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Sağlık Bakanı Sn. Dr. Ahmet DEMİRCAN

Sağlık sektörü dediğimizde çok büyük ekonomi, çok büyük 
bir pazar, çok büyük yatırım maliyetleri gerektiren bir alandan 
bahsediyoruz. Bu alan içinde Türkiye konumu ve hedefleriyle 
sadece ülke ekonomisi için değil, sağlık endüstrisinin geleceği 
açısından da stratejik bir değere sahiptir. Bu stratejik konu-
muna uygun olarak tıp alanında ve sağlığın bütün alanlarında, 

bilgi, üretim ve pazar kapasitemizi geliştirmek istiyoruz.

İlaç ve medikal sanayi yatırımları açısından Türkiye’yi bir cazibe merkezi haline ge-
tirmek istiyoruz. Bu kapsamda ilaç ve tıbbi cihazda yerelleşme çalışmalarına büyük 
önem veriyoruz. 

Ülkemiz ilaç üretiminde dünya standartlarında üretim yapabilecek bir altyapı ve ka-
pasiteye sahiptir. Halihazırda ise mevcut kapasitenin % 65-70’ini kullanıyoruz. İlaçta 
yerelleşme çalışmalarımızla kullanamadığımız bu kurulu kapasiteyi harekete geçiri-
yoruz.

Bugüne kadar ilaçta yerelleşme kapsamında hayata geçen yatırım projeleri ile ilaç 
sektöründe yaklaşık 2,85 milyar TL’lik ithalden imale geçiş sağladık. Mevcut potansi-
yelin tamamını kullandığımızda bugünün rakamları ülke ekonomisine 6.1 milyar TL’lik 
katkı sağlamış olacağız.

Sadece ilaçta değil, tıbbi cihaz, aşı, yerli plazma gibi yüksek teknoloji ve katma de-
ğer sunan çok önemli yatırım projelerimiz var. Tıbbi Cihaz Yerelleşme Projesi kap-
samında öncelikle tıbbi sarf malzemeleri, cerrahi el aletleri ve görüntüleme cihazla-
rında yerel üretim hedefliyoruz. Tıbbi Görüntüleme Cihazları Yerlileştirme Projesinin 
tamamlanması ile birlikte kamu maliyesine yaklaşık bugünün rakamları ile 5,8 milyar 
TL’lik katkı sağlamasını öngörüyoruz.

Bir kez daha büyük bir inançla ifade etmek isterim ki; Türkiye, Sağlıkta ihtiyaçlarını 
karşılayabilen, dışarıya ürün ve hizmet ihraç eden, bilgi ve teknoloji üreten bir ülke 
olacaktır. 

Bunu el birliğiyle başaracağımıza yürekten inanıyorum.

Ülkemiz ilaç üretiminde dünya standartlarında üretim 
yapabilecek bir altyapı ve kapasiteye sahiptir.

 

 

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı  
Sn. Dr. Hakkı GÜRSÖZ

İlaç sektörü dünyada Ar-Ge’nin en yoğun olduğu sektörlerin 
başında gelmektedir. Bu Ar-Ge harcamaları biyolojik ilaçlara 
yoğunlaşmaktadır. Sağlıkta yüksek teknoloji dediğimiz zaman 
aslında biyoteknolojiyi anlıyoruz. 2023’e eriştiğimizde, kimyasal 
ilaçların kullanımı devam ederken büyük moleküllü biyotekno-

lojik ilaçların tedavi ve teşhis alanında ağırlığının  arttığını göreceğiz. Rejeneratif tıp, 
3D baskı, yapay zeka, nanoteknoloji, geleneksel tıp ve hücre programlama yöntem-
leri de artık ilaç alanında teşhis ve tedavi için yoğunlukla tartışılmaya, klinik kulla-
nımlara girmeye başladı. Bizim de bu kavramları artık konuşuyor olmamız gerekiyor. 

Tıbbi cihaz sektöründe yüksek teknolojiye geçiş için proje bazında desteklerin, 
teşvik sistemlerimizin önemi büyüktür. Yerelleşme çalışmalarımızın da tıbbi cihaz 
alanında sadece harcıalem ürünlerin değil, yüksek teknolojili ürünlerin, üretilmeye-
nin üretilmesi noktasında yönlendirilmesi gerekiyor. Tıbbi cihaz sektöründe yüksek 
teknoloji dediğimiz zaman özellikle temassız tanı yöntemleri, çok büyük boyutlu 
laboratuvar cihazlarını küçülten lab-on-a-chip teknolojileri, giyilebilir sağlık teknolo-
jileri, yapay retina, biyomalzemeler, nanoteknoloji, mikro elektronik sistemler güncel 
kavramlar olarak önümüze çıkıyor. 

Kozmetik endüstrimizin gerçekten çok gelişmiş bir üretim kapasitesi, büyüme po-
tansiyeli ve ihracat potansiyeli var. Kritik başarı faktörlerinin ilki ortak akıl/vizyon 
ikinci olarak yüksek teknolojiye geçiş için insan kaynağı ve üçüncü olarak bu alana 
ayıracağımız ekonomik kaynağın artırılmasıdır.

Arkadan gelmek yok,  arkadan takip etmek gibi bir lük-
sümüz yok, “ya da”sı yok, inşallah sağlık sanayimizde 
yüksek teknolojiye geçişi başaracağız.
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Demografik değişimlerin yaşandığı, yaş orta-
lamasının yükseldiği ve sağlık harcamalarının 
giderek artış gösterdiği ülkemizde ilaç, tıbbi ci-
haz ve kozmetik sanayileri orta-yüksek ve yük-
sek teknolojili ürün alt yapısı ile sağladığı kat-
ma değer, Ar-Ge potansiyeli, yaratacağı nitelikli 
iş gücü ve sermaye yoğun yapısı sayesinde 
ülkemiz sanayi dönüşümünü sağlayacak loko-
motif sektörlerden biri olacaktır. Multidisipliner 
yapısı ile sağlık sanayileri; kimya, elektronik, 

makine, malzeme, bilişim başta olmak üzere 
pek çok sektörden girdi sağlamaktadır. Ülke-
mizde sağlık sanayinde uluslararası düzeyde 
üretim altyapısı bulunmasına rağmen, rekabet 
gücü istediğimiz seviyede değildir. Tüm sana-
yimizde öngördüğümüz gibi, sağlık sanayinde 
de yüksek katma değere doğru bir dönüşüme 
ihtiyacımız bulunmaktadır. Bunun için gerekli 
olan potansiyel, sanayimizde mevcuttur.

TÜRKİYE SAĞLIK SANAYİ
GENEL GÖRÜNÜMÜ

Kaynak: GBS, 2016

Kaynaklar: TÜİK, 2017, GBS,2016, IMS, 2017, BTGM, Mayıs 2018

İlaç Sanayi
İthalat 4,8 milyar $

İhracat 910 milyon $

Dünya ilaç
ihracatında 
aldığı pay 

%0,17

Girişim sayısı > 500

İstihdam > 33.000

Ciro 25 milyar ₺

Ar-Ge Merkezi 29

Tıbbi Cihaz  Sanayi
İthalat 2,1 milyar $

İhracat 466 milyon $

Dünya tıbbi cihaz
ihracatında aldığı 
pay 

%0,17

Girişim sayısı > 3000

İstihdam > 23.000

Ciro 9,3 milyar ₺

2 Tıbbi cihaz,  15 sağlık Ar-Ge, 
1 Tasarım merkezi 

Kozmetik  Sanayi
İthalat 1,2 milyar $

İhracat 762 milyon $

Dünya tıbbi 
cihaz
ihracatında 
aldığı pay 

%0,6

Girişim sayısı  > 1800

İstihdam  > 25.000

Ciro 9,4 milyar ₺

Ar-Ge Merkezi 6

Sağlık Sanayi (ilaç, tıbbi cihaz, kozmetik) ağırlıklı olarak Marmara Bölgesi’nde yoğunlaşmıştır. 
İstanbul, Ankara ve İzmir sağlık sanayinde faaliyet gösteren girişimlerin yoğunlaştığı illerimiz-
dendir.

136

106

94

63

Tıbbi Cihaz Sanayi İşletme Sayısı Kozmetik Sanayi İşletme Sayısı

İstanbul İstanbul 740

Ankara İzmir

İzmir Ankara

GaziantepBursa

Konya Konya

315 113

1051

542 160

801

231
1344

411

346

160

103 239

144

31

72
931

233

174

Türkiye sağlık sanayisinin toplam ithalatımız 
içindeki payı %3,5’tir. Sektörel bazda ince-
lendiğinde;

• Türkiye ilaç sanayinin 2017 yılında ger-
çekleştirdiği ithalat yaklaşık 4,8 milyar 
dolardır. İlaç sanayi ithalatının, ülkemizin 
toplam ithalatı içindeki payı %2,1’dir.

• Türkiye tıbbi cihaz 2017 yılında gerçekleş-
tirdiği ithalat yaklaşık 2,1 milyar dolardır. 
Tıbbi cihaz sanayi ithalatının, ülkemizin 
toplam ithalatı içindeki payı %0,9’dur.

• Türkiye kozmetik ve temizlik ürünleri sa-
nayinin 2017 yılında gerçekleştirdiği itha-
lat yaklaşık 1,2 milyar dolardır. Kozmetik 
ve temizlik ürünleri ithalatının, ülkemizin 
toplam ithalatı içindeki payı %0,5’tir.

19,1

24,0

31,7

163,7

Tedavide veya korumada kul-
lanılmak üzere hazırlanan ilaçlar 

(dozlandırılmış) 

Tedavide veya korumada kullanılmak 
üzere hazırlanan ilaçlar (dozsuz) 

İnsan kanı, hayvan kanı,
serum, aşı, toksinvb. ürünler

Tarifenin başka yerinde yer almayan 
eczacılık eşyası ve müstahzarları

Tıpta, cerrahide, dişçilikte  veya veter-
inerlikte kullanılan pamuk, sargılar, gaz 

bezleri  bandaj vb.

Alkolidler ve bunların
tuzları,esterleri,

eterleri ve diğer türevleri

149,2

1431,2

Tedavide veya korumada kul-
lanılmak üzere hazırlanan ilaçlar 

(dozlandırılmış) 

İnsan kanı, hayvan kanı,
serum, aşı, toksinvb. ürünler

Antibiyotikler

2717,8

İhraç Ürünler (Milyon $) İthal Ürünler (Milyon $)

648,6

127,2

119,2

Tarifenin başka yerinde yer almayan 
eczacılık eşyası ve müstahzarları

           İlaç Sanayi Dış Ticarete Konu Ürünler

Tababetlerle ilgili alet 
ve cihazlar

Güneş  gözlükleri

Kanüller, idrar sondaları,
kateterler ve benzeri  diğer aletler

Vücudun diğer suni
parçaları

186,0

161,2

380,0

Cerrahide kullanılan eldiven 
(sertleştirilmemiş vulkanize

kauçuktan)

              Tıbbi Cihaz Sanayi Dış Ticarete Konu  Ürünler

29,5

60,0

Tababetlerle ilgili alet 
ve cihazlar

Kanüller, idrar sondaları,
kateterler ve benzeri  diğer aletler

Tıp, cerrahide, dişçilikte kullanılan 
mobilya, masa,   karyola vb.

aksam/parçalar

Ortapedik/kırıklara mahsus 
cihazlar

Vücudun diğer suni
parçaları

104,0

28,1

21,1

137,6

125,0

İhraç Ürünler (Milyon $) İthal Ürünler (Milyon $)

Kaynak: GBS, 2016

17

8032

14

7

333

28

İlaç Sanayi İşletme Sayısı

22

İstanbul

9

9

0              500           

64Ankara

Kocaeli

Bursa

İzmir

İşletme Sayısı

302

Kaynak: TÜİK,2017

Kaynak: TÜİK,2017
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         Biyoteknoloji ve Nanoteknoloji

Kamu Alım Mekanizmaları

• İlaç, aşı ve tıbbi cihazlar için kamu en önem-
li alıcı konumundadır.

• Alım ve ödeme politikaları, sektörün gelişi-
mine katkı sağlayacaktır.

• Sanayi İşbirliği Programı (SİP), özellikle aşı 
ve tıbbi cihazlar için önemli bir kamu alım 
mekanizmasıdır.

• Aşı ve tıbbi görüntüleme cihazları için SİP 
süreçleri başlamıştır.

155,8

Traş müstahzarları, vücut
deodorantları, banyo...

Traş müstahzarları, vücut
deodorantları, banyo...

Güzellik, makyaj  ve cilt bakımı,
manikür ve pedikür  için...

Güzellik, makyaj  ve cilt bakımı,
manikür ve pedikür  için...

Saç müstahzarları
Saç müstahzarları

Sanayide ve içecek imalinde 
hammadde veya koku verici...

Sanayide ve içecek imalinde 
hammadde veya koku verici...

Parfümler ve tuvalet suları

Parfümler ve tuvalet suları

Uçucu yağlar, rezinoitler,
ekstraksiyon elde edilen yağ...

Uçucu yağlar, rezinoitler,
ekstraksiyon elde edilen yağ...

Ağız veya diş sağlığını
korumaya  mahsus 

müstahzarlar

Ağız veya diş sağlığını
korumaya  mahsus 

müstahzarlar

36,4

190,6

95,2

86,9

75,3

415,0206,5

                 Kozmetik Sanayi Dış Ticarete Konu Ürünler

101,6

58,7

49,2

15,9

174,8

Kaynak: TÜİK,2017

300,4

• Biyoteknoloji ve nanoteknolojinin en yaygın uygulamaları 
sağlık alanındadır.

• Moleküler biyoloji, genetik bilimi, biyoteknoloji ve nano-
teknolojinin sağlık alanındaki uygulamalarında yaşanan 
gelişmeler ile gen terapileri, genetik aşılar, kişiye özel tanı 
ve tedavi sistemleri ön plana çıkacaktır.

• Dünyada sentez kimyasıyla üretilen ürünler halen gücünü 
korumakla birlikte, pazarda biyoteknolojik ilaçların payı 
giderek artmaktadır. Çok uluslu firmalar bu pazara girmek 
için biyoteknoloji firmalarını satın almaktadır.

• Nanopartikül, nanosensör, nanorobot, doku mühendisliği 
vb. çalışmalar ilaç, tıbbi cihaz ve kozmetik sektörleri için 
oldukça yaygın araştırma alanlarıdır.

Bakanlığımız Destekleri

TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından 2016 yılında; 
• İlaç sanayi (Temel Eczacılık Ürünleri ve Eczacılığa İlişkin Malzemelerin İmalatı)
• Tıbbi cihaz sanayi (Tıbbi ve Dişçilik Araç ve Gereçlerinin İmalatı ve Işınlanma, Elektro Medikal, 

Elektroterapi Cihazları İmalatı) 
• Kozmetik ve temizlik ürünleri sanayi (Sabun ve Temizlik Ürünleri İmalatı ve Parfüm ve Kozme-

tik Ürünleri İmalatı) alanlarında destekler verilmiştir.

Öncelikli Yerlileştirilecek Ürün Grupları

• Serumlar, Diğer Kan Fraksiyonları İle Tadil 
Edilmiş Bağışıklık Sağlayan Ürünler (Kan 
Ürünleri, Serum Ürünleri)

• İnsanlar İçin Kullanılan Aşılar

Kaynak: GBS, 2016

%89,6

İlaç Sanayi
30 Girişim 11 milyon TL

Tıbbi Cihaz Sanayi
43 Girişim 5 milyon TL

Kozmetik Sanayi
12 Girişim 836 bin TL

%5,6

%3,9
%0,9

%51
%45

%20

%46
%24

%5
%9

Mikro Ölçekli

Küçük Ölçekli

Orta Ölçekli

KOBİ Üstü

İlaç Sanayi
45 Girişim 949 bin TL

Tıbbi Cihaz Sanayi
212 Girişim 3,7 milyon TL

Kozmetik Sanayi
170 Girişim 1,7 milyon TL

%23

%37
Mikro Ölçekli

Küçük Ölçekli

Orta Ölçekli

KOBİ Üstü

%40 %48

%33

%35,6%31,1%20

%31

Kaynak: GBS, 2016

%1

%0,4

TÜBİTAK 

KOSGEB

Fırsatlar

İhraç Ürünler (Milyon $) İthal Ürünler (Milyon $)
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1. Biyoteknoloji Alanında Ürün Geliştirilmesi ve Üretilmesi

• Biyoteknoloji ekosisteminin stratejik bir öncelik olarak desteklenmesi
• Ar-Ge ve inovasyona dayalı biyoteknoloji alanının ihtiyaç duyduğu insan

           kaynağının yetiştirilmesi,
• Biyoteknoloji alanında merkezi ve koordine edici mekanizmaların geliştirilmesi

2. Sağlık Endüstrileri ile Yaşam Bilimlerine Yönelik Ar-Ge ve Üretim Ekosisteminin
   Oluşturulması

  

YÜKSEK TEKNOLOJİYE GEÇİŞ PROJELERİ

• Sağlık sanayinin preklinik ve klinik araştırmalar için altyapı ihtiyacının belirlen-
mesi

• Sektörel ihtiyaçları karşılayacak nitelikte yapıların yer alacağı kümelerin oluştu-
rulmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi

ZİRVE DEĞERLENDİRMELERİ
      Sektör Görüş ve Önerileri İlgili Kurum/Koordine

Edilecek Kurumlar

İlaç Sanayi

Ülkemizde ilaç Ar-Ge yetkinliğinin artırılması, küresel araştırma 
geliştirme ağlarına katılım sağlanması TÜBİTAK, TÜSEB

Yüksek maliyetler karşısında (Ar-Ge, ruhsatlandırma, 
hammadde vb.) öz sermayenin yetersiz kalması nedeniyle iş 
yapma ve yatırımı kolaylaştırıcı mekanizmaların oluşturulması

BSTB, Ekonomi Bakanlığı

İlaç fiyatlandırma ve geri ödemesinde öngörülebilir ve 
sürdürülebilir bir sistemin oluşturulması TİTCK, SGK

Kamu-üniversite-sanayi arası iş birliği eksikliğinin giderilmesi BSTB

Klinik araştırma kapsamındaki hastaların ‘rutin tedavi’ 
ödemelerinin karşılanması SGK

Klinik araştırmaların 1’inci, 2’nci ve 3’üncü fazlarının tek başına 
Ar-Ge faaliyeti olarak tanımlanması BSTB

Biyoteknoloji ekosisteminin yaratılması çerçevesinde kendimize 
özgü bir mevzuat oluşturulması, biyoteknolojik ilaçların pazara 
giriş süresini kısaltacak düzenlemeler yapılması

TİTCK, SGK

Biyoteknolojik ilaç Ar-Ge ve üretim aşamalarında çalışacak nitelikli 
insan gücünün artırılması YÖK

Sağlık profesyonellerinin biyoteknolojik ilaçlara ilişkin bilgi ve 
farkındalık düzeyinin geliştirilmesi Sağlık Bakanlığı

SGK’nın son yıllarda geliştirilen yeni teknoloji ürünleri geri ödeme 
kapsamına alması SGK

İlaç fiyat kararnamesin kamu tarafından belirlenmesinin ve sıklıkla 
değiştiriliyor olmasının sektörün yatırım yapmasına engel
oluşturması kapsamında çözüm önerilerinin geliştirilmesi

TİTCK, Fiyat Değerlendirme
Komisyonu

Tıbbi Cihaz Sanayi

Tıbbi cihazda fikirden ürüne tüm Ar-Ge ve Ür-Ge aşamasında 
öngörülebilir bir finansa ulaşım ekosistemi oluşturulması TÜBİTAK, TÜSEB

Kamu destekleri ile geliştirilmiş yerli tıbbi cihazlar için pilot 
hastanelere satın alma yapılarak girişimciye denetme hakkının 
tanınması

Sağlık Bakanlığı

Tüm yerli ürünlerin klinik (PMS) verilerinin toplanması (mevcut 
ÜTS sistemi içine entegre edilmesi) ve bunların uluslararası kabul 
edilebilir standartlarda raporlanması ve raporların yayımlanması TİTCK

Sağlık teknolojileri odaklı risk sermayesi (VC) fonlarının kurulması 
(her biri 20-50 milyon euro seviyesinde bir büyüklüğe sahip, en az 
iki risk fonu), bu fonların sağlık ve tıbbi cihaz teknolojilerini 
değerlendirebilen bir yetkinlikte profesyonel  yönetimi (Tübitak 
1514, Fonların Fonu vb.)

TÜSEB, TÜBİTAK, KOSGEB

Ortak ihtiyaçlara göre akıllıca kurgulanmış altyapılara ve insan 
gücüne (kümelere) odaklanılması

BSTB, TÜBİTAK, TÜSEB, 
Kalkınma Bakanlığı, TİTCK, 

Üniversiteler, STK’lar
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      Sektör Görüş ve Önerileri İlgili Kurum/Koordine
Edilecek Kurumlar

Kamu alım ihalelerinde yerli ürüne %15 fiyat avantajı
uygulanmasının sektör ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenmesi BSTB

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri (ADSM) ve devlet üniversitelerinde 
yerli ürünler lehine pozitif ayrımcılığın gözetilmesi Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler

Belgelendirme maliyetlerinin yüksek oluşu sebebiyle üreticilerin 
desteğe ihtiyacı olması ve Ekonomi Bakanlığı’nın mevcut test ve 
belgelendirme desteklerine üniversiteleri de dahil etmesi

Ekonomi Bakanlığı

Yeni Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğine (MDR) geçişe dair etkin 
bilgilendirme yapılması TİTCK

Toplu alımlar yerine alternatif alım şekilleri getirilmesi veya toplu 
alımlarda yerli üreticinin gözetilmesi, kamu satın alma planlarının 
ve verilerinin  endüstri ile paylaşılması

Sağlık Bakanlığı

Yabancı menşeili medikal ürünlerin ülkemize girişinde koruma 
tedbirlerinin alınması Ekonomi Bakanlığı, TİTCK

İlaç, medikal, dental ihracatçılar birliğinin kurulması Ekonomi Bakanlığı

%18 KDV ile ham madde alınması ancak %8 KDV ile ürünün
satılması hususu sektör için problem teşkil etmektedir. Bu 
doğrultuda, KDV farklarına ilişkin bir düzenleme yapılması

Maliye Bakanlığı

Tıbbi Cihaz Satış ve Reklam Yönetmeliğinin sektörün ihtiyaçlarına 
göre revize edilmesi TİTCK

Sağlık Endüstrileri Yönlendirme Komitesine (SEYK) sektör
temsilcilerinin daimi katılımının sağlanması TİTCK, SEYK Üyeleri

Emek Yoğun segmentte otomasyon için  sayısallaşmanın 
desteklenmesi, iş gücü maliyet yükünün OECD ortalamasına 
çekilmesi, kümelenmeler yoluyla verimli satın alma ve lojistik 
sağlanması

BSTB

Test ve analiz merkezlerinin daha verimli hale getirilmesi TÜBİTAK, TSE, Üniversiteler

Klinik validasyon süreçlerinin ucuzlatılması için TÜBİTAK/ TÜSEB 
vb. yapılar ile ekosistemin güçlendirilmesi ve yerlilik oranı 
hesaplamalarında Ar-Ge, klinik değerlendirme ve belgelendirme 
gibi harcamalarının dikkate alınması

BSTB, TÜBİTAK, TÜSEB

AB geç ödemeler direktifinin uyumlaştırılması ve öngörülebilir bir 
ödeme vadesi ve sisteminin oluşturulması

Sağlık Bakanlığı, SGK, Üniversite
Hastaneleri 

Kozmetik Sanayi

Dış Ticaret Rejiminde gerçekleşen değişiklik ile artan vergiler, 
ambalaj malzemesi ithalatında yaşanan sıkıntılar ve bazı 
ülkelerden ithalatın imkansız hale gelmesi, ihracat sertifikalandır-
ma sorunlarının aşılmasına yönelik çalışmaların yapılması

Ekonomi Bakanlığı

Ürün Takip Sisteminin (ÜTS) kayıtdışı ile mücadele aracı olarak 
görülmesi, barkod olmadan piyasaya ürün çıkartılamaması, 
Türkiye ÜTS kayıt sürelerinin uzun olması sorunlarına yönelik 
çözümlerin geliştirilmesi

TİTCK

      Sektör Görüş ve Önerileri İlgili Kurum/Koordine
Edilecek Kurumlar

TİTCK denetimlerinin arttırılması, ilgili birimin personel sayısının 
artırılması TİTCK

Kozmetiklere dair kullanıcı geri bildirimlerinin kayıt altına alındığı 
sistemin oluşturulması ve ÜTS’ye entegre edilmesi TİTCK

Kozmetik alanında Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminin 
oluşturulması, üniversitelerin bu sürece aktif olarak katılımının
sağlanması ve yurt  dışında yaptırılan performans testlerinin 
ülkemizde gerçekleştirilmesi

TÜBİTAK, Üniversiteler

Kozmetik tarım kavramı, kozmetik ham madde yetiştiriciliği ve 
hayvancılığının ele alınması, kozmetikte öne çıkan bitkilerin
üretilmesi  

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
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  Sağlık Sanayi Zirvesi

Sayın Bakanımızın Değerlendirmeleri

İlaç ve tıbbi cihaz sektörünün büyümesi ve yerlileşmesi için tüm kaynaklarımızı 
seferber edeceğiz.

İlaç sanayi ürünleri ve tıbbi cihaz sanayi orta-yüksek ve yüksek teknoloji sınıfında 
yer almaktadır. Dolayısıyla, sağladığı katma değer, Ar-Ge potansiyeli, oluşturacağı 
nitelikli işgücü ve sermaye yoğun yapısı ile ülkemizin sanayi dönüşümünü sağlaya-
cak sektörler arasındadır. 

Dünyadaki gelişmeler ve ülkemiz ilaç pazarındaki eğilim dikkate alındığında, biyo-
teknolojik ilaçların üretimine geçilmesi zorunlu görünmektedir.

Nanoteknoloji ve biyoteknoloji uygulamaları, kişiye özel tanı ve tedaviler, gen te-
rapileri, mobil sağlık uygulamaları, 3D yazıcıların tıbbi uygulamaları, robotik uygu-
lamalar gibi trendler; her geçen gün değişmektedir. Dolayısıyla, Ar-Ge ile büyüyen 
ve gelişen bir sağlık sektörü gerçeği vardır. Türkiye, bu trendleri ve uygulamaları 
yakından takip etmektedir.

İlaç sektörü, en vazgeçilmez, en stratejik sektörlerin başında gelmektedir. Böylesi-
ne stratejik bir sektörde, dışa bağımlılığı en aza indirmemiz gerekiyor. Biz, Türkiye 
olarak, artık ilaçta dışa bağımlılığı aşabileceğimize kesin olarak inanıyoruz. Bunun 
için ciddi çalışmalar yapıyoruz. Geçtiğimiz günlerde, Başbakanımız Sayın Binali Yıl-
dırım’ın duyurduğu, ilaçta yerlileştirme projemiz başarıyla devam ediyor.

Türkiye kendi molekülünü oluşturup lisanslı üretim yapan ülkelerden biri olacaktır. 
TÜBİTAK’ın bilgi birikimi ve yetişmiş insan kaynağı bu amaca hizmet etmeye hazır-
dır. KOSGEB çok farklı programlarla sizlere destek olmaya devam edecektir. Bakan-
lığımız, ilaç ve tıbbi cihaz sektöründeki bütün firmalara, pozitif ayrımcılık yaparak 
onları destekleyecektir. Türk ilaç ve tıbbi cihaz sektörümüzün büyümesi ve yerlileş-
mesi adına Sağlık Bakanlığımızın yürüteceği bütün projeler için tüm kaynaklarımızı 
seferber edeceğiz.

Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programına tüm paydaşlarımızdan, tüm sektör-
lerimizden ve sanayicilerimizden ciddi bir farkındalık ve katkı bekliyoruz.
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TÜRKİYE GIDA
SANAYİ ZİRVESİ

Konya

Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı

 Cumhurbaşkanlığı TBMM Ekonomi Bakanlığı Gıda, Tarım ve
Hayvancılık 
Bakanlığı

Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı

Kalkınma Bakanlığı Konya Valiliği TÜBİTAK KOSGEB

ANGSAD Türk Patent  TSE Hacettepe
Üniversitesi

Konya Sanayi 
Odası

Ankara Ticaret 
Borsası

TGDF TOBB TÜSİAD MÜSİAD

TİM ŞEMAD BESD-BİR ASÜD MÜMSAD

TÜGİDER GTBD NÜD MASUDER BALDER

BYSD MÜSAD SETBİR Özel Sektör Temsilcileri

KATILIMCILAR
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TGDF Başkan Vekili Sn. Rint AKYÜZ

amacıyla hayata geçirilen Sanayide Yüksek Teknoljiye Geçiş 
Programı kapsamında belirlenen beş odak sektörden birinin 

gıda sektörü olmasını çok önemsiyoruz. Türkiye Gıda Sanayi Zirvesinde ortaya 
çıkacak sonuçlar, sektörümüz tarafından gerçekleştirilen çalışmalara yeni bir ivme 
kazandıracaktır. 

21’inci yüzyılın üç stratejik alanından birisi olan gıda üretimi, sanayide teknoloji 
kullanımının her geçen gün arttığı bir alan olarak öne çıkmaktadır. Sağlıklı beslen-
me talebindeki artışa paralel olarak bundan iki yıl önce adı bile anılmayan ‘Gıda 
Savunması’ gibi yeni konu başlıkları da, bu anlamda sektördeki gelişmelere yön 
vermektedir.

Türkiye Gıda Sektörü; Ar-Ge, inova syon ve teknolojiye yapılan yatırımlar sayesin-
de kendi insanımızın beslenmesine yetecek üretimi gerçekleştirdiği gibi, yıllardır 
dış ticarette fazla veren sektörlerden birisi olmayı da başarmıştır. Bugün sektörü-
müz, her yıl ortalama 5-6 milyar dolar dış ticaret fazlası vermektedir.

Sayın Bakanımızın da iştirakiyle Türkiye Gıda Sanayi Zirvesi’ni gerçekleştirdik. 
Gönlümüz ister ki bu kat edilen mesafe kadar daha mesafe kat edelim. Sayın Ba-
kanımıza ve Sayın Müsteşarımıza teşekkür ediyorum. Çok güzel bir çalışma oldu-
ğunu düşünüyorum.

Gıda Sanayi Zirvesinde ortaya çıkacak sonuçlar, sektörümüz 
tarafından gerçekleştirilen çalışmalara yeni bir ivme ka-
zandıracaktır.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından imalat sa-
nayi üretiminde yüksek teknoloji ürünlerinin payını artırmak 

İç tüketimi % 90 oranında karşılayan Türk Gıda Sanayi, ülkemizin öncü sektörlerinden biri ol-
makla birlikte tarımsal üretimde dünyada 9. ve Avrupa’da lider konumundadır. Sektör bugün 80 
milyon nüfusun yanı sıra ülkemize gelen yaklaşık 40 milyon turiste sağlıklı ve kaliteli gıda ürünle-
rini sunmaktadır. Sektördeki işletmelerin yaklaşık %65’i fırın ve unlu mamuller sanayinde faaliyet 
göstermektedir. Gıda ve içecek sanayi 2017 yılında 6 milyar dolar değerinde dış ticaret fazlası 
vermiştir. 

TÜRKİYE GIDA SANAYİ
GENEL GÖRÜNÜMÜ

Sektörün Dış Ticareti

Kaynak: GBS, 2016
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Gıda sanayi işletmeleri ülke genelinde homojen 
bir dağılıma sahip olmakla beraber en çok işletme 
13.590 adet ile Marmara Bölgesi’nde bulunmakta-
dır. 7.283 adet ile İstanbul, 2.676 adet ile İzmir ve 
2.285 adet ile Gaziantep gıda sanayinde en fazla 
işletmeye sahip illerimizdendir.

Kaynaklar:  GBS 2016, TÜİK 2017

2676

2285

13.590
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5.271

6.343
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Kaynak: TÜİK, 2017
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İhracat İthalat Dış  Ticaret Dengesi

2013 2014 2015 2016 2017

6,1 6,5 6,35,8

12,7 12

5,7 5,6

11,2 11,911,9

6

İhraç edilen ürünlerde fındık, buğday unu, 
meyve konserveleri, ayçiçeği yağları, makarna 
ve kuru üzüm üst sıralarda yer almaktadır. İthal 
edilen ürünlerde ise soya fasulyesi, buğday, sı-
ğırlar, ayçiçeği yağları, diğer gıda müstahzar-
ları ve palm yağları başı çekmektedir. Bitkisel 
yağ hammaddeleri ve bitkisel yağlar ithalatı-
mızda önemli yer tutmaktadır. Tarımsal üreti-
min bu alanda artırılması ülkemiz dış ticaret 
açığının azaltılması açısından önemlidir.      
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Kaynak: Trademap, 2017
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Gıda işletmelerinin ölçeğe ve teşvik bölgelerine göre dağılımı şu şekildedir:
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Türkiye nüfusunun 2023 yılında 86,9 milyon, 2040 yılında 
100,3 milyon olacağı tahmin edilmektedir. Nüfus artışı ve 
refah düzeyinin artması ile birlikte gıda ürünlerine olacak ta-
lep önemli ölçüde artacaktır. Öte yandan internet üzerinden 
alışveriş yapanların %21,9’u gıda maddeleri ile günlük gerek-
sinimlerini satın almaktadır ve bu alışverişler gün geçtikçe 
artmaya devam etmektedir. 

Gıda sanayiinde daha bilinçli hale gelen tüketicinin daha 
sağlıklı ve daha katma değerli ürüne olan talebinin artması, 
talep yapısının çeşitlenmesine neden olacaktır.

Kaynak: GBS, 2016

Fırsatlar

1. Talep Artışı, Çeşitlenmesi ve Pazardaki Etkileri

Nüfusta artış

Turizm potansiyeli

Helal gıda, organik gıda,
özel beslenme amaçlı

gıdalara olan talep artışı

0,47

Geçmişte insanların gıda ürünlerinden beklentileri enerji kaynağı olması ve lezzet iken, günü-
müzde yeni nesil ve yüksek katma değerli gıdalara eğilim ön plana çıkmaktadır. Gelecekte daha 
çok ihtiyaç duyulacak ve potansiyel pazar büyümesine sahip gıdaların belirlenerek üretiminin 
yaygınlaştırılması, sektör için önemli bir fırsattır.

Gelecekte gıda sanayi için önemli ölçüde ekonomik 
avantaj sağlayacak olan akıllı fabrikaların, özellikle 
verimliliği artırarak maliyetleri düşüreceği beklenmek-
tedir. Gıda değer zinciri boyunca artan izlenebilirlik 
sayesinde ürünlerin gıda güvenliği açısından uygun 
ortamlarda muhafaza edilmesi garanti altına alınacak 
ve talebe göre esnek üretim yöntemleri gelişecektir.

Mekansal ve zamansal değişkenlerin çevresel şartlara göre yönetimi avantajını sunan hassas 
tarım uygulamaları, gıda sanayine ham madde tedarik eden tarımsal üretimde verimlilik artışı 
sağlayacaktır. Küresel konumlama sistemi, verim kayıt ve görüntüleme sistemleri, akıllı yazılımlar, 
uzaktan algılama ve değişken oranlı uygulama ve ekipmanları gibi hassas tarım bileşenlerinin 
yerli imkanlarla üretilmesi önemli bir fırsattır. 

2. Geleceğin Gıdaları

3. Sanayide Dijital Dönüşüm

5.Atıkların Değerlendirilmesi

4. Hassas Tarım Uygulamaları ve Birincil
                            Üretimin Güçlendirilmesi

Çevre kirliliğinin önlenmesi, katma değer 
oluşturulması ve ürünlerin çeşitlendiril-
mesi açısından tüm değer zincirinde gıda 
kayıp, israf ve atıklarının önlendiği ya da 
değerlendirildiği döngüsel bir ekonomi 
oluşturulması önemli fırsatlar sunacaktır. 
Endüstriyel simbiyoz ile gıda sanayinin ve 
diğer endüstri dallarının girdisi olabilecek 
gıda sanayi atıkları hayvan yemi, gübre 
ve biyoenerji olarak ekonomiye kazandı-
rılabilecektir.

• Enerji
• Lezzet

Prebiyotikler Probiyotikler

Fonksiyonel
Gıdalar

• Yaşam Kalitesin 
Artırma

• Hastalık Önleme
• Kişiselleştirilmiş 

BeslenmeAlternatif
Protein

Teslimat
Esnekliği

Kaynak
Verimliliği

Akıllı
Üretim

Uygulamaları

İhtiyaç
Odaklı
Üretim

                                 Dış Ticarete Konu Ürünler

İhraç Ürünler (Milyon $) İthal Ürünler (Milyon $)
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Bakanlığımız Destekleri

Öncelikli Yerlileştirilecek Ürün Grupları

Gıda sanayinde TÜBİTAK tarafından %50,7’si KOBİ üstü firmalara olmak üzere 46 firmaya 4,98 
milyon TL destek verilmiştir. KOSGEB ise 1.511 firmaya 23,33 milyon TL destek sağlamıştır. Genel 
olarak imalat sanayisinde ise TÜBİTAK 1.011 firmaya 173.041.380 TL KOSGEB 13.477 firmaya 
196.308.539 TL destek vermiştir.

%50,7
%14,6

%7,8

TÜBİTAK KOSGEB

Mikro Ölçekli Mikro Ölçekli

Küçük Ölçekli Küçük Ölçekli

Orta Ölçekli Orta Ölçekli

%42

%26

KOBİ Üstü KOBİ Üstü

Kaynak: GBS, 2016

%26,8

%48,3

%23,0

%26,7

%2

• Ayçiçeği Tohumu Yağları

• Buğdaydan Elde Edilen Kepek, Kavuz ve Diğer Kalıntılar

• Dekstrinler ve Tadil Edilmiş Diğer Nişastalar

• Buğday Glüteni

• Cansız Mayalar, Cansız Diğer Tek Hücreli Mikroorganizmalar

• Gıda Katkı Maddeleri ve Starter Kültür

• Gübre ve Yem

1. Gıda/Tarım Değer Zincirinde Sanayinin Payının Artırılması
Gıda sanayinde oluşturulan katma değerin artırılması ve ihracatımızın geliştirilmesi için, tarım-
sal üretim çıktılarının tüketiciye sunulmasında kayıpların azaltılması, tarımsal üretim çıktılarının 
doğrudan ihracı yerine sanayide ileri işleme seviyelerine kadar işlenerek piyasaya sürülmesi 
önem arz etmektedir. 

2. Geleceğin Gıdaları Üssü
Gelecekte talep edilecek gıdaların belirlenerek üretime geçilmesi amacıyla Ar-Ge çalışmalarını 
da içerecek şekilde bir üretim merkezi yapılanması sektörün geleceği açısından önemlidir.

3. Sözleşmeli Tekno-Tarım Hareketi
Tarımsal üretimde gıda sanayine düzenli ham madde sağlanması önemli olup bu çerçevede 
sözleşmeli tarımın teknolojik gelişmeler ışığında yaygınlaştırılması sektöre olumlu katkı sağla-
yacaktır.  

Yüksek Teknolojiye Geçiş Projeleri

ZİRVE DEĞERLENDİRMELERİ
      Sektör Görüş ve Önerileri İlgili Kurum/Koordine

Edilecek Kurumlar

Eğitim ve Nitelikli İş Gücü

Gıda, beslenme ve sağlık konularında akademik araştırma
sayılarının artırılması. Üniversiteler, TÜBA

Yerlileştirme ve Kamu Alımları

Starter kültür, maya, gübre, yem ve ambalaj gibi kritik öneme 
sahip gıda sanayi ve tarım girdilerinin yerlileştirilerek endüstriyel 
üretiminin gerçekleştirilmesi.

BTSB, Üniversiteler, TÜBİTAK, Özel 
sektör

Coğrafi işaretli ürünlerin belirlenip kayıt altına alınabilmesi için 
coğrafi orijin tespiti teknolojilerinin yerli imkanlarla geliştirilmesi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 
TÜBİTAK, Üniversiteler 

Geleceğin Teknolojileri
Bitkisel yağ sektöründe rafinasyon teknolojilerinde metot 
birliğinin geliştirilmesi, küçük şirketlerin teknolojilerinin
yükseltilmesi ve böylece kimyasal bozulmaların önüne geçilmesi. 

BSTB, Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği

Çevre dostu ve sahte ürün karşıtı etiketlerin geliştirilmesi. TOBB, TÜBİTAK, Özel Sektör

TAGEM tarafından fonlanan Ar-Ge projelerinde özel sektörün 
ağırlığının artırılması.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 
TGDF

Yeni ambalaj formatlarına ihtiyaç duyan firmaların bir araya
getirilerek ambalaj üreticilerinin yatırım masraflarına destek olarak
istedikleri üretimi gerçekleştirebilecekleri bir mekanizmanın
uygulanması.

TGDF

Ürün etiketi üzerinden gıda değer zinciri boyunca sıcaklık gibi 
değerlerin takip edilmesini sağlayacak teknolojiler üzerinde 
çalışmaların yapılması. 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 
TÜBİTAK, TOBB,  Üniversiteler, Özel 

Sektör

Alternatif enerji kaynaklarının kullanılması ile gıdaların işlenmesi, 
ilgili teknolojilerin geliştirilmesinin ve yaygınlaştırılmasının
sağlanması.

TÜBİTAK, Üniversiteler, Özel Sektör

Piyasa Düzenlemeleri

Tarımsal ürün ve kültür balıkçılığı ihracatı yapamadığımız ülkelerle 
veterinerlik anlaşmaları ve akreditasyon işlemleri yapılarak
ihracatın önündeki engellerin kaldırılması.

Ekonomi Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığı

İthal edilen glikoz şurubu miktarının dikkate alınarak nişasta bazlı 
şeker kotası ile ilgili düzenlemenin gözden geçirilmesi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Bitkisel yağ üretimi konusunda tağşiş ile ilgili mevzuatın caydırıcı 
cezalar içerecek şekilde düzenlenmesi ve denetlemenin
iyileştirilmesi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Sıfır gümrük vergisi ile tarım satış kooperatiflerine bitkisel yağ 
ithalatına izin verilen uygulamanın yeniden düzenlenmesi. Ekonomi Bakanlığı

Bitkisel atık yağların toplanmasına yönelik teknolojinin
geliştirilmesi.

BSTB, Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği, 
TÜBİTAK

Gıda ürünleri alanında var olan bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi 
amacıyla yetkin ve güvenilir bir “Gıda Üst Kurulu”nun kurulması. 

BSTB,  Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı
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  Gıda Sanayi Zirvesi

      Sektör Görüş ve Önerileri İlgili Kurum/Koordine
Edilecek Kurumlar

Zirai ilaç kullanımında denetimlerin artırılarak mevzuata uygun 
olmayan satışların önüne geçilmesi. Aflatoksin oluşumuna yönelik 
önlemlerin alınması.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Kapasite raporlarının formatının dahilde işleme mevzuatı
kapsamında yaşanan sıkıntıları engelleyecek şekilde yeniden 
düzenlenmesi.

TOBB

Tanıtım ve Markalaşma

Türk zeytinyağının özellikle Uzakdoğu ülkelerinde tanıtımının 
yapılması.

Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım 
Ajansı, TGDF

Gıda sanayinde Türkiye’nin prestijinin artırılması ve global bir
marka oluşturulması

Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve 
Tanıtım Ajansı, TGDF

Diğer Görüşler

Gıda sektöründe start-up firmaların desteklenmesi. BSTB, TÜBİTAK, KOSGEB,
 Özel Sektör

Gıda sektöründe atıkların değerlendirilmesi ve israfın 
önlenebilmesi için bilinçlendirme çalışmaları yapılması ve ilgili 
STK’ların kapasitelerinin güçlendirilmesi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TÜBİTAK 

MAM

Araştırmacılar arasında etkileşim ve işbirliğini desteklemek 
amacıyla Avrupa Bilim ve Teknoloji İşbirliği (COST) Programı 
benzeri bir Türk Bilim ve Teknoloji İşbirliği Programı’nın (Tr-COST) 
hayata geçirilmesi, disiplinler arası işbirliğinin güçlendirilmesi, 
araştırmacı-sanayici iletişiminin güçlendirilmesi.

TÜBİTAK, Üniversiteler, TGDF, Ulusal 
Gıda Teknoloji Platformu

Sayın Bakanımızın Değerlendirmeleri

Gıda sanayimiz, ülkemizin stratejik sektörlerinden biridir. Gıda demek, hayat de-
mektir. İnsan hayatıyla doğrudan ilgili, böylesine önemli bir sektörü, ancak strate-
jik bir bakış açısıyla geleceğe taşıyabiliriz. 

Gıdaya yönelik üreteceğimiz stratejiler, mutlaka teknolojiye dayanmalıdır. Çünkü 
geleceğin tarlaları, çayırları, seraları sadece tarım ve gıda sektörünün sorumlulu-
ğunda olmayacak. Geleceğin tarlaları teknolojinin de sorumluluğunda olacak. 

Bu nedenle tarladan sofraya kadar teknoloji gerçeğine şimdiden hazırlıklı olma-
mız gerekiyor. 

Tarımdaki nüfusun azaldığı, tarım alanlarının daraldığı bir dünyada ve Türkiye’de 
tarımsal üretimi sıçratacak yegâne araç teknolojidir.

Gıda sanayimizin geneline bakıldığında, iç tüketimi % 90 oranında karşıladığı gö-
rülmektedir. Ancak ölçek üretimi, düzenli tarımsal girdi temini ve bazı kritik ham 
maddelerde dışa bağımlılık söz konusudur.

Gıda sanayimizin, bu eşiği atlaması ve üretimde yüksek teknolojiyi kullanarak 
daha verimli üretime geçmesi gerekmektedir.

Endüstri 4.0 süreci, gıda sanayimiz için çok büyük bir fırsat penceresidir. Sektörü-
müz tarımla ve perakende ile olan bağlantıları nedeniyle ham madde, nakliyat ve 
pazarlama aşamasında ileri teknolojiye dayanmak durumundadır.
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TÜRKİYE KİMYA
SANAYİ ZİRVESİ

Ankara

Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı

Ekonomi 
Bakanlığı      

Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı

Kalkınma
Bakanlığı

Maliye Bakanlığı                                                        Hazine Müsteşarlığı KOSGEB TÜRK PATENT TÜBİTAK

TSE Kompozit Sanayicileri 
Derneği

Kauçuk 
Derneği

Kimyagerler 
Derneği

MAPESAD

LASDER BOSAD TKSD PAGEV PLASFED

İKMİB KİPLAS Özel Sektör 
Temsilcileri

KATILIMCILAR



Kimya sanayi diğer sektörlerin ham madde 
ihtiyacını karşılayan ara malı üreticisi bir 
sektördür. Bugün gelişmiş ülkelerin sanayisi 
incelendiğinde, kimya sektörünün bu ülke-
lerde önde gelen üç sanayiden biri olduğu 
görülmektedir. Bu bağlamda kimya sanayi-
sinde güçlü olmak bir gelişmişlik gösterge-
si olarak değerlendirilmektedir. 

Kimya sanayi üretiminin %77’si sektörler 
tarafından ham madde olarak kullanılmak-
ta, %23’lük bir kısmı ise tüketicilere satılabi-
lecek nihai ürünlerden oluşmaktadır. Kimya 

sanayisi sermaye ve Ar-Ge yoğun yapısı ile 
nitelikli insan gücünün istihdam edildiği, 
diğer sanayi kollarında çarpan etkisi oluş-
turan stratejik bir sektördür.
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TKSD Başkanı Sn. Haluk ERCEBER

Büyük kimya şirketleri geçtiğimiz on yılda maliyetin daha 
düşük ve talebin daha yüksek olduğu bölgelere kaymıştır.

İhracatına kıyasla Türkiye kimyevi maddeler sektöründe benzer ülkelere göre çok 
daha yüksek Ar-ge harcaması yapmaktadır. 

Kimya sektörünün parçalı yapısı üretimde ölçek sinerjilerinden faydalanmayı zor-
laştırmaktadır. Türkiye kimya sektörü karlılık ve küresel rekabet alanında Avrupa 
ülkelerine göre geride kalmıştır.

Türkiye ile benzer dezavantajlara sahip ülkeler niş pazarlara yönelmişlerdir.

Farklı sektörlere sağladığı katkıdan dolayı kimya sanayi, 
ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması için önemli bir rol 
üstlenmektedir.

Coğrafi yer değiştirme, ham madde maliyetleri ve ticaret 
açığı 2023 hedeflerinin önündeki önemli engellerdir.

TÜRKİYE KİMYA SANAYİ
GENEL GÖRÜNÜMÜ

İşletme Sayısı

Dış Ticaret Hacmi  48 milyar $
İhracat   14 milyar $ 
İthalat   34 milyar $  
İstihdam   288 bin
İşletme Sayısı  24 bin
Ar-Ge Merkezi   83 
Tasarım Merkezi                  1

Kaynaklar: TÜİK, GBS 2017

Sektörün Dış Ticareti
Kaynak: GBS, 2016

Kaynak: TÜİK,2017

Kimya sanayindeki en fazla dış ticaret 
açığı veren alt başta sektör plastik ve 
kauçuk ham maddeleri olmak üzere 
pek çok alt sektöre hammadde sağla-
yan petrokimya sektörüdür. Petrokim-
ya sektöründe 2017 yılında dış ticaret 
açığı 13 milyar dolardır. Kimya sanayi 
dış ticaret açığı Türkiye’nin toplam dış 
ticaret açığının %17’sini, imalat sanayi 
dış ticaret açığının ise %33’ünü oluş-
turmaktadır. 
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Kimya sanayimiz Marmara Bölgesi’nde yoğunlaşmıştır. İstanbul, İzmir, Bursa ve Ankara 
sanayide en yoğun illerimizdendir.
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Kaynak: TÜİK,2017

10,7

4,7

3,2

2,9

Plastik ve
Kauçuk Hammadeleri

Temel Kimyasal 
Maddeleri

Eczacılık
Ürünleri

Plastik Ürünleri

Suni Elyaf 
İmalatı

İthal Ürünler (Milyar $)

4,4

2,3

1,4

Plastik ve
Kauçuk Hammadeleri

Temel Kimyasal 
Maddeleri

Kozmetik 
Ürünler

1,3

1,2

Kauçuk
Ürünleri

Plastik ve
Sentetik
Kauçuk

 

İhraç Ürünler (Milyar $)

7,7

• Polipropilen (ilk şekillerde)
• Polipropilen Kopolimerleri
• Stiren
• Tereftalik Asit
• Mono Etilen Glikol

TÜBİTAK tarafından imalat sanayinde 1011 firmaya 173.041.380 TL destek verilmiştir. Bu firmala-
rın 123’ü kimya sektöründe yer almakta olup aldıkları destek miktarı 13,7 milyon TL’dir. 
KOSGEB tarafından imalat sanayinde 13.477 firmaya 196.308.539 TL destek verilmiştir. Bu 
firmaların 1444’ü kimya sektöründe yer almakta olup aldıkları destek miktarı 19,5 milyon TL’dir. 
Ar-Ge Merkezi Belgesi verilen firma sayısı 83’e ulaşmıştır.

• Ülkemizin petrol ve doğalgaz gibi hammadde sahibi ülkelere yakın konumda olması
• Endüstri bölgeleri ve kümelenme alanındaki mevzuat çalışmaları ve girişimler
• Hızla büyüyen iç talep
• Yeni yatırım teşvik sistemi
• Yeni teknolojilerin, yatırımların cazibesini artırması
• Nanoteknoloji, yenilenebilir enerji sistemleri gibi yeni gelişen teknoloji alanlarında ileri malze-
melerin yoğun olarak kullanılması

Fırsatlar

Öncelikli Yerlileştirilecek Ürün Grupları

Bakanlığımız Destekleri

%92

%8

Destek Miktarına Göre
Aldığı Pay

TÜBİTAK
Firma Sayısına Göre

Aldığı Pay

%12

%88
Diğer

Kimya Sanayi

Kaynak: GBS, 2017

1- Entegre Kimya Sanayi Kümelenmesi

• Kimya sektörünün ara madde ihtiyacını 
karşılayabilecek entegre kapasitenin (esnek 
nafta/etanbazlı cracker, ihtiyaca göre rafine 
vb. devam eden ara ürün fabrikaları) oluştu-
rulması

• Sağlanacak maliyet tasarruflarıyla sektörün 
rekabet gücünün / karlılığının artırılması

• Sektörü oluşturan birçok paydaşın bir   ara-
ya gelmesiyle yenilikçi girişimlerin artması

• Kimya ara maddelerinin yerli üretimiyle cari 
açığın azaltılması

Yüksek Teknolojiye Geçiş Projeleri

%89

%11

Destek Miktarına Göre
Aldığı Pay

KOSGEB

Firma Sayısına Göre
Aldığı Pay

%10

%90
Diğer

Kimya Sanayi

Kaynak: GBS, 2017

2. İleri Teknoloji Malzeme Programı

• Yüksek performans gösteren ileri mal-
zemelerin ham maddeleri ülkemizde 
üretilmektedir. Bu ham maddelerin daha 
yüksek katma değere sahip son ürünle-
re dönüştürülmesinin desteklenmesi

• Yasal düzenlemelerle ülkemizde üretil-
miş katma değeri yüksek son ürünlerin 
kamu alımlarında önceliklendirilmesi 

Dış Ticarete Konu Ürünler
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ZİRVE DEĞERLENDİRMELERİ

      Sektör Görüş ve Önerileri İlgili Kurum/Koordine
Edilecek Kurumlar

Yatırım Yeri

Sektörün yer sorununun çözülmesi ve petrokimya yatırımları için 
önerilen Ceyhan bölgesindeki kamulaştırma sürecinin
hızlandırılması

BSTB

Yabancı yatırımların Türkiye’ye çekilmesi kapsamında politikaların 
geliştirilmesi Ekonomi Bakanlığı

Yatırımın Önündeki Engeller

Petrokimya yatırımı için ÖTV sorununun çözülmesi Maliye Bakanlığı

Kimya sektöründe yapılacak yatırımların geri dönüş sürelerinin 
uzun olması nedeniyle sektörün finansman bakımından özel
olarak desteklenmesi

İlgili tüm kurum ve kuruluşlar

Plastik Mükemmeliyet Merkezi için finansal desteklerin
sağlanması Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı

Plastik makinelerinde KDV istisnası ile ilgili olarak listede yer 
almayan benzer makinaların da listede yer almasının sağlanması Maliye Bakanlığı

Yeni Teknolojiler

Katma değeri yüksek ürün üretimi için Ar-ge eksikliğinin
 giderilmesi BSTB

Stratejik kimyasalların üretimine geçilmesi TÜBİTAK, BSTB

Eğitim ve Niitelikli İş Gücü

Kamu-üniversite-sanayi arası iş birliği eksikliğini gidermeye 
yönelik çalışmalar yapılması BSTB

Kimya Sanayi Zirvesi

 Sayın Bakanımızın Değerlendirmeleri

Ülkemizin petrokimya sektöründeki ihtiyacını karşılamak ve dış ticaret açığını 
azaltmak için ilave 4 adet entegre petrokimya tesisine ihtiyaç duyulmaktadır Kim-
ya sanayi, diğer sektörlere en fazla girdi sağlayan sektörler sıralamasında beşinci 
sırada yer almaktadır.

Sektör önemli bir ham madde tedarikçisi olarak yıllardır bu talebi karşılayamamak-
ta, imalat sanayi sektörleri arasında ithalatta sürekli birinci sırada yer almaktadır.

Ülkemizin petrokimya sektöründeki ihtiyacını karşılamak ve dış ticaret açığını 
azaltmak için 4 adet entegre petrokimya tesisine ihtiyaç duyulmaktadır.
Bu amaçla Ceyhan Endüstri Bölgesi’nde entegre bir petrokimya tesisi kurulması 
için Bakanlığımız çalışmaları devam etmektedir.En büyük ithalat kalemimiz olan 
kimya sektörü ürünlerinde kapasite artışları hedeflenmektedir. Sadece yurt içi talep 
değil, aynı zamanda üretilecek ürünlerin ihracatına dönük üretim çabalarımızla, 
orta vadede dış ticaret açığı ve cari açığın önemli ölçüde azaltılması sağlanacaktır.

9 Nisan tarihinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde “Proje Bazlı Teşvik 
Sistemi” hayata geçirildi. Bu teşvik sistemi ile 23 proje ve 19 firmaya 135 milyar lira 
tutarında teşvik verilmiştir.Proje Bazlı Teşvik sisteminde altı projeden yararlanacak 
olan kimya sektörü, toplam yatırımdan %40 pay almaktadır. Kimya sektörünün Hü-
kümet ve Bakanlığımız tarafından destekleniyor olması son derece önemlidir.

Stratejik sektörlerdeki yatırım ihtiyaçlarına bakıldığında Endüstri Bölgelerinde 
yatırımcılarımıza çok uygun maliyetli altyapısı hazır sanayi alanları tahsis imkanı 
sağlanmaktadır. Bu alanlarda tüm ruhsat ve izinler ile imar planlarının hazırlanma-
sında Bakanlığımız tek durak ofisi olarak yatırımcılarımıza çok ciddi zaman tasar-
rufları sağlayacaktır. Özel Endüstri Bölgeleri uygulamaları ile hali hazırda üretimde 
bulunan sanayicilerimizin uygun şartları sağlaması halinde mevcut tesislerini yeni 
yatırımlarla geliştirip büyütmesinin önü açılmaktadır.

Bakanlığımız 2017 yılında Üretim Reform Paketi olarak bilinen ‘Sanayinin Geliştiril-
mesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar-
namelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’u hazırlamıştır. 

Bu kanun ile sanayimizin üzerinden emlak vergisi, elektrikte TRT payı, hafta sonu 
çalışma için belediyelerden izin alınması, damga ve harç vergisi yükünü kaldırdık.

Temel amacımız sanayimizin rekabet gücünü olumsuz yönde etkileyen tüm faktör-
leri değerlendirerek tasfiye etmektir.
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Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Programı kapsamında düzenlenen Türkiye Sanayi 
Zirveleri, sektör temsilcilerimizle mevcut durumun değerlendirildiği, ülkemiz sanayisinin 
yüksek katma değerli ürünler üretmesi ve yüksek teknolojiye geçişi için görüş ve öneril-
erin paylaşıldığı, ortak aklın oluşturulduğu bir platform şeklinde gerçekleştirilmiştir.

Sektörü temsil eden çatı kuruluşlarımızla yakın işbirliği içerisinde, kamu ve sektör tem-
silcilerinin geniş katılımı ile düzenlenen zirveler, sektör özelinde gündeme getirilen 
hususların muhatapları ile birebir paylaşılması ve istişare edilmesine olanak sağlamıştır.

Önümüzdeki dönemde sektör görüş ve önerileri, öncelikli yerlileştirilecek ürün grupları 
ile Yüksek Teknolojiye Geçiş Proje öngörüleri, sektör paydaşlarımızla koordinasyon içer-
isinde ele alınarak sektör stratejileri ve detaylı yol haritaları belirlenecek, süratle hayata 
geçirilecektir.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME






