. Uzun Vadede Gerçekleştirilmesi Planlanan Yatırımlar    

Türkiye’nin termoplastik ürünlere olan talebinin hızlı bir şekilde arttığı göz önüne 

alındığında, hammadde tedarik imkânlarına (nafta, etan, LPG gibi) bağlı olarak yeni bir Etilen 

Fabrikası (yaklaşık 1000 KTY kapasiteli) ve türev fabrikalarının kurulması ihtiyacı 

bulunmaktadır. Bu fabrikada üretilecek ana ürünler olan;  

Etilene Dayalı Olarak: 

• 450 KTY kapasiteli Yüksek Yoğunluk Polietilen (Gaz Fazı) 

• 450 KTY kapasiteli Yüksek Yoğunluk Polietilen/Alçak Yoğunluk Polietilen (Swing Gaz 

Fazı) 

• 400 KTY kapasiteli Polipropilen 

• Propilene Dayalı Olarak: 

• 160 KTY kapasiteli Ham Akrilik Asit 

• 90 KTY kapasiteli Glasiyel Akrilik Asit 

• 90 KTY kapasiteli Bütil Akrilat 

• 40 KTY kapasiteli 2-Etilhekzil Akrilat 

• 80 KTY kapasiteli SAP (Super Absorbent Polimer). 

Diğer Potansiyel Yatırımlar 
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Yukarıda bahsedilen yatırımlar dışında, ülkemizde ithalat miktarları çok yüksek olmamakla 

birlikte dikkate alınabilecek olan diğer potansiyel yatırımlar aşağıda listelenmektedir: 

Ek 8-Tablo 8. Diğer Potansiyel Yatırımlar Tablosu 

Etilene Dayalı Üretim Propilene Dayalı Üretim: C4’e Dayalı Üretim 

EPDM Kauçuk Fenol, Bisfenol-A, Polikarbonat 1-Büten 

EVA Aseton İzobütilen 

Etilen Propilen Kauçuğu Propilen Oksit, Poliol, MTBE 

Perkloretilen, Trikloretilen İzopren Bütil Kauçuk 

EPDM Kauçuk Propilen Glikol Kloropren Kauçuk 

SAN Adipik Asit 

Nitril Kauçuğu 

5. Hedeflere Dönük Temel Amaç ve Politikalar

5.1. Temel Amaç ve Politikalara Dönük Uygulama Stratejileri ve Tedbirler 

5.2. Mevzuat Alanında Yapılması Gereken Düzenlemeler 

ÖTV Düzenlemeleri:  Rafineri- Petrokimya entegrasyonundan maksimum düzeyde 

katma değer yaratılması için rafineri- petrokimya arasındaki ürün alışverişlerinin, Petrokimya 

sektöründe kullanılan hammaddelerin ve tesis içi tüketimlerin ÖTV uygulamasından muaf 

olması gerekmektedir. Bu kapsamda ÖTV mevzuatlarında gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 

Dahilde İşleme Rejimi İthalatı: İthalatı cazip kılan ve yurt içi üretiminin rekabet 

gücünü düşüren DİR sistemi,  ihracatı ithalata bağımlılıktan kurtaracak şekilde tamamen farklı 

bir bakış açısı ile revize edilmelidir.  DİİB kapsamında yapılan ithalatlar ticaret politikası 

önlemlerinden muaf olarak yapılmaktadır. DİR sisteminde yurt içi üretimi olan petrokimyasal 

ürünlerde düzenleme yapılarak damping ve korunma önlemi gibi ticaret politikası önlemlerine 

tanınan muafiyetin kaldırılarak haksız rekabete karşı alınan önlemlerin etkisiz hale getirilmesi 

engellenmelidir. Yurt içi üretimi olan, üretme ve yatırım potansiyeli olan sektörler ve ürünler 

belirlenmeli bu ürünler için DİR’de kısıtlamalar ve yurt içi alım zorunluluğu getirilmelidir.  

Gümrük Birliği ve STA Anlaşmaları: AB’nin anlaşma yaptığı ülkelerin Gümrük 

birliği nedeni ile ülkemizi de doğrudan  bağlaması, ürün ithalatlarında ticaret sapmalarına neden 

olmaktadır. Gümrük Birliği gözden geçirilme süreçlerinde dikkate alınmalıdır.  



105 
 

 Müzakereleri devam eden ülkelerle yapılacak STA görüşmelerinde, temel hammadde 

üreticisi durumunda olan sektörlerimizin rekabet gücünü yitirmemesi için daha aktif rol 

alınmalı, sektörel analizler yapılarak, yurt içi üretimin ve yatırımların zarar görmemesi için 

önlemler alınmalıdır.  

 Atık ve hurda plastik ithalatı: Geri dönüşüm ülke çapında mutlaka desteklenmeli ve 

geliştirilmelidir. Ancak geri dönüştürülmüş hurda ve atıkların kontrolsüz olarak ithalatı 

engellenmelidir. DİR kapsamında yapılabilen ithalat kaldırılmalı veya bu kapsamda eşdeğer 

eşya kullanımına müsaade edilmemelidir. Kontrol konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

gerekli alt yapıyı kurmalıdır. 

Yeni bir ihracat teşvik sistemi kurulması: 

Uygulama zorluğu olan ve pek çok sorunu içerisinde barındıran DİR sistemi yerine, 

direk olarak firmaların kayıtlı ihracatları dikkate alınarak, uygulanma ve denetleme kolaylığı 

olan yeni bir ihracat teşvik sistemi kurulması önerilmektedir.   

• Kayıtlı ihracatlar belirlenen miktarlar üzerinden kademelendirilerek artan 

ihracat miktarına göre artan oranlarda aşağıda örneklendiği şekilde ihracatçı 

firmalar teşviklerden yararlandırılmalıdır.  

• Kurumlar vergisinde indirim 

• İstihdam teşvik  (İşveren payının belirlenen oranlarda firmaya geri iadesi. v.b) 

• Enerji teşvik (YMM raporu ile tespit edilen enerji giderlerinin belirli oranlarda firmaya 

ger iadesinin veya indirimli elektrik/yakıt kullanmasının sağlanması)    

• Önerilen Yeni teşvik sisteminde desteklenen firmalar hammaddesini yurt içinde 

temin ediyor ise yukarıdaki örneklenen teşvik oranları artırılmalıdır.   

Yeni teşvik sitemi için yukarıda örnekleri sayılan destekler ülkemiz dinamikleri ve 

politikaları kapsamında geliştirilebileceği ve ihracatın ülke politikalarına paralel olarak 

artmasına olumlu katkı yaratacağı görüşündeyiz.  

Navlun Maliyetleri: Türkiye’de Nakliyenin tamamına yakını karayolları ile 

yapılmaktadır. Ayrıca akaryakıt fiyatları üzerindeki dolaylı vergiler nedeni navlun maliyetleri 

çok yüksektir.  

Yurt içi sanayiye ara hammadde üreten yurt içi üreticilerin üretim tesislerinden, 

Türkiye’nin belli bölgelerinde kurulacak olan lojistik merkezlere mal sevkiyatı yapacak olan 
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taşıtların deposuna teslim edilecek olan; miktarı, sınırları önceden taahhüt edilmiş ve 

denetlenebilir tutarlardaki akaryakıta vergi istisnası getirilerek, ithalatın yoğun yaşandığı 

ortamda yurt dışı üreticilere karşı yurt içi üretimin, rekabet gücünün artırılması önerilmektedir. 

Ayrıca karayollarına alternatif olarak demiryolları alt yapısında da geliştirilmesi gerekmektedir. 

5.3. Kurumsal Yapıyı İyileştirmeye Yönelik Düzenlemeler 

Enerji teşvikleri: Ülkemizin enerji açısından dezavantajlı olması nedeniyle, enerji 

yoğun sektörlerin sürdürebilir üretimleri güçleşmektedir. Firmaların rekabet güçlerinin 

desteklenmesi amacı ile, elektrik, doğal gaz v.s gibi enerji giderleri üzerindeki ek maliyetler 

düşürülmeli, enerji fiyatları yeni teşviklerle desteklenmelidir. 

Avrupa’da PVC gibi enerji yoğun ürünlerde tüketilen elektrik bir ölçüde düşük fiyatlarla teşvik 

edilmektedir.  Benzer uygulamalar ülkemize de getirilmesi sektöre yapılacak yatırımları 

artıracaktır.  

Teknoloji eksikliğinin giderilmesi: Petrokimya sektöründe büyük ölçüde bilgi, 

teknoloji ve lisans bakımından dışa bağımlılık devam etmektedir. Kurulmuş tesisleri 

çalıştıracak yeterli tecrübe ve bilgi birikimi oluşmuş, ancak yeni bir fabrikayı, tasarlayacak, 

temel ve detay mühendisliğini tasarlayacak bilgi birikimi yoktur. Bu da yeni yatırımların 

maliyetini yükseltmektedir. Kimya sektöründe istihdamın kalitesinin arttırılabilmesi için eğitim 

ve ARGE çalışmalarında yeni teşvik mekanizmalarının kullanılması önem arz etmektedir. 

Mevzuat ve bürokrasinin kolaylaştırılması: Yatırım aşamasında alınması zorunlu 

izin ve ruhsatlar için devam eden süreçler, basitleştirilmeli ve kolaylaştırılmalıdır. Yatırımcının 

muhatap olduğu kamu kuruluşları listesi azaltılmalı, hatta yurt dışı örneklerinde görüldüğü gibi 

tüm izinler tek muhatap tarafından takip edilmeli ve çok kısa bir sürede maliyetsiz olarak 

sonuçlandırılmalıdır. 

Yatırım bölgelerinde imar planlarından kaynaklanan sorunlar, hızla 

sonuçlandırılmalıdır. 

Petrokimya şirketlerinin işleme lisansı kapsamında ciroya bağlı EPDK lisansı katılım 

payı kaldırılmalıdır. Çünkü aynı piyasaya ürün veren ithalatçı firmaların böyle bir 

yükümlülükleri yoktur.  
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5.4. İnsan Kaynakları Alanında Yapılması Gerekenler 

Akademi ve Sanayi işbirliğinin geliştirilmesi için seçili eğitim kurumlarında teknoloji 

transfer ofislerinin kurularak, bu ekiplerin yurtdışındaki örneklerine benzer şekilde sanayinin 

ARGE faaliyetlerinin geliştirilmesinde kullanılması 

Ülkemizde faaliyet gösteren Kimya ve Petrokimya üreticilerinin talepleri doğrultusunda 

oluşturulacak iş gücü envanterine uygun eğitim planlarının yapılması, meslek okullarının ve 

üniversite komitelerinin girişimleri ile doğru insan kaynağının kullanılması önem arz 

etmektedir. 

5.5.  Altyapıyı İyileştirmeye Yönelik Yapılması Gerekenler 

Kümelenme ve Endüstri Bölgeleri: Günümüzde ülkelerin kalkınmasında ve 

gelişmesinde, endüstri kümelenmelerinin çok önemli rol oynadığı bilinmektedir.  

Özellikle teknoloji yoğun olan ve rafineri, petrokimya, enerji, lojistik entegrasyonu 

gerektiren büyük ölçekli kimya sektörü yatırımları endüstri bölgelerinde kurularak, çeşitli 

mekanizmalarla desteklenmeli ve yatırımların cazibesi artırılmalıdır.   

Avrupa Birliği ülkeleri ve Singapur başta olmak üzere Uzak Doğu Ülkeleri kimya 

sanayinde entegrasyonu endüstri bölgeleri ile sağlayarak sektörde rekabeti artırarak 

gelişmişlerdir.   

Dünyadaki örneklerine benzer bir şekilde, ülkemizde rafineri, petrokimya, enerji, 

lojistik entegrasyonu gerektiren büyük ölçekli kimya sektörü üretimi ve yatırımları için endüstri 

bölgelerinin kurulması ve yatırımların çeşitli mekanizmalarla desteklenmesi ile sektörün 

gelişmesi sağlanacaktır. Dolayısı ile yaklaşık  %30’u kimya sektöründen kaynaklanan ara 

hammaddedeki cari açık önemli ölçüde azalacak ve ülke ekonomisine katma değer 

yaratılacaktır.  

Yeni Yatırım Ortamlarının Belirlenmesi: Yatırım ortamının iyileştirmesi amacıyla, 

yeni yatırım alanlarının belirlenmesi aşamasında zaman zaman sıkıntı yaratan bazı kanunlarda 

düzenlemeler yapılmalıdır. Sanayi ve iskan bölgelerinin belirlenme, imar planları çıkarılmalı, 

bu hizmet tek elden yürütülmelidir.  

Kimyasal kümelenme konsepti içerisinde bölgeler belirlenmeli, yatırımcılara ücretsiz veya çok 

düşük ücretlerle tahsis edilmelidir. 



108 

EK 9: PLASTİK 

Plastik mamullerde 2017 yılının Ocak - Eylül döneminde 2016 yılının eş dönemine 

kıyasla ve miktar bazında; üretim %8,7, ithalat %4,5, ihracat %4,1, yurt içi tüketim %9,3 ve dış 

ticaret fazlası %3,8 artmıştır. Aynı dönemde ihracatın üretim içindeki payı %17’den %16’ya 

inmiş, ithalatın yurtiçi tüketim içindeki payı %7 ile aynı düzeyde kalmış ve ihracatın ithalatı 

karşılama oranı %259’dan %258’e inmiştir. 

2017 yılının 9 aylık gerçekleşmeleri dikkate alınarak yılsonunda 2016 yılına kıyasla 

miktar bazında; üretimin %9,4, ithalatın %5,2, ihracatın %3,1, yurtiçi tüketimin %10,3 ve dış 

ticaret fazlasının %1,8 artması; ihracatın üretim içindeki payının %17’den %16’ya düşmesi, 

ithalatın yurtiçi tüketim içindeki payının da %7 ile aynı düzeyde kalması ve ihracatın ithalatı 

karşılama oranının da %263’den %258’e inmesi beklenmektedir. 

2018 yılında %5 olarak tahmin edilen ekonomik büyüme ile sektörün 14 yıllık ortalama 

korelasyon katsayısı dikkate alındığında, plastik sektörünün 2018 yılında %5 civarında 

büyüyebileceği tahmin edilmektedir. Ancak, dünya ekonomisinde ve özellikle Türkiye’nin 

ihracat pazarlarında daha olumsuz gelişmeler olması halinde plastik sektör büyümesinin daha 

düşük seviyelerde şekillenmesi olasıdır. 

1. Plastik Mamul Sektörü

1.1. Üretim 

2017 yılının Eylül ayı sonu itibariyle 7,3 milyon ton ve 27,5 milyar dolarlık plastik 

mamul üretimi gerçekleşmiş olup, aynı trendle sürmesi halinde 2017 sonunda üretimin 9,7 

milyon ton ve 36,7 milyar dolara çıkması beklenmektedir. Bu durumda 2017 yılında toplam 

plastik mamul üretiminin 2016 yılına kıyasla miktar bazında %9,4 değer bazında da %8,5 

artabileceği tahmin edilmektedir. 

1.2. Plastik Mamul Üretiminin Sektörel Dağılımı 

2017 yılının Eylül ayı sonu itibariyle 7,3 milyon tonluk toplam plastik mamul üretimi 

içinde yaklaşık 2 milyon 911bin ton ile plastik ambalaj malzemelerinin başı çektiği, plastik 

inşaat malzemeleri üretiminin ise 1 milyon 601bin ton ile plastik ambalaj malzemelerini takip 

ettiği görülmektedir. 
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Ek 9-Şekil 1. Alt Sektörler Bazında Kümülatif Üretim – 2017/9 (1000 Ton) 

 

Kaynak: TUİK ve ITC Trade Statistics 

1.3. Makine Teçhizat Yatırımı 

2017 yılının Eylül ayı sonu itibariyle sektöre yapılan toplam 657milyon dolarlık 

yatırımın %35’ini presler ve diğer makineler, %20’sini enjeksiyon makineleri, 

%15’iniekstrüzyon makineleri, %21’ini de aksam ve parçalar oluşturmuştur. Şişirme 

makineleri ve termoform toplam yatırımdan sırası ile %3 ve %6 pay almıştır. 

2. Dış Ticaret 

2.1. İthalat 

2017 yılının Eylül ayı sonu itibariyle 465 bin ton ve 2 milyar 287milyon dolarlık plastik 

mamul ithal edilmiştir. Aynı trendle devamı halinde toplam plastik mamul ithalatının 2017 

sonunda 620 bin ton ve 3 milyar 49 milyon dolara erişebileceği ve 2016 yılına kıyasla miktar 

bazında %5,2 değer bazında da %4,1 artacağı tahmin edilmektedir. 2017 yılının Eylül ayı sonu 

itibariyle miktar ve değer bazında en yüksek ithalat 3920 GTİP nolu (Plastikten diğer levha, 

yaprak, pelikül, varak ve lamlar) mamul grubunda gerçekleşmiştir. Bu GTİP no’da yer alan 

mamullerin ithalatı, toplam plastik mamul ithalatının miktar bazında %44’ünü değer bazında 

da %32’sini oluşturmuştur. 

2.2. Ülkeler İtibariyle İthalat 

Türkiye her yıl 100’ün üzerinde ülkeden plastik mamul ithalatı yapmaktadır. 2014 

yılından bu yana Çin, plastik mamullerde en çok ithalatın yapıldığı ülke konumundadır. 2017 

yılının Eylül ayı sonu itibariyle Çin’in toplam plastik mamul ithalatımızdan ton bazında %26,4 
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ve değer bazında da %20 pay aldığı görülmektedir. Bunun dışında Almanya, İtalya, Güney 

Kore ve Fransa’nın toplam plastik mamullerde en büyük ithalat yaptığımız ülkeler konumunu 

koruduğu görülmektedir. 

2.3. İhracat 

2017 yılının Eylül ayı sonu itibariyle 1 milyon 199 bin ton ve 3 milyar 167 milyon 

dolarlık plastik mamul ihracatı yapılmıştır. Aynı trendle sürmesi halinde plastik mamul 

ihracatının yıl sonunda 1 milyon 599 bin tona ve 4 milyar 223 milyon dolara çıkması ve 2016 

yılına kıyasla miktar bazında %3,1ve değer bazında da %2,8 artması beklenmektedir. 2017 

yılının Eylül ayı sonu itibariyle miktar ve değer bazında en büyük ihracat 3920 (Plastikten diğer 

levha, yaprak, pelikül ve lamlar) ve 3923 (Eşya taşıma ambalajı için plastik mamuller, tıpa, 

kapak, kapsül) GTİP’lerdeki mamul gruplarında gerçekleşmiştir. Bu GTİP gruplarında yer alan 

mamullerin ihracatı toplam plastik mamul ihracatının miktar bazında %46’sını, değer bazında 

da %43’ünü oluşturmuştur. 

2.4. Ülkeler İtibariyle İhracat 

Türkiye, yaklaşık 150 ülkeye plastik mamuller ihraç etmektedir. 2017 yılının Eylül ayı 

sonu itibariyle 10 ülke, toplam ihracattan miktar bazında %46,7 değer bazında da %44,3 pay 

almıştır.2017 yılının Eylül ayı sonu itibariyle Irak, Almanya, İngiltere, İsrail ve Fransa en çok 

plastik mamul ihraç edilen dış pazarları oluşturmuştur. 

2.5. Dış Ticaret Dengesi 

Türkiye plastik mamul dış ticaretinde daima dış ticaret fazlası vermektedir. 2017 yılının 

Eylül ayı sonu itibariyle 734 bin ton ve 881milyon dolar dış ticaret fazlası verilmiştir. Dış ticaret 

fazlasının 2017 sonunda 979 bin ton ve 1,17 milyar dolara çıkması beklenmektedir. 

2.6. İç Pazar Tüketimi 

2017 yılının Eylül ayı sonu itibariyle plastik mamul sektöründe 6,5 milyon ton ve 26,6 

milyar dolarlık iç pazar tüketimi gerçekleşmiştir. Tüketimin aynı trendle sürmesi halinde yıl 

sonunda 8,7 milyon ton ve 35,5 milyar dolar olarak gerçekleşeceği ve 2016 yılına kıyasla miktar 

bazında %10değer bazında da %8,9 artacağı tahmin edilmektedir. 2017 yılının Eylül ayı sonu 

itibariyle gerçekleşen 6,5 milyon tonluk plastik mamul iç tüketimin yaklaşık 3 milyon 250 bin 

tonu otomotiv, ambalaj, inşaat ve elektronik gibi ihracatçı sektörler kanalı ile yarı mamul ve 

mamul şeklinde dolaylı olarak ihraç edilmiştir. Kalan 3 milyon 250 bin tonluk kısım ise 

doğrudan tüketici tarafından tüketilmiştir. 
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2.7. Arz ve Talep/Eş Dönem Kıyaslaması 

Plastik mamullerde 2017 yılının Ocak - Eylül döneminde 2016 yılının eş dönemine kıyasla ve 

miktar bazında; 

• Üretim %8,7,ithalat %4,5,ihracat %4,1,yurt içi tüketim %9,3 ve dış ticaret fazlası %3,8 

artmıştır. 

• Aynı dönemde ihracatın üretim içindeki payı %17’den %16’ya inmiş, ithalatın yurt içi 

tüketim içindeki payı %7 ile aynı düzeyde kalmış ve ihracatın ithalatı karşılama oranı 

%259’dan %258’e inmiştir. 

• Plastik mamullerde 2017 yılının Ocak - Eylül döneminde 2016 yılının eş dönemine 

kıyasla ve değer bazında; 

• Üretim %7,6,ithalat %3,3, ihracat %2,8, yurt içi tüketim %7,8 ve dış ticaret fazlası %1,6 

artmıştır. 

• Bu dönemde ihracatın üretim içindeki payı %12, ithalatın yurt içi tüketim içindeki payı 

%9 ve ihracatın ithalatı karşılama oranı da %139 ile aynı düzeyde kalmıştır. 

3. Plastik Hammadde Sektörü 

3.1. Üretim 

2017 yılının Eylül ayı sonu itibariyle toplam plastik hammadde üretiminin 761 bin ton civarında 

gerçekleştiği tahmin edilmektedir. Türkiye’de 2017 yılının Eylül ayı sonunda üretilen toplam 

plastik hammaddenin %31’ini AYPE, %9’unu YYPE, %15’ini PVC, %12’sini PP, %10’unu 

PS, %23’ünü de PET oluşturmuştur. 

Ek 9-Tablo 1. Plastik Hammadde Yerli Üretimi (2016/9) 

 
1000 ton 

AYPE 235,7 

YYPE 67,5 

PE 303,2 

PP 91,6 

PVC 114,1 

PS 76,6 

PET 175,6 

Toplam üretim 761 

Kaynak: PETKİM ve diğer üreticiler 
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3.2. İthalat 

2017 yılının Eylül ayı sonu itibariyle 5 milyon 424 bin ton ve 7,6 milyar dolarlık plastik 

hammadde ithalatı yapılmıştır. Yılın diğer aylarında da aynı trendin sürmesi halinde plastik 

hammadde ithalatının 2017 sonunda 2016’ya kıyasla miktar bazında %10,9, değer bazında da 

%17 artarak 7 milyon 232 bin ton ve 10 milyar 179 milyon dolar olarak gerçekleşeceği tahmin 

edilmektedir. 2017 yılının Eylül ayı sonu itibariyle miktar bazında en yüksek ithalat polietilen 

ve polipropilen de gerçekleşmiştir. Bu iki hammadde de yapılan ithalat toplam plastik 

hammadde ithalatı içinden miktar bazında %56 pay almıştır. Türkiye plastik sektörünün plastik 

hammadde tedarikinde ithalata olan yüksek bağımlılığının sürmekte olduğu ve ithalatın toplam 

arzın içinden %88 pay aldığı görülmektedir. 

Türkiye, 100’ün üzerinde ülkeden plastik hammadde ithal etmektedir. 2017 yılının 

Eylül ayı sonu itibariyle toplam ithalatın miktar bazında yaklaşık %62,8’ini değer bazında da 

%64,7’sini 10 ülkeden yapılmıştır. 2017 yılının Eylül ayı sonu itibariyle toplam plastik 

hammadde ithalatında ilk 3 sırayı S. Arabistan, G. Kore ve Almanya almış olup bu 3 ülkenin 

toplam plastik hammadde ithalatımızdan aldığı pay miktar bazında %31,7ve değer bazında 

%32,6 civarındadır. 

3.3. İhracat 

2017 yılının Eylül ayı sonu itibariyle 616 bin ton ve 827 milyon dolarlık plastik 

hammadde ihraç edilmiştir. Aynı trendle sürmesi halinde ihracatın 2017 sonunda 2016 yılına 

kıyasla miktar bazında %10,3, değer bazında %20 artacağı ve 821 bin ton ve 1 milyar 103 

milyon dolara çıkacağı tahmin edilmektedir. 2017 yılının Eylül ayı sonu itibariyle miktar ve 

değer bazında en büyük ihracat poliesataller de ve akrilik polimerlerde gerçekleşmiştir. 

Türkiye 100’ün üzerinde ülkeye plastik hammadde ihracatı yapmakta olup 10 ülke 

toplam ihracattan 2017 yılının Eylül ayı sonu itibariyle miktar bazında %49,4ve değer bazında 

%49,6 pay almıştır. 2017 yılının Eylül ayı sonu itibariyle Almanya, İtalya, Mısır, İran ve Rusya 

Federasyonu Türkiye’nin plastik ham madde ihracatında önde gelen ilk 5 ülkeyi oluşturmuştur. 

3.4. Dış Ticaret Açığı 

Türkiye plastik hammadde dış ticaretinde sürekli açık veren bir ülkedir. 2017 yılının 

Eylül ayı sonu itibariyle plastik hammadde dış ticaret açığı 4 milyon 809 bin ton ve 6,81 milyar 

dolar olarak gerçekleşmiştir. Plastik hammaddede dış ticaret açığının 2017 sonunda 6,4milyon 
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ton ve 9,08 milyar dolar olarak gerçekleşeceği ve 2016yılına kıyasla miktar bazında %10,9 

değer bazında da %16,6 artacağı tahmin edilmektedir. 

3.5. İç Pazar Tüketimi 

2017 yılının Eylül ayı sonu itibariyle plastik hammadde iç pazar tüketimi 5,6 milyon 

ton olarak gerçekleşmiş olup, yıl sonunda 7,4 milyon tona çıkması ve 2016 yılına kıyasla %8,8 

artması beklenmektedir. 

4. Sonuç

Türk plastik sektörünün en önemli sorunu olan hammadde ithalatındaki yüksek vergi 

problemi 2017 yılında da değişmemiştir. Önemli olan Türkiye’de katma değeri yüksek 

hammaddeleri üretmektir. Sektörün yurtiçinden ihtiyacını karşılayamadığı polipropilen ve 

polietilen gibi harç-ı alem hammaddeleri ithal ederken ödediğimiz vergiler rekabetimizi de 

olumsuz etkilemektedir. Bu olumsuzlukları ortadan kaldırdığımızda sektörümüzün Türkiye 

ekonomisine sağladığı katma değeri daha da artıracağı bilinmektedir. Türkiye plastik sektörü 

hızla gelişmekte ve global pazarlardan daha fazla pay almaktadır. Sektörün, 2023 ihracat 

vizyonu, kimya sektörü için hedef alınan 50 Milyar dolarlık ihracat hedefinin en az 17 milyar 

dolarını gerçekleştirmektir. Mevcut durumda 17 milyar dolar ihracata erişilmesi son derece zor 

görülmektedir. Nitekim bu düzeyde bir ihracatın gerçekleştirilmesi için sektörün büyümesine 

paralel olarak artan sorunlarının çözümünün dışında, 3 $/kg’ın altına inmiş birim ihraç 

fiyatlarının gelişmiş ülkeler ortalaması olan 4,5 $/kg’a çıkaracak tedbirlerin alınmasının yanı 

sıra yatırım teşviklerinden de azami ölçüde yararlanması gerekmektedir. Dünya ve Türkiye 

ekonomisindeki olumsuz gelişmeler, plastik sektöründe yerinde sayan hatta gerileyen satış 

fiyatları ile rekabet etmeyi zorlaştırmakta ve kar marjlarını daraltmaktadır. 

Sektörün en önemli sorunu, yeterli katma değer sağlayamamasıdır. Üretim ve ihracatta 

daha yüksek katma değer sağlamanın başlıca 2 yolu vardır. Bunlar; katma değeri yüksek 

inovatif ürünler imal etmek ve/veya kaliteden ödün vermeden maliyetleri düşürerek kar marjını 

arttırmaktır. Sektörün kaliteden ödün vermeden global pazarlarda rekabetçi üretim ve ihracat 

olanaklarını arttırması için Avrupa standartlarında ve çevreye uyumlu üretim yapması 

kaçınılmazdır. Rekabetin artması nedeniyle fiyatlarındaki değişikliklerle rekabet edemeyen 

firmalar artık, kârlılık için “Maliyet Rekabetini” ön plana çıkartmak zorundadır. Rekabeti 

başarılı kılacak maliyet farkı yaratmak için, bilinen yöntemlerin dışında değişen dünyanın 

değişen tasarruf tekniklerini uygulamak gerekmektedir. 
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Değişime uyum sağlamak için Ar-Ge ve Ür-Ge’ye önem verilirken, müşteri 

memnuniyeti odaklı bir değer zinciri oluşturulması gerekmektedir. Artan global rekabet 

karşısında, rekabet avantajı geliştirmenin tek yolu, bugünün ve geleceğin maliyetlerini 

yönetmek ve yeni bir maliyet yönetim sistemi kurmaktır. Sektörde yüksek teknoloji ürünlerine 

geçmek ve katma değer artışı sağlamak için teknolojik ve Ar-Ge yatırımlarına ihtiyaç 

duyduğundan, sektöre yönelik teşvik olanaklarının revize edilmesi gerekmektedir. 

Türkiye’nin hayatı kolaylaştıracak ileri plastiklerin üretim merkezi olması için gerekli 

çalışmalar yapılmalıdır. Sektörde katma değer sağlamayan geleneksel üretim modelinin ileri 

plastiklerin üretimine dönüştürülmesi sağlanmalıdır. Sektör, hammadde ihtiyacının sadece 

%13’ünün yerli üretimle karşılanmasına rağmen, yerli üretimin korunması amacıyla, daha 

ekonomik fiyatlarla hammadde temin olanaklarından, ithalata vergiler konularak mahrum 

edilmektedir. Bu durum, yerli hammadde üreticisinin korunması adına sektörün küresel 

piyasalarda rekabetçi ihracat olanaklarını azaltmaktadır. Yerli üretici, hammadde ithalatına 

vergiler konulması yerine, üretim ve yatırım maliyetlerini azaltacak teşvikler uygulanarak 

korunmalıdır. Plastik hammadde üretimi ihtiyacı karşılamıyorsa, ithalatın önündeki engeller 

kaldırılmalıdır. Plastik sektörü dış ticaret verilerine bakılmaksızın stratejik yatırımlar içine dâhil 

edilmeli ve asgari yatırım tutarı 5 milyon dolar olarak belirlenmelidir. 

Plastik mamul üretiminde lokal bazda faaliyet göstermenin daha rasyonel olması 

sebebiyle, plastik sektörü her bölgede en az bir ilde desteklenmelidir. Sektörde nitelikli eleman 

temini için gerekli tedbirler alınmalıdır. 
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EK 10:TARIM İLAÇLARI SANAYİ 

Giriş 

Bugün dünyada tarımda, ne kadar kaliteli tohum, ne kadar dayanıklı çeşit ve ne kadar 

alternatif mücadele metotları kullanılırsa kullanılsın, zararlı organizmaların tarım ürünlerimize 

zarar vermesinin önüne hala geçilememektedir. Bu zarar, çeşitli kaynaklara göre %40 

civarındadır. İşte bu zararın önlenebilmesi için, tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de tarım 

ilaçlarının kullanımına ihtiyaç duyulmaktadır. Bilinen risklerine rağmen tarım ilaçlarına 

alternatif metotlar yetersiz kaldığı sürece gelecekte de tarım ilaçlarının bitki korunmasında 

kullanılmasına devam etmesi beklenmektedir.  

Literatürlerde pestisitler olarak bilinen bu maddeler son yıllarda, Bitki Koruma Ürünleri 

(BKÜ) tabiri altında toplanmıştır. BKÜ tanımı içine gübreler hariç pek çok ürün grubu girmekle 

birlikte bunlar arasında şüphesiz bu rapora da konu olan tarım ilaçlarının payı (95 %) oldukça 

yüksektir. BGD olarak bilinen Bitki Gelişimini Düzenleyen maddeler de tarım ilaçları ile 

birlikte değerlendirilir. 

1. Mevcut Durum 

Türkiye tarım ilaçları sanayinin temelleri 6968 saylı Zirai Mücadele ve Zirai Karantina 

Kanunu’nun yürürlüğe konulduğu 1957 yılından itibaren atılmaya başlanmıştır. İlk yıllarda 

tarım ilacı(pestisit) geliştiren çok uluslu firmaların egemen olduğu bu sanayi dalında, zamanla 

yerli müteşebbisler de yer almaya başlamıştır. 1970’li yılların başından itibaren pek çok yerli 

firmanın formülasyon imalatı yanında son kademe reaksiyonları ile tarım ilacı aktif maddesi 

üretmeye başladığı da görülmektedir. Ancak AB başta olmak üzere tüm gelişmiş ülkelerde 

çeşitli gerekçelerle pestisit aktif maddelerinin insan ve çevre sağlığı ile üreticilerinin ürünlerini 

desteklememesi nedeniyle kullanımdan kaldırılması sonucu ülkemizde de pek çok aktif madde 

üretim tesisi kapanmıştır. Bugün ise Türk Tarım İlaçları Sanayi genel de bir formülasyon imalat 

sanayi olarak faaliyettedir. Aktif madde üretimi çok azdır. Bu nedenle sektör formülasyon 

imalatında kullanılan hammaddeler açısından büyük oranda dışa bağımlıdır. Türkiye Kimya 

Sanayi de bu zamana kadar bu stratejik alt sektöre yeterince eğilmemiştir. 

1.1. Mevzuat 

Tarım ilaçları ile iştigal etmek tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de belli kurallara 

bağlıdır. Bu konuda sorumlu Bakanlık, geçmişte de olduğu gibi 2010 yılında yürürlüğe konulan 
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5996 sayılı ile düzenlenen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’dır. Konu sorumlusu 

Bakanlık, uygulamaya koyduğu yönetmelikler ile,  BKÜ (tarım ilaçları dahil) ithalatının, 

üretiminin, satışının, ambalajlanması ve etiketlenmesinin, satışı ve dağıtımının, kullanımını, 

kontrolü ve denetiminin kurallarını belirlemiştir. İhracat hariç olmak üzere bir BKÜ 

ruhsatlandırılmadan ithal edilemez, üretilemez ve satılamaz. 

Bu yönetmelikler içinde Yerli Tarım İlaçları Sanayii’ni en yakından ilgilendiren 

şüphesiz şey 2017 yılında uygulamaya konulan yeni “BKÜ nin ruhsatlandırılması ve piyasaya 

arzı hakkındaki yönetmeliğidir”. Eski yönetmeliklerde de olduğu gibi  bu yönetmelikte de iki 

çeşit ruhsatlandırma söz konusudur. Bunlardan birisi yerli sanayimizi doğrudan ilgilendiren 

“EMSALDEN RUHSATLANDIRMA” sistemidir. Bu sistem yerli tarım ilaçları sanayimizin 

bugünkü var oluş nedenidir.  Emsalden ruhsatlandırma sistemi var olduğu sürece Yerli Tarım 

İlaçları Sanayimiz vardır. Emsalden ruhsatlandırma sistemi kaldırılır ise, Türkiye’de yerli 

tarım ilaçları sanayiinin de ortadan kalkması muhtemeldir.  

1.2. Sektördeki Firmalar 

Türkiye Tarım İlaçları Sanayinde üç çeşit firma bulunmaktadır. Bunlar a) İthalatçı 

firmalar, b) Üretici firmalar ve d) Temsilci firmalar. Bugün itibarıyla bu sektörde faaliyet 

gösteren firma sayısı toplamda 80 civarındadır. 

Üretici firmalar: Bu firmalar ülkemizde mamul ilaç fabrikalarını kurmuşlardır. 

Yatırımların 99 %’u yerli sermayelidir. Son yıllarda yabancı sermayeli üreticilerin de sektörde 

yer almaya başladığı görülmektedir. Ancak bu firmalar tarım ilacı aktif maddesi geliştiren 

firmalar değildir. Geçmişte fabrikaları olan aktif madde üreticisi çok uluslu bazı firmaların, 

hazır tarım ilacı ithalatı giderek daha cazip hale gelmesinden ötürü Türkiye’deki üretim 

tesislerini kapattıkları veya üretimlerini durdurdukları bilinmektedir. Yerli üretim yapanlar 

ihtiyaçları olan hammaddeleri ithal etmekte ve bunları kullanarak tarım ilacı imal etmektedirler. 

Ülkemizdeki pek çok üretim yeri gelişmiş ülke standartlarında ve kalitesinde tarım ilacı üretme 

imkân ve kabiliyetine sahiptir. Türk Tarım İlaçları Sanayiimizde bu üretim için kaliteli, bilgili 

ve deneyimli insan gücü oluşmuştur. Ülkemizde tarım ilaçları ve aktif madde üretimi ve 

teknolojisi konusunda bir öğretim kurumu olmamasına rağmen belli firmalarımızın gayretleri 

ile bu sektörde Ar-Ge çalışmalarının sürdürülmesi ve uzman eleman yetiştiriliyor olması 

önemlidir. 2017 yılı itibarıyla ülkemizde yerli tarım ilacı imalatçısı firma sayısı ise 33’dür. 
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İthalatçı Firmalar: Tarım ilaçları Sanayinde hem hammadde hem de mamul ürün 

(ithalatı yapan firmalar da mevcuttur. Üretici firmalar da bitmiş ürün ithalatı yapabildikleri gibi, 

sadece bitmiş ürün ithalatı yaparak ticaret yapan firmalar da mevcuttur. Daha önceki plan 

dönemlerinde Türkiye’de tarım ilacı imal eden, aktif madde geliştiren yabancı sermayeli çok 

uluslu firmalar da (syngenta, Agrevo, vb.) bulunmaktaydı. Ancak son yıllarda bu firmaların 

Türkiye’de tarım ilacı tesislerini kapatıp bitmiş mamul ürün ithalatına yöneldikleri 

görülmektedir. Ülkemizde 2017 yılı itibarıyla sadece mamul ürün ithal eden firma sayısı 40 

olup hazır tarım ilacı ithalatı avantajlı duruma gelmekte olduğundan ithalatçı firma sayısı da 

giderek artmaktadır. 

Temsilci Firmalar: Bu firmalar yurt dışından bazı firmaların temsilciliklerini 

yapmaktadırlar. Bu firmaların hem hammadde hem de mamul ürünlerinin Türkiye’de 

pazarlanmasına çalışmaktadırlar. Bugün ülkemizde sadece temsilcilik yapmakta olan firma ise 

7 tanedir. 

1.3. Tarım İlacı Üreten Fabrikalar 

Türkiye’de tarım ilacı olarak kullanılan 8 tane bakır sülfat, 11 tane kükürt tesisi 

bulunmaktadır. Sıvı BGD üretim yeri ise 17 tanedir. Çeşitli formülasyon tiplerinde tarım ilacı 

imal eden fabrika sayısı ise 41’dir. Toplam tarım ilaçları üretim tesisi 87’dir. Bunlar için sadece 

1 fabrikada son kademe reaksiyonu ile glyphosate teknik maddesi üretilmektedir. Bu 87 tesisin 

toplam kurulu kapasitesi 610 bin ton civarındadır. Bu tesislerin tamamı 99% oranında yerli 

sermaye ile kurulmuştur. 

1.4.  Türkiye’de Tarım İlacı Kullanımı ve Stok Durumu 

Son 15 yılın mevcut verileri incelendiğinde, Türkiye de tarım ilaçlarının(BKÜ) 

kullanımının arttığı görülmektedir. Örneğin 2002 yılında tarım ilacı perakende satış miktarı 29 

bin ton iken, 2007 yılında 43 bin tona, 2012 yılında 50 bin tona yükselmiştir.2017 yılında ise 

80 bin ton civarında tarım ilacı kullanıldığı tahmin edilmektedir. Yani 2002 yılından 2017 yılına 

kadar geçen 15 yıllık dönemde Türkiye’de tarım ilacı kullanımı 2002 yılına göre 3 kata yakın 

bir artış göstermiştir. Türk tarım ilaçları pazarının büyüklüğü ise 650 milyon dolar civarındadır. 

Sektörde 6.000 civarında perakende satış yapan ilaç bayisi bulunmaktadır. Sektörün stok 

durumu çok az olup, bunu bir sonrası yılda satılmak üzere devreden stok olarak niteleyebiliriz. 
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1.5. Tarım İlacı (Mamul) İthalatı 

Son üç yılın rakamların incelendiğinde, mamul olarak tarım ilacı ithalatının 2015 yılında 

23 bin ton, 2016 yılında 24 bin ton ve 2017 yılında ise 25,5 bin ton civarında olduğu 

görülmektedir. İthal ilaçların yerli pazardaki payı, miktar olarak az olsa da değer olarak %65 

civarındadır. 

1.6. Tarım İlacı Hammadde İthalatı 

Son üç yılın rakamları incelendiğinde, yerli tarım ilaçları sanayimiz 2015 yılında 124 

milyon dolar karşılığında 25,4 bin ton, 2016 yılında 143 milyon dolar karşılığında 26,5 bin ton 

ve 2017 yılında da 150 milyon dolar karşılığında 28 bin ton hammadde ithal etmiştir. 

1.7. Tarım İlacı İmalatı 

Yerli sanayimiz madde 1.6’da belirtilen miktarlardaki hammaddeleri kullanarak 2015 

yılında 57 bin ton, 2016 yılında 60 bin ton 2017 yılında da yaklaşık 65 bin ton tarım ilacı 

üretmiştir. Türkiye tarım ilacı pazarında, yerli sanayimizin pazar payı, miktar olarak fazla olsa 

da (%60), değer olarak %35 civarındadır. 

1.8. Tarım İlacı İhracatı 

Türkiye’nin tarım ilacı üretim tesislerinin kurulu kapasitesi (610 bin ton) dikkate 

alındığında, ihtiyacın çok üzerinde bir kapasiteye sahip olduğu görülür. Kurulu kapasitenin 

fazla tutulmasının önemli bir nedeni, tarımın doğal gerçeği olarak, bir sonraki yıl ihtiyacının 

çok kısa bir sürede (3-4 ay gibi) üretilebilmesi ve pazara sunulması zorunluluğudur. Diğer bir 

neden de büyük kapasiteli tesis ile küçük kapasiteli tesis arasında fazla bir maliyet farkının 

olmamasıdır. Bu kapasite fazlasına rağmen, ülkemizin tarım ilacı ihracatı sınırlıdır. Yıllar 

itibarıyla en fazla 50 milyon dolara ulaşan bir ihracatımız söz konusudur. 

1.9. AB Uyum Politikaları ve Yerli Tarım İlaçları Sanayinin Durumu 

AB’nde 1107/2009 sayılı BKÜ mevzuatı çerçevesinde AB ülkelerinde kullanılan tüm 

BKÜ etken maddelerini incelemiş ve istenen çalışmaları üreticileri tarafından yapılan ve AB de 

kullanılması uygun bulunan etken maddeleri belirleyip, bunların ancak üye ülkelerindeki BKÜ 

formülasyonlarında kullanılabileceğine karar vermiştir. Her 10 yılda bir her etken maddeyi 

yeniden değerlendirmekte ve kullanılıp kullanılmayacağına karar vermektedir. AB de pestisit 

etken madde üreticisi olan firmaların, AB mevzuat hazırlıklarında önemli etkisi olduğu 
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düşünülmektedir. AB de etken madde ve formülasyon esasına göre ruhsat sistemi 

uygulanmakta iken ülkemizde ise ruhsatlandırma birçok gelişmiş ülkede olduğu gibi  

formülasyon esası üzerinden yapılmaktadır. Türkiye de bu çerçevede bitki koruma ürünleri 

(tarım ilaçları, pestisitler) konusunda da uyum çalışmalarını tamamlamış sayılır. Bu çalışma 

sonucunda AB’de kullanım dışı bırakılan yaklaşık 181 adet aktif madde ve bunları içeren tüm 

formülasyonlar Türkiye’de de kullanımdan kaldırılmıştır. Yukarıda mevzuat konusunda dile 

getirilen ruhsatlandırma yönetmeliği de bu çerçevede revize edilerek 2011ve 2017 yıllarında 

tekrar yayınlanmıştır. Bu yönetmeliklerde, AB ve G8 ülkelerinde kullanılmayan herhangi bir 

BKÜ aktif maddesinin, Türkiye’de de kullanılmayacağı hüküm altına alınmıştır. Ayrıca, AB’ye 

tam üyeliği gerçekleşmedikçe meri BKÜ ruhsatlandırma yönetmeliğinde bulunan 

“EMSALDEN RUHSAT SİSTEMİNİN” sürdürüleceği ve yerli sanayinin korunacağı ifade 

edilmiştir. 

2. Plan Politikaları İçin TİSİT Önerileri:

11. Plan politikalarının belirlenmesine yönelik olmak üzere yerli ve milli tarım ilaçları

sanayimizin vazgeçilmezliğini ve devletimiz tarafından mutlaka desteklenmesine ihtiyaç 

duyulduğunu temellendiren birkaç önemli hususu açıklamak gerekmektedir. 

2.1. Yerli Tarım İlaçları Sanayi Türk Tarımı İçin Stratejiktir. 

Günümüzde dünyada tarım ilacı aktif maddesi üreten firmalar satın almalar ve 

birleşmeler sonucunda bir elin parmakları kadar kalmışlardır. Rekabet edemeyenler piyasadan 

çekilmişler veya daha güçlüler tarafından satın alınmışlardır. Yeni bir aktif madde geliştirmenin 

güçlüğü, Ar-Ge faaliyetlerinin maliyeti, pek çok etken madde üreticisini birleşmeye zorlamıştır. 

Aktif madde ilk geliştirildiğinde patent koruması altına alındığından maliyeti çok yüksek 

olmakta, bu etken maddeden imal edilen BKÜ de doğal olarak çok pahalı olmaktadır. Pahalı 

ilaç alım gücü düşük olan çiftçi ve köylü açısından ciddi sorun teşkil etmektedir. Üretici ihtiyacı 

olan BKÜ nü alamayınca da etkili bir bitki koruma mücadelesi yapamamaktadır. Bu da düşük 

verim ve kalitesiz ürün hasadı demektir. Patent süresi bitiğinde ise bu etken maddenin üretici 

sayısı arttığından hammadde fiyatları da haliyle ucuzlamaktadır. Ancak burada uluslararası 

düzeyde,  BKÜ formülasyonu imalatında kullanılacak olan bu teknik hammaddenin FAO 

tarafından belirlenmiş olan spesifikasyonlarına uygun olarak üretilmesi ve pazarlanması 

gerektiğinin altı çizilmelidir. 
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İşte yerli tarım ilaçları sanayimiz, FAO spesifikasyonlarına uygun olan, patent süresi 

dolmuş ve çevre ve insan sağlığına olumsuz bir etkisi bulunmadığı kanıtlanmış olan bu 

maddeleri içeren BKÜ’ni ruhsatlayıp, patentli oldukları döneme göre çok daha ucuza ithal 

etmekte veya imal etmekte ve çiftçimizin-köylümüzün hizmetine sunmaktadırlar.  Dolayısıyla 

çiftçi ve köylülerimize patentli ürünle aynı kalite ve standarttaki alternatif ürünü  daha ucuz 

olarak sunmaktadırlar. O nedenle yerli tarım ilaçları sanayimiz; yaklaşık bir trilyon dolarlık 

tarımsal varlığımız ve 60 milyar dolar değerindeki bitkisel üretimimizin teminatı 

konumundadır. Yerli sanayimizin temsilcileri olan firmalarımız, ülkemizin karşı karşıya 

kalabileceği herhangi bir afet ve salgın durumunda bitki sağlığı mücadelesinin akamete 

uğratılmaması için tüm imkânları seferber edecek anlayışta olduğundan yerli ve milli tarım 

ilaçları sanayimiz ülkemizin gıda egemenliğinin de teminatı sayılır. Bu gerçek göstermektedir 

ki; yerli ve milli tarım ilaçları sanayimiz yaşatılmalı ve Devlet tarafından desteklenmelidir. 

2.2. Yerli Tarım İlaçları Sanayi, Türk Çiftçisi Ve Köylüsü İçin Kaliteli BKÜ Alternatifi 

Sunmaktadır. 

Daha önce de belirtildiği üzere, patentli iken oldukça pahalı olan bir tarım ilacı etken 

maddesinin fiyatı,  patent süresi dolduğunda 5-36 kat oranında düşmektedir. Bu 

hammaddelerden üretilen BKÜ de haliyle daha ucuz olmaktadır. Aşağıdaki tabloda kullanımı 

fazla olan bazı etken maddelerin patentli ve patensiz oldukları dönemlerdeki fiyatları 

verilmiştir. Haliyle daha ucuza ithal edilen bir teknik maddeden imal edilecek olan bir BKÜ de 

patentli olana göre daha ucuz olacaktır. Yerli üretimin olmaması durumunda fiyat düşüşlerinin 

bu oranda olmayacağı aşikardır; bu nedenle yerli üretimin desteklenmesi zaruridir. 

Ek 10- Tablo 1: Patentli ve Patentsiz BKÜ  Satış Fiyatı 

Teknik Madde Patentli BKÜ  

Satış Fiyatı 

Patentsiz Olduğundaki 

Emsal BKÜ Satış Fiyatı 

BKÜ Satış 

Fiyatındaki 

Ucuzlama 

Abamectin 18  ec 180 USD 5 USD 36 Kat 

Acetamiprid 20 sp 160 USD 5 USD 34 Kat 

Bensülfuron methyl WDG 350 USD 30 USD 12 Kat 

Lamda-cylothrin 5 EC 35 USD 4 USD 9 Kat 

Deltamethrin 2,5 EC 20 USD 4 USD 4 Kat 

Esvfenvalarete 5 EC 60 USD 14 USD 5 Kat 

İmidachlorprid 35 EC 120 USD 8 USD 16 Kat 
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2.3. Yerli Tarım İlaçları Sanayinde, Tarım İlacı ve Etken Maddesi Üretimi İçin Yeterli 

Birikim Vardır. 

Önceki bölümlerde de bahsedildiği üzere tarım ilaçlarının (pestisitler) üretim 

teknolojileri konusunda üniversitelerimizde ne yazık ki bir bölüm bulunmamaktadır. Buna 

rağmen, sektör kendi içinde hem hizmet içi eğitimleri ile hem yurt dışı eğitimleri ile hem de 

kendi imkanları ile oluşturmuş oldukları Ar-Ge çalışmaları ile kendi ihtiyaçları olan uzman 

personeli yetiştirmektedir. Çalışanların zaman içinde firma değiştirmeleri ile uzman ve bilgi 

transferi de mümkün olabilmektedir. Ancak bu gelişme çok sınırlı kalmakta, ayrılanların yerine 

ikame edilecek personel yetersizliği nedeniyle, arzulanan düzeye ulaşamamaktadır. O nedenle 

devletimizin bu konuda da sektöre gerekli desteği vermesi gerekir. 

2.4. AB Uygulamaları ve Mevzuat 

Türkiye AB üyelik çalışmaları çerçevesinde, BKÜ konusunda da uyum çalışmalarını 

yapmıştır. Bu çerçevede AB de kullanımdan kaldırılan 181 adet tarım ilacı aktif maddesi, 

Türkiye’de de kullanımdan kaldırılmış bu maddeleri içeren formülasyonların ruhsatları da 

askıya alınmıştır. 2017 yılında yürürlüğe giren, BKÜ ruhsatlandırılması ve piyasaya arzı 

yönetmeliğinde AB ve G8 ülkelerinde kullanılmayan hiçbir etken maddenin Türkiye’de de 

kullanılmayacağı, dolayısıyla bu maddeleri içerecek BKÜ ne ruhsat verilmeyeceği 

belirtilmiştir. Hem AB’nin 1107/2009 sayılı mevzuatı hem de Türkiye’nin 2017/30235 sayılı 

mevzuatında, idari kısımların, teknik kısımlara nazaran daha ağırlıklı olması nedeniyle 

eleştirilmektedir. Mevzuatın, tüketici ve çevreyi korumaya yönelik tedbirler yanında, sektöre 

nefes aldıracak, gelişmesine ve ihracat yapmasına imkan verecek maddeleri de ihtiva edecek 

şekilde hazırlanması daha gerçekçi olacaktır. Bu 181 aktif madde çevre ülkelerde ( Ortadoğu, 

Afrika, Türk Cumhuriyetleri, Ukrayna ve Rusya) kullanılmaktadır. Ülkemizde kullanımı 

yasaklanan bu aktif maddeleri içeren BKÜ ruhsatı askıda olduğundan bu ürünlerin komşu 

ülkelere ihraç edilmesi fırsatı mevcuttur. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın bu atıl 

durumdaki BKÜ ruhsatlarının ihraç amaçlı kullanılması için gerekli yasal düzenlemeleri 

yapması gereklidir. Türkiye bu fırsatı mutlaka değerlendirmelidir. 
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2.5. Yerli Tarım İlaçları Sanayinin İhracat İmkanı 

Tarım ilaçları sanayiimizin kapasitesi, ülke ihtiyacının çok çok üstündedir. Türkiye’nin 

bulunduğu coğrafyada yer alan özellikle de çevremizdeki ülkelere BKÜ ihracat imkanı oldukça 

yüksektir. Bu imkanın değerlendirilmesi gerekmektedir. Ancak tarım ilacı ihracatı için önemli 

kriterlerden biri insektisit, herbisit ve fungusit grubu olarak minimum 20-30 ilacın öncelikle 

ihracat yapılacak ülkede ruhsatlandırılması, diğeri ise ruhsat dokümanlarının o ülke diline 

çevrilmesi zorunluluğudur. Bir ruhsatın 20-100 bin dolara mal olduğu düşünülürse küçük 

ölçekte üretim yapan yerli firmalarımızın bu maliyeti devlet desteği olmadan karşılaması 

mümkün değildir. Patent konusuna verilen desteğin aynı mantıkla BKÜ ruhsatlarına verilmesi 

sorunu çözecektir. 

2.6. İthal ve İmal BKÜ Fiyat Mukayesesi 

Öncede ifade edildiği üzere, yerli tarım ilaçları sanayi, hammadde temini bakımından 

dışa bağımlıdır. Meri mevzuata göre; BKÜ imalatında kullanılan hammaddelerden olan etken 

madde ithal edilirken 8% KDV, yardımcı hammadde ithal edilirken ise 18% KDV 

ödenmektedir. Yine yardımcı maddelerden solvent (ksilen vb.) ithal edilirken ise ÖTV de 

ödenmektedir. Bitmiş, hazır BKÜ ithal edildiğinde ise 8% KDV ödenmektedir. Halbuki hem 

ithal BKÜ, hem de İmal BKÜ iç piyasada 8% KDV ile satılmaktadır. Bu durum yurt içi 

satışlarında imal edilen BKÜ aleyhine,  ithal BKÜ lehine bir avantaj sağlamaktadır. Bu 

haksızlığın giderilmesi gerekir. 

3. Plan İçin TİSİT Görüş ve Önerileri

Bu tespitler doğrultusunda, 11. Plan politikalarında yer almasını istediğimiz 

görüşlerimiz ile yerli tarım ilaçları sanayimizin teşvikine yönelik önerilerimiz aşağıda 

belirtilmiştir. 

3.1. Geçen plan dönemleri BKÜ kullanım miktarları dikkate alındığında, 11. Plan döneminde 

Yerli Tarım İlaçları Sanayiimizin ve ülkemizdeki BKÜ kullanımın 50% büyüyeceği tahmin 

edilmektedir. Bitkisel üretimimizde 125 milyar TL 2023 hedefinin yakalaması için bu artışın 

önemi çok büyüktür. Sektörümüzün hedefi;  halen 35% olan pazar payını gelecek 5 yıl içinde 

en az 50% ye çıkarmaktır. 
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3.2. AB’ne uyum nedeniyle çok sık olarak çeşitli ortamlarda belli uzmanlar tarafından 

dillendirilen ”AB deki etken madde ruhsat sistemine geçelim, emsalden ruhsatlandırmayı” 

kaldıralım politikası AB’ye üye olmadıkça gündeme getirilmemelidir. Emsalden 

ruhsatlandırmanın kaldırılması, yerli sanayinin sonu olabileceğinden, ki AB’ye üye olan 

ülkelerde böyle olmuştur,  kritik coğrafyada bulunan ülkemizin hem bitki sağlığı hem de gıda 

güvenliğimiz, temini imkânsız şekilde tehlikeye girebilecektir. Bu durum kabul edilemez.  

3.3. BKÜ ruhsatlandırılması mevzuatında belirtilen “emsalden ruhsatlandırma sisteminin” 

Türkiye AB üyeliğine kabul edilmedikçe aynen korunması ve şayet bu plan döneminde bir gün 

üyelik gerçekleşecek olursa, yerli sanayimizin uyumu için, en 10 yıllık bir uyum süresi 

verilmesi şarttır. 

3.4. Ülkemizde imal edilecek BKÜ için ithal edilen yardımcı hammaddelerdeki 18% olan 

KDV’nin 8% e indirilmesi, yerli imal ilaçların yurt içi satışlarından KDV alınmaması gerekir.  

3.5.Yerli sanayimizdeki fazla kapasitenin ihracat amacıyla kullanılabilmesi için;  i) yurt dışı 

ruhsatlandırma maliyetleri ve uzman personel istihdamı konusunda firmalara devlet tarafından 

finansal destek verilmesi ve ii) AB de kullanılmayan ancak çevre ülkelerimiz başta olmak üzere 

dünyanın diğer ülkelerinde hala kullanılmakta olan AB ye uyum çalışmaları sonucu ülkemizde 

uygulamadan kaldırılan 181 etken maddeyi içeren BKÜ’nin bu ülkelere ihraç edilmesinin 

önündeki engellerin kaldırılması, 

3.6. Türkiye’de bitki sağlığı mücadelesinde temel ihtiyaç olan etken maddeler belirlenerek, 

devlet desteği ve TÜBİTAK önderliğinde konu ile ilgili tüm paydaş ve uzmanların katkısı 

alınarak bir Ar-Ge birimi oluşturulmalı ve sanayicilerimizin de katkısıyla bir  “BKÜ Etken 

Madde Üretim Projesi” devreye sokulmalıdır. 

3.7. Mevcut tarım ilaçları sanayimizde Ar-Ge çalışması yapan üretici firmalarımıza mali destek 

verilmeli. Bu alanda sorumlu Bakanlık koordinasyonunda özel sektör-üniversite işbirliği 

sağlanmalıdır. 

3.8. Yeni kurulacak tarım ilacı imalat tesislerinin, mutlaka OSB deki kimya sanayi bölgelerinde 

kurulması sağlanmalıdır. 

3.9. BKÜ içindeki tarım ilaçlarının bilinen riskleri göz önüne alınarak gerekli çalışmaları 

yapacak şekilde yapılandırılmış bir “Toksikoloji Enstitüsü” kurulmalıdır. 
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3.10. Tarım ilaçları sanayimizde ihtiyaç duyulan teknik personel ihtiyacını gidermek üzere, 

üniversitelerimizin kimya fakültelerinde, tarım ilaçları (pestisit) kimyası dersleri konulmalı; 

lisans ve lisansüstü programlar devreye sokulmalı, yurt dışına gidecek ve bu alandan master ve 

doktora yapacak öğrencilerimiz sanayiciler ve devlet tarafından ortaklaşa desteklenmelidir. 

3.11. Piyasada kural dışı faaliyet gösteren, piyasaya kaçak ve sahte tarım ilacı sürerek, hem 

kurallara uygun ticaret yapan firmaların haklarının gasp edilmesi önlenmeli ve hem de tarımsal 

ürünlerimizin güvenirliliği zedeleyen kişi ve kuruluşların etkin denetlenmesi mutlaka 

sağlanmalıdır. Bu konuda sorumlu Bakanlık tarafından, faaliyet alanı itibarıyla piyasayı 

yakinen izlemekte olan firmaların kurmuş oldukları STK’ların da dahil olduğu, yıllık bir “BKÜ 

Piyasa Denetimi ve Kontrolü Programı” nın hemen devreye konulması gereklidir.  
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