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 Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin Değerli Üyeleri,

2020 yılında Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları 
Birliğimiz de (AKMİB) bu ihracattan %22’lik pay alarak 3 milyar 
860 milyon dolar ihracat gerçekleştirmiştir.

Gerek emtia fiyatlarında yaşanan düşüşler gerek talep daralması 
kaynaklı sorunlar gerek küresel çapta korunma önlemleri sektörü 
zorlamıştır. Bu sıkıntılı ve zorlu döneme rağmen 2020 yılında 
Türkiye’nin en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci sektörü kimya 
sektörü olmuş, ihracatı bir önceki yıla oranla %18 artmış ve 16 
milyar 949 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

2020 yılı, ilk aylarından itibaren tüm dünyayı ve paralelinde 
ülkemizi de etkisi altına alan, hayatımızın her aşamasını derinden 
etkileyen, alışkanlıklarımızı değiştirmemize neden olan Covid 19 
’un getirdiği olumsuzluklara karşı güçlü mücadelelerin verildiği bir 
yıl oldu.

sektörümüzün avantajı olmuştur.

Genel Sekreterlik olarak Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimizin ülkemiz ve 
bölgemiz ihracatını artırmaya yönelik çalışma ve faaliyetlerini sürdürmeye devam edeceğiz.

Türkiye’de ihracatın lokomotif sektörlerinden olan Kimya sektörünün ürün bazında ihracatına bakıldığında, 
plastik ve plastikten mamul eşyaların 6 milyar 139 milyon dolar ile ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Bunu, 
3 milyar 121 milyon dolar ile mineral yakıtlar ve yağlar, 1 milyar 598 milyon dolar ile anorganik kimyasallar 
izlemektedir. Küresel pazardaki daralmadan dolayı mineral yakıtlardaki ihracatımızın azalmasına karşın, 
pandemi kaynaklı alınan tedbirlere ilaveten pazar çeşitliliğimiz ve tüm sektörlere dokunan ürün çeşitliliğimiz

Mehmet Ali Erkan

Saygılarımla,

   Genel Sekreter
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Avrupa Kimya Endüstrisi Konseyi (CEFIC) 2019 yılı verilerine göre, Dünya kimya sanayi cirosu 3.669 
Milyar Euro olarak gerçekleşmiştir. Dünya genelindeki kimya satış hacmi, 2018 yılında 3.525 Milyar Euro 
iken 2019’da yılında %4,1 oranında artmıştır. Toplam kimya sanayi satışlarında %14,8 ile AB27 ülkeleri 
ikinci sırada yer alırken, ABD % 13,8 ile üçüncü sırada yer almaktadır. BRICS ülkeleri (Brezilya, Rusya, 
Hindistan, Çin ve Güney Afrika) 2019 yılı verilerine göre dünya geneli kimyasal satışların % 47,2'sini 
oluşturmaktadır. AB27 ülkeleri ve ABD ile birlikte BRICS ülkeleri, küresel kimyasal satışlarının dörtte 
üçünden fazlasına sahip iken geri kalan kimya satışlarını ağırlıklı olarak Orta Doğu dahil Asya’daki 
gelişmekte olan ülkeler tarafından gerçekleştirilmektedir. 2019 yılında 1.488 Milyar Euro ile Çin dünya 
geneli kimyasal satışlarının % 40,6'sına katkıda bulunan dünyanın en büyük kimyasal üreticisidir.

DÜNYA TİCARETİ

Şekil 1. Dünyada kimyasal satışların bölgelere göre dağılımı

Dünya kimya sektöründe en çok ihraç edilen ürün grubu %42,6 ile mineral yağlar ve yakıtlar olarak 
gerçekleşmiştir. İkinci sırada plastik ve plastikten mamul eşyalar, üçüncü sırada ise eczacılık ürünleri yer 
almaktadır. 2019 yılında bir önceki yıla oranla birçok alt sektörde ihraç edilen ürün grubunda azalış 
gözlemlenirken, eczacılık ve kozmetik ürünlerinde ihracatta artış gözlemlenmiştir.

International Trade Center (ITC) verilerine göre; Dünya Kimya sektörü ihracatı 2019 yılında 4,63 
trilyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

DÜNYA KİMYA SEKTÖRÜ İHRACATI
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Tablo 1. Dünya Kimya Sektörü İhracatı (Bin ABD $)

Tablo 2. Türkiye Kimya Sektörü İthalat (Milyon ABD $)

TÜRKİYE KİMYA SEKTÖRÜ İTHALATI

TÜİK verilerine göre 2019 yılında Türkiye geneli kimya ithalatında 41,7 milyon dolar ile en fazla pay 
mineral yağlar ve yakıtlar, 11,8 milyon dolar ile plastik ve plastikten mamul eşya ikinci ve 5,9 milyon dolar ile 
organik kimyasallar üçüncü sıradadır. 2019 yılında Ülkelere göre değerlendirildiğinde ise Türkiye Kimya 
sektör ithalatında 14,1 milyon dolar ile birinci sırada Rusya Federasyonu, 4,6 milyon dolar ile ikinci sırada 
Almanya yer almaktadır.

TÜİK verilerine göre 2020 yılında Türkiye geneli kimya ithalatında 28,9 milyon dolar ile en fazla pay 
mineral yağlar ve yakıtlar, 11,8 milyon dolar ile plastik ve plastikten mamul eşya ikinci ve 5,9 milyon dolar ile 
organik kimyasallar üçüncü sıradadır. 2020 yılında Ülkelere göre değerlendirildiğinde ise Türkiye Kimya 
sektör ithalatında 7,9 milyon dolar ile birinci sırada Rusya Federasyonu, 4,6 milyon dolar ile ikinci sırada 
Almanya yer almaktadır.



2019 yılında Türkiye geneli kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı, 2018 yılına kıyasla, % 18,6 
oranında artış ile 20 milyar 570 milyon dolar olarak gerçekleşirken büyük bir başarı göstererek tüm ihracatta 
%11,4 lük pay ile otomotiv sektörünün ardından en fazla ihracat yapılan ikinci sektör olmuştur.

TÜRKİYE KİMYA SEKTÖRÜ İHRACATI 2019 DEĞERLENDİRMESİ

55



Sektörde ihracat yapılan ilk on ürünün artışları incelendiğinde 2018 yılına kıyasla en büyük artış %46 
ile mineral yağlar, mineral yakıtlar ve ürünlerde olurken anorganik kimyasallar, kauçuk eşya ve organik 
kimyasallarda düşüş dikkat çekmektedir.

Türkiye Geneli Kimyevi Maddeler ve Mamulleri sektöründe en fazla ihracat yapılan ürün grupları 
sıralamasında mineral yağlar, mineral yakıtlar ve ürünler %29,5 ile ilk sırada yer almaktadır. Bu grubu plastik 
ve mamuller ürünler %28 ile inorganik kimyasallar ise %8,9 ile izlemektedir.

Türkiye Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Sektörü İhracatı Ürün Grubu Değerlendirmesi

Türkiye Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Sektörü İhracatı Ülke Değerlendirmesi

Türkiye Geneli Kimyevi Maddeler ve Mamulleri sektörü ihracatı ülke bazında incelendiğinde, 2019 
yılında en fazla ihracat yapılan ülke %5,2 pay ile İspanya olmuştur.İspanya’yı sırasıyla 2018 yılına kıyasla 
%49 artışla Hollanda, %14 artışla Irak, %34 artışla İtalya ve %4 azalış ile Mısır izlemektedir.

AKDENİZ KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ SEKTÖR 
İHRACATI 2019 YILI DEĞERLENDİRMESİ

Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği olarak 2019 yılında ihracatımız 4 milyar 671 
milyon dolar olarak kaydedilmiş olup, Türkiye Geneli kimya sektör ihracatındaki payımız %22 olmuştur.



2019 yılında Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin en çok ihracat yaptığı 
ülkeler sırasıyla İspanya, Mısır, Hollanda, Malta ve Lübnan oldu. En fazla ihracat yaptığımız ülke %31 artışla 
626,471 milyon dolar ile İspanya olurken, sıralamada en çok dikkat çeken ülkeler ise %95 artış oranı ile 
Lübnan ve aynı oranda azalış ile Birleşik Devletler oldu.

Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği- En Fazla İhraç Edilen Ülkeler

Ürün Grupları
Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği - En Fazla İhraç Edilen

2019 yılında Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nden en fazla ihracat 
yapılan ürün grubu her dönem olduğu gibi 3 milyar 547 milyon dolarlık ihracatı ile mineral yakıtlar, mineral 
yağlar ve ürünler olurken, bu ürün grubunu bir önceki yıla oranla %3’lük artış sağlanan plastikler ve 
plastikten mamulleri ile %20’lik artış ile anorganik kimyasallar izledi. 2019 yılı ihracatında en fazla artış 
oranı ise %44 artışla kimyasal gübrelerde kaydedildi.



MİLLİ KATILIM FUAR ORGANİZASYONLARI

2019 YILI FAALİYETLERİ

Chicago /ABD
17-19 KASIM 2019

PLMA’s 2019 Private Label Trade Show

Şikago Başkonsolosumuz Sn.Ayşe Selcan Şanlı katılımcı firmalarımızı standlarında ziyaret ederek 
görüşmelerde bulunmuştur.

ABD’deki büyük zincir mağazalarındaki Özel Markalı (store brand, private label) ürünlerde yaşanan 
artış nedeniyle uluslararası üreticilerin ABD piyasasına ilgisini artırmaktadır. Yıldan yıla ABD’de özel 
markalı (pirvate label) ürünlerdeki büyüme ulusal markaları (national brand) geride bırakmaktadır. ABD’de 
private label ürünlerin piyasa payının birim satışların %25’ine ulaştığı ve ulusal markalardan daha hızlı 
büyüdü belirtilmektedir.

Mufak eşyası, ev eşyası, gıda ve gıda dışı ( kozmetik, güzellik ve bakım, ev eşyaları, Do it yourself 
ürünleri, ambalaj, hediyelik eşya, mum, hediyelik paketleme, süs eşyaları, ışıklandırma, puzzle vb boş vakit 
oyunları, temizlik ürünleri, giyim ve aksesuarları, v.b.) birçok sektöre yönelik ÖZEL MARKALI (store 
brands, private labels, private brands) ürünlerin sergilendiği söz konusu fuarda Türkiye Milli katılımı 204,6 
m2 alanda 15 firma ile gerçekleştirilmiştir.

17-19 Kasım 2019 tarihleri arasında Chicago / A.B.D.’de gıda ve gıda dışı sektörlerine yönelik olarak 
“PLMA's 2019 Private Label Trade Show” Fuarı'nın Türkiye milli katılım organizasyonu 6. kez Akdeniz 
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) tarafından başarı ile gerçekleştirilmiştir.

32 yıldan bu yana perakendeci ve toptancıların private label ürünleri için kaynak olarak gördükleri fuar 
Chicago’s Rosemont Convention Center’da gerçekleştirilmiş ve fuara 55 ülkeden 1450 katılımcı firma 
katılım sağlamış ve fuarı 5.400 yerli ve yabancı profesyonel ziyaretçi etmiştir. Söz konusu fuarda 33 ülke 
ulusal Pavilyonları ile katılım sağlamıştır. Küçük ve orta-boy firmalardan tanınmış marka yapıcılara (brand 
maker) kadar farklı büyüklükte firmalar fuara katılım sağlamaktadır.



14-23 Haziran 2019
Lefkoşa – KKTC

43. KKTC ULUSLARARASI FUARI

Akdeniz İhracatçı Birlikleri 14-23 Haziran 2019 tarihlerinde düzenlenen 43. KKTC Uluslararası 
Fuarı’na Türkiye’nin milli katılımını başarı ile gerçekleştirilmiştir. Belli bir sektörü veya ürün grubunu esas 
almayan, yılda bir kez yapılan ve çeşitli ürünlerin birlikte sergilenerek, mal ve hizmetlerin ticari tanıtımının 
yapıldığı genel nitelikli bir fuardır.

43. KKTC Uluslararası Fuarı kapsamında Türkiye Pavyonu Dış ve İç Alan olmak üzere iki bölümde yer 
almıştır. Katılımcı firmalar kendi alanında isim yapmış firmalar olup sergi ve tanıtım amaçlı stand 
konstrüksiyonu, nakliyesi dahil ücretsiz katılım sağlamıştır. 

İç alanda ürünlerini sergilemek üzere prestij amacıyla 22 büyük ölçekli firmaya yer verilmiştir. 
Hazırladığımız Türkiye Standında bize tahsis edilen alanın imkan verdiği ölçüde, sergi ve tanıtım amacıyla 
ülkemizde imal edilen ev - ofis mobilyaları, küçük ev aletleri, banyo ve mutfak dolapları, aksesuarları, 
paslanmaz madeni ve cam mutfak eşyaları, yatak-baza-başlık ve yastık çeşitleri, ev tekstil ürünleri gibi geniş 
bir ürün grubu ziyaretçilerin beğenisine sunulmuştur.

Dış alanda yine sergi ve tanıtım amaçlı katılım için ayrılan bölümde ise 10 firma; gıda, güneş enerjisi, 
şömine sergilenmiştir.

Fuarda ürünlerini sergilemek üzere prestij amacıyla ücretsiz olarak katılacak firmaların tespitinde; tüm 
İhracatçı Birliklerinden alınan sektör bazında Türkiye geneli ihracat yapan firmalar ile Birliklerin önerdiği 
firmalar ve sektör çeşitliliği dikkate alınarak Genel Sekreterliğimizin çalışması ile tespit edilen firmalar 
dikkate alınarak katılımları sağlanmaktadır. Fuar katılımı için yeterli talep alınmadığı durumda, doğrudan 
Genel Sekreterliğimize başvuruda bulunan firmalar arasından seçim yapılmaktadır. Fuara toplam 32 Türk 
firması Türkiye Pavilyonu altında katılım sağlamıştır.



●Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) olarak, Çukurova 
Üniversitesi’nin uygulayıcısı olduğu “Kimyasal Madde Üretim Teknolojileri Merkezi” Projesine Çukurova 
Teknokent, Adana Sanayi Odası, Adana Ticaret Odası, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Büyükşehir 
Belediyesi ve Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile proje ortaklığı sağlanmıştır.

● 14-16 Ekim 2019 tarihleri arasında İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenecek olan Argus Global Crude 
2019 etkinliğine katılım sağlanmıştır.

● Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) koordinasyonunda, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği (İKMİB) ile Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) 
ortaklığı ile, “Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Sektörü’nde 9. Ar-Ge Proje Pazarı” düzenlenmiştir.

● 18-20 Mart 2019 tarihleri arasında BAE/Dubai’de gerçekleştirilen Dubai Derma Fuarına yönelik olarak bir 
inceleme heyeti düzenlenmiştir.

● Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) ve DEİK organizasyonunda, 19-20.06.2019 tarihlerinde Irak’ın 
başkenti Bağdat’a yönelik olarak düzenlenen Bağdat Ticaret Heyeti organizasyonuna katılım sağlanmıştır.

● Hatay ili İskenderun ilçesinde Gümrük Laboratuvarı kurulması için TİM ve Bakanlıktan onay alınmış 
gerekli çalışmalar yapılmıştır.

● 09-11 Eylül 2019 tarihleri arasında Singapur’da 35.sü düzenlenen APPEC etkinliğine katılım sağlanmıştır.

● AKİB tarafından 14-23/06/2019 tarihleri arasında Lefkoşa / KKTC'de düzenlenen "43. KKTC Uluslararası 
Fuarı'na yönelik milli katılım organizasyonu düzenlenmiştir.

● 24.02.2019 - 01.03.2019 tarihleri arasında Londra’da gerçekleştirilen International Petroleum Week 
organizasyonuna katılım sağlanmıştır.

● T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan 2018-2019 Kimya Sektörü Değerlendirme Toplantısı’na katılım 
sağlanmıştır.

● Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) tarafından, 17-19/11/2019 
tarihleri arasında Chicago/ABD’de düzenlenen “PLMA” fuarına yönelik olarak milli katılım organizasyonu 
düzenlenmiştir.

YURT DIŞI ORGANİZASYONLAR, PROJELER VE İŞBİRLİKLERİ



● 20 Kasım 2019 tarihinde, Mersin’de, “Dış Ticaret Mevzuatı ve Döviz Kredileri” eğitimi düzenlenmiştir.
● 12 Aralık 2019 tarihinde, Mersin’de, “Dış Ticarette Temel Riskler ve Incoterms 2020 Değişiklikleri” 
eğitimi düzenlenmiştir.
● 19 Aralık 2019 tarihinde, Mersin’de, “Mersin Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerine Tedarik
Zinciri Eğitimi” düzenlenmiştir.
● 20 Aralık 2019 tarihinde, Mersin’de, “32 Sayılı Mevzuat Ve Eximbank Kredileri” eğitimi düzenlenmiştir.
● 25 Aralık 2019 tarihinde, Mersin’de, “Kobiler ve Endüstri 4.0 Eğitimi” eğitimi düzenlenmiştir.

● 12 Kasım 2019 tarihinde, Mersin-Mut’ta, “İhracatta Gümrük Mevzuatı” eğitimi düzenlenmiştir.

● 8 Kasım 2019 tarihinde, Hatay’da, “Uygulamalı Dış Ticaret Bilgisi Araştırma ve Uluslararası Pazarlama 
(İstihbarat) Eğitimi (2 Gün)” düzenlenmiştir.

● 6 Kasım 2019 tarihinde, Mersin’de, “Şirketlerde İhracat Verimliliği Geliştirme Uygulamaları” eğitimi 
düzenlenmiştir.

● 31 Ekim 2019 tarihinde, Kayseri’de, “Uygulamalı Dış Ticaret Bilgisi Araştırma ve Uluslararası Pazarlama 
(İstihbarat) Eğitimi (3 Gün)” düzenlenmiştir.
● 6 Kasım 2019 tarihinde, Mersin’de, “Şirketlerde İhracat Verimliliği Geliştirme Uygulamaları” eğitimi 
düzenlenmiştir.

● 24 Ekim 2019 tarihinde, Mersin’de, “İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi Paneli” eğitimi 
düzenlenmiştir.

● 22 Ekim 2019 tarihinde, Mersin’de, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgilendirme Semineri” 
düzenlenmiştir.

● 4 Ekim 2019 tarihinde, Mersin’de, “KOBİ İhracat Seferberliği (2 Gün)” eğitimi düzenlenmiştir.
● 2 Ekim 2019 tarihinde, Adana’da, “İnternetten Global Pazarlama Eğitimi” düzenlenmiştir.
● 23 Eylül 2019 tarihinde, Mersin’de, “Şirketlerde Pratik Stratejik Yönetim Uygulamaları” düzenlenmiştir.

● 14 Eylül 2019 tarihinde, Mersin’de, “Katılım Belgeli A’dan Z’ye Dış Ticaret Eğitim Programı (6 Hafta)” 
düzenlenmiştir.

● 8 Ağustos 2019 tarihinde, Hatay’da, “TCMB'nin 32 Sayılı Karar'ın İhracata İlişkin Hükümleri Türk 
Eximbank Kredileri ve Garanti Programları Eğitimi” düzenlenmiştir.

● 27 Temmuz 2019 tarihinde, Mersin’de, “Linkedin’e Giriş Linkedin Bireysel İmaj Yönetimi Linkedin İle 
Satış ve İş Geliştirme Linkedin Sales Navigator Üzerinden B2B Satış Eğitimi” düzenlenmiştir.

● 18 Temmuz 2019 tarihinde, Mersin’de, “İnternetten Global Pazarlama” eğitimi düzenlenmiştir.

● 6 Temmuz 2019 tarihinde, Mersin’de, “Etkili Sunum ve Hitabet Taktikleri Eğitimi (Katılım Sertifikalı)” 
düzenlenmiştir.

● 28 Haziran 2019 tarihinde, Mersin’de, “İhracata İlişkin Güncel Bankacılık Mevzuatı, 32 Sayılı Kararda 
Yapılan Değişiklik İle İlgili İhracat Bedellerine Getirilen Alış Yaptırma Zorunluluğu, Mahsup İşlemleri, 
Kambiyo Vergileri, Kobi Kredileri Eğitimi” düzenlenmiştir.

● 8 Mayıs 2019 tarihinde, Mersin’de, “Dış Ticaret ve Kambiyo Semineri” düzenlenmiştir.

● 10 Nisan 2019 tarihinde, Niğde’de, “Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri” düzenlenmiştir.
● 11 Nisan 2019 tarihinde, Karaman’da, “Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri” düzenlenmiştir.

● 9 Nisan 2019 tarihinde, Kayseri’de, “Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri” düzenlenmiştir.
● 22 Mart 2019 tarihinde, Osmaniye’de, “Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri” düzenlenmiştir.
● 21 Mart 2019 tarihinde, Hatay-Dörtyol’da, “Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri” düzenlenmiştir.
● 20 Mart 2019 tarihinde, Hatay’da, “Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri” düzenlenmiştir.
● 19 Mart 2019 tarihinde, Adana’da, “Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri” düzenlenmiştir.
● 18 Mart 2019 tarihinde, Mersin’de, “Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri” düzenlenmiştir.

EĞİTİM VE SEMİNERLER

2019 YILI FAALİYETLERİ

● 6 Kasım 2019 tarihinde, Mersin’de, “Şirketlerde İhracat Verimliliği Geliştirme Uygulamaları” eğitimi 
düzenlenmiştir.



YAYINLARIMIZ

AKİB AKTÜEL

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından ayda bir yayımlanan AKİB AKTÜEL dergisi 
ücretsiz dağıtılmaktadır.



2019 YILI DEVLET YARDIMLARI DESTEKLERİ

İHRACAT DESTEKLERİ

Türkiye sektör ihracatı ve AKMİB ihracatının, ülke ve ürün grubu bazında değerlendirmelerini içeren 
raporlar; aylık ve yıllık bazda hazırlanarak web sayfamızda yayınlanmaktadır.

SEKTÖR RAPORLARI

2019 YILI HUSUSİ DAMGALI PASAPORT İŞLEMLERİ

2019 YILI ÜYELİK İŞLEMLERİ





İHRACATÇILARI BİRLİĞİ’NİN
AKDENİZ KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ

Bu mevcudumuz ile, bir önceki yıl performansımız, döviz kur artışı, yıllık rekolte, talepler vs. gibi 
faktörler gözönüne alınarak 2019 yılı içerisinde 22.557.000,00 TL gelir elde edileceği tahmin olunmasına 
rağmen 2.903.411,59 TL noksanı ile 19.653.588,41 TL gelir elde edilmiştir.

Birliğimiz 2019 yılına 2.049 üye mevcudu ile girmiş, yıl içerisinde 359 üyenin kaydı yapılmış ve 80 
üyenin üyeliği açılmış olup, 2019 yılını 2.488 üye mevcudu ile tamamlamıştır.

KİMYA BİRLİĞİNİN 2019 YILI TAHMİNİ / GERÇEKLEŞEN HESAP ÖZETİDİR

2019 YILI GELİRLERİ:

2019 YILI GİDERLERİ :

2019 yılı içerisinde toplam olarak 22.557.000,00 TL gider yapılacağı tahmin olunmuş, ancak 
6.306.816,28 TL noksanı ile 16.250.183,72 TL harcama yapılmıştır.





2019 YILI NET GELİRİ :

2019 yılı sonu itibarıyle oluşan Brüt Gelir fazlasından; İlgili yasalar, yönetmelik ve talimatlar gereği, 
yasal ödemelerin ayırımı yapıldıktan sonraki bakiye 3.403.404,69 TL Yedek Akçe hesabına intikal ettirilmiş, 
yedek akçe toplamı 30.258.047,66 TL olmuştur.





AKDENİZ KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ
GENEL KURULU’NA

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin görevlendirdiği, bağımsız denetim kuruluşu olan DRT Yeminli Mali 
Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. firması tarafından, Birliklerin hesap ve işlemleri ile bunlarla ilgili 
kayıtların ve mali tabloların 5910 sayılı Kanun ile bu kanuna ilişkin yönetmelik, tebliğ ve talimatlar, Yönetim 
Kurulu kararları ile genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak 2019 yılında üçer aylık 
dönemler halinde yapmış olduğu inceleme sonuçlarının Genel Sekreterliğe ve Yönetim Kurulu Başkanlarına 
iletildiği ve varsa tespit edilen eksikliklerin değerlendirilerek düzeltildiği, düzenlenmiş olan rapor 
sonuçlarının olumlu olduğu görülmüştür.

DENETİM KURULU RAPORU

Bu kapsamda da;

Nak. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.

     Cevri SARIKAYA                                    Furkan BAYAZIT                                    Nejan HATKO
  Sarıkaya Boya Kim. Mad.                         Kayaş Kuru Buz İşl. A.Ş.                           Hatko Kauçuk A.Ş.

DENETİM KURULU ÜYELERİ

Arz olunur.

Genel Müdürlüğü ve TİM talimatlarına, Genel Kurul Kararları ve Yönetim Kurulunca alınan kararlara uygun 
olarak yerine getirildiği tespit edilmiştir.

Ayrıca, Birlik faaliyetleri ile ilgili işlemlerin 5910 Sayılı Kanun, İhracatçı Rejimi Kararı ile İhracat 
Yönetmeliği’ne, 5910 Sayılı Kanun uyarınca uygulamaya konulan Yönetmeliklere, Ticaret Bakanlığı İhracat

2019 yılı sonu itibariyle Birlik gelirlerinin 19.653.588,41-TL olarak, giderlerin ise 16.250.183,72 TL olarak 
gerçekleştiği; kasa ve banka mevcutları toplamının hesap bakiyelerine uygun olarak 10.409.230,77 TL 
olduğu, Birlik Yedek Akçe mevcudunun 30.258.047,66 TL olduğu, karşılığının banka hesaplarında ve 
Menkul Kıymetler hesabında (Eximbank Tahvil hesabı 19.385.090,47 TL) mevcut olduğu; kasa bakiye 
tespitlerinin aralıklarla yetkililer tarafından yapılarak mutabakatının sağlandığı tespit edilmiştir.

5910 Sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birliklerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun 
7’nci maddesi ile Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birliklerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında 
Yönetmeliğin 24’üncü maddesi kapsamında yıl boyunca muhtelif tarihlerde Denetim Kurulumuzca 
denetlenmiştir.

Bütçe ve muhasebe işlemleri ile ilgili belgeler sondaj usulü ile incelemeye tabi tutularak, yapılan işlemlerin 
5910 Sayılı Kanun ve Kanuna dayanılarak uygulamaya konulan Yönetmelikler ile Uygulama Usul ve 
Esaslarına, genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına ve genel kurul kararlarına uygun olarak 
yerine getirildiği, yapılan harcamaların yasal belgelere dayanarak yapıldığı, harcama belgelerinin bilgisayar 
kayıtlarıyla karşılaştırıldığında belge ve kayıtların mutabık olduğu, belgesiz harcama yapılmadığı, mahsup, 
tediye ve tahsil işlemlerine usule uygun olarak hazırlanarak kebir ve yevmiye defterlerine işlendiği, aylık 
mizan ve gelir-gider raporlarının muntazaman hazırlanarak Yönetim Kurulunun onayına sunulduğu, kasa ve 
banka hesap mevcutlarının muhasebe kayıtları ile mutabakatının sağlandığı, demirbaş kayıtlarının usule 
uygun olarak tutulduğu ve muhasebe hesapları ile mutabakatının sağlandığı, vergi ve sosyal güvenlik 
yükümlülüklerine dair ödemelerin zamanında yerine getirildiği görülmüştür.



2020 yılı tahmini bütçemiz; bir önceki yıl performansımız, bu yıl yapılabilecek ihracat miktarı,döviz kuru 
mevcut nisbi aidat oranı (0,0005), diğer faktörler dikkate alınarak yasalar, yönetmelik ve talimatlar 
çerçevesinde, bütçe gerekçe tekniğine göre , gelirlerinde % 23 artış öngörüsü ile hazırlanmıştır.

 2020 YILI TAHMİNİ BÜTÇEMİZ :



















 olarak tahmin olunmaktadır.

2019 yılı Aralık sonu itibariyle gerçekleşen gelirlerimiz dikkate alınarak 2020 yılı genel bütçeye % 
23,36 oranında ve 24.224.000 TL ile iştirak etmekteyiz.



AKDENİZ KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI 
BİRLİĞİ’NİN 2020 YILI BÜTÇE GEREKÇELERİ:

GELİRLER:

1-NİSBİ AİDATLAR: 2019 yılsonu gerçekleşen tutarlar üzerinden %34 artış öngörüsü ve TİM tarafından 
belirlenen ABD Dolar kuru 6,00-TL dikkate alınarak hesaplanmıştır.

2-DİĞER HİZMET KARŞILIĞI GELİRLER: 2019 yılı gerçekleşen tutarlar üzerinden; bireysel fuar 
başvurusu, ofismağaza başvurusu, marka desteği başvurusu, ATR, menşe belge gelirleri dikkate alınarak 
hesaplanmıştır.

-Yıllık Aidat ve Gecikme Zammı: Birliğin 2019 yılı sonu mevcut aktif 2.488 olan üye sayısı ve 2020 yılında 
işlem ve ihracat yapmayan üyelere yıllık aidat tahakkuk etmediği dikkate alınarak hesaplanmıştır.

3-ÜYE GELİRLERİ:
-Giriş Aidatı: 2020 yılında 350 yeni üye girişi yapılacağı tahmin olunarak hesaplanmıştır. 

4-FAİZ GELİRLERİ: Nakit durumu ve kıdem tazminatı faiz gelirleri dikkate alınarak 4.360.000 TL olarak 
belirlenmiştir.

5-KUR FARKI GELİRLERİ: Döviz mevduat hesaplarındaki tutarlar üzerinden olası kur artışları dikkate 
alınarak 40.000 TL olarak öngörülmüştür.

6-OLAĞAN GELİRLER: Demirbaş satış geliri, diğer olağan gelirler ile beraber %23,36 pay dikkate alınarak
bütçelenmiştir.

7-TİCARET VE ALIM HEYETİ ORGANİZASYON GELİRLERİ: Organizasyon gelirlerinde oluşabilecek 
artı bakiye dikkate alınarak 10.000 TL ile öngörülmüştür.

8-FUAR GELİRLERİ: Fuar gelir-gideri arasında oluşabilecek artı fark dikkate alınarak 15.000 TL 
öngörülmüştür.

GİDERLER:

Birliğimizin genel bütçeye iştirak oranı %23,36 ile müşterek giderler dikkate alınmıştır.

PERSONEL GİDERLERİ

1-BRÜT ÜCRETLER:
-Temel Ücret, Ek Gösterge, Taban Aylık, Kıdem Aylığı, İş Güçlüğü Tazminatı: 2019 yılında çalışmakta olan 
76 personel ve alınması düşünülen 6 personel üzerinden %12 zam öngörüsü üzerinden ve yapılabilecek kadro 
unvan değişiklikleri dikkate alınmak suretiyle hesaplanmış ve Birliğin 2020 yılı bütçe iştirak oranı olan 
%23,36 oranında yansıtılmıştır.



-Stajyer Ücretleri: Gerek lise öğrencileri ve gerekse üniversite öğrencilerinin ihtiyaca binaen stajyer olarak 
çalıştırılmaları nedeniyle asgari ücretin %30’u oranında ücret ödemesi yapılması sebebiyle %23,36 oranında 
bütçelenmiştir.

-Ulaşım Yardımı: Yeni yönetmelikte belirtilen tutarlar üzerinden bir genel sekreter yardımcısı dikkate 
alınarak %23,36 oranı ile hesaplanmıştır.

4-KANUN VE STATÜYE BAĞLI ÖDEME:

-İhbar Tazminatı: Personelin işten çıkışı durumunda verilebilecek ihbar tazminatı hesaplanmış ve %23,36 
oranı ile Birlik bütçesine konulmuştur.

-Lisan-Yüksek Lisans-Doktora Tazminatı: Mevzuatın ilgili maddeleri gereği %23,36 oranında 
hesaplanmıştır.

-SGK İşveren Prim Payı: 76 personel ve alınması düşünülen 6 personel üzerinden SGK %5 prim indirimi ve 
diğer indirimler dikkate alınarak %23,36 oranı ile hesaplanmıştır.
-İşsizlik Sigortası İşveren Prim Payı: 76 personel ve alınması düşünülen 6 personel üzerinden %2 işveren 
prim payı dikkate alınarak %23,36 oranı ile hesaplanmıştır.

-Ayni Yardım: Yılbaşı ve dini bayramlarda personele yönetim kurulu kararı ile verilmesi muhtemel ayni 
yardım tutarı %23,36 oranı ile hesaplanmıştır.

-Doğum, Ölüm, Evlenme Yardımı: Bekar ve yeni evli personel dikkate alınarak 2019 yılı gerçekleşen tutar 
üzerinden %23,36 oranı ile hesaplanmıştır.

-Mali Risk Tazminatı: %5 üzerinden muhasebe şubesindeki iki görevli personel dikkate alınarak %23,36 
oranında hesaplanmıştır.

-Kıdem Tazminatı: Çalışmakta olan personelin gerek emeklilik ve gerekse karşılıklı anlaşma yolu ile işten 
ayrılması durumunda ödenecek kıdem tazminatı hesaplanmış ve %23,36 oranı ile Birlik bütçesine 
yansıtılmıştır. 

-Yemek Yardımı: 76 personel ve alınması düşünülen 6 personel üzerinden aylık 22 işi günü olmak üzere 
günlük 24,84 TL üzerinden izin durumları ve fazla mesai yemek bedelleri dikkate alınarak %23,36 oranında 
hesaplanmıştır.

-Öğrenim Yardımı: Hâlihazırda personelin okuyan çocukları için verilen öğrenim yardımı dikkate alınarak 
%23,36 oranı ile hesaplanmış bulunmaktadır.

-Makam Tazminatı: Yeni yönetmelikte belirtilen tutarlar üzerinden bir genel sekreter, iki genel sekreter 
yardımcısı olduğu dikkate alınarak %23,36 oranında hesaplanmıştır.

5-DİĞER PERSONEL GİDERLERİ:

3-SOSYAL YARDIMLAR:

-Diğer Personel Giderleri: Diğer personel giderlerindeki tutar personel için olabilecek ve öngörülemeyen 
giderler için konulmuştur.

alınarak belirlenmiş olup aylık personel mesaisinde 22 saat sınırı dikkate alınarak %23,36 oranı ile 
hesaplanmıştır.

-Fazla Mesai: DFİF, Devlet yardımları, Teşvik ve Uygulama şubelerinde yapılabilecek fazla çalışma dikkate

2-ÜCRETE BAĞLI DİĞER ÖDEMELER:
-İkramiyeler: TİM ve İhracatçı Birlikleri yönetmeliğinin ilgili maddesi(Daimi hizmet sözleşmeli personele 
Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayları sonunda yılda dört defa giydirilmiş ücretleri tutarında ikramiye ödenir.) 
ve TİM’in tavsiye kararı gereği emekliliğini hak eden personelin emekliliği teşvik primi olarak 2-4-6’şar adet
ikramiye verilebilmesi dikkate alınarak %23,36 oranında bütçelenmiştir. -Performans Prim Ödemeleri: 
Personele, yönetim kurulu kararı ve TİM’in uygun görüşüne istinaden, TİM tarafından ilan edilen 
performans kriterleri ile belirlenen oranlarda, personelin Ocak-Haziran dönemi altı aylık performansı 
dikkate alınarak Temmuz ayında, Temmuz Aralık dönemi altı aylık performansı dikkate alınarak bu dönemi 
takip eden Ocak ayında olmak üzere yılda iki defa performans primi verilebileceği dikkate alınarak %23,36 
oranında bütçelenmiştir.



8-Danışmalık Giderleri: Avukatlık ücreti, teknik danışmanlık ve basın danışmanlık giderlerinde 2019 yılında 
gerçekleşen tutarlar, 2019 yılında imzalanan yeni sözleşmeler ve 2020 yılında alınacak hizmetler dikkate   
alınarak %23,36 oranında yansıtılmak ve 131.000 TL’ si yalın gider olmak üzere bütçelenmiştir.

9- Kira Gideri: Birlik merkezinde kullanılmakta olan ve kira sözleşmesi devam eden 1 adet araç ve araçların 
otopark giderleri ile Karaman irtibat bürosunun kirası dikkate alınarak %23,36 oranında bütçelenmiştir.

6-Taşıt Gideri: Araç yakıt giderleri, taşıt trafik ve kasko giderleri, tamir, bakım giderleri için 2019 yılı 
gerçekleşen tutar ve 2020 yılında alınacak 2 yeni araç dikkate alınarak %23,36 oranında bütçelenmiştir.

7-Sigorta Giderleri: Birlik merkezi hizmet binası ile irtibat bürolarının demirbaş ve bina sigorta bedelleri 
dikkate alınarak %23,36 oranında bütçelenmiştir.

4-Haberleşme Giderleri: Birlik merkezi ve irtibat bürolarının posta, telefon, cep telefonu, faks, kargo, 
internet hat giderlerinin 2019 yılı gerçekleşen tutarları dikkate alınarak %23,36 oranında bütçelenmiştir.

1-Yurtiçi Yolluk ve Seyahat Giderleri: Birlik yönetim kurulu üyeleri yurt içi konaklama ve ulaşım giderleri ve 
diğer müşterek ulaşım, konaklama, harcırah giderleri ile ilgili müşterek giderlerden %23,36 pay 
hesaplanmak suretiyle, yapılması muhtemel seyahatler dikkate alınarak bütçelenmiştir.

3-Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler: Elektrik, su, içme suyu, iş güvenliği, iş yeri hekimliği, temizlik, 
güvenlik, tercüme, tüketim ve temizlik malzeme giderleri ve diğer dışarıdan sağlanacak fayda ve hizmetler 
olmak üzere Birlik merkezi ve irtibat bürolarının 2019 yılı gerçekleşen tutarları üzerine gelen otomatik 
zamlar, asgari ücrete gelen zamlar ve yapılan sözleşmeler dikkate alınarak %23,36 oranında bütçelenmiştir.

11-Ticaret ve Alım Heyeti Organizasyon Giderleri: Henüz kapatılmamış ticaret heyeti hesapları ve 2020 
yılında yapılabilecek heyet giderleri dikkate alınarak 110.000 TL’si Birlik yalın gideri, geri kalan müşterek 
giderlerden %23,36 oranında bütçelenmiştir.

13-Temsil ve Ağırlama Giderleri: Birliklerin, kanun ve yönetmelikler ile kendisine verilen görevler 
çerçevesinde, kamu kurumlarının, üniversitelerin/öğrenim kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının 
düzenlediği tanıtım faaliyetlerine ve organizasyonlarına yönelik yapılan destekler ile Başkanlık makamını 

 YÖNETİM GİDERLERİ

12- Basın, Yayın, İlan, Reklam ve Abonelik Giderleri: Yılbaşı ve dini bayramlarda verilen ilanlar ile diğer 
basın ilan ve reklam giderleri dikkate alınarak 270.000 TL’si Birlik yalın gideri, geri kalan müşterek 
giderlerden %23,36 oranında bütçelenmiştir.

2-Yurt Dışı Yolluk Seyahat Giderleri: Birlik yönetim kurulu üyeleri yurt dışı konaklama ve ulaşım giderleri 
ve diğer müşterek ulaşım, konaklama, harcırah giderleri ile ilgili müşterek giderlerden %23,36 pay 
hesaplanmak suretiyle, yapılması muhtemel yurt dışı seyahatler dikkate alınarak bütçelenmiştir.

5-Bakım Onarım Giderleri: TİM e-birlik, SAP programı, Birlik merkezi ve irtibat bürolarının bina, demirbaş, 
taşıt, bilgisayar, bilgisayar program yazılım güncelleme giderlerinde 2019 yılı gerçekleşen tutarlar üzerine 
irtibat büroları bina ve demirbaşlarında alınan karar gereği yapılacak yenileme masrafları dikkate alınarak 
%23,36 oranında bütçelenmiştir.

10-Sergi Fuar Gideri: Sektör şubelerinden alınan görüş çerçevesinde 2020 yılında yapılması muhtemel fuar 
giderleri ve 2019 yılında kapanmamış fuar hesapları dikkate alınarak 1.210.000 TL’si Birlik yalın gideri, geri 
kalan müşterek giderlerden %23,36 oranında bütçelenmiştir.



26-Diğer Çeşitli Giderler: 2020 yılı için 40.000 TL’si Birlik yalın gideri, geri kalan müşterek giderler %23,36 
oranında bütçelenmiştir.

25-Araştırma Geliştirme Giderleri: İhracatı geliştirmeye yönelik oluşturulması muhtemel projeler dikkate 
alınarak Birlik yalın gideri olarak 350.000 TL, İskenderun Gümrük Müdürlüğü’nde yapılmış olan Gümrük 
Laboratuvarı yer tahsis bedeli karşılığı İskenderun Üniversitesine yaptırılacak konteynerler bedeli 250.000 
TL. olmak üzere 600.000 TL. bütçelenmiştir.

24- Şehir İçi Ulaşım Giderleri: Personel servis hizmeti bedeli ile diğer şehir içi ulaşım giderleri dikkate 
alınarak %23,36 oranında bütçelenmiştir.

23-Sektörle İlgili Eğitim Öğretim Kurumlarına Yardım Giderleri: 2020 yılında yapılması muhtemel 
kurumlar ile işbirliği giderleri ve dernek, kurumlara bağış ve yardım giderleri dikkate alınarak 400.000 TL’si 
Birlik yalın gideri, geri kalan müşterek giderler %23,36 oranında bütçelenmiştir.

22-Demirbaş, Yazılım ve Lisans Alım Giderleri: Eski monitör ve bilgisayarların yenilenebileceği ve diğer 
alınabilecek demirbaşlar dikkate alınarak %23,36 oranında bütçelenmiştir. 

temsilen yapılan ağırlamalar, verilen plaketler, gönderilen çiçekler/çelenkler vb. giderler için yaptıkları 
harcamalar dikkate alınarak 75.000 TL’si Birlik yalın gideri, geri kalan müşterek giderler %23,36 oranında 
bütçelenmiştir.

14-Organizasyon Giderleri: Birliklerin, kanun ve yönetmelikler çerçevesinde tanımlanan görevler 
kapsamında gerçekleştirdikleri organizasyonlar ile Bakanlıkça verilecek dış ticarete ilişkin diğer görevlere 
ilişkin düzenleyecekleri organizasyonlarda oluşacak giderler dikkate alınarak 500.000 TL’si Birlik yalın 
gideri, geri kalan müşterek giderler %23,36 oranında bütçelenmiştir.

15-Tanıtım Giderleri: AKİB Aktüel dergisi basımı, dağıtımı ve diğer giderleri ile gazete, dergi abonelik 
giderleri ve yurt dışı tanıtım giderleri dikkate alınarak 420.000 TL’si Birlik yalın gideri, geri kalan müşterek 
giderler %23,36 oranında bütçelenmiştir.

16-Vergi, Resim, Harç Giderleri: Birlik merkezi hizmet binası ve irtibat bürolarının emlak ve çevre temizlik 
vergileri, vergi ve SGK damga vergileri ve yapılacak sözleşmeler ile ilgili ödenecek damga vergileri dikkate 
alınarak %23,36 oranında bütçelenmiştir. 
 
17-Dava Takip ve Noter Giderleri: Devam eden ve olası davalar ile 2019 yılında gerçekleşen giderler dikkate 
alınarak 292.000 TL’si Birlik yalın gideri, geri kalan müşterek giderler %23,36 oranında bütçelenmiştir. 

18-Banka Havale ve Tahsil Giderleri: 2020 yılında gerçekleşebilecek olası masraflar dikkate alınarak 
%23,36 oranında bütçelenmiştir.

19-Kırtasiye ve Büro Malzeme Alım Giderleri: 2019 gerçekleşen kırtasiye ve büro malzeme alım giderleri ve
takvim ve ajanda basım giderleri dikkate alınarak 88.000 TL’si Birlik yalın gideri, geri kalan müşterek 
giderler %23,36 oranında bütçelenmiştir.

20-Eğitim Giderleri: 2020 yılında üye firmalara verilmesi planlanan muhtemel eğitim giderleri ile personele 
verilmesi kararlaştırılan yabancı dil, yüksek lisans, doktora eğitimleri dikkate alınarak %23,36 oranında 
bütçelenmiştir.

21-Mesleki Kuruluş Üyelik Aidatı: 2019 yılı müşterek mesleki üyelik aidatları ve Birliğin üyelik aidat 
giderleri dikkate alınarak %23,36 oranında bütçelenmiştir.



2-TİM Katkı Payı: 2020 yılı tahmin edilen gelirleri üzerinden %8 olarak hesaplanmış ve bütçelenmiştir.

1-Döner Sermaye İşletmesi Katkı Payı %2,5: 2020 yılı tahmin edilen gelirleri üzerinden %2,5 olarak 
hesaplanmış ve bütçelenmiştir.

27-Ortak Giderlere Katılım Payı: Eski hizmet binası, Buğdaycı apartmanındaki dairemiz ile irtibat 
bürolarının aidat vb. giderleri dikkate alınarak %23,36 oranında bütçelenmiştir.

3-İhracatçı Birlikleri Müşterek Hesap Katkı Payı: 2020 yılı tahmin edilen gelirleri üzerinden %8 olarak 
hesaplanmış ve bütçelenmiştir.

4-Kıdem Tazminatı Karşılık Hesabı: 2019 yılsonu mevcut personelin 2020 yılında ilave edilmesi gereken 
karşılık tutarı hesaplanmış ve %23,36 olarak bütçelenmiştir.

YASAL KATILIMLAR:



2020ÇALIŞMA RAPORU
ANNUAL REPORT



2020 yılı ihracat rakamları incelendiğinde ise Türkiye Geneli Kimyevi Maddeler Ve Mamulleri 
Sektöründen yapılan ihracat %11’lik azalışla 18 milyar 263 milyon dolar olarak gerçekleşirken, aynı 
dönemde AKİB ’den yapılan ihracat %44,5’lik azalışla 2 milyar 597 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 
Türkiye geneli sektör ihracatı %10,8 ’lik pay ile otomotiv sektörünün ardından en fazla ihracat yapılan ikinci 
sektör olmuştur.

TÜRKİYE KİMYA SEKTÖRÜ İHRACATI 2020 DEĞERLENDİRMESİ



Türkiye Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Sektörü İhracatı Ürün Grubu Değerlendirmesi

Türkiye Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Sektörü İhracatı Ülke Değerlendirmesi

Türkiye Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 2020 yılı Ocak-Aralık dönemi ihracatı ülkeler bazında 
incelendiğinde; Irak’ın 1 milyar 009 milyon dolar ile ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Bunu, 932 milyon 
dolar ile Almanya, 876 milyon dolar ile Hollanda izlemektedir.

Türkiye Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 2020 yılı Ocak-Aralık dönemi sektörel ihracatı ürün grubu bazında 
incelendiğinde; plastikler ve mamuller 6 milyar 139 milyon dolar ile ilk sırada yer aldığı görülmektedir. 
Bunu, 3 milyar 121 milyon dolar ile mineral yakıtlar ve yağlar, 1 milyar 598 milyon dolar ile anorganik 
kimyasallar izlemektedir.

AKDENİZ KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ SEKTÖR 
İHRACATI 2020 YILI DEĞERLENDİRMESİ

Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği - En Fazla İhraç Edilen Ürün Grupları



Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği- En Fazla İhraç Edilen Ülkeler

Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin 2020 yılı Ocak-Aralık ayı ihracatı 
ürün gruplarına göre incelendiğinde; mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünlerin ve 1 milyar 521 milyon 
dolar ile ilk sırada, plastikler ve mamullerinin 390 milyon dolar ile ikinci sırada, anorganik kimyasalların ise 
265 milyon dolar ile üçüncü sırada yer aldığı görülmektedir.

Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin 2020 yılı Ocak-Aralık dönemi 
ihracatı ülkelere göre incelendiğinde; Hollanda’nın 392 milyon dolar ile ilk sırada, ve 162 milyon dolarlık 
ihracat ile İspanya’nın ikinci sırada, 153 milyon dolarlık ihracat ile İtalya’nın üçüncü sırada yer aldığı 
görülmektedir. 2019 yılının aynı dönemine kıyasla, ilk 10 sırada yer alan ülkeler bazında ihracatta düşüş 
yaşanmıştır.



EĞİTİM VE SEMİNERLER

2020 YILI FAALİYETLERİ

● 22-23 Şubat 2020 tarihinde, Mersin’de, “Trademap ve İstihbarat Eğitimi” eğitimi düzenlenmiştir.

● 15 Haziran 2020 tarihinde, çevrimiçi olarak, “Ticaret Müşavirleriyle Ülke Sohbetleri (ÇİN)” webinarı 

düzenlenmiştir.

● 31 Haziran - 01 Temmuz 2020 tarihinde, çevrimiçi olarak, “Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerileri (2 Gün 4 

Başlık)” düzenlenmiştir.

● 15 Haziran 2020 tarihinde, çevrimiçi olarak, “Dijital Ticaret ve İhracat Webinar Serisi 3 (GlobalPiyasa + 

TradeAtlas)” düzenlenmiştir.

● 18 Haziran 2020 tarihinde, çevrimiçi olarak, “Dijital Ticaret ve İhracat Webinar Serisi 6 (AliExpress)” 

düzenlenmiştir.

● 21 Mayıs 2020 tarihinde, çevrimiçi olarak, “Dijital Ticaret ve İhracat Webinar Serisi 1 (BAKANLIK)” 

düzenlenmiştir.
● 22 Mayıs 2020 tarihinde, çevrimiçi olarak, “Küresel Virüs Salgını Döneminde ve Sonrasında İşletme 

Stratejileri” eğitimi düzenlenmiştir.

● 13 Haziran- 11 Temmuz 2020 tarihinde, çevrimiçi olarak, “Online A'dan Z'ye Dış Ticaret Eğitimi (5 

Haftasonu 36 saat) düzenlenmiştir.

● 8 Temmuz 2020 tarihinde, çevrimiçi olarak, “Dijital Ticaret ve İhracat Webinar Serisi 8 (Turkishexporter)” 

düzenlenmiştir.

● 21 Mayıs 2020 tarihinde, çevrimiçi olarak, “Ticaret Müşavirleriyle Ülke Sohbetleri (IRAK)” webinarı 

düzenlenmiştir.

● 4 Haziran 2020 tarihinde, çevrimiçi olarak, “Dijital Ticaret ve İhracat Webinar Serisi 2 (PTT + N11)” 

düzenlenmiştir.

● 5 Şubat 2020 tarihinde, Antakya-Hatay’da, “E-İhracat Eğitimi” düzenlenmiştir.

● 1 Haziran 2020 tarihinde, çevrimiçi olarak, “Ticaret Müşavirleriyle Ülke Sohbetleri (RUSYA)” webinarı 

düzenlenmiştir.

● 14 Ocak 2020 tarihinde, Mersin’de, “İŞKUR İstihdam Destekleri Semineri” düzenlenmiştir.
● 9 Ocak 2020 tarihinde, Mersin’de, “İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitim Programı” düzenlenmiştir.

● 8 Haziran 2020 tarihinde, çevrimiçi olarak, “Ticaret Müşavirleriyle Ülke Sohbetleri (ALMANYA)” 

webinarı düzenlenmiştir.

● 17 Haziran 2020 tarihinde, çevrimiçi olarak, “Dijital Ticaret ve İhracat Webinar Serisi 5 (HepsiBurada)” 

düzenlenmiştir.

● 8 Ocak 2020 tarihinde, Mersin’de, “Kurumsal İletişim Eğitim Programı” eğitimi düzenlenmiştir.

● 16 Haziran 2020 tarihinde, çevrimiçi olarak, “Dijital Ticaret ve İhracat Webinar Serisi 4 (AliBaba)” 

düzenlenmiştir.

● 6 Ağustos 2020 tarihinde, çevrimiçi olarak, “Dijital Ticaret ve İhracat Webinar Serisi 10 (E-Ticaretin 

Hukuki Boyutu)” düzenlenmiştir.

● 20 Mayıs 2020 tarihinde, çevrimiçi olarak, “Covid 19 sonrası için 3D Planı (Dayanıklılık, Değişim, 

Dönüşüm)” eğitimi düzenlenmiştir.

● 10 Temmuz 2020 tarihinde, çevrimiçi olarak, “Dijital Ticaret ve İhracat Webinar Serisi 9 (DHL)” 

düzenlenmiştir.

● 22 Haziran 2020 tarihinde, çevrimiçi olarak, “Dijital Ticaret ve İhracat Webinar Serisi 7 (T-Sort ve 

Ticimax)” düzenlenmiştir.

● 27 Şubat 2020 tarihinde, Mersin’de, “Ülke Bilgilendirme Semineri (ABD, Filipinler, Güney Kore, 

Polonya, Romanya, Ukrayna)” eğitimi düzenlenmiştir.



Türkiye sektör ihracatı ve AKMİB ihracatının, ülke ve ürün grubu bazında değerlendirmelerini içeren
raporlar; aylık ve yıllık bazda hazırlanarak web sayfamızda yayınlanmaktadır.

● 17 Eylül 2020 tarihinde, çevrimiçi olarak, “Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri” eğitimi düzenlenmiştir.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından ayda bir yayımlanan AKİB AKTÜEL dergisi

AKİB AKTÜEL

● 21 Eylül 2020 tarihinde, çevrimiçi olarak, “Dijital Ticaret ve İhracat Webinar Serisi 11 (Ortadoğu ve 

Afrika'ya E-ihracat Fırsatları)” düzenlenmiştir.

YAYINLARIMIZ

ücretsiz dağıtılmaktadır.

● 3 Aralık 2020 tarihinde, çevrimiçi olarak, “İhracatçılar için Blockchain ve Fintech Eğitimi” düzenlenmiştir.

● 4 Kasım 2020 tarihinde, çevrimiçi olarak, “KOBİ'ler ve Endüstri 4.0” eğitimi düzenlenmiştir.

● 22 Ağustos 2020 tarihinde, çevrimiçi olarak, “Dış Ticarette Riskler” webinarı düzenlenmiştir.

● 28 Aralık 2020 tarihinde, çevrimiçi olarak, “Çalışanlar için Endüstri 4.0 ve Dijital Dönüşümün Temelleri” 

eğitimi düzenlenmiştir.

● 16 Kasım 2020 tarihinde, çevrimiçi olarak, “Dış Ticarette Kullanılan Poliçeler - P/N Promissory Note 

Özellikleri ve Finansmanda Kullanılması” eğitimi düzenlenmiştir.

●8 Ağustos 2020 tarihinde, çevrimiçi olarak, “Akreditif Eğitimi” düzenlenmiştir.

● 21 Ekim 2020 tarihinde, çevrimiçi olarak, “Yatırım ve Yatırım Süreçleri” eğitimi düzenlenmiştir.

● 07-11 Eylül 2020 tarihinde, çevrimiçi olarak, “Finansal Yönetim Eğitimi (5 Gün)” düzenlenmiştir.

● 30 Eylül-01 Ekim 2020 tarihinde, çevrimiçi olarak, “İstihbarat Eğitimi” düzenlenmiştir.

SEKTÖR RAPORLARI

● 8 Ekim 2020 tarihinde, çevrimiçi olarak, “Dış Ticarette Teslim Şekilleri” eğitimi düzenlenmiştir.

● 27 Kasım 2020 tarihinde, çevrimiçi olarak, “Adana A.T. Bilim ve Teknoloji Ünv. Dış Ticaret Klubü ile 

TeaTalks etkinliği.” düzenlenmiştir.



2020 YILI HUSUSİ DAMGALI PASAPORT İŞLEMLERİ

2020 YILI DEVLET YARDIMLARI DESTEKLERİ

İHRACAT DESTEKLERİ

2020 YILI ÜYELİK İŞLEMLERİ



2020 YILINDA BASINDA AKMİB



● Üye firmalarımızın sorunlarına ilişkin yapılacak başvuruların hızlı bir şekilde çözümlenebilmesi için 

gerekli girişimlerde bulunmak,

● Sektörümüzün ihracatına yönelik aylık raporlar hazırlamak,

● İhracat potansiyelimizin arttırılmasını, sektör sorunlarının en kısa zamanda çözüme kavuşturulmasını, 

ihracatın arttırılabilmesini teminen oluşan görüşlerin ilgili mercilere aktarılması ve çözümlenmesi 

hususundaki çalışmalara devam etmek,

2021 YILI İŞ PLANI

● Kimya sektörü için potansiyel arz eden dış pazarlarda, üyelerimizin pazar payını arttırmak ve yeni pazarlar 

bulmalarına destek olmak amacıyla milli katılım fuar organizasyonları düzenlemeye devam etmek,

● AKMİB Yönetim Kurulu tarafından 2019 Yılı Hedef Ülkeleri olarak belirlenen ülkelere yönelik sektörel 

ticaret heyeti, alım heyeti gibi pazara giriş faaliyetleri düzenlemek,

● Üyelerimizin ihracata yönelik ihtiyaç duydukları alanlarda ve sektöre ilişkin teknik eğitimler düzenlemek,



AKDENİZ KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI 

BİRLİĞİ'NİN

2020 YILI GELİRLERİ:

Birliğimiz 2020 yılına 2.488 üye mevcudu ile girmiş, yıl içerisinde 441 üyenin kaydı yapılmış ve 11 üyenin 

üyeliği kapanmış olup, 2020 yılını 2.918 üye mevcudu ile tamamlamıştır.

Bu mevcudumuz ile, bir önceki yıl performansımız, döviz kur artışı, yıllık rekolte, talepler vs. gibi faktörler 

gözönüne alınarak 2020 yılı içerisinde 24.224.000,00 TL gelir elde edileceği tahmin olunmasına rağmen 

8.535.299,60 TL noksanı ile 15.688.700,40 TL gelir elde edilmiştir. 

KİMYA BİRLİĞİNİN 2020 YILI TAHMİNİ / GERÇEKLEŞEN HESAP ÖZETİDİR

2020 YILI GİDERLERİ :

2020 yılı içerisinde toplam olarak 17.197.000,00 TL gider yapılacağı tahmin olunmuş, ancak 8.879.934,02 

TL noksanı ile 8.317.065,98 TL harcama yapılmıştır.





2020 YILI NET GELİRİ: 

2020 yılı sonu itibariyle oluşan Brüt Gelir fazlasından; İlgili yasalar, yönetmelik ve talimatlar gereği, 

yasal ödemelerin ayırımı yapıldıktan sonraki bakiye 7.371.634,42 TL Yedek Akçe hesabına intikal ettirilmiş, 

yedek akçe toplamı 36.916.137,13 TL olmuştur. 



2021 yılı tahmini bütçemiz; bir önceki yıl performansımız, bu yıl yapılabilecek ihracat miktarı, döviz 

kuru mevcut nisbi aidat oranı (0,0005), diğer faktörler dikkate alınarak yasalar, yönetmelik ve talimatlar 

çerçevesinde, bütçe gerekçe tekniğine göre, gelirlerinde % 33 artış öngörüsü ile hazırlanmıştır. 

2021 YILI TAHMİNİ BÜTÇEMİZ:
 













olarak tahmin olunmaktadır. 

2020 yılı Aralık sonu itibariyle gerçekleşen gelirlerimiz dikkate alınarak 2021 yılı genel bütçeye % 
21,40 oranında ve 20.861.000 TL ile iştirak edilmektedir. 



AKDENİZ KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ'NİN
2020 YILI GERÇEKLEŞEN GELİR-GİDER TABLOSU





Arz olunur. 

DENETİM KURULU ÜYELERİ 

  Sarıkaya Boya Kim. Mad.                         Kayaş Kuru Buz İşl. A.Ş.                           Hatko Kauçuk A.Ş.
     Cevri SARIKAYA                                    Furkan BAYAZIT                                    Nejan HATKO

Nak. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.

Ayrıca, Birlik faaliyetleri ile ilgili işlemlerin 5910 Sayılı Kanun ve 5910 Sayılı Kanun uyarınca uygulamaya 
konulan Yönetmeliklere, Uygulama usul ve esaslarına, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü ve TİM 
talimatlarına, Genel Kurul Kararları ve Yönetim Kurulunca alınan kararlara uygun olarak yerine getirildiği 
tespit edilmiştir. 

2020 yılı sonu itibariyle Birlik gelirlerinin 19.653.588,41-TL olarak, giderlerin ise 16.250.183,72 TL olarak 
gerçekleştiği, kasa ve banka mevcutları toplamının hesap bakiyelerine uygun olarak 15.400.000,00 TL 
olduğu, Birlik Yedek Akçe Mevcudunun 17.531.046,66 TL. olduğu, karşılığının banka hesaplarında ve 
Menkul Kıymetler hesabında (Eximbank Tahvil hesabı 19.385.090,47 TL.) mevcut olduğu: kasa bakiye 
tespitlerinin aralıklarla yetkililer tarafından yapılarak mutabakatının sağlandığı tespit edilmiştir. 

Bütçe ve muhasebe işlemleri ile ilgili belgeler sondaj usulü ile incelemeye tabi tutularak, yapılan işlemlerin 
5910 Sayılı Kanun ve Kanuna dayanılarak uygulamaya konulan Yönetmelikler ile Uygulama Usul ve 
Esaslarına, genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına ve genel kurul kararlarına uygun olarak 
yerine getirildiği, yapılan harcamaların yasal belgelere dayanarak yapıldığı, harcama belgelerinin bilgisayar 
kayıtlarıyla karşılaştırıldığında belge ve kayıtların mutabık olduğu, belgesiz harcama yapılmadığı, mahsup, 
tediye ve tahsil işlemlerine usule uygun olarak hazırlanarak kebir ve yevmiye defterlerine işlendiği, aylık 
mizan ve gelir-gider raporlarının muntazaman hazırlanarak Yönetim Kurulunun onayına sunulduğu, kasa ve 
banka hesap mevcutlarının muhasebe kayıtları ile mutabakatının sağlandığı, demirbaş kayıtlarının usule 
uygun olarak tutulduğu ve muhasebe hesapları ile mutabakatının sağlandığı, vergi ve sosyal güvenlik 
yükümlülüklerine dair ödemelerin zamanında yerine getirildiği görülmüştür. 

Bu kapsamda da; 

5910 Sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birliklerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun 
7'nci maddesi ile Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birliklerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında 
Yönetmeliğin 24'üncü maddesi kapsamında yıl boyunca muhtelif tarihlerde Denetim Kurulumuzca 
denetlenmiştir. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin görevlendirdiği, bağımsız denetim kuruluşu olan DRT Yeminli Mali 
Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. firması tarafından, Birliklerin hesap ve işlemleri ile bunlarla ilgili 
kayıtların ve mali tabloların 5910 sayılı Kanun ile bu kanuna ilişkin yönetmelik, tebliğ ve talimatlar, Yönetim 
Kurulu kararları ile genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak 2020 yılında üçer aylık 
dönemler halinde yapmış olduğu inceleme sonuçlarının Genel Sekreterliğe ve Yönetim Kurulu Başkanlarına 
iletildiği ve varsa tespit edilen eksikliklerin değerlendirilerek düzeltildiği, düzenlenmiş olan rapor 
sonuçlarının olumlu olduğu görülmüştür. 

GENEL KURULU'NA 

DENETİM KURULU RAPORU 

AKDENİZ KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 



AKDENİZ KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ'NİN 
021 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ



AKDENİZ KİMYEVİ MADDELER VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI 
BİRLİĞİ'NİN 2021 YILI BÜTÇE GEREKÇELERİ: 

GELİRLER 

5-KUR FARKI GELİRLERİ: Döviz mevduat hesaplarındaki tutarlar üzerinden olası kur artışları dikkate 
alınarak 40.000 TL olarak öngörülmüştür. 

6-OLAĞAN GELİRLER: Demirbaş satış geliri, diğer olağan gelirler ile beraber %23,36 pay dikkate alınarak 
bütçelenmiştir. 

2-DİĞER HİZMET KARŞILIĞI GELİRLER: 2020 yılı gerçekleşen tutarlar üzerinden; bireysel fuar 
başvurusu, ofis-mağaza başvurusu, marka desteği başvurusu, ATR, menşe belge gelirleri dikkate alınarak 
hesaplanmıştır. 

3-ÜYE GELİRLERİ: 
-Giriş Aidatı: 2021 yılında 425 yeni üye girişi yapılacağı tahmin olunarak hesaplanmıştır. 

4-FAİZ GELİRLERİ: Nakit durumu ve kıdem tazminatı faiz gelirleri dikkate alınarak 4.300.000 TL olarak 
belirlenmiştir. 

-Temel Ücret, Ek Gösterge, Taban Aylık, Kıdem Aylığı, İş Güçlüğü Tazminatı: 2020 yılında çalışmakta olan 
77 personel ve alınması düşünülen 1 personel üzerinden %10 zam öngörüsü üzerinden ve yapılabilecek kadro 
unvan değişiklikleri dikkate alınmak suretiyle hesaplanmış ve Birliğin 2021 yılı bütçe iştirak oranı olan 
%21,40 oranında yansıtılmıştır. 

1-BRÜT ÜCRETLER: 

1-NİSBİ AİDATLAR: 2020 yılsonu gerçekleşen tutarlar üzerinden %32 artış öngörüsü ve TİM tarafından 
belirlenen ABD Dolar kuru 7,50-TL dikkate alınarak hesaplanmıştır. 

-Yıllık Aidat ve Gecikme Zammı: Birliğin 2020 yılı sonu mevcut aktif 2.918 olan üye sayısı ve 2021 yılında 
işlem ve ihracat yapmayan üyelere yıllık aidat tahakkuk etmediği dikkate alınarak hesaplanmıştır. 

PERSONEL GİDERLERİ 

Birliğimizin genel bütçeye iştirak oranı %21,40 ile müşterek giderler dikkate alınmıştır. 

7-TİCARET VE ALIM HEYETİ ORGANİZASYON GELİRLERİ: Organizasyon gelirlerinde oluşabilecek 
artı bakiye dikkate alınarak 10.000 TL ile öngörülmüştür. 

GİDERLER 

8-FUAR GELİRLERİ: Fuar gelir-gideri arasında oluşabilecek artı fark dikkate alınarak 15.000 TL 
öngörülmüştür. 

2-ÜCRETE BAĞLI DİĞER ÖDEMELER: 

-İkramiyeler: TİM ve İhracatçı Birlikleri yönetmeliğinin ilgili maddesi(Daimi hizmet sözleşmeli personele 
Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayları sonunda yılda dört defa giydirilmiş ücretleri tutarında ikramiye ödenir.) 
ve TİM'in tavsiye kararı gereği emekliliğini hak eden personelin emekliliği teşvik primi olarak 2-4-6'şar adet 
ikramiye verilebilmesi dikkate alınarak %21,40 oranında bütçelenmiştir. 



-Performans Prim Ödemeleri: Personele, yönetim kurulu kararı ve TİM’in uygun görüşüne istinaden, TİM 
tarafından ilan edilen performans kriterleri ile belirlenen oranlarda, personelin Ocak-Haziran dönemi altı 
aylık performansı dikkate alınarak Temmuz ayında, Temmuz-Aralık dönemi altı aylık performansı dikkate 
alınarak bu dönemi takip eden Ocak ayında olmak üzere yılda iki defa performans primi verilebileceği 
dikkate alınarak %21,40 oranında bütçelenmiştir.

-Kıdem Tazminatı: Çalışmakta olan personelin gerek emeklilik ve gerekse karşılıklı anlaşma yolu ile işten 
ayrılması durumunda ödenecek kıdem tazminatı hesaplanmış ve %21,40 oranı ile Birlik bütçesine 
yansıtılmıştır.

-Mali Risk Tazminatı: %5 üzerinden muhasebe şubesindeki iki görevli personel dikkate alınarak %21,40 
oranında hesaplanmıştır.

-İşsizlik Sigortası İşveren Prim Payı: 77 personel ve alınması düşünülen 1 personel üzerinden %2 işveren 
prim payı dikkate alınarak %21,40 oranı ile hesaplanmıştır.

-Yemek Yardımı: 77 personel ve alınması düşünülen 1 personel üzerinden aylık 22 işi günü olmak üzere 
günlük 27,00 TL üzerinden izin durumları ve fazla mesai yemek bedelleri dikkate alınarak %21,40 oranında 
hesaplanmıştır.

-Doğum, Ölüm, Evlenme Yardımı: Bekar ve yeni evli personel dikkate alınarak 2020 yılı gerçekleşen tutar 
üzerinden %21,40 oranı ile hesaplanmıştır.

-Öğrenim Yardımı: Hâlihazırda personelin okuyan çocukları için verilen öğrenim yardımı dikkate alınarak 
%21,40 oranı ile hesaplanmış bulunmaktadır.

-Ulaşım Yardımı: Yeni yönetmelikte belirtilen tutarlar üzerinden bir genel sekreter yardımcısı dikkate 
alınarak %21,40 oranı ile hesaplanmıştır.

-Sağlık Yardımı, Sağlık Sigortası giderleri: Yeni yönetmelikte belirtilen personel tamamlayıcı sağlık sigortası 
pirim tutarları üzerinden ve bir genel sekreter yardımcısı dikkate alınarak %21,40 oranı ile hesaplanmıştır.

-Ayni Yardım: Yılbaşı ve dini bayramlarda personele yönetim kurulu kararı ile verilmesi muhtemel ayni 
yardım tutarı %21,40 oranı ile hesaplanmıştır.

4-KANUN VE STATÜYE BAĞLI ÖDEME

-SGK İşveren Prim Payı: 77 personel ve alınması düşünülen 1 personel üzerinden SGK %5 prim indirimi ve 
diğer indirimler dikkate alınarak %21,40 oranı ile hesaplanmıştır.

-Lisan-Yüksek Lisans-Doktora Tazminatı: Mevzuatın ilgili maddeleri gereği %21,40 oranında 
hesaplanmıştır.

-Fazla Mesai: DFİF, Devlet yardımları, Teşvik ve Uygulama şubelerinde yapılabilecek fazla çalışma dikkate 
alınarak belirlenmiş olup aylık personel mesaisinde 22 saat sınırı dikkate alınarak %21,40 oranı ile 
hesaplanmıştır.

-Makam Tazminatı: Yeni yönetmelikte belirtilen tutarlar üzerinden bir genel sekreter, iki genel sekreter 
yardımcısı olduğu dikkate alınarak %21,40 oranında hesaplanmıştır.

3-SOSYAL YARDIMLAR:



7-Sigorta Giderleri: Birlik merkezi hizmet binası ile irtibat bürolarının demirbaş ve bina sigorta bedelleri 
dikkate alınarak %21,40 oranında bütçelenmiştir. 

10-Sergi Fuar Gideri: Sektör şubelerinden alınan görüş çerçevesinde 2021 yılında yapılması muhtemel fuar 
giderleri ve 2020 yılında kapanmamış fuar hesapları dikkate alınarak 1.210.000 TL'si Birlik yalın gideri, geri 
kalan müşterek giderlerden %21,40 oranında bütçelenmiştir. 

2-Yurt Dışı Yolluk Seyahat Giderleri: Birlik yönetim kurulu üyeleri yurt dışı konaklama ve ulaşım giderleri 
ve diğer müşterek ulaşım, konaklama, harcırah giderleri ile ilgili müşterek giderlerden %21,40 pay 
hesaplanmak suretiyle, yapılması muhtemel yurt dışı seyahatler dikkate alınarak bütçelenmiştir. 

4-Haberleşme Giderleri: Birlik merkezi ve irtibat bürolarının posta, telefon, cep telefonu, faks, kargo, 
internet hat giderlerinin 2020 yılı gerçekleşen tutarları dikkate alınarak %21,40 oranında bütçelenmiştir. 

8-Danışmalık Giderleri: Avukatlık ücreti, teknik danışmanlık ve basın danışmanlık giderlerinde 2020 yılında 
gerçekleşen tutarlar, 2020 yılında imzalanan yeni sözleşmeler ve 2021 yılında alınacak hizmetler dikkate 
alınarak %21,40 oranında yansıtılmak ve 181.000 TL' si yalın gider olmak üzere bütçelenmiştir. 

-Stajyer Ücretleri: Gerek lise öğrencileri ve gerekse üniversite öğrencilerinin ihtiyaca binaen stajyer olarak 
çalıştırılmaları nedeniyle asgari ücretin %30'u oranında ücret ödemesi yapılması sebebiyle %21,40 oranında 
bütçelenmiştir. 

1-Yurtiçi Yolluk ve Seyahat Giderleri: Birlik yönetim kurulu üyeleri yurt içi konaklama ve ulaşım giderleri ve 
diğer müşterek ulaşım, konaklama, harcırah giderleri ile ilgili müşterek giderlerden %21,40 pay 
hesaplanmak suretiyle, yapılması muhtemel seyahatler dikkate alınarak bütçelenmiştir. 

6-Taşıt Gideri: Araç yakıt giderleri, taşıt trafik ve kasko giderleri, tamir, bakım giderleri için Birliklerin sahip 
olduğu 4 ad.araç ve 2020 yılı gerçekleşen tutarlar dikkate alınarak %21,40 oranında bütçelenmiştir. 

YÖNETİM GİDERLERİ: 

9- Kira Gideri: Birlik merkezinde kullanılmakta olan ve kira sözleşmesi devam eden 1 adet araç ve araçların 
otopark giderleri ile Karaman irtibat bürosunun kirası dikkate alınarak %21,40 oranında bütçelenmiştir. 

5-Bakım Onarım Giderleri: TİM e-birlik, SAP programı, Birlik merkezi ve irtibat bürolarının bina, demirbaş, 
taşıt, bilgisayar, bilgisayar program yazılım güncelleme giderlerinde 2020 yılı gerçekleşen tutarlar üzerine 
irtibat büroları bina ve demirbaşlarında alınan karar gereği yapılacak yenileme masrafları dikkate alınarak 
%21,40 oranında bütçelenmiştir. 

3-Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler: Elektrik, su, içme suyu, iş güvenliği, iş yeri hekimliği, temizlik, 
güvenlik, tercüme, tüketim ve temizlik malzeme giderleri ve diğer dışarıdan sağlanacak fayda ve hizmetler 
olmak üzere Birlik merkezi ve irtibat bürolarının 2020 yılı gerçekleşen tutarları üzerine gelen otomatik 
zamlar, asgari ücrete gelen zamlar ve yapılan sözleşmeler dikkate alınarak %21,40 oranında bütçelenmiştir. 

-Diğer Personel Giderleri: Diğer personel giderlerindeki tutar personel için olabilecek ve öngörülemeyen 
giderler için konulmuştur. 

5-DİĞER PERSONEL GİDERLERİ:

-İhbar Tazminatı: Personelin işten çıkışı durumunda verilebilecek ihbar tazminatı hesaplanmış ve %21,40 
oranı ile Birlik bütçesine konulmuştur.



13-Temsil ve Ağırlama Giderleri: Birliklerin, kanun ve yönetmelikler ile kendisine verilen görevler 
çerçevesinde, kamu kurumlarının, üniversitelerin/öğrenim kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının 
düzenlediği tanıtım faaliyetlerine ve organizasyonlarına yönelik yapılan destekler ile Başkanlık makamını 
temsilen yapılan ağırlamalar, verilen plaketler, gönderilen çiçekler/çelenkler vb. giderler için yaptıkları 
harcamalar dikkate alınarak 75.000 TL'si Birlik yalın gideri, geri kalan müşterek giderler %21,40 oranında 
bütçelenmiştir. 

19-Kırtasiye ve Büro Malzeme Alım Giderleri: 2020 gerçekleşen kırtasiye ve büro malzeme alım giderleri ve 
takvim ve ajanda basım giderleri dikkate alınarak 88.000 TL'si Birlik yalın gideri, geri kalan müşterek 
giderler %21,40 oranında bütçelenmiştir. 

14-Organizasyon Giderleri: Birliklerin, kanun ve yönetmelikler çerçevesinde tanımlanan görevler 
kapsamında gerçekleştirdikleri organizasyonlar ile Bakanlıkça verilecek dış ticarete ilişkin diğer görevlere 
ilişkin düzenleyecekleri organizasyonlarda oluşacak giderler dikkate alınarak 500.000 TL'si Birlik yalın 
gideri, geri kalan müşterek giderler %21,40 oranında bütçelenmiştir. 

17-Dava Takip ve Noter Giderleri: Devam eden ve olası davalar ile 2020 yılında gerçekleşen giderler dikkate 
alınarak 292.000 TL'si Birlik yalın gideri, geri kalan müşterek giderler %21,40 oranında bütçelenmiştir. 

21-Mesleki Kuruluş Üyelik Aidatı: 2020 yılı müşterek mesleki üyelik aidatları ve Birliğin üyelik aidat 
giderleri dikkate alınarak %21,40 oranında bütçelenmiştir. 

16-Vergi, Resim, Harç Giderleri: Birlik merkezi hizmet binası ve irtibat bürolarının emlak ve çevre temizlik 
vergileri, vergi ve SGK damga vergileri ve yapılacak sözleşmeler ile ilgili ödenecek damga vergileri dikkate 
alınarak %21,40 oranında bütçelenmiştir. 

18-Banka Havale ve Tahsil Giderleri: 2021 yılında gerçekleşebilecek olası masraflar dikkate alınarak 
%21,40 oranında bütçelenmiştir. 

11-Ticaret ve Alım Heyeti Organizasyon Giderleri: Henüz kapatılmamış ticaret heyeti hesapları ve 2021 
yılında yapılabilecek heyet giderleri dikkate alınarak 110.000 TL'si Birlik yalın gideri, geri kalan müşterek 
giderlerden %21,40 oranında bütçelenmiştir. 

20-Eğitim Giderleri: 2021 yılında üye firmalara verilmesi planlanan muhtemel eğitim giderleri ile personele 
verilmesi kararlaştırılan yabancı dil, yüksek lisans, doktora eğitimleri dikkate alınarak %21,40 oranında 
bütçelenmiştir. 

15-Tanıtım Giderleri: AKİB Aktüel dergisi basımı, dağıtımı ve diğer giderleri ile gazete, dergi abonelik 
giderleri ve yurt dışı tanıtım giderleri dikkate alınarak 440.001 TL'si Birlik yalın gideri, geri kalan müşterek 
giderler %21,40 oranında bütçelenmiştir. 

22-Demirbaş, Yazılım ve Lisans Alım Giderleri: Eski monitör ve bilgisayarların yenilenebileceği ve diğer 
alınabilecek demirbaşlar dikkate alınarak %21,40 oranında bütçelenmiştir. 

23-Sektörle İlgili Eğitim Öğretim Kurumlarına Yardım Giderleri: 2021 yılında yapılması muhtemel 
kurumlar ile işbirliği giderleri ve dernek, kurumlara bağış ve yardım giderleri dikkate alınarak 400.000 TL'si 
Birlik yalın gideri, geri kalan müşterek giderler %21,40 oranında bütçelenmiştir. 

12- Basın, Yayın, İlan, Reklam ve Abonelik Giderleri: Yılbaşı ve dini bayramlarda verilen ilanlar ile diğer 
basın ilan ve reklam giderleri dikkate alınarak 270.000 TL'si Birlik yalın gideri, geri kalan müşterek 
giderlerden %21,40 oranında bütçelenmiştir. 



24- Şehir İçi Ulaşım Giderleri: Personel servis hizmeti bedeli ile diğer şehir içi ulaşım giderleri dikkate 
alınarak %21,40 oranında bütçelenmiştir. 

25-Araştırma Geliştirme Giderleri: İhracatı geliştirmeye yönelik oluşturulması muhtemel projeler dikkate 
alınarak Birlik yalın gideri olarak 600.000 TL, bütçelenmiştir. 

3-İhracatçı Birlikleri Müşterek Hesap Katkı Payı: 2021 yılı tahmin edilen gelirleri üzerinden %8 olarak 
hesaplanmış ve bütçelenmiştir. 

2-TİM Katkı Payı: 2021 yılı tahmin edilen gelirleri üzerinden %8 olarak hesaplanmış ve bütçelenmiştir. 

YASAL KATILIMLAR: 

4-Kıdem Tazminatı Karşılık Hesabı: 2020 yılsonu mevcut personelin 2021 yılında ilave edilmesi gereken 
karşılık tutarı hesaplanmış ve %21,40 olarak bütçelenmiştir. 

27-Ortak Giderlere Katılım Payı: Eski hizmet binası, Buğdaycı apartmanındaki dairemiz ile irtibat 
bürolarının aidat vb. giderleri dikkate alınarak %21,40 oranında bütçelenmiştir. 

26-Diğer Çeşitli Giderler: 2021 yılı için 70.000 TL'si Birlik yalın gideri, geri kalan müşterek giderler %21,40 
oranında bütçelenmiştir. 

1-Döner Sermaye İşletmesi Katkı Payı %2,5: 2021 yılı tahmin edilen gelirleri üzerinden %2,5 olarak 
hesaplanmış ve bütçelenmiştir. 










