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K�mya sanay�; önümüzdek� y›llarda küresel üret�m ve t�carette etk�n olacak 
sektörlerden otomot�v, b�lg� ve �let�ş�m teknoloj�ler�, mak�ne, yat›r›m ve tüket�m mallar› 
sektörler�n�n tamam›na g�rd� sağlamaktad›r. 
 
Dünyada k�mya sektöründe b�l�msel gel�şmeler nanoteknoloj�, b�yok�mya, katal�zör, 
genet�k, organ�k k�mya ve pol�mer k�myas› alanlar›nda gözlenmekted�r. 

 
Dünya k�mya sanay�nde öncek� y›llarda 
süren Avrupa B�rl�ğ� hak�m�yet�, son 
y›llarda Uzak Doğu ve Asya’ya geçm�ş 
bulunmaktad›r.  
 
Türk k�mya sektörü 23 b�n firmas›, 280 
b�n çal›şan› olan ve 2.600 madde ve 
müstahzar›n üret�ld�ğ� dev b�r sektör olup 
�ç ve d›ş p�yasada gösterd�ğ� performans 
ve d�nam�zm �le ülke �hracat›n› s ›rtlayan 
sektörler aras›nda yer almaktad›r.  

 
TİM ver�ler�ne göre, Türk�ye’de sektörün 2013 y›l› �hracat› 17,5 m�lyar dolar �ken 
2014 y›l›nda 17,9 m�lyar dolara yükselm�şt�r. Sektörün 2015 y›l› hedefi �se 19 
m�lyar dolar �hracat gerçekleşt�rmekt�r.  
 
2014 y›l›nda en fazla �hracat yapt›ğ›m›z ülkeler �se s›ras›yla; M›s›r (1,23 m�lyar $), 
Irak (1,06 m�lyar $), Almanya (891,6 m�lyon $), Malta (820,5 m�lyon $) ve İtalya 
(690,3 m�lyon $)’d›r.  
 
D�ğer yandan Afr�ka’ya �hracat›n› art›rmaya devam eden k�mya sektörü ger�de 
b›rakt›ğ›m›z y›lda N�jer, Kenya, Somal�, Uganda g�b� ülkelere olan �hracat art›ş› �le 
d�kkat çekm�şt�r.  
 
Türk k�mya sanay�s�n�n �hraç ett�ğ� başl›ca ürünler genel olarak; petrok�myasallar, 
gübreler, �laçlar, sentet�k elyaf ve �pl�kler, sabun ve deterjanlar �le boyalar olarak 
s›ralanab�l�r.  
 
2014 y›l›nda en fazla �hracat gerçekleşt�r�len alt sektörler s›ras›yla; plast�kler ve 
mamuller� (5,73 m�lyar $), m�neral yak›tlar, m�neral yağlar ve ürünler (4,63 m�lyar $), 
kauçuk, kauçuk eşya (1,36 m�lyar $), anorgan�k k�myasallar (1,25 m�lyar $) ve sabun 
ve y›kama müstahzarlar› (1,02 m�lyar $) olmuştur.  
 
 

 
İZMİR’DE KİMYA SEKTÖRÜ, 
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Türk�ye’n�n en büyük �lk 1.000 �hracatç› l�stes�nde 2007 y›l›nda �lk 1.000 �çer�s�nde 
bulunan k�mya ş�rketler�n�n toplam �hracat› 7,5 m�lyar dolar �ken 2013 y›l›na kadar 
sektörün �hracat performans› yükselm�ş ve 10,9 m�lyar dolar sev�yes�ne ç›km›şt›r.  
 
Türk�ye, dünyada soda külü, krom ve borun ana üret�c�ler�nden b�r� olarak rekabet 
avantaj›na sah�pt�r.  
 
Türk�ye’n�n toplam yabanc› sermayes�nde % 13’lük paya sah�p b�r sektör olan k�mya 
sanay�s�ne d›şar›dan yat›r›m yapan 300’ün üzer�nde ş�rket bulunmaktad›r. 
 
Öte yandan sektör, sanay� sektörler� aras›nda en fazla �thalat yapan sektörler 
aras›nda yer almaktad›r. Yurt �ç� üret�m�n yeters�zl� ğ�, sanay�c�y� �thalata yönlend�ren 
en öneml� faktördür.  
 
K�mya sektöründe �thalat› yap›lan ara mallara bakt›ğ›m›z zaman büyük b�r bölümünü 
petrok�myasal ürünler�n oluşturduğu görülmekted�r.  
 
Halen yürürlükte olan ve çeş�tl� eylemler tan›mlayarak sektörün gel�ş�m�n� hedefleyen 
“2012-2016 Türk�ye K�mya Sektörü Stratej� Belges� ve Eylem Plan›”nda, k�mya 
sektörünün uzun vadel� v�zyonu; “Katma değer� yüksek ürünler üreterek, Türk�ye’y� 
yat›r›m üssü hal�ne get�rmek” olarak tan›mlam›şt›r.  
 
Stratej�de ayr›ca özell�kle petrok�mya alan›nda doğrudan yabanc› yat›r›mlar›n merkez� 
ve bölgesel kuruluşlarca özend�r�lmes�ne yönel�k eylemler tan›mlanm›şt›r. 
 
19.06.2012 tar�hl� ve 28328 say›l› Resm� Gazete’de yay›mlanarak yürürlüğe g�ren 
15.06.2012 tar�hl� ve 2012/3305 say›l› “Yat›r›mlarda Devlet Yard›mlar› Hakk›nda 
Karar” �le düzenlenen esaslar çerçeves�nde, k�mya sektörü yat›r›mlar›; Genel Teşv�k 
Uygulamalar›, Bölgesel Teşv�k Uygulamalar›, Büyük Ölçekl� Yat›r›mlar ve Stratej�k 
Yat›r›mlar kapsam›nda desteklenmekted�r.  
 

Destek Unsurlar› 
Genel 
Teşv�k 
Uygulamal

Bölgesel 
Teşv�k 
Uygulamal

Büyük 
Ölçekl� 
Yat›r›mlar›n 

Stratej�k 
Yat›r›mlar›
n Teşv�k�

KDV İst�snas› X X X X 

Gümrük Verg�s� Muafiyet� X X X X 

Verg�  İnd�r�m�  X X X 
S�gorta Pr�m� İşveren H�sses� X X X 

Gel�r Verg�s� Stopaj› Desteğ�* X x X X 
S�gorta Pr�m� İşç� H�sses� X X X 

Fa�z Desteğ� **  X  X 

Yat›r›m Yer� Tahs�s�  X X X 

KDV İades�***    X 

*Yat›r›m›n 6. bölgede gerçekleşt�r�lmes� hal�nde sağlan›r. 
**Bölgesel teşv�k  uygulamalar ›nda, yat›r›m›n 3., 4., 5. veya 6. bölgelerde 
gerçekleşt�r�lmes� hal�nde sağlan›r. 
***Sab�t yat›r›m tutar› 500 M�lyon TL üzer�nde olan stratej�k yat›r›mlara sağlan›r. 
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T.C. B�l�m, Sanay� ve Teknoloj� Bakanl ›ğ›’n›n sektöre yönel�k olarak San-Tez 
Program›, Teknog�r� ş�m Sermayes� Desteğ�, Ar-Ge Merkezler�, Teknoloj� Gel� şt�rme 
Bölgeler�, Rekabet Önces� İşb�rl�ğ� Projeler� �le Teknoloj�k Ürün Tan›t›m ve Pazarlama 
Destek Program› şekl�nde destek programlar› bulunmaktad›r. 
 
TİM ver�ler�ne göre İzm�r’�n k�myev� madde ve mamuller� �hracat› 2014 y›l›nda 
1,31 m�lyar dolar olarak gerçekleşm�şt�r.   
 
Sektörün 2014 �hracat›, b�r öncek� y›la göre % 15 oran›nda b�r düşüş gösterm�ş olup 
bunda senel�k ortalamada ger�leyen petrol ve emt�a fiyatlar›n›n etk�s� bulunmaktad›r.  
 
İzm�r’de k�mya sektöründe ağ›rl›kl› olarak petrol ve petrol ürünler�, deterjan, sabun, 
�laç k�myasallar›, boya g�b� ürünler� üreten firmalar bulunmaktad›r.  
 
İzm�r’de k�mya sektörü daha çok Al�ağa, Ç�ğl� ve Kemalpaşa �lçeler�nde 
yoğunlaşmaktad›r.  
 

Özell�kle Al�ağa’da PETKİM etraf›nda b�r 
yoğunlaşma sözkonusudur. Al�ağa’da ayr›ca 
K�mya İht�sas OSB de bulunmaktad›r. 
İlaveten sektörün ulusal ölçektek� stratej�k 
yol har�tas›na bak›ld›ğ›nda da Al�ağa’da bu 
sektör �ç�n kümelenme çal›şmalar›n›n 
yürütüleceğ� görülmekted�r. 
 
D�ğer yandan Ç�ğl�’de bulunan Atatürk 
OSB’de ve Kemalpaşa OSB’de de çok 
say›da k�mya firmas› bulunmaktad›r.  

  
PETKİM Petrok�mya Hold�ng A.Ş., SOCAR &Turcas Petrok�mya A.Ş., DYO Boya 
Fabr�kalar› Sanay� ve T�caret A.Ş. ve Kansa� Altan Boya Sanay� A.Ş. vb. sektördek� 
öneml� ş�rketler, İzm�r’de faal�yet göstermekted�r.  
 
Türk�ye’n�n petrok�mya konusunda en büyük firmalar›ndan b�r� olan PETKİM’�n 
İzm�r’dek� Al�ağa petrok�mya tes�s�n�n y›ll›k kapas�tes� 3,2 m�lyon tondur.  
 
PETKİM’�n kapas�te art›r›c› yat›r›mlar›n›n �t�c� gücü olan ve hammadde güven�l�rl�ğ�n� 
sağlayacak rafiner� kurma çal›şmalar› STAR Rafiner� A.Ş. taraf›ndan başlat›lm›şt›r. 
 
Temel� 25 Ek�m 2011 tar�h�nde at ›lan SOCAR Türk�ye Ege Rafiner�s� (STAR), yen� 
Teşv�k Yasas› kapsam›ndak� Stratej�k Yat›r›mlar çerçeves�nde onaylanan �lk yat›r›m 
olmuştur. 10 m�lyon ton kapas�tel� rafiner�, sektörün �ht�yac› olan temel k�myasallar›n 
yurt�ç�nde üret�lmes� aç›s›ndan önem taş›maktad›r.  
 
İzm�r, Petk�m Yar ›madas›’nda �nşas› süren 15 m�lyon ton/y›l kapas�tel� STAR 
Rafiner�s� projes� �le Türk�ye’n�n özel sektör el�yle yap›lan �lk rafiner� yat›r›m›na ev 
sah�pl�ğ� yapmaktad›r.  
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PETKİM ve benzer� ş�rketler�n say›s›n›n artmas›, İzm�r ekonom�s�n� çok �ler�lere 
taş›yacakt›r. Bu çerçevede PETKİM Konteyner L�man›’n› çok öneml� olup PETKİM 
Konteyner L�man›, gerek kuru ve s›v› yük elleçlemes�nde gerekse yen� b�r konteyn›r 
term�nal� olarak Türk�ye’n�n öneml� l�manlar›ndan b�r� hal�ne gelecek ve Türk�ye’de 
11.000 TEU kapas�tel � gem�ler�n yanaşab�leceğ� �lk l�man olma özell�ğ� taş›yacakt›r.  
 
Türk sanay�c�ler� P�re ve İskender�ye g�b� l�manlarda zaman kaybetmeyecek böylece 
�hracatç› firmalar›n navlun mal�yet� azalacakt›r. L�man kapas�tes� yeters�zl�kler�nden 
kaynaklanan sorunlara da çözüm sağlayacakt›r.  
 
PETKİM Konteyner L�man›’n›n kapas�tes�, Alsancak L�man›’n›n bugünkü 
kapas�tes�nden yaklaş›k % 50 daha fazla olacakt›r. İzm�r’e yap›lacak her l�man 
yat›r›m›, İzm�r ekonom�s�n�n yan›s›ra İzm�r ve çevres�ndek� �ller�n de gel�şmes�n� 
sağlayacakt›r.  
 
Bunun yan›s›ra Avrupa’n›n 7., 
dünyan›n 28. büyük petrol 
rafiner�s� konumunda olan Türk�ye 
Petrol Rafiner�ler� A.Ş.’n�n 
(TÜPRAŞ) 4 adet petrol 
rafiner�s�nden b�r� de İzm�r’de yer 
almakta olup bölgem�z ekonom�s� 
aç›s›ndan büyük önem taş›maktad›r. 
D�ğer yandan İzm�r’de bulunan, verg� ve benzer� avantajlar sağlayan, uluslararas› 
kal�tedek� serbest bölgeler uygun yat›r›m alanlar› sağlamaktad›r.  
 
Hal�haz›rda İzm�r’de 13 Organ�ze Sanay� Bölges� bulunmakta olup Al�ağa Organ�ze 
Sanay� yaln›zca k�mya sektöründe faal�yet gösteren b�r �ht�sas OSB’d�r.  
 
D�ğer yandan Türk�ye’n�n tek plast�k �ht�sas sanay� bölges� olan Menemen Plast�k 
İht�sas Organ�ze Sanay� Bölges�’nde yat›r›mlar devam ederen alt yap› çal›şmalar› da 
devam etmekted�r.   
 
K�mya sektörünün �ht�yaç duyduğu güçlü loj�st�k olanaklar neden�yle, İzm�r bu 
sektörde büyük b�r potans�yele sah�pt�r.   
 
K�mya sektörü, haz›r g�y�m ve konfeks�yonun hemen ard›ndan İzm�r’�n en fazla 
�hracat yapt›ğ› sektörler�n baş›nda gelmekted�r.  
 
İzm�r, Al�ağa’da bulunan Tüpraş İ zm�r Rafiner�s� ve Petk�m �le Türk�ye’dek� en 
büyük sanay� yat›r›mlar›n› bünyes�nde bar›nd›rmaktad›r.  
 
Petk�m Petrok�mya Hold�ng A.Ş.’n�n yan›s›ra DYO Boya Fabr�kalar› Sanay� ve 
T�caret A.Ş. ve Kansa� Altan Boya Sanay� A.Ş. vb. g�b� k�mya sanay�n�n öneml� 
oyuncular›n›n da İzm�r’de faal�yet göstermes� kent�m�z �ç�n son derece 
öneml�d�r.    
 
Özell�kle ülkem�z�n en büyük petrok�myasal üret�c�s� olan Petk�m’�n, İzm�r 
ekonom�s� ve Al�ağa ekonom�s�ne katk›lar› oldukça fazlad›r.  
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Ayr›ca Bölgem�zde bulunan, verg� ve benzer� avantajlar sağlayan, uluslararas› 
kal�tedek� serbest bölgeler de uygun yat›r›m alanlar› sağlamaktad›r.  
 
D�ğer yandan sektörün gel�ş�m�ne yönel�k devlet destekler�n�n varl›ğ› da 
İzm�r’de k�myasal maddeler�n �malat› ve �lg�l� sektörlerde yap›lacak yat›r›mlar 
�ç�n büyük önem arz etmekted�r.  
 
 
Kaynaklar:  
 

� 2012-2016 Türk�ye K�mya Sektörü Stratej� Belges� ve Eylem Plan› 
� Tehl�kel� Madde Güvenl�k Dan›şmanl›ğ› Hakk›nda Tebl�ğ (22.05.2014 tar�h, 

29007 say›l› Resm� Gazete), 
� Tehl�kel� Maddeler�n Karayoluyla Ta ş›nmas› Hakk›nda Yönetmel�kte Değ�ş�kl�k 

Yap›lmas›na Da�r Yönetmel�k (27.08.2014 tar�h, 29101 say›l› Resm� Gazete)  
� Yat›r›mlarda Devlet Yard›mlar› Hakk›nda Karar (19.06.2012 tar�h, 28328 say›l› 

Resm� Gazete)  
� http://ekosem.�eu.edu.tr/?page_�d=408 
� http://ekosem.�eu.edu.tr/?page_�d=379 
� http://www.alosb�.org.tr/?l=tr 
� http://www.�mp�osb.org.tr/ 
� http://www.petk�m.com.tr/ 
� http://www.sanay�.gov.tr/ 
� http://www.t�m.org.tr/tr/ 
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