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İAOSB KİMYASALLARIN VE KİMYASAL ÜRÜNLERİN İMALATI SEKTÖRÜNE 

BAKIŞ ÇALIŞTAYI 

Çalışmanın Arka Planı ve Amacı 

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi olarak sanayicilerimizin rekabet gücünü 

artırmak, İAOSB’de faaliyet gösteren sektörlerin ortak sorunlarını saptamak ve çözüme yönelik 

çalışma fikirlerini ortaya koymak amacıyla sektörel araştırma ve çalıştaylar 

gerçekleştirilmektedir. 

Bu çalışmaların ilki 2009 – 2010 yılları arasında bir İzmir Kalkınma Ajansı projesi olarak 

Makine, Metal ve Döküm firmalarına yönelik olarak düzenlenmiştir. Ardından 2012 yılında 

Plastik ve Kauçuk, 2013 yılında da Gıda ve İçecek, 2014 yılında Tekstil ve Hazır Giyim 

sektörlerine yönelik çalıştay gelmiştir. Bu yıl ise İAOSB’de beşinci yoğunluklu sektör olan 

Kimyasalların ve Kimyasal Ürünlerin İmalatı sektörüne yönelik bir araştırma çalışması 

gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmanın Yöntemi  

Çalışmada Micheal E. Porter’in Rekabet Elması Modeli yöntemi kullanılmıştır. Elmas modeli, 

bazı şirketlerin sürekli inovasyon yapabilmelerinin, iyileştirme ve gelişmiş rekabet üstünlüğü 

kaynakları aramalarının nedenlerinin dört ana özelliğe dayandığını vurgulamaktadır. Bunlar;  

- faktör koşulları: nitelikli iş gücü, altyapı gibi sektörde rekabet etmek için gerekli olan 

üretim faktörleri, 

- talep koşulları: sektörün ürün ya da hizmetine yönelik iç pazar talebinin doğası, 

- ilişkili ve destekleyici sektörler: tekdarikçi sektörlerin ya da uluslararası açıdan rekabetçi 

olunan diğer ilişkili sektörlerin varlığı ya da yokluğu, 

- firma stratejisi, yapısı ve rekabet: şirketlerin yaratılma, örgütlenme ve yönetilme 

biçimleri, ulusal koşullar   

şeklindedir (1).  

İlk aşamada yapılan masabaşı araştırmayı, bu sektörde faaliyet gösteren katılımcılarımızla 

yapılan ve az önce belirtilen konu başlıklarının altındaki unsurların sorgulandığı görüşmeler 

takip etmiştir. Bir sektörün rekabet gücü, sadece kendi faaliyetleri ile değil, o sektöre yönelik 

bilgi ve eğitim veren kurumlar, sivil toplum örgütleri gibi destekleyici kurumların faaliyetleri ile 

de belirlenmektedir. Bu nedenle çalışma dahilinde sektörü temsil eden önemli kurumlar, 

Üniversite ve Meslek Lisesi görüşmeleri yer almıştır. 2015 yılı Mart – Mayıs  ayları arasında 20 

firma ve 7 kurum ile yarı yapılandırılmış yüzyüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Son bölüm 
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olan Çalıştay ile tekstil ve hazır giyim sektörünün ortak sorun alanları, öncelikleri ve çözümüne 

yönelik faaliyetler, karşılıklı fikir alışverişi ile belirlenmiştir.  

 

Kimyasalların ve Kimyasal Ürünlerin İmalatı Sektörü  

Genel Bakış 

Gelişmiş ülkelerin ekonomilerindeki ilk üç sektör arasında yer alan kimya sektörü, otomotiv, 

inşaat, enerji, ilaç, sağlık ve beslenme, iletişim, tarım ve tüketim malları gibi sanayilerin temel 

ortağıdır (2). 

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre kimya sanayi tarafından üretilen 

plastikten kozmetiğe, ilaçlardan boyalara tüm ürünlerin yüzde 30’u doğrudan tüketiciye 

ulaşırken yüzde 70’i ise diğer sektörlerde; tekstil, elektrikli eşya, metal, madeni ürünler, inşaat, 

otomotiv, kâğıt, hizmet sektörlerinde ara mal veya hammadde olarak kullanılmaktadır. Tekstil 

sektörü girdilerinin yüzde 15’i, deri ürünleri sektörü girdilerinin yüzde 12’si, kâğıt sektörü 

girdilerinin yüzde 50’den fazlası kimya sektöründen temin edilmektedir (3). 

Böylesine yoğun ürün yelpazesine sahip olan kimya sektörü maalesef ithalata bağımlı bir 

sektördür. Kullanılan hammaddenin %70’i ithal edilmekte, %30’u ise yerli üretimle 

karşılanmaktadır (4). 

Girdi Tedarik Stratejisi (GİTES) ve Eylem Planı 2013-2015’de belirtildiği üzere; Türkiye 

ekonomisinin en büyük sorunlarından bir tanesi, imalat sanayinin ithalata bağımlılık düzeyinin 

yüksek oranda olmasıdır. Ekonomi Bakanlığı tarafından 2011 yılında Türkiye imalatının ithalata 

bağımlılık oranı %43 olarak açıklanmıştır. Bu oran kimyasallar için %56’dır (5). 

2012-2016 Türkiye Kimya Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı; geleceğin sektörleri olan 

otomotiv, bilgi ve iletişim teknolojileri, makine, yatırım ve tüketim malları sektörlerinin 

tamamına girdi sağlayan kimya sektörünün uzun vadeli vizyonunu “Katma değeri yüksek ürünler 

üreterek, Türkiye’yi yatırım üssü haline getirmek” olarak tanımlamıştır (6). Türkiye İhracatçılar 

Meclisi (TİM) sektörün 2023 yılı ihracat hedefini; plastik ve kauçuk sektörünü de kapsayarak 50 

milyar dolar olarak açıklamıştır (7).  

DÜNYA 

Dünyada kimya sektöründe bilimsel gelişmeler nanoteknoloji, biyokimya, katalizör, genetik, 

organik kimya ve polimer kimyası alanlarında gözlenmektedir. 

Dünya kimya sanayinde önceki yıllarda süren Avrupa Birliği hâkimiyeti, son yıllarda Uzak Doğu 

ve Asya ülkelerine geçmiştir. Dünya kimyasal madde ticareti 2012 yılında 3.127 milyar avro 

olarak gerçekleşmiştir. Geçen 10 yıl ile karşılaştırıldığında (2001-2011), yüzde 7’lik ortalama 
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büyüme ile önemli bir artış kaydetmiştir. Dünya kimya sanayisinin iyileşmesindeki en önemli 

pay, satışlarını 2011 yılına göre yüzde 27,2 artıran Çin’e aittir. Son 10 yılda kimyasal madde 

satışlarından AB ülkeleri 2002 yılında yüzde 30,5 pay alırken 2012 yılında aldığı pay yüzde 

17,8’e düşmüştür. Buna karşılık Çin yüzde 8,7’den yüzde 30,5’e yükselmiştir. 

Dünyadaki kimyasal madde dış ticaretinin coğrafi dağılımına bakıldığı zaman ise halen AB’nin 

en büyük dış ticaret hacmine sahip olduğu görülmektedir.  Avrupa Birliği ihracatta yüzde 41,6, 

ithalatta yüzde 34,8 pay alarak birinci sırada yer almıştır. Asya ihracatta yüzde 35,2, ithalatta 

yüzde 38,6 oranında pay alarak ikinci sırada yer almıştır. 

TÜRKİYE 

Kimya Sanayi, lojistik önemi açısından çoğunlukla ülkenin kıyı bölgelerinde lokalize olmuştur. 

Petrol ve petrol ürünleri, deterjan, sabun, ilaç kimyasalları, boya gibi ürünleri üreten kimya 

firmalarının çoğu Marmara Bölgesi’nde İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’da, Ege Bölgesi’den 

İzmir’de yerleşim gösterirken, gübre ve petrol ürünleri firmalarının çoğu Akdeniz Bölgesi’nde 

toplanmıştır. 

Türkiye’nin en büyük 500 üretici firması listesinde yer alan kimya firmalarının başında 

petrokimya sanayinde faaliyet gösteren TÜPRAŞ ve PETKİM yer almaktadır. Temel atması 

2011’de yapılan ve 2018 tarihinde tamamlanması planlanan SOCAR Türkiye Ege Rafinerisi 

(STAR), yeni Teşvik Yasası kapsamındaki Stratejik Yatırımlar çerçevesinde onaylanan ilk 

yatırım olmuştur. 10 milyon ton kapasiteli rafineri, sektörün ihtiyacı olan temel kimyasalların 

yurt içinde üretilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. 

Üretim Değeri 

TÜİK verilerine göre Kimyasalların ve Kimyasal Ürünlerin İmalatının 2011 yılındaki üretim 

değeri 36 milyar TL olmuştur. 2011 yılı faktör maliyeti ile katma değerinin imalat sanayi 

içindeki payı %5’tir.  

İşletme Sayıları ve İstihdam Rakamları 

Kimya sektörü sermaye-teknoloji yoğun bir sektör olduğu için işgücü yoğunluğu düşüktür. Bu 

nedenle sektörün imalat sektörü istihdamı içindeki payı son beş yıldır ortalama %8 düzeyinde 

seyretmiştir. Emek yoğun sektör olarak tanımlanan Tekstil ve Hazır Giyim sektörleri ile 

karşılaştırıldığında, kimya sektöründe 1 çalışanın yarattığı üretim değeri,  tekstil sektöründe 1 

çalışanın yarattığı üretim değerinin 2,5 kat gerisindedir.  

TÜİK verilerine göre kimya sektöründe 2011 yılında 23.000 firmada 280.039 kişi istihdam 

edilmektedir. Kimya sektörü istihdamının imalat sanayi içindeki payı 2011 yılında %8,9 

olmuştur. Kimya sektörü işyeri sayısının imalat sanayi içindeki payı 2011 yılında %6,9 

olmuştur(8). 
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Dış Ticaret Rakamları 

2013 yılında, kimya sektörü ithalatı 38,4 milyar ABD doları, ihracatı ise 17,5 milyar ABD doları 

olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılında Türkiye genelinde en çok ihracat yapan ikinci sektör iken, 

2014 yılında sektör ihracatının 17,8 milyar ABD dolarına yükselmesine rağmen ikinciliği Hazır 

giyim ve konfeksiyon sektörüne terk ederek üçüncü sıraya gerilemiştir.  

Kimya sektörü ihracatının gelecek projeksiyonunda, her yıl yüzde 11 artış kaydederek 2023 

yılında 50 milyar dolar ihracat hedefine ulaşılması yer almaktadır. Sektörel ihracatın 2023 

yılında, global bazda 6,3 trilyon dolar olacağı öngörülerek, ülke payının yüzde 0,44’ten yüzde 

0,70 seviyelerine yükseltilmesi öngörülmektedir (9-10). 

Kimya sektörü, ihracatının %33’ünü, ithalatının ise %45’ini Avrupa Birliği ülkelerine 

yapmaktadır. Irak (441,2 milyon dolar), İran (430,5 milyon dolar) ve Çin (415,1 milyon dolar) 

ihracat yapılan ülkeler arasında ilk üç sırayı almıştır.  

Kimyasalların ve Kimyasal Ürünlerin İmalatı sektöründe Almanya (3,3 milyar dolar), Çin (2,2 

milyar dolar) ve Suudi Arabistan (1,9 milyar dolar), ithalat yapılan ülkeler arasında ilk üç sırayı 

almıştır. 

Sektörde 2013 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 45 olmuştur. Aynı yıl Türkiye 

genelinde bu rakam yüzde 60 olarak gerçekleşmiştir (11). 

Kapasite Kullanım Oranı 

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

bulundurursak, ülkenin genel eğilimine bağlı olarak gelişme göstermiştir. Son dört yılda ağırlıklı 

kapasite kullanım oranı yüzde 75,3 olmuştur. İmalat sanayinin genelinde 2013 yılı kapasite 

kullanım oranı yüzde 74,6 olarak gerçekleşmiştir (12).  

Ar-Ge Rakamları 

TÜİK tarafından Kasım 2013’te yayınlanan “Araştırma-Geliştirme Faaliyetleri Araştırması, 

2012” çalışması sonuçlarına göre; Türkiye’de Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge harcamasının Gayri Safi 

Yurtiçi Hasıla (GSYİH) içindeki payı binde 9,2’dir. Bu oran 2011 yılında binde 8,6 idi. 

2012 yılında kimya sektörü Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge harcamasının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 

(GSYİH) içindeki payı 2011 yılındaki oranını koruyarak onbinde 4 olarak gerçekleşmiştir. 2012 

yılında Türkiye’de özel sektörde 52.233 Tam Zaman Eşdeğeri (TZE) cinsinden Ar-Ge personeli 

çalışmaktadır. Bu personelin yüzde 6,95’ine karşılık gelen 3.630 kişi kimya sektöründe 

çalışmaktadır (13). 

2013 yılsonu itibarıyla ülkemizde 152 adet Ar-Ge Merkezi faaliyet göstermektedir. Bu Ar-Ge 

merkezlerinden 11’i kimya sektöründe faaliyet göstermektedir. 2006-2013 yılları arasında 880 

proje San-Tez desteklerinden yararlanmıştır. Bu projelerden 95’i Kimya sektörüne yönelik 
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projelerdir. Ocak 2014 tarihi itibariyle 52 adet Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulmuş olup, 39’ü 

faaliyete geçmiştir. Faaliyet gösteren 2.508 firmanın % 2’si kimya sektöründe faaliyet 

göstermektedir. 

Sektörün Yatırım Teşviklerden Faydalanması 

“Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” ile düzenlenen esaslar çerçevesinde Kimya 

yatırımları Genel Teşvik Uygulamaları, Bölgesel Teşvik Uygulamaları, Büyük Ölçekli 

Yatırımlar ve Stratejik Yatırımlar kapsamında desteklenmektedir. Bu çerçevede; 01.01.2013-

31.07.2014 tarihleri arasında kimya ürünleri imalatı konusunda; genel ve bölgesel destekten 

faydalanan yabancı sermayeli 23; genel, bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımlardan 

faydalanan yerli sermayeli 132 adet belge bulunmakta olup, söz konusu toplam 155 belgenin 

toplam sabit yatırım tutarı 7.916 milyon TL’dir. Anılan belgeler kapsamında 5.037 kişi istihdam 

edilmektedir (14). 

Küme Oluşumları ve UR-GE Projesi Sayıları 

KOBİ İşbirliği ve Kümelenmesi Projesi kapsamında hazırlanan Kümeler İçin Ortak Rekabet 

Alanları Stratejisi Raporu’nda belirtildiği üzere Türkiye’de 321 potansiyel küme (fikir 

aşamasında) ve 35 küme (başlangıç, gelişen, olgun aşamada) olmak üzere toplam 356 küme 

girişimi bulunmaktadır. Bunların sadece 6 tanesi kimya sektöründedir.  

T.C Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire 

Başkanlığı’nın paylaştığı Şubat 2015 verilerine göre Türkiye’de devam etmekte olan 140 adet 

Ur-Ge Projesi bulunmaktadır. Bunlardan 10 tanesi Kimyevi Maddeler ve Mamülleri 

sektöründedir. Bunlardan da 2 tanesi İzmir’de İzmir Ticaret Odası tarafından yürütülmektedir 

(15).  

İZMİR 

TÜİK 2012 yılı verilerine göre; İzmir’de kimya sanayinde 1355 tane işletme vardır ve bu 

işletmelerde 22.490 kişi istihdam edilmektedir. Kimya sektörü ihracatı, İzmir’in toplam 

ihracatının yüzde 3,6’sını gerçekleştirmektedir. İzmir’deki kimya sanayi işletme sayısının 

Türkiye’deki kimya sanayi işletme sayısı içerisinde yüzde 5’lik bir paya, İzmir’deki kimya 

sanayi istihdamının ise Türkiye’deki kimya sanayi istihdamı içerisinde yüzde 9’luk bir paya 

sahiptir.  

İzmir’de öne çıkan kimya alt sektörleri; boya ve pigment imalatı, diğer organik ana kimyasal 

maddelerin imalatı, plastik hammaddelerinin imalatı, sabun ve deterjan ile temizlik ve 

cilalama maddeleri imalatı şeklindedir.  
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İAOSB Saha Analizi Bulguları 

Coğrafya ve Faktör Koşulları 

Çalışmaya katılan firmalara İAOSB’de yer almanın avantajları sorulduğunda yüzde 70’i 

“Altyapı olanakları”, yüzde 35’i “Lojistik maliyeti, ulaşım kolaylığı”, yüzde 20’si “Prestij” ve 

“Lokasyon” kriterlerini ilk 3 sıradan birine koymuştur. Yüzde 60’ı tüm taşıma ve yerleşim 

masrafları karşılansa firmasını Türkiye’nin bir başka yerine taşımayı düşünmediğini belirtmiştir. 

Bunun sebebinin ağırlıklı olarak bölgesel sahiplik yapısından, müşterilere yakınlık unsurlarından 

kaynaklandığı vurgulanmıştır. Bununla birlikte yüzde 55’i “Türkiye’deki hangi yer sizin 

sektörünüzde yapılan iş için en iyi yerdir?” sorusuna İzmir dışında bir adres göstermiştir. Başka 

bir adres gösterenlerin yüzde 73’ü müşteriye yakınlık, ticaret avantajı ve ithalatın daha hızlı 

yapılabilmesi gibi sebeplerden ötürü “İstanbul” yanıtını vermiştir. 

Sektör genelinde teknolojinin yerinin belirlenmesi amacıyla yöneltilen sorulara alınan yanıtlar 

ışığında, firmaların yüzde 75’i son 3 yıl içerisinde yeni makine yatırımı yapmış olduğunu 

belirtmiştir. 2014 yılında firma başına düşen yeni makine yatırımı 260 bin TL, makine bakım 

harcaması ise 9 bin 400 TL olmuştur.  

Firmaların yüzde 70’i tam kapasite ile üretim yapmadıklarını belirtmişlerdir. Kapasite kullanım 

oranı ortalaması yüzde 62 olmuş, bu rakam sektörün Türkiye ortalaması olan yüzde 76,5’un 

maalesef gerisinde yer almaktadır (16).  

Firmaların yüzde 85’i Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirdiklerini, bu çalışmaların toplam ciroları 

içerisinde yaklaşık yüzde 1,78’lik bir oran aldığını belirtmişlerdir. TÜİK’in “Araştırma-

Geliştirme Faaliyetleri Araştırması, 2013” çalışması sonuçlarına göre; Türkiye’de Gayri Safi 

Yurtiçi Ar-Ge harcamasının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) içindeki payı 2013 yılında binde 

9,5 olmuştur. İAOSB’deki kimya sektörü, yüzde 1,78’lik oranı ile Türkiye genelinin üzerindedir.  

İAOSB’de Kimya sektöründe firma başına düşen çalışan sayısı 47, mühendis sayısı 8, Ar-Ge 

çalışmalarında görev alan istihdam sayısı 7’dir. 2012, 2013 ve 2014 yıllarında İAOSB’de yer 

alan farklı 3 sektörde yapılan saha analizi çalışmalarının verileri ile bu rakamlar 

karşılaştırıldığında, Kimya sektöründe firma başına düşen çalışan sayısının diğer sektörlerin 

gerisinde olmasına rağmen, “mühendis” ve “Ar-Ge çalışmalarında yer alan istihdam” 

ortalamaları açısından diğer sektörlerin ilerisinde olduğu görülmüştür.  
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 İAOSB 

Kimyasalların 

ve Kimyasal 

Ürünlerin 

İmalatı Sektörü 

(2015) 

İAOSB Tekstil 

ve Hazır Giyim 

Sektörleri 

(2014) 

İAOSB Gıda ve 

İçecek Sektörü 

(2013) 

İAOSB Plastik 

ve Kauçuk 

Sektörü (2012) 

Ortalama çalışan sayısı 47 91 65 105 

Ortalama Mühendis sayısı 8 6 4 5 

Ortalama Ar-Ge çalışmalarında 

yer alan çalışan sayısı 

7 4 2 2 

Görüşmeler sırasında; İş güvenliği alanında, ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak personelin mesleki 

eğitimleri, kimyasal malzemeler, teknik bülten yazımı gibi konularda eğitime ihtiyaç duyulduğu 

belirtilmiştir.  

Firmaların yüzde 70’i kredi kullandığını, yüzde 85’i ise işletmesini büyütmeyi düşündüğünü 

belirtmiştir. Büyümenin, üretim kapasitesinin artırılması, yeni pazarlara erişme, ürün 

çeşitlendirmesi, yeni yatırımlar ve alansal genişleme şeklinde planlandığı görülmüştür. 

Rekabet Yapısı ve Firma Stratejisi  

Firma stratejisi ve rekabet bağlamı, yerel rekabet türünü ve yoğunluğunu belirleyen kuralları, 

teşvik ve standartları içerir (17).  

Bu kapsamda değerlendirildiğinde; saha analizine katılan firmaların yüzde 45’i son 3 yılda 

sektörde firmaların sayısının; yeni yabancı yatırımlar vasıtasıyla, merdiven altı üretim yapan 

firmalar, “ulusal ve bölgesel” yatırımlar dolayısıyla arttığını söylerken, yüzde 45’i ise firma 

sayısında bir değişiklik gözlemediklerini belirtmiştir.  

Firmaların yalnızca yüzde 35’i rekabetin çalışmalarını olumlu yönde etkilediğini söylerken, 

yüzde 55’i olumsuz etkilediğini belirtmiştir. Olumlu etki olduğunu düşünen firmalar yoğun 

olarak kendilerini daha rekabetçi olmaya mecbur eden rekabet baskını hissettikleri; aynı ya da 

destekleyici işler yapan firmaların kaynakların kalitesini artırdığı konularına vurgu yapmışlar, 

zorlayan rakiplerin olmayışının sektörlerinin gelişimi açısından sıkıntı yarattığını ifade 

etmişlerdir. Firma stratejileri için, “mazeret uydurmayan bir yapımız var. Üretimde ölçeğe önem 

verilmez, müşterinin talebinin karşılanması ve hızlı bir şekilde karşılanması önemlidir.” 

açıklamasını yapmışlardır. Öte yandan, diğer gruptaki firmalar olumsuz etkilenmenin kaynağı 

olarak, “firmaların sadece fiyat odaklı rekabet etmesini” ve “vadelerin uzun döneme 

yayılmasının finansman sıkıntısına yol açması” konularını belirtmişlerdir.  

Bölgedeki rekabetin temelde maliyete dayandığı, bununla birlikte kalite konusunun gittikçe 

önem kazanmakta olduğu gözlenmiştir. Öyle ki, saha görüşmeleri sırasında firma temsilcileri 

teknik satış gerçekleştirdiklerini,  müşterilerinin kendilerine güvenmesi ve müşterilerini ikna 

etmeleri durumunda o müşterinin kendilerinden bir daha ayrılmadıklarını belirtmişlerdir.   
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Michael E.Porter’in “Kümelenmeler ve Rekabet – Şirketler, Devletler ve Kurumlar İçin Yeni 

Gündemler (çeviren Kıvanç Tanrıyar)” başlıklı çalışmasında belirtildiği üzere; 

“…Düşük üretken ekonomilerde çok az yerel rekabet olur: Herhangi bir rekabet varsa 

da büyük bölümü ithalattan gelir, herhangi bir yerel rekabet varsa da taklitten 

ibarettir. Fiyat tek rekabet değişkenidir ve firmalar maliyeti düşürmek için ücretleri 

aşağı çeker. Böyle bir rekabet asgari yatırım içerir. 

Gelişmiş bir ekonomiye geçiş, şiddetli bir yerel rekabet geliştirilmesini gerektirir…” 

demektedir. Bu bilgi ışığında, Bölgedeki rekabetin temelde maliyete dayanmasına rağmen, 

kalite, güven, ürün geliştirme, ürünün zamanında teslimi, etkin pazarlama ve güven unsurlarının 

konuşuluyor ve rekabetin dayandığı öncelikli unsurlar arasında sayılıyor olması, ana rakiplerin 

ağırlıklı olarak Türkiye’deki firmalar ve gelişmiş ülkelerdeki rakiplerden oluşması sektörün 

gelişmiş bir ekonomiye geçiş süreci içerisinde bulunduğunu göstermektedir. 

Firmaların yüzde 70’i aile şirketidir. Bununla birlikte, İAOSB’deki firmalar arasında yabancı 

ortaklı ve halka açık şirketler de yer almaktadır.  Tüm firmaların web sayfası bulunmakta, yüzde 

20’si tanıtıma ek olarak farklı amaçlarla da web sayfasını kullanmaktadır. Firmaların yüzde 45’i 

ulusal, yüzde 25’i uluslararası fuarlara iştirakçi olarak katılmaktadır. Genellikle ambalaj, plastik, 

yapı fuarları ile boya sektörlerine yönelik fuarlar tercih edilmektedir. Firmaların yüzde 75’inde 

ISO 9001, yüzde 55’inde ISO 14001, yüzde 25’inde OHSAS 18001 ve ayrıca Helal Sertifikası, 

TS 8358, ISO 10002, ISO 16949, ISO 50001 kalite belgelerine sahip oldukları görülmüştür. 

Görüşme yapılan firmaların yüzde 90’nda toplam 57 tane Marka Tescili vardır.  

Firmalar arası işbirliğinin ve sosyal sermayenin varlığının sorgulandığı sorulara alınan yanıtlara 

göre; yüzde 55 firma, “Firmalar arası işbirliği vardır.” demiştir. İşbirliklerinin; firmalar arası 

bilgi paylaşımı, müşterileri ile Ar-Ge ve eğitim alanında işbirliği yapılması, tedarikçi 

bilgilendirmesi, iş paslaşması ve aynı iş kolundaki diğer firmalar ile hammadde tedariki 

yapılması şeklinde gerçekleştiği belirtilmiştir.  

Firmaların yüzde 55’i kamu fonlarından yararlanmakta olup, KOSGEB, TÜBİTAK, T.C. 

Ekonomi Bakanlığı, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İZKA desteklerinden 

faydalanmaktadırlar. Görüşmeler sırasında temsilciler özellikle, sektörün gelişimini etkileyecek 

faktörler arasında inovasyon ve ar-ge çalışmalarına verilen desteklerin büyük önem arz ettiğini 

belirtmişlerdir. Yüzde 70’i üniversiteler ile işbirliği yaptığını ancak bu işbirliklerinin içeriğinin 

laboratuvar olanaklarından faydalanılması, stajyer öğrenci alınması ve mezunların istihdam 

edilmesi gibi derinliği ve çeşidi yüksek olmayan işbirlikleri olduğu görülmüştür.  
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Müşteri Beklentileri ve Talep Yapısı 

Bu bölümde, müşteri tipolojisi, ana müşteri grupları, müşteri taleplerinin artış azalış yönü, 

beklentileri gibi konular araştırılmıştır.  

Saha analizine katılan firmaların yüzde 85’i son 3 yılda ürünlerine talebin arttığını belirtmiştir. 

Bu talebin geliş yeri dikkate alındığında, son 3 yıldaki büyümenin esas kaynağının ulusal 

ölçekteki büyüme oluşturduğu anlaşılmıştır. Firma temsilcileri gelecek 5 yıldaki büyümenin 

kaynağının önce ulusal sonra da uluslararası ölçekte gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini 

belirtmişlerdir.  

Firmaların yüzde 65’i ihracat yapmakta olup, üretimlerinin yalnızca yüzde 20’si ihraç 

edilmektedir. Mayıs-Temmuz 2010 aralığında İAOSB’den farklı sektörlerden 282 firmanın 

katıldığı “İAOSB Saha Analizi” çalışması sonuçlarına göre Bölgedeki firmaların yüzde 77’i 

ihracat yapmakta olup, Kimya sektörü genel ortalamanın yüzde 12 gerisindedir. Bununla birlikte 

İAOSB’de tekstil ve hazır giyim sektörlerinde üretimin %86’sı (2014 yılı verisi), gıda ve içecek 

sektörlerinde ise üretimin %61’i (2013 yılı verisi) ihraç edilmektedir. Bununla birlikte, Türkiye 

genelinde kimya sektörünün 2023 yılında 50 milyar dolarlık ihracat hedefini tutturması için 

varılması gereken alt hedefler arasında üretimin yüzde 20’sinin ihraç edilmesi yer almaktadır 

(18). İAOSB bugün üretiminin yüzde 20’sini ihraç etmekle, 2023 yılında Türkiye geneli 

ortalamanın çok üzerinde olacağına dair bir ipucu vermektedir.  

İhracatta Türk Cumhuriyetleri, AB Üyesi Ülkeler, İran, Mısır, Rusya öne çıkmakta, AB Üyesi 

Ülkeler arasında Almanya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, Romanya, Yunanistan 

görülmektedir.  

Saha analizi bulgularına göre İAOSB’de kimya sektöründe faaliyette bulunan firmaların yüzde 

90’ı B2B satış yapmaktadır. Buna bağlı olarak müşteri tipolojileri incelendiğinde, ana müşteri 

grubunda sanayinin, bayilerin, inşaat sektörünün, otel-eğitim-sağlık grupları ile kamunun olduğu 

görülmüştür. Müşteri beklentilerinin neler olduğu konusu sorgulandığında sırasıyla fiyat, kalite, 

teknik servis, zamanında teslim, güven unsurları görülmektedir.  

Firmalar, satışlar sırasında özellikle vadelerin uzun olması, tahsilat ve kur sorunları ile baş etmek 

durumunda kaldıklarını belirtmişlerdir. 

İlişkili olduğu ve desteklediği sektörler 

Saha analizi esnasında görüşülen firmalar Kimya sektörünü destekleyen ve çevreleyen 

endüstrilerin; kimyasal hammadde, petro kimya, lojistik, ambalaj, gıda, inşaat, petrol, plastik, 

deri, temizlik, turizm, sağlık, tekstil, makine, mobilya, otomotiv, madencilik şeklinde olduğunu 

belirtmişlerdir. Bu sektörlerde yaşanacak olumlu bir gelişmeden kimya sektörünün olumlu 

yönde, sarsıntıdan ise olumsuz yönde etkileneceğini ifade etmişlerdir. Masa başı çalışması 
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esnasında da vurgulandığı üzere İAOSB’deki kimya sektörü de, kimya sektörünün pek çok 

sanayi ve sektörün temel ortağı olduğunu kanıtlamaktadır.   

Kritik ve önemli tedarikçi grupları arasında yoğunluk sırasına göre, Ana Kimyasal Üreticileri, 

Ambalaj, Lojistik, Yardımcı Malzemeler, Kimyasal İthalatçıları yer almaktadır. 

İAOSB’deki firma temsilcilerinin işbirliği içinde olduğu kurum ve kuruluşlar arasında,  

- Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayicileri Derneği 

- Fleksıbıl Ambalaj Sanayicileri Derneği 

- Ambalaj Sanayicileri Derneği 

- Boya Sanayicileri Derneği 

- Halk Sağlığı ve Haşere Kontrolü Derneği 

- Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği 

- Anadolu Aslanları İşadamları Derneği 

- Ar-Ge Merkezleri İletişim ve İşbirliği Platformu 

yapılarının isimleri sayılmıştır.  

Çalıştay 

Çalıştay’ın ilk bölümünde gerçekleştirilen bir sunum ile saha analizinde belirlenen sektörün 

ortak sorunları, gelişiminin önündeki engeller ve ana problemler katılımcılar ile paylaşılmıştır. 

Bu sorunlar beş ana başlık altında incelenmiştir.  

1- Hammadde,  

2- Ar-Ge ve Teknoloji,  

3- İnsan Kaynağı ve Eğitim,  

4- İthalat ve Mevzuat,  

5- Maliyet ve Finansman, Satış ve Pazarlama 

Saha analizi ve görüşmelerden ortaya konan bulgularla geliştirilen bu sorunlara, çalıştay 

katılımcıları eksik gördükleri başka sorunları da eklemişlerdir.  

Bu bölümde gerçekleştirilen konuşmalar sonucu, sektörün en zayıf noktalarından birinin, 

sektörle ilgili çeşitli konularda çalışan pek çok farklı Sivil Toplum Örgütü, Oda, Dernek 

bulunduğu halde, bu kurumlar arasındaki eşgüdüm eksikliği olduğu ifade edilmiştir.  

Bu çalışmanın sonucunda ana sorun alanları altında ifade edilen sorunlar aşağıdaki tabloda yer 

almaktadır. 
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Hammadde  

 Yeterli hammaddenin Türkiye’de 

üretilmemesi, yurtdışı bağımlılığı 

 Hammadde ithalatında zorluk yaşanması 

 Hammaddeyi üretmek için yeterli 

yatırımların yapılmaması 

 Solvent ithal eden firmaların sıkı denetim 

altında olması  

 Hammadde ithalatı yapabilmek için yüksek 

oranda teminat verilmesi zorunluluğu 

 

Ar-Ge & Teknoloji  

 Laboratuvar olanaklarının yetersiz olması  

 Laboratuvar akreditasyonunun güç ve yüksek 

maliyetli olması 

 Laboratuvar imkanları konusunda İzmir ve 

Türkiye ölçeğinde tam, eksiksiz, güncel ve 

kapsamlı bir envanterin olmaması 

 Sanayide laboratuvar yatırımı yapılmaması 

 Ar-Ge çalışmalarının yetersiz olması 

 Üniversiteler ile işbirliğinin sayı ve içerik 

olarak yetersizliği  

 TÜBİTAK, KOSGEB vb. kurumlarla yapılan 

proje sayısının azlığı 

 Kimyasal atık sorunu, çevresel etki 

konusunda yaşanan sorunlar 

 Lisanslama çalışmalarının uzun süreli ve 

yüksek maliyetli olması (Haşere ilaçları 

sektörü için) 

İnsan Kaynağı & Eğitim 

 Nitelikli işgücü eksikliği 

 Ara eleman bulma sıkıntısı 

 Personelin, ağır ve tehlikeli işlerde 

çalışabilecek belge temininde sıkıntı 

yaşanması 

 Bilgi üreten kurumlar ile sanayinin bir arada 

yakın çalışmaması 

 Personelin uzmanlaşması için verilen işbaşı 

eğitimlerinin uzun süre alması 

 Bakanlığın istediği bazı eğitimleri 

Türkiye’de verebilecek kurumların 

bulunmaması 

 Toksik Güvenlik Raporu hazırlanması 

eğitimi veren kurum sayısının azlığı  

 Patlamadan Korunma Dokümanı 

hazırlanması konusunda eğitim ihtiyacı 

 Safety Assessment File hazırlama eğitim 

ihtiyacı 

İthalat & Mevzuat 

 Gümrük mevzuatındaki değişikliklerden 

kaynaklanan sıkıntılar 

 Kamu kurumları arası iletişim eksikliği 

 İthal edilen ürünlere uygulanan ÖTV  

 Mevzuatların Avrupa’dan kopya edilmiş 

olması, Türkçe'ye çevrilirken deformasyona 

uğrayıp, uygulamada sıkıntı yaşanması 

 OSB’de bulunan işletmelere bakanlık 

denetimlerinin sık yapılması 

 Merdiven altı üretim yapan firmaların 

sayısının yüksekliği 

 İzmir ve Aliağa Gümrüklerine, İstanbul 

Gümrüğe kıyasla çok daha az çeşitlilikte ve 

sıklıkta ürün gelmesi  

 

Maliyet & Finansman  

 Lisanslama çalışmasının uzun süreli ve 

yüksek maliyetli olması (Haşere ilaçları 

sektörü) 

 Sektörün ilk yatırım maliyetinin çok yüksek 

olması  

 İş Güvenliği, yangın tedbirleri maliyetlerinin 

yüksek olması 

 İzmir'in Yatırım ve Teşvikler konusunda 

geride kalması 

Satış & Pazarlama 

 Hammaddenin Dolar olarak alınması, 

satışların Euro olarak yapılması nedeniyle 

olumsuz döviz hareketliliği 

 Vadelerin uzun olması, güçlü firmaların uzun 

vadeler vererek piyasayı zorlaması  

Diğer  

 Kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon 

eksikliği 
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 Tüketicinin fiyat odaklı olması 

 İhracatın düşük seviyede yapılması 

 

Çalıştayın bir sonraki bölümünde sektörün önünde engel oluşturan bu sorunların üzerinde 

tartışılarak, sektörün rekabet gücünün artırılması ve geliştirilmesi için benimsenmesi gereken 

ortak hedefler görüşülmüştür. Hedeflerle birlikte, bu hedeflere ulaşmak için atılması gereken 

adımlar ve bir bölümü birbiri ile sebep – sonuç ilişkisi içerisinde bulunan yukarıda belirtilen 

sorunların çözümlerine yönelik yapılması gereken faaliyetler ortaya konmuştur.   

Sektörün gelişimini sağlayacak ana hedeflerin üç başlık altında toplanması mümkün olmuştur. 

Bu başlıklar: 

1- Sektördeki laboratuvar eksikliğinin giderilmesi, 

2- Mesleki eğitim alanındaki eksikliğin giderilmesi, 

3- Sektörle ilgili çalışmalar yürüten kurumlar arasında işbirliği ve koordinasyonun 

sağlanması.  

Hedef 1: Sektördeki Laboratuvar Eksikliğinin Giderilmesi 

Yeni ürün geliştirme, yeni pazarlara girebilme, farklı müşterilere farklı ürünlerle satış yapabilme 

gibi pek çok gelişim süreci; hızlı, tam ve rekabetçi test ve analiz olanaklarına bağlı 

bulunmaktadır. Çalıştay katılımcıları, akredite analizler yapabilecek laboratuvar bulmanın 

güçlüğü, yapılacak testlerde uygulanması gereken standartlar konusunda bilgisizlik ve belirsizlik, 

test ve analizlerin çok uzun zaman alması ve çok yüksek maliyetleri olması gibi farklı konularda 

sıkıntılar yaşandığını ifade etmişlerdir. Türkiye’de bulunan ve sektörün çeşitli alt kollarına hitap 

edebilecek laboratuvarların hangi teçhizat ve donanıma sahip olduğu, hangi test ve analizleri 

yapabileceği, akredite olup olmadığı konusunda bilgi eksikliği bulunmaktadır.  Bazı kurumların 

web sayfalarında bu tarz bilgiler yer alıyor olsa da bu bilgilerin güncel, tam ve doğru olmadığı 

gözlenmektedir. 

Bu nedenle sektörün ihtiyacı olan laboratuvarların kurulması için ilk faaliyet adımı, öncelikle 

İzmir, ardından Türkiye’de gerçekleştirilecek bir laboratuvar envanter çalışmasıdır. Bu 

çalışmanın sadece yüzeysel bir laboratuvar test ve analiz listesi olmakla kalmayıp, kurumların 

ellerinde bulunan test cihazı ve ekipmanları, hangi test ve analizlerin, hangi sürede hangi 

standartlarla yapılmakta olduğu gibi bilgileri de içerecek şekilde yapılandırılması gerekmektedir. 

Bu envanter çalışması, hem var olan laboratuvar olanakları ile ilgili bilgiyi yaygınlaştırmak için 

kullanılacak, hem de sektörün ihtiyaç duyduğu ve halihazırdaki laboratuvar altyapısı ile 

karşılanmamış olan test ve analizlerin yapılabileceği yeni bir laboratuvar kurulması çalışması 

için de temel teşkil edecektir. 
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Bu hedefe yönelik diğer adımlar ise böyle bir laboratuvarın fizibilite çalışmasının yapılması, 

laboratuvarın kurulması için kaynak araştırılması yapılması, laboratuvarın kurulması ve 

işletilmesidir. Çalıştay katılımcıları, böyle bir laboratuvarın sektörle ilgili çatı kuruluşlar 

tarafından geliştirilecek ortak bir işletme modeli ile sahiplenilmesi ve işletilmesi gerektiğini 

vurgulamışlardır. İşletim modelinin sektördeki tüm paydaşlara yakınlığı ve şeffaflığı, başarı için 

gerekli koşulların başında gelmektedir.  

Hedef 2: Mesleki eğitim alanındaki eksikliğin giderilmesi 

Çalıştay katılımcılarının ortaya koyduğu diğer bir hedef ise sektördeki mesleki eğitim ihtiyacının 

giderilmesine yönelik çalışmaların yaygınlaştırılmasıdır. Kimya Mühendisleri Odası, Türkiye 

Kimya Sanayicileri Derneği gibi meslek kuruluşlarının düzenlediği çeşitli eğitimler bulunmakla 

birlikte gerek geniş katılımlı bir araştırma ile eğitim ihtiyacının saptanması gerekse de bu 

eğitimlerin ihtiyaca yönelik olarak geliştirilip etkin duyurusunun yapılması konusunda 

eksiklikler bulunduğu ifade edilmiştir. 

MSDS, Toksikolojik rapor, safety assessment file gibi bazı konulardaki spesifik eğitim 

ihtiyaçları çalıştay katılımcıları tarafından ortaya konmuştur. Var olan eğitimlerin, ancak 20 

kişilik talep grubu olduğu zaman açılması, yüksek maliyetli olması, güncel mevzuata uygun 

olmaması gibi olumsuz yönleri olduğu, yeni eğitim programlarının bu olumsuzlukları da ortadan 

kaldıracak şekilde geliştirilmesi gerektiği de vurgulanmıştır. 

Bu eğitimlerin yine sektör için çatı kuruluş işlevi gören mesleki örgütler tarafından 

gerçekleştirilmesinin uygun olacağı görüşülmüştür. 

Hedef 3: Sektörle ilgili çalışmalar yürüten kurumlar arasında işbirliği ve koordinasyonun 

sağlanması 

Türkiye’de çeşitli alt kolları ve ilişkide olduğu farklı sektörlerle birlikte kimya endüstrisine 

yönelik çalışmalar yürüten pek çok kurum bulunmaktadır. Neredeyse tamamı İstanbul merkezli 

olan bu kurumların önde gelenleri arasında Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği, TMMOB 

Kimya Mühendisleri Odası, Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı, 

Boya Sanayicileri Derneği, Gübre Üreticileri ve İthalatçıları Derneği, Temizlik ve Kozmetik 

Ürünleri Sanayicileri Derneği, Plastik Sanayicileri Federasyonu, Türkiye Kimya Derneği ve 

Kimyagerler Derneği yer almaktadır. Bu kurumların dışında İzmir’in de dahil olduğu çeşitli 

illerde İhracatçı Birlikleri ve Sanayi Odaları’nın kimya sektörü ile ilgili birlik ve komiteleri 

bulunmaktadır. İstanbul merkezli kurumların çalışmalarının İzmir ile olan etkileşimi çok düşük 

seviyededir. İzmir’de; sektörde faaliyet gösteren özellikle KOBİ ölçeğindeki sanayi işletmelerine 

yönelik çalışmalar yürüten, hizmet çeşitliliğine sahip, kurumsallaşmış, yaygın hizmet veren bir 

çatı örgütünün eksikliği hissedilmektedir.  
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Böyle bir çatı örgütü gerek özel sektörü, gerekse de akademik camiayı bir araya getirebilir ve 

parça parça ve eşgüdüm olmaksızın yürütülen çalışmaları tek çatı altında toplayarak daha etkin, 

hedef odaklı ve verimli faaliyetlerin yürütülmesini sağlayabilir. Böyle bir kuruluş, yeterli 

kapasiteye sahip olması ve sektör paydaşları tarafından sahipleniliyor olması durumunda; 

laboratuvar kurulması, mesleki eğitim ihtiyaçlarının karşılanması gibi faaliyetlerin yanı sıra, 

gümrük mevzuatı, vergi mevzuatı gibi sektörü yakından ilgilendiren makro konularda kamuya 

yönelik lobi faaliyetleri gerçekleştirerek sektörün sesinin daha çok duyulmasını da 

sağlayabilecektir. 

Çalıştayda ayrıca İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi tarafından yürütülen bu etkinliğin 

sektör için atılmış faydalı bir adım olduğu ifade edilirken, belirtilen hedeflere ulaşılması için 

yapılacak çalışmaların tüm İzmir’deki kimya sektörünü kapsayacak şekilde gerçekleştirilmesinin 

ve bu çalıştayın İzmir ölçeğinde yaygınlaştırılmasının faydalı olacağı ortaya konmuştur. 
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