
Sen ve ben: 

 You see things; and you say, “Why?” 
But I dream things that never were; 
and I say, “Why not?”

 —George Bernard Shaw, Back to 
Methuselah, Act 1, Part 1
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Hayatımızda kimya

 Kimya, bilimlerin en eskilerinden biridir. 

 Bu yüzden insan  yaşamını ilerletmede 
büyük bir  rolü vardır. 

 Kimya endüstrisi, ileri cemiyetlerde en 
geniş endüstridir. %30

 Kimya  hayattır.
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Kimya  madde bilimidir

 Maddenin özelliklerini ve maddenin 
değişmelerini inceler.

 Fiziksel değişme

 Kimyasal değişme

 Doğal  olarak  bulunan maddeler , yer 
kabuğu, atmosfer, denizler. 

 Sentetik  maddeler
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Fizikle kimyanın farkı

 Fizik; Atomdan yıldızlara kadar  maddenin, niteliğini, 
parçacıklarını, aralarındaki ilişkiyi, hareketini, çekim 
kuvvetlerini, evrensel düzenin ardındaki gizli 
matematiği ortaya çıkarmak ister.

 Kimyanın amacı daha basittir: Elimdeki madde nedir 
ve ben bundan nasıl yararlanabilirim ve bu maddeden 
başka ne maddeleri yapabilirim?  
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Kimya, tarih öncesinden 
başlar. 

 Kimya : Kara toprak (Eski Mısır).

 Kopt lisanıİbraniceArapçaBütün 

diller

 Chemistry, chimie, Chemie, химия, 
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Kimyacılar iki şey yapaer

 Doğayı anlamak için çalışırlar.

 Yeni maddeler yaparlar. 

 Kimyanın iki ayağı : 

 Sentez, Analiz

 Doğalyeni maddeler  uygarlığın 

gelişmesinde büyük rol oynadı.

 Yemeklerin pişirilmesi  bir kimyadır. 

 Kimyasal içermeyen bir madde yoktur. 
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İlk kimyacılar

 Bitkilerden ve böceklerden boya 
ürettiler. 

 Sabun ve odun kömürü yaptılar. 

 «Odun kömürü, odundan daha yüksek 
bir sıcaklığa ulaşır».

 Odun kömürü metalurji
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Metallurji, odun kömürüyle 
başladı
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C  + xH2O (g)

MeO   +C  Me + CO2

Metaller   doğada hangi bileşikleri halinde bulunurlar?



Bronz

 Bakır + Kalay  Bronz

 Bronz, her  iki metalden de serttir.

 İlk silahlar, bronzdan yapıldı (MÖ 3600). 

 Demirin  ve çeliğin keşfi daha sonra 
gerçekleşti. 
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Cam 

 MÖ.1400

 Bazı  doğal mineralleri birlikte ısıtarak 
yapıldı. 
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Sabun 

 Yağ + Alkaliler  sabun + gliserol

 Odun +O2  Kül (alkaliler)

 Muhtemelen  kaza ile  küle dökülen 
yağlar sabunu oluşturdu. 

 Hititler yağları küllerle karıştırarak sabun 
yapıyorlardı 
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Artık keşifler bilimle yapılıyor. 

 Kimya, sentezlerini artık akıllı 
tasarımlarla  yapılabiliyor. 

 SSO2SO3H2SO4
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Kimya merkezi bir bilimdir

 Ziraat

 Elektronik

 Biyoloji

 Tıp

 Çevre bilimleri

 Bilgisayar bilimleri

 Mühendislik

 Jeoloji

 Fizik,

 Metalurji

 ……………daha pek çok. 13



Kimya ve fizik

 Fizik heyecan verici sorular sorar:  
maddenin en son parçası nedir?

 Kimya: maddeler niçin farklıdır? 
Özellikleri nasıl kontrol ederiz ?

 Yararlı bir şekilde nasıl kullanabiliriz?

 Kendi özlemlerimizle uyumlu bir dünya  
kimyanın  soruları sayesinde gerçekleşti. 
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Kimya araştırmaları

 Yeni ilaçlar geliştirmemize, 

 Yaşadığımız evleri yapabilmemize 

 Giyecekler ve ulaşım için  yeni 
materyalleri üretmemize, 

 Gıda arzımızı iyileştirmek ve korumak 
için yeni yollar keşfetmemize 

 Ve hayatımızı iyileştirmemize izin 
veriyor. 
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Kimya niçin yararlı ve üretken?

 Bazı kimyacılar, sürekli doğayı 
araştırıyor; 

 Bitki, hayvan ve denizden daha önce  
bilinmeyen maddeleri keşfediyor,

 Bu doğal maddelerin yapılarını ve 
özelliklerini açığa çıkarıyor,

 Arkasından kimyanın sentez  gücü 
ortaya çıkıyor. 
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İlaç geliştirmede doğa ilham 
verir

 Yeni ilaçları yalnızca canlı kaynaklardan üretmeye 
çalışmak çok yıkıcı ve çok masraflı olabilir. 

 Kimyacılar, yeni keşfedilen bileşikleri sentezlemek, 
onları daha basit malzemelerden oluşturmak için 
yollar geliştirir, böylece kolayca temin edilebilecek 
duruma getirir.

 Onları modifiye ederek daha etken türevlerini de 
geliştirirler. 
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Doğa bir çatışma ortamıdır

 Böcekler bitkileri yerler ve bazı bitkiler bu böcekleri püskürten 
kimyasal maddeler geliştirmişlerdir. 

 Bu kimyasalların ne olduğunu öğrendiğimizde bunları sentetik 
hale getirebilir ve yiyecek bitkilerimizi korumak için bunları 
kullanabiliriz.

 Bakteriler sadece insana değil,  bitkiler, hayvanlar ve maya ve 
küf gibi diğer mikroorganizmalara, bulaşabilir.

 Bazı organizmalar kendilerini korumak için güçlü antibiyotikler 
geliştirmiştir. 

 Kullandığımız etkili antibiyotiklerin çoğu doğadan keşfedilmiş, 
ancak bazıları kimyagerler tarafından geliştirilmiş versiyonlardır
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Böceklerin haberleşmesi

 Böcekler birbirine  kimyasallarla sinyal 
gönderirler. 

 Bu kimyasalları keşfettiğimizde onların 
popülasyonlarını kontrol edebiliriz. 
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Sentez nedir?

 «Karıştır ve ısıt» basit prensibiyle 
maddeleri yeni maddelere 
dönüştürmektir. 

 Metal ve cam (basit sentezler)

 İlaç sentezleri (çok adımlı sentezler). 
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Kimyanın üç temel prensibi

 Kimyasal bileşikler, atomların birbirine bağlandığı 
moleküllerden veya iyonik örgülerden oluşur. Etil 
alkol, dimetil eter ve NaCl

 Yapı izomeri           stereoizomer

 Periyodik tabloda 92’si doğal 118 element vardır. 

 Elementler, atomlarındaki proton sayıları ile  
farklılaşırlar. 
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Reaksiyon: Termodinamik ve 
kinetik



22



Kimyanın kısa tarihi

1



Tarihi dönemler

 Karanlık çağ, taş devri 2,4 milyon

 Cilalı taş 10 bin

 Maden devri MÖ 5500-3500 demir 3400

 İlk çağ : 3500- MS 325

 Ortaçağ: MS 325-1450

 Yeniçağ: 1450-1789

 Yakın Çağ: 1789-

 Sanayi Devrimi 1850-1950
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Önemli keşifler

 Karanlık çağ: Ateş, tuz, tarımsal üretim, hayvanların 
evcilleştirilmesi

 İlkçağ, yazının keşfi, bilim, deney, geometri, 
astronomi, zooloji, coğrafya, tıp, takvim

 Orta çağ: Tıp, ilaç, parfüm, cebir, onluk sayı sistemi, 
silahlar

 Yeni çağ; Coğrafi keşifler, güneş sistemi, uzay, 
hareket ve çekim kuvvetleri, evrim ve kalıtım, 
kimyasal tepkime
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Yakın çağ

 Sanayileşme, çelik üretimi, buhar gücü, elektrik, 
atomun yapısı, X-ışınları, radoaktivite, spektroskopi, 
izafiyet ve kuantum kuramları, polimer ve plastikler, 
taşıtlar ve uzay araçları, nükleer enerji,DNA, 
haberleşme araçları, bilgisayar, tıbbi ve elektronik 
aygıtlar, analiz teknikleri, gen teknolojisi, 
biyoteknoloji, nanoteknoloji. 
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Bazı önemli uygarlıklar

 Mezopotamya MÖ: 20,000-3,500

 Sümerler

 Eski Mısır ve Hint

 Eski Çin, Yahudi ve Maya

 Eski Yunan ve Budizm

 Roma ve Hristiyanlık

 İslam, Arap, Endülüs, Selçuklu

 Osmanlı, Rönesans, Avrupa, Aztek, İnka

 ABD-SSCB

 Çin ve Uzakdoğu
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Çağlara yön veren bilim 
insanları

 İmhotep, Ahmos, Hammurabi, Sümer Rahipleri

 Sokrat, Eflatun, Aristo, Tales, Arşimet, Öklit

 İbni Sina(980-1037), Harezmi(780-880), El 
Cezeri(1136-1206), El Buruni (970-1048), Razi (854-
925)

 Leonardo de Vinci, Galilei, Newton, Darwin

 Faraday, Einstein, Pastör, Watson ve Crick, M. Curie, 
Rutherford, Bohr,  Ziegler, Hawking
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Eski Yunan

 Demokritus (470-380): Atomcu

 Aristoteles (384-322): 4 element  
görüşü :Su, hava, ateş, toprak

 Eki Yunan’da deneyci bilim insanı az. 
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Ortaçağda kimya

 Simyacılar (İskenderiye)

 Metaller = civa + kükürt

 Metaller diğer metaller 

 El-İksir: Bu dönüşümü yapacak madde

 Simya çalışmaları kimyanın deneyci bir bilim 
olarak gelişmesinde büyük rol oynadı. 

 Cabir, Farabi, İbni Sina, İbni Haldun.

8



Cabir bin Hayyan (721-815)

 Deneysel yöntemler kristallendirme, damıtma,

 20 den fazla kimya aygıt

 Sitrik asit, asetik asit, cıva, kükürt, tartarik asit, kral 
suyu

 Atomun parçalanabileceği fikri

 Doğada olmayan maddelerin de yapılabileceği fikri

 >70’den fazla kitap

 Orta çağda Kimya: İlm-i Cabir
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Robert Boyle(1627-1691 İrlenda)

 Robert Boyle: 1665’te asistanı Robert 
Hooke ile vakum odasını yaptı

 Kontrollü deney yapan çok başarılı bir 
bilim insanı

 Boyle Yasası:  P1V1 = P2V2
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Antoine-Laurent de Lavoisier (1743-1794)

 Kimyasal değişmeleri nitelden nicele  dönüştürerek 
ifade etti. 

 Flogiston teorisini yıktı; yanma teorisini ortaya koydu. 

 Kütlenin korunması  yasasını ifade etti: 

 1794’te giyotinle idam edildi.

 Ölmeden önce, yarım kalmış bir deneyini
tamamlamak için izin istedi.
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Yüzyıllar boyunca kimya

 18. yy : gaz kimyası

 19. yy : Organik kimyası

 20. yy : Nükleer kimya

 21. yy : Kuantum Kimyası
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Amadeo Avogadro (1776-1856 Italy)

 Avogadro Hipotezi:  1811

 Aynı sıcaklık ve basınçta, gazların eşit 
hacimleri eşit sayıda molekül içerir.

 Molekül kavramını da ilk olarak dile 
getirdi. 

 50 yıl sonra (Karlsruhe Konferansı
1860)
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Joseph Proust (1754-1826 Fransa)

 Sabit oranlar yasası

 Bir bileşiği meydana getiren bileşenlerin oranı nasıl 
hazırlandığından bağımsız olarak aynıdır.

 Üzüm şekerini glukoz olarak tanımladı.

 Seyahat balonlarına hidrojen koyarak uçmayı başardı.

 http://inovatifkimyadergisi.com/joseph-louis-proust
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John Dalton (1766-1844 İngiltere)

 Dalton atom teorisi 1803

 Bütün elementler çok küçük parçacıklar olan 
atomlardan yapılmıştır

 Bir elementin atomları birbirinin aynıdır

 Bir elementin atomu diğer elementin atomlarından 
farklıdır.

 Elementler, birleşerek bileşikleri oluştururlar. 

 Kimya tepkimelerinde kütle korunur. 
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Periyodik cetveller

 Johann Dobereiner

 Triatlar yasası

 Özellikleri benzeyen üç elementten 
ortadakinin atom ağırlığıyaklaşık diğer 
ikisinin ortalamasıdır; 

 Li, Na, K : 7, 23, 39

 Cl, Br, I: 35,5; 80, 127
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John Newlands (1863 İngiltere)

 Oktavlar yasası

 Her 7 elemetten sonra 8. element 1 
elemente benzer özellik  gösterir. 
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Lothar Meyer

 1864’te yazdığı kitapta bilinen 
elementlerin ½ si ile bir periyodik tablo 
yaptı. 

 1868’de bu tabloyu geliştirdi. 
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Dimitri Mendeleev (1834-1907 Russia)

 1860’ların sonunda 63 elementi grup ve 
periyot olarak tablo haline getirdi. 

 Tabloda boş bıraktığı henüz 
keşfedilmemiş elemetlerin tabiatte
olması gerektiğini ileri sürdü ve 
özelliklerini tahmin etti. 

 Bazı elementlerdeki sapmayı fark etti.  

 Ga (1875), Sc (1879) Ge (1886)
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Sir William Ramsay (1852-1916)

 Havanın içindeki argonu keşfetti.

 Bunu diğer soygazların keşifleri izledi

 1904 Nobel kimya ödülü. 
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Glenn T. Seaborg(1912-1999)

 1940’da Plutonyumu keşfetti.

 Uranyum ötesi  elementleri ve 
izotoplarını ortaya çıkardı

 1951 Nobel ödülü. 
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Kimya Sektörü

Laboratuvarlarda üretilen kimyasalların en ekonomik

biçimde tüketiciye sunulması için oluşturulan genel

teknolojiler bütünüdür.
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Kimya Sanayiinin Yaşama Katkısı 
Kimya Alt Sektörü Direkt Getirisi Endirekt Getirisi

Tarım ilaçları Tahıl ve bitkilerin korunması Verimli ve sağlıklı mahsul

Sentetik gübreler Daha verimli mahsul Ekili toprağın zenginleşmesi

Veteriner ilaçları Sağlıklı hayvan üretimi Sağlıklı hayvansal ürünler

Sentetik elyaflar Giysi için iplik İnsanların giyinmesi için gerekli yeni kaynak

Plastik hammaddeleri Günlük eşyaların yapımı Ağaç kesiminin azaltılması

Beşeri ilaç sanayii Hastalığı önleme Sağlıklı nesiller, daha uzun yaşam

Kozmetik sanayii Günlük kişisel bakım

Temizlik diş ve saç bakımı ürünlerinin katkısıyla kişilerin psikolojik 

olarak kendilerini rahat hissetmeleri

Boya Eşya ve malzemelerin korunması Korumanın yanı sıra eşya ve malzemelerin güzel 

görünmesi

Deri Derinin işlenebilir hale gelmesi İşleme kolaylığı, tabaklanması, yumuşatılması, 

yağlanması

Tekstil Tekstilin karakterinin verilmesi Tekstilin uzun süre kullanılabilmesi ve dayanıklı olmasının 

sağlanması

İnşaat

Beton ve buna benzer malzemelerin kolayca 

ve emniyetli kullanılması

İnşaatın emniyetli ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi

Yapıştırıcı, derz, dolgu maddeleri, 

izolasyon malzemeleri vs.

Çeşitli sektörlerin yapıştırma ve inşaatlarda emniyetli

yalıtım vs. karşılanması
İnşaatın özellikle son aşamasına katkı
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Kimyasal Ürün Gruplarının
Üretim İçindeki Payları
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Dünya’da ve Avrupa Birliği’nde Kimya
Sektörü 

 Dünyada kimya sanayinin yaklaşık % 38’ini ana
kimyasallar, %27’sini özel kimyasallar, %25’ini
farmasötikler ve %10’unu tüketici kimyasalları
oluşturmaktadır.

 Dünya kimya sektöründe nanoteknoloji,
biyokimya, katalizatör, genetik, organik kimya
ve polimer kimyası alanlarında yapılan son
çalışmalar pozitif etkisini göstermeye
başlamıştır.
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AB ülkeleri arasında kimyasal üretiminde;

1. Almanya

2. Fransa 

3. İtalya

4. İngiltere
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Türkiye’de Kimya Sektörü

Türk kimya endüstrisi, ağırlıklı olarak petrokimya, sabun, deterjan, gübre, ilaç,

boya-vernik, sentetik elyaf, soda gibi çeşitli kimyasal hammadde ve tüketim

ürünlerinin üretiminin gerçekleştirildiği tesislerden oluşmaktadır.

Sektörde faaliyet gösteren firmalar ölçek ve sermaye kaynakları açısından farklılık

göstermektedir. Sektörde faaliyet gösteren firmaların önemli bir kısmı küçük ve

orta ölçekli işletmelerden oluşmakla birlikte, büyük ölçekli firmalar ile çok uluslu

şirketler de faaliyet göstermektedir.
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Kimya sektörü ithalata bağımlı bir sektördür. Kullanılan hammaddenin

yüzde 70’i ithal edilmekte,%30’u ise yerli üretimle karşılanmaktadır.

Plastik üretimin ana girdisi %90 oranında petrokimya sektöründen

sağlanmaktadır. Petrokimya sektörü ise büyük ölçekli, sermaye ve

teknoloji yoğun bir sektördür. Plastik ve kauçuk sektörü %90’ın

üzerinde ithalata bağımlı bir sektördür.
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Türkiye Kimya Sektörünün İhracatı
ve İthalatı

 Kimya sektörü bu gün 22 bin firması, 230 bin çalışanı olan ve 2600 madde

ve müstahzarın üretildiği dev bir sektör haline gelmiştir.

 Kimya sektörü, dış ticaretinin yarıdan fazlasını AB ülkeleri ile yapmaktadır.

 Türk Kimya Sanayii, lojistik önemi açısından çoğunlukla ülkenin kıyı

bölgelerinde kümelenmiştir. Türkiye’nin en büyük 500 üretici firması listesinde

yer alan kimya firmalarının başında da petrokimya sanayinde faaliyet gösteren

TÜPRAŞ ve PETKİM yer almaktadır.
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YIL 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Kimya Sektörü Çalışan 

Sayısı

211.675 229.759 229.465 251.964 280.139 283.253

İmalat Sanayi İçindeki Payı 

(%)

7.62 8.03 8.88 8.83 8.88 8.27

Kimya Sektöründe Çalışan Sayısı 
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AR-GE (Araştırma ve Geliştirme) kelimesi son zamanlarda sıkça

kullanılmakla beraber herkes tarafından çok farklı yorumlanabilmektedir.

Kimilerine göre AR-GE yeni bir ürün üretmekken, kimilerine göre salt

bilimsel çalışmalar yapmaktır. Tanım olarak ise AR-GE, bilimsel ve teknik

bilgi birikimini artırmak amacıyla, sistematik bir temele dayalı olarak

yürütülen, yaratıcı çaba ve bu bilgi birikiminin yeni uygulamalarda

kullanımıdır.

Sektörün Ar-Ge Faaliyeti

1. Ar-Ge



12

Dünyada olduğu gibi ülkemizde de yüksek düzeyde Ar-Ge ve inovasyon

gerektiren kimya sektörü gibi farklılaşmış sektörlerin gelişimi için üniversite-

sanayi işbirliği önem kazanırken bu sektörlerde faaliyet gösteren firmaların,

üniversitelerin bilgi ve araştırma altyapısından yararlanarak ‘’teknokent’’ benzeri

bir ekosistemin oluşturulmasını gerekli kılmaktadır.

Türkiye’nin rekabet gücünü artırmada en büyük kozu yenilikçiliktir (İnovasyon).

Ar- Ge’ye yatırım yapan, teknolojiyi üreten ve ürettiği teknolojiyi ürüne

dönüştüren ülkeler rekabetçilikte üst sıralara tırmanmaktadırlar.
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Temel bilimlerde yapılan araştırma faaliyetleri, birçok kimya alt sektöründe

inovasyona alt yapı oluşturmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, ülkemizde temel

bilimler eğitimi veren üniversite bölümlerinin son yıllarda gözden düşmüş olması,

kimya sektöründe inovasyon performansını iyileştirmek hedefi ile ters düşmektedir.

Temel Bilimlerde Program Sayıları ve Doluluk Oranları
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2. Laboratuvar

Kimya biliminin temel prensiplerine dayalı kimyasal ölçümlerin, ürün ve teknoloji

geliştirme ve üretim kontrolü gibi süreçlerin her aşaması için son derece önemli

olduğu bilinen bir gerçektir. Bu ölçümlerde sağlanan doğru ve hassas veriler, söz

konusu alanlardaki gelişmeleri hızlandırarak mevcut ve yeni teknolojilerin

değerlendirilmesinde önemli rol oynamaktadır.

Geçtiğimiz son 20 yıl içerisinde laboratuvarlarda kalite sisteminin işletilmesinde

önemli gelişmeler olmuştur. Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının

Yeterliliği İçin Genel Şartlar (ISO 17025) konulu standart yürürlüğe

girmiştir. Bu standart ile laboratuvarlarda bir kalite sisteminin çalıştırılması,

teknik yeterliliğin sağlanması ve uluslararası alanda geçerli teknik sonuçların elde

edilmesi hedeflenmiştir.
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3. Patent

Kimya sanayii gelişmiş olan ülkelerde, bu sanayiye ait satış gelirlerinden AR-

GE’ye ayrılan paya bakıldığında, bunun ABD’de % 6.9, Japonya’da % 5.8, AB

ülkelerinde ise ortalama olarak % 4.9 olduğu görülmektedir. Ar-Ge faaliyetlerinin

sonuçlarının ticarileştirilmesinde buluş ve süreçleri patent korumasına almak

önemli bir basamaktır. ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre ülkede verilen her 5

patentten birisinin kimya sanayii ile ilişkili olduğu, neredeyse tüm kategorilerde

ABD ilk sırayı alırken, Japonya makro moleküler kimya ve malzeme bilimi

alanlarında en çok patent başvurusu gerçekleştiren ülke konumundadır



16

Türkiye’de genel AR-GE harcamalarının milli gelire oranı gelişmiş ülkelerin

çok gerisindedir. AR-GE sonucu elde edilen kimya sanayii ileri teknoloji

ürünleri ithalatında, Türkiye 3.1 milyar Avro ile Avrupa Birliği üyesi dışındaki

Akdeniz ülkeleri arasında birinci sırada yer alırken, AR-GE sonucu elde edilen

ileri teknoloji ürünleri ihracatında Türkiye’nin payı ise sadece 158 milyon

Avro’dur
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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 ise % 12’ye yükselmiştir.



18

Kimya Sektörünün Alt Sektörleri

Bilindiği gibi kimya sektörü; tüketici ürünleri sektörü (sabun, deterjan,

kozmetik), temel kimyasallar (petrokimya, plastik, sentetik kauçuk, lastik,

suni elyaf, gübre), özel kimyasallar (boya, tarım ilaçları, anorganik

kimyasallar) ve ilaç sektörü gibi alt sektörleriyle çok geniş bir yelpazeye

sahiptir.
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 Petrokimya Sektörü

 Platik ve Kauçuk Sektörü

 Kompozit Ürünler Sektörü

 İnorganik Kimyasallar Sektörü

 Madencilik Sektörü

 Gübre Sektörü

 İlaç Sektörü

 Tarım İlaçları Sektörü

 Boya Sektörü

 Tüketici Kimyasalları Sektörü

 Tekstil Kimyasalları Sektörleri
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Türkiye Kimya Sektörü İçin 
Durum Analizi

Sektörün Güçlü Yönleri

Sektörel Güçlü Yönler

1. Mevcut yeraltı zenginlikleri

2. Ülkemizde bulunmayan hammaddelere, özellikle enerji 
hammaddelerine, olan yakınlık ve bu hammaddelerin ulaşım 
hatlarında bulunması

3. Dış ticaret becerisi

4. Mevcut ve potansiyel dış pazarlara yakınlık ve deniz-demir 
yolu ulaşımına uygun coğrafi konum

5. Kimya alanında yetişmiş insan gücünün bulunması

6. Tarıma dayalı kimyasallar için pazar potansiyelinin bulunması

7. Lojistik avantaj
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Sektör Dışı Güçlü Yönler

1. Ekonomik istikrarın sağlanması ile bunun korunması ve 

güçlendirilmesi için yapılan çalışmalar

2. Genç bir nüfusa sahip olunması

3. Eğitim ve araştırma kurumlarımızın özellikle teorik bilgi 

açısından yeterli seviyede bulunması

4. Yüksek girişimcilik potansiyeli ve dinamik iş ortamı

5. Alternatif enerji kaynaklarının kullanılabilmesine uygun iklim ve

coğrafi koşullar
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Sektörün Zayıf Yönleri

Sektörel Zayıf Yönler
1. Kimyasal üretimin genel olarak dağınık yapıda olması, yatay ve/veya 

dikey entegrasyonun olmaması
2. İleri teknolojiye dayalı olmayan ve katma değeri düşük üretim yapısının 

bulunması
3. Kimya sanayii için önemli girdilerden olan yerli ham petrol ve doğal gaz 

kaynaklarının yetersiz olması
4. Kimya sanayiinin ithalata dayalı üretim yapısı nedeniyle, girdi 

maliyetlerinin yüksekliği ve istikrarlı girdi tefariğinin güç olması
5. Sektör firmalarının genel olarak küçük ölçekli olmalarının yanında 

aralarında entegrasyonun bulunmayışı
6. Global ölçekli yerli firmaların az olması
7. İşgücünün niteliklerinin düşük olması, özellikle ara eleman sıkıntısının 

bulunması
8. Firmaların proses ve işgücü verimliliklerinin düşük olması
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9. Bazı çevre ülkelerinin hammadde ve bilgi altyapıları nedeniyle 
rekabet üstünlüğüne sahip olmalarına karşın ülkemiz kimya 
sanayiinin bu ölçekte rekabet üstünlüğü ortaya koyabilecek bir 
özelliğinin bulunmayışı
10. Piyasa gözetim denetiminin yetersiz olması ve kayıt dışı 
ekonominin yüksek olması
11. Sektör firmalarının altyapı eksikliklerinin bulunması
12. Sektörde firmaların uluslararası ve ulusal mevzuatı, pazar 
gelişmelerini tam olarak takip edemiyor olmaları
13. Ar-Ge ve yenilikçi faaliyetlerin yetersiz olması
14. KOBİ’lerde eğitim eksikliği
15. Sektörde yatırım ve üretim stratejilerinin eksikliği
16. AB uyum süreci ile daha da hızlanan mevzuat 
değişikliklerinin firmaları zorlaması
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Sektör Dışı Zayıf Yönleri

1. Türkiye’deki sermaye birikimindeki yetersizlik, sermaye yoğun bir 

sektör olan kimya sanayiini önemli ölçüde olumsuz etkilemektedir

2. Pahalı enerji, enerjideki yüksek vergiler firmaların rekabet güçlerini 

olumsuz etkilemektedir

3. Mevzuat uygulayıcı kurumların koordinasyonunun yetersizoluşu

4. Üniversite-sanayi-devlet işbirliğinin yetersiz olması

5. Sinai mülkiyet ve hukuk uygulamalarındaki eksiklikler

6. Yatırım ortamının istenilen düzeyde iyileştirilememi olması,

bürokratik işlemlerin fazla olması

7. Etkili kullanılabilecek bir sanayi envanterinin eksikliği
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Sektörün Fırsatları

Sektörel Fırsatlar

1. Ana girdi üreten ülkelere ve kimyasal ürün pazarlarına

yakınlık

2. Endüstri bölgeleri ve kümelenme alanındaki mevzuat

çalışmaları ve girişimler

3. Sektörün gittikçe artan bir özel sektör diyalog platformuna

sahip olması

4. Sektörün gerçekleşmekte olduğu ihracatın da etkisi ile

uluslararası standartlara uyma çalışmaları

5. Sektörde katma değeri yüksek kimyasal üretmek için 

gerekli hammadde kaynağı ve pazarın bulunmas

6. Ülkemizin doğal gaz ve petrol boru hatları bakımından 

köprü konumunda olması
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Sektör Dışı Fırsatlar

1. Ar-Ge için ayrılan fonlar, Ar-Ge’nin öneminin anlaşılması, AB 

desteklerinden yararlanabilme

2. Özel sektör yatırımlarının artma eğilimi

3. Uluslararası ticaretin artan ortamda serbestleşmesi

4. Yetişmiş genç insan gücü
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Sektörün Tehditleri

Sektörel Tehditler

1. Ar-Ge yetersizliği
2. Biyoteknoloji, nanoteknoloji konularında dünya ölçeğinin gerisinde kalma
3. Bürokraside konu uzmanlarının yeteri kadar eğitim alamaması, sektörü ve 

mevzuatı yönlendirememesi
4. İnsan sağlığı, iş güvenliği ve çevre korunması alanlarında henüz altyapısı 

olmayan yönetmelik ve uygulamalarla sektörün kaosa itilmesi
5. Yeni AB Direktifleri (REACH, CLP) ve diğer uluslararası düzenlemeler 

kapsamında ihracatta karşılaşılacak sorunlar
6. Kayıt dışı üretimin ülkenin uluslararası güvenilirliğini ve rekabet gücünü 

azaltması, sektörün gelişme potansiyelini zayıflatması
7. KOBİ’lerin vizyon ve misyon yetersizliği ile mevzuata uymadaki eğitim ve 

finansman eksikliği



28

Sektör Dışı Tehditler

1. Uzakdoğu’nun batı ülkeleri için cazibesi

2. Uygun yatırım yerlerinin bulunmaması

3. Yatırım mevzuatı uygulamalarının karmaşıklığı ve çok başlılığı

4.Yabancı sermayenin değer zinciri içerisinde ülke içindeki üretime daha az 

yer vererek proseslerin önemli bir kısmını ülke dışında gerçekleştirmesi

5. Eğitim eksikliği

6. Kurumlar arası işbirliği ve gerekli veri paylaşımı olmaması

7. Yatırımların ağırlıklı olarak hizmet sektöründe tercih edilmesi

8. Türkiye’nin bulunduğu bölgede ortaya çıkabilecek siyasi istikrarsızlık


