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Kimya sektörünün analizi amacıyla hazırlanmış olan bu rapor, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin uzman kadrosunca güvenilir olarak
kabul edilen kaynaklardan elde edilen verilerle hazırlanmıştır. Raporda yer alan görüşler ve öngörüler, rapor kapsamında belirtilen ve
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doğruluğundan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Raporda yer alan sonuçlar, görüşler,
düşünceler ve öngörüler, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. tarafından açık ya da gizli olarak bir garanti ve beklenti oluşturmaz. Diğer bir
ifadeyle; bu raporda yer alan tüm bilgi ve verileri kullanma ve uygulama sorumluluğu, doğrudan veya dolaylı olarak, bu rapora dayanarak
yatırım kararı veren ya da finansman sağlayan kişilere ait olup, elde edilen sonuçtan dolayı üçüncü kişilerin doğrudan ya da dolaylı olarak
uğradıkları zarardan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu döküman ileriye dönük tahminleri de kapsamaktadır. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., bu tahminlere ulaşılamaması ya da Rapor’daki
bilgilerin tam ve doğru olmamasından sorumlu tutulamaz.
© 2014 Bu raporun tüm hakları saklıdır. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin izni olmadan raporun içeriği herhangi bir şekilde basılamaz,
çoğaltılamaz, fotokopi veya teksir edilemez, dağıtılamaz.
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Yönetici Özeti
Zirai ürünlerin korunmasından yarı-iletken devrelerin
üretimine geniş bir kullanım yelpazesine sahip olan
kimya sektörü gerek yerel gerek küresel ekonomi için
kritik öneme sahiptir.
Kimya endüstrisi döngüsel yapısı ve birçok
mamulünün imalat sanayii üretiminin erken
aşamalarda kullanılmasının da etkisi ile ekonomik
trendler açısından öncü gösterge niteliğinde bir sektör
olarak değerlendirilmektedir.
Toplam ileri bağlantı etkisi olarak tanımlanan ve tüm sektörlerdeki birer birimlik nihai talep artışının
belli bir sektörün üretiminde yol açtığı artışı ölçen çalışmalarda ana metal sanayii ile birlikte en yüksek
ileri bağlantı katsayısına sahip olan iki kategoriden biri olarak ortaya çıkan kimya endüstrisinin
gelişimi, orta gelir tuzağına düşme tehlikesine karşı imalat sanayii merkezli dönüşüm arayışında olan
Türkiye ekonomisi için öncelikli konumdadır.
Kimya sektörünün Türkiye için bir diğer önemli yanı, cari açığı artırıcı etkisidir. Kimyasal mamul
üretimi için önem arzeden petrol, doğalgaz gibi doğal kaynaklara sahip olmayan Türkiye’nin ara girdi
imalatındaki eksiklikleri de dikkate alındığında kimya endüstrisinin bir bütün olarak en yüksek dış
ticaret açığı veren sektör olması şaşırtıcı değildir.
Sermaye-yoğun bir sektör olarak kabul edilen kimyasal mamul üretiminde söz konusu tanımlama
ağırlıkla emtia olarak kabul gören temel kimyasal kategorileri için geçerlidir. Yüksek katma değerli ve
yenilikçi kimyasalların yer aldığı hassas ve özellikli kimyasalların üretimi ise artan oranda bilgi-yoğun
ürün geliştirme süreçleri ile bağlantılıdır. Bu anlamda küresel düzeyde rekabet gücüne sahip olmak
için tek bir doğru büyüme stratejisi bulunmamakta ve küresel kimya devleri kadar küçük ölçekli
uzmanlaşmış firmalar ile malzeme bilimi merkezli start-up firmalarının da rekabetçi olma şansı
bulunmaktadır. Örneğin temel kimyasal ürünler için önemli bir yapıtaşı olan etilen üretiminde en
büyük 10 firma dünyadaki toplam etilen kapasitesinin %57’sine doğrudan sahip durumdayken, en
büyük 20 kimya firmasının dünya toplam kimyasal ürün satışlarının %15’ini gerçekleştirdiği tahmin
edilmektedir.
Yukarıdaki çerçevede Türkiye kimya endüstrisinin küresel düzeyde rekabet gücünün yükseltilmesi
arayışlarında kamu ve özel sektörün ortak çalışmaları Kimya Sanayi Strateji Belgesi ve Girdi Tedarik
Startejisi gibi dokümanlar ile desteklenirken, sektörün orta vadede gelişebilmesi için 4 temel başlık
öne çıkmaktadır:


Hammaddede ve ara mamulde dışa bağımlılığın azaltılması



Üretim portföyünde katma değeri yüksek özellikli kimyasallara ağırlık verilmesi



Kümelenme modelleri ve yatırımlar için çekim merkezi yaratılması



Nitelikli kimya eğitiminin yaygınlaştırılması
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Sektöre Genel Bakış
Çalışmanın Çerçevesi
Yaşam standardına olan katkıları nedeniyle modern hayatın önemli bileşenleri arasında bulunan
kimyasalların gıdadan temiz su tedarikine, giyecek ve barınaklara, sağlık ve ulaşıma, yarı-iletken
devreler ve teknolojiye hemen her alandaki rolü kritiktir. Bu doğrultuda küresel ölçekte rekabet
edebilecek güce sahip yerel bir kimya endüstrisinin geliştirilmesi ülke ekonomik politikalarının
şekillendirilmesinde öncelikli konulardan biri olagelmiştir.
Kimya endüstrisi, imalat sanayiinin farklı bölümleri ile olan yoğun bağlantıları nedeniyle
sınırlandırılması konusunda güçlük çekilen bir sektördür. Sektör en genel anlamda kimyasal karışım
yoluyla üretilen mamulleri geliştiren, imalat ve satışını yapan şirketleri kapsamaktadır. Kimya
endüstrisinin alt/yan sektörleri olarak değerlendirilebilecek baz (temel) kimyasallar, farklılaşmış
emtialar (ör. plastik), özellikli kimyasallar, gübreler ve tarım kimyasalları, endüstriyel gazlar ve hassas
kimyasallar (ör. eczacılık ürünleri) gibi farklı alanlar bulunmaktadır.
Uygulamada ise genellikle kimya endüstrisi ayrı sektörler olarak sınıflandırılacak kadar büyük olan
ilaç, kozmetik, ambalaj gibi çeşitli sektörlerden farklı olarak değerlendirilmektedir. AB’nin ekonomik
aktivitelerin sınıflandırılmasında kullandığı NACE sisteminde genel anlamıyla kimya sektörü C. kodlu
imalat sanayii altında aşağıdaki farklı bölümlerde incelenmektedir:

20. Kimyasalların ve kimyasal mamullerin imalatı
21. İlaçların, sağlık kimyasallarının ve botanik mamullerinin imalatı
22. Kauçuk ve plastik mamullerin imalatı

Yukarıdaki kategoriler yapısal farklılıkları nedeniyle sermaye ve teknoloji yoğunluğu, işgücü niteliği,
araştırma-geliştirme faaliyetleri, katma-değer seviyesi gibi kriterler bakımından homojen bir blok
olarak değerlendirilememektedir.
Bu doğrultuda, mevcut çalışmamızda kimya sektörünün çerçevesi NACE Rev. 2 sınıflandırmasında 20
kodlu “kimyasallar ve kimyasal mamullerin imalatı” başlığı altında detaylandırılan ekonomik
aktiviteler ile sınırlandırılmıştır. Raporumuzda 20 kod harici ekonomik aktivitelerin de dikkate alındığı
durumlar ayrıca belirtilmiştir.
Raporumuz yukarıdaki çerçeve içerisinde kimya endüstrisinin dünyadaki ve Türkiye’deki mevcut
durumunu ortaya koyduktan sonra Türkiye kimya sektörünü rekabet gücü açısından
değerlendirmekte ve önümüzdeki dönemde sektörün rekabet gücünü artırmasında etkili olması
beklenen faktörleri incelemektedir.
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Sektörün Çıktıları
Kimya sektörünün çıktıları üç ana grupta değerlendirilebilir:
Baz (temel) kimyasallar, petrokimyasal ürün türevlerini ve temel
inorganik mamulleri kapsar. Yüksek miktarlarda üretimi yapılıp görece
düşük katma değere sahip olan temel kimyasallar gerek kimya gerek
diğer imalat sanayi üretiminde geniş bir kullanım alanına sahiptir.
Sürekli (continuous) üretim tekniği kullanılan ve tamamen kimyasal
bileşen çeşidine göre satılan temel kimyasallarda aynı mamulü üreten
çok sayıda üretici arasında kolaylıkla değişim yapılabilmektedir. Baz
kimyasallara olan talep, genel olarak ekonomik büyüme ile paralellik
gösterir.
Özellikli kimyasallar (performans kimyasalları), düşük miktarda üretilen ve görece yüksek katma
değere sahip olan ve farklı sektörlerde ürün performansına katkı sağlamak için özel olarak üretilen
hassas kimyasallar ile formüle edilen bileşiklerdir. Temel kimyasalların aksine kesikli (batch) üretim
tekniği kullanılan ve içeriklerine göre değil işlevlerine göre değerlendirilen söz konusu kimyasallar
gerek elektronik, tekstil, boya, ziraat, petrol sahası gibi son kullanıcı sektörler için özel olarak gerekse
farklı sektörlerde imal edilen bitmiş ürünlere yapışkanlık, paslanmazlık, yanmazlık gibi özellikler
kazandırmak için üretilir.
Tüketici kimyasalları ise doğrudan tüketiciye yönelik olarak üretilen sabun, deterjan, şampuan,
parfüm, kozmetik gibi muhtelif ürünleri kapsamaktadır.

Bir bütün olarak bakıldığında kimya sektörü üretiminin yaklaşık üçte birini kendi üretiminde girdi
olarak kullanmaktadır. Kendi kullanımı haricinde sektörün üretiminin en çok kullanıldığı alan %30 ile
temizlik ve kozmetik malzemelerini de içine alan tüketici kimyasalları segmenti olup, ikinci sırada %17
ile hizmet sektörü yer almaktadır. Ana metaller, maden, makina ve elektronikler %9, tarım %7, tekstil
%6, inşaat %5-6, otomotiv ise %5 ile bu sektörleri takip etmektedir.
Şekil 1 - Kimya Sektörünün Çıktıları Nerelerde Kullanılıyor? (CEFIC-TKSD 2012)
Tüketici Kimyasalları

30%

25%

Hizmet
Tarım
İnşaat
Diğer Sektörler

16%
5%

17%
7%
Kaynak: CEFIC, TKSD, 2012

Büyük Endüstriyel
Müşteriler
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Kutu 1 : Kimyasal Mamullerin Yapıtaşı: Petrokimya Tesisleri ve Etilen Üretimi

Petrol ve doğalgazdan türetilen kimyasallar olan petrokimyasallar, son tüketicilere doğrudan
ulaşmamakla birlikte kimya endüstrisinin en büyük bileşeni olup sektörün genel
performansının da temel belirleyicilerinden biri durumundadır.
Petrokimya tesislerinin üretiminde hammadde olarak nafta ya da doğalgaz kullanılmakta ve
birçok kimyasal madde ve polimer üretiminde kullanılan etilen başta olmak üzere çeşitli
kimyasallar üretilmektedir. Tesislerin hangi hammaddeyi kullanmak üzere inşa edileceği
hammaddeye sürekli erişim, maliyet, enerji harcaması ve üretilmesi planlanan mamuller gibi
parametrelere göre belirlenir. Genel olarak doğalgaz kullanılan tesislerin etilen üretim
verimleri yüksek olurken, nafta kullanımı aromatikler ve propilen ve bütan türevleri gibi daha
geniş bir yelpazedeki ürün çeşitlerinin imalatına olanak vermektedir. Doğalgaz ile üretim
yapılan petrokimya tesislerinde ekonomik olarak avantajlı üretim için yüksek etan ve propan
oranına sahip doğalgaz kullanılmalıdır. Kuzey Amerika’daki kaya gazı rezervleri ile Orta
Doğu’daki doğalgaz rezervleri uygun etan içerikleri ve düşük maliyetleri ile son dönemde bu
bölgelerdeki artan etan işleyen petrokimya tesisi yatırımlarının temel destekleyicisidir.
2013 yılı başında küresel etilen kapasitesinin 140 milyon tonu aştığı hesaplanmaktadır.
Toplam kapasitenin %20’si ABD’de, %10’u Çin’de %9’u ise S. Arabistan’da bulunmaktadır. G.
Kore 5,6 milyon ton/yıl, Singapur 2,78 milyon ton/yıl, Hollanda ise 3,96 milyon ton/yıl etilen
üretim kapasitesine sahip bulunurken Türkiye’nin mevcut etilen üretim kapasitesi 0,52 milyon
ton/yıl seviyesindedir.
Küresel olarak yaklaşık 60 ülkede etilen üretimi yapılmakla birlikte en büyük 10 üretici firma
toplam üretim kapasitesinin %57’sine doğrudan sahip durumdadır.
Tablo 1 – En Büyük Etilen Üreticileri (Milyon ton/yıl, Ocak 2013 itibarıyla)
Toplam Tesis
Sayısı

Kendine Ait Tesis
Kapasitesi

Ortaklıkla Sahip Olduğu Tesis
Kapasitesi

Saudi Basic Industries

15

13,4

10,3

Dow Chemical

21

13

10,5

ExxonMobil Chemical

20

12,5

8,5

Royal Dutch Shell

13

9,3

5,9

Sinopec

13

7,9

7,2

Total

11

5,9

3,5

Chevron Phillips Chemical

8

5,6

5,3

LyondellBasell

8

5,2

5,2

National Petrochemical

7

4,7

4,7

Ineos

6

4,6

4,2

Şirket

Kaynak: Oil and Gas Journal, 2013
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Kutu 2 : İmalat Sanayi İçi Etkileşim ve Entegrasyon 1
İmalat sanayi sektörlerinin birbirleriyle etkileşiminin ve bu etkileşimin boyutunun anlaşılabilmesi
için sektörlerin ileri ve geri bağlantılarının incelenmesi gerekmektedir.
Doğrudan geri bağlantılar herhangi bir sektörün üretimi içinde diğer sektörlerden kullandığı ara
girdilerin toplamından oluşmaktadır. Geri bağlantıların ölçümü için oluşturulan geri bağlantı
katsayısı sektörün toplam üretimi 1 olarak kabul edildiğinde kullanılan ara girdilerin toplam
üretime oranını ifade etmektedir. Doğrudan geri bağlantı sayısının yüksekliği sektörün diğer
sektörlerin çıktılarına yüksek oranda bağımlı olduğunu göstermektedir. Geri bağlantı sayısının
yüksek olması, incelenen sektörün diğer sektörlerin üretimi ile yüksek ilişki içinde olduğunu,
incelenen sektördeki gelişmelerin geri bağlantıları olan sektörleri etkileme potansiyeli olduğunu
göstermektedir.
Tablo 2 - İmalat Sanayii Sektörleri Doğrudan Geri Bağlantı Katsayıları
Sektör

Katsayı

Kok Kömürü, Rafine Edilmiş Petrol (23)

0,8059

Radyo, TV, Haberleşme Cihazları (32)

0,7863

Motorlu Kara Taşıtı (34)

0,7573

Ana Metal Sanayii (27)

0,7567

Mobilya ve Diğer İmalat (36)

0,7505

Gıda ve İçecek (15)

0,7431

Ağaç ve Mantar (20)

0,7407

Deri (19)

0,7309

Tekstil (17)

0,7285

Plastik ve Kauçuk (25)

0,7267

Giyim (18)

0,7218

Kağıt ve Kağıt Ürünleri (21)

0,7199

Tıbbi Aletler; Optik Aletler (33)

0,7093

Elektrikli Makine-Cihaz (31)

0,7060

Kimyasal Maddeler (24)

0,6957

Metal Eşya (28)

0,6937

Tütün Ürünleri (16)

0,6670

Metalik Olmayan Mineral Ürünler (26)

0,6280

Makine-Teçhizat (29)

0,6219

Basım ve Yayım (22)

0,6125

Büro ve Bilgi İşlem Makineleri (30)

0,5612

Diğer Ulaşım Araçları (35)

0,5369
Kaynak: Küçükkiremitçi, 2012

Sanayide Dönüşüm ve Yeni Büyüme Patikası Arayışları, TSKB Ekonomik Araştırmalar (2014)
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İleri bağlantılar bir sektörün diğer sektörleri tarafından girdi olarak kullanılma oranını ifade
etmektedir. Doğrudan ileri bağlantı katsayısı sektördeki toplam üretimin ne kadarının diğer sektörler
tarafından girdi olarak kullanıldığını göstermektedir. Kimya endüstrisinin çıktıları yoğun olarak diğer
sektörler tarafından ara malı olarak yaygın olarak kullanıldığından ileri bağlantı katsayısının yüksek
olması beklenmekle birlikte tüketici kimyasalları grubu nedeniyle tüketim malı olarak kullanımı da
bulunduğundan imalat sanayi sektörleri arasında ileri bağlantı katsayısı sekizinci sırada yer
almaktadır.
Tablo 3 - İmalat Sanayii Sektörleri Doğrudan İleri Bağlantı Katsayıları
Sektör

Katsayı

Kağıt ve Kağıt Ürünleri (21)

0,9239

Ana Metal Sanayii (27)

0,8516

Metalik Olmayan Mineral Ürünler (26)

0,8358

Kok Kömürü, Rafine Edilmiş Petrol (23)

0,7994

Basım ve Yayım (22)

0,7966

Plastik ve Kauçuk (25)

0,7672

Ağaç ve Mantar (20)

0,7311

Kimyasal Maddeler (24)

0,7129

Metal Eşya (28)

0,6975

Tekstil (17)

0,5952

Elektrikli Makine-Cihaz (31)

0,4913

Diğer Ulaşım Araçları (35)

0,4738

Deri (19)

0,4473

Radyo, TV, Haberleşme Cihazları (32)

0,3742

Motorlu Kara Taşıtı (34)

0,3416

Büro ve Bilgi İşlem Makineleri (30)

0,3037

Makine-Teçhizat (29)

0,2723

Gıda ve İçecek (15)

0,2605

Tıbbi Aletler; Optik Aletler (33)

0,2184

Mobilya ve Diğer İmalat (36)

0,1346

Giyim (18)

0,0904

Tütün Ürünleri (16)

0,0658
Kaynak: Küçükkiremitçi, 2012

Geri ve ileri bağlantılar açısından aynı dokümanda yer alan ikinci yaklaşım Leontief Ters Matrisi
üzerinden bir birimlik nihai talep artışının yol açtığı toplam üretim artışı (geri bağlantı) veya bir
birimlik nihai talep artışının diğer sektörlerde yol açtığı üretim artışı (ileri bağlantı) olarak
tanımlanmaktadır.
Belli bir sektördeki bir birimlik nihai talep artışının yol açtığı toplam üretim artışı, o sektörün toplam
geri bağlantı etkisini göstermektedir. Doğrudan geri bağlantı yalnız belli bir sektörün diğer
sektörlerden kullandığı girdilerin oranını gösterirken, toplam geri bağlantı bir çarpan etkisi olarak
diğer sektörlerin üretimindeki artışı ifade etmektedir.
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Tablo 4 - İmalat Sanayii Sektörleri Toplam Geri Bağlantı Katsayıları
Sektör

Katsayı

Radyo, TV, Haberleşme Cihazları (32)

3,1418

Motorlu Kara Taşıtı (34)

2,9942

Ana Metal Sanayii (27)

2,9597

Mobilya ve Diğer İmalat (36)

2,9300

Giyim (18)

2,8425

Deri (19)

2,8285

Metal Eşya (28)

2,7943

Tekstil (17)

2,7823

Elektrikli Makine-Cihaz (31)

2,7718

Tıbbi Aletler; Optik Aletler (33)

2,7554

Plastik ve Kauçuk (25)

2,7382

Kağıt ve Kağıt Ürünleri (21)

2,6880

Ağaç ve Mantar (20)

2,6147

Makine-Teçhizat (29)

2,5691

Kimyasal Maddeler (24)

2,5672

Gıda ve İçecek (15)

2,4504

Basım ve Yayım (22)

2,4376

Kok Kömürü, Rafine Edilmiş Petrol (23)

2,4152

Tütün Ürünleri(16)

2,3985

Metalik Olmayan Mineral Ürünler (26)

2,3591

Büro ve Bilgi İşlem Makineleri (30)

2,3365

Diğer Ulaşım Araçları (35)

2,2945
Kaynak: Küçükkiremitçi, 2012

Toplam ileri bağlantıların oluşturduğu çarpan etkisi değerlendirildiğinde öne çıkan sektörler ana
metal sanayii, kimyasal maddeler, kâğıt ve kâğıt ürünleri, tekstil ve kok kömürü-rafine edilmiş petrol
ürünleridir. Bu bağlamda dikkat çeken sektör dış ticaret dengesine katkısı büyük ölçüde negatif olan
ve Türkiye’nin rekabet gücünün zayıf olduğu kimyasal maddeler sektörüdür. İleri bağlantılardaki
çarpan etkisinin büyüklüğü dikkate alındığında sektörün geliştirilmesinin önemi ortaya çıkmaktadır.
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Tablo 5 - İmalat Sanayii Sektörleri Toplam İleri Bağlantı Katsayıları
Sektör

Katsayı

Ana Metal Sanayii (27)

7,3207

Kimyasal Maddeler (24)

6,3124

Kağıt ve Kağıt Ürünleri (21)

3,5465

Tekstil (17)

3,2962

Kok Kömürü, Rafine Edilmiş Petrol (23)

2,6855

Plastik ve Kauçuk (25)

2,5926

Radyo, TV, Haberleşme Cihazları (32)

2,5400

Makine-Teçhizat (29)

2,3210

Metalik Olmayan Mineral Ürünler (26)

2,3064

Gıda ve İçecek (15)

2,1488

Metal Eşya (28)

2,1442

Elektrikli Makine-Cihaz (31)

2,0026

Motorlu Kara Taşıtı (34)

1,9259

Basım ve Yayım (22)

1,5537

Ağaç ve Mantar (20)

1,5355

Deri (19)

1,5008

Tıbbi Aletler; Optik Aletler (33)

1,3084

Diğer Ulaşım Araçları (35)

1,2800

Giyim (18)

1,2535

Büro ve Bilgi İşlem Makineleri (30)

1,2274

Mobilya ve diğer imalat (36)

1,2020

Tütün Ürünleri (16)

1,0725
Kaynak: Küçükkiremitçi, 2012
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Sektörü Etkileyen Temel Parametreler
Diğer birçok sektör gibi kimya endüstrisi de genel ekonomik döngüsellik, hammadde ve enerji
maliyetleri, küreselleşme, birleşme ve satın almalar (M&A) gibi çeşitli iç ve dış faktörler ile etkileşim
halindedir.
Petrokimya endüstrisinde düşük maliyetli hammaddeye ulaşım rekabetçiliği belirleyen en temel
unsurlardan birisidir. 2000’li yıllarda Orta Doğu’nun en önemli düşük maliyetli petrokimya
hammaddesi kaynağı olarak öne çıkması bu bölgedeki yatırımları artırmakla birlikte ürünlerinin
kullanıcısı olan endüstrilere ve pazarlara olan uzaklık ve küresel ekonomik yavaşlamanın çok hızlı
artan üretim kapasitesini karşılamaması bir dezavantaj olarak ortaya çıkmıştır. Öte yandan yatay
sondaj teknolojisindeki gelişmeler ve girişimciliğin birleşmesiyle ABD’de başlayan kaya gazı devrimi ile
elde edilen bol ve düşük maliyetli doğalgaz; ABD’nin günlük petrol üretiminin 25 yıl önceki seviye olan
8 milyon varile yükselmesi ve ham petrol ihracı yapılmadığından iç piyasada oluşan düşük petrol
fiyatları; güçlü altyapı, nitelikli işgücü ve bilgi birikiminin de etkisiyle ülkenin rekabetçiliğini tekrar
yükselterek kimya endüstrisinin yatırımlarında ABD’nin öne çıkmasına neden olmuştur. 2010-2012
döneminde kaya gazı ile bağlantılı olarak ABD kimya endüstrisinde 5,5 milyar $’ın üzerinde ek yatırım
yapıldığı tahmin edilirken 2013-2020 dönemi için beklenen toplam yatırım miktarı 65 milyar $’ı
aşmaktadır. ABD’nin güneydoğu kıyılarında yoğunlaşan söz konusu yatırımların yarıdan fazlası baz
kimyasalların üretimine ilişkindir. Düşük maliyetli ve bol hammaddeye erişime sahip petrol rafinerileri
ve petrokimya tesisleri (upstream) ile baz kimyasalların üretilmesi, bu ürünleri yüksek katma değerli
üretimde girdi olarak kullanan özellikli kimyasal üreticilerinin (downstream) de yatırımlarında
belirleyici olmaktadır.
Kimya endüstrisinin büyüme odağının Asya-Pasifik merkezli olarak gelişmekte olan piyasalarda
yoğunlaşması ve bu trendin önümüzdeki 15-20 yıl devam edeceği beklentisi, ABD ve Avrupa merkezli
kimya endüstrisi devlerinin gelişmekte olan pazarlarda yerel firmalarla işbirliği yapılarak
gerçekleştirilen büyük kimya tesisi yatırımlarına ilgisini sürdürmektedir.

Milyar $

Şekil 2 - Küresel Kimya Sanayi M&A İşlemleri
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Kimya endüstrisindeki M&A işlemlerinin son 5 yıldaki dağılımı incelendiğinde düşük kar marjlı ancak
yüksek yatırım maliyetli baz kimyasal üretim tesislerinin en fazla talep gören alt sektör olduğu
görülmektedir.

Şekil 3 - Dünyada Kimya Sanayi M&A İşlemleri - Hedef Şirketlerin Sektörel Dağılımı (Adet)
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Özellikle çeşitlendirilmiş üretim portföyüne sahip ABD ve Avrupa merkezli büyük üreticilerin stratejik
yoğunlaşma politikaları ile baz kimyasal tesislerini elden çıkartarak özellikli kimyasal üretimine ağırlık
vermesi M&A hedeflerini de sayıca artırmaktadır.

Şekil 4 - Dünyada Kimya Sanayi M&A İşlemleri - Hedef Şirketlerin Bölgesel Dağılımı (Adet)
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Kimya Sektörü’nde Sürdürülebilirlik Yaklaşımları
H. Dora Üreten - uretend@tskb.com.tr

Kimya sektöründe sürdürülebilirlik, OECD tarafından “verimli, etkili, güvenli kimyasal ürünlerinin ve
hizmetlerinin tasarımı, üretimi ve kullanımı” olarak tanımlanmaktadır. Daha geniş anlamıyla
sürdürülebilir kalkınma ise, kamu, akademi ve sanayinin; enerji kaynaklarının korunması, risk
minimizasyonu, kirliliğin önlenmesi, ürün yaşam döngüsü adımları dahilinde atıkların azaltılması ve
yeniden kullanılabilir ürünlerin tasarlanarak, kaynak verimliliğinin maksimize edilmesi alanlarında
ortak hedefler doğrultusunda çalışması olarak ifade edilmektedir. 2
Kimya sektöründe faaliyet gösteren firmaların sürdürülebilirliğin üç temel unsuru olan ekonomikçevre ve sosyal açılardan gerçekleştirdiği faaliyetler değerlendirildiğinde kaynak/enerji verimliliği
yatırımları aracılığıyla maliyet optimizasyonu, enerji yoğunluğu-sera gazı emisyonlarının azaltılması,
atık/su yönetimi, tedarik zinciri genelinde süreçlerin optimizasyonu, iş ve işçi güvenliği, Ar-Ge
çalışmaları ve tüketicilerin bilinçlendirme faaliyetleri gibi konu başlıkları öne çıkmaktadır.
Çevresel sürdürülebilirlik bakış açısıyla kimya sektöründe enerji tüketimini azaltmaya yönelik kaynak
verimliliği faaliyetleri önem kazanmaktadır. Kimya sektörünün hem üretim hem de tüketimi kaynaklı
risklerin paydaşlara ve doğaya olan etkilerinin bertaraf edilmesi amacıyla kimya sektöründe
faaliyetler gösteren firmalar ek önlemler almıştır. Bunlardan ilki ve en önemlisi 1984 yılında
Kanada'da başlatılan "Responsible Care" hareketidir. Çalışan Sağlığı, Teknik Emniyet ve Çevrenin
Korunması için sürekli gelişme taahhüdü olan bu gönüllü girişim, dünyada bir sektöre ait olan ilk
girişimdir. 3
Yapılan bir araştırmaya göre üretim süreçlerinde atıkların azaltımı, mevcut ürünlerin daha çevre
dostu ürünlerle ikame edilmesi ve yenilenebilir hammadde kaynaklarını geçilmesini temel alan ve
2011 yılındaki büyüklüğü 2,8 milyar $ seviyesinde olduğu tahmin edilen yeşil kimya sektörünün 2020
yılına kadar 98,5 milyar $ büyüklüğüne ulaşabileceği öngörülmektedir. Aynı raporda söz konusu yeşil
kimya sektörünün kimya endüstrisinin yaklaşık 65,6 milyar $ tutarında tasarruf yapmasına olanak
sağlayacağı ifade edilmektedir.4
Kimya endüstrisinin, günümüzde toplam enerji talebi yıllık 15 EJ seviyesindedir. Söz konusu rakam
dünya enerji talebinin 10%’una, toplam sanayi talebinin ise 20%’sine tekabül etmektedir. Avrupa
Birliği kimya sektörü incelendiğinde 1990-2009 dönemi içerisinde sektörün enerji tüketimi %27’lik bir
düşüş göstererek 69,2 milyon TEP seviyesinden 50,4 milyon TEP seviyelerine düşmüştür. Söz konusu
düşüş çevreye olan pozitif etkisinin yanısıra maliyetlerin azaltılması ve rekabetçiliğin korunması
açısından da kritiktir. Şöyle ki aynı dönem içerisinde Avrupa kimya sektörünün üretim yıllık ortalama
olarak 2,5% büyürken enerji tüketimi 1,7%’lik bir düşüş göstermiştir.

2
3
4

http://www.oecd.org/env_sustainablechemistry_platform/
Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği – Üçlü Sorumluluk Tanıtım Kılavuzu
Pike Research, http://www.navigantresearch.com/research/green-chemistry
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İklim değişikliği açısından kimya sektörü global sera gazı emisyonlarının 7%’sinden (global sanayi
kaynaklı sera gazı emisyonlarının %20’si) sorumludur. Enerji tüketimi ve sera gazı emisyonlarının
doğruda ilişkisi göz önünde bulundurulduğunda enerji verimliliği faaliyetleri söz konusu azaltımların
sağlanması açısından büyük önem kazanmaktadır. Diğer taraftan Uluslararası Kimya Dernekleri
Konseyi’nin Haziran 2009 tarihli raporuna5 göre kimya ürünler yaşam döngüleri boyunca üretim
süreçlerine kıyasla 2,5 kat daha fazla sera gazı emisyonuna neden olmaktadır. Bu durum kimya
sektörünün çevresel etkilerinin azaltılması için tedarik zincirlerinde optimizasyon çalışmaları ve son
tüketiciyi bilinçlendirme faaliyetlerini gerekli kılmaktadır. Kimya sektörünün çevreye olan etkisi enerji
tüketimindeki büyük payının yanısıra atık yönetimi ve azaltımı, su kirliliğinin önlenmesi, asidik gazların
(amonyak, sülfür oksit ve nitrojen oksit) azaltımı-yönetimi, çevre dostu ürünlerin pazara sunulması
gibi konularda da yapılan çalışmalara bertaraf edilmeye çalışılmaktadır.
Kimya sektöründe sosyal sürdürülebilirlik açısından değerlendirildiğinde sektörün istihdama ve
ekonomiye olan katkısının yanısıra işçi sağlığı ve güvenliği alanında gerçekleştirilen faaliyetler, sıfır iş
kazası hedefleri doğrultusunda yapılan çalışmalar ile son tüketicinin ürün kullanımı konusunda
gerçekleştirilen bilinç artırıcı faaliyetler öne çıkmaktadır.

5

Innovations for Greenhouse Gas Reductions. A life cycle quantification of carbon abatement solutions enabled by the
chemical industry; ICCA/Öko-Institut/McKinsey & Company
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Küresel Kimya Sanayi
2002 yılında 1.780 milyar $ büyüklüğe sahip bulunan dünya kimyasal pazarının büyüklüğü 2012
yılında 4,9 trilyon $’a ulaşmıştır. 2013 yılında sektörün büyüklüğünün 5,1 trilyon $ seviyesine
yükseldiği tahmin edilmektedir.
1980’lerin ortalarından itibaren diğer bölgelerden yüksek büyümesiyle ayrışan Asya-Pasifik Çin’in
liderliğinde son 10 yılda da küresel kimya endüstrisinin büyümesini sürükleyen pazar olarak ortaya
çıkmıştır. 2002 yılında dünya toplam kimyasal mamul üretiminin %29’u Asya-Pasifik bölgesinde
gerçekleştirilirken bu oran 2007 yılında %35, 2012 yılında ise %49’a yükselmiştir.

Tablo 6 - Dünya Kimyasal Üretiminin Bölgesel Gelişimi
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Kaynak: ICIS, American Chemical Council 2014

Mevcut trendler dikkate alındığında ABD ve Avrupa kimya pazarlarının büyüme hızı sınırlı kalsa da,
sektörün yüksek sermaye ihtiyacı ve ileri teknoloji ürünü performans kimyasalları konusundaki bilgi
birikimi ile ABD ve Almanya dünyanın en büyük ilk 4 kimyasal üreticisi arasında yer almaktadır.

Tablo 7 - Dünya Kimyasal Mamul Üretiminde Önemli Ülkeler (2002 – 2007 – 2012, Milyar $), "Dört Büyükler”
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Kaynak: American Chemical Council 2014
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2002-2012 döneminde kimyasal üretiminde oransal olarak en fazla artış gösteren ülkelerin farklı
dinamikleri ve gelişim patikaları olmakla birlikte ortak noktaları politika yapıcıların kimya endüstrisini
stratejik bir alan olarak değerlendirmesi olarak görünmektedir.

Tablo 8 - Dünya Kimyasal Mamul Üretiminde Önemli Ülkeler (2002 – 2007 – 2012, Milyar $), "Hızlı Büyüyenler”
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Kaynak: American Chemical Council 2014

Küresel şirket büyüklükleri incelendiğinde, satış bazında en büyük 20 firmanın yarısı başta Almanya ve
Hollanda olmak üzere Avrupa merkezli olup diğer 10 firma ABD, Japonya, S. Arabistan, G. Kore,
Tayland ve Brezilya merkezlidir. 2012 değerleri ile ilk 20 firmanın dünyadaki toplam pazarın yaklaşık
%15’ini karşıladığı ortaya çıkmaktadır. Alttaki ilk 20 şirketin yarısı gelirlerini kimya endüstrisinin
birden fazla alanında elde ederken, 8’i petrokimya, 2’si ise endüstri gazları sektörlerinde faaliyet
göstermektedir.

Milyar $

Şekil 5 - Satış Bazında Dünyanın En Büyük 20 Kimyasal Firması ve PETKİM (2012)
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Kimya Sektörü Raporu | Ağustos 2014

Dünya Ticareti
2012 yılında küresel kimyasal ürün dış ticareti hacminin 2,2 trilyon $ seviyesinde gerçekleştiği
hesaplanırken, 2002-2009 döneminde ithalat ve ihracat küresel üretim büyümesi ile benzer bir
büyüme grafiği izlemiştir. Küresel ekonomik kriz sonrasında dış ticaretin sektör büyüklüğüne oranında
meydana gelen düşüş başta Çin olmak üzere Hindistan ve Brezilya gibi önemli pazarlardaki yatırımlar
sonucunda elde edilen kapasite artışlarının iç talebi artan oranda karşılaması ile ilişkilendirilebilir.
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Tablo 9- Dünya Kimya Sektörü Üretimi ve Toplam Dış Ticaretin Gelişimi (2002-2012)
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Kaynak: TRADEMAP, 2014

“Büyük Dörtlü”nün 2001-2013 dönemi ihracat performanslarının büyük oranda dünya ihracatı ile
benzer seyrettiği görülse de Çin büyük yatırımları ile oluşan kapasitesini kullanarak Japonya’yı geride
bırakmıştır.
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Kaynak: TRADEMAP, 2014
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Tablo 10 - Büyük Dörtlü'nün Kimyasal Ürün İhracatı Gelişimi (2001-2013)
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Aynı dönemde “Hızlı Dörtlü”nün ihracat gelişimi incelendiğinde ise ülkelerin sıralamalarını
korudukları ancak ihracattaki büyüme hızı bakımından yıllık %23 büyüme ile Brezilya’nın görece
ortalama bir performansa sahip olduğu görülmektedir.
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Tablo 11 - Hızlı Dörtlü'nün Kimyasal Ürün İhracatı Gelişimi (2001-2013)
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Küresel ticarete konu olan kimyasalların Dünya Gümrük Örgütü’nün yaygın olarak kullanılan
Harmonize Sistem sınıflandırmasına göre dağılımı incelendiğinde, genel olarak karbon ve türevlerini
içeren geniş bir ürün grubu olan ve polimerler başta olmak üzere çok çeşitli petrokimyasal ürünlerin
ait olduğu organik kimyasalların %40 ile ihracata konu olan en büyük kategori olduğu görülmektedir.
Diğer kategorilerde belirtilmeyen tüm diğer kimyasalları içeren muhtelif kimyasallar %16 ile ikinci
sırada yer alırken, üçüncü sırada amonyak ve çeşitli asitlerin de dahil olduğu inorganik kimyasallar
bulunmaktadır.

Tablo 12 – Dünya Kimyasal Ürün İhracatının Alt-Gruplar Bazında Dağılımı (Değer bazında, 2012)
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Kaynak: TRADEMAP, 2014

Kimya Sektörü Raporu | Ağustos 2014

Ar-Ge ve Patent
Kimya alanındaki bilimsel gelişim havacılık ve uzay sanayinden otomotiv ve elektroniğe geniş bir
skalada yeni uygulama alanları yarattığından kalkınma için önemli olmasının yanında kimya
endüstrisinde faaliyet gösteren firmaların farklılaşarak katma değer yaratmaları ve rekabet güçlerini
artırmaları açısından kritik rol oynamaktadır. Sektörün geliştirdiği ürünlerin ekonomik ömürlerinin
çoğu zaman 15 yıl ile sınırlı kalması da Ar-Ge faaliyetlerinin devamlılığını zorunlu kılmaktadır. Küresel
düzeydeki rekabet firmaların portföylerinde sermaye-yoğun ancak emtia tabiatlı temel kimyasallar
haricinde artan oranda bilgi-yoğun ve yüksek katma değerli özellikli kimyasallara yer vermelerini
teşvik etmektedir. Artan rekabet ve düşen kar marjları, Ar-Ge faaliyetleri için ayrılan bütçelerin
verimli kullanılması ihtiyacını artırmakta ve malzeme bilimi başta olmak üzere yüksek gelişim
potansiyeline sahip dallarda üniversite-sanayi işbirliği ve Ar-Ge merkezli spin-off şirket kurulması gibi
çözümleri öne çıkartmaktadır.
Küresel AR-GE Ağları Yaratmak
The Dow Chemical Company (ABD), 2012 yılında açtığı G. Kore’deki Dow Seoul Teknoloji Merkezi’nde
görüntü sistemleri ve yarı-iletken teknolojileri ile ilgili Ar-Ge faaliyetlerine odaklanmaktadır. 300
araştırmacı kapasiteli merkez, Dow’un görüntüleme ve yarı-iletken müşterilerine yakın konumu ile bir
3-D üretim şekli olan litografi, OLED başta olmak üzere çeşitli görüntü teknolojileri ve yarı-iletken
çiplerin paketlenmesi ile ilgili çalışmalara yoğunlaşmaktadır.
BASF (Almanya), 2009 yılında ABD Enerji Bakanlığı’na bağlı Argonne National Laboratory’de lityumiyon pillerde kompozit-katot materyallerin kullanılması ile ilgili yapılan çalışmaların ticarileştirilmesi
ile ilgili bir lisans anlaşması imzaladıktan sonra Almanya ve Japonya’nın ardından pil materyalleri
üzerine çalışan 3. Ar-Ge merkezini Beachwood (ABD)’de açmıştır. Hibrid ve elektrikli araçlardaki pil
uygulamalarına yönelik olarak merkezde yapılan çalışmalar yapımı için ABD hükümetinin 25 milyon $
hibe ettiği ve 2012’de Ohio (ABD)’de açılan BASF üretim tesislerinde uygulamaya geçirilmektedir.
Sektörün Ar-Ge harcamalarının bölgesel dağılımında Avrupa, ABD ve Çin ilk 3 sırada bulunmaktadır.
Ar-Ge harcamalarının toplam satışlar içerisindeki payını ölçen Ar-Ge yoğunluğu sıralamasında ise
2012 yılında Japonya %4 ile birinci konumda bulunurken, Japonya’yı %1,7 ile ABD, %1,6 ile AB ve
Hindistan, %1,3 ile G. Kore takip etmektedir. Çin ise değer bazında yaptığı yüksek Ar-Ge harcaması
tutarına rağmen %0,8 Ar-Ge yoğunluğu oranına ulaşabilmiştir.
Şekil 6 - Kimya Sanayi AR-GE Harcamalarında Önde Gelen Bölgeler (2013)
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Aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere DuPont, Bayer, Mitsumi gibi özellikli kimyasallar dahil birden fazla
kimya alt-sektöründe üretim yapan firmaların araştırma-geliştirme faaliyetlerine ayırdığı tutarlar,
petrokimya ya da endüstri gazları üretim tesislerine sahip olan LyondellBasell ve Air Liquide gibi
firmalardan oransal olarak daha yüksektir.

Şekil 7 - Seçilmiş Küresel Kimya Firmalarının Ar-Ge Harcamalarının Satışlar İçindeki Payı (2012)
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Ar-Ge faaliyetlerinin sonuçlarının ticarileştirilmesinde buluş ve süreçleri patent korumasına almak
önemli bir basamaktır. WIPO (World Intellectual Property Organization) verilerine göre eczacılık dahil
kimya dallarında WIPO’ya yapılan başvuruların gelişimi aşağıdaki gibidir:
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ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre ülkede verilen her 5 patentten birisinin kimya endüstrisi ile
ilişkili olduğu, neredeyse tüm kategorilerde ABD ilk sırayı alırken, Japonya makromoleküler kimya ve
malzeme bilimi alanlarında en çok patent başvurusu gerçekleştiren ülke konumundadır. Kimya
sektörünün ülkenin toplam patent başvuruları içerisinde en yüksek rakama sahip olduğu ülkeler ise,
eczacılık alanındaki yoğunlaşmanın da etkisiyle, İsviçre (%19,2), Hollanda (%15,8), İngiltere (%14,7) ve
Fransa (%14,1) olarak sıralanmaktadır.
Şirket bazında bakıldığında ise 2012 yılında BASF (Almanya) 644, Sumitomo (Japonya) 558, LG
Chemicals (G. Kore) 352, Dow Global Technologies (ABD) 317 adet patent başvurusu
gerçekleştirmiştir.
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Türkiye Kimya Sektörü
Mevcut Durum
Kimya endüstrisinin gelişmesi için önem arzeden petrol, doğalgaz gibi doğal
kaynaklara sahip olmayan Türkiye kimya endüstrisi ağırlıklı olarak kimyasal
ürünlerin imalatı için hammadde sağlayan petrokimya ile boya, vernik,
sentetik elyaf, gübre, soda, bor gibi kimyasal ara mamul ve sabun, deterjan,
kozmetik ürünleri gibi tüketici kimyasalları üretim tesislerinden
oluşmaktadır.

Kapasite Kullanımı

Kimya endüstrisinin diğer birçok sektöre ara mamul temin ettiği de dikkate alındığında sektörün
kapasite kullanım oranı gelişim trendi imalat sanayi kapasite kullanım oranları ile benzerlik
göstermektedir. Öte yandan 2008-2009 döneminde kapasite kullanımında imalat sanayi genelindeki
kadar keskin bir düşüş yaşanmadığı, toparlanmanın ise daha hızlı gerçekleştiği görülmektedir.

Şekil 8 - Yıllara Göre Kapasite Kullanım Oranı (2007-2013)
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Kaynak: TÜİK, 2014

Sektörel dinamikleri farklı olan ancak zaman zaman kimya sektörü ile birlikte değerlendirilen eczacılık
ile kauçuk ve plastik imalatının kapasite kullanım oranlarının gelişim trendi aşağıda görüldüğü gibi
ayrışmaktadır. Özellikle kauçuk ve plastik mamul üretiminin gelişimi imalat sanayi ortalamasına
yakınsamaktadır.
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Şekil 9 - Kimya Sektörü ve Bağlantılı Sektörlerin Kapasite Kullanımı
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Girişim Sayısı ve İstihdam

TÜİK’in açıkladığı en yakın yıl olan 2011 itibarıyla kimya sektöründe yaklaşık 4 bin girişim faaliyet
göstermektedir. Yıllar itibariyle toplam girişim sayısı bakımında imalat sanayi geneli içerisinde
ortalama %1 paya sahip olan kimya sektörü sermaye-yoğun yapısını göze sermektedir. Görece düşük
sermaye gerektiren plastik ve kauçuk üretimi ise 2011 verileri ile 18,5 bin girişim ile imalat sanayi
toplamı içerisinde %5,5 paya sahip durumdayken eczacılık ürünlerinin imalatındaki girişim sayısı
227’dir.
Şekil 10 – Sektör ve Bağlantılı Sektörlerdeki Girişim Sayısının İmalat Sanayi Toplamı ile Karşılaştırmalı Gelişimi
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Kimyasal ürünlerin imalatında görev alan ücretli çalışan sayısının 2011 yılında 64,3 bin seviyesinde
bulunduğu hesaplanırken, söz konusu rakamın 2013 yılında 69,8 bine ulaştığı tahmin edilmektedir.
Söz konusu rakamlar ile sektör, imalat sanayi toplamından sırasıyla %2,22 ve %2,25 pay almıştır.
Kauçuk ve plastik ürünleri imalatında çalışan ücretlilerin sayısının imalat sanayi toplamı içerisindeki
payı 2011 yılı için %5,7, 2013 yılı için %5,8 olarak tahmin edilirken, eczacılık ürünleri imalatında
çalışan ücretlilerin payının 2011 yılı için %1, 2013 yılı için %0,09 olduğu tahmin edilmektedir.
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Yukarıdaki rakamlar doğrultusunda girişim başına ortalama istihdam sayısında, tahmin edilebileceği
gibi kimyasal ürünlerin imalatı imalat sanayi ortalamasının üzerinde ücretli istihdam etmektedir. Söz
konusu oran eczacılık ürünler imalatı için 135, plastik ve kauçuk ürünleri imaları için ise 9,6 olarak
hesaplanmaktadır.

Şekil 11 - Girişim Başına Ortalama İstihdam Sayısı
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Kaynak: TÜİK, 2014

Kimyasal ürünlerin imalatı ve eczacılık sektörlerinin kadın istihdamı istatistiklerinde imalat sanayi
ortalamasının üzerinde pay aldığı görülmekle beraber, plastik ve kauçuk mamulleri imalatında çalışan
ücretli kadın personel oranı düşüktür.

Şekil 12 - Sektörün İmalat Sanayindeki Toplam Ücretli ve Kadın İstihdamındaki Payı (2009-2011)
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Şekil 13 - Kimya Sektörü ile Bağlantılı Sektörlerin İmalat Sanayi İçindeki Toplam Ücretli ve Kadın İstihdamındaki Payları
(2009-2011)
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Görece yüksek teknik bilgi gereksinimi ve kalifiye eleman ihtiyacının sonucu olarak, eczacılık ile
kimyasal ürünlerin imalatında çalışan ücretlilerin ortalama saat ücretleri, imalat sanayi geneli ile
plastik ve kauçuk mamulleri imalatının oldukça üzerindedir. 2011 yılı verilerine göre eczacılık ürünleri
imalatında imalat sanayi ortalamasının 3,1 katı ücret verilirken, bu oran kimyasal ürünlerin imalatı
için 1,7 katı seviyesindedir.
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Şekil 14 – Ücretli Çalışanların Ortalama Saat Ücretleri
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Ekonomi Bakanlığı verilerine göre 2011-2012 yılında kimya ile ilgili dallarda tüm eğitim seviyelerinde
yaklaşık 9.500 mezun verilmiştir. Bu rakamın %12’sini yüksek lisans ve doktora mezunları
oluştururken %16’sı meslek lisesi kalanı da lisans mezunlarından oluşmaktadır.
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Üretim

Sektörün 2003 yılında 13,8 milyar TL olarak hesaplanan üretim değeri 2013’de 36,3 milyar TL’ye
yükselmiştir. 2005-2013 döneminde üretim endeksinin gelişimi incelendiğinde kimya sanayi
üretiminin imalat sanayi üretiminden daha keskin iniş-çıkışlar yaşadığı ve imalat sanayi için öncü bir
gösterge olarak değerlendirilebileceği görülmektedir.
Şekil 15 - Üretim Endeksi Gelişimi
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Kimya endüstrisinin faktör maliyeti ile katma değer gelişimi de genel olarak imalat sanayi ile paralellik
göstermektedir. 2005 yılında 2,6 milyar TL ile imalat sanayi toplam katma değerinin %4,4’ünü
oluşturan kimya sektörü 2011’de 6,45 milyar TL ile payını %5’e yükseltmiştir. Yıllar itibariyle sektörün
faktör maliyeti ile katma değerinin üretim değeri içindeki oranı imalat sanayi genelinin yaklaşık 1
puan altında seyretmektedir.

Şekil 16 - Faktör Maliyet ile Katma Değerin Üretim Değeri İçindeki Oranı
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Dış Ticaret6

Kimya sektörü 2013 yılında değer bazında Türkiye’nin toplam ihracatının %3,35’ini ithalatının ise
%6,08’ini gerçekleştirmiştir. Aynı dönemde sektörün imalat sanayi dış ticaretinden aldığı pay ise
ihracat için %3,60 ithalat için %7,77 olmuştur.7
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Şekil 17- Kimya Sanayi İhracatının Gelişimi
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Kaynak: Diş Ticaret Veri Tabanı, 2014

10%

20 000
15.360

8%

13.026
11.029

6%
4%
2%

7.523
4.696

3.830

4.583

8.667

9.427

14.512

15.299

12.480

15 000

10.214

Milyon $

Şekil 18 - Kimya Sanayi İthalatının Gelişimi
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6

Dış ticaret hesaplamalarında Türk Gümrük Cetveli’nin 4. bölümü olan “Kimya Sanayii ve Buna Bağlı Sanayi Ürünleri”ni oluşturan, 30’no’lu
eczacılık ürünleri hariç, mevcut on fasıl kullanılmıştır.
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Sektörün dış ticaret gelişimi gümrük kodları yerine ISIC Rev. 4 ekonomik faaliyet sınıflandırmasına
göre değerlendirildiğinde, diğer kategorilerin yanısıra ana hammadde ticareti de tabloya dahil
olmakta ve kimya sektörü için sıklıkla telaffuz edilen “en fazla ithalat gerçekleştiren sektör” sıfatının
nedeni ortaya çıkmaktadır:

Milyon $

Şekil 19 - ISIC Rev 4 Ekonomik Faaliyet Sınıflandırmasına Göre Kimya Sektörü Dış Ticareti
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Şekil 20 - En Yüksek Dış Ticaret Açığı Veren İlk 5 İmalat Sanayii Sektörü (Net Dış Ticaret Açığı, 2013)
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Kaynak: TUİK, 2014

Ülke bazında kimya sektörünün ithalat ve ihracat değerleri karşılaştırıldığında sırası ile Almanya, S.
Arabistan ve Çin ticaret açığı verilen ilk pazar konumundadır. İthalat içinde en yüksek paya sahip
organik kimyasalların ithalatında Çin ve Almanya’nın ardından ABD, Hindistan ve Rusya gelirken,
İtalya, İspanya ve ABD en önemli ihracat partnerleridir. Bir diğer önemli ithalat kalemi olan muhtelif
kimyasallarda ise Almanya, Fransa ve İtalya öne çıkarken en önemli ihracat pazarları Rusya, S.
Arabistan, İran, Irak ve Mısır’dır.
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Milyon $

Şekil 21 – ISIC Rev 4 Ekonomik Faaliyet Sınıflandırmasına Göre Kimya Sektöründe Türkiye’nin Dış Ticaret Açığı Verdiği İlk
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Alt Sektörlere Göre Dış Ticaret

Alt sektörler itibarıyla incelendiğinde kimya sektörünün değer bazında en büyük ihracat kategorisinin
“inorganik kimyasallar”, dünya toplam ihracatından aldığı pay bazında ise “sabunlar” başlıkları olduğu
görülmektedir.

Milyon $

Şekil 22 – Alt Sektörler Bazında İhracat Tutarı ve Dünya İhracatı İçindeki Payları
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İthalat büyüklüklerine bakıldığında değer bazında en büyük kategori “organik kimyasallar”, dünya
toplam ithalatından aldığı pay bazında ise “boya, macun ve vernik” başlıklarıdır.
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Şekil 23 – Alt Sektörler Bazında İthalat Tutarı ve Dünya İthalatı İçindeki Payları
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Sektörün dış ticaretine konu olan mamullerin ortalama birim fiyatları incelendiğinde, 2013 yılında
kimya sanayi genelinin ortalama ihracat birim fiyatının ithalat birim fiyatının %55’i seviyesinde
bulunduğu hesaplanmaktadır. İthalat ve ihracat ortalama birim fiyatları arasında ihracat aleyhine en
büyük fark “barut ve muhtelif patlayıcılar”, “muhtelif kimyasallar” ile “parfümeri ve kozmetik”
gruplarındadır. Üretim maliyeti büyük oranda doğalgaz maliyetlerine bağlı olarak belirlenen gübreler
alt kategorisinde ise maliyet avantajı nedeniyle ithalat fiyatlarının ihracat fiyatlarından daha düşük
olduğu görülmektedir. İthalat fiyatının daha düşük olduğu ikinci ürün grubu olan albüminoid madde
kategorisi, diğer çeşitli enzim ve tutkalların yanında nişasta esaslı ürünleri de içermekte ve maliyet
avantajı nedeniyle artan oranda yurtdışından temin edilmektedir.

Şekil 24 – Sektörün Dış Ticaretinde Ortalama Birim Fiyatlar ($/kg)
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Kaynak: Diş Ticaret Veri Tabanı,, 2014
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Ar-Ge ve Patent

Türkiye’nin kimyasal ürünler ile ilgili Ar-Ge harcamaları 2011’de 196 milyon TL, 2012’de ise 242
milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu oranlar ile Türkiye’nin Ar-Ge faaliyetlerine G. Kore’nin
%8’i oranında bir bütçe ayırdığı görülmektedir. Sektörde yarı-zamanlılar dahil 1.206 araştırmacı
istihdam edilirken bunların sadece 91 tanesi doktora ve üstü dereceye sahiptir. 2014 itibariyle kimya
sektöründe özel sektöre ait 9 adet aktif Ar-Ge merkezi bulunmaktadır. Teknoloji Geliştirme
Bölgeleri’nde (Teknokent) ise 40’ın üzerinde kimya firması faaliyet göstermektedir.

Şekil 25 – Türkiye’deki Özel Sektör Kimya Ar-Ge Merkezleri
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Kaynak: TC Ekonomi Bakanlığı, 2014

Ar-Ge çalışmalarının ticarileştirilmesi konusunda ise yerli kişi ve kuruluşların patent ve faydalı model
başvuruları 2000 yılında yapılan tüm başvuruların %18’ini oluştururken, yalnızca kimya sektörü için
yapılan başvurulardaki payı %3 olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılında söz konusu oran toplam
başvurular için %33’e, kimya sektörüne özel başvurular için ise %12’ye yükselmiştir.

Şekil 26 – Patent ve Faydalı Model Başvurularının Sektörel Dağılımı
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Kaynak: Türk Patent Enstitüsü, 2014
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Sektörün Ar-Ge harcamalarının ve inovasyona dönüştürülen Ar-Ge faaliyetlerinin düşük olmasının
doğal bir sonucu olarak CEFIC verilerine göre 2012 yılında Türkiye 3,1 milyar € tutarında Ar-Ge
sonucunda elde edilen yüksek teknolojili kimya sanayi ürünü ithal ederken aynı kategorideki ihracat
değeri 158 milyon € seviyesindedir. Söz konusu tutarların endüstrinin toplam ithalatı içindeki payı
%11,3, ihracatı içindeki payı ise %2,3 olarak hesaplanmaktadır.
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de kimya gibi farklılaşmak için yüksek düzeyde Ar-Ge ve inovasyon
gerektiren sektörlerin gelişimi için üniversite-sanayi iş birliği önem kazanırken bu sektörlerde faaliyet
gösteren firmaların üniversitelerin bilgi ve araştırma altyapısından yararlandığı ‘teknopark’ benzeri bir
ekosistemin oluşturulması elzem görünmektedir.
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Üniversite-Sanayi İş Birliğinin Somut Hali: Teknoparklar
Dilara AY – ayd@tskb.com.tr

Ülkelerin ileri teknoloji düzeyinde, katma değeri yüksek ve sofistike ürün üretebilmeleri ve bu yolla
rekabet gücünü artırmalarında başat rol oynayan Ar-Ge ve inovasyon günden güne önemini
artırmakta, gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerin büyük bir bölümü Ar-Ge’ye önemli bir kaynak
ayırmaktadır. Üniversite ve sanayi kuruluşlarının arasındaki iş birliğinin vücut bulduğu ve aynı
ortamda Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarını sürdürdükleri; birbirleriyle bilgi ve teknoloji transferi
gerçekleştirdikleri teknoparkların esas olarak kuruluş amacı, teknolojik bilgi üretimi ve bu bilginin
ticarileştirilmesi, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesi, verimliliği artırarak üretim maliyetlerini
düşürecek yeniliklerin geliştirilmesi, KOBİ’lerin yeni teknolojilere uyumunun sağlanması,
araştırmacılara iş imkanlarının sağlanması, ileri teknoloji yatırımları yapacak yabancı sermaye girişinin
hızlandırılması ve sanayinin rekabet gücünün artırılmasıdır.8 Teknoparklar içerisinde yüksek-ileri
teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmalar bulunmaktadır.

Dünyada Durum9
Teknopark fikri ilk olarak 1950 yılında Stanford Üniversitesi’nin öncülüğünde yaptıkları araştırmaları
ticarileştirmek isteyen bir grubun çabalarıyla ABD’de ortaya çıkmıştır. Dünyanın en başarılı
örneklerinden olan, ‘Silikon Vadisi’ olarak bilinen teknoparkta bugün HP, Cisco, Google, Ebay, Intel,
Adobe, Yahoo gibi birçok firma yer almaktadır. 80’li yıllara gelindiğinde toplam 21 adet teknoparkın
12’si ABD, 7’si Fransa ve Belçika ve kalanı İngiltere’de bulunmakta olup bugün dünyadaki mevcut
teknoparkların yarısından fazlası 2000’li yıllarda kurulmuştur. Gelişmiş ülkelerdeki uygulamalar,
gelişmekte olan ülkelerde model olarak alınmış ve Tayvan, Güney Kore, Hong Kong ve Malezya gibi
ülkeler yüksek kalitede altyapıya sahip teknoparklar oluşturarak hem endüstrilerinin gelişimine
katkıda bulunmuş hem de yabancı yatırımları ülkeye çekmişlerdir. Özellikle Hindistan’daki yazılım
sektörünün gelişiminde teknoparklar önemli bir rol oynamıştır. Başarılı örneklerden Singapur’da bilim
parkı, ‘teknoloji koridoru’ olarak belirlenen ülkenin güneybatı bölgesinde bulunmakta olup
teknoparktaki firmaların %46’sı bilişim teknolojileri, %8’i telekomünikasyon alanında faaliyet
gösterirken kimya ve elektronik firmaları %9’ar pay almaktadır. Bunlar aynı zamanda ilaç ve
biyoteknolojiyle beraber ülkenin rekabetçi olabileceği ve Ar-Ge yapılacak sektörler olarak Singapur
Ulusal Teknoloji Planı’yla belirlenmiş endüstrilerdir. Tayvan’da ise yüksek teknolojiye dayalı
sanayileşme stratejileriyle beraber 80’lerde kurulan bilim parkında bulunan üniversiteler ve kimya,
bilişim, nanoteknoloji ve biyomedikal teknolojiler gibi konularda uzmanlaşan enstitü KOBİ’lerle iş
birliği içerisinde teknoparkın gelişmesinde büyük rol oynamıştır.

8

9

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Derneği

Devlet Denetme Kurulu Araştırma ve İnceleme Raporu; 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Uygulamalarının
Değerlendirilmesi ile Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunların Çözümüne İlişkin Öneri Geliştirilmesi,2009
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Bilim ve Teknoloji Parkları, %

Dünyada Bilim ve Teknoloji Parklarının Kurulduğu Yıllar
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Büyük ölçüde bir kent oluşumu olan teknoparkların sadece %6’sı şehir dışındadır. IASP verilerine göre
bilim ve teknoloji parklarının yarısından fazlası kamu sahipliğinde olup, son dönemde özellikle kamuözel ortaklığı projelerle özel sektörün katılımında artış olmuştur.
Dünyada Teknopark Uygulamalarında Ülke Karşılaştırması (2011)
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Kaynak: Sanayi Bakanlığı Anahtar Dergisi, Dünyada ve Türkiye’deOfisi,Kuluçka
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Ekim 2012 Sayı: 286
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Türkiye’de Durum
Gelişmiş ekonomilerde 80’li yıllardan itibaren daha yaygın şekilde teknoloji geliştirmede önemli bir
araç olarak kullanılan teknoparklar Türkiye’de 90’lı yılların sonlarına doğru gündeme geldiyse de bu
yapılara ilişkin yasal düzenleme 2001 yılında uygulamaya konulmuştur. Başlangıçta yalnızca 2 adet
olan teknoparkların sayısı Temmuz 2013 itibarıyla 52’yi bulmuştur.
Teknoparklarla beraber bu bölgelerde faaliyet gösteren firma sayısı da yıldan yıla artmıştır. 2003’te
yalnızca 169 adet firmanın faaliyet gösterdiği Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde (TGB), Haziran 2013
itibarıyla farklı sektörlerde bulunan 2.247 adet firma bulunmaktadır. Firma sayısındaki gelişime
paralel şekilde sağlanan istihdam da 2003 yılındaki 2.453 personel seviyesinden 2013’te 19.786
personele yükselmiştir. TGB firmalarında çalışan toplam Ar-Ge personelinin %4’ü doktora, %16’sı
yüksek lisans, %63’ü ise lisans seviyesindeki bir programdan mezun olmuştur.10 TGBD verilerine göre
10

Türkiye’deki Teknokentlerin Mevcut Durumunun İncelenmesi; Murat Kemal Keleş, Mustafa Zihni Tunca; Süleyman Demirel Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yıl: 2010/1, Sayı:11
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teknoparklarda yazılım, bilişim, elektronik, ileri malzeme teknolojileri başta olmak üzere, tasarım,
nanoteknoloji, biyoteknoloji, otomotiv, tıp teknolojileri ve yenilenebilir enerji konularında çalışan
yenilikçi firmalar yer almakta olup, bu bölgelerde Haziran 2013 itibarıyla toplam 5.768 adet Ar-Ge
projesi yürütülmektedir. Yine aynı kaynağa göre bu bölgelerdeki firmaların teknolojik ürün ihracatı
2013 yılı Haziran itibarıyla 897 milyon $ seviyesindedir. Bu ihracatın yarısı ODTÜ Teknokent Teknoloji
Geliştirme Bölgesi’nden, %26’sı Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nden (Bilkent), %10’u ise İTÜ Arı
Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nden yapılmıştır. Yabancı sermaye açısından bakıldığında,
TGBD’ye göre toplam 71 adet yabancı/yabancı ortaklı firmanın yer aldığı teknoparklarda bu
firmalarca yapılan yatırım tutarı 683 milyon $ seviyesindedir. Ülkemizde teknoparkların etkinliğini
engelleyen unsurlar ise bürokrasi ve dağınık yapılanma olarak öne çıkmaktadır.
TGB'lerde Faaliyette Bulunan Firmaların Sektörel Dağılımı
Makina Gıda Tarım
2% 1% 1%

Otomotiv
1%

Çevre
1%

Kimya
2%

Diğer
6%

Telekomünikasyon
2%
İleri Malzeme
2%
Enerji
Biyoteknoloji
Tıp
3%
2%
3%
Yazılım ve Bilişim
54%

Medikal,Bio-Medikal
3%
Tasarım
4%
Savunma Sanayi
5%
Elektronik Sanayi
8%

Kaynak: TGBD

Teknoparklarda Kimya Endüstrisi
Uygulamada yalnızca kimyaya yönelik teknoparklara sık rastlanmamakla beraber bünyesinde kimya
firmalarının nispeten daha fazla olduğu teknoparklar şöyle sıralanabilir:
Singapur Bilim Parkı: Kimya firmalarının payı %9 civarıdır.
Güney Kore Daedeok Innopolis: Firmaların %14’ü biyoteknoloji, %9’u malzeme bilimi, %8’i kimya
mühendisliği alanında faaliyet göstermektedir.
Güney Kore Ulsan Technopark: Dünyanın en büyük ikinci petrol rafinerisinin bulunduğu Ulsan
şehrinde bulunan teknoparkta hassas kimyasallara yönelik ‘Fine Chemical Industry Center’
bulunmaktadır.
Birleşik Arap Emirlikleri Technopark-Dubai: ‘Özel Ekonomik Bölge’ statüsünde olan teknoparkta
bulunan firmaların %35’i petrol, gaz ve petrokimya endüstrisindedir.
Fransa Sophia Antipolis Teknoparkı: Avrupa’nın en eskilerinden olan teknoparkta istihdamın %9’u ve
firmaların %4’ü doğa bilimleri ve kimya alanında faaliyet göstermektedir.
Amsterdam Science Park: İçerisinde bulunan ‘Innovation Lab Chemistry Amsterdan (ILCA)’ aracılığıyla
start-up kimya firmalarına inovasyon desteği sağlıyor.
Hindistan Hyderabad ICICI Bilim Parkı: Ülkedeki yazılım teknolojileri ve bilişim alanlarına yönelik
diğer teknoparklara ek olarak buradaki firmaların faaliyet alanları biyoteknoloji, ilaç teknolojisi,
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özellikli kimyasallar, yeni malzemeler, enformasyon teknolojisi ve telekomünikasyondur.
Hindistan Hyderabad Genome Vadisi: Ülkedeki en önemli biyoteknoloji kümelenme alanı olup
bünyesinde 100’den fazla firma barındırmaktadır.
Kimya sektöründe faaliyet gösteren firmaların teknoparklar dışında inovasyon ve Ar-Ge faaliyetlerini
yürüttüğü ve kümelenmenin bir sonraki aşaması olarak nitelendirilen yapılanmalar da mevcuttur. Bu
konuda başarılı örneklerden biri, kimyada rekabet gücü yüksek ülkelerden Hollanda’da bulunan
Chemelot’tur (The Chemical Innovation Community). Burada kümelenmeye ek olarak kimya ve
malzeme bilimine yönelik Ar-Ge faaliyetlerinin yürütüldüğü bir kampüs bulunmakta ve bu kampüste
Türkiye’deki toplam Ar-Ge personeli sayısına benzer (1.200 kişi) seviyede çalışan istihdam
edilmektedir. Bir diğer başarılı örnek ise petrol ve doğal gaz gibi kaynakları olmamasına rağmen
sanayi üretiminin üçte birini kimyanın oluşturduğu Singapur’daki ‘Jurong Adası’ olarak karşımıza
çıkmaktadır.
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Uluslararası Yabancı Yatırımlar ve Teşvik Belgeleri

2007 yılında PETKİM’in özelleştirilmesi sonucunda imalat sanayine yapılan doğrudan yabancı
yatırımların içinde %27 pay alan kimya sektörü 2008-2013 döneminde imalat sanayine yönelik
gerçekleştirilen doğrudan yabancı yatırımların ortalama %12 pay almıştır.
Şekil 27 – Yurtdışında Yerleşik Kişilerin Türkiye’deki Doğrudan Yatırımlarının Sektörlere Göre Dağılımı (Milyon $)
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Kaynak: TCMB, 2014

2006- 2014 döneminde Türkiye kimya endüstrisi genelinde (plastik dahil, eczacılık hariç) toplam 40
M&A işlemi duyurulmuştur. (Ek:2)
Tablo 13 – Yabancı Firmaların Türkiye Kimya Sanayindeki Seçili M&A İşlemleri (2010-2012)

Alıcı Firma
SOCAR
Yves Rocher
Nitto Denko
Dow Chemicals
Dabur

Ülke
Azerbaycan
Fransa
Japonya
ABD
Hindistan

Egger

Avusturya

Hedef Firma
PETKİM
Flormar
Bento Bantçılık
Aksa Karbon Elyaf
Hobi Kozmetik
Roma Plastik

Pay (%)
10,3
51
100
50
100

Anlaşma Değeri
(milyon $)
168,5
135
100
92,5
69

Yıl
2012
2012
2012
2011
2010

72

58

2010

Kaynak: T.C. Ekonomi Bakanlığı, 2014

2010-2014 döneminde kimya sanayi yatırımlarına ilişkin verilen teşvik belgeleri ve değerlerine
bakıldığında yerli sermayenin büyük ağırlığı olduğu görülmektedir. Öte yandan Büyük Ölçekli Yatırım
Teşvik Uygulamaları çerçevesinde Türkiye’nin Ar-Ge kapasitesi ve rekabetçiliğini artıracak 12
sektörden biri olarak sınıflandırılan kimyasal madde ürünlerinin imalatında belirlenen 200 milyon TL
yatırım alt limiti sektör temsilcileri tarafından yüksek bulunmaktadır.

Tablo 14 – 01.01.2010-31.04.2014 Arasında Kimya Sanayi Yatırımlarına İlişkin Verilen Teşvik Belgeleri

Sermaye Türü

Belge
Adedi

İmalat Sanayi
İçindeki Payı

Sabit Yatırım
(Milyon TL)

İmalat Sanayi
İçindeki Payı.

İstihdam

İmalat Sanayi
İçindeki Payı..

Yabancı Sermaye
Yerli Sermaye
Genel Toplam

58
297
355

8%
3%
3%

1.027
33.905
34.932

5%
33%
29%

1.923
8.944
10.867

5%
3%
3%

Kaynak: TC Ekonomi Bakanlığı, 2014
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Türk firmalarının yurtdışında yaptığı yatırımlara bakıldığında ise kimya sektöründe yurtdışında yapılan
yatırımların yıllık ortalama 50 milyon $ ile imalat sanayi yatırımlarından %5 pay aldığı
hesaplanmaktadır.

Şekil 28 – Yurtiçinde Yerleşik Kişilerin Yurtdışındaki Doğrudan Yatırımlarının Sektörlere Göre Dağılımı (Milyon $)
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Kaynak: TCMB, 2014

ISO-500 ve BIST Kimya Firmaları

2013 yılında açıklanan ISO-500 listesinde 29, ISO 2. 500 listesinde ise 34 kimya firması bulunmaktadır
(Ek:1). Aynı ekonomik faaliyet grubunda bulunmalarına rağmen alt sektörler itibariyle çeşitlilik
gösteren söz konusu firmaların birbirleriyle doğrudan karşılaştırılması güç olsa da özellikli kimyasal
üretimi yapan AKSA’nın yarattığı brüt katma değerin toplam satışları içindeki payı %28 iken söz
konusu oran petrokimya mamulleri üreten PETKİM için %6, kozmetik sektöründe faaliyet gösteren
Erkul Kozmetik için ise %42 seviyesindedir.

Bin TL

Şekil 29 – Seçili ISO-500 Kimya Firmalarının Brüt Katma Değerleri (2012)

400.000

1 - PETKİM Petrokimya Holding A.Ş.

350.000

335.345
2 - AKSA Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.

300.000

Dönem Karı

250.000

11 - Bayer Türk Kimya Sanayii Ltd. Şti.

164.661

200.000

8 - Türk Henkel Kimya San. ve Tic. A.Ş.

150.000
100.000

133.554

50.000
0
-1.000-50.000
-100.000

24 - Ak-Kim Kimya San. ve Tic. A.Ş.

45.727
75.884
19.470

4 - Toros Tarım San. ve Tic. A.Ş.
2.043

1.000

3.000
Üretimden Satış

5.000
Milyon TL

10 - Gemlik Gübre Sanayii A.Ş.
7 - Soda Sanayii A.Ş.
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Borsa İstanbul’da (BIST) kote olan kimya sanayii şirketleri ve 2013 yılsonu itibarıyla temel finansal
büyüklükleri aşağıdaki gibidir:
Tablo 15 – BIST Kimya Firmalarının Bazı Temel Finansal Büyüklükleri (2013, Bin TL)
Şirket
Kodu

Şirket

Brüt
Satışlar

ACSEL

Acıselsan Acıpayam Selüloz

AKSA

Aksa

ALKIM

Alkim Kimya

228.591

226.926

BAGFS

Bagfaş

330.374

CLKHO

CLK Holding

DYOBY

Dyo Boya

EGGUB

Ege Gübre

GUBRF

Gübre Fabrik.

HEKTS

Hektaş

141.034

MRSHL

Marshall

500.522

MEGAP

Mega Polietilen

10.943

PETKM

PETKİM

POLTK

Politeknik Metal

16.319

16.166

RTALB

RTA Laboratuvarları

19.143

18.662

SANFM

Sanifoam Sünger

28.234

27.974

SASA

Sasa Polyester

1.096.145 1.090.265

SODA

Soda Sanayii

1.416.285 1.403.899

SODSN

Sodaş Sodyum San.

20.576

1.417

TMPOL

Temapol

24.326

226

9.816

Net
Satışlar

Dönem
Karı

Varlıklar

İhracat
Oranı (%)

Dönem Karı/Net
Satışlar (%)

9.666

574

10.282

56

6

1.799.764 1.756.402

142.550

1.811.605

34

8

17.412

273.819

7

8

330.374

1.995

497.696

20

1

92.661

90.887

2.200

70.000

2

2

1.002.130

569.403

11.330

626.134

4

2

201.204

201.194

-7.871

241.062

1

-4

2.284.219 2.265.437

280.752

2.938.909

32

12

113.002

18.034

133.305

4

16

278.964

-2.985

174.838

3

-1

10.741

-910

13.560

3

-8

4.204.017 4.158.730

48.897

3.245.630

37

1

2.188

9.014

35

14

4.136

29.351

8

22

42

44.714

20

0

6.241

652.039

38

1

208.046

1.780.467

18

15

23.979

-

7

32.986

5

1

20.499
23.973
Kaynak: BIST
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Sektörün Rekabet Gücü
Rekabet Gücünün Ölçümü11
Dinamik ve muğlak bir kavram olan “rekabet gücü”, literatürde üzerinde hemfikir olunan bir
tanımlamaya sahip değil. Dahası, ulusal, bölgesel, sektörel ve firma seviyelerinde tanımlanması
mümkün. Tanımlama farklılıkları da rekabet gücünün ölçümü ve karşılaştırmasında farklı metod ve
göstergeler kullanılmasına yol açıyor. Analiz seviyesi (ulusal vs firma düzeyi gibi) ve rekabet gücünü
açıklamak için kullanılan değişkenlerin seçimi, rekabet gücü çalışmalarının farklılık gösterdiği temel
kategorileri oluşturuyor.
Birleşik Krallık Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (1998) rekabet gücünü, “doğru mal ve hizmetlerin, doğru
kalitede ve doğru zamanda üretilebilmesi; müşteri ihtiyaçlarının diğer firmalara göre daha etkili ve
verimli olarak karşılanabilmesi” olarak tanımlarken, OECD (1996) ulusal rekabet gücünü “bir ülkenin,
serbest ve adil piyasa koşulları altında uluslararası piyasalarda kabul gören mal ve hizmetler üretmesi,
bunu yaparken de uzun vadede vatandaşlarının gelirlerini artırma becerisi” olarak değerlendiriyor.
Dünya Ekonomik Forumu (WEF) ise rekabet gücünü “bir ülkenin verimlilik düzeyini belirleyen
kurumlar, politikalar ve faktörler seti” olarak tanımlıyor.
Yukarıdaki perspektifler rekabet gücünün mikro ve makro seviyelerdeki tanımlamalarına ışık
tutmaktadır. Mikroekonomik anlamda rekabet gücü kavramı en genel anlamda firmanın benzer bir
ürünü rakiplerinden daha uygun maliyetle, daha iyi kalitede üretme ve dolayısıyla rakiplerinden daha
çok büyüyüp daha yüksek kâr elde etme yeteneğine işaret eder. Bu yeteneğin beslendiği kaynaklar
arasında fiyat avantajı, insan kaynağı gücü, organizasyonel faktörler ve yenilikçilik gibi farklı damarlar
bulunur. Rekabet gücünün ulusal seviyede tanımlanması hatta böyle bir tanımdan söz etmenin doğru
olup olmadığı ise çok daha tartışmalı bir alan. Literatürde ulusal rekabet gücü tartışmaları çok geniş
bir teorik yelpazede gerçekleştirilmekle birlikte, sıklıkla ülkelerin mukayeseli üstünlükleri ve fiyat
avantajları ile kişi başına düşen GSMH üzerinden tanımlanan verimliliğin vurgulandığı iki ana çerçeve
öne çıkıyor. İlk çerçevede, bir ekonominin içerdiği firma ve endüstrilerin uluslararası arenada
rekabetçi olmasına, bir diğer anlamda güçlü bir ihracat performansı göstermesine önem verilirken,
ikincisinde verimliliğin temelindeki siyasi, sosyal ve kültürel boyutların da denklemdeki ağırlıkları
artmakta ve endüstriyel politikalar, teknoloji ve yaşam kalitesi gibi farklı alt başlıklar gündeme
gelmektedir.
Dış ticaret perspektifinden rekabet gücü ölçümünde en yaygın olarak kullanılan yöntemlerden birisi
Liesner ve sonrasında Balassa’nın geliştirdiği, özellikle kapalı ekonomilerde göreli fiyatların,
dolayısıyla da mukayeseli üstünlüğün ölçülmesi konusunda yaşanan zorluklara karşılık açıklanmış
karşılaştırmalı üstünlükler (revealed comparative advantage – RCA) olarak tanımlanan ve
gözlemlenebilir ticaret yapılarına dayanan bir analiz metodu. RCA, Balassa’nın formülasyonu ile
aşağıdaki şekilde ifade edilir:
RCA = (Xij / Xit) / (Xnj / Xnt) = (Xij / Xnj ) / (Xit / Xnt)

11

Sanayide Dönüşüm ve Yeni Büyüme Patikası Arayışları, TSKB Ekonomik Araştırmalar (2014)

Kimya Sektörü Raporu | Ağustos 2014

Formülasyonda X ihracatı, i ülkeyi, j ürünü/endüstriyi, t ürün/endüstri grubunu, n ise ülke grubunu
ifade eder. Bu değişkenlere göre RCA, belirli bir ülkenin belirli bir ürün ya da endüstrisinin ihracatının
ülkenin toplam ihracatı içindeki payının, aynı ürün ya da endüstrinin bir ülke grubu toplam ticareti
içindeki payına oranlanması ile ölçülür. Bu doğrultuda RCA’nın 1’den büyük olduğu durumlarda
ülkenin ilgili üründe/endüstride açıklanmış mukayeseli üstünlüğe sahip olduğu, 1’den küçük olduğu
durumlarda ise dezavantajlı durumda bulunduğu anlaşılır.

Seçili Alt Sektörler Bazında RCA Gelişimi
Kimya sanayi imalatı içinde en yüksek ticaret hacmine sahip olan organik kimyasallar ve muhtelif
kimyasallar için 1990-2010 dönemi dış ticaret verilerini kullanarak yapılan karşılaştırmalarda
Türkiye’nin rekabet gücünün oldukça düşük olduğu görülmektedir.
Organik kimyasallar gibi karbon kaynaklı AB-27 ve OECD ortalamalarının çok altında olduğu
görülmektedir. Organik kimyasallar için 1990 yılında Türkiye’den daha düşük bir rekabet gücüne sahip
olan G. Kore’nin 1990-2010 döneminde 3 kattan fazla artan RCA değerine karşılık Türkiye’nin RCA
değeri yarı yarıya azalmıştır. Aynı dönemde Singapur’un RCA seviyesinin ise 2 katına yükseldiği
görülmektedir.
Şekil 30 - Organik Kimyasallar için RCA Gelişimi

2,5
2,0

Türkiye

1,5

G. Kore
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1,0

OECD Ortalaması
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AB 27 Ortalaması

0,0

Kaynak: Sabancı Üniversitesi REF Veritabanı, 2014

1990’da Türkiye ve G. Kore muhtelif kimyasallar kategorisinde benzer ticaret dezavantajına sahipken
1993’den itibaren iki ülkenin performansları ayrışmıştır.
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Şekil 31 - Muhtelif Kimyasallar için RCA Gelişimi
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Kaynak: Sabancı Üniversitesi REF Veritabanı, 2014

Yeni RCA Endeksi (CEPII)
Fransa merkezli ekonomik araştırma merkezi CEPII, sektör ve ülke bazında açıklanmış mukayeseli
üstünlük (RCA) ölçümünde yaygın olarak kullanılan Balassa endeksinin ihracatçı sektöre özel belirli
faktörleri ayrıştırmaması ya da zaman değişkenliği gibi bazı istatistiki dağılım sorunlarına karşılık yeni
bir RCA endeksi kullanmaktadır.12
Aşağıdaki tabloda, Türkiye ile birlikte seçilmiş ekonomilerin kimya sektörü RCA seviyeleri
karşılaştırılmaktadır. Kimya sektörünü stratejik sektör olarak belirleyen G. Kore ile ürettiği kimyasal
mamullerin %80’ini ihraç eden ve imalat sektörü ihracatında %20 paya sahip olan Hollanda yüksek
açıklanmış mukayeseli üstünlüğe sahiptir.

1,3

1,19

1,2
1,1

1,12
1,06
1

0,99

1

0,9
0,85

0,9

0,84

0,8
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Çin

G.Kore
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Japonya

Hollanda
RCA=1

Kaynak: CEPII, 2013

12

E. Leromain ve G. Orefice, 2013

Türkiye
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Üretim Süreçleri Bazında Rekabet Gücü13

RCA’nın rekabet gücü ölçümünde bazı kısıtları bulunmaktadır. Kısıtlardan biri RCA’nın ülkelerin
mevcut ihracat düzeyleri ile ölçülmesi, bu nedenle statik bir ölçüt olması, potansiyelleri dikkate
almamasıdır. RCA ile ilgili diğer kısıt ihracatın yarattığı katma değer üzerinden değil, mutlak değer
üzerinden ölçülmesidir. Bu kısıt OECD tarafından düzeltilerek katma değer üzerinden dış ticaret
(Trade in Value Added-TiVA) değerini dikkate alan yeni bir endeks oluşturulmuştur. İhracatın yarattığı
katma değer üzerinden ölçüm yapılması özellikle küresel değer zincirlerinin parçası olarak nihai
ürünün tamamının aynı ülkede üretilmediği, bir dizi ara ürün ithalatının gerçekleştiği durumlarda
yapılan ihracatın ülkeye gerçek getirisini saptayabilmek açısından önem taşımaktadır. Toplam endeks
değerleri üzerinden Türkiye’nin toplam ihracat rekabet gücünde mutlak değer üzerinden RCA ile
katma değer üzerinden RCA değerleri birbirine yakın seviyede görünmektedir.
Yeldan ve diğerlerinin (2012) “Orta Gelir Tuzağından Çıkış” çalışmasında sektörler önce düşük, orta ve
yüksek teknolojili olarak sınıflandırılıp, ardından her bir kategoride temel mallar, ara mallar-yarı
mamul, ara mallar-parça ve bileşenler ve nihai mallar-sermaye veya nihai mallar-tüketim alt
başlıklarına ayrılmaktadır. Çalışmada kullanılan yöntemde her bir ürün grubunun dış ticaret
dengesine katkısı değerlendirilerek, yalnız ihracatın mutlak değerini dikkate alan standart RCA
göstergesinin ötesine geçilme imkânı bulunmaktadır. Ayrıca bu yöntemle her bir ürün grubunun
üretim aşamalarının (temel maddelerden nihai ürüne) dış ticaret dengesine katkısı ölçülmektedir.
Üretimin tüm süreçlerinde avantaj gösteren ekonomilerde yatay uzmanlaşma ve yoğun bir katma
değer üretimi söz konusu olurken dikey sürecin bazı aşamalarında avantajlı, diğerlerinde dezavantajlı
ekonomilerde ihracatın ithalat bileşeninin yüksekliği, sanayi temelinin eksikliği ya da yerel sanayinin
geri bağlarının zayıflığı öne çıkan unsurlardır. Bu bağlamda yapılacak teşhislerde ürünün ve üretildiği
ülkenin uluslararası üretim ve değer zincirleri içindeki yerini de dikkate almak bir gereklilik olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Tüm süreçler bazında değerlendirildiğinde orta düşük teknolojili ürünlerde kimyasal maddelerin
yüksek negatif dengesi dikkat çekicidir. Kimyasal maddelerde mutlak ihracat değeri üzerinden RCA
değerleri ile yapılan analizin dış ticaret dengesine katkı bazındaki analizle aynı doğrultudadır. Diğer bir
ifadeyle kimyasal maddelerde hem ihracat tutarında, hem ihracat katma değerinde Türkiye’nin
rekabet gücü son derece zayıf durumdadır:

13

Sanayide Dönüşüm ve Yeni Büyüme Patikası Arayışları, TSKB Ekonomik Araştırmalar (2014)

Kimya Sektörü Raporu | Ağustos 2014

Şekil 32 - İmalat Sanayii Ürün Grupları Bazında Dış Ticaret Dengesine Katkı (2009)
Temel
Mallar

Ara Mallar-Yarı
Mamul

Ara Mallar ve
Parçalar

Nihai Mallar
Sermaye

Nihai Mallar
Tüketim

Tüm
Süreçler

-0,15

-0,69

-

-

0,18

-0,66

-

-

-

-

0,09

0,09

0,00

0,79

-0,02

-

3,39

4,18

-

-0,01

-

-

3,08

3,07

-0,06

-0,04

-

-

-0,01

-0,11

-

-0,91

-

-

0,22

-0,69

-

-0,02

-0,01

-

-0,01

-0,02

Mobilya (36)

0,00

-0,09

0,03

0,09

0,59

0,59

Orta-Düşük Teknolojili
Ürünler
Kok Kömürü-Rafine
Edilmiş Petrol (23)
Kimyasal Maddeler (24)

-0,80

-0,10

-

-

-

-0,90

-0,05

-7,42

-

-

-1,26

-8,73

Plastik ve Kauçuk (25)

0,00

0,47

0,16

-

0,16

0,63

Metalik Olmayan Mineral
Ürünler (26)
Ana Metal Sanayii (27)

0,00

1,29

-0,01

-

0,16

1,46

0,00

5,75

-

-

-

5,75

Metal Eşya (28)

-

0,97

-0,27

0,31

0,03

1,31

Orta-Yüksek Teknolojili
Ürünler
Makine-Teçhizat (29)

Düşük Teknolojili Ürünler
Gıda ve İçecek (15)
Tütün (16)
Tekstil (17)
Giyim (18)
Ağaç ve Mantar (20)
Kağıt ve Kağıt Ürünleri
(21)
Basım ve Yayım (22)

-

0,63

-0,30

-1,04

1,42

0,71

Elektrikli Makine-Cihaz
(31)
Motorlu Kara Taşıtı (34)

-

2,26

0,29

0,38

0,76

3,69

-

-

-1,15

1,52

1,13

2,66

Diğer Ulaşım Araçları (35)

-

-

-0,03

-0,21

-0,14

0,35

-

-

-0,22

-1,04

0,00

-1,04

-

-

-0,30

-1,07

0,67

-0,40

-

-0,06

-0,06

-1,01

-0,25

-1,31

Yüksek Teknolojili
Ürünler
Büro ve Bilgi İşlem
Makineleri (30)
Radyo, TV, Haberleşme
Cihazları (32)
Tıbbi Aletler; Optik Aletler
(33)

Kaynak: Yeldan ve diğerleri, 2012 (Comtrade’den yazarların kendi hesaplamaları)
*ISIC Rev.3 sınıflamasına göre yapılmıştır.

Sektörlerin teknolojik düzeyleri temel alınarak yapılan analizlerin eksikliklerine de dikkat edilmelidir.
Düşük ve orta teknolojili olarak sınıflanan sektörlerde katma değer arttıran yenilikçi ürünlere
yönelerek rekabet gücüne önemli katkılarda bulunmak mümkündür. Düşük teknolojili olarak
nitelendirilen sektörler yüksek teknolojili ürün segmentleriyle bu bağlamda fırsatlar sunabilir. Örneğin
kimya endüstrisi içerisinde emtia kategorisinde değerlendirilen baz kimyasallar yanında malzeme
bilimi uygulamaları sonucunda kendini yenileme özelliği bulunan polimerler üretilebilmektedir.
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Kimya Sanayi Üretim Verimliliği
Ece YILMAZER - yilmazere@tskb.com.tr

Kimya Sanayi Vizyonu
“Uluslararası ve AB mevzuatına gerekli uyumu sağlayarak, 2025 yılında; Türkiye’yi katma değeri
yüksek ürünlerde üretim ve ihracat açısından, dünyanın ilk 10 kimya sektörüne sahip ülkelerinden biri
haline getirebilmek için; kimya sanayiinin girdi verdiği veya vermesi mümkün olan, ülkenin stratejik
olarak kuvvetli olduğu alanlarda, yerli hammadde kaynaklarına dayalı, ürün yelpazesini geliştirmek,
2015 yılında mevcut katma değeri dört katına çıkarmak, doğrudan yabancı sermaye yatırımını
destekleyerek Türkiye’yi yatırım üssü haline getirmek, 2015 yılına kadar bugünkü yatırım hacmini 10
katına çıkarmak, üretim faaliyetlerinde ve tüketiciye sunulan ürünlerde sağlık, teknik emniyet ve çevre
konularında sürdürülebilir ve güncel teknolojiye sahip ve Ar-Ge’ye önem veren, gerekli alt yapı
entegrasyonunu sağlamış özel üretim alanları bulunan, bölgesinde ihracat ve lojistik merkezi olan bir
kimya sanayisi haline gelmektir.[14]”
Kimya sanayi vizyonunda, Türkiye’nin kimya sanayisi için, 2015’li yıllarda bölgesinde yatırım, ihracat
ve lojistik merkezi haline gelmesini sağlayacak olan unsurlar yer almaktadır.
Bu vizyonla önümüzdeki dönemi planlayabilmek için kimya sektöründe de rekabet gücüne sahip,
üretilen ürünlerin kalite, fiyat ve müşteri memnuniyeti açısından yarışabilecek düzeyde olması
gerekmektedir. Amacımız artık sadece üretmek değil, en yenilikçi teknolojileri kullanarak verimli ve
ekonomik ve finansal artı değer oluşturarak üretebilmektir. Bu nedenle, üretim maliyetlerinin
göreceli yüksek olduğu kimya sektöründe de, günümüz rekabet dinamikleri dikkate alınarak firmalar
üretim süreçlerinde tasarrufu ön plana koymak, operasyonel verimliliklerini arttırmak ve
maliyetlerini azaltmak zorundadırlar. Bu hem tükenebilir kaynakları etkin ve verimli kullanarak
çevreye ve ekolojik dengeye katkı sağlarken solo bazda firmanın sürdürülebilir büyümesine de olumlu
yansıyacaktır.
Operasyonel Verimlilik
Kimya sektörü üretim süreçlerinin sofistike ve yoğun olduğu, başta enerji olmak üzere ham ve
yardımcı madde kullanımının yüksek olduğu bir sektör olup üretim aşamalarında verimlilik kontrolü
iyileştirilmesi gereken en kritik performans göstergelerinden biridir. Proses çevrim süresini, kaliteyi,
performansı, iş güvenliğini ve çevresel etki seviyesini aynı seviyede tutarak veya iyi yönde geliştirerek,
birim girdi başına üretilen çıktı “verimlilik” olarak tanımlanmaktadır.
“Operasyonel verimlilik” ise üretimde verimlilik artışı ve maliyet düşürme çalışmaları ile ürün ve
hizmet kalitesinin arttırılarak rakiplere göre yapılan işin daha verimli ve etkin yapılmasıdır.
Verimliliğin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar sayesinde şirketler, maliyetlerini azaltmak, geri
dönüşüm/kazanım oranlarını artırmak ve dolayısıyla sera gazı emisyonlarını dahi azaltmak mümkün
olabilir. Bu nedenle, operasyonel verimliliğin çevreye olumlu etkilerinin yanında maliyetleri ve kaynak
kullanımını azaltarak rekabet gücünü de arttırmaktadır.
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Sektörün Üretim Maliyetleri ve Verimlilik Çalışmaları
Sektör birçok alanda doğrudan tüketiciye sağladığı nihai ürünlerin (plastik, kozmetik, ilaç, boya,
temizlik ürünleri, vb.) yanı sıra, tekstil, metal, inşaat, otomotiv, kâğıt gibi pek çok sektöre de ara ürün
ve hammadde temin eden ve ekonomide önemli bir role sahip sanayi koludur.
Kimya sanayisi tarafından üretilen birçok kimyasal madde çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz
etkiler göstermekte olup bu tür kimyasallar tehlikeli kimyasal olarak değerlendirilmektedir. Bu
nedenle kimya sektöründe yapılacak yatırımlar çevresel konuları da beraberinde gündeme getirdiği
için yatırım konusunda ciddi sorunlar yaşanabilmektedir. Uygun üretim yerini belirlemek ve yatırımı
ilgili yasa ve mevzuatlara uygun olarak gerçekleştirmek daha yatırım aşamasında hem parasal hem
çevresel maliyetleri olumlu yönde etkilemektedir.
Kimya sanayisinde yer alan önemli üç sektörün başlıca üretim maliyetleri ve potansiyel verimlilik artışı
çalışmaları aşağıda özetlenmektedir.
Petrokimya: Petrokimya sektörü, nafta, LPG, fuel oil gibi petrol türevi ürünleri ve doğal gaza dayalı
temel girdileri kullanarak ambalaj, inşaat, tarım, otomotiv tekstil, elektrik elektronik başta olmak
üzere birçok sektör için ara ürünleri üreten, geniş bir ürün yelpazesine sahip büyük ölçekli bir
sektördür. Petrokimya hammadde ve proses teknolojisi olarak ithalata bağımlıdır. Üretimde
hammadde ithalatı önemli bir maliyet unsurudur.
Katma değeri yüksek ürünlerde karlılığın artması, yatırımın geri dönüş süresinin düşürülmesi,
hammadde tedarikinde güvenilirliğin sağlanması, fiyat dalgalanmalarına karşı daha kararlı bir yapı ve
rekabet gücünün artması, rafineri ve petrokimya komplekslerinin entegrasyonunu gündeme
getirmiştir. Rafineri-Petrokimya entegrasyonu düşük stoklama ve taşıma maliyeti, yardımcı tesislerin
paylaşılması ve karşılıklı ürün tedarik anlaşmaları nedeniyle üçüncü parti taşıma ve dağıtım
maliyetlerinin düşmesi gibi maliyet avantajlarını da beraberinde getirmektedir. British Petroleum
(BP)’un rafineri ile gerçekleştirdiği birleşme sonucu şirketin kar marjının %30 artışı, rafineripetrokimya entegrasyonunu destekleyen en önemli örnektir. 2017 yılında faaliyete geçmesi
planlanan, 10 milyon ton ham petrol işleme kapasiteli STAR Rafineri yatırımı ile de ekonomik ve
güvenilir bir şekilde hammadde ihtiyacını karşılayarak PETKİM Petrokimya Kompleksinin tedarik
devamlılığı sağlanacaktır. STAR Rafinerisi’nde, teknoloji yoğun petrokimya sektörünü dışa
bağımlılıktan kurtaracak 1,6 milyon tonluk nafta ve cari açığın önemli bileşenlerinden olan dizel, jet
yakıtı ve LPG gibi petrol ürünlerinin üretilmesi planlanmaktadır.
Rafineri-Petrokimya entegrasyonu dışında operasyonel verimliliğin arttırılması amacıyla petro-kimya
sektöründe potansiyel verimlilik çalışmaları arasında yer alan konular;







İleri seviye proses kontrolü (Advanced Process Control) ile çoklu değişkenlerin (sıcaklık, basınç,
debi, vb.) olefin, aromatik, polimer ve klor alkali üretimlerindeki etkisi modellenerek gerekli
aksiyonların otomatik olarak alınması ve bunun sonucunda prosesteki varyasyonların azaltılarak
hammadde, yardımcı kimyasal, ve enerji tüketimlerinin düşürülmesi,
Modernizasyon projeleri ile (distilasyon kolonlarında deforme olmuş dolgu ve iç detayların
değişimleri, eşanjör tüplerindeki deformasyonların giderilmesi, ömrünü tamamlamış ekipman ve
enstrümanların yenilenmesi, vb.) prosesin enerji, su gibi kaynak tüketimlerinin azaltılarak işletme
maliyetlerinin düşürülmesi,
Hammadde ve yardımcı kimyasal kayıplarının azaltılması amacıyla egzoz çıkışlarının prosese
entegre edilmesi,
Proses iyileştirme faaliyetleri ile atıklarının azaltılması.
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Akrilik-kimya: Doğal elyaflara en yakın görünüme sahip ve yünün yerine geçme özelliği bulunan
akrilik elyaf giyim ve ev tekstilinde kullanılan akrilik tekstil elyafın yanı sıra dış mekân ve endüstriyel
kullanıma yönelik olarak akrilik teknik elyaf sektörlerine ara ürün üretimi yapmaktadır. Akrilik elyaf
üretiminin temel hammaddelerinden olan akrilonitrilin bir kısmı PETKİM Aliağa Petrokimya
tesislerinde üretilmekte olup, vinil asetatın tamamı ise ithal edilmektedir. Teknoloji yoğun akrilik elyaf
üretimde hammadde ve enerji üretim maliyetlerinde ilk iki sırada yer almaktadır. Dolayısıyla
operasyonel verimliliği maksimize etmek akrilik kimya sektöründe büyük önem arz etmektedir.
Operasyonel verimliliğin arttırılması amacıyla akrilik elyaf üretimindeki potansiyel verimlilik
çalışmaları arasında aşağıdaki konular sıralanabilir;





Akrilik elyaf üretiminde hammadde maliyetinin düşürülmesi amacıyla akrilik (poliakrilonitril, PAN)
bazlı elyafın formülasyonunda değişiklik yapılarak akrilontiril ya da vinil asetat oranın
düşürülmesini sağlayacak standart kalitede ürün geliştirme çalışmaları,
Proseste geri dönüşüm faaliyetlerine geçilerek 2. kalite elyafların eritilerek proseste tekrar
kullanılması,
Teknoloji yatırımları ile prosese mümkün olduğunca otomasyonun entegre edilmesiyle kalite
kayıplarının azaltılması, enerji tüketimlerinin düşürülmesi ve sarf malzeme tüketimlerinde
iyileştirmeler sağlanması,
Proses suyu, soğutma suyu gibi su transfer hatlarındaki kaçakların giderilmesi ve kayıplarının
azaltılması,

Boya: Türkiye, sektörel yapısı itibarı ile Avrupa’nın 6. boya üreticisi konumundadır. Sektörün toplam
üretim kapasitesi yaklaşık 800 bin ton/yıl olup, kapasite kullanım oranı %65 düzeyindedir. Toplam
üretim kapasitesinin %55’ini su bazlı boyalar %45’ini solvent bazlı boyalar oluşturmakta olup,
sektörde %35 yerli hammadde kullanılmaktadır[15].
Boya sektöründe operasyonel verimliliğin arttırılması amacıyla üretimindeki verimlilik çalışmaları
olarak örneklendirilebilecek potansiyel konular;
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Hatalı dolumların, müşteri iadelerinin ve şarj hazırlama kaplarındaki kalıntıların uygun üretim
prosesine dahil edilmesi,
Hatalı dolumların önlenmesi için şarj hazırlama prosesinde otomasyon yapılması,
Üretim hattında planlamanın açık renkten başlayarak koyu renkli üretimle bitirilmesiyle şarj
değişikliğinde mümkün olduğunca az ekipman ve borulama tesisatında su ile temizliğinin
yapılması,
Şarj hazırlama kaplarında yüksek basınçlı su tabancasıyla temizlik yapılarak su tüketiminin
azaltılması.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Türkiye’de Sanayiden Kaynaklanan Tehlikeli Atıkların
İyileştirilmesi, Boya Üretimi Rehber Döküman.
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Kümelenme
Türkiye’de kimya sektörünün üretiminde yüksek katma değerli üretim yapısına geçilerek ara girdi
ithalatının azaltılması ve sektörün rekabet gücünün artırılması için çözüm arayışlarında son dönemde
sıkça gündeme gelen kavramlardan biri de kümelenmedir. Mevcut durumda Türkiye’nin başta
İstanbul, Kocaeli, Sakarya, İzmir olmak üzere kıyı bölgelerinde görülen kimya sanayi firmalarının
yoğunlaşması stratejik bir kümelenmeden çok plansız bir yığılma olarak nitelendirilebilir. Bu anlamda,
Kimya Sektörü Strateji Belgesi’nde de yer verilerek devlet politikalarında öncelikli konuma getirilen
kümelenme yaklaşımının başarılı olması için kimya ihtisas sanayi bölgelerinin geliştirilmesi önem arz
etmektedir.

Teorik Çerçeve16
Sanayide bölgesel kümelenme kavramının ekonomik açıdan incelenmesinin ilk örneklerinden biri
1920’li yıllarda Alfred Marshall’ın Sheffield (İngiltere) çevresinde yoğunlaşan çelik endüstrisi ile ilgili
çalışmalarıdır. 1990’larda ise Michael Porter’ın geliştirdiği ve en önemli rekabet gücü teorilerinden
biri olan kümelenme teorisi verimliliği ulusal rekabet gücünün merkezine yerleştirmiştir. Ricardo’nun
mukayeseli üstünlük teorisini merkeze alan yorumların ekonomik gerçekleri açıklamada yetersiz
kaldığı görüşünü savunan Porter, uluslararası ticarette önemli paya sahip 10 ekonomiyi inceleyerek
ulusal rekabet gücünün şekillenmesinde etkisi olduğunu savunduğu faktörleri belirlemiştir. Bir
elmasın farklı yüzlerine karşılık gelen ve birbirleri ile dinamik bir ilişkiye sahip olan dört temel faktör
ile ulusal rekabet gücünü doğrudan etkilemese de diğer faktörler ile etkileşimi dikkate alınması
gereken iki dışsal faktör ulusal rekabet gücünün çerçevesini çizer.
Porter’ın çerçevesindeki dört temel faktörden birisi olan bağlantılı ve destekleyici sektörler boyutu
küreselleşme ile birlikte farklı bölgelerde uzmanlaşma ve kümelenme sonucunda oluşan ve kolaylıkla
başka bölgelere taşınamayan lokasyon avantajlarının ulusların sürdürülebilir rekabet güçlerinin ana
kaynağını oluşturduğuna işaret eder. Burada kümelenme ile çeşitli sektörlerin tedarikçi-alıcı ilişkisi
gibi unsurlarla dikey, ortak dağıtım kanalları, teknoloji ve müşteri kompozisyonu gibi unsurlarla da
yatay eksende yarattığı topluluklar ifade edilir. Kümelenme, firmalar arası rekabete benzer şekilde,
öğrenme, inovasyon ve operasyonel verimliliğin yeşereceği bir ortamı mümkün kılar. Porter, bu tip
yerel kümelenme bölgelerinin gelişmiş ekonomilerin önemli bir özelliği olduğunu, gelişmekte olan
ülkelerdeki görece eksikliğinin ise bu ekonomilerin verimlilik artışlarını sınırladığını ifade etmektedir.
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Kimya Sektöründe Kümelenme
Kimya sektörü için kümelenmenin hangi anlamı taşıdığını incelerken Peter de Langen’in tanımladığı
şekliyle kümelenmenin “birbirleri ile bağlantılı iş birimleri ile belirli bir ekonomik amaç taşıyan özel
sektör ve devlet kurumlarının, coğrafi olarak sınırlanmış bir alandaki yoğunlaşması” olarak ifade
edilmesi uygun olacaktır.17 Bir kimya endüstrisi kümesi, kimyasal mamul imalatçıları ile kimya
sektöründe faaliyet gösteren hizmet sağlayıcıların yoğunlaştığı bir bölgeyi ifade etmekle birlikte
sadece bunlardan ibaret değildir. Verimlilik ve inovasyon odaklı, yeni şirketlerin kurulmasını
destekleyen bir eko-sistemin oluşumuna katkıda bulunacak, yeni yatırımcıların bölgeye gelmesini
teşvik edecek üniversiteler, teknoloji merkezleri, finansman sağlayıcılar, özel sektör ve devlet
kuruluşları da bu bölgenin bir parçasıdır.
Diğer sanayi kümelerine benzer şekilde, kimya endüstrisi kümelerinde de üretim zincirinin ilk
sıralarındaki bir imalatçının mamulü zincirin ileri safhalarındaki başka bir imalatçı için üretim
girdisidir. Ayrıca kimyasal mamul üreticileri depolama, ulaşım, atık yönetimi ve gereksinim duydukları
diğer birçok hizmeti dışarıdan almayı tercih edebildiğinden kümelenme bölgelerine bu tip
yatırımcıların gelmesi için de fırsat oluşmaktadır. Şirketlerin ihtiyaçlarından kaynaklanan bu tip
bağlantılar sonucunda yaratılan sinerji ile şirketlerin tek başlarına elde edebileceklerinden daha
büyük bir gelişim yakalanabilir.
Katma değer zincirinin farklı aşamalarında üretim yapan firmalar için doğal bir etkileşim sürecini
kolaylaştıran kümelenme, aynı segmentte imalat yapan rakip firmalar için gerekli görünmeyebilir.
Ancak kümelenme ile oluşan fiziki yakınlık, rekabet hukuku düzenlemelerini de göz önüne alarak bilgi
paylaşımı, sermaye yatırımlarının optimizasyonu, toplam karbon ayak izinin azaltılması gibi çeşitli
işbirliği imkanları yaratabilir.
Yukarıdaki çerçevede lokasyon avantajları dolayısıyla doğal olarak oluşan kimya sektörü kümeleri
AB’den Singapur’a, kimya sektöründe birbirinden çok farklı kimya endüstrisi büyüklüklerine sahip
çeşitli ekonomiler aktif olarak yerel kümelenme bölgelerini teşvik etmektedir.
Örneğin, Avrupa’da ağırlıkla Belçika-Hollanda-Almanya üçgeninde yoğunlaşmasına rağmen 15 ülkede
farklı büyüklük ve uzmanlık alanlarına sahip 90 civarında kimya sanayi bölgesi bulunmaktadır.
Bunların içerisinde toplam 2,5 milyon ton/yıl etilen üretim kapasitesine sahip 4 tesisi ile AB’deki en
büyük kimya sanayi kümesine sahip olan Port of Antwerp (Belçika), yıllık toplam 40 milyon ton
rafineri, 19 milyon ton kimyasal mamul imalatı, 45 milyon ton sıvı yük aktarma kapasitesine sahiptir.
Sanayi kümeleri Fransa’daki kozmetik inovasyon kümeleri gibi belirli bir alt sektör odaklı olabildiği
gibi, İngiltere’de 2003 yılında kurulan North East of England Endüstri Kümesi (NEPIC) gibi
petrokimyasallardan polimerlere, özellikli ve hassas kimyasallara, kompozit ve yenilenebilir
malzemelere kadar geniş bir yelpazedeki sektörleri de kapsayabilmektedir.
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Kümelenmede Singapur Modeli: Jurong Adası
Seher GÜNGÖR – gungors@tskb.com.tr

Singapur, geniş ticaret ağı, güvenilir hizmet sektörü ve gelişmiş alt yapı imkânları ile artan doğrudan
yabancı sermaye yatırımlarının etkisi ile son yıllarda gelişmiş Asya ekonomileri arasında yer almıştır.
Uzak Doğunun önemli deniz ticaret limanlarından olan Singapur’un tarihinin ilk yıllarında ticaret
ekonominin önemli bölümünü oluştururken, uygulanan yatırım programları sonucunda imalat sanayi,
turizm, deniz ve hava yolu taşımacılığı gibi birçok sektör ön plana çıkmaya başlamıştır. Geçtiğimiz son
on yılda ülke ekonomisinde hizmet sektörü ağırlıklı paya sahip olmaya devam etse de imalat sektörü
birçok Asya ülkesinin aksine ekonomisinde yaklaşık %20 gibi önemli bir paya sahip olmuştur.
Singapur ekonomisinde imalat sektörü son yıllarda ağırlıklı olarak kimya sektörünün önemli katkıları
ile gelişme göstermiş olup kimya sektörü imalat sektörünün yaklaşık üçte birini oluşturmaktadır.
Kimya sektörünün global açıdan rekabetçi olması için önemli özellikler olarak görülen petrol ve
doğalgaz gibi hammadde kaynaklarının hiçbirine sahip olmamasına karşın ülkenin sağladığı stabil
politik ortam ve uygun yatırım olanakları sektörün gelişmesine önemli katkı sağlamıştır. 1960’lı yıllara
kadar Singapur’da hem yerli üretimi destekleyecek yeterli talebin olmaması hem de hammadde
kaynaklarının olmayışı nedeniyle kimya sektörü gelişme göstermemişken 1970’li yılların başında Esso,
Singapore Rafinery Company ve Royal Dutch Shell Mobil Oil, Singapur’un çevresindeki adalara
kurdukları petrol rafinerileri ile petrokimya endüstrisinin gelişiminin öncüleri olmuştur. Singapur
kimya sektörünün esas dönüşümü ise 1990’larda yedi küçük off-shore adasının doldurularak
birleştirilmesi sonucunda 32 km2’lik tek bir kara parçasına dönüştürülmesini ve entegre bir kimya
sektörü kurulmasını amaçlayan Jurong Adası projesi ile gerçekleştirmiştir. Projenin hızla hayata
geçirilmesinde sürecin ülkenin yatırım kuruluşu olan JTC Corporation tarafından tek elden
yürütülmesi ile devletin sağladığı hukuki alt yapının güvenilirliği, finansal destekler, telekomünikasyon
enerji gibi fiziki alt yapının sağlanması etkili olmuştur. Enerji, petrokimya, lojistik, gemi inşaat gibi
farklı birimlerin bir arada bulunduğu projede, Dupont, Exxon Mobil,Lanxess, BASF, Mitsui Chemicals,
Shell ve Chevron gibi 100’e yakın dünyanın önde gelen kimya ve petrol şirketi toplamda 42 milyar
ABD dolarına yakın yatırım gerçekleştirmiştir. Sektörün etilen üretim kapasitesi 1997 yılında Singapur
Petrochemical Complex’in, 2000 yılında Exxon Mobil’in nafta tesisi açmasıyla 1,9 milyon ton/yıl
seviyesine ulaşmıştır. 2010 yılında Shell’in 800 bin ton/yıl kapasiteli yatırımı, 2012-2013 döneminde
Exxon Mobil’in gerçekleştirdiği 2,6 milyon ton/yıl kapasiteli iki polietilen ve polipropilen yatırımı ile
sektörün etilen üretim kapasitesi 5,3 milyon tona ulaşmış ve Asya-Pasifik Bölgesi’nin üretim
kapasitesinin %12’sini sağlar hale gelmiştir. Küresel arenada yakalanan bu başarıyı korumak ve
teknolojik ürünlerin geliştirilmesini sağlamak amacıyla Ar-Ge faaliyetlerine ve nitelikli iş gücüne önem
verilmiştir. 2004 yılında Jurong Adası’nda hem petrokimya tesisi içeren eğitim merkezi olan Chemical
Process Technology Center hem de Ar-Ge faaliyetleri yürüten Institue of Chemical and Engineering
Sciences kurulmuştur. Artan yatırımların ve Ar-Ge faaliyetlerinin etkisiyle gelişen kimya sektörü 2013
yılı itibarıyla 78 milyar ABD doları üretim değerine ulaşmış ve sektörde kişi başı ücret seviyesi imalat
sanayi ortalamasının iki katına yükselmiştir.
Jurong Adası projesinin Singapur kimya sektörünün dünya çapında ön plana çıkmasını sağlamasındaki
en önemli etmenlerden biri uygulanan “plug and play” modeli olmuştur. Bu modelde entegre bir
sanayi kurulması amaçlanmış olup üreticiler arasında kurulan bağlantılar ile birbirlerinin hammadde
ihtiyaçlarına cevap verebilecekleri bir alt yapı sistemi sağlanmaktadır. Bununla birlikte üretim
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faaliyetleri dışındaki su soğutması, buhar, atık su arıtması, liman ve depolama gibi diğer hizmetlerin
tek bir merkezden yürütülmesinin sağladığı maliyet avantajı da projenin başarılı olmasında etkili
olmaktadır. Singapur, gösterdiği hızlı gelişme ile kimya sektöründe geldiği konumunu Malezya,
Endonezya gibi ülkelerdeki artan petrokimya yatırımları ile yükselen küresel rekabete karşı korumak
ve enerji, su ve yatırım alanı gibi sınırlı kaynakların daha verimli kullanılması için 2010 yılında Jurong
Adası V2 master planını hayata geçirmiştir. Bu proje ile amaçlanan sektörün katma değeri yüksek
özellikli kimyasalların üretimine yönelmesini sağlayarak göreceli üstünlüğünü korumak ve verimliliği
artırarak kimya sektörünün gelişimini devam ettirmektir.
Türk kimya sektörü için kümelenme modeli
Jurong Adası modeli sağladığı başarıyla dünya genelinde dikkat çekmekte olup bunun farklı ülkelerde
uygulanabilirliği sorusu gündeme gelmektedir. Türk kimya sektörünün durumu açısından bakıldığında
hammadde kaynakları yetersiz olan sektörün, Türkiye ihracatında önemli sırada olmasına karşın
yüksek ithalat bağımlılığı gelişiminin önündeki en önemli engeldir. Sektörün gelişimi için kıyı
şeritlerinde kümelenme modeli ile kimya sanayi kentlerinin kurulası hedeflenmektedir. Mevcut
durumda Aliağa Organize Sanayi Bölgesi ve Gebze-Kocaeli Kimya Organize Sanayi Bölgesi kimya
sektöründe kümelenmenin olduğu alanlar olarak öne çıkmakta olsa da hem dikey entegrasyon hem
de üreticiler arasında bütünleşme tam olarak sağlanamamaktadır. PETKİM, STAR Rafinerisi
yatırımında kümelenme modelini baz almış olup dikey entegrasyonun sağlandığı, liman, enerji üretimi
ve diğer ulaşım yolları gibi yan hizmetlerin de olduğu bütün bir yapı gerçekleştirilecektir. Bunun
faydalarının tüm sektöre yayılması açısından üreticilerinden aynı alanda olduğu ve böylece tedarik
akışının hızlandığı geniş bir alt yapı oluşturulmalıdır.
Kimya sektöründe yerli yatırımcılar kadar yabancı oyuncuların da yatırımlarını artırmasında Singapur
örneğinde de görüldüğü gibi politik ve ekonomik stabilite, sektöre yönelik sağlanacak teşvikler ve
ülkedeki bürokratik sürecin kolaylığı ön plana çıkmaktadır. Singapur’un Dünya Bankası “İş Yapma
Kolaylığı” sıralamasında birinci sırada olması yatırımlar için sağlanan olumlu ortamı gözler önüne
sererken söz konusu listede 68. sırada olan Türkiye’nin bu alanda kat etmesi gereken uzun bir yol
olduğu açıktır.
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Türkiye Kimya Sektöründe Öncelikler ve Beklentiler
“Yüksek katma değerli, çevreye ve insan sağlığına duyarlı
süreç ve ürünlerle, kimya sektöründe sürdürülebilir ve
rekabetçi bir şekilde dış ticaret dengesini ülke lehine
geliştirerek dünyada söz sahibi bir konuma gelmek” amacı ve
“katma değeri yüksek ürünler üreterek, Türkiye’yi yatırım
üssü haline getirmek” vizyonu ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Kasım 2012’de Resmi
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Kimya Sektörü
Strateji Belgesi ile genel amacı “sanayinin ihtiyaç duyduğu ve
yeni ürün üretimi ile teknolojik gelişmenin gerektireceği
girdilerin tedarikinde süreklilik ve güvenliğin sağlanması, etkinliğin ve verimliliğin artırılması, ihracatta
sürdürülebilir küresel rekabet gücü artışının temini, daha fazla katma değerin Türkiye’de bırakılması
ve ara malı ithalat bağımlılığının azaltılması” olan ve Aralık 2012’de yürürlüğe giren Girdi Tedarik
Stratejisi (GİTES), Türkiye kimya endüstrisinin mevcut durumdaki dezavantajlı konumunun ve değişim
ihtiyacının politika yapıcılar tarafından da kabul gördüğünü göstermektedir.

Hammaddede ve ara mamulde dışa bağımlılığın azaltılması
2018 yılında faaliyeti geçmesi hedeflenen STAR Rafineri’nin 1,6 milyon tonluk nafta üretimi kapasitesi
PETKİM’in petrokimya hammaddesi maliyetlerinin düşürülmesi için önemli bir adımdır. Söz konusu
kapasitenin faaliyete geçmesi ile PETKİM’in hesaplamaları doğrultusunda ortalama hammadde
maliyetlerinde $30/ton seviyesinde bir düşüş olasılığı mevcuttur. Mevcut durum ile karşılaştırıldığında
hammadde konusunda dışa bağımlılığı azaltması nedeniyle bu yatırım olumlu bir gelişme olmasına
rağmen iki önemli nokta unutulmamalıdır. Orta vadede Orta Doğu haricinde nafta ile beslenen
petrokimya tesislerinin doğal gaz kullanan petrokimya tesisleri ile maliyet konusunda rekabet
etmeleri güç görünmektedir. Diğer taraftan, PETKİM hâlihazırda sektörün hammadde ihtiyacının
yaklaşık dörtte birini karşılarken, 2014’te tamamlanması beklenen ve etilen üretim kapasitesini %13
artışla 0,58-0,60 milyon ton/yıl’a çıkartacak olan yatırımın sektörün hammadde ihtiyacını
karşılamakta yetersiz kalmaya devam edeceği hatırlanmalıdır. Uzun vadede PETKİM’in 2023’e kadar
0,8 milyon ton/yıl hacminde ek etilen kapasitesi yatırımı planları bulunmaktadır.

Hammadde haricinde ara mamullerde dışa bağımlılığın azaltılması için Türkiye Kimya Sanayicileri
Derneği’nin üyeleri ile gerçekleştirdiği toplantılar ve dış ticaret verilerini analizi sonrasında 2012
yılında belirlediği kimya endüstrisinin farklı alt dallarındaki yüksek katma değerli ürünler listesi (Ek: 3),
Kimya Sanayi Strateji Belgesi doğrultusunda GİTES Eylem Planı ile birlikte önemli bir başlangıç
noktasıdır. (Ek: 4) Benzeri çalışmaların politika yapıcılar nezdinde değerlendirildikten sonra yurtiçinde
üretimlerini kolaylaştıracak somut politikalar ile teşvik edilmesi önem arz etmektedir.
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Üretim portföyünde katma değeri yüksek özellikli kimyasallara ağırlık
verilmesi
Türkiye’nin hammadde ve enerji-yoğun üretim yapılan petrokimya ve gübre gibi kimya alt
sektörlerinde küresel düzeyde rekabetçi olması yapısal olarak mümkün görünmemektedir. Ancak
enerji ve su kullanımı, proses iyileştirmeleri gibi üretim süreçlerine yönelik yapılacak verimlilik artışları
mevcut dezavantajları bir ölçüde gidererek hammadde yoğun sektörlerin rekabetçiliklerini
artırabilecektir.
Öte yandan Türkiye’de sodyum ve bor başta olmak üzere belirli doğal kaynakların varlığı, sabun,
deterjan vb. temizlik ve bazı kozmetik ürünlerinin üretiminde üreticilere hammadde açısından avantaj
sağlamaktadır. Ancak çeşitli enzim, aroma ve pigmentler gibi özellikli kimyasallarda ithalata bağımlı
olunması, markalaşmadaki eksikliklerle birleşerek söz konusu sektörlerdeki katma değerin büyük
oranda yurtdışında kalmasına neden olmaktadır.
Kimya endüstrisinde AB’nin 50 milyar €’ya yaklaşan dış ticaret fazlasının yaklaşık yarısının özellikli
kimyasallardan elde edildiği, Singapur imalat sanayi katma değerinin %6,9’unu oluşturan kimya
endüstrisine en büyük katkıyı %4,1 ile özellikli kimyasalların gerçekleştirdiği düşünüldüğünde
boyadan tarım kimyasallarına, yapıştırıcılardan yapı kimyasallarına, tekstil yardımcı maddelerinden
gıda katkı maddelerine çok farklı endüstrilerdeki kullanıcılara özel çözümler geliştirilerek üretilen
özellikli kimyasalların artan oranda Türkiye’de geliştirilip üretilmesinin önemi ortaya çıkmaktadır.

Kümelenme modelleri ve yatırımlar için çekim merkezi yaratmak
Bütün dezavantajlarına rağmen Türkiye düşük kişi başı kimyasal madde iç tüketimi ve AB ve Ortadoğu
pazarları arasındaki konumu ile Asya-Pasifik bölgesinin ardından küresel düzeyde büyüme potansiyeli
olan pazarlar arasında bulunmaktadır. Bu potansiyel, Türkiye’deki sermaye birikimi eksikliği ile
birleşince, sermaye-yoğun bir endüstri olarak kabul edilen kimya sektörü başta AB ve Ortadoğu
menşeili yatırımcılar için önemli bir seçenek haline gelmektedir.
Yönetim danışmanlığı firması AT Kearney’in AB kimya firmaları için potansiyeli olan gelişen pazarlar
arasında gösterdiği Meksika, Endonezya, Malezya, S. Arabistan, G. Kore, B.A.E., Vietnam, Şili,
Kolombiya ve G. Afrika arasında Avrupa’ya fiziki olarak en yakın pazar olan Türkiye öne çıkmaktadır.
Bununla birlikte, iş yapma kolaylığı ve fikri mülkiyet hakları gibi yatırımlar için çekim merkezi
yaratmanın ön koşulların yanında kendisini bir enerji ve kimya merkezi olarak konumlandıran
Singapur’un Jurong Adası’nda geliştirdiği proje benzeri kümelenme örnekleri yatırımcılar için entegre
ve plug and play çözümler sunması ve politika yapıcıların sektöre verdiği önemi göstermesi açısından
önemlidir.
Bu çerçevede mevcut GEBKİM ve AOSB kimya ihtisas sanayi bölgelerinin nitelik olarak geliştirilmesi ve
TKSD’nin fizibilite çalışmalarını yürüttüğü CHEMPORT veya benzeri entegre bir kimya kompleksi
kurulması için yapılan çalışmaların fiiliyat kazanması, Türkiye’de Ortadoğu’nun ucuz petrol ve
doğalgaz kaynaklarına sahip üreticileri gibi farklı yatırımcıların da dahil olabileceği dünya ölçeğinde
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yeni petrokimya tesislerinin kurulmasına ve ABD, AB ve Japonya merkezli küresel kimya firmalarının
Ar-Ge merkezleri için Türkiye’yi bir seçenek olarak değerlendirmesine imkan verebilir.

Kimya eğitimi
Kalifiye insan gücü tüm hizmet ve imalat sanayi sektörleri için önemli olmakla birlikte, temel
kimyasalların üretimi başta olmak üzere kimya sektöründeki üretimin tehlikeli yapısı gereği
çalışanların eğitimi kritik öneme sahiptir. Bu anlamda mavi yakalı işçilerin göreve başlamadan önce 69 ay süren eğitimlerden geçmeleri gerekmektedir. Türkiye’de nicelik olarak kimya alanında eğitim
alan işgücü sayısı yeterli görülse de eğitimin niteliği sektör temsilcilerinin sıklıkla yakındıkları
konulardan biri durumundadır.
Öte yandan kimya endüstrisinin özellikli kimyasallar ve malzeme bilimi gibi yüksek katma değer
yaratan ve değişken maliyetli enerji kaynakları yerine bilgi sermayesi ve Ar-Ge çalışmalarına dayanan
alt sektörlerine yoğunlaşmak, Türkiye gibi hammadde maliyetleri açısından rekabetçi olmaktan uzak
ekonomiler için uzun vadeli ancak potansiyel vadeden bir büyüme seçeneğidir. Söz konusu patika
uzun ve zorlu bir zihniyet dönüşümünü de gerektirdiğinden standardize test sonuçlarına indirgenmesi
doğru olmamakla birlikte, aşağıdaki PISA puanlarından da görülebileceği gibi ilk ve orta öğretimden
başlayarak temel bilimler eğitiminin iyileştirilmesi ağırlık verilmesi gereken konulardan birisidir.
Şekil 33 – Seçili Ülke Eğitim Sistemlerinin PISA Fen Bilimleri Puanları
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Kaynak: TSKB Eğitim Sektörü Raporu, 2014.

Yukarıda detaylandırılan ve birbirleri ile büyük oranda bağlantılı olan 4 temel öncelik ile ilgili olarak
orta ve uzun vadede olumlu sonuçlar almak için paydaşların ortak bir akıl yaratmaları ve gerçekçi ara
performans hedefleri koyarak ilerlemeleri kritik görünmektedir. Bu doğrultuda özel sektör ve politika
yapıcılar ile yerli ve yabancı yatırımcıların süreçlere dahil olması kadar, bireysel ve/veya sermaye
erişimi kısıtlı olan girişimciler ile bu tip girişimleri fonlama arayışındaki risk ve girişim sermayesi başta
olmak üzere finansman sağlayıcıların bir araya gelebileceği platformlar yaratılması da Türkiye’de
kimya sektörünün yüksek katma değerli ürünlerin imalatına evrilmesi yolundaki yardımcılarından biri
olacaktır.
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Kimya Sektörünün Orta Vadeli Projeksiyonu
İç pazardaki düşük kişi başı kimyasal ürün tüketimi ve olgunluğa erişmemiş dış pazarlara yakınlığı ile
Türkiye küresel düzeyde yüksek büyüme potansiyeli gösteren pazarlar arasında bulunmaktadır.
Sektörün ana girdileri arasında olan petrokimya mamulleri üretiminde önemli bir gösterge olan etilen
üretim kapasitesinde projeksiyon dönemi içinde önemli bir artış olmayacağı, dönem sonundaki olası
kapasite artışlarının 2018-2023 arasındaki üretim miktar ve karlılıklarına olumlu yansıyabileceği
öngörülmektedir. İç piyasada alt sektörler farklı dinamiklere sahip olmakla birlikte gelir seviyesindeki
artışın kişisel bakım ve temizlik ürünleri talebini, kentsel dönüşümün boya ve yapı kimyasalları
talebini, tarım arazilerinin toplulaştırılması ve endüstriyel tarımdaki artışın da tarım kimyasalları ve
gübre talebini yükselteceği beklenmektedir.
Aşağıdaki iki senaryo arasındaki belirleyici fark 2013-2018 döneminde sektörün göstereceği ihracat
performansı olup, hammadde, enerji, su, geri dönüşüm vb. verimlilik yatırımları nedeniyle ihracatın
ithalatı karşılama oranında farklı seviyelerde iyileşme beklenmektedir. 2018 itibarı ile iki senaryo
arasında üretim değeri tahminlerinde %15, ihracat ve ithalat değerleri tahminlerinde ise sırası ile %30
ve %12,5 fark bulunmaktadır.

Dünya Beklentileri

2013

2014 (T)

Dünya etilen üretim kapasitesi (milyar ton)

143,4

154,4

160

170

180

190

Dünya kimya sanayi üretimi (milyar $)

5.117

5.312

5.540

5.784

6.021

6.250

Dünya kimya sanayi ihracatı (milyar $)

1.117

1.145

1.240

1.330

1.440

1.500

Dünya kimya sanayi ithalatı (milyar $)

1.170

1.200

1.300

1.410

1.530

1.600

i.

2015 (T)

2016 (T)

2017 (T)

2018 (T)

Baz Senaryo

Baz senaryoda 2013-2018 döneminde toplam %36 üretim artışı öngörülmektedir. 2013 yılında %23,4
olarak gerçekleşen ihracatın ithalatı karşılama oranının 2018 yılında %25’e ulaşacağı, 2013 yılında
%35,6 olan toplam üretim içerisindeki ihracat oranının ise %38’e yükseleceği tahmin edilmektedir.
Söz konusu ihtiyatı iyileşmeler doğrultusunda sektörün 2013 yılında sırası ile %0,06 ve %2,48 olan
dünya ihracatı ve ithalatı içindeki paylarında önemli bir değişiklik olması beklenmemektedir.
Türkiye Beklentileri

2013

2014 (T)

2015 (T)

2016 (T)

2017 (T)

2018 (T)

Türkiye etilen üretim
kapasitesi (milyar ton)

0,52

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Türkiye kimya sanayi
üretim değeri (milyar $)

19,1

20,0

21,1

22,1

23,2

26,0

Türkiye kimya sanayi
ihracatı (milyon $)

6.810

7.100

7.500

8.200

9.000

10.000

Türkiye kimya sanayi
ithalatı (milyon $)

29.058

29.700

31.300

34.000

37.000

40.000
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ii.

Pozitif Senaryo

2013-2018 döneminde toplam %57 üretim artışı öngörülen pozitif senaryoda toplam üretimin %43’ü
ihraç edilirken 2018 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranının %28,8’e ulaşacağı tahmin
edilmektedir. İhracat performansı ve üretimde verimlilik artışları sonucunda 2018 yılında dünya
ihracatından %0,86, ithalatından ise %2,8 pay alınabileceği öngörülmektedir.

Türkiye Beklentileri
Türkiye etilen üretim
kapasitesi (milyar ton)
Türkiye kimya sanayi
üretim değeri (milyar $)
Türkiye kimya sanayi
ihracatı (milyon $)
Türkiye kimya sanayi
ithalatı (milyon $)

2013

2014 (T)

2015 (T)

2016 (T)

2017 (T)

2018 (T)

0,52

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

19,1

20,2

21,5

23,0

25,0

30,0

6.810

7.300

7.900

9.000

11.000

13.000

29.058

30.000

32.500

35.500

42.000

45.000
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SWOT Analizi
Güçlü Yönler



Tüketim potansiyeli yüksek iç pazar
Gelişmiş AB pazarı ve Ortadoğu’daki hammadde kaynaklarına yakın konum ile sağlanan
lojistik avantaj

Zayıf Yönler




Üretim maliyetlerinde önemli pay alan ham petrol ve doğalgazda dışa bağımlılık
Sanayi-üniversite-kamu işbirliğinde yetersizlik ve koordinasyon eksikliği ile finansman sıkıntısı
Tüketici kimyasalları gibi alt sektörlerde yüksek kayıt dışılık oranı ve haksız rekabet

Fırsatlar



Eğitim kalitesindeki artış ile elde edilebilecek nitelikli iş gücü potansiyeli
Yatırım, sınai mülkiyet hakları ve iş yapma ortamının iyileştirilmesi ile Türkiye’nin inovasyon
odaklı özellikli kimyasallar için bölgesinde üretim üssü olma imkânı

Tehditler




Kimyasal mamul üretiminde yatay ve dikey entegrasyon eksiklikleri nedeniyle oluşan
verimlilik kayıpları
Katma-değerli kimyasalların üretimine önem ve ağırlık verilmemesi halinde sektörün
halihazırda düşük olan rekabet gücünün daha da azalacak olması
Küresel kimya şirketlerinin ve yabancı sermayenin Ortadoğu’da artan entegre kimya bölgesi
yatırımlarının Türkiye’deki olası büyük yatırımları azaltma olasılığı
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Ekler
Ek 1: ISO 1. ve 2. 500 Listesindeki Kimya Firmaları (Nace Rev.2 20 Kod)
ISO - 1. 500 Listesi (Bin TL)
PETKİM Petrokimya Holding A.Ş.

2012
Sırası
11

Üretimden
Satış
3.970.626

Brüt Katma
Değer
219.807

Dönem
Karı
2.043

Çalışan
Sayısı
2.451

AKSA Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.

36

1.621.190

460.467

335.345

756

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

41

1.487.463

1.068.919

779.077

3.754

Toros Tarım San. ve Tic. A.Ş.

51

1.266.031

189.189

133.554

580

Hayat Kimya Sanayi A.Ş.

63

1.108.267

-

-

1.945

Sasa Polyester Sanayi A.Ş.

74

1.004.547

80.188

-30.111

1.249

Soda Sanayii A.Ş.

81

844.690

262.723

104.458

975

Türk Henkel Kimya San. ve Tic. A.Ş.

100

729.676

193.994

75.884

735

Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş.

107

689.586

136.153

47.288

1.077

Gemlik Gübre Sanayii A.Ş.

139

525.088

166.131

164.661

409

Bayer Türk Kimya Sanayii Ltd. Şti.

144

517.955

209.923

45.727

1.306

İGSAŞ-İstanbul Gübre Sanayii A.Ş.

161

479.011

-

-

-

DYO Boya Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş.

173

462.648

119.060

23.415

-

-

197

-

-

-

-

Eti Soda Üretim… San. ve Tic. A.Ş.

201

402.785

-

-

427

Gübre Fabrikaları T.A.Ş.

215

381.171

-56.586

214.018

420

Akdeniz Kimya San. ve Tic. A.Ş.

218

376.195

-

-

485

-

224

-

-

-

-

BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.

228

363.872

58.906

25.692

304

Artenius Turkpet Kimyevi Maddeler... A.Ş.

258

317.792

13.856

-6.602

153

Polisan Boya San. ve Tic. A.Ş.

275

295.074

-

-

-

Kansai Altan Boya San. ve Tic. A.Ş.

292

283.188

-

-

574

-

294

-

-

-

-

Ak-Kim Kimya San. ve Tic. A.Ş.

325

250.661

65.646

19.470

449

Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş.

338

242.024

49.369

-5.469

330

Setaş Kimya Sanayi A.Ş.

373

220.161

45.274

26.436

231

Koruma Klor Alkali San. ve Tic. A.Ş.

384

217.000

59.867

28.891

321

Kayalar Kimya San. ve Tic. A.Ş.

442

191.329

52.030

9.237

328

460

184.865

-

-

161

Sun Chemical Matbaa … San. ve Tic. A.Ş.
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ISO - 2. 500 Listesi (Bin TL)

2012
Sırası
510

Üretimden
Satış
163.416

Brüt Katma
Değer
11.755

Dönem
Karı
3.151

Çalışan
Sayısı
55

İşbir Sünger Sanayi A.Ş.

524

160.154

-

-

-

Jotun Boya San. ve Tic. A.Ş.

535

156.606

42.358

21.092

195

Meltem Kimya ve Tekstil San. Ltd.Şti.

567

147.516

-

-

-

Ege Gübre Sanayii A.Ş.

576

144.495

27.143

12.708

139

Boytek Reçine Boya ve Kimya ... A.Ş.

630

132.603

12.593

10.042

93

Nitromak DNX Kimya Sanayii A.Ş.

643

129.579

45.418

25.263

263

Dalan Kimya Endüstri A.Ş.

648

128.693

-

-

-

ABC Detarjan San. ve Tic. A.Ş.

650

128.452

-

-

-

Akkim Yapı Kimyasalları San. ve Tic.
A.Ş.
-

662

126.194

7.466

3.345

252

672

-

-

-

-

Plastifay Kimya Endüstrisi A.Ş.

674

124.769

8.228

3.633

75

Akzo Nobel Boya San. ve Tic. A.Ş.

675

124.648

-

-

248

Riga Boya Yapı Kimyasalları ... Ltd. Şti.

715

117.628

478

56

20

Ege Kimya San. ve Tic. A.Ş.

723

115.563

-

-

-

Sika Yapı Kimyasalları A.Ş.

724

115.497

-

-

149

Gentaş Kimya San. ve Tic. A.Ş.

727

114.892

23.413

15.779

52

Dow Türkiye Kimya … Ltd. Şti.

747

112.252

-

-

-

Polisan Kimya Sanayii A.Ş.

750

111.737

-

-

-

Polyteks Tekstil Sanayi ... A.Ş.

753

111.608

-

-

427

Plastay Kimya San. ve Tic. A.Ş.

755

111.581

-

-

-

Sapro Temizlik Ürünleri San. ve Tic.
A.Ş.
Gizem Seramik Frit ... A.Ş.

784

107.024

-

-

335

799

104.512

-

-

185

Tuncel Kimya ve Boya Sanayi A.Ş.

819

101.346

327

25

16

İba Kimya San. ve Tic. A.Ş.

843

96.949

33.027

21.906

240

Erkul Kozmetik San. ve Tic. A.Ş.

852

96.083

47.653

26.199

560

Hektaş Ticaret T.A.Ş.

886

91.727

42.964

23.992

246

Agrobest Grup Tarım İlaçları ... Ltd. Şti.

921

87.131

15.245

9.285

62

Safa Tarım A.Ş.

923

86.609

-

-

-

DYO Matbaa … A.Ş.

941

84.219

7.213

-3.260

203

-

948

-

-

-

-

CHT Tekstil Kimya San. ve Tic. A.Ş.

972

77.940

-

-

-

Çığır Kimya San. ve Tic. A.Ş.

988

76.092

36.935

15.984

140

Alfa Kimya A.Ş.

993

75.656

-

-

-

Argon Kimya San. ve Tic. A.Ş.

Kaynak: ISO
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Ek 2: Türkiye Kimya Endüstrisinde M&A İşlemleri (2006-2014)
Duyuru Tarihi

Hedef Şirket

23/04/2014

Alemdar Kimya Endustrisi A.S.

Cargill, Incorporated

Alıcı Şirket

10/04/2014

Advansa Sasa Polyester Sanayi

Indorama Netherlands B.V.

06/11/2013

Tebplast Plastik San.Tic.A.S

Rosti Group

09/10/2013

Polyplex Resins Sanayi Ve Ticaret A.S.

Indorama Ventures Public Company Limited

26/08/2013

Rultrans Transmisyon A.S.

Megadyne SpA

07/08/2013

Ak-Tops Tekstil Sanayi A.S. (40% pay)

Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.S.

26/07/2013

Unipro Gıda San. ve Tic. A.S

AarhusKarlshamn AB

03/07/2013

Peyma - Chr. Hansen Peynir Mayaları A.S (50% pay)

Chr. Hansen A/S

14/03/2013

Wallmerk Yapı Kimyasallari A.S.

Mapei S.p.A.

12/03/2013

Modium Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret A.S.

Appleton Holdings Limited

19/12/2012

Akdeniz Kimya San. ve Tic. A.S.

OYAK Girisim Danısmanlıgı A.S.

14/12/2012

Monotez S.A.; EASTCHEM Kimyasal Endustri A.S.

Ravago SA

31/03/2012

Petkim Petrokimya Holdings AS (10,32% pay)

Socar & Turcas Enerji A. S.

24/02/2012

Polimer Kaucuk Sanayi ve Pazarlama A.S.

Eaton Corporation

20/12/2011

Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.S. (karbon elyaf üretimi)
(50% pay)

Dow Europe GmbH

29/09/2011

ISIK PERDE RAYLARI SAN. ve TIC. AS.

Soudal N.V.

06/05/2011

Standard Profil Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.S.

Ruia Group

29/04/2011

Eczacibasi-Koramic Yapi Kimyasallari (50% pay)

Koramic Investment Group NV

29/03/2011

Cam Elyaf Sanayii A.S. (Resins Business Unit)

Poliya Poliester Sanayi ve Tic. Ltd. Sti.

04/10/2010

DYO Boya Fabrikalari Sanayi ve Tic. A.S (Polyester
reçine işkolu)

Euroresins Kompozit Urunler Tic. Ltd

30/09/2010

SFC Entegre Orman Urunleri Sanayi Ve Ticaret AS

Kronospan Holdings Limited

23/09/2010

Camis Madencilik A.S (90,79% pay)

Sisecam AS

24/06/2010

Roma Plastik AS (71,5% pay)

FRITZ EGGER GmbH & Co. OG

19/05/2010

Constab Middle East Polimer AS

Astra Polymers Compounding Co Ltd

31/03/2010

Makine Kimya Nitro Nobel Kimya Sanayi A.S. (50% Pay)

Incitec Pivot Ltd

31/12/2009

Kayalar Kimya (önemli pay)

Bancroft Private Equity LLP

30/11/2009

Dufa

Kayalar Kimya

21/07/2009

Saint-Gobain Weber Yapı Kim San ve Tic A.S.

Saint Gobain Produits Pour la Construction SAS

27/06/2008

Yasar Basf Otomotiv Boyalari Pazarlama ve Tic.
Ltd.Sti.G.A. (50% pay)

BASF Coatings GmbH

11/06/2008

Tekbau

Bostik S.A.

21/05/2008
13/03/2008

Makine Kimya Nitro Nobel Kimya Sanayi A.S. (50% pay)
Makine Kimya Nitro Nobel Kimya Sanayi A.S. (33,5%
pay)

17/10/2007

Petkim Petrokimya Holdings AS (51% Stake)

Dyno Nobel Limited
ANG Ali Nihat Gokyigit Yatirim Holding; VIEM Tic
ve San Yatirimlari; Altay Koll. Sir; Murat Dural ve
Ortagi; Altay Endustri Yatirim
(Turkas; State Oil Co. of the Azerbaijan Republic

27/09/2007

Akzo Nobel Endustri Ve Otomobil Boyalari Sanayi Ve
Ticaret AS (51% pay)

Kansai Paint Co.,Ltd

02/07/2007

Yalova Elyaf

Global Yatirim Holding AS

05/04/2007

Birlesic Oksijen Sanayi A.S.

Linde Gas AG

27/10/2006
07/09/2006
28/07/2006

Roma Plastik AS
Standard Profil Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.S.
Advansa BV (PET, PTA and Preform işkolu)

Advent International Corporation; Turkven P.E.
IFC; Bancroft Private Equity LLP
La Seda de Barcelona SA

29/05/2006

Karbogaz Karbondioksit Ve Kurubuz Sanayi A S

Linde AG

Kaynak: Mergermarket, TSKB Kurumsal Finansman
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Ek 3: Katma Değeri Yüksek Kimyasal Ürünler Listesi
Kullanım Amacı

Ürünler

Boya Kimyasalları

TiO2 grubu pigment ve müstahzarları, silikon bileşikleri, inorganik ve
organik pigmentler, bentonitler, metil selüloz ve hidroksi etil selüloz
türevleri, reaktif boyalar

Polimerler ve Katkı Maddeleri

Epoksi reçineler ve sertleştiriciler, polyoller, izosiyonatlar, köpük kesici,
dispersiyon ajanı, yüzey etken maddeleri, üre ve türevleri

Tarım İlaçları Aktif Maddeleri ve Biyosidler

Fungisid, herbisid, insektisid aktif maddeleri, organo-metalik bileşikler,
antimikrobiyal etken maddeler

Gıda, Kozmetik ve Temizlik Kimyasalları

Parfümeri sahasında kullanılan uçucu yağlar ve ekstrakt yağlar üretimi,
makyaj müshtahzarları, kök boyalar, lineer alkil benzen gibi deterjan
aktif maddeleri, monomer sodyum perborat gibi ağartıcılar,
pentasodyum heksamat fosfat gibi sertlik gidericiler
Kaynak: TKSD
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Ek 4: Kimya Sektörü ile İlgili Temel Politika Dokümanları
Belge

Temel Hedefler

Türkiye Kimya Sanayi
Strateji Belgesi ve Eylem
Planı (2012-2016)



Kimya sektöründe, katma değeri yüksek, insan ve çevre sağlığına duyarlı
ürünlerin üretim ve ihracatını geliştirecek politikalar oluşturulması;



Katma değerli üretim yapısına geçilerek ara girdi ithalatının azaltılması,



Sektörün genel amacına uygun Ulusal Ar-Ge politikaları oluşturularak, Ar-Ge
bilincini artıracak uygulamaların hayata geçirilmesi,



Nitelikli, eğitimli, teknoloji ve kalite bilincini özümsemiş her kademede insan
yetiştirilmesi,



Güvene dayalı, paydaşların etkin katılımının sağlandığı, ortak hedeflere
yönelebilecek işbirliği ortamı oluşturulması,



Türkiye’de üretilen yerli ürünlere yönelik talep yaratılarak, dış ticaret dengesinin
ülke lehine dönüştürülmesi

Girdi Tedarik Stratejisi ve
Eylem Planı (2013-2016)

Ortak Hedefler:


İthalat Bağımlılığı Yüksek Olan Ara Mallarında Yatırımların Özendirilmesi



Girdi Tedarikinde Yurtiçi Kullanımın Özendirilmesi



Kamu Alımlarında Stratejik Yaklaşım



Geri Dönüşüm Sektörünün Geliştirilmesi



Girdi Tedarikinde Planlama İle Tedarikte Güvenlik ve Etkinliğin Sağlanması



Ara Malları Üretimi ve İhracatında Küresel Tedarik Ağlarına Erişimin ve Marka
Bilinirliğinin Artırılması, Ar-Ge’nin Yoğunlaştırılması

Sektör Hedefleri:


Petrokimya Sektöründe Yatırım İhtiyacının Karşılanması
1. Yeni rafineri ve petrokimya entegre yatırımlarının hayata geçirilmesi
desteklenecektir.
2. Tüketimin yoğunlaştığı bölgeler öncelikli olmak üzere ülkemizde ihtiyaç
duyulan ürünlerin üretimine dönük yatırım fizibiliteleri çıkarılacaktır.



Hammadde Olarak Kullanılan Petrol ve Doğalgaz Ürünlerinde Maliyetlerin
Düşürülmesi ve Tedarikin Kolaylaştırılması
1.



Hammadde olarak kullanılan petrol ve doğalgaz ürünlerinin yakıt olarak
kabul edilmesiyle ortaya çıkan ve tedarikte etkinliği, maliyeti olumsuz
yönde etkileyen hususların giderilmesine dönük bir yöntem
geliştirilecektir.

Gübre Sektöründe İhtiyaç Duyulan Yatırımların Gerçekleşmesi
1. Gübrenin temel girdilerinin üretimine dönük bir fizibilite çalışması
yapılacak ve çalışma sonuçlarına göre gerekli görülen girdilerde yurt
dışı yatırımlar özendirilecektir.
2. Arz açığı bulunan gübre çeşitlerinin üretiminin artırılması
özendirilecektir.
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Boya Sektörünün Hammaddede Dışa Bağımlılığının Azaltılması
1. Titanyum dioksit hammaddesinin ülkemizde üretimine dönük bir
fizibilite çalışması yapılacaktır.
2. Demir oksit pigmenti üretimine dönük yatırımlar özendirilecektir.



Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Girdi Tedariğinde Etkinlik ve Verimliliğin Artırılması
1. Palm yağı üretimine dönük yurt dışı yatırımların fizibilite etüdü
çıkarılacaktır.
2. Türkiye’de oleo-kimya üretim kapasitesinin artırılmasına ilişkin fizibilite
çalışması yapılacaktır.



Yerli ve Alternatif Kaynakların Kullanımı İle Katma Değeri Yüksek Ürünlerin
Üretiminin Artırılması
1. Ülkemizde zengin kaynakların bulunduğu girdiler ile alternatif
kaynaklardan kimyasal ürünlerin üretimi ve kullanımının artırılması
özendirilecektir.
2. Türkiye’de hassas kimyasallar (fine chemicals) ve ileri kompozit üretimi
desteklenecektir.

Kaynak: TC Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TC Ekonomi Bakanlığı

