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Kimya Sektörü, TURKCHEM 2018 Fuarları ile
Uluslararası Pazarlara Açılmaya Hazırlanıyor
Chemical Industry is Getting Prepared to Step into International
Markets via TURKCHEM 2018 Exhibitions
Temmuz ayında ihracatını bir önceki yıla göre yüzde 24,25 artıran ve en çok ihracat yapan üçüncü sektör olarak dikkatleri üzerine çeken kimya sektörü, 8-10
Kasım tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen Uluslararası
Kimya Sanayi Fuarları TURKCHEM 2018 çatısı altındaki ChemShow Eurasia,
ChemLab Eurasia ve ChemTech Eurasia ile yeni uluslararası pazarlara açılmaya
hazırlanıyor.

Chemical industry that attracts attention as the third sector, increased
exports by 24.25% in July 2018 compared to last year and is getting prepared to open up to new international markets on 8-10 November 2018 at
TURKCHEM Eurasia Exhibition that will be bringing 3 exhibitions together
under the headlines of ChemShow Eurasia, ChemTech Eurasia and ChemLab Eurasia.

İki yılda bir düzenlenen Uluslararası Kimya Sanayi Fuarları TURKCHEM
2018’in yeni konseptiyle katılımcı ve ziyaretçilerine daha verimli bir fuar deneyimi yaşatmaya hazırlandığını belirten Artkim Fuarcılık Genel Direktörü
Cengiz YAMAN, “TURKCHEM 2018, Türkiye ve EMEA Bölgesi’nin en geniş kapsamlı kimya platformu. Bu yıl 20 ülkeden 300 doğrudan katılımcı ile
1.000’in üzerinde firma ve firma temsilciği ve 70 ülkeden 12.000’i aşkın profesyonel ziyaretçiyi 3 gün süreyle aynı çatı altında buluşturacağız. Katılımcı
ve ziyaretçilerimize ihracat fırsatları sunarken, kimya sektöründeki en son
yeniliklere ve sorunlara dikkat çeken etkinliklere ev sahipliği yapacağız” dedi.

Artkim Fuarcılık General Director Cengiz YAMAN indicates that they are
getting prepared to offer a more efficient customer experience to their visitors and exhibitors at TURKCHEM 2018 with its new concept which is the
most extensive chemical platform in Turkey and EMEA. This year we will
host over 300 exhibitors from 20 countries and more than 1,000 company
and company representatives and over 12,000 professional visitors from 70
countries for three days under the same roof. While presenting export opportunities to our exhibitors, we will be organizing events within the exhibition in which the latest innovations and problems in the chemical industry
will be discussed.

TURKCHEM 2018 Fuarları etkinliklerinde; kimya sektöründeki en son
bilimsel ve teknolojik gelişmeler konuşulacak…
Uluslararası Kimya Sanayi Fuarları TURKCHEM, 8-10 Kasım 2018 tarihleri
arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde ‘ChemShow Eurasia: 8. Uluslararası Özel,
Spesifik Kimyasallar, Genel Kimyasallar, Petrokimya ve Kimyasal Ara Ürünler Fuarı’, ‘ChemLab Eurasia: 8. Uluslararası Laboratuvar, Teknoloji, Test &
Ölçüm Cihazları, Yardımcı ve Sarf Malzemeleri Fuarı’ ve ‘ChemTech Eurasia:
8. Uluslararası Kimyasal Proses ve Otomasyon Endüstrisi, Paketleme, Geri
Dönüşüm, Lojistik, İş Güvenliği ve Çevre Teknolojileri Fuarı’ olarak 3 ana
kategoride düzenleniyor. Kimya sektörünün Türkiye ve EMEA Bölgesi’ndeki
en geniş kapsamlı, Avrasya Bölgesi’ndeki tek ve en büyük fuarı TURKCHEM
2018, 3 salonda yer alacak etkinlik alanlarında, katılımcı firmalar, akademisyenler ve dernekler tarafından gerçekleştirilecek sektöre dair en son yenilik
ve teknolojilerin ele alındığı ticari ve teknik sunumlara ev sahipliği yapacak.

The latest scientific and technological developments in the chemical sector will be discussed at TURKCHEM Eurasia 2018…
TURKCHEM International Chemical Industry Exhibitions 2018 will entail 3
distinct exhibitions under one roof as ‘ChemShow Eurasia: 8th International
Fine and Specialty Chemicals, Commodity Chemicals, Petrochemicals and
Chemical Intermediates Exhibition’, ‘ChemLab Eurasia: 8th International
Laboratory, Test-Measurement Equipments, Auxiliary Materials and Lab
Consumables Exhibition’ and ‘ChemTech Eurasia: 8th International Chemical Process and Automation Industry, Packaging, Recycling, Logistics, Labor
Safety and Environmental Technologies Exhibition’ on 8-10 November 2018
at Istanbul Expo Center. Concurrently with TURKCHEM 2018, exhibitor
companies, NGO’s and academicians will make commercial and technical
presentations for 3 days at 3 different conference areas and will introduce the
latest scientific developments and industrial innovations to the audience at
an international setting.

Ücretsİz Online KAYIT
Free Online Registration
chemshoweurasia.com
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Adil Pelister

Cengiz Yaman

Yönetim Kurulu Başkanı | Chairman of the Board of Directors
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları
Birliği (İKMİB)

Türkiye’nin büyümesi, refah düzeyinin artmasında
ihracatın rolü çok büyük. Kimya sektörü, Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren üçüncü sektörü olarak, stratejik bir öneme sahip. Türkiye’nin
ticaret hacminden yüzde 10’luk bir pay alan kimya sanayi, küresel ticaret hacminden aldığı yüzde
25’lik pay ile de dünya ticaretinde önemli bir potansiyel sunuyor. Sürdürülebilir ihracata ulaşmak
ve ihracatın birim kilogram değerini artırmak,
önemli ölçüde Ar-Ge ve inovasyon gücüne bağlı.
Dünya pazarında rekabet edebilmek ancak yenilikçi ve yüksek teknolojili ürünler üretmek ile
mümkün. Dünyanın en büyük ekonomilerine
sahip ülkelerine baktığımızda da bu ülkelerin
Ar-Ge faaliyetleri sonucunda bu konuma ulaştıklarını görüyoruz.
Gelecekte, sektörün var olan gücünü koruyabilmesi ve diğer sektörler arasından ön plana çıkabilmesi için Sanayi 4.0’a geçiş yaparak dijital dönüşümü
gerçekleştirmesi ve teknoloji çağına uyum sağlaması büyük önem taşıyor. Uluslararası pazarlarda
rekabet edebilmek için sektör olarak bu yenilikleri
takip edip, uyguluyor olmamız gerekiyor.

Exports play a major part in the growth of Turkey
and in increasing its level of welfare. As the sector
with the third largest export figure in Turkey, the
chemical industry is strategically important. Registering a share of 10 percent in the overall foreign
trade volume of Turkey, the chemical industry also
presents major potential in world trade, given the 25
percent share it commands in the global trade volume. Achieving sustainable exports and increasing
the value of per kilogram of exports is mostly dependent on R&D and innovation. One can compete
in global markets only through the production of
innovative and high-tech products. A glance at the
world’s largest economies reveals that these countries achieve their position through R&D activities.
In the future, in order to maintain the existing
strength of the sector and to have it stand out
among other industries, it should embrace digital
transformation through adoption of Industry 4.0
frameworks and should attune itself with the age
of technology. In order to compete in international
markets, the industry should keep track of and implement these innovations.

Kimya sanayi, pek çok sektöre ara mal ve hammadde sağlayarak üretim ve dış ticarette Türkiye
ekonomisine oldukça büyük katkı sağlıyor. 2018
yılı altı aylık kimya sektörü ihracatımız 8 milyar
431 milyon Dolara ulaştı. Bu dönemde en çok ihracat yaptığımız ülkeler; Almanya, ABD, Mısır, İspanya, Irak, İtalya, İngiltere, Hollanda, Yunanistan
ve İran oldu.

The chemical industry contributes immensely to
Turkish economy in terms of production and foreign trade, by supplying intermediate goods and raw
materials for many industries. In 2018, the chemical industry’s exports in the first six months of the
year reached to 8.431 billion Dollars. The countries
which received the bulk of our exports in this time
frame were Germany, the US, Egypt, Spain, Iraq, Italy, the UK, the Netherlands, Greece, and Iran.

Hammadde üretiminde dışa bağımlı olan kimya
sanayide, devletimizin destekleriyle yerli yatırımların artması ile sektörümüz Türkiye’nin cari açığının kapatılmasında da önemli bir görev üstlenecektir. Bu nedenle Petrokimya alanında bir cazibe
merkezi yaratılması, yeni şirketlerin kurulması ve
üretime geçilmesi gerekiyor. Petrokimya alanında
devreye alınacak yatırımların, kimya ihracatımızı
2019 sonrasında 20 milyar Doların üstüne taşıyacağını öngörüyoruz. Bununla birlikte ihracatçılarımızın finansmana erişimde kolaylık sağlanması ve
vize işlemlerinin kolaylaştırılması konularında da
devletimizin desteği çok önemli.

An increased emphasis on domestic investments
with the support of the state would help in the face
of the chemical industry’s dependence to overseas
in raw material supply, as well as curbing the current account deficit of Turkey. That is why creating
a center of attraction in petrochemicals, setting up
new firms, and facilitating expanded production
are important. We predict that investments to be affected in petrochemicals would take our chemicals
exports to well above 20 billion Dollars after year
2019. On the other hand, the government’s support
for facilitated access to financing for our exporters
and making visa procedures easier, is crucial.

Ayrıca, firmaların birlikte hareket etmesi, ortak
ihtiyaçlar konusunda devlet desteklerinden yararlanılması bakımından sektörel kümelenme konusu
da önem teşkil ediyor. Bu konuda İKMİB olarak
düzenlediğimiz çeşitli Ür-Ge projeleriyle kimya
sanayinde faaliyet gösteren firmalarımıza destek
oluyoruz.

Moreover, it is essential for the firms to act in concert and build up industry clusters to make better
use of government subsidies for common needs. In
this context, with various projects for Strengthening International Competitiveness (Ür-Ge) we had
developed at IKMIB provide support to the firms
operating in the chemical industry.

Kimya sektörü olarak, 50 milyar dolar olarak belirlenen 2023 yılı hedeflerine ulaşmak için de AB
ile Gümrük Birliği Anlaşması’nın Türkiye lehine
güncellenmesi, hammadde tedarikinin yeni formüllerle garantiye alınması, spesifik özel kimyasallara yatırım, sektörel kümelenme ve Ar-Ge’de
ölçek sinerjisinin yaratılması gibi konulara öncelik
veriyoruz.
Öncelikle kimya sektörünün Türkiye ve EMEA
Bölgesi’ndeki en büyük buluşma noktası olan
TURKCHEM Uluslararası Kimya Sanayi Fuarları’nın tüm sektör profesyonelleri açısından verimli
geçmesini diliyorum. ChemShow Eurasia, ChemLab Eurasia ve ChemTech Eurasia başlıkları altında gerçekleştirilecek olan fuarın etkili iş bağlantıları oluşturulmasına fırsat sunmasını ve güçlü bir
iş hacmi oluşturmasını temenni ediyorum. Sektörümüze sağladığınız değerli katkılarınızdan dolayı
kimya sektörü adına teşekkür ediyorum.

With a view to achieving the target of USD 50 billion set for year 2023, the chemical industry attaches
priority to the updating of the Customs Union treaty with the EU to favor Turkey better, guaranteeing
raw materials supplies through new arrangements,
investments into specific and special chemicals, industry clustering, and creating synergy of scale in
R&D.
First of all, I hope that TURKCHEM International Chemicals Industry Trade Shows as the largest
meeting venues of the chemical industry in Turkey
and the EMEA Region would be fruitful for all. I
hope that the event to be carried out under ChemShow Eurasia, ChemLab Eurasia and ChemTech
Eurasia sections will provide opportunities for the
establishment of effective business connections and
help the development of robust business volumes.
I would like to thank you on behalf of the chemical industry, for your valuable contribution to our
industry.

TURKCHEM’18

Genel Direktör | General Director
Artkim Fuarcılık Tic. A. Ş.
Artkim Group olarak 2001 yılından bu yana sadece kimya sektörüne hizmet vermek amacıyla
çıktığımız bu yolda; Fuarcılık, Yayıncılık, Ajans
ve İnsan Kaynakları Danışmanlık sektörlerinde
hizmet veren bir grup şirketi olarak ilerliyoruz.
Grup şirketlerimizden Artkim Fuarcılık çatısı altında, 2006 yılında ilk fuarımız olan
TURKCHEM ChemShow Eurasia ile fuarcılık
sektörüne adımını atmış bir fuarcılık şirketi
olarak 2018 senesi itibariyle sektöre toplam 13
farklı ihtisas fuarı kazandırmış durumdayız.
Düzenlemiş olduğumuz bu fuarlar yerli ve yabancı sektör profesyonellerinin buluşma noktası olmuş ve kimya sektörünün gelişmesi adına
büyük katkılar sağlamıştır.
2018 yılının ilk yarısında Boya Sanayicileri
Derneği (BOSAD) iş birliği ile paintistanbul &
Turkcoat fuarımızı başarıyla tamamladık ve bu
başarıdan aldığımız güç ile yılın son çeyreğindeki fuarlarımızda da katılımcı ve ziyaretçilerimize verimli bir iş birliği platformu oluşturmak
amacıyla çalışmalarımızı hızlandırdık.
Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği
(TTTSD) iş birliği ile 25-27 Ekim 2018 tarihlerinde “Interdye & Textile Printing Eurasia”
fuarını 4. kez düzenleyecek olmanın heyecanını
yaşıyoruz.
Bu fuarımız sonrasında ise Türkiye ve EMEA
Bölgesi’nin en büyük “Uluslararası Kimya Sanayi Fuarları” TURKCHEM, 8-9-10 Kasım
2018 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi 9-1011. Salonlar ve Ana Fuaye’de yeni konsepti ile
8. kez katılımcılarını ve ziyaretçilerini ağırlıyor
olacak. “Kimya İle İlgili Her Şey” mottosu ile
2006 senesinde lansmanını yapmış olduğumuz
TURKCHEM Uluslararası Kimya Sanayi Fuarları; 2018 senesinde Kimyasallar “ChemShow
Eurasia”, Laboratuvar “ChemLab Eurasia” ve
Teknoloji “ChemTech Eurasia” isimleriyle 3 ayrı
ana başlık altında düzenleniyor.

Artkim Group has been established in 2001 to
serve chemical industry in “Exhibition, Publishing, Agency and Human Resources Consultancy” sectors. Artkim Fuarcılık that is one of the
Artkim Group companies, has stepped to
the exhibition industry via its initial brand
TURKCHEM ChemShow Eurasia in 2006 and
contributes to the industry with its 13 sector-specific trade-shows today. These exhibitions, have
become the meeting point of domestic and foreign sector professionals and have made great
contributions to the development of the chemical
industry.
In the first half of 2018 we have successfully completed our paintistanbul & Turkcoat Exhibition
which is organized in cooperation with The Association of Turkish Paint Industry (BOSAD)
and with the power we have gained from this
success, we have accelerated our efforts to create
an efficient networking platform for exhibitors
and visitors at our next exhibitions which will be
held in the last quarter of the year.
We will organize “Interdye & Textile Printing
Eurasia” Exhibition in cooperation with Turkish
Textile Dyeing and Finishing Industrialists Association (TTTSD) for the fourth time on 25-27
October 2018.
After this exhibition, Turkey and EMEA Region’s
largest “International Chemical Industry Exhibitions” TURKCHEM Eurasia will host its exhibitors and visitors with its new concept for the
eighth time on 8-9-10 November 2018 at Istanbul Expo Center’s Halls 9-10-11 & Main Foyer.
TURKCHEM International Chemical Industry
Exhibitions, which was launched in 2006 with
the motto of “Everything About Chemistry”, will
be bringing 3 exhibitions under the headlines
of Chemicals “ChemShow Eurasia”, Laboratory
“ChemLab Eurasia” and Technology “ChemTech
Eurasia” in 2018.

Ülkemizdeki ihracat verilerinde 3. sırada olan
ve diğer birçok sektöre girdi sağlayan “Kimya
Sanayi” büyüme ve gelişimini hızla artırmaktadır. Bu bağlamda uluslararası katılımlı ihtisas
fuarları sektör mensuplarını ortak bir platformda buluşturarak sektörün gelişmesi adına büyük
rol oynamaktadır.

“Chemical Industry”, which is in the third row in
the export volume, provides input to many other
sectors and it is rapidly increasing its growth and
development. In this context, international sector-specific exhibitions play a major role in the
development of the sector by bringing together
the members of the industry at a common platform.

2016 yılındaki TURKCHEM Fuarı 43 farklı
ülkeden 714 firma ve firma temsilciliğine ev
sahipliği yaparak rekor düzeyde katılım ile gerçekleşmiş, 50 farklı ülkeden 11,786’ya yakın ziyaretçiyi ağırlamış ve önemli iş bağlantılarının
kurulması için zemin oluşturmuştur. Bu fuarın
ardından ara vermeden 2018 fuar çalışmalarına
başlayan Pazarlama ve Satış Ekiplerimizin doğru stratejik planlamaları doğrultusunda 2 yıl
boyunca gerçekleştirilen 360 derece pazarlama
çalışmalarımızı yurt dışındaki fuar katılımlarımız ile destekleyerek fuarımızın tüm platformlarda en etkin şekilde tanıtımı yapılmıştır.

In 2016 TURKCHEM Eurasia, was held with
record attendance by hosting 714 companies
and company representatives from 43 different countries, attracting approximately 11,786
visitors from 50 different countries and created
background for establishing important business connections. After this exhibition with
right strategic plans of our marketing and sales
teams who started to work on the next edition
of TURKCHEM Eurasia, 360 degree marketing
campaigns have been delivered and it has been
supported with international participations to
trade-shows as well.

2016 yılında sektörden gördüğü yoğun ilgi ve
başarısı ile adından söz ettiren TURKCHEM
Fuarı’nın, 2018 yılında da 25.000 m2’lik alanda
20 farklı ülkeden katılımcı ve başta Türkiye, Almanya, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri,
Suudi Arabistan, Rusya ve Ukrayna olmak üzere 70 farklı ülkeden 12.000’in üzerinde yerli ve
yabancı sektör profesyonelini ağırlamasını bekliyoruz.

TURKCHEM Eurasia, has attracted great interest
from the sector in 2016 and is expected to host
20 exhibiting countries on 25.000 m2 exhibition
space and will be visited by over 12,000 domestic
and foreign industry professionals from 70 different countries mainly from Turkey, Germany,
Azerbaijan, the United Arab Emirates, Saudi
Arabia, Russia in 2018.

Her geçen yıl alanında uzman katılımcı ve
ziyaretçi portföyü ile büyümesini sürdüren
TURKCHEM Fuarı, sektörün vazgeçilmez sa-

TURKCHEM Eurasia, which continues its
growth with its professional exhibitor and visitor
portfolio every year, has become one of the indispensable events of the sector and our compre-
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yılı etkinliklerinden biri haline gelmiştir. Fuar ile
eş zamanlı olarak organize edilen zengin etkinlik
programlarımız ise kimya sanayine yeni değerler
katmaya devam etmektedir.
T.C. Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğü ve İKMİB Genel Sekreterliği organizatörlüğünde gerçekleştirilecek Alım Heyeti Programı ile fuar içerisinde hazırlayacağımız özel B2B alan içerisinde
yurt dışından gelen potansiyel alıcılar ile katılımcı firmalarımız ikili görüşmeler yapma şansı
yakalayacak ve yeni iş ortaklıklarının temelleri
atılacaktır.
Fuarımızda temalarıyla önce çıkan 3 özel alanımız
da olacak. Bunlardan biri “ChemProTech” Alanı…
Bu alanda mekanik proses, termal proses, proses güvenliği ve verimliliği sağlayan ekipman ve
teknolojileri, endüstri 4.0 ve proses otomasyon,
yönetim, emniyet ve bakım hizmeti sağlayan tüm
firmaları TURKCHEM ziyaretçisi ile buluşturuyor olacağız. İkinci olarak “WaterEx” Alanı…
Kimya sektörüne yönelik üretim yapan firmaların, en önemli ortak ihtiyaçlarından biri su ve atık
su şartlandırma kimyasal, hammadde ve teknolojileridir. Biz de hazırlamış olduğumuz “WaterEx”
özel alanında su ve atık su şartlandırma kimyasallarını, hammaddelerini, makine ve ekipmanlarını
üreten veya satan ve tesis kurulumlarını sağlayan
firmaları bir araya getiriyor olacağız. Üçüncü olarak da endüstriyel bakım ve temizlik kimyasalları
ve hammaddelerini üreten ve satan firmalar ise
sanayi kuruluşlarına üretim tesis ve proseslerinde
ihtiyacı olan çözümleri ve soruna yönelik doğru
ürünleri “Industrial Care Chemicals (ICC)” alanında sunuyor olacaklar.

Fuarımıza değer katan ve sektörel bilgi paylaşımını artırmaya yönelik olarak düzenlediğimiz
konferans programlarımızı ise bu yıl daha da
genişlettik ve ziyaretçilerimiz için üç salonda üç
farklı konferans alanı oluşturduk. Genel ve Özel
Kimyasallar, REACH, Çevre Kimyası ve Teknolojileri, İş Sağlığı ve Güvenliği ile diğer sektörel
araştırma konu başlıkları ile “ChemShow Eurasia”, Laboratuvar Kalite Kontrol, Ölçüm & Test
Teknolojileri, Sertifikasyon, Temizoda Sistemleri,
Biyoteknoloji gibi konu başlıkları ile “ChemLab
Eurasia” ve son olarak sektörün son dönemlerde
öne çıkan konularından ATEX, SEVESO, Proses
Emniyeti ve Güvenliği ile ilgili konu başlıklarının
olduğu “ChemProTech” konferans programlarımızda sektörün lider firmaları, Türkiye’nin önde
giden üniversitelerinden akademisyenlerimiz ve
sektörel derneklerimizden yetkililerimiz dinleyiciler ile ücretsiz olarak yeni ürün ve teknolojilerini paylaşacak, sorunlara çözümler sunacak ve
sektöre yeni açılımlar getirecekler.
Her zaman olduğu gibi konferans programlarımız ve diğer özel alanlarımız ile hem ziyaretçilerimiz hem de katılımcılarımıza dolu dolu bir fuar
deneyimi vadediyor ve “Kimya İle İlgili Her Şey”
bu fuarda olacak diyoruz. Tüm sektör mensuplarımızı bu büyük sektör buluşmasına davet ediyor,
katılımcılarımız ve ziyaretçilerimiz için başarılı
ve güzel bir fuar olmasını diliyoruz.

hensive event programme that will be organized
concurrently with the exhibition onsite, will continue to add new values to the chemical industry.
Exhibitor companies will get a chance to have their
meetings and discussions within the exclusive B2B
area placed at the venue under the frame of the
Hosted Buyer Program implemented under the
coordination of Turkish Ministry of Economy and
the organization of İKMİB General Secretariat and
thanks to this program, new business partnerships
will be established.
Also 3 different special areas will take place at the
exhibition area. One of them is “ChemProTech”
Area… In this area we will bring together all the
companies that provide mechanical process, thermal process, equipment and technologies for process safety and efficiency, industry 4.0 and process
automation, management, safety and maintenance
services with TURKCHEM’s visitors. Secondly “WaterEx” Area… One of the most important
common needs of the manufacturing companies
in Chemical Industry are chemicals, raw materials and technologies for the water and waste water
treatment. In this context the companies, producing and/or selling chemicals, raw materials, machinery and equipment for water and waste water
treatment as well as companies providing the installation of the facilities for this purpose will be
meeting under the same roof at the “WaterEx” area.
Thirdly, the companies that produce and sell industrial care and cleaning chemicals and ingredients
will be presenting the solutions for the production
facilities and processes needed by the industrial fa-

cilities and the right products to address the problems at “ Industrial Care Chemicals (ICC)” Area.
In order to increase sectoral information sharing
facilities within the industry, we have expanded
our conference programs which will add value to
our exhibition this year and for this purpose we
have created three different conference areas at
three different halls of the exhibition. Our Conference Programmes include “ChemShow Eurasia
Conference” with the main topics of general and
special chemicals, REACH, environmental chemistry and technologies, occupational health and
safety and other sectoral research; “ChemLab Eurasia Conference” with the main topics of laboratory
quality control, measurement & test technologies,
certification, cleanroom systems, biotechnology,
and “ChemProTech Conference” with the main
topics of ATEX, SEVESO, process safety and security which are the most popular topics of the sector
today… In these conference programmes sector’s
leading companies, academicians from Turkey’s
leading universities and sectoral associations will
share their new products, technologies and researches with the audience and will offer solutions
to sectoral problems and will create new opportunities for the sector.
As always, we promise a great exhibition experience for both our exhibitors and visitors with our
comprehensive conference programmes and other
special areas and we say that “Everything about
chemistry” will be at TURKCHEM Eurasia 2018.
We wish in advance for all exhibitors and visitors
to have a successful and great exhibition.
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Türkiye’de ve Dünyada Kimya Sanayi Chemical Industry in Turkey and the World

KİMYA SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ
Kimya sanayi, pek çok sektöre ara mal ve hammadde temin eden bir sanayi dalı olarak, gerek üretim
gerekse de dış ticarette önemli bir role sahiptir. Kimya sektöründen hammadde kullanılmaksızın üretilen çok az sayıda ürün bulunmaktadır. Bu kapsamda; tarım ilaçları, sentetik gübreler, veteriner ilaçları,
sentetik elyaflar, sabun, deterjan, temizleyiciler,
plastik hammaddeleri, beşeri ilaç sanayi, kozmetik
sanayi, boya, yardımcı maddeler, deri, tekstil, inşaat (boru, levha, kapı, pencere vb.) yapıştırıcı, derz,
dolgu maddeleri, izolasyon malzemeleri, fotoğraf
malzemeleri, barut ve patlayıcılar gibi birçok sanayi
alanına nihai ve ara ürün sağlamaktadır.
DÜNYADA KİMYA SEKTÖRÜ
Dünyada kimya sektörü toplam dış ticaret hacmi
yaklaşık 4 Trilyon Dolardır ve küresel ticaret hacminden %25 pay almaktadır.
Dünyada kimya sanayinin yaklaşık %38’ini ana
kimyasallar, %27’sini özel kimyasallar, %25’ini farmasötikler ve %10’unu tüketici kimyasalları oluşturmaktadır. Ayrıca, Dünya Kimya Sektöründe nanoteknoloji, biyokimya, katalizatör, genetik, organik
kimya ve polimer kimyası alanlarında yapılan son
çalışmalar pozitif etkisini göstermeye başlamıştır.
Öte yandan, kimyasal madde üreten ilk 30 ülkenin cirosu 2.784 milyar Avro olup, ilk üç sırada
%30,5’lik pay ile Çin, %14,6’lık pay ile ABD ve
%5,6’lık pay ile Japonya gelmektedir. Avrupa Birliği’ndeki en büyük kimya üreticisi Almanya olmakla beraber onu Fransa, İtalya ve Hollanda takip
etmektedir. Bu dört büyük üreticinin AB kimya
toplam satışları içindeki payı %62,6’dır.
Dünya kimya ürünleri ihracat ve ithalat değerleri
incelendiğinde ise, ABD’nin ithalatta ve ihracatta
lider konumunda olduğu görülmektedir. Dünyanın en büyük kimya ürünleri ihracatçısı olmasına
rağmen, ihracatının yaklaşık bir buçuk katı değerindeki ithalatı, ülkeyi kimya ürünleri dış ticaretinde en çok net ithalat yapan ikinci ülke konumuna getirmiştir.
TÜRKİYE’DE KİMYA 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.

tının %87’sini hammadde, %13’ünü tüketim malı,
ihracatın ise %80’ini hammadde, %20’sini tüketim
malı oluşturmaktadır.
Türkiye ticaret hacminde %10‘luk pay alan kimya
sektörü 2017 yılı ithalatı 38.4 milyar Dolar, ihracatı
16.1 milyar Dolardır. Türkiye Kimya Sanayi yine
2017 yılı rakamlarına göre, dünya ihracatında 46.
sırada yer almaktadır.
2017 yılı Ocak-Aralık döneminde, sektör ihracatının en fazla gerçekleştirildiği ülke grupları arasında Avrupa Birliği 5,8 milyar Dolar ihracat ve %12,1
artışla ilk sırada yer alırken, Yakın ve Orta Doğu
Asya ülkeleri 3,6 milyar Dolar ihracat ve %13,8 artış ile ikinci, diğer Avrupa ülkeleri 2,2 milyar Dolar ihracat ve %18,2 artış ile üçüncü, Kuzey Afrika
ülkeleri 1,38 milyar Dolar ihracat ve %4,1 azalış
ile dördüncü ve diğer Asya Ülkeleri 1,24 milyon
Dolar ihracat ve %24 artış ile beşinci sırada yer
almıştır. Kimyevi maddeler ve mamulleri sektör
ihracatının ülkeler itibariyle dağılımı incelendiğinde Birleşik Arap Emirlikleri 917 milyon Dolar
ihracat ile ilk sırada yer alırken, Almanya 865 milyon Dolar ihracat ile ikinci, Irak 845 milyon Dolar
ihracat ile üçüncü sırada yer almıştır. Yine aynı
dönemler içinde toplam kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatında plastikler ve mamulleri ürün
grubu %9,7 artış ve 5,3 milyar Dolarlık ihracat ile
ilk sırada yer almaktadır ve toplam sektör ihracatı
içinde %33’lük bir paya sahiptir. Bu ürün grubunu
%31,9 artış, 3,54 milyar Dolar ihracat ve %22 payla
mineral yakıtlar ürün grubu ikinci, %22,1 artış, 1,3
milyar Dolar değer ve %8,1 payla anorganik kimyasallar ürün grubu üçüncü olarak izlemektedir.
En çok ihraç edilen diğer ürün grupları ise sırasıyla
kauçuk ve kauçuk eşya, eczacılık ürünleri, sabun
ve yıkama müstahzarları ürün gruplarıdır.
Sektörün son yedi aylık ihracat performansına
bakıldığında ise 2018 Ocak-Temmuz döneminde
2017 yılının Ocak-Temmuz dönemine göre ihracatın %8,66 artışla, 9 milyar 914 milyon Dolara ulaştığı görüldü. Bu dönemde en çok ihracat yapılan
ülkeler; ABD, Almanya, Mısır, Irak, İspanya, İtalya, İngiltere, Hollanda, Yunanistan ve Çin olarak
sıralandı. Son olarak kimya ihracatında Temmuz
ayında ilk üç ülke ABD, Irak ve Almanya olurken,
sektörün Temmuz ayı ihracatı 1 milyar 482 milyon
Dolar olarak gerçekleşti.

Kimya sanayi üretiminin %77’si ana sektörler tarafından hammadde olarak kullanılmakta, ancak
%23’lük bir kısmı tüketicilere satılabilecek nihai
ürünlerden oluşmaktadır.

Türkiye başarılı ekonomisi, genç, dinamik nüfusu,
nitelikli, rekabetçi iş gücü, yeniliklere açık bir yatırım ortamı, gelişmiş altyapısı, stratejik jeopolitik
konumu, düşük vergi oranları ve yüksek teşvik olanakları, büyük iç pazar avantajlarıyla uluslararası
yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.

Kimya sanayi diğer sektörlere en fazla girdi veren
endüstriler arasında beşinci sıradadır. Bu durum
sektörün önemli bir hammadde tedarikçisi olduğunu göstermekte ve kimyaya olan talebin artmasına zemin hazırlamaktadır. Kullanılan hammaddenin %70’i ithal edilmekte, %30’u ise yerli
üretimle karşılanmaktadır. Kimya sektörü yıllardır
hammadde talebini karşılayamadığı için imalat
sanayi alt sektörleri arasında ithalatta sürekli birinci sırada yer almaktadır. Kimya sanayi ithala-

Birçok sektöre ara mal ve hammadde sağlayan bir
sanayi olarak, gerek üretim gerekse dış ticarette
önemli bir role sahip olan kimya endüstrisi, ihracatta son dönemde önemli bir artış kaydetmiştir
ve 2018’de yıl sonu itibarıyla ihracatın yaklaşık 18
milyar Dolara ulaşması beklenmektedir. Katma
değeri yüksek üretim, Ar-Ge ve inovasyon konularında daha etkin çalışmalar ile 2023 yılı kimya
sektörü ihracatının 50 milyar Dolara çıkartılması
hedeflenmiştir.

AN OVERVIEW OF CHEMICAL INDUSTRY
As an industry providing intermediate goods and
raw materials to many sectors, the chemical industry plays a significant role both in production and in
foreign trade. There are very few products manufactured without using raw materials in this industry.
In this context, it provides finished and intermediate products for many industries such as pesticides,
synthetic fertilizers, veterinary medicines, synthetic
fibers, soap, detergent, cleaners, plastic raw materials, human medicine industry, cosmetics industry,
dye, auxiliary products, leather, textiles, construction (pipes, metal plate, doors, windows, etc.), adhesives, joints, filling materials, insulating materials,
photographic materials, powder and explosives.
CHEMICAL INDUSTRY IN THE WORLD
The chemical industry has a total foreign trade volume of about 4 trillion Dollars and a share of 25% of
global trade volume across the world.
Basic chemicals and specialty chemicals account for
approximately 38% and 27% of the chemical industry respectively, followed by pharmaceuticals at 25%
and consumer chemicals at 10%. In addition, recent
studies in the fields of nanotechnology, biochemistry, catalysis, genetics, organic chemistry and polymer chemistry in chemical industry have begun to
show a positive impression.
On the other hand, the first 30 countries producing
chemicals have a turnover of 2,784 billion euros; of
these countries, the top three are China with 30.5%
share, USA with 14.6% share and Japan with 5.6%
share. Germany is the largest chemical manufacturer in the European Union, followed by France, Italy
and the Netherlands. All together these four countries generated 62.6% of EU chemicals sales.
According to analysis of the export and import
values of chemical products, USA is the leader in
imports and exports. In despite of the world’s largest chemical exporter, it is the second importer of
chemicals in the world with its imports nearly oneand-a-half times its exports.
CHEMICAL INDUSTRY IN TURKEY
The Turkish Chemical Industry consists of facilities
where various chemical raw materials and consumer products such as petrochemicals, soaps, detergents, fertilizers, medicines, dye-lacquer, synthetic
fibers, and soda are mainly produced.
In chemical industry, 77% of the production has
been benefited in main sectors as raw material
whereas 23% of the production is made up of finished products which can be sold to consumers.
The chemical industry is the fifth place among the
industries that provide the most input to other sectors. This shows that the industry is a significant raw
material supplier and lays the groundwork for the
increase in demand for chemicals. 70% of the raw
material used has been imported but 30% is supplied with domestic production. Since the chemical
industry has not been able to meet the demand for
raw materials over the years, it has been in the first
place among the manufacturing industry sub-sectors. 87% of chemical industry imports are raw ma-

terials and 13% are consumer goods whereas 80%
of exports are raw materials and 20% are consumer
goods.
The chemical industry having 10% share in Turkey’s
trade volume has import figures of 38.4 billion Dollars and has export figures of 16.1 billion Dollars in
2017. According to figures in 2017, Turkish chemical industry is at 46th place in world exports.
In January-December periods of 2017, the country
groups where the industrial exports are performed
the most are as follows (respectively): European Union with an export of $ 5.8 billion and an increase of
12.1%, Near and Middle East Asian countries with
an export of $ 3.6 billion and an increase of 13.8%,
other European countries with an export of $ 2.2
billion and an increase of 18.2%, Northern Africa
countries with an export of $ 1.38 billion and a decrease of 4.1% and other Asian countries with an
export of $ 1.24 million and an increase of 24%.
When the distribution of chemicals and chemical
products exports by countries is analyzed, United
Arab Emirates ranked first with an export of $ 917
million, followed by Germany with an export of $
865 million and Iraq with an export of $ 845 million.
In the same period, the plastics and plastic products
have been in the first place with an export of $ 5.3
billion and an increase of 9.7% in chemicals and
chemical products exports and have a share of 33%
in total industrial exports. It is followed by mineral fuels with an export of $ 3.54 billion, an increase
of 31.9% , a share of 22% and in organic chemicals
with a value of $ 1.3 billion, an increase of 22.1%
and a share of 8.1%. The most exported other product groups are rubber and rubber goods, pharmaceutical products, soap and washing preparations,
respectively.
When examined of the export performance for the
last seven months, it is seen that exports in January-July 2018 has reached $ 9,914 billion compared
to January-July 2017, with an increase of 8.66%. In
this period, the countries to which export was performed the most are: USA, Germany, Egypt, Iraq,
Spain, Italy, UK, Netherlands, Greece and China.
Finally, the first three countries in the chemical exports are the USA, Iraq and Germany in July and
the sector’s exports in July have amounted to 1 billion 482 million dollars.
Turkey continues to attract international investors’
attention with its successful economy, young-dynamic population, qualified/competitive workforce,
innovative investment environment, advanced infrastructure, strategic geopolitical location, low tax
rates and high incentives policies and large domestic market advantages.
The chemical industry, which has an important role
both in production and in foreign trade as an industry providing intermediate goods and raw materials
to many sectors, has recently shown a significant increase in exports and is expected to reach an export
of $ 18 billion by the end of 2018.It is targeted to
increase this figure to $ 50 billion in 2023 with high
added value production and more effective studies
in the fields of R&D and innovation.
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Oleo Kimyasallar-Oleochemicals

Spesifik Kimyasallar-Specific Chemicals

Oleo Kimya Endüstrisi
Oleo Chemical Industry

Spesifik Kimyasallar ve
Kullanım Alanları
Specific Chemicals and
Usage Areas

Ece Döker Türe

Cargill BioEndüstriyel Ortadoğu, Türkiye & Kuzey Afrika
Ticaret Müdürü
Cargill BioIndustrial Middle East, Turkey & North Africa
Commercial Manager

Burak Eryılmaz

Yapı Kimyasalları, Plastik, Tekstil Bölüm Müdürü
Business Unit Manager of Construction, Plastics & Textile
IMCD Türkiye
Satışını yapmakta olduğumuz özel kimyasalların
formülasyon içinde kullanımı, nihai uygulamalardaki sonuçları ve dikkat edilmesi gereken noktalar
konusunda müşterilerimizle her zaman bilgi paylaşmaktayız. Üretim süreci ise tamamen iş ortağımız
olan tedarikçilerimizin sorumluluğunda olup, gerekli
kalite kontroller yine tedarikçilerimiz tarafından sağlanmaktadır.
Özel kimyasalların satışını yaptığımız birçok sektör
mevcuttur. Bunlar arasında ilaç, gıda, boya, yapı kimyasalları, plastik, tekstil, deterjan, kozmetik sektörleri
en önemli paya sahiplerdir. Aktif olarak çalışmakta
olduğumuz bu sektörlerin yanında gelecek yıllarda
madeni yağ sektöründe satış aktivitelerimizi artırmayı
ve bu alanda büyümeyi planlıyoruz.

We always provide information on the usage of specialty chemicals in the formulation, the results of the
final product and the significant points of application of products that we supply to our customers.
On the other hand, the production process is the responsibility of our suppliers and the necessary quality controls are provided by them.
There are many sectors where we sell specialty
chemicals. Among these sectors, pharmaceuticals,
food and nutrition, coatings, constructions, plastics,
textile, detergent and cosmetic sectors have the most
important share. Next year, we are planning to increase our sales activities and grow our business area
in lubricant sector as well.

Sürfaktanlar-Surfactants

Sürfaktan Üretim
Teknolojileri
Surfactant Production
Technologies
Mehmet Aydın

Endüstriyel Kimyasallar Bölüm Müdürü
Department Manager of Industrial Chemicals
Erca Group Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Erca Group; hizmet ettiği endüstrilerde, katma değer yaratmayı, yeniliklere öncülük ederek, müşterilerimizin rekabet edebilme ve kalite düzeylerini
artırmayı hedeflemektedir. Doğal kaynakların sorumluca kullanılmasına yönelik ürün ve prosesler
geliştirmeyi firmamızın yukarıda belirtilen hedef ve
misyonuna entegre etmek bizler için geleceğin dünyasına katkı anlamına gelecektir.

Erca Group Kimya; aims to increase the competitiveness and quality levels of its customers by
creating added value and pioneering innovations
in the industries that it serves. Integrating the
development of products and processes to the responsible use of natural resources will contribute
to the world of the future.

Erca Group Kimya bünyesinde Endüstriyel Kimyasallar Bölümü olarak aşağıda belirtilen tüm üretim
teknolojilerini kullanılarak 100 yıldır Sürfaktan üretimi yapmaktadır. Üretilen Sürfaktanlar Kozmetik,
Tekstil ve Deri, Petrokimya, Asfalt, İnşaat, Boya, Zirai İlaç, Plastik, vb. endüstriyel sektörlerde kullanım
alanı bulmuştur. Sürfaktan Üretim Teknolojileri
günümüzde zor koşullar altında gerçekleştiriliyor.
(Yüksek sıcaklık ve basınç ortamında.) Gelecekte ise
Loop reaktörler ve Membrane reaktörler sayesinde
hem sürekli hem atmosferik basınç hem de düşük
sıcaklıklar da gerçekleşecek bunun için özel enzimatik katalizörler geliştirilmektedir.

Erca Group has been manufacturing Surfactants
for 100 years by using all the production technologies mentioned below as the Industrial Chemicals Division in Chemistry. Produced Surfactants
Cosmetics, Textile and Leather, Petrochemical,
Asphalt, Construction, Paint, Agricultural Pharmaceutical, Plastic, etc. It has found use in industrial sectors. Surfactant production technologies
are being carried out under difficult conditions
now. (at high temperatures and high pressure). In
the future, special enzymatic catalysts have been
developed for Loop reactors and membrane reactors, which will produce both continuous, atmospheric pressure and low temperatures.

• Etoksilasyon&Alkoksilasyon
- Nonyonik sürfaktan
- Polietilen glikoller
• Esterifikasyon
- Alkil Esterler
- PEG Esterler
- Gliseril Esterler
- Sorbitan Esterler
• Amidasyon ve Imidazolinasyon
-Fatty Amidler
- Fatty Alkanolamidler
- Fatty Imidazolinler
• Quaternizasyon
- Amonyum Quaterneriler Benzilklorid, Metil
Kloride ve Dietilsüfat
• Karboxylasyon
-Zayıf Anyoniksurfaktanlar
• Sulfosüksinasyon
-Anyonik Sürfaktanlar
• ÜretanPolimerizasyon
- Su bazlı Poliüretanlar
• Akrilik Türevleri için Polymerizasyon
- Polikarboksilatlar
• Performans Karışımları ve Formülasyonları

• Ethoxylation&Alkoxylation
- Nonionicsurfactants
- Polyethyleneglycols
• Esterification
- Alkyl Esters
- PEG Esters
- Glyceryl Esters
- Sorbitans Esters
• Amidation and Imidazolination
- Fatty Amides
- Fatty Alkanolamides
- Fatty Imidazolines
• Quaternization
- Ammonium Quaternaries From Benzyl
Chloride, Methyl Chloride and Diethylsufate
• Carboxylation
- Mild Anionic Surfactants
• Sulfosuccination
- Anionic Surfactants
• Urethanes Polymerization
- Waterborne Polyurethanes
• Polymerization of Acrylic Derivatives
- Polycarboxylates
• Performanceblends and Formulations
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Bitkisel yağlar ve rafinasyon işleminin diğer yan ürünleri; yağ asidi, alkol, amin ve esterler gibi basit yağ
yapıtaşlarına dönüştükleri oleokimya endüstrisinin
ana hammaddelerini oluşturmaktadırlar. Endüstriyel
uygulamalarda bitkisel yağların fonksiyonel bileşenlere dönüştürüldüğü kimyasal modifikasyonlara örnek olarak polimerizasyon, kükürtlenme, sülfonasyon
ve epoksidasyonu gösterebiliriz. Öte yandan bitkisel
yağların fonksiyonel bileşenlere dönüştüğü bu alanda
büyüme trendini koruyan bir pazar söz konusu. Kimya endüstrisi bir değişim ve adaptasyon sürecinden
geçmekte; bu süreçte de mineral yağlardan elde edilen
ürünlere karşılık, bitkisel kaynaklardan elde edilen
daha sürdürülebilir alternatiflerin tercih edilmeye başlandığı görülüyor.
En temel kimyasal yapı taşları için, bu geçişin zamanlaması ve hızında ise ekonominin çok önemli bir rol
oynadığını söylemek mümkün. Ancak üretim tedarik
zinciri içerisinde üreticiler bitkisel kaynaklardan elde
edilen hammadde kullanımının pek çok faydasını birden görmeye başlıyor. Bu faydaların arasında da insan
ve çevre güvenliğine sağlanan katkı, biyoçözünürlük,
üretim proseslerinde daha düşük yangın ve patlama
riski, ambalajlama ve depolama kolaylığı, yeni geri dönüşüm ve yeniden kullanım alternatifleri sayılabilir.
Oleo-kimya ürünlerini kullanan başlıca sektörler boya
ve kaplama, sabun ve deterjan, plastikve kauçuk, gıda
ve yem, kâğıt, yağlayıcılar, mumlar, emülgatörler, kozmetik ve ev bakımı, ilaç, kimyasal ara girdiler, tekstil
ve deri yardımcı malzemeleri olarak öne çıkıyor. Öte
yandan oleo-kimyasalların biyoçözünür olması sayesinde günümüz dünyasında kullanım alanları devamlı
olarak artıyor ve bu doğrultuda da yeni ürün ve uygulamalar da geliştirilmeye devam ediyor. Cargill olarak,
endüstriyel üreticilerin biyo-bazlı bileşenlerin pek çok
alandaki yüksek potansiyelini keşfederek, bir yandan
performans standartlarını yakalamalarını diğer yandan
tüketicilerin her geçen gün artmakta olan sürdürülebilirlik ve çevre güvenliği konusundaki beklentilerini
karşılamalarını sağlamak üzere geniş bir ürün ve hizmet portföyü sunuyoruz.

Vegetable oils and the associated co-products of
refining are key raw materials for the oleochemical
industry, where they are converted into basic lipid
building blocks such as fatty acids, alcohols, amines
and esters. The direct conversion of vegetable oils
into functional ingredients; polymerization, sulfurization, sulfonation and epoxidation are examples of
chemical modifications applied industrially to vegetable oils. On the other hand there is a growth trend
in this market where vegetable oils converted to
functional ingredients. Without doubt, chemical industry is currently going through a period of change
and adaptation, where mineral oil-derived products
are gradually being replaced or supplemented by
more sustainable alternatives based on plant-derived
raw materials.
For the most basic chemical building blocks, economics plays a major role in determining when or if
this switch occurs. Further down the manufacturing
supply chain, producers are discovering additional benefits from using plant-derived chemistry like
improved human and environmental safety, good biodegradability, lower fire and explosion risk in processes, ease of handling and storage, new recycling
and re-use opportunities.
Major industries using oleochemicals are paint&coatings, soaps & detergents, plastic & rubber, food
& feed, paper, lubricants, candles, emulsifiers, cosmetics & home care, pharmaceutical, chemical intermediates, textile & leather auxiliaries. Thanks to
the biodegradability of oleochemicals, their fields of
applications are continuously increasing in today’s
world and accordingly new products and applications are being developed. We, as Cargill, provide
products and services to help industrial manufacturers tap into the full potential of bio-based ingredients to meet both performance standards and the
expectations of consumers around sustainability and
environmental safety.

Katalizörler-Catalysts

Katalizörler ve
Kimyasalların Üretimi
Production of Catalysts and
Chemicals
Demet Darcan Cinkaya
Ar-Ge Müdürü | R&D Manager
Akpa Kimya
1997’de kurulan firmamız, organik peroksit, başlatıcı, hızlandırıcı/katalizör ve boya kurutucular üzerine
uzmanlaşmış olup, üretimini gerçekleştirmektedir. Katalizörlerimizi kullanım alanına göre gruba
ayıracak olursak; kompozit sektöründe ftalatlı ve
ftalatsız olmak üzere sınıflandırdığımız 2 ayrı grup
mevcuttur. Dünyada ftalatların (kanserojen olduğundan dolayı) kullanımını azaltmak için çalışmalar
yapılmakta, biz de bu sebeple ftalatsız ürünler geliştirmekteyiz. Bu sektörde ürünlerimiz, logar kapakları, düğme, mutfak tezgâhları, çatı kaplaması, araba
yedek parçaları, küvet-tekne yapımı gibi işlemlerde
katalizör olarak kullanılmaktadır. Hidroperoksitler,
diaçilperositler, peroksiesterler ve peroksiketaller
olarak sınıflandırılan katalizörlerimiz, petrokimya
sektöründe; polietilen tesislerinde LDPE, HDPE
üretiminde, SMC, BMC ‘de kullanılmaktadır. Ayrıca
yol çizgi boyalarında, EPS (genleştirilmiş polistiren),
ısı yalıtımında kullanılan köpüklerin yapımında,
kozmetikte (akne tedavisinde), PVC sektöründe kullanılan katalizörlerimiz de bulunmaktadır.
Firmamız, yüksek bilgi ve tecrübeye sahip olan profesyonel Ar-Ge ekibi ile ürün geliştirme ve teknik
desteğe yönelik bir ekip oluşturarak Ar-Ge merkezini kurmuştur. Ar-Ge ekibimiz ile birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en uygun şekilde cevap vermekle
yetinmeyip ayrıca müşterilerimizin uygulamalarına
göre katalizörlerimizi istedikleri özelliklerde sunmaktayız. Bu çözüm odaklı üretme-geliştirme anlayışımız ile yeni katalizörler geliştirerek tüm dünyaya
kalitemizle daha fazla yer almayı hedefliyoruz.

Founded in 1997, our company specializes in the
production of organic peroxide, initiator, accelerator/catalyst and paint dryer. If our catalysts are to be
diversified according to the usage applications; There
are two different groups in the composite sector,
which we classify as phthalates and non-phthalates.
We are working on to reduce the use of phthalates
(because it is carcinogenic) in the world, and we are
developing phthalate-free products for this reason.
Our products in this sector are to be used as catalysts
in processes such as manhole covers, buttons, kitchen countertops, roof covering, car spare parts, bathtub-boat construction. Our catalysts, classified as
hydroperoxides, diacyl peroxides, peroxy esters and
peroxyketals, are in the petrochemical sector; LDPE
in polyethylene plants, HDPE production, SMC,
BMC. We also have catalysts used in road sector
paints, EPS (expanded polystyrene), heat insulation
foams, cosmetics (acne treatment), PVC industry.
Our company has established R&D center by creating a team for product development and technical
support with a professional R&D team with high
knowledge and experience. Our R&D team is not
only responsive to the needs of our customers in the
most appropriate way, but also offers our catalysts in
accordance with the requirements of our customers.
With this solution-oriented and production-development approach, we aim to take place with our
quality all over the world by developing new catalysts.
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Ana Kimyasallar-Main Chemicals

Petrokimyasallar-Petrochemicals

Standardizasyon ve
Sürdürülebilirliğin
Kimya Sektöründe Önemi
The Importance of Standardization
and Innovation in the
Chemical Sector

Yenilenebilir Enerji
Kaynakları ve
Petrokimya Endüstrisi
Renewable Energy Sources
and Petrochemical Industry

Alain Baruh

Genel Müdür | General Manager
Petrokimyasallar | Petrochemicals Division
Arkem Kimya San. Tic. A.Ş.

Tezel Kökdemir

Ürün Müdürü | Product Manager
Soditaş Solvent Distribütörlüğü A.Ş.
Güvenlik, özellikle kimya sektöründe yapısı itibari ile
önceliklendirilmesi gereken en önemli konulardan
birisidir. Biz Soditaş ailesi olarak gerek çevreye duyduğumuz sorumluluk gereği gerekse iş partnerimize verdiğimiz önem sebebiyle, güvenlik her zaman üzerinde
durduğumuz bir konu olmuştur. 2017 sonunda yürürlüğe giren KKDİK ile birlikte ise, her bir kimyasalın
tüm özellikleri kayda geçecek ve bunların kontrolü ve
gerekirse kısıtlanması gündeme gelecektir. Bu iki güncel yönetmelik, güvenliğin ülkece ve sektörce ne kadar
önemli olduğunu gözler önüne sermektedir. Soditaş
olarak aldığımız tüm taşıma ve depolama hizmetlerinde
güvenlik konusuna çok büyük önem veriyor ve gerekli
takipleri en sıkı şekilde gerçekleştiriyoruz. Bugün dünya markası olan bütün üreticilerin yaptıkları ilk hamle,
ürünlerinde belirli bir standardı oturtması, sonrasında
da bu seviyeyi korumaya yönelik tedbirler almasıdır.
Standardizasyon ve sürdürülebilirlik, kimya sektörünün
hem kendi içerisinde hem de çevresine olan etkilerinin
pozitif yönde gelişmesi için olmazsa olmazlardandır.
Standardizasyon ürünlerin tüm girdi ve etkilerinin
belirlenmesi, ortak metodolojilerin geliştirilmesi, risklerin kontrol altına alınmaya çalışması, olası negatif sonuçlarının tahmini ve minimize edilmesi ile mümkün
olacaktır. Sürdürülebilir ve iyileştirmeye açık olmayan
ürün/işletme/taşıma ve depolama şekilleri hayatlarını
bir noktaya kadar taşıyabilecek ve sonrasında onların
yerini daha sürdürülebilir ürünler alacaktır. Soditaş
olarak bu iki noktada en verimli ve sürdürülebilirliğe en
uygun ürün ve yöntemlerle çalışmalarımızı en üst kalite
ürünlerle sürdürmekteyiz ve kendimizi bu konuda geliştirmeye her daim açık tutmaktayız.

Security is one of the most important issues that
should be prioritized, especially in the chemical sector. As a Soditaş family, security has always been a
matter of concern because of the responsibility we
have for the environment and for the importance we
attach to our business partners. Along with KKDIK,
which was enacted at the end of 2017, all the characteristics of each chemical will be registered and controlled. These regulations show how important the
safety is in the country and in the sector. We attach
a great importance to the safety in all transportation
and storage services we receive. Soditaş takes all
the necessary precaution for the follow-ups. Today,
worldwide manufacturers are implementing a certain standard in their products, and take measures to
protect these standards levels. Standardization and
sustainability are indispensable for the positive development of chemical industry both for the company and its environment. Standardization is possible
through the identification of all inputs and different
effects of the products, the development of common
methodologies, the control of risks, the estimation
and minimization of possible negative consequences. The products and related production, logistic and
storage facilities which are not sustainable will be
replaced. As Soditaş, we continue to work with the
highest quality products in the most productive and
sustainable way, and keep ourselves open to develop
ourselves in this respect.

Petrokimyasallar-Petrochemicals

Petrol ve Petrokimya
Endüstrisinin Geleceği
Future of Petroleum and
Petrochemical Industry
Bilge Çalışkan Kaya

Yenilenebilir enerji kaynaklarındaki artışa rağmen
nüfus artışına da paralel olarak kömür, petrol ve
doğal gaz önümüzdeki 25 yıl boyunca ana enerji
kaynakları olarak konumlarını koruyacak ve küresel
enerji tüketiminin yüzde 75-80’i 2050’lerde hala fosil
yakıtlardan sağlanıyor olacak. Fosil yakıtlar arasında doğal gaz en hızlı büyüyen enerji türü olacaktır.
Küresel enerji tüketiminin yüzde 33’ü petrol ve sıvı
yakıtlardan gelirken, 25 yıl sonra bu oranın hafif bir
düşüş ile yüzde 30 düzeyinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Dolayısı ile petrol üretimi çok etkilenmeyecektir. Petrokimyada ise petrol ile birlikte doğal
gaz&kaya gazı kullanımı artacak ve önümüzdeki 25
yılı baz aldığımızda eğer ülkeler kanun ve yönetmeliklerle belli kısıtlamalar getirmedikleri müddetçe ve
fosil yakıtlar yenilenebilir enerji maliyetlerine göre
daha ekonomik olacağından Petrokimya Endüstrisine olumsuz bir etkisi olmayacaktır.
Lojistikte üretim ve tüketim yerleri çoğunlukla ayrıldığı için kimya endüstrisinin önemli bir yönüdür. Bu
nedenle, verimli, rekabetçi ve sürdürülebilir lojistik,
endüstri için büyük önem taşımaktadır. Lojistik, genel anlamı itibariyle çeşitlendirilebilirdir, esnektir ve
arz talep dengesi ile şartlara uyum sağlayabilen bir
modeldir. Bu nedenle ve kimya endüstrisinde de her
ürün kendi içinde farklı kimyasal ve fiziksel özelliklere sahip olduğundan taşınması, depolanması ve
elleçlenmesi ile ilgili özel kurallar ve yöntemler takip
edilir. Kimyasal ürünlerin çevreye ve insana verebileceği zararları dikkate aldığımızda ‘sağlık, emniyet ve
çevre’ bilinci lojistiğin ve kimya endüstrisinin ayrılmaz parçalarıdır. Çok fazla ürün, üretici ve tüketim
çeşitliliği, kimya piyasasında irili ufaklı birçok firma
oluşumuna sebep olmuştur. Bu yapılar da kimyasal
madde ihtiyaçlarındaki karmaşıklığı yönetebilecek ve
talep edilen miktarın ekonomik ölçüsü çerçevesinde
kendileri için birden fazla üreticiden en uygun teklifleri oluşturabilecek, ürünlerin karışımını sağlayabilecek, ambalajlayabilecek, aynı kalite değerlerinde
saklayabilecek, istenildiğinde işletmesine nakledebilecek ve yeri geldiğinde finansmanı da sağlayabilecek
kendilerine ‘katma değer yaratan aracılara’ yani dağıtım şirketlerine ihtiyaç duyarlar.

Ürün ve Hizmet Geliştirme Yöneticisi
Product & Service Development Manager
Aleph Trade
Türkiye enerji konusunda ürettiğinden daha çok tüketen bir ülke konumunda ve bunda petrolün payı
büyük. Yenilenebilir enerji kaynaklarının artışına rağmen küresel petrol talebinin azalmayacağı kanaatindeyim. Petrolün kara ulaşımından çıkarılması, yerine
elektrikli araçların gelmesi keza, petrokimyasal kökenli solventlerin yerini de zamanla artık bio-solventlerin
gelme ihtimali petrol ve petrokimyayı etkileyecektir.
Ancak diğer bir yandan, Uluslararası Enerji Ajansının
(IEA) 5 yıllık piyasa analizini içeren “Oil 2018 Raporu” doğrultusunda, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) ham petrol üretimi ise 2023’e kadar
günlük 750 bin varil artacağını görüyoruz ayrıca ABD,
Brezilya, Kanada ve Norveç’te petrol üretiminin yükselerek süreceği öngörüsü mevcut. Artan sanayileşme
ile petrokimyasallara olan ihtiyaç da aynı doğrultuda
artacaktır. Bu sebeple en azından yakın gelecekte petrokimyanın bu durumdan çok da etkilenmeyeceğini
düşünüyorum.
Petrokimya ve lojistik bizim gibi trade firmaları için
ayrılmaz bir bütün olarak görülmelidir. Lojistik gerek ürünü alırken gerek ürünün yurt içi veya yurt dışı
satışında; kalite (yolda bozulmadan gelmesi, hava koşullarından etkilenmemesi vb.), güvenli-zamanında
ulaşım, fiyat gibi parametreleri doğrudan etkiler. Alış
ve satış yapılan ülkelerin konumlarına göre petrokimyasal lojistik stratejileri belirlenir ve dağıtım politikalarına göre sevk edilir ve alınır.

TURKCHEM’18

Petrochemicals and logistics should be seen as integral parts for trade companies like us. Both logistics
and domestic or export sales of the product, quality
(arriving on the road without deterioration, being
not affected by weather conditions), safe-on-time
transportation, price. The petrochemical logistics
strategies are determined according to the locations of the buying and selling countries and they
are shipped and taken according to the distribution
policies.

Logistics is an important aspect of the chemical industry as production and consumption places are
often separately located. For this reason, efficient,
competitive and sustainable logistics are of great
importance for the industry. Logistics can be diversified in general terms, flexible and is a model that
can adapt to conditions as per supply demand balance. For this reason and since each product in the
chemical industry has different chemical and physical properties, special rules and methods regarding the transportation, storage and handling are
applied. When we take into consideration the harm
that chemical products can give to the environment
and people, ‘health, safety and the environment’
are the integral parts of the logistics and the chemical industry. Too many products, producers and
consumption diversity have created many large to
small size companies in the chemical market. These
companies need middlemen to sort the complexity
of their supply and demand as well as create value. Therefore, a chemical distributor can include:
sourcing from multiple producers to ensure a broad
and complementary product offering; taking physical ownership of products, warehousing them, and
mixing, blending, and repackaging them according
to customers’ needs; and then selling by providing
finance if necessary and physically transporting
goods to customers.

Parafin ve Waxlar-Paraffin&Waxes

Parafin ve Waxların
Kullanım Alanları
Paraffin and Wax
Usage Areas

Turkey consumes more energy than it produces
especially a big share is petroleum. In my opinion;
global oil demand will not decline despite the increase in Renewable Energy Resources.
Although there are signs like: The rise of electric
vehicle sales instead of petroleum based land transportation also bio-solvents occurrence instead of petroleum solvent usage are the points that cannot be
underrated, “Oil 2018 Report” of the International
Energy Agency (IEA) The Organization of the Eastern Countries (OPEC) estimates crude oil production will increase by 750 thousand barrels per day by
2023, while oil production in the United States, Brazil, Canada and Norway is forecast to rise. Increased
industrialization and the need for petrochemicals
will also increase in the same direction. For this reason, at least in the near future petro-chemical will
not be affected by this situation.

In spite of the increase in renewable energy sources, in parallel with population growth, coal, oil and
natural gas will remain their main energy sources
for the next 25 years and 75-80% of global energy
consumption will still be provided by fossil fuels
in 2050’s. Among fossil fuels, natural gas will be
the fastest growing type of energy. Today, 33 percent of global energy consumption comes from oil
and liquid fuels, and after 25 years this rate will be
roughly 30 percent with a slight decline. Therefore,
oil production will not be affected very much. In
petrochemicals, the use of natural gas&shale gas
along with oil will increase, and if we take the next
25 years as a basis, fossil fuels will still be more economical than the renewable energy costs and unless countries restrict them by laws and regulations,
there will not have a negative impact on the petrochemical industry.

Cevdet Türkmenoğlu

Genel Müdür | General Manager
Öztin Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
Parafin wax ve Microwax ürünlerimiz daha ziyade endüstriyel ürün gruplarından mum, tekstil, hot melt, boya, kâğıt, pvc stabilizan üretimi,
vazelin, kozmetik ve dişçilik gibi sektörlerde
kullanılmaktadır. Ürünlerimiz gıda endüstrisinden sakız mayası sektöründe yoğun olarak
kullanılmaktadır. Firmamız İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık Müdürlüğüne kayıtlıdır.
Şirketimiz müşterilerinin ihtiyaçlarını göz
önünde tutarak ürettiği yüksek standarttaki
ürünleri ile koşulsuz müşteri memnuniyeti hedeflemektedir. Firmamızın kalitedeki yüksek
seviye ve standardizasyon politikası sahip olduğumuz BRC Global Standard for Food Safety,
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, Helal ve
Koşher sertifikaları ile teyit edilmiştir.

Öztin Kimya produces industrial grade waxes
especially for candle, textile, hot melt, pvc stabilization, petroleum jelly, paper coating, paints,
cosmetic and dentistry. Our food grade waxes
are widely used in chewing gum base industry.
Our company is a registed company of Ministry
of Food, Agriculture and Livestock.
Our company aims the total customer satisfaction by producing the highest standard products
based on the awareness of her customer needs.
The high quality standard products and the quality standardization policy of our company have
been confirmed by BRC Global Standard for
Food Safety Issue 7 Certificate, ISO 9001:2008
Quality Management System Certificate, Halal
and Kosher Certificate.
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Tekstil ve Deri Kimyasalları-Textile & Leather Chemicals

Deri ve Tekstil Sanayilerinde Kullanılan Kimyasal Maddelerin
Bugünü ve Geleceği Üzerine
On the Today and Future of the Chemicals Used in Leather and Textile Industry
Dr. Öğretim Üyesi | Assist. Prof. Dr. Fazlı Akyüz

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | İstanbul University-Cerrahpaşa
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | Technical Sciences Vocational School
Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü | Department of Textile, Garment, Footwear and Leather Department
Deri Teknolojisi Programı | Leather Technology Program
Giysi vücudumuzun üzerine giydiğimiz eşyalar için kullanılan genel bir terimdir. İlk insanlar için giyinmek yaşadıkları doğal çevrenin etkilerine karşı kendilerini korumak amacıyla sadece örtünmekti. Bunu da doğadan elde
ettikleri bitkisel ve hayvansal esaslı lifli malzemelerle basitçe sağlıyorlardı. Günümüzde ise giyinmek dediğimizde,
artık sadece örtünmeyi kastetmiyoruz; bugün belki farkında bile olmadığımız kadar çok anlamı (amacı) yüklemiş
durumdayız giyinmeye. Bu amaçlar doğrultusunda giysilerimizin yapımında bugün sadece doğal ürünlere değil,
ilgili diğer sanayilerdeki gelişmelerin bir sonucu olarak ortaya çıkan çok farklı özelliklerdeki sentetik (yapay) malzemelere de rağbet ediyoruz. Sonuç olarak bugün söz konusu sektörlerde hem malzeme hem de ürün yelpazesi
oldukça genişlemiş durumdadır.

Clothes is a general term used for things we wear on our bodies. To dress for the first people was just to
cover up to protect themselves from the effects of the natural surroundings they were living in. They simply
provided them with vegetable- and animal-based fibre materials that they obtained from nature. Nowadays,
when we say to dress, we do not just mean covering; to be dressed in the way we have loaded meaning (aims)
as much as we are not even aware of today. In the direction of these aims, we are not only interested in the
production of natural products today, but also in synthetic materials (artificial materials) of very different
characteristics which emerged as a result of developments in related industries. As a result, both the material
and the product range have expanded considerably in the aforementioned sectors.

Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir diyoruz. Tekstil ve deri sanayilerinin yanı sıra bunlarla bağlantılı alt iş
kollarının üretim etkinlikleri de doğal olarak günün koşullarına ve son kullanıcıların taleplerine göre sürekli değişmekte ve çeşitlenmektedir. Günümüz deri ve tekstil sanayileri dünya üzerindeki en eski meslekler arasında yer
alırlar. Birbirlerinden farklı hammaddelere odaklanmış olsalar dahi bazı yönlerden birbirlerine benzeyen, bazı
yönlerden de birbirlerinden oldukça farklı olan üretim süreçlerine sahiptirler. Bu sanayi kollarında hammadde
olarak kullanılacak lifli malzeme önce terbiye edilerek bozulmaz ve kullanılabilir bir forma dönüştürülür ardından
yapılan işlemlerle de pazarda albenilerini artıracak özelliklerle donatılırlar. Bu işlemler sırasında her iki sanayi kolu
da fazla miktarda su ve binlerce sayıda kimyasal madde kullandıklarından çevre üzerindeki olumsuz etkileri ile
dikkati çekerler. Bundan dolayı, günümüzde deri ve tekstil sanayileri ile kimya sanayi arasındaki ilişki daha sağlam,
özellikleri daha geliştirilmiş hatta birçok özelliği bir araya getirmiş, modaya uygun, çevreyle dost, insan sağlığına
zarar vermeyen kimyasallar kullanılarak nihai ürünler elde etmeye dayalı bir çerçevede gerçekleşmektedir. Gerek
bu sanayi kolları ve özellikle bu sanayilere yönelik kimyasalları tedarik eden kimya kuruluşları üretim yöntemlerini
ve pazara sundukları kimyasal maddeleri ‘Çevre Dostu’ ya da ‘Yeşil Teknoloji’nin gereksinimlerine göre iş birliği
içerisinde değiştirmek, geliştirmek ya da yenilemek zorundadırlar. Bunların örnekleri vardır ve sayıları giderek
artmaktadır: Biyolojik parçalanabilirliği yüksek olan yüzey aktif maddeler, azo grubu içermeyen boyarmaddeler,
kanserojen olmayan ya da alerjen olmayan kimyasallar, emisyon oranı düşük maddeler, fosil yakıt esaslı kimyasalların azaltılması ya da tamamen kullanımdan kaldırılması, biyo-polimerler, enzimler ve enzim esaslı kimyasallar,
nano-teknoloji esaslı yardımcı maddeler, anti-bakteriyel maddeler ve benzerleri sayılabilir.

We say “the only thing that does not change is the change itself ”. The production activities of textile and leather industries as well as the sub-industries associated with them are constantly changing and varying naturally
according to the conditions of the day and the demands of the end users.
Today’s leather and textile industries are among the oldest occupations in the world. Even if they focus on
different raw materials, they have production processes that are similar in some ways and quite different from
each other in some respects. The fibrous material to be used as raw material in these industrial branches is
first conditioned and transformed into a usable form and then equipped with features that will increase the
attractiveness of the market by the operations performed afterwards. During these operations, both industrial lines attracted attention due to negative effects on the environment because they use a large amount of
water and thousands of chemicals. Therefore, today, the relationship between leather and textile industries
and the chemical industry takes place in a frame based on obtaining final products by using chemicals that
are more strength, improved in their features, even brought together many features, fashionable, eco-friendly
and harmless to human health. Both these industries, and especially chemical companies that supply chemicals for these industries have to change, improve or renew their production methods and their chemical
substances they market the according to requirements of ‘Environmentally Friendly’ or ‘Green Technology’
in cooperation with. There are examples and increasing numbers of them: surface-active substances with
high biodegradability, dyestuffs without azo groups, non-cancerous or non-allergenic chemicals, substances
with low emission rates, reduced or eliminated usage of fossil fuel-based chemicals, biopolymers, enzymes
and enzyme-based chemicals, nano-technology based auxiliaries, anti-bacterials, and Etc.

Ancak bunların sadece günü kurtarmaya yarayan eylemler olarak yorumlanması da yanlış olmayacaktır. Çünkü
teknolojinin hızla değiştiği ve geliştiği günümüzde, geleceği gözeterek son kullanıcıların taleplerini karşılamaya
yönelik yeni üretim modellerinin oluşturulması için malzeme bilimleri, mühendislik, kimya, tasarım, proses gelişimi ve giyim fizyolojisi gibi benzeri alanların ortak girişimlere yönelmesi artık bir zorunluluktur. Mekanik, termal, kimyasal, elektrik, manyetik ve diğer kaynaklar gibi çevresel koşulları veya uyarıları algılayan ve buna göre
tepki veren, artırılmış işlevsellikle kullanıcısını destekleyen teknolojileri içerecek şekilde tasarlanıp üretilen “akıllı
giysiler” ya da “giyilebilir teknoloji ürünleri” günlük yaşamımıza yavaş yavaş girmeye başladılar. Çok yakın bir
gelecekte bu ürünler tabiri caizse moda olacak. Bu tip ürünler sağlığımızı kontrol edecek, tehlikelere karşı bizleri
koruyacak, çevremizle ve insanlarla iletişimimizi sağlayacaklar. Ortam koşullarına uygunluk sağlayacak özelliklere
sahip olduklarından konforumuzu artıracaklar. Araştırıcılar “yakın bir gelecekte algoritmaların işlerini iyi yapmaları durumunda insanların ne giyecekleri hakkında düşünmek için daha az zaman harcayacaklarını” ileri sürüyorlar.
Yine, son kullanıcılar giysilerinde bulunan yongalar sayesinde o ürün hakkında merak ettikleri her şeyi internet
vasıtasıyla öğrenebilecekler. Bu tür ürünler sağlamlık, koruyuculuk, rahatlık ve görünümün korunması gibi yüksek performans özellikleri yanında sürdürülebilir kaynaklardan elde edilmesi, çevreye zarar vermeyen üretimle
üretilmesi ve insan kullanımına uygun olması gibi özellikler aranacak. Bu açıdan gerek tekstil gerekse deri tabanlı
mamulleri üreten işletmelerin bu gelişmeleri yakından takip etmesi ve kimyasal tedarikçilerini yönlendirmesi bu
sektörlerin geleceğini etkileyecek temel öğelerden biri olacaktır.

But it would not be wrong to interpret them as actions that save the day. As technology is rapidly changing
and developing, today, it is a necessity to face joint ventures of fields such as material sciences, engineering, chemistry, design, process development and clothing physiology and like these in order to build new
production models for meeting the demands of the end users by seeing the future. The “smart clothes” or
“wearable technology products” designed and manufactured to incorporate technologies that sense and respond to environmental conditions or stimuli such as mechanical, thermal, chemical, electrical, magnetic
and other sources. These products will be fashionable in the near future. These types of products will control
our health, protect us against danger, and provide communication with people around us. They will enhance
our comfort as they have features to correlate ambient conditions. Researchers suggest that “algorithms will
spend less time thinking about what people will wear if they do well in the near future”. Also, the end users
will be able to learn everything they are curious about the product via internet in virtue of the chips on their
clothes. In addition to high performance features such as durability, protection, comfort and appearance
retention, these types of products will be sought from sustainable sources, produced with environmentally
friendly production and safe for human use. From this point of view, textile and leather-based manufacturing
companies should follow these developments closely and directing their chemical suppliers will be one of the
basic elements that will influence the future of these sectors.

Özetle; deri ve tekstil sanayilerinin sürdürülebilirliği günümüz koşullarında yenilenebilir malzeme kullanımına,
kaynakların özenli kullanılmasına, üretimin ve üretimde kullanılan kimyasal maddelerin çevreyle ve tüm canlılar
ile dost olmasına, enerjinin verimli kullanılmasına ve benzeri etkenlere bağlı olacaktır. Ancak çok yakın bir gelecekte bu özelliklere ilaveten akıllı ve uyarana duyarlı, elektro-iletken, güç üretici, fotonik ve benzeri özelliklere sahip
yüksek performanslı giyilebilir teknoloji ürünleri pazarda hızla yayılma gösterecek olduğundan, söz konusu tüm
sektörlerin buna kendilerini hazırlamaları kaçınılmaz olacaktır. Çünkü bilim kurgu filmlerde gördüğümüz o çok
işlevsel giysilere sahip olmaya fazla uzak değiliz.

In summary; sustainability of leather and textiles industries will depend on some basic factors such as the
use of renewable materials, carefully use of resources, use the productions and the chemical substances used
in manufactures which are eco-friendly and non-hazardous for all creatures, the efficient use of energy and
the like. However, in addition to these features, because of wearable technology products with high-performance, smart, stimulus-responsive, electro-conductive, power generative, photonic and etc. will spread
rapidly in the market, all these sectors will inevitably require to prepare themselves for that in the near future.
Because we are not too far away to have those very functional garments we see in science fiction movies.

Belçika Konsolosluğu-Consulate of Belgium

Türkiye ve Belçika Arasındaki Ticari Gelişmeler
Commercial Developments Between Turkey and Belgium
Belçika’nın 2016 yılında toplam ihracat hacmi 5 milyar Avro, ithalat hacmiyse 4.5 milyar Avro’dur. 2017 yılı verilerine göreyse, Türkiye, Belçika’nın
14. ihracat partneri ve 15. tedarikçisi olmuştur. Yine aynı yıl Türkiye ve
Belçika arasındaki ikili ticaret hacmi 9.8 milyar Avro seviyesinde gerçekleşmiş ve bu oran bir önceki yıla oranla %15 artmıştır.

Catherine Bauwens

Ekonomi ve Ticaret Ataşesi
Foreign Trade and Investment Counsellor
Belçika Başkonsolosluğu | Consulate of Belgium

Belçika’dan Türkiye’ye ihraç edilen ürünlerin başında kimyasal maddeler,
plastik, metaller, makine ve ekipman ve araç parçaları gelirken ülke Türkiye’den çoğunlukla motorlu taşıtlar ve parçalar, tekstil ürünleri, makine ve
ekipman ve plastik ithal etmektedir.
Şahsım, Ekonomi ve Ticaret Ataşesi olarak, Belçika’nın güney federal
bölgesi olan Valon Bölgesi’ni temsil etmektedir. Kimyasal ve farmasötik
ürünler Valon Bölgesi’nden Türkiye’ye ihraç edilen ürünler arasında ilk
sırayı almakta ve 2017 yılı toplam bölge ihracat hacminin %40’ını temsil
etmektedir. Sanayiye dayalı bir ekonomik geçmişi olan Valon Bölgesi günümüzde sırtını inovasyon ve teknolojiye dayayarak güçlenmeye devam
etmektedir.

In 2017, Turkey was the 14th client of Belgium and its 15th supplier. The bilateral
trade volume between Turkey and Belgium stood at 9.8 billion EUR in 2017,
which corresponds to an increase of 15 percent compared to the year before (Belgium exports 5.3 billion EUR and imports 4.5 billion EUR).
Main items of Belgium’s exports to Turkey are chemical products, plastic, metals,
machinery and equipment, vehicles parts, whilst main items of Belgium’s imports from Turkey are motor vehicles and parts, textile products, machinery and
equipment, plastic.
In my quality of Foreign Trade and Investment Counsellor, I represent the region of Wallonia, southern half of Belgium. Coming from industrial tradition,
Wallonia has made a successful transition towards being a region of excellence
in innovation and technology. Chemical and pharmaceutical products represent
the first sector of exportation from Wallonia to Turkey, with 40% of the global
export volume in 2017.
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Endüstriyel Yağlar-Industrial Oils

Naftenik Yağlar
Naphthenic Specialty Oils

Güney Devrim İldiri

Ahmet Turgut

Genel Müdür | General Manager
Nynas Naphthenics Yağları Tic. Ltd. Şti.
Nynas diğerlerinden farklı bir petrol şirketidir. Biz
petrolü yakmayı değil kullanmayı tercih ediyoruz. İş
modelimizi, petrolün tam potansiyelini ortaya çıkarma
düsturu ile oluşturduk ve Nynas olarak hizmet verdiğimiz dört temel sektörün her birinde son derece güçlüyüz. Türkiye’de, trafo ve lastik endüstrilerinde lider
konumdayken, madeni yağlar, kimyasallar ve imalat
sektörlerindeki pazar payımızı artırmaktayız. Nynas
Türkiye olarak, Türk müşterilerimiz ve Türkiye’de bulunan, büyümekte olan bir küresel pazara hizmet eden
uluslararası müşterilerimize özel naftenik yağlar tedarik ediyoruz. Türkiye pazarına sunduğumuz naftenik
ürünler üstün teknolojiyle donatılmış iki rafinerimizde
üretiliyor; Nynäshamn (İsveç) ve Harburg (Almanya).
Nynas premium trafo yağları, kaliteli transformatör
tasarımı sağlayan üstün dielektrik özelliklere sahiptir.
Yağlarımız üstün ısı transferi özellikleri ile verimli bir
soğutma, ve iyi iletkenlik özellikleri ile soğuk iklimlerde bile trafonun çalışmasını sağlar. Nynas premium
transformatör yağları son derecede stabil ve oksidasyona karşı dayanıklıdır.

Nynas is a different kind of oil company. We want to
use oil, not burn it. We have designed our business
to unlock the full potential of oil. Nynas has a strong
business base in each of four focus industries. In
Turkey, while being in the leading position in transformer and tyre industries, we are increasing our
market share in lubricant and chemical&manufacturing industries. Nynas Turkey is dedicated to supply specialty naphthenic oils for Turkish customers
and international customers located in Turkey serving a growing global market. Naphthenic products
that we are offering to Turkish market are mainly
manufactured at our two state-of-the-art refineries;
Nynäshamn (Sweden) and Harburg (Germany).
Nynas premium transformer oils have outstanding
dielectric properties, enabling quality transformer
design. Our oils superior heat transfer property enables efficient cooling, and good flow property makes
sure that you can start the transformer even in the
bitter cold of sub-zero climates. Our transformer oils
are extremely stable and resistant to oxidation.

Hali hazırda mevcut olan veya sonradan ortaya çıkması
muhtemel birçok farklı ihtiyaca yönelik çözümler sunabilecek bilgi birikimine sahibiz. Müşterilerimiz ile
birlikte, pazara yön verebilecek yeni uygulamalar buluyoruz. Ürün talepleri ve teslim şartları uygulamalara göre farklılık göstermektedir. Nynas proces yağları
ile 20’den fazla, farklı uygulamaya hitap edebiliyoruz.
Bunlardan bazıları; Yapıştırıcı ve Mastikler, Topaklanma Önleyiciler, Toz Önleyiciler, Köpük Kesiciler, Pil
Ayırıcılar, Bitüm Spesiyalleri, Patlayıcılar, Mürekkepler,
PVC, Kalıp Ayırıcıları, Reçineler, Sprey Yağları, Deri ve
Tekstil Kimyasalları, Yol Boyaları, Sondaj Çamuru Uygulamaları, Ahşap İşleme Uygulamaları.

We have the know-how to meet various existing and
new challenges. Together with our customers, we
find new applications which might shape the market.
Product requirements and unique selling points vary
a lot depending on the application. The chemical industry segment at Nynas includes about 20 different
applications, such as: Adhesives and Sealants, Anticaking, Anti Dust, Anti Foam, Battery Separators,
Bitumen Specialties, Explosives, Inks, Mould Release
Agents, PVC, Resins, Spray Oils, Wood Treatment,
Carbon Black, Drilling Muds and Flocking Agents,
Leather and Textile Chemicals, Foundry Chemical,
and Road Paints.

Water Ex- Su ve Atık Su Şartlandırma
Kimyasalları- Water and Wastewater
Treatment Chemicals

Su ve Atık Su Yönetimi
Water and Wastewater
Management
Cem İbrikçi

Çevre Mühendisi | Environmental Engineer
Genel Müdür | General Manager
GESU Arıtma Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
1996 yılında kurulan firmamız, su ve atık su yönetimi
alanında her geçen gün hızla Türkiye ve dünya piyasasında yer almaktadır. Özellikle otomotiv sanayisinde
ve kaplama endüstrisinde, siyanür, krom, nikel, bakır,
çinko ve benzeri ağır metallerin arıtılmasında ve proses
dizaynında hem Türkiye’de hem yurt dışında ciddi ilerlemeler kaydetti. Firmamız bünyesinde kimyasal arıtma tesislerinin dizaynlarının yanı sıra, bu kimyasal tesislere alternatif olan elektrokoagülasyon gibi yenilikçi
yöntemler kullanmak ve dünya piyasasına ayak uydurmak için ciddi önem sarf etmektedir. Kimyasal Arıtma
Sektöründe, artık firmaların ana istediği arıtılmış suyun deşarj edilmesi değil de geri kullanımı yönündedir.
Bu istek doğrultusunda da arıtma tesislerinin çıkışına
kum aktif karbon, Ultra Filtrasyon ve Reverse Osmos
çalışmaları yapılarak suyun yaklaşık olarak %50’lik kısmı geri kullanıma hazır hale getirilir.

Our company, which is founded in 1996, in the field
of water and wastewater management, is located in
Turkey and world markets quickly. GESU has made
significant improvements, especially in the automotive industry and the coating industry, in both purification and design of heavy metals like cyanide,
chromium, nickel, copper, zinc, etc. In addition to the
design of chemical treatment plants in our company,
it is very important to use innovative methods such
as electrocoagulation which is an alternative to these
chemical plants and to keep up with the world market.
In the Chemical Treatment sector, the main demand
of the companies is that it is not the discharge of treated water but its reuse. In line with this request, sand
activated carbon, Ultra Filtration and Reverse Osmosis are run at the outlet of the treatment plants and approximately 50% of the water is made ready for re-use.

Gelişen teknoloji ile birlikte, dünyada artık fabrikalarının sıfır atık su deşarjı yapmaları isteniyor, ümidimiz
Türkiye de böyle bir uygulama içerisinde yakın zamanda yer alacak ve o zaman atık suyun geri kazanımı, kullanımı önem kazanacak, biz GESU olarak bu konuda
sağlam adımlar, ciddi yollar kat etmekteyiz. Kimyasal
arıtmanın yanı sıra daha büyük tesisleri olan biyolojik
arıtmada da yine firmamız birçok ekipmanını kendi
bünyesinde üretmekte ve uluslararası projelere girmektedir. Bahsettiğimiz arıtma tesislerinde birçok kimyasal
kullanılmakta ve bu kimyasal dozlama üniteleri için bir
standardizasyon söz konusudur. Firmamız, asit dozlama, kireç dozlama, kostik dozlama üniteleri gibi birçok
kimyasalı bir standardizasyona getirip Türkiye ve dünya piyasasına sunmaktadır.

With the developing technology is now being asked
to do discharges zero wastewater of factories in the
world, our hopes will take place soon in such an application in Turkey and then wastewater recycling,
use will gain importance, which we will seriously
roads floor concrete steps in this regard as the GESU.
In addition to chemical treatment, our company also
manufactures many equipments in its own field and
enters international projects in the field of biological
treatment with its larger facilities. There are many
chemicals used in the treatment plants we are talking
about, and there is standardization for these chemical dosing units. Our company brings these chemical
units like acid dosing, lime dosing and caustic dosing
units into standardization and offer to the Turkey and
world market.

Genel Müdür | General Manager
Eralp Kimyasal Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Water Ex- Su ve Atık Su Şartlandırma Kimyasalları- Water and Wastewater Treatment Chemicals

Kimyasal Atık Yönetimi ve Teknolojileri
Chemical Waste Management and Technologies
Atık; patlayıcı, oksitleyici, alev alabilir, tahriş edici,
zararlı, zehirli ve kanserojen gibi özelliklerin bazılarını taşıdığında tehlikeli olarak sınıflandırılır. İlgili
özellik testler sonucu bulunur. Tehlikeli madde; diğer maddelere zararlı bir etki yapmayacak, nihai olarak lokal atık kanallarına ve toplama alanlarına varmayacak bir şekilde tasfiye edilmeli ve atılmalıdır.
Tehlikeli atığa yapılan yanlış bir tasfiye, kirlenmiş
toprak ve kirlenmiş yeraltı suyu gibi ciddi ve uzun
süreli çevresel problemlere neden olabilir. Atık yönetimi; ilk önlemlerden başlayıp, deşarja kadar süren
entegre bir prosestir. Atık minimizasyonu için önlem alma, atık yönetimi hiyerarşisinin ilk önerisidir.
Etkili bir şekilde atık oluşmasını önlemek için altta
yatan sebepler ve kaynaklar hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Kimyasal prosesler, reaksiyon girdileri
ve pazar ihtiyaçları derin bir şekilde analiz edilmeli
ve atık üretilmemelidir. Farkındalık, atık üretimini
önlemenin en önemli basamağıdır.
Atık oluşumu önlenemiyorsa atığın yeniden kullanımı ve geri dönüşüm ön plana alınmalıdır. Bir atık
farklı bir süreç için hammadde olabilir veya bazı
kimyasal işlemler atığa değer katabilir. Atık yönetiminin karşılaştığı en büyük inovasyon, atığın güce,
enerjiye dönüşümü imkanıdır. Toplama sahasında
bekleyen çeşitli tiplerdeki atıklar basit bir şekilde
enerjiye dönüştürülebilir. Çevre koruması için, etkili ve gerçek bir toplama atık yönetiminin olmazsa
olmazıdır. Birçok küçük ölçekli işletmede yaşanan
atığın yakılması veya deşarjı kesinlikle önlenmelidir. Atık toplama tanklarına doluluk ve çeşitliliğini
belirten sensörler takılması, geri dönüşüm işletmelerini bilgilendirmesi açısından inovatif bir yaklaşım
olacaktır. Böyle bir bilgilendirme, toplama ve geri
dönüşümü hızlandıracaktır.
İnovatif kimyasal atık işleme teknolojileri termal,
fiziksel-kimyasal ve biyolojik olarak üç tipte özetlenirler. Termal dönüşüm; atığın özel ürünlere dönüştürülüp, kullanıldığı yeni bir teknolojidir. Bu proses,
ısı ve basınç kullanarak kullanışsız maddeleri faydalı
ürünlere dönüştüren doğal jeotermal proseslerden
ilham alır, atığın kimyasallara, gübreye veya yakıta
dönüşümünü sağlar. Yüksek ısıdaki termal işlem
genellikle atığı küle çevirip, enerji eldesini kolaylaştıran termal yakmadır (oksidasyon). Bazı ileri dönüşüm teknolojileri yaygın olarak gazifikasyon (limitli
oksijen) ve pirolisis (oksijensiz) prosesleri kullanarak atığı yakıt ve amonyak veya metanol gibi kimyasal ara ürünlere dönüştürürler. Bioreklamasyon ve
bioremediasyon mikroorganizmaların kirliliği biyolojik olarak parçaladıkları prosesler için kullanılan
terimlerdir.
Bioreklamasyonda mikroorganizmalar kontamine
materyali katalizleyerek karbondioksit ve suya dönüşümünü sağlarlar. Mevcut mikroorganizmaların
aktivitesi, konsantrasyonu, sıcaklık, pH, havalandırma, nem ve kontaminant tipi ile dönüşüm miktarı
ve derecesi optimize edilerek artırılır. Biyoremediasyon bölgeye kalıcı olarak uygulanır, daha düşük
maliyet ile daha hızlı sonuç alınır. Biyoremediasyon
işlemi toprağın arındırılmasında kullanılır. Polinüklear aromatik hidrokarbon ve aromatik klorürler ile
kontamine olmuş toprak anaerobik mikroorganizmalar tarafından temizlenebilir. Aromatik halkadan
klorürü kolaylıkla uzaklaştırırlar. Biyo temizleme
konusunda geçen yirmi yıl içerisinde oldukça fazla
çalışma yapılmıştır ve önümüzdeki günler için umut
verici gelişmeler olmaktadır.

Waste is classified as being hazardous when it displays some of the following properties; explosive,
oxidizing, flammable, irritant, harmful, toxic, carcinogenic. The relevant property is determined by
testing. Hazardous waste must be handled and disposed in a manner that ensures these materials do
not pose a hazardous threat to others or end up in
municipal sewers or landfills. Improper treatment
of hazardous waste can also cause serious long-term
environmental effects such as contaminated soil,
contaminated ground water. Waste management is
an integrated process starting from hindrance to discharging. Hindrance takes the first recommendation
in waste management hierarchy. Effective waste repression needs knowledge about the root causes and
sources. Chemical processes, material inputs, market needs should deeply be analyzed so that waste
should not be produced. Avoidance of generation
waste is the purest form of precaution. If waste generation cannot be avoided, then we should consider
reuse and recycling of waste.
A waste may be raw input for a different process, or
some chemical changes may be added value to waste.
One of the biggest innovations coming to waste
management is the ability to turn waste into actual
power. Instead of sitting in a landfill, certain types
of waste can simply be converted into energy. A real
and effective collection is a must for environmental
protection. Discharging and burning of waste in
many small-scale companies should be prevented.
An innovative approach to install sensors on the
bins to inform the waste management companies the
type and amount of waste. Collection and recycling
of waste will be better if all bins are sensorized. Innovative chemical waste treatment technologies are
summarized under three types of processes; thermal,
physical - chemical and biological.
Thermal conversion is a new technology that can
be used wastes into specialty products. This process
inspired from natural geothermal processes that
use heat and pressure to turn useless materials into
useful products. It could be used to turn waste into
chemicals, fertilizers and fuel. High temperature
thermal treatment commonly involves thermal combustion (oxidation), which reduces waste to ash and
facilitates energy recovery as electricity and heat.
Some advanced conversion technologies commonly
use gasification (limited O2) and pyrolysis (no O2) to
convert waste into intermediate products; fuels and
chemicals, like ammonia and methanol. Bioreclamation and bioremediation are terms that describe the
processes using microorganism to biodegrade contaminants. In bio-reclamation microorganisms catalyze the transformation of contaminants to carbon
dioxide and water. Temperature, pH, aeration, moisture and the number and activity of microorganisms
present and concentration and type of contaminant
can be optimized to increase the rate and extend of
transformation.
Bio-reclamation may be applied on site permanently,
faster and with lower costs. Bioremediation processes are used for purification of soil. Poly-nuclear aromatic hydrocarbon contaminated and chlorinated
aromatic and aliphatic contaminated soils are purified by anaerobic microorganisms. They can effectively remove the chlorine from the aromatic ring.
There are too many studies on bio-cleaning in the
last two decades, promising better for the future.
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Arıtma Cihazları ve Ekipmanları-Treatment Devices & Equipments

Endüstriyel Su Yönetimi
Industrial Water Management
Tülin Uçar

İthalat ve İhracat Müdürü (Kimya Bölümü)
Import&Export Manager (Chemistry Section)
Eralp Makine Kazan Kimya ve Ekipmanları San. Tic. Ltd. Şti.
Eralp Makine Kazan Kimya ve Ekipmanları San. Tic. Ltd. Şti.; WATERCENTER markası ile endüstriyel su kullanımının her alanında çözümler üreten deneyimli bir kuruluştur. Su; gün geçtikçe endüstrinin en önemli ve değerli girdisi olmaktadır. Artık doğanın insanoğlunun ölçüsüz su israfına tahammülü yoktur. Bilinçsiz su tüketimi
yeraltı su kaynaklarının tükenmesine, korkunç bir çölleşmeye yol açmaktadır. Suyun kullanıldığı her işlemde
farkındalık ve bilgi gerekmektedir. Azalan doğal su kaynakları özellikle geri dönüşümün ve tekrar kullanılabilirliğin önemini artırmaktadır.
Su yönetimi; evsel ve endüstriyel su hazırlama, işletmelerde su ile ilgili operasyonlarda kullanımdan kaynaklanan
problemleri çözme, atık suyun tekrar kullanılabilirliğini ve geri dönüşünü sağlama ve doğaya salınan kullanılmış
suyun temizlenmesini yönetme becerisidir. Su, evsel ve endüstriyel olarak doğal hali ile kullanılmamakta, kullanım amacına uygun olarak arıtılmaktadır. Evsel su hazırlamada geleneksel ön arıtma ve bakteri giderimi için
klorlama ne yazık ki halen yaygın olarak kullanılan bir metottur. Klor bakteri giderirken, sudaki organiklerle
reaksiyona girerek kanserojen trihalometan ve N-nitrosodimetilamin oluşumuna yol açmaktadır. Eralp Makine,
bu konuda daha sağlıklı öneriler sunmaktadır.

Eralp Makine Kazan Kimya ve Ekipmanları San. Tic. Ltd. Sti.; is an experienced company that produces intelligent
solutions on industrial water management with WATERCENTER brand. Water is becoming more valuable and
crucial input of the industry day by day. The nature can no longer tolerate outrageous water waste, insensible water
consumption becoming mortal issue because of insensible waste water which is the main reason of under deep
water and rapid desertification. Water is a substitute that requires awareness and knowledge during every process.
Water management is an attainment that requires preparing domestic and industrial water preparation; solving
problems generated water based operation in managements, managing to obtain re-cycling and re-using the water
and cleansing to used water in nature. Water isn’t being used as the pure and natural form both in domestic and
industrial usage but it is rectified according to focused purpose. Unfortunately for the domestic usage traditional
pre-rectify and chlorination to eliminate bacteria is a common implementation. Chlorine causes carcinogenic substances as N-nitrosodimetilamine and trihalomethane while reacting with the organics in the water and destroying
bacteria. Eralp Makine is known with offering healthier and more nature friendly solutions on this matter.

Endüstri de, ön hazırlama gerektirdiği kadar filtrasyon da ister. Eralp Makine, kendi imalatı olan kum filtreleri,
aktif karbon filtreleri, reçine tankları, ultrafiltrasyon, ters ozmos ve elektodeiyonizasyon sistemlerini kurar ve
verimli bir şekilde kullanımı için servis verir. Su, enerji ile ayrılmaz bir bütünlük sağlar. Buhar, sanayileşme
devrimini başlatan enerji kaynağı olmuştur. Ancak endüstride buhar kullanımı, bilinç ve süreli bir bakım gerektirir. Aksi halde enerji kaybı, çürük buhar ve dahası korkunç patlamalardır. Eralp Makine; WATERCENTER −
PROCENTER markası ile hazırladığı kimyasallarla buhar kazanı ve donanımlarının daha ekonomik, daha uzun
ömürlü ve verimli olmasını sağlar.

In pretreatment, industry requires filration as much as needed. Eralp Makine builts systems for fruitful usage
with its’ own production sand filters, active carbon filters, resin tanks, ultra-filtration, reversed osmosis and electro-deionization systems and provides service. Water provides inseparable unity with energy. The steam had been
the energy source that boosted industrial revolution. However, steam utilization in industry requires awareness and
constant overhaul; otherwise the outcome is energy loss, rotten steam and moreover formidable explosions. Eralp
Makine ensures the steam kiers and equipments to be more economical and long-lasting with WATERCENTER PROCENTER brand and chemicals specially prepared.

Son yıllarda geliştirilen membran teknolojileri atık suyun arıtılarak tekrar kullanımına olanak sağlamaktadır.
Mikrofiltrasyon, ultrafiltrasyon, ters ozmos ve özellikle konvensiyonel biyoreaktörlerin fiziksel katı – sıvı ayrımı
yapan mikro ve ultra filtrasyon sistemleri ile kombine edildiği MBR sistemleri atık suyun dezenfekte edilmiş
halde tekrar kullanımını sağlar. Eralp Makine MBR sistemleri ile daha çevreci bir yaklaşımda bulunmaktadır.

Recently developed membrane technologies enable to re-use of the water after refining. The microfiltration, ultra-filtration, reverse - osmosis and especially physical conventional bio-reactors’combined with micro and ultra-filtration systems that differentials solid-liquid which is known as MBR systems makes enable to re-use of disinfected
waste water. Eralp Makine offers more environmentally and friendly approach with MBR systems.

Atık su yönetimi her geçen gün daha zorunlu ve önemli olmaktadır. Artık doğal sistemlere salınan atık suyun
belirli parametreleri taşıması gerekmektedir. Eralp Makine; zengin kimyasal ürün portföyü olan PROCENTER
markası ile boyalı atık sularda oldukça başarılı renk giderici, inorganik ve organik koagulant; anyonik ve katyonik polielektrolit ve koku gidericiler sunmaktadır.

Water waste management becomes obligatory and crucial each passing day. From now on water that is discharged
to natural systems requires certain parameters. Eralp Makine presents pretty successful decolorants for waste water
with hydrolyzed dyes, inorganic and inorganic coagulant, anionic and cationic polyelectrolyte and deodorizers to
the market, with its rich chemical product portfolio.
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ICC- Endüstriyel Temizlik ve Bakım Kimyasalları- Industrial Cleaning and Maintenance Chemicals

Endüstriyel Temizlik ve Bakımın Kimya Sektörü için Önemi
The Importance of Industrial Cleaning and Maintenance for the Chemical Industry
Ali Rıza Eroğlu

Kimya Yüksek Mühendisi | Chemical Engineer MSc.
ADR Uzmanı |Dangerous Goods Safety Advisor (DGSA)
SDD Uzmanı |SDS Advisor
Genel Müdür | General Manager
Dorakim Endüstriyel Kimya ve Laboratuvar Hiz. San. Tic. A.Ş.
Endüstriyel temizlik ve bakım kimyasalları; sürekli kendini yenileyen, farklı ihtiyaçlar için farklı taleplerle
karşınıza çıkan kimya sektörünün en aktif dallarından biridir. Uzun süredir bilinen, sürekli kendini tekrarlayan statik kimya ürünlerinin aksine bakım kimyasalları yeni teknoloji ve kazanımlarına çok çabuk adapte
olur, sizden de bunu bekler. Zaten sanayi sektörüne hizmet verdiğimiz için, bilinen raf ürünü kimyasallarından oldukça farklı dinamiklere sahip olmanız gerekir. Üretim makinelerine ve yardımcı tesislere sunduğunuz
kimyasallarda ticari muhataplarınız mühendisler, alanında uzman, eğitimli personellerdir. Bu anlamda kimya
sanayisi için; hizmet alan ve hizmet veren olarak her iki tarafında profesyonel olduğu ender çalışma alanlarından biridir bakım kimyasalları. Bunun en önemli sonucu; bilinçli tedarikçinin mevcutta teknolojinin ulaştığı
en son noktayı bilip, firmanızdan da bunu talep etmesi ile karşımıza çıkar. Bir fabrikanın makine yatırımı
yaptığını düşünün, en güncel en yeni sistemin ne olduğunu, nasıl çalıştığını araştırırken kullanılacak kimyasalı da inceler, makineyi aldıktan sonra ise sizinle artık bilgi sahibi olduğu en son teknolojiye ait kimyasalın
tedariği hakkında görüşür. Bu nedenle bakım kimyasalları kimya sektörü için yeni teknolojinin ülkemize getirilmesinde öncü rol oynar. Endüstriyel temizlik ve bakım kimyasallarının kimya sektörüne bir diğer önemli
kazanımı, kullanılan kimyasal maddelerle ilgili teknik destek ve evraksal alt yapı bilincinin oluşturulmasıdır.
Sanayide talep de tedarik de hızlıdır. Dolayısıyla konuyla ilgi muhatabınıza ve çözüme hızlı ulaşmanız gerekir.
Şu an çevre, iş güvenliği, ruhsatlandırma ve benzeri konularda ihtiyaç duymaları durumunda aynı gün içerisinde firmalarımıza; konusunda uzman kimya mühendisleri, sertifikalı SDS uzmanları ve tehlikeli madde
güvenlik danışmanları ile bizzat kendi fabrikalarında destek sağlamaktayız. İlgili bakanlık, belediye, müşteri
denetimlerinde, kalite belgelerini, SDS, TDS ve analiz sertifikalarını dakikalar içerisinde ulaştırabilecek alt
yapı ve yetişmiş personel gücüne sahip olmaktan mutluluk duyuyoruz.
Metal yüzey hazırlığında Türkiye’de ilk defa kullanılacak yeni nesil nanoseramik yüzey kaplama ile ilgili devam eden bir TÜBİTAK projemiz var. Saha denemeleri aşamasındayız ve aldığımız veriler bizleri oldukça
mutlu ediyor. Avrupa’da kullanılmayan, terk edilen teknolojinin yurdumuza ve yakın coğrafyamıza yeni ürünyeni teknoloji olarak pazarlandığı bir dönemde büyüyen bir nesiliz. Bu nedenle bizim, yerli sermaye, kendi
emeğimiz, kendi mühendisimiz, yetişmiş elemanımızla yeni teknolojiyi sentezleme, çocuklarımızın geleceği
olan bu coğrafyaya getirme gibi bir misyonumuz olduğuna yürekten inanıyorum. Yeni geliştirdiğimiz ürünün
çevre üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi söz konusu değildir. Metal yüzey temizliği sonrası muadil proseslerin aksine arıtma ihtiyacı olmayan bakiyeyi yağdan arındırdığınızda, çevre açısından risk içermediği için
doğrudan gidere verilebilmesi sektör için gerçek bir devrim. Daha önce aynı inançla; yeni teknolojinin yurdumuza kazandırılması adına tamamlanan farklı birçok projemiz var. Son projemiz ise petrol ürünleri yerine
kullanılabilecek, çevre ve insan sağlığı açısından risk teşkil etmeyen “yeni nesil solvent” lerin tamamen milli
imkanlarla Tuzla Kimya Sanayicileri O.S.B. deki fabrikamızda üretilmesi. Projeye yakın zamanda başladık ve
yine TÜBİTAK ile çalışıyoruz. Sağlık ve çevre açısından dezavantajlarıyla bilinen petrokimyasallara, çevreci
ve sağlık riski olmayan alternatifler üreteceğiz. Aynı zamanda yurt dışından gelen petrokimyasal ürünlere
olan talebi azaltarak sermayenin yurdumuzda kalmasını sağlamak ana hedefimiz. Türkiye’de ilk olarak tamamen farklı dizayn ile çok sayıda reaksiyon kolonuna sahip bir reaktör tasarladık, kısa süre içerisinde bu proje
ile ilgili iyi haberleri sizlerle paylaşacağımızı TURKCHEM Uluslararası Kimya Sanayi Fuarları aracılığı ile
bildirmek isteriz.

Industrial cleaning and maintenance chemicals are one of the most active branches of the chemical industry
that constantly renews itself&requires new solutions from different sectors. In comprasion with the long-known,
self-repetitive and static chemical products, Industrial cleaning and maintenance chemicals adapt new technologies and their achievements at no time; also expects same from you. For serving industry sector, you must
have quite different dynamics compared to known shelf-based chemicals. Your commercial respondents for the
chemicals that are used in your facility are engineers, field specialists, educated individuals. In this sense, the
maintenance chemistry for the chemical industry is one of the rare workspace where both sides of the business
are professionals. As a result, the conscious consumers are aware of the last point reached by technology and
demands it from you. Think about a company who is making investment to their production line with new
machineries. While the company investigating up-to-date/new systems and how they works; they also pay great
attention to the chemicals are being used with the system. Upon receiving new machinery; they have only became interested in with cutting edge technology products as they known. This is why Industrial cleaning and
maintenance chemicals are holding a pioneering role for bringing the new technologies to our country. Another
important achievement of industrial cleaning and maintenance chemicals to the sector is, the awareness of having technical support and documental infrastructure along with the chemicals. Time gap between supply and
demand is too short in industry. That’s why you have to contact your clients and provide solution fast. When
any support needed in scope of environmental safety, work security, authorization ect., our expert chemical
engineers, certified SDS specialists and dangerous goods safety advisors are providing professional services in
clients’ own factory. We are glad to have organizational structure and qualified labour force to provide quality
certificates, SDSs &TDSs, certificate of analysises in minutes during inspections held by ministry, municipality
or supplier.
There is an ongoing project with TÜBİTAK which is about new generation nanoceramic coating of metal surfaces and it will be used for the first time in Turkey. We are in the process of field-test and it makes us pretty
happy with the results of it. We are the generation who grew up at such a period when out dated technologies d
been presented as a cutting egde ones to our country. For that reason I believe with all my heart we have a special
mission which is synthesising new technology together with our local capital, effort, engineers and qualified
staff; and also bringing over to this region which is our childrens future. The new product we developed with the
project, has no negative impact on the environment. After metal surface treatment; unlike equivalent processes,
when you decontaminate product balance from oil, it can be pour directly into drainage. This is a real revolution
for the industry. We have a lot of different projects completed in the name of bringing new technology to our
homeland. Our new project is about producing “new generation solvents” by national which can be used instead
of petroleum products and does not pose any risk in terms of environment and human health. This project will
be finished with national resources from start to end. We have just started to work on this project and we are
cooperating with TÜBİTAK again. We will produce innocuous alternatives to the petrochemicals which are
known for their disadvantages in terms of health and environment. Our main objective is to ensure the national
capital remains in our country by reducing the demand for petrochemical products. We have designed a unique
reactor with a large number of reaction columns as a first time for Turkey. We are so enthusiastic about sharing
good news about the new project with you through TURKCHEM International Chemical Industry Exhibitions.
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ICC- Endüstriyel Temizlik ve Bakım
Kimyasalları- Industrial Cleaning and
Maintenance Chemicals

Endüstriyel Temizlik ve
Bakımın Kimya Sektörü
için Önemi
The Importance of Industrial
Cleaning and Maintenance for
the Chemical Industry

Üretimde Temizlik ve
Periyodik Bakımın Önemi
The Importance of Cleaning
and Periodic Maintenance in
Production
Serkan Kuru

Umut Birsen

Satış ve Pazarlama Direktörü | Sales & Marketing Director
Değirmenciler Endüstriyel
Teknoloji, Ar-Ge ve inovasyonla iç içe yaşayan kimya
sanayi, birçok endüstri kolunun tedarikçisi konumundadır. Ülkelerin gelişmişlik göstergelerinden biri olarak
kabul edilen bu sektör; tüketici malları, temel kimyasallar, özel kimyasallar ve ilaç gibi alt kategorileriyle
geniş bir yelpazeye hizmet vermektedir. Bu nedenle
sektörün oluşturduğu hassasiyet sebebi ile üretim esnasında temizlik ve periyodik bakım prosedürleri çok
büyük önem taşımaktadır. Bu konuda her sektörde olduğu gibi gerekli standartları karşılama yükümlülüğü
olan kimya sektörünün, iş güvenliği ve çevre kirliliği
açısından bu konuda çok fazla kontamine atık yaratan
ürünler (atık bez, üstübü vb.) yerine, üretiminde hammaddeden başlayan ve bitmiş ürün haline gelene kadar
izlenebilirliği olan ürünler kullanması gerekmektedir.

The chemical industry, which is intertwined with
Technology, R&D and innovation, is a supplier of
many industries. Considered as one of the indicators
of development of countries, this sector serves a wide
range of sub-categories such as consumer goods, basic chemicals, special chemicals and pharmaceuticals.
Therefore, cleaning and periodic maintenance procedures are of great importance during production due
to the sensitivity created by the sector. In this regard,
as in every sector, the chemical industry has the obligation to meet the necessary standards, occupational
safety and environmental pollution in terms of the
products that create too much contaminated waste
(waste cloth Etc.) instead of raw materials in production and until the finished product is traceable products are required to use.

Çalışmış olduğumuz sektörlerde proje olarak bakacak
olursak, öncelikle üretim proseslerinde görüntü kirliliğini önlemekte ve kaliteye önem veren bir algı yaratmaktadır, çok fazla kontamine atık yaratan ürünlerin
yerine kullanılması için önerdiğimiz endüstriyel temizlik bezlerimiz atık miktarlarını minimum seviyelere
düşürmektedir. Örnek verecek olursak 25 kg. ağırlığındaki üstübü vb. ürünlerin yapacağı işlemleri 3 kg. endüstriyel temizlik bezi ile yapmak mümkün olmaktadır.
Bu durum ise maliyet, kalite ve izlenebilirlik gibi sektörün önem verdiği konuları ön plana çıkarmaktadır.

If we look at the sectors in which we work as a project,
firstly, it prevents image pollution in production processes and creates a perception that gives importance
to quality, and our industrial cleaning cloth which we
recommend for the use of highly contaminated waste
products decreases the amount of waste to a minimum level. For example, 25 kg. weight Etc. the operations of the products will be done 3 kg. it is possible to
do with industrial cleaning cloth. This situation highlights the issues that the sector attaches importance
to, such as cost, quality and traceability.

Genel Müdür | General Manager
Efechem Kimya İmalat San. ve Tic. Ltd. Şti.
Küreselleşen ekonomilerde özellikle hızlı gelişen teknolojik makine teçhizat, kullanılan araç&gereç ve endüstriyel altyapılar için firmalar önemli maliyetlerin
finansmanını üstleniyor. Bu yatırımların sürdürülebilir olması için ucuz maliyetlerle bakım ve temizliklerinin sağlanması gerekiyor. Tam bu noktada üretmekte
olduğumuz kimyasallarla otomotivden, enerji sektörüne, beton santrallerinden maden sektörüne, ambalaj sektörüne, gıda sektörüne aslında tüm sektörlere
ucuz maliyetlerle bakım ve temizlik imkânı sağlıyoruz. Bu ucuz maliyetlerle kimyasalların kullanılması
aslında bakım ve temizlikleri gerçekleştirmeyen firmalar için çok daha büyük maliyetler ortaya çıkarmaktadır. Ayrıca endüstriyel ortamlarda, insanların
çalıştıkları yerdeki ortam temizliği ve görüntüsünü en
iyi seviyeye çıkarmak da birincil önceliklerimiz arasında yer almaktadır.
Günümüzün koşullarının devamlı değişmesi bizleri
her geçen gün Ar-Ge ve inovatif ürünlerle ilgili gelişime itmektedir. İnsan sağlığına zarar vermeyen ve 0
noktasında pH’lı ürünler üretmeye yönelen bir eğilim
ile inovative ürünler üretmekteyiz. En son projemizde
pH değeri 8-12 arası üretilen yağ ve gres çözücü ürünler yerine su bazlı 1 pH değeri ile tamamen en ağır
yağ ve gresi çıkaran ürünümüzü piyasaya çıkardık.
Açıkçası çevreye zararsız ve içme suyu değerlerinde
bir yağ sökücü, diğer tüm ağır kir, gres ve yağ sökücü
ürünlerin yerini aldığını söyleyebilirim.

Companies in globalizing economies are financing significant costs especially for fast developing technological machinery equipment, used
tools&equipment and industrial infrastructures.
In order for these investments to be sustainable,
maintenance and cleanliness must be provided at
low cost. At this point, we are providing chemicals for automotive sector, energy sector, concrete
plants, mining sector, packaging sector, food sector
in fact whole the sectors with low cost maintenance
and cleaning opportunities. The use of chemicals at
these inexpensive costs creates even greater costs
for companies that do not actually perform maintenance and cleaning. Also in the industrial environment, one of our primary priorities is to maximize
the cleanliness and appearance of the place where
people work.
The constant change of today’s conditions is pushing us to develop innovation and renovation. We
produce innovative products with a tendency not
to harm human health and to produce pH products
at 0 point. In our latest innovation, we are pleased
to announce that our new product degreaser which
removes the most heavy grease and grease with
water-based 1 pH value instead of 8 to 12 pH degreasers.
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Türkiye’nin REACH Yönetmeliği-(KKDİK)
Turkey’s REACH-(KKDIK)

Adil Pelister

Yönetim Kurulu Başkanı | Chairman of the Board of Directors
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB)
Bildiğiniz üzere, kimya sektöründe Türk REACH olarak bilinen Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, İzni
ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik “KKDİK”, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 23 Haziran 2017
tarihinde yayımlandı ve 23 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe girdi. KKDİK, AB uyum sürecinin bir parçası
olarak AB REACH Tüzüğü dikkate alınarak hazırlandı. KKDİK’e göre yıllık 1 ton veya daha fazla miktarda
imal veya ithal edilen tüm maddelerin KKDİK muafiyet kapsamına girmediği sürece, 31 Aralık 2020’ye
kadar ön-kayıt ve bunu takiben 31 Aralık 2023’e kadar kayıt yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gerekiyor. Böylece, 2023 yılından sonra Türkiye piyasasındaki tüm kimyasal maddeler yönetmelik kapsamında
KKDİK nihai kayıtlı olacaktır.

As you might be aware, the Regulation on Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals, “KKDIK” which is known as the Turkish REACH by the chemicals industry, was published by the
Ministry of Environment and Urbanization on 23 June, 2017, entering into force on 23 December, 2017.
As a part of the EU harmonization process, KKDIK was prepared based on the EU REACH Regulation.
According to KKDIK, any chemical manufactured or imported at an annual volume of 1 ton or more should
be pre-registered by 31 December, 2020, and thereafter, registered by 31 December, 2023, unless exempted
from KKDIK. Thus, from 2023 on, all chemicals in the Turkish market will be KKDIK registered under the
obligations of KKDIK regulation.

Kayıt yükümlülüklerinin yanısıra, kısıtlamalar ile izin prosedürleri de sektörü önemli ölçüde etkileyecek.
Kısıtlamalar listesinde bazı madde veya madde grupları için kısıtlamalar şu an geçerli olmakla beraber farklı
tarihlerde kademeli olarak yürürlüğe girecek birçok kısıtlama da mevcut. Ayrıca, önümüzdeki yıllarda İzin
Listesine eklenecek maddeler için firmalar prosedürleri takip ederek, kullanım alanı ve firma bazında izin
alamazlarsa, bu maddelerin üretimi, piyasaya arzı tamamen yasaklanacak.

Besides to the registration obligations, restriction and authorization procedures will also affect the industry
substantially. Even though certain restrictions apply for some substances or group of substances listed under
the Restriction List, there are several more restrictions which will enter into force gradually on different
dates. Moreover, companies shall follow up the procedures for the substances which will be included in the
Authorization List in the upcoming years, manufacturing and placing these chemicals on the market will be
prohibited should they fail to get an authorization for a specific use area on behalf of their company.

İhracatçılarımızın temsili ve REACH kayıtlarının kanun gereği AB’de yerleşik güvenilir bir “Tek Temsilci”
vasıtasıyla yapılabilmesi amacıyla, AB’de 2008 yılında İKMİB-İMMİB-ÇİB iş birliği ile Belçika’da kurulan
REACH Global Services şirketine bağlı olarak, bu kez KKDİK “Tek Temsilcilik” hizmetlerini sağlayacak
Türkiye’de yerleşik REACH Global Services Danışmanlık A.Ş. kuruldu. REACH Global Services Şirketler
Grubu, AB REACH, KKDİK ve diğer çeşitli kimyasal mevzuatlara uyum için Türk ve uluslararası yabancı
üretici, ihracatçı ve ithalatçılara hizmet vermeye devam ediyor. Bütün kimya ve alt sektörlerimizin, piyasada
kalabilmek ve rekabet güçlerini koruyabilmek için en kısa zamanda KKDİK kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekiyor. İKMİB olarak, ihracatçı firmalarımıza bu konuda farkındalık yaratmak üzere
seminerler düzenliyoruz. İhracatçı firmalarımız, detaylı bilgi için REACH Global Services şirketimize de
danışabilirler. Firmaların ön kayıtlarını en kısa sürede yapmalarını ve kayıt çalışmaları için hazırlanmalarını
tavsiye ediyoruz.

For the purpose of reliable representation of our exporters, and submittal of REACH registrations through
an “Only Representative” located in the EU as per the law, REACH Global Services was established in 2008 in
Belgium in cooperation with IKMIB, IMMIB and CIB. Recently, REACH Global Services Danışmanlık A.Ş.,
subsidiary of REACH Global Services S.A., located in Turkey is established to provide “Only Representative”
services under KKDIK. REACH Global Services Corporate Group continues to serve Turkish and international manufacturers, exporters and importers for compliance with the EU REACH, KKDIK, and other
global chemicals regulations. All companies in the chemicals and its sub-sectors must comply with their obligations under KKDIK as soon as possible for maintaining their presence as well as protecting competition in
the market. At IKMIB, we organize seminars to create awareness for our exporters. The companies may also
contact REACH Global Services to get more detailed information. We recommend companies to pre-register
their substances as soon as possible and get ready for registration process.

12

PREVIEW

CHEMTECH EURASIA

Çevre, İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği
Environment, Occupational Health and
Safety

Pompalar ve Vanalar-Pumps&Valves

Kimya Sektöründe
Endüstriyel Pompa ve
Vanaların Önemi
The Importance of Industrial
Pumps and Valves in the
Chemical Industry

Univar Birleşmiş Milletler
Küresel İlkeler
Sözleşmesini Destekliyor
Univar Supports Principles of the
United Nations Global Compact
Fırat Altunel

Aşkın Kaya

ÇSGK & Operasyon Lideri | EHSQ & Operations Leader
Univar
Univar, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin insan hakları, iş gücü, çevre ve yolsuzlukla mücadele konusundaki On İlkesini desteklemektedir. Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne üye olarak
bu ilkeleri uygulama niyetimizi ifade ediyoruz. BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni ve prensiplerini şirketimizin
strateji, kültür ve günlük operasyonlarının bir parçası
haline getirmeye ve Birleşmiş Milletlerin, daha geniş
kalkınma hedeflerini, özellikle Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini ilerleten işbirlikçi projelerde bulunmaya kararlıyız. BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne katılım
için önemli bir şartın, şirketimizin On İlkeyi uygulama
çabalarını tanımlayan bir İlerleme Bildirimi’nin (COP)
yıllık olarak sunulması olduğunu biliyoruz. Kamu hesap verebilirliğini ve şeffaflığını destekliyoruz ve bu
nedenle BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne katılımın bir
yılı içerisinde ve daha sonra da BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi Politikasına (COP) göre her
yıl ilerlemeyi rapor etmeyi taahhüt ediyoruz. İlerleme
raporu aşağıdaki hususları içermektedir:

Univar supports the Ten Principles of the United
Nations Global Compact on human rights, labor,
environment and anti-corruption. By signing up
to the United Nations Global Compact we express
our intent to implement those principles. We are
committed to making the UN Global Compact and
its principles part of the strategy, culture and dayto-day operations of our company, and to engaging
in collaborative projects which advance the broader
development goals of the United Nations, particularly the Sustainable Development Goals. Univar will
make a clear statement of this commitment to our
stakeholders and the general public. We recognize
that a key requirement for participation in the UN
Global Compact is the annual submission of a Communication on Progress (COP) that describes our
company’s efforts to implement the Ten Principles.
We support public accountability and transparency,
and therefore commit to report on progress within
one year of joining the UN Global Compact, and annually thereafter according to the UN Global Compact COP policy. This includes:

• Univar’ın İcra Kurulu Başkanı’nın BM Küresel İlkeler
Sözleşmesi’ne desteğini sürdüren ve inisiyatif ve prensiplerine olan bağlılığımızı yenileyen bir bildirisi.
• Dört konu alanın (insan hakları, işgücü, çevre, yolsuzlukla mücadele) her birinde BM Küresel İlkeler
Sözleşmesi ilkelerini uygulamak için alınan (ya da gerçekleştirmeyi planladığı) pratik eylemlerin (yani ilgili
politikaların, prosedürlerin, faaliyetlerin) bir açıklaması.
• Sonuçların bir ölçümü (diğer bir deyişle, hedeflerin
/ performans göstergelerinin karşılanma derecesi veya
sonuçların diğer kalitatif veya kantitatif ölçümleri).

• A statement expressing continued support for the
UN Global Compact from Univar’s Chief Executive,
renewing our ongoing commitment to the initiative
and its principles.
• A description of practical actions (i.e., disclosure of
any relevant policies, procedures, activities) that the
company has taken (or plans to undertake) to implement the UN Global Compact principles in each of
the four issue areas (human rights, labor, environment, anti-corruption).
• A measurement of outcomes (i.e., the degree to
which targets/performance indicators were met, or
other qualitative or quantitative measurements of
results).

Ülkemizde son beş yılda Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği
(ÇSG) alanında önemli ilerleme kaydedildi. Ancak bir
kısım güzel örneğin dışında maalesef birçok işletmede
ÇSG aktivitelerinin sadece yerine getirilmesi gereken
değerli/değersiz bazı işlerden ibaret olduğu algısını görüyoruz. İşletmelerde ve de toplumda etkin ÇSG kültürünün oluşturulması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması yönünde düzenleme ve faaliyetler ile ancak kalıcı
ve fayda sağlayan dinamik bir yapı oluşturulabilir.

Significant progress has been made in the area of Environment, Occupational Health and Safety (EHS)
within the last five years in Turkey, Unfortunately,
except for some good examples, we see the perception that EHS activities are only some valuable or
worthless works which needs to be done in many
companies. Regulations/arrangements and activities
in order to ensure establishment and sustainability
of effective EHS Culture in companies and in society can create a permanent and beneficial dynamic
structure.
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Satış Müdürü | Sales Manager
Sisdoz A.Ş.
Sisdoz A.Ş. olarak özellikle kimyasalların transferi,
dozajı, sirkülasyonu vs. ihtiyaçlar için birçok uluslararası markanın Türkiye temsilciliğini yerine getiriyor,
satış ve sonrasındaki hizmetleri veriyoruz. Günümüz
dünyasında, gelişen teknolojiler ile birlikte işletmelerde verimlilik, uzun bakım aralığı, daha az problem
yaşanması gibi kriterler önem kazanmış durumdadır.
Özellikle kimyasallar ile ilgili pompalardan bahsediyorsak, sıfır hatalı ve problemsiz çalışma şartları tüm
kullanıcıların talebi durumundadır. Bu noktada biz
Sisdoz olarak ürün seçiminden başlayan mühendislik
hizmetimizle, ilgili uygulamaya en doğru ve optimum
çözümü sunacak ekipmanı temin etmekle ve satış sonrasında ürünümüzün arkasında durarak farkımızı ortaya koymaktayız.

We, as Sisdoz A.Ş. represent worldwide brands from
pump industry for transferring, circulating and dosing of various chemicals, besides our sales activities,
we also supply aftersales service and spare parts
for mentioned products. In today’s world, with the
developing technologies, the criteria such as productivity, long maintenance interval and less problems have gained importance. Especially if we talk
about pumps related to chemicals, zero faulty and
non-problematic working conditions are in demand
of all users. At this point, we as Sisdoz start with the
selection of products, we provide the most accurate
and optimum solution to the related application
with our engineering service and we stand behind
our product and reveal our difference after sales.

Doğru yapılacak bir seçim, işletmenin bakım için
harcayacağı zamanı kazanmasını, oluşacak maliyetlerin de başlamadan ortadan kalkmasını sağlayacaktır.
Örneğin kimyasal transferi için kullanılan manyetik
kaplinli pompalar öncelikle doğru akışkana göre doğru
malzeme yapısında seçiliyor, salmastrasız yapısıyla da
oluşabilecek sızıntı sebebiyle çevreye ve insana vereceği
zararları sona erdirmiş oluyor. Örneğin mono pompalarda akışkanın cinsine göre yine en doğru malzeme
yapısında seçim yapılıyor, düşük devirli seçimlerimiz
ile de aşınma ve buna bağlı maliyetlerin önüne geçilmesini sağlıyor, ilgili kat aksesuarları önerisiyle de prosese bağlı oluşabilecek her türlü riski elimine ediyoruz.

A right choice will make it easier for the business operator to spend time on maintenance, and the costs
to come up. For example, pumps with magnetic couplings used for chemical transfer are primarily selected for the right material with respect to the right
fluid, and the damage caused by the leaks that can
occur with the unsealed structure is ending. Monopumps, for example, make the right choice of materials according to the type of fluid, low-cycle choices
allow us to prevent wear and associated costs, and
we eliminate any risks that may arise by the help of
process related accessories.

Kimya sektörünün üretim ayağında olmazsa olmaz
malzemeleri pompalardır. İşletmeye gelen kimyasalın
tankerlerden transferi ile başlayan süreç, olabilecek
birçok dozaj, sirkülasyon ve transfer sonrasında en son
satışa dönük yapılacak dolum sistemine akışkanların
transferi ile sonuçlanan bir süreç içinde pompalar çok
büyük önem arz etmektedir. Verimli, doğru malzeme
yapısında ve konfigürasyonda, en uygun pompa teknolojisinin kullanılması, kimya sektörüne maliyet avantajını getireceği gibi sektörün uluslararası normlarda
daha kaliteli iş yapmasına yardımcı olacaktır.

Pumps are essential materials in the production side
of the chemical industry. Pumps are of great importance in the process that begins with the transfer of
chemicals from the tanker to the operation, a lot of
possible dosing, circulation and the transfer of fluids to the filling system to be made for the final sale
after transfer. The use of the most appropriate pump
technology in an efficient, right material structure
and configuration will bring cost advantages to the
chemical sector and will help the industry to do better quality work in international norms.

Seveso Atex

Kantitatif Risk
Değerlendirmesi ve Acil
Durum Planı
Quantitative Risk Assessment
and Emergency Plan
Mustafa Bağan

Eğitim ve Danışmanlık Koordinatörü
Training & Advisory Coordinator
Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği (TKSD)
Turkish Chemical Manufacturers Association

Ambalaj ve Ambalajlama Sistemleri
Packaging&Packaging Systems

Çevre Duyarlılığı ve
Sürdürülebilirlik Politikası
Environmental Responsibility and
Sustainability Policy
Mehmet Yurtdaş

Pratikte gittiğiniz yolu değiştirmezseniz riski hiçbir zaman sıfırlayamazsınız. Bundan dolayı riskin değerlendirilip, kabul edilebilir seviyeye (işin doğasına göre belirli
kriterlere bağlı olarak!) indirilmesinden sonra yönetilmesi söz konusudur. Risk değerlendirmesi için kantitatif
(nicel), kalitatif (nitel) veya karma (nicel-nitel) değerlendirme metotları vardır.

If you do not change the way you go in practice, you can
never reset the risk. It is therefore the case that risk is
assessed and managed after it is reduced to an acceptable
level (depending on criteria of the nature of the business!). There are quantitative, qualitative or combined
(quantitative-qualitative) methods for risk assessment.
Qualitative analysis aims to characterise the investigated
object or matter, its relevant features and assess its consequences without using numerical measurements.

Firma Sahibi - Yetkilisi | Company Owner
Varilsan Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti.

Nitel analiz, araştırılan nesnenin ya da konunun niteliğinin, özelliklerinin ve anlamlarının anlaşılır hale gelmesini amaçlamaktadır. Sayısal ölçümler kullanılmaz.

Plastik çok yönlü bir geri dönüştürülebilir malzemedir. Plastiklerin doğada 1000 yıl gibi bir sürede
kaybolduğunu düşünürsek, geri dönüşüm/geri kazanım önemini daha iyi ifade etmiş oluruz. Hem
dünyanın bu atıklardan zarar görmesini önlemek,
hem de ekonomiye katkı sağlamak adına plastiğin
geri dönüşümü üretici ve son kullanıcı için önemli
bir sorumluluktur. Geri dönüşüm sektöründe faaliyet gösteren bir firma olarak, %95-%97 arası geri kazanım oranlarıyla ikincil geri dönüşüm sağlayarak,
atık plastik miktarı önemli ölçüde azaltılıp, çevreye
ve ekonomiye uygun proses ve yönetmelikler ile katkıda bulunmaktayız.

Plastic is a versatile material in terms of recycling.
When we consider a 1000 years of total absorption time of plastic materials we would emphasize
importance of recycling. Either to save the earth
from damage of the waste and to improve the
economy, recycling is an important commitment
for both producer and the end user. We are as a
company that operates in recycling sector, with
a recycling rate of between 95%-97% which provides secondary recycling and cut back, we contribute environment and economy with suitable
processes and regulations.

Kantitatif Risk Değerlendirme (KRD) yöntemi, olayların
meydana gelme sıklığını ve yaratabileceği tehlikenin olasılığını tahmin etmek için sayısal ölçümler kullanır. Bu
değerler herhangi bir altyapı veya olay ile ilişkili riskleri
hesaplamak için kullanılır.

Quantitative risk assessment (QRA) method uses numerical measurement data to estimate the values of frequency of occurrence of incidents and the probability of
events. These values when expressed in numerical figures are then used to calculate the risks associated with
any infrastructure or event.

Büyük Endüstriyel Kazaların (BEK) sonuçlarını öngörebilmek için yapılması gereken (sayısal ölçümlerin olması
halinde!) KRD analizlerinin amacı, olayın doğasını, büyüklüğünü, şiddetini, etki alanını saptayabilmek ve bu
sonuçları ortadan kaldırmak veya genellikle en aza indirmek için alınabilecek önlemlerin saptanmasıdır.

The purpose of QRA analyses (if there are quantitative
measurement data!) is to determine the nature, magnitude, severity and impact area of the activity to predict
the potential impacts of the Major Industrial Accidents
(MIA) and to determine the measures that can be taken
to reduce these assessed outcomes and their mitigation.

Olayların başlaması halinde etkin ve yeterli müdahale
için KRD’den elde edilen verilere göre Acil Durum Planları (ADP) hazırlanır.

Emergency Plans (EP) are prepared according to the results obtained from the QRA for effective and adequate
intervention in case of the start of the risky events.

Geri dönüşüm firması olarak sıfır ambalaj üretimimiz yoktur. Kaynağından, ayrı olarak toplanan
ambalajlar, tabi olduğumuz yönetmelik ve tebliğler
kapsamında geri dönüşümünü sağlayıp, yenilenmiş
ürün olarak tekrar kullanımını sağlamaktayız.

As a recycling company, we do not have packaging production. With source segregation method,
we recycle in comply with official regulations and
declarations, provide it as renewed product.

KRD için yasal bir zorunluluk yoktur; ancak, KRD yönetim sisteminin en önemli parçasıdır. Acil Durum Müdahalesi için “İşyerlerinde Acil Durum Hakkında Yönetmelik” mevzuatı genel bir yaklaşım sergilemekte olup
BEK için hazırlanacak olan ADP daha kapsamlı ve tesisin yakın çevresini de gözeten bir içeriğe sahip olmalıdır.

Despite there is no binding legal obligation for QRA, it is
the most important part of the management system. The
“Regulation on Emergency Responses in the Workplace”
has a general approach for Emergency Response, and the
EP to be prepared for the MIA should have a more comprehensive and closely monitored content.
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Türkiye’de Akreditasyon Süreçleri ve Kantitatif Risk Değerlendirmesi
Accreditation Process in Turkey and Quantitative Risk Assessment
Prof. Dr. Suna Balcı

Gazi Üniversitesi | Gazi University
Mühendislik Fakültesi | Faculty of Engineering
Kimya Mühendisliği Bölümü | Department of Chemical Engineering
Her yatırımcı piyasaya sunduğu ürün/hizmetin karşılık bulmasını isterken alıcılar kendilerine sunulanın kalitesini bilmek
ister. Ürün/hizmetin belgelenmesi olan akreditasyon tarafların güvencesidir. Akreditasyon standartlara, yönetmeliklere
uygunluğu esas alarak deney, analiz, muayene ve belgelendirme işlemlerinin yürütülmesiyle gerçekleştirilir. Ülkemizde
denetleme ve belgelendirme Türk Akreditasyon Kurumu tarafından uluslararası kriterlere göre yürütülerek teknik ve idari
yeterlilikler onaylanarak belirli aralıklarla işlemler tekrar edilmektedir. Ürün/hizmet eğitim olduğu zaman, “Mühendislik
Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği” tarafından yürütülen farklı disiplinlerdeki mühendislik
eğitim programlarının, hedef çıktılara ulaşılmasının denetlenmesi karşımıza çıkmaktadır. Kanıt göstererek raporlama ve
ziyarette belgeleme esasına dayanan MÜDEK akreditasyonu ABD tarafından benimsenen ABET (Accreditation Board
for Engineering and Technology) tarafından tanınmaktadır. İş sağlığı güvenliği sağlanabilirliğinde İngiltere BSI standardı
ve standarda göre geliştirilen OSHAS (Occupational Health and Safety Assessment Series) yol göstericidir. Amaç iş yerlerinde tehlikeleri azaltmak ve çalışanların moralini yükseltmek sloganını hayata geçirecek yönetim sisteminin oluşturulmasıdır. Yönetim sisteminin belgelendirilmesi, yasal gereksinimlerinin sağlandığını sorguladığı gibi mevzuat değişikliklerinin takip edilmesini de sağlamaktadır. Standarta uygunluk yönetim sistemini akreditasyonu olarak değerlendirilebilir,
TÜRKAK’ın yönetim sistemleri belgelendirmesi esasına dayanarak kalite ve sürdürülebilirlik akreditasyonlarını yürüten
firmalar tarafından yapılabilir. Proses ekipmanlarının tasarım amaçlarında sapma olasılığıyla sürdürülebilirliğin tehdit
edilmesi standart yaklaşımıyla değerlendirilerek kaza önleyici tedbirlere ilave olarak bütünlük kaybı yaşanması durumunda etki azaltıcı tedbirlerin planlanmasının iş sağlığı ve güvenliğiyle eş zamanlı yürütülmesi en sağlıklı yaklaşımdır. Proses
kazalarının önlenmesine yönelik ülkemizde sadece “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması
Hakkında Yönetmelik” (RG: 30.12.2013 tarih ve 28867 sayı) bulunmaktadır. Yönetmeliğin gerekliliği olan Güvenlik Yönetim Sistemi (GYS) oluşturulması mevzuatta belirtilen yaklaşımla her türlü prosese uygulanabilir ve OSHAS standartlarının gerekliliklerinin uyarlanmasıyla, bağımsız bir denetçi tarafından olmasa bile kurum içi değerlendirilebilir.

Buyers would like to know the quality of what is offered to them, while every financier wants to match the product/service offered to the market. Accreditation, which is the certification of the product/service, is the assurance of the sides. Accreditation
is carried out by certifying doing tests, analyzes, inspections and documentation procedures on the basis of relevance with
the standards and regulations. Auditing and certification in our country is carried out by Turkish Accreditation Authority
according to international criteria and technical and administrative proficiency are approved and transactions are repeated at
regular intervals. When product/service training is in place, auditing of engineering training programs in different disciplines
conducted by the “Association for Evaluation and Accreditation of Engineering Training Programs” will control the achievement of the target output. MÜDEK accreditation based on reporting showing the evidence and certificating during the visit is
recognized by the US Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET). UK BSI standard, and OSHAS (Occupational Health and Safety Assessment Series), developed based on this standard is a guideline for ensuring occupational health
safety. The aim is to form a management system that will pass the slogan of reducing the risks and increasing the morale of
employees to action at workplaces. Documentation of the management system also provides for the monitoring of legislative
changes as well as the question of whether legal requirements are met. Confirmity with the standard can be evaluated as an
accreditation of the management system, this can be done by companies that carry out quality and sustainability accreditation
based on TÜRKAK’s management systems certification principle. By evaluating the threat of sustainability with the possibility
of deviating from the design target of process equipment with standard is the healthiest approach to plan the mitigation measures in addition to the accident prevention measures at the same time as occupational health and safety. In our country there is
only “Regulation on the Prevention and Reduction of Major Industrial Accidents” (RG dated 30.12.2013 and number 28867)
for the prevention of process accidents. The establishment of the Safety Management System (SMS), which is a requirement
of the Regulation, can be applied to any process with the approach specified in the legislation and can be evaluated within the
organization even if not audited by an independent auditor by adapting the requirements of the OSHAS standards.

Büyük küçük hangi boyutta olursa olsun kazalara ve etkilerine duyarlı olmak, önlemeye yönelik faaliyetlerde bulunmak
için yasal mevzuatların varlığını ve yeterliliğini aramaya gerek var mıdır? Eğer mevzuat diyorsak, 6331 sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Yasası kapsamında “İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği” risk değerlendirmesini iş kolu
farkı gözetmeden zorunlu hale getirilmiştir. Peki bu risk değerlendirme hangi yöntemlerle hangi yaklaşımla yapılacak?
Nitel (kalitatif) veya nicel (kantitatif) yöntemlerden hangisine başvurmalıyız? Yöntemi belirlerken riskin büyüklüğüne
bağlı kalmalı mıyız? Avrupa Komisyonu önlenebilir kazalarda yaşanan mağduriyetlerden ders alarak, Seveso II Direktifi
ile “Kantitatif Risk Değerlendirmesi-QRA” adı altında bir risk değerlendirmesi yapmayı birlik ülkelerine zorunlu kıldı.
Ülkemizde yöntemi netleştiren yasal düzenleme olarak SEVESO II’nin uyumlaştırılması olan “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” karşımıza çıkmaktadır. İlgili yönetmelik Kantatif Risk
Değerlendirmeyi (QRA) ve bununla uyumlu Dahili Acil Durum Planlarının hazırlanmasını, büyük kaza riski taşıyan
endüstrilere zorunlu kılmıştır. Sanayi kuruluşları yasal düzenlemeler ile QRA ile tanışmış olsa da acı tecrübeler bu yasal
düzenlemenin benimsenmesine önemli katkı sağlamıştır. Genellikle prestijli büyük endüstriler tarafından QRA sağlıklı
bir şekilde yürütülmektedir fakat önemli olan mümkün olduğunca her risk seviyesindeki işletme tarafından QRA’ın uygulanması ile kazaları önleme çalışmalarının yaygınlaşmasıdır. Kazaya hazırlıklı olma çalışmaları, kaza olabileceğini ve
kazadan etkileneceğimizi kabul etmemiz ile maalesef çok ilişkilidir. Bu kültürümüzün bir yansıması olup “bize bir şey
olmaz” fikrini iş risklerine de yansıtmaktayız. Halbuki Acil Durum Planları kazaya hazırlıklı olmayı sağlayan pro-aktif bir
yaklaşımdır. Her ne kadar risk değerlendirmesi kazanın manevi ve maddi zararlarını ödememek için benimsenmiş olsa
da şu bir gerçektir ki, bazı işletmelerin Acil Durum Planlarının gerçekçiliğinin sorgulanması gerekir.

Is it necessary to look for the existence and adequacy of legal legislation in order to be sensitive to accidents and effects,
whatever the size of the small and the big and to carry out preventive actions? If we are referring to legislation, “Occupational
Health and Safety Risk Assessment Regulation” under the 6331 “Occupational Health and Safety” law has been made compulsory for risk assessment without regard to the work type. Which approach will be used for this risk assessment? Which of
the qualitative (qualitative) or quantitative (quantitative) methods should we apply? Do we have to abide by the size of the risk
when determining the method? The European Commission obliged to union countries to carry out a risk assessment under
the name of “Quantitative Risk Assessment-QRA” with the Seveso II Directive by the learned suffering from preventable
accidents. As a legal regulation clarifying the method in our country, the “Regulation on the Prevention and Reduction of
the Effects of Major Industrial Accidents”, which is the harmonization of SEVESO II, stands out. The relevant regulation, has
obligated to carry out the Quantitative Risk Assessment (QRA) and its compatible Internal Emergency Plans which compatible with it to industries with a major accident risk. Although industrial organizations have met QRA with legal regulations,
painful experiences have made an important contribution to the adoption of this legislation. Generally, QRA is carried out
in a healthy way by prestigious large industries, but it is important to widespread the work of preventing accidents by the implementation of QRA by the enterprise at every risk level is as possible. The works to be ready to the accident is unfortunately
associated too much with our acceptance of accident and the fact that we will be affected by the accident. This is a reflection
of our culture and we reflect the idea of “nothing will happen to us” to working risks. However, the Emergency Plans are a
pro-active approach providing to be ready for the accident. Although risk assessment has been accepted to avoid not paying
for moral and material losses of the accident, it is a fact that the reality of some companies’ Emergency Plans needs to be
questioned.
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Laboratuvar Kimyasalları ve Sarf Malzemeleri-Laboratory Chemicals and Laboratory Consumables

Laboratuvar Kimyasalları ve Sarf Malzemeleri Alanında Yeni Gelişmeler
Developments in the Field of Laboratory Chemicals and Consumables
Laboratuvar kimyasalları ve sarf malzemeleri alanındaki gelişmeler ve yenilikler
her geçen gün artarken, alınan sonuçlar ve kaydedilen ilerlemeler İNTERLAB
için en büyük motivasyon kaynağı oluyor. İNTERLAB bünyesinde bulunan tüm
malzemelerin dokunduğu alanları yakından takip edebilmek, ihtiyaçlara en uygun çözümü sunabiliyor olmak en heyecan duyduğumuz nokta olarak karşımıza
çıkıyor. Meticulous Research tarafından yapılan araştırma sonuçları gösteriyor
ki; 2023 yılı itibariyle küresel yaşam bilimleri ve laboratuvar ürünleri pazarı
%7,2 büyümeye sahip olacak.

Aslıhan Akarsubaşı

Kimya Mühendisi | Chemical Engineer
Genel Müdür Yardımcısı | Deputy General Manager
İNTERLAB Laboratuar Ürünleri

Bilimsel araştırmalara yapılan yatırımlar, çalışma alanlarının sunduğu olanakların gelişmesi, devlet destekleri, üniversiteler ve sanayi iş birlikleri artarken,
farklı disiplinlerin yeni ihtiyaçları doğurması, içinde bulunduğumuz sektörü
dinamik kılan etmenler oluyor. 2 sene boyunca süren Ar-Ge çalışmaları sonrasında yıllardır tanınan kalitesiyle ISOLAB Chemicals da pazarda kendine uygun
büyük bir koltuk inşa etmeye hazırlanıyor. Yurt içi ve yurt dışı satışları başlayan
kimyasal ürünlerimiz için, özellikle sanayi/devlet destekli yeni laboratuvarların
açılmasında yepyeni raflara yerleşebilmek; bir bebeğin tattığı ilk maması olabilmek gayesiyle peşinden koştuğumuz, işimizin en önemli ve heyecan verici
detayı oluyor.
Teknolojik alandaki gelişmeleri takip edebilmek ve destekçisi olabilmek adına;
uzun yıllardır birlikte çalıştığımız veya yeni tanıştığımız tüm müşterilerle kurduğumuz ilişkilerimizi büyük bir özveriyle yönetiyoruz. Kalkınma ajansı projelerinde dolaylı yoldan yer alıyor oluşumuz, TÜBİTAK projeleri ve üniversitelere fuar, kongre, sunumlarında destek sağladığımız tüm eylemlerin değerinin
farkındayız. Sürdürülebilir çalışmalara ve iş ortaklarımızın başarılarına katkıda
bulunabilmek teknolojik gelişmeler başta olmak üzere önem verdiğimiz konuların başında yer alıyor.

Developments and innovations in the field of laboratory chemicals and consumables increase day by day, the results and the progress are the main motivation
for İNTERLAB in these fields. It is the most exciting point to be able to closely
follow the areas touched by İNTERLAB’s all products and to offer the solution
that best suits what customers need. Research results from Meticulous Research
show that, by 2023, life sciences and laboratory products will have a market
share of 7,2%.
While the investments made in scientific researches, the development of the opportunities offered by the studies, the support of the government, an increase
in universities and industrial cooperation, the different disciplines bring new
needs make the sector dynamic. ISOLAB Chemicals is preparing to build a large
seat for itself in the market with the quality that has been known for years after
the R&D studies for two years. Being able to appear in new shelves for our chemical products which started to sell in Turkey and abroad, especially when new
laboratories supported by industry/government are built up, we pursue the aim
to be the first baby food that a baby tastes, it’s the most important and exciting
detail of our business.
Being able to follow developments in the technological field and to be a supporter, we manage with great commitment to our relationships we have worked with
for many years or with all the customers we have just met. We are aware of the
value of all actions that we support indirectly in development agency projects,
TÜBİTAK projects and universities’ in exhibitions, congresses and presentations. To contribute to sustainable activities and business success of our partners, especially technological developments are taking place at the beginning of
the issues we care about.

Laboratuvar Mobilyaları-Laboratory Furniture

Temel Laboratuvarlar-Basic of Laboratory

Laboratuvar Ürünlerinde
Yüksek Çeşitlilik
High Diversity in Laboratory
Products

Nano Boyutta Partiküller
Oluşturma
Nanoscale Particle Creation
Nejla Kılıç Arslaner

Kimyager, MBA | Chemist BSc, MBA
Kimya Teknolojileri Bölümü
Chemical Technologies Department
Anamed & Analitik Grup
Laboratuvar, hem üretim hem de yeni ürün geliştirme konusunda olmazsa olmazdır. Üretilen ürününün
ham maddeden başlayarak, üretim aşamalarında ve
bitmiş üründe kalitesinin belgelenmesi için laboratuvar pratikleri hayati önemdedir. Üretim sırasında
karşılaşılacak sorunların çözülmesi ya da üretimde
iyileştirilmeler yapılması da bu pratiklere dahildir.
Ama laboratuvar teknolojilerinin daha da önemli rolü
yeni, inovatif, tasarlanmış ürün üretebilmenin önünü
açmasıdır. Son dönemde, teknolojik gelişmelere paralel olarak, malzeme özelliklerini geliştirebilmek ve
tasarlamak mümkün olmaktadır. Nanoteknoloji bu
amaca fazlasıyla hizmet etmektedir. Farklı alanlardaki
uygulamaları insanlığa büyük katkılar sağlamaktadır.

The laboratory is a must for both production and new
product development. Laboratory practice is vital
for the production of the product, starting from the
raw material, documenting the quality of the finished
product and the production steps. These practices include solving problems that may be encountered during production, or improving production. But most
of all, role of laboratory is to open up the possibility
of producing new, innovative, designed products. In
parallel with technological developments, recently it
is possible to develop and design material properties.
Nanotechnology serves this purpose well. The applications in different fields provide great contributions
to humanity.

Nano boyutta partikül küçültme ya da nano boyutta
partiküller oluşturma için birkaç yöntem ya da teknolojiden bahsetmek isterim.

I would like to talk about several methods or technologies for particle size reduction in nanoscale or nanoscale particle creation.

Partikül boyutu küçültme tekniği, yüksek basınçlı
prosesörler ile malzemeyi mikro kanallardan geçirerek ve bu kanallarda hem fiziksel etkileşim hem
de çarpıştırarak hedeflenen nano boyuta ulaşılabilmektedir. En önemli avantajları dar partikül boyutu
dağılımı, raf ömrünü uzatma, optimize edilmiş partiküller ve üniform ürün kalitesidir. Söz konusu teknik,
nano emülsiyon oluşturma, hücre parçalama, polimer
nanopartikülleri oluşturma, nanoenkapsülasyon ve
lipozomlar için kullanılmaktadır. Biyoteknoloji, ilaç,
enerji, kimya, kozmetik, nutrasötikler/ gıda hedef
sektörlerdir. Özellikle ilaç araştırmalarındaki avantajları gelişmiş biyoyararlanım, hedeflenen ilaç taşıyıcı
ve daha iyi stabilitedir.

The particle size reduction technique can be achieved
by passing the material through microchannels with
the high pressure processors, and in these channels both the physical interaction and collision can
achieve the targeted nano size. The most important
advantages are narrow particle size distribution, shelf
life extension, optimized particles and uniform product quality. The technique is used for nano emulsion
formation, cell disruption, polymer nanoparticle
formation, nanoencapsulation and liposomes. Biotechnology, medicine, energy, chemistry, cosmetics,
nutraceuticals / food are target industries. Advantages
especially in drug research are improved bioavailability, targeted drug carrier and better stability.

Nano Spray Dryer (nano püskürtmeli kurutucu),
kontrollü boyutta ve şekillerde partikülleri kurutmak
için kullanılır. Bu teknik ile yüksek verimlikte ve dar
boyut dağılımında nanopartiküller oluşturulur. Nanopartiküller, küçültülmüş boyutları sayesinde daha
geniş yüzey alanıyla az çözünen ilaçların çözünürlüğünü artırmak için ümit vermektedir.

The Nano Spray Dryer is used to dry particles in controlled sizes and shapes. With this technique, nanoparticles are formed with high efficiency and narrow
size distribution. Nanoparticles are promising to increase the solubility of less soluble drugs with larger
surface area due to their reduced size.

Nanopartikül sentezi için ise, mikrodalga sürekli akış
sistemlerinin kullanılması homojen ısıtma ile daha
kısa sürede sentezlenmesi ve özellikle şekil ve boyut
dağılımı açısından önemli avantajlar sağlamaktadır.

The use of microwave continuous flow systems as for
nanoparticle synthesis provides for shorter synthesis
times with homogenous heating and offers significant
advantages, particularly in terms of shape and size
distribution.

Oğuzhan Aydoğan

Ticari Operasyonlar Müdürü
Commercial Operations Manager
LABMARKER
İş ve çalışan güvenliği son yıllarda özellikle ülkemizde çeşitli düzenlemelere tabi olup birçok kuruluşun
bünyelerinde iş güvenliği uzmanı bulundurması
zorunluluğu doğmuştur. LABMARKER olarak ana
faaliyet konularımızdan biri de kişisel korunma
ürünleridir. Kimberly Clark Professional markası ile
10 yıldır süregelen iş ortaklığımız sayesinde; düşük
ve yüksek riskli uygulamalar için koruyucu eldivenler, tulum ve kıyafetler ile temiz oda ve steril alanlar
için özel uygulama eldiven ve kıyafetlerini pazara
sunmaktayız.
Ticari tescilli markamız olan MYGLOVE marka
tek kullanımlık nitril eldivenleri Türkiye ve özellikle Avrupa pazarına ihraç etmekteyiz. MYGLOVE
eldivenlerinin Avrupa Kişisel Koruyucu Ekipman
Yönetmeliğine dair bütün kalite ve belgelendirme
gereksinimlerini tamamlayıp, sınıfında pazarın
bütün beklentilerini karşılayabilecek hale getirdik.
MYGLOVE mikrobiyolojik riski yüksek gıda sektörü ve laboratuvar alanlarında riskli uygulamalarda
özellikle aranılan bir markadır. Bu bağlamda kullanıcıları iş alanında buluştukları riskler hakkında bilgilendirerek sektöre yön vermeye devam ediyoruz.
Laboratuvar ürünleri çeşitliliği en yüksek iş kolları
arasındadır. Şüphesiz gelişen teknoloji ve yeniliklerin dışında kalması düşünülemez. Önümüzdeki
yıllarda elektronik ve yazılım alanlarındaki atılımların, yapay zekâ ve nesnelerin interneti gibi teknolojilerin, laboratuvar sektörüne yön vermesine
fazlaca şahit olacağız. Laboratuvarlarda, yıkama,
titrasyon gibi kalifiye iş gücü gerektirmeyen işlemlerin ve analizlerin robotik ve elektronik sistemler
aracılığıyla otomatize edileceğine şahit olacağız ve
böylelikle araştırmacılar gerçek işleri için daha fazla
zaman ayırabilecekler. LABMARKER (önceki adıyla
PRO-LAB) 1998’den günümüze Türkiye’de laboratuvar sektörünün lider firmaları arasında yer almıştır.
Sektörün satış kanallarındaki en yenilikçi sistemleri
ve yöntemleri müşterilerine sunmuştur. İlerleyen
yıllarda da global pazarlardaki sektörle ilgili tüm
gelişmeleri müşterilerine sunmaya devam edecektir.

Given that newly implemented regulations for Occupational Health and Safety in our country, many corporations needed to employ HSE responsibilities for
their facilities. As LABMARKER; one of our main
field of activities are Personal Protective Equipment.
Thanks to our more than 10 years of co-operation
with Kimberly Clark, we are now serving many industries for; protective gloves for low & higher risk
applications, clothing & apparels, for both regular
and critical environments such as; cleanrooms and
sterile fields.
MYGLOVE is a registered trademark of LABMARKER and we have been supplying disposable nitrile
gloves for both Turkish and European markets. During the past years, we accomplished all the quality
standardizations for European Union regulations
and quality assessments. Thus, MYGLOVE is now a
well-known, trusted brand for applications for food
industry’s higher microbiological risks, and chemical risks in regular laboratories. For this context, we
have been continuously instructing end-users for the
risks of their applications and reorient the market.
Laboratory market is known to contain one of the
most diverse Products in itself. Beyond any doubt,
one cannot consider it to stay out of the technological and innovative advancements. We will soon
witness, highly developed software, AI and internet
of things to dominate the laboratory sector on the
upcoming years. Lower qualified tasks such as washing and titration, could be taken over by robotics
and electronic systems and fully automatized so that
researchers could find more time and focus for their
most qualified applications. Since 1998 LABMARKER (formerly PRO-LAB) has always been one of the
pioneers in the Laboratory Market. Providing the
most recent and advanced systems to their Customer; LABMARKER will continue to supply them the
most innovative solutions in the future as well.
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Laboratuvar Kimyasalları ve Sarf
Malzemeleri-Laboratory Chemicals and
Laboratory Consumables

Ölçüm Test Teknolojileri
Measuring Testing Technology

Analizlerin Önemi Artıyor
Analyzes’ Importance is Increasing

Sartorius’tan
Modüler Terazi
Modular Scale from Sartorius

Devrim Kayahan

Mustafa Yetim

Satış ve Pazarlama Sorumlusu
Sales and Marketing Responsible
Sartonet Seperasyon Teknolojileri A.Ş.

Analitik Cihaz Grubu Satış Müdürü
Analytical Instrument Group Sales Manager
Sem Laboratuar Cihazları

Avrupa Birliği mevzuatları uyum yasaları kapsamında, insan sağlığını direkt olarak etkileyen maddelerin analizleri zorunlu hale getirilmiştir. Bu kapsamda ülkemizin gelişen teknolojiye uyum sağlaması ve
gelişmiş ülkeler ile entegrasyonu aşamasında analizlerin ve analiz cihazlarının önemi her geçen gün
artmaktadır. 2000’li yılların başında kamu laboratuvarları ile başlatılan gıda laboratuvarları yatırım
hamlesi, zaman içinde özel sektörün de ilgisinin
artmasıyla dünya ile rekabet edebilecek bir konuma
gelmiştir. Çevre, tekstil ve kimya sektörleri, benzer
şekilde dünya ile rekabeti yakalayacak yatırımları
yapmaktadırlar. Dünya genelinde söz sahibi analiz
laboratuvarlarının Türkiye’deki yatırımları her geçen
gün artmaktadır. Analiz cihazlarındaki gelişmeler
insan yaşamının kalitesini ve süresini uzatma konusunda kilit rol oynamaktadır. Aynı zamanda gelişmelerin sonucu olarak analiz maliyetleri düşmekte,
hız ve veri kalitesi hızla artmaktadır. Bizler, gelişen
teknolojinin ülkemize hızlı bir şekilde transferinin
sağlanması için yatırımlarımızı arttırmaya devam
etmekteyiz. Bu yolculukta sektör temsilcileri ile
bizleri bir araya getiren TURKCHEM vb. organizasyonların her geçen gün etkinliklerinin artmasından
mutluluk duyuyoruz.

European Union is the system of laws operating
within the framework of the harmonization laws
analysis of the substances directly affecting human
health has become mandatory. The importance of
our country’s improving technology and analysis
instruments in the course of integration with the
developed countries is increasing with everyday.
Beginning with the public laboratories in the early
2000s, the investment of food laboratories has become a position to compete with the world with the
increase in interest in the private sector over time.
The environment, textile and chemistry sectors are
also making investments to provide a competitive
advantage with the world in a similar way. The investment of the widely accepted analysis laboratories
in the world to Turkey is increasing everyday. Developments in analyzers play key role in extending
the quality and duration of human life. At the same
time, the costs of analysis decrease as a result of improvements, and the speed and data quality increase
depending on these developments. We are continuing to increase our investments to ensure the rapid
transfer of developing technology to our country.
We are happy to see effective support of organizations such as TURKCHEM which brings us together
with representatives of the sector in this journey.

Ölçüm Test Teknolojileri
Measuring Testing Technology

Ölçümlerin Doğruluğu Son
Derece Önemli
The Accuracy of Measurements
is Extremely Important
Samih Yelekçi

Sizlere bu fuar öncesi, Sartorius’un terazilerle ilgili geliştirmiş olduğu yeniliklerden bahsetmek istiyorum. 148
yıllık tecrübesi ile Sartorius, kullanıcılarına her yıl yeni
ürünler sunmaktadır. Bu yenilikler içinde en önemlisi
Sartorius’un, siz kullanıcılarına, kişiselleştirilmiş ürünler geliştirmesidir. Bu ürünler tamamen modüler bir
tasarıma sahip ilk laboratuvar terazi olan Cubis® model
terazileridir. Ekran ve kontrol ünitesi, tartım modülü,
veri ara bağlantısı ve çok daha fazla özellik arasından,
ihtiyaca özel seçim yapma imkanı sağlamaktadır. Bu
sayede terazi, mevcut en geniş seçenek arasından seçim
yapılarak istenildiği gibi yapılandırma imkanı verir.

Before this exhibition, I would like to talk about innovations that Sartorius has developed about scales.
With 148 years of experience, Sartorius presents new
products to users in every year. The most important of these innovations is that Sartorius develops
personalized products for users. These products are
Cubis® model scales, the first laboratory scale with
a completely modular design. The display and control unit, weighing module, data interconnection
and many more features make it possible to make a
special choice. by this way, the balance can be configured as desired by selecting from the widest available
options.

Kullanıcılara, hazır uygulamalar (Q-Apps) arasından,
istenilen uygulamayı teraziye indirme olanağı sunar.
Uygulama teraziye yüklendikten sonra, terazi, seçilen
tartım işlemi boyunca kullanıcıyı adım adım yönlendirir. Böylece kullanıcılara, formülasyon, kirlilik (partikül) analizi, dozajlama, pipet kalibrasyonu, barkod
okuma aplikasyonu, ve bunun gibi birçok farklı uygulamalar ile terazi üzerinden kolaylıkla bütün uygulamayı
takip ve kontrol imkanı sunar. Dahası, Sartorius kullanıcılarına özel, üretimde ya da laboratuvarda kullanılan proseslerin adım adım oluşturulmasını ve uzaktan
bilgisayara aktarılmasını sağlar. Cubis terazileri bir
seçenek olarak, bir Web servisi iletişim platformuna sahiptir. Bu standart iletişim teknolojisi ile, LIMS,
ELN vb. gibi harici yazılım sistemlerinin, bilginin,
giriş alanlarının, menülerin veya karmaşık işlemlerin
terazideki dokunmatik ekranda görüntülenmesine ve
kullanılmasına olanak sağlar. Karmaşık sürücü yazılımı olmadan çift yönlü veri aktarımı oluşturulabilir. Bu
özellik, bilgisayar veya terminallerin, terazinin yakınında bulundurma ihtiyacını ortadan kaldırır. Sonuç olarak kullanıcılar, verimli ve güvenilir bir şekilde tartım
ile birlikte, tartım sürecine tam entegre olan en doğru
teraziyi seçmiş olurlar.

Users will be able to download in scale the desired application from ready-made applications
(Q-Apps). After the application has loaded the scale,
the scale guides the user step by step through the
selected weighing operation. Thus, users can easily
follow and control the whole application through
the scale with many different applications such as
formulation, dirty (particle) analysis, dosing, pipette
calibration, barcode reading application and so on.
Furthermore, Sartorius enables the step-by-step creation and remote computerization of processes that
are used exclusively for the users, in production or
in the laboratory. Cubis scales have a Web service
communication platform as an option. This standard
communication technology enables the display and
use of external software systems such as LIMS, ELN
etc., information, input fields, menus or complex
operations on the scale touchscreen. Without complex driver software, bidirectional data transfer can
be created. This feature eliminates the need to keep
the computer or terminals near the scale. As a result,
users make efficient and reliable weighing. Also they
have chosen the most accurate balance that is fully
integrated into the weighing process.

Kalibrasyon ve Teknik Hizmetler Müdürü
Calibration and Technical Services Director
Baykon A.Ş.
Ürün kalitesini ve üretim verimliğini artırmanın en
önemli yöntemlerinden biriside doğru, hızlı ve güvenilir ölçümler gerçekleştirmektir. Bu da doğal olarak laboratuvar analizlerinin önemini bir kat daha artırmaktadır. Son yıllarda akreditasyon bilincinin yaygınlaşması,
cihaz ve sensör teknolojilerindeki gelişmeler ölçüm sonuçlarının güvenilirliğinin de artmasını beraberinde
getirmiştir. Firmamız, ürettiği tartım sistemleri sayesinde tersanelerde yüzlerce tonluk gemi ve yat tartımlarını yapabilmenin yanı sıra gramın on milyonda biri
çözünürlüğünde terazileri de ithal ederek özellikle ilaç
endüstrisindeki kullanıcıların hizmetine sunmaktadır.
Günümüzde, µg seviyesindeki ölçümlerin doğruluğu
da büyük önem arz etmektedir. Yapılan tartımlar her
ne kadar küçük ölçekli olsa da, hatalı bir ölçümün sonucu çok daha ağır sonuçlar doğurabilir. 2000’li yılların
başından itibaren TS EN ISO/IEC 17025 Standardına
göre TÜRKAK tarafından akredite edilen laboratuvarımız sayesinde yüksek doğrulu tartı aletlerinin kalibrasyonlarını yapabilme ve belgelendirebilme yeteneğimiz
sayesinde yurt içi ve yurt dışı pazara hizmet vermekteyiz. Baykon Kalibrasyon Laboratuvarı, ISO 17025
standardına göre Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen ilk kütle laboratuvarıdır. 1mg–1ton
aralığındaki çeşitli doğruluk sınıflarına ait kütlelerin
kalibrasyonlarını yapabildiğimiz gibi terazi kalibrasyonlarında da 80 tonu kapsamımıza dahil ettik. Petrokimya,
bazı özel kimya, ilaç ve gıda sektörlerinde 1500 kg’a varan, II. sınıf yüksek kapasiteli teraziler kullanılmaktadır.
Bu terazilerin kalibrasyonu için, F1 sınıfı ağırlık kullanılması gerekmektedir. Kalibrasyonlarda kullandığınız
referans ağırlıkların doğruluk sınıfı ne kadar yüksek ise
yapılan ölçümlerde belirsizliğiniz o kadar düşük olur ki,
bu da ölçüm kalitenizin yüksek olduğu anlamına gelir.
1000 kg F1 sınıfı referans edinmekte yüksek maliyet gerektirdiği için, sadece Türkiye’de değil, yurt dışında da
birçok laboratuvar bu yatırımı yapmamaktadır. Baykon
kalibrasyon laboratuvarı, F1 sınıfı 1000 kg referans kütle
ile terazi kalibrasyonu konusunda akredite edilmiş Türkiye’deki tek laboratuvardır.

TURKCHEM’18

Ölçüm Test Teknolojileri
Measuring Testing Technology

Ölçümlerde Yüksek
Hassasiyet Gerekli
High Sensitivity Required in
Measurements

One of the most important methods of improving
product quality and production efficiency is to carry
out accurate, fast and reliable measurements. Laboratory analyzes gain importance
The spread of accreditation procedures and improvements in device & sensor technologies have
increased the reliability of measurement results. The
accuracy of the measurements in μg level is of great
importance. Although the weighing made are smallscale, the result of an erroneous measurement can
have much more severe consequences.
We are able to calibrate our highly accurate weighing instruments with our laboratory accredited by
TURKAK from the beginning of the year 2000 according to TS EN ISO / IEC 17025 standard. At the
same time, we provide services in the domestic and
foreign market with its certifications. Petrochemical, chemical, pharmaceutical and food sectors up
to 1500 kg, II. class high-quality scales are used. For
the calibration of these scales, it is necessary to use
F1 class weight.
When the higher the accuracy class of the reference
weights in the calibrations, the measurements made
will the lower the uncertainty. This means that your
measurement quality is high. It requires high cost to
obtain 1000 kg F1 class reference, not only in Turkey,
many laboratories abroad do not make this investment. Baykon’s calibration laboratories, the F1 class
reference mass of 1000 kg and with a calibration accreditation is the only laboratory in Turkey.

Fatih Güner

Genel Müdür | General Manager
İnfo Endüstri Bilimsel Teknik Cihazlar
Kimya sektöründe Ar-Ge, Ür-Ge ve kalite kontrol çok
önemlidir. Bundan dolayıdır ki yapılan üretimlerde
rekabetçi ve yenilikçi olabilmek için üretilenin iyi ölçümlenmesi gerekmektedir. Ölçü ve test cihazları ne
kadar hassas, sonuç odaklı ve kullanım kolaylığına sahipse, o derece faydalıdır ve geri dönüşleri yüksektir.
Yüksek hassasiyetli ölçümle yapılarak üretilen ürünler
de, katma değer oluşturması açısından hem üretene
katkı anlamına gelmektedir, hem de ülke ihracatında
rekabetçi ürün çıkmasına olanak sağlar. En önemli yenilikler kullanıcılarla dost olabilecek yüksek hassasiyetle ölçümle yapabilen cihazların üretilmesidir. Özellikle
iletişimin gelişmesi ile daha çok internet tabanlı ve cep
telefonları ile de kontrol edilebilecek yüksek teknolojik
cihazlar üretilmektedir.
Her zaman olduğu gibi fuarlar heyecan verici olmuştur.
Yeni ürünlerin tanıtımı açısından hem rakiplerimizin
hem de ziyaretçilerimizin bilgilendirilmesi açısından
faydalı olmuştur ve olacaktır. Umarım ziyaretçilerimiz
her zaman olduğu gibi yoğun bir ilgi göstererek bu teknoloji ziyafetine iştirak ederler. Ama her ne koşul olursa olsun beklentimiz oldukça yüksektir.

R&D, product development and quality control are
very important in the chemical industry. Therefore,
in order to be competitive and innovative during
production, production must be well measured. The
more precise the measuring and testing devices are,
the more result-oriented and easier to use, the more
useful they are, and benefits are higher. The products
produced with high precision measurement also
contribute to the production in terms of creating
added value and also enable the competitive products in country exports. The most important innovations are the production of devices that can measure
with high precision, which can be friendly to users.
Especially with the development of communication,
high technology devices are produced which can be
controlled over internet and mobile phones.
As always, the exhibitions are exciting. In terms of
promoting new products, it will be useful to inform
both our competitors and our visitors. Our hope is,
our visitors will attend with interest to this technology gathering. But whatever the circumstances, our
expectation is quite high.
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YENİ KATILIMCILARDAN GÖRÜŞLER OPINIONS FROM NEW EXHIBITOR
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Tim Ochel

Bölge Satış Müdürü | Area Sales Manager
BHS-Sonthofen

Döner basınçlı filtre, Soyucu (Peeler) santrifüjlerden daha
ekonomik çözümler sunmaktadır. Katı sıvı filtrasyonunda,
verimliliği artırmak ve büyük tesislerdeki işlemleri optimize etmek için doğru teknolojiyi tercih etmek önemlidir. Biz
BHS-Sonthofen olarak, 65 yılı aşkın bir süredir Kek (katı/
sıvı) filtrasyonunda özel olarak uzmanlaşmış ve hizmet
vermekteyiz. Bence şunu anlamak çok önemli, müşterilerimize sadece kimyasallar, hassas kimyasallar ve ilaç endüstrilerinde kapsamlı bir ürün yelpazesi sunmakla kalmıyor,
aynı zamanda her projedeki temel görevlerden biri olarak,
müşteriye karşı birbirinden farklı alternatifleri sunuyor, özel
durum ve prosesleri için en iyi çözümü seçiyor ve uyguluyoruz. BHS olarak, Türkiye’deki satış faaliyetlerimizi özellikle
son dört yıldır genişletmekteyiz bu aşamada Türkiye’de PenTaş Kimya ile tek yetkili mümessilimiz olarak çalışmaktayız. Bölgesel olarak çok geniş hitap alanı ile TURKCHEM
ise, BHS-Sonthofen’in ürün portföyünü sunması, mevcut
müşteri ilişkilerini geliştirmesi ve yeni müşterileri ile temas
kurabilmesi için mükemmel bir fırsat sunmaktadır.
BHS-Sonthofen her zaman kapsamlı bir çözüm hedefler.
Buradaki fikir, her bir müşterinin ayrı ayrı gereksinimlerine ideal olarak uyarlanmış bir proses tasarlamaktır. Salon
9’daki 502 numaralı stantta, sizlere verimliliği en üst düzeye
çıkarmaya yardımcı olan farklı çözümlerimiz ile ziyaretlerinizi beklemekteyiz. Bu çözümlere örnek olarak, 10 Kasım
saat 11.00’de santrifüjlere alternatif olarak döner basınçlı
filtre ile ilgili bir sunum yapacağım. Sunumumda, Almanya’da bulunan bir gıda katkı maddesi üreticisi için mevcut
bir filtreleme sürecini incelenmiş, laboratuvar ve pilot testlerin bulguları, tek bir döner basınçlı filtrenin daha önce
kullanılan üç soyucu (peeler) santrifüjün yerini alabileceği
konusundaki bilgilerimizi paylaşacağım. Zaman tasarrufu
ve azalan iş yükü, daha değerli işler için operatörlere zaman
ve fırsat tanıyacaktır.

Rotary pressure filter proves more economical than
peeler centrifuges. In solid-liquid filtration, it is essential to opt for the right technology to increase
efficiency and optimize processes in large plants.
We at BHS-Sonthofen have been specializing in
cake filtration for over 65 years. And I think it is
very important to understand that not only we do
offer our customers a comprehensive product range
in the chemical, fine chemical and pharmaceutical
industries. One of the central tasks in every project
is weighing up different alternatives against each
other with the customer, select the best solution for
the specific case, and implement it. This is our key
message. We have been expanding sales activities in
Turkey for four years and Pen-Taş Kimya now acts
as our exclusive partner for distribution. With its
cross-regional catchment area, TURKCHEM provides an excellent opportunity for us to present our
product portfolio, enhance existing customer relationships and attract new customers.
BHS-Sonthofen always aims for a comprehensive
solution. The idea is to devise a process ideally tailored to the individual customer requirements. At
booth 502 in hall 9, we will show different solutions
that help maximize efficiency. For instance, on November 10th at 11 am I will speak about the rotary
pressure filter as an alternative to centrifuges. In the
speech, I will lay out how we scrutinized an existing filtration process for a German manufacturer
of food additives. The findings of lab and pilot tests
suggested that a single rotary pressure filter can replace three peeler centrifuges previously used. Time
savings and the reduced workload of operators free
up capacities for more valuable tasks.
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Gökhan Ceyhan

Satış ve Pazarlama Müdürü
Sales & Marketing Manager
Reaksiyon Kimya San. Tic. Ltd. Şti.

Reaksiyon Kimya sektöründe tecrübeli isimlerin girişimi ile 2003 yılında faaliyete başlamış olup boya, yapı,
beton ve alçı kimyasallarında sektördeki yerini hızlıca
almıştır. Temsilcisi ve partneri olduğu firmaları ülkemizde en iyi şekilde temsil ederken, kısmi ihracat ile
komşu ülkelere de hammadde konusunda yardımcı
olmaktadır.

Reaksiyon Kimya started in 2003 with the initiative
of experienced names in the sector, paint, construction, concrete and gypsum chemicals quickly took
place in the sector. Representative and partner companies are best represented in our country, while
partial exports and neighboring countries also help
with raw materials.

It is developing trade relations with Europe and
mostly Far Eastern Countries. The main raw materials and auxiliary chemicals needed by the chemical
industry are provided to the customers with proforma or from warehouse sales methods. With its
professional R&D team, which has high knowledge
and experience, it is producing various projects in
production. Significant investments in the R&D field
have taken an active role in the growth process of our
company. In addition to standard product production, special studies are carried out according to the
applications of the customers. This solution focuses
on top-level service quality with a focused producBu fuarda özellikle yeni iş birliği anlaşması yaptığımız tion-development approach.
AkzoNobel Firması’nın Bemocoll ve Elotex ürünlerinin tanıtımını gerçekleştireceğiz. Ayrıca Aekyoung In this fair, we will introduce the products of BeChemical firmasının solventli akrilik reçineler, izosi- mocoll and Elotex of AkzoNobel which we have a
yanat sertleştiriciler ve kendi üretmiş olduğumuz toz new cooperation agreement. We will also intropolikarboksilat ve su bazlı epoksi reçine ürünlerinin duce Aekyoung Chemical’s acrylic resin, Isocyanate
tanıtımını gerçekleştireceğiz. Ar-Ge çalışmalarına products and our own powder polycarboxylate, waverdiğimiz önem ile üretim hacmini büyüterek Türki- ter base epoxy resin products. R&D work with our
ye’nin bu sektörde dışa bağımlılığını azaltmak yegâne commitment to expanding its production capacity in
Turkey to reduce its dependence on external sector is
hedeflerimiz arasındadır.
the only one of our goals.
Avrupa ve çoğunlukla Uzak Doğu Ülkeleri ile ticari
ilişkilerini geliştirmektedir. Kimya sektörünün ihtiyaç
duyduğu ana hammaddeleri ve yardımcı kimyasalları,
proforma ya da depodan satış yöntemleri ile müşterilerinin hizmetine sunmaktadır. Yüksek bilgi ve tecrübeye sahip olan profesyonel Ar-Ge ekibi ile üretimde
çeşitli projelere imza atmaktadır. Ar-Ge alanındaki
önemli yatırımlar firmamızın büyüme sürecinde etkin
rol almıştır. Standart ürün üretiminin yanı sıra müşterilerin uygulamalarına göre özel çalışmalar yapılmaktadır. Bu çözüm odaklı üretme-geliştirme anlayışı ile
hizmet kalitesini üst düzeylere taşımıştır.

TURKCHEM Fuarı’nda üretici firmalarla yeni iş birliklerine imza atmayı ve iç piyasanın yanında ihracatı- We aim to sign new partnerships with producers at
TURKCHEM Fair and to increase our exports bemızı artırmayı hedefliyoruz.
side the domestic market.

18

YENİ KATILIMCILARDAN GÖRÜŞLER OPINIONS FROM NEW EXHIBITORS

Emine Akbulut

Kimya Mühendisi | Chemical Engineer
Genel Müdür | General Manager
Elis Laboratuvar Cihazları ve Kimyasalları Ltd. Şti.

Fuarların en önemli amacı alıcıları ve satıcıları aynı çatı altında bir araya getirmektir. TURKCHEM 2018’e ilk kez
katılmaktayız ve ilk kez yer almanın heyecanını yaşamaktayız. EF Kimya olarak temel amacımız bu fuarda değerli
iş ortaklarımızı ağırlamak ve heyecanımızı kendileri ile paylaşmaktır. 17 yaşında olan EF Kimya, on iki sektörde
süreklilik arz ederek temsilciliklerinin izinde kendini kanıtlamış; üstün hizmet ve ürün kalitesi ile farklılığını ortaya
koymuştur. TURKCHEM 2018’de de bu farklılığımızı tüm iş ortaklarımıza ve potansiyel firmalara ifade etmek
istiyoruz.
EF Kimya tekstil, makine, sünger, yapıştırıcı, poliüretan, boya gibi birçok farklı sektöre hammadde tedariki sağlamaktadır. Ayrıca metal sektöründe de yüzey işlem konusunda kapalı çevrim ya da açık sistemleri olan müşterilerimize solvent tedarikinin yanı sıra teknik destek hizmeti vermekteyiz. Temel hedefimiz alternatif solventlere ve daha
az solvent kullanımına yönlendirmektir. Bu bağlamda SAFECHEM Europe GmbH ile birlikte sektörü geliştirmeye
gayret ediyoruz. Fuarda da yüzey temizlemede kullanılan klorlu solventlere alternatif olarak Avrupa’da oldukça
yaygınlaşan modifiye alkoller ve inovatif sistemler hakkında ziyaretçileri bilgilendireceğiz.
The most important goal of the fairs to bring together sellers and buyers under the same platform. This is the first
time that we are involving in TURKCHEM Fair. That’s why we are excited about it. EF Kimya’s objective is for this
fair to host our business partners and share our excitement. EF Kimya has got 17 years’ experience and it proved
itself in the footsteps of its representatives with continuity in twelve sectors. And it has revealed its difference with
its superior service and product quality. In TURKCHEM 2018 we also want to express this difference to all our
business partners and potential companies.
EF Kimya supplies raw materials for textiles, machinery, sponge, adhesive, polyurethane, paint in many different
sectors. In the metal sector, we provide technical service support as well as solvent supply to our customers with
closed loop or open systems for metal surface treatment. Our main goal is to direct the use of alternative solvents
and to consume less solvents. In this context, we are working together with SAFECHEM Europe GmbH to develop
the sector. As an alternative to the chlorinated solvents used in surface cleaning, we will inform visitors about the
modified alcohols and innovative systems that are becoming increasingly common in Europe.

Başkan Yardımcısı | Vice President
OKCHEM

TURKCHEM 2018 fuarı, OKCHEM’in şirket görünürlüğünü ve
tanınırlığını artırmak için bir fırsat sunuyor. Müşterilerin OKCHEM’e önem vermesine ve OKCHEM aracılığıyla uluslararası
ticaret yapmasına imkan tanıyor. Bu fuar, müşterilerle yüz yüze
iletişim kurulması ve Türk pazarının anlaşılması için önemli bir
kanaldır. OKCHEM yenilikçi, güvenilir ve profesyonel bir kimyasal B2B platformudur. Alıcılara kalite garantili kimyasalları, en iyi
tedarik ve çözüm hizmetlerini sağlar. Denizaşırı ülkelerdeki mini
ofisiniz gibi satıcıların pazarlama kanallarının genişletilmesine
yardımcı olur. Amaç, kimyasal tedarik sürecini basitleştirmek, ticaret verimliliğini artırmak ve kimyasal tedarik zincirinin şeffaflığını sağlamaktır. Diliyoruz “Küresel kimya burada gelişir”.
OKCHEM Kredi Satıcısı adı verilen yeni bir proje başlattık. İthal
edilen kimyasalların kalite riskleri için güvenilir bir çözümdür.
Çinli tedarikçilerden satın alınan sorunlu kimyasallara karşı teminat sunar. Hepimizin bildiği gibi, sınır ötesi kalite anlaşmazlıklarının çözülmesi zordur, ki bu sadece size daha fazla zaman ve
paraya mal olur. Düşük kalite, kusurlu ürün, hasarlı ürünler ve
arızalı ambalajlar birçok baş ağrısına dönüşebilir. Artık ürünlerinizi OKCHEM Kredi Satıcısı güvencesiyle temin edebilirsiniz.
Tedarikçiniz ne kadar yüksek bir kredi notuna sahipse, daha fazla
tazminat alabilirsiniz. Size tazminatı peşin olarak ödeyebiliriz ve
tedarikçinize karşı tazmin hakkınızda size yardımcı olabiliriz. Sınır ötesi kalite anlaşmazlıklarınıza ve zamandan tasarruf etmenize
yardımcı oluruz.
TURKCHEM 2018 exhibition is an opportunity to promote company recognition and visibility, allowing customers pay attention to
OKCHEM and trade on OKCHEM. This is an important channel
for face-to-face communication with customers and for understanding the market in Turkey. OKCHEM is an innovative, reliable and professional chemical B2B platform, which offers buyers
quality-guaranteed chemicals and the best procurement services
& solutions, and helps sellers expand market channel as your
Mini-Office overseas. It is designed to simplify the chemical procurement, enhance the trade efficiency and provide transparency
in chemical supply chain. We hope “Global chemical Grows here”.
We have launched a new project called OKCHEM Credit Seller. It
is a reliable solution for the quality risks of your import chemicals.
It can offer an assurance to defective chemical products purchased
from suppliers in China. As we all know cross-border quality disputes are tough to tackle, which only costs you more time or money. There may turn out to be a series of headaches: poor quality,
defective products, damaged goods and broken packages. It’s time
to get your goods covered with OKCHEM Credit Seller. The higher
credit level of your supplier, the more compensation you may get.
And we can pay the compensation in advance and help you claim
the loss against your supplier and deal with the cross-border quality disputes, saving your time.
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Okan Ongan

Satış ve Pazarlama Sorumlusu
Sales & Marketing Responsible
EF Kimya Tic. ve San. Ltd. Şti.

Gloria Kong

PREVIEW

Firmamız, 2015 yılında piyasanın öncü firmalarında servis, satış ve yönetim kademelerinde çalışmış arkadaşların bir araya gelmesiyle kuruldu. Dolayısıyla yeni olmasına rağmen çok derin tecrübeye sahip bir firmayız.
Firmamız, bünyesinde temsilcilikleri bulunan çeşitli cihaz, kimyasal ve sarf satışının yanında; esas hedefi olan
ikinci el piyasasında mevcut tecrübesini kullanıp, markadan bağımsız kromotografi ve spektroskopi cihazlarının alımı-satımı, servisi, kurulumu ve uygulamaları konusunda sinerjetik bir misyonu üstlenmek üzere yola
çıkmıştır. Bu konuda rekabetten ziyade, piyasada hedefi doğrultusundaki görevini tamamlamış birçok cihazı
atılmak yerine, yurt dışı da dahil, başka uygun sektörlerde kullanılabilir hale getirmeyi ve ülke ekonomisine
katkı sağlamayı hedefledik. Diğer bir amacımız da rekabetçi olmaktan ziyade, farklı konularda tecrübesi olan
kişi ve kuruluşlarla iş imkanlarını ve istihdamı ortaklaşa geliştirmektir. Bu manada, bulmakta ya da ulaşmakta
güçlük çektiğimiz kişilerle buluşmamızda TURKCHEM’in çok iyi bir katalizör olacağını düşünüyorum.
Our company was established in 2015 by coming together with the people who has worked for the pioneer
companies of the market in their service support, sales and administrative levels. Consequently, although it is
a new company we have a comprehensive experience. Our company has started off to undertake for a synergic
mission in buying and selling, servicing and performing installations & applications for chromatography &
spectroscopy instruments which is brand-independent by taking an advantage with the help of its current
experience in second-hand market, that is the main target of our company, in addition to selling various
instruments, chemicals and consumables available within the scope of its representative companies. On this
point, rather than competition we aim at conditioning many instruments that have completed their missions
in the product line in place of being discarded and becoming usable them in convenient and various markets
including abroad and finally contributing the country economy. Our other target, rather than competition, is
to jointly work up the business opportunities and employment with the investors and organizations having an
experience in different fields. In this sense, I think that TURKCHEM will be a very convenient catalyzer for
getting in contact with the people for which we can find or reach that we may have difficulty.

Ömer T. Dıvarcı

Şirket Yetkilisi | Company Owner
4S Elektrik Elektronik Telekomünikasyon İth. İhr. Paz. Tic. Ltd. Şti.

TURKCHEM Fuarı, kimya sanayisindeki prosesin dışından kaynaklanan deprem veya yıldırım risklerine karşı modern teknolojileri kullanarak ne şekilde tedbirler alındığını gösterebildiğimiz önemli bir
etkinlik mecrasıdır. Bu açıdan bakıldığında bizim için beklenti, fuar
boyunca yeni teknolojik çözümleri geliştiren K-Surge, DINNTECO,
THOR GUARD ve SECTY ELECTRONIC’S çözümlerini ve uygulama
biçimlerini ziyaretçilere göstermek, onların bu risklere karşı farkındalıklarını artırmak. Standımızda personelimiz, ziyaretçilere çözümlerimiz hakkında geniş bilgi verecektir.
En önemli yeniliğimiz şu olacak; dünyada yıldırım düşmeden size 20
dakika öncesine kadar haber verebilen, yıldırımın 200 metrelik çap
içindeki alan içine düşmesini %100 engelleyen ve yıldırımın elektriksel etkilerine karşı en etkin korumayı sunabilen tek firmayız. Nasıl ve
hangi teknolojiler ile bunu gerçekleştirdiğimizi standımızı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.
Aynı zamanda deprem erken uyarı sistemi ile 60 saniye öncesine kadar depremi algılayıp prosesi yönetebiliyoruz. Bu yeni teknolojiler ile
işletmelerde iş ve çevre güvenliğinizi güvence altına alabiliyorsunuz.

Vladimir Yotzov

Satış ve Pazarlama Müdürü
Sales and Marketing Manager
CPAchem Ltd.

Firmamız CPAchem, Türkiye’de ilk kez bir katılımcı olarak katılacak.
Bir süredir sertifikalı referans malzemelerin Türkiye distribütörleri ile
çalışıyoruz, ancak geniş portföyümüzde sahip olduğumuz sertifikalı
referans malzemelerin, analitik standartların ve farmakope ürünlerinin son kullanıcıları arasında CPachem’in marka bilinirliğini artırmayı
bekliyoruz.
Bu şekilde ziyaretçilere, tek bir üreticiden çok geniş bir ürün yelpazesi
satın alma imkanını sunacağız. CPAchem, tüm sertifikalı referans malzemeleri üreticileri arasında en geniş akreditasyon kapsamına sahip
olan firmalardan biridir. Bunun yanı sıra, son kullanıcılar, özel olarak
üretilmiş standartlarda son hızda üretim yapma kapasitemizi de bilmektedirler.
Our company CPAchem will participate for the first time as an exhibitor in Turkey. We have been working with some Turkish distributors
of certified reference materials for some time, but we expect to increase
the brand awareness of CPachem among the end users of certified reference materials, analytical standards and pharmacopoeia products we
have in our wide portfolio.
In this case we will mainly present to the visitors the possibility to buy
from one manufacturer so wide range of products. CPAchem might
has the largest accreditation scope among all manufacturers of certified
reference materials. As well make the end users familiar with our capabilities to produce custom-made standards at the fastest pace.

TURKCHEM is the major exhibition for showing to the chemical branch
how to protect against external process risks like earthquake and lightning with new technologies, new solutions and the applications. From
that point of view our expectation is increase the awareness of the visitors against the risks and to demonstrate on our booth, how the products
of the companies K-Surge, DINNTECO, THOR GUARD and SECTY
ELECTRONIC’S are providing a clear protection.
The major innovation for this fair is following, we as 4S Elektrik Elektronik are the only unique company on the globe providing from one
hand a total solution which is able to predict the lightning up to 20 minutes before it hits, which can prevent 100% the lightning discharge in an
area up to 200 diameter and which is able protect by the most effective
way against electrical effects after discharge of lightning to the electronics. How and with which technology we are doing you may experience
if you visit our booth.
Also, at the same time with early earthquake warning system we, can
warn up to 60 seconds before the destructive waves of the earthquake is
reaching your plant. By using this new technology, you provide a higher
safety level for employers and environment.

Altan Yoğuran

Kimya Mühendisi | Chemical Engineer
Yönetim Kurulu Üyesi | Member of Board
Nal-Kon Kimya San. ve Tic. A.Ş.
Kasım 2018‘de düzenlenmekte olan bu fuarın, kimyasal teknoloji gelişmesi,
bilgi paylaşımı ve su şartlandırma konusunun daha yakından öğrenilmesi,
çevre ve enerji duyarlılığı bakımından bilincin artmasına önemli katkı sağlayacağı düşüncesindeyiz.
Firmamız, bu fuar süresince kimyasal ve fiziksel su şartlandırma işlemleri
ile ilgili olumlu en son teknolojik gelişmeler, çevreye duyarlı kimyasalların
tüketiciye sunulması, işletmelerde kullanılan suyun daha yüksek oranda
kullanılabilirliğini artırarak su ve enerji kayıplarının önlenmesi, konularındaki gelişmeleri ziyaretçiler ile paylaşacaktır.
Artan ekosistem duyarlılığı ve çevre korunması konularında ziyaretçilere
bilgi aktarımı yapılacaktır.
We think that this fair which is being organized in November 2018 will contribute to the awareness of chemical technology development, information
sharing and water treatment more closely and increase consciousness about
environment and energy sensitivity.
Our company is to share the latest technological developments in chemical and physical water treatment processes, to offer environment friendly
chemicals to consumers, to increase the usability of water used in the workplace, to prevent water and energy losses, and to improve their development.
Our visitors will be informed about the protection of the ecosystem and the
environment.

PREVIEW

KATILIMCI BEKLENTİLERİ EXHIBITOR EXPECTATIONS
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Özge Yüksel

İletişim ve Pazarlama Yöneticisi | Communication&Marketing Manager
Ömer Lütfü Özgül Kimyevi Maddeler İthalat-İhracat ve Tic. A.Ş.

1955 yılında çeşitli sektörlerin kimyasal ürün ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan firmamız, kısa sürede
kimyevi madde ithalatçıları arasında önder kuruluşlardan birisi haline gelmiştir.

Ömer Lütfü Özgül is an İstanbul based company
founded in 1955 that specializes in import and distribution of industrial chemicals to manufacturers,
wholesalers and retailers.

Kimyasal madde pazarında akla gelen isimlerden biri
oluşumuz, gelişen ve değişen global pazar içinde depolama alanlarından, makine parkuruna, uzman kadrosundan, yenilikçi ürünlerine kadar her hususta kendimizi sürekli yenileyip, geliştirmeye devam ederken,
her sektörün kimyasal madde ihtiyacına anında çözüm
üretebilmemizin eseridir. Kimyevi maddeler ticaretinin yanında katma değeri yüksek kimyasalların da üretiminin büyüme ve gelişme açısından önemli bir şart
olduğu inancıyla bu konuya yönelik Ar-Ge çalışmaları
projemizi de hayata geçirdik. Konusunda uzman bilim
insanları ile birlikte oluşturduğumuz ekibimiz ile Ömer
Lütfü Özgül Ar-Ge Merkezi’mizde yeni yöntemlerle
yeni ürünler geliştirilmesi için bilimsel araştırmalarımıza başlamış bulunmaktayız.

Ömer Lütfü Özgül committed to provide quality
products and efficient service to its customers while
maintaining a safe and clean environment for its employees and communities. Our success is driven by
our people and their commitment to get results the
right way by operating responsibly, executing with
excellence and capturing new opportunities. We are
also implementing R&D projects with the belief of
an important condition for the growth and development of the trade in chemicals production. In our
Ömer Lütfü Özgül R&D Center, with a team of expert scientists we have started scientific researches
for the development of new products in new ways.

Kullanım alanı ve potansiyeli çok geniş olan, son yılların popüler malzemelerinden silika aerojellerin geliştirilmesi ve üretilmesi ile ilgili çalışmalar yürütmektedir.
Konu ile alakalı olarak Yıldız Teknik Üniversitesi ile
birlikte yürüttüğümüz, Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı tarafından desteklenen bir TAGEM projemiz
bulunmaktadır.

Our company; has been working on the development and production of silica aerogels, which are
very popular in recent years and which have a wide
range of uses and potentials. We have been working with Yıldız Technical University and we have a
TAGEM project sponsored by the Ministry of Food,
Agriculture and Forestry, which is closely related to
the subject.

Söz konusu araştırmaların bir diğer ayağında ise, alanında başarılı firmalar ile sektörel çözümlere yenilik
getirecek dış ticaret çalışmalarını hayata geçirmek
için adımlar atıyoruz. Ömer Lütfü Özgül olarak, yıllar içinde alanında referans kabul edilen isim olmanın
gururuyla geleceğe olan güvenimizi tazeleyerek devam
etmekteyiz. Türkiye kimya sektörü ve ihracatına önemli katkılar sağladığını düşündüğümüz TURKCHEM
2018’de ziyaretçilerimizi ağırlayacak olmaktan büyük
bir mutluluk duyuyoruz.

One of our other studies is also we are taking steps
to implement solutions that will bring innovation
to sectoral foreign trade with successful companies. Over the years as being accepted a reference
with our name Ömer Lütfü Özgül, we are trying to
refresh and keep on working on it. We believe that
TURKCHEM provide an important contribution to
Turkish chemical industry. Therefore, we are happy
to accommodate our visitors in TURKCHEM 2018.
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Handan Taşkın

Satış Mühendisi | Sales Engineer
Biesterfeld Özel Kimyasallar Tic. A.Ş.

Biesterfeld Türkiye ekibi olarak 14 yıldır Türkiye’deki
müşterilerimize plastik ve nitelikli kimyasalların temini konusunda hizmet veriyoruz. Biesterfeld yalnızca
dağıtım yapan ve özellikle mühendislik plastikleri ve
nitelikli kimyasalların dağıtımı konusunda uzmanlaşmış bir firma. Bu yıl 112. yaşını kutluyor.
Türkiye’de kimyasal ürünlerin dağıtımına başladığımız 2007 yılından beri TURKCHEM Fuarı’na katılmaya gayret gösteriyoruz. Ürün yelpazemiz ile, geniş
bir kitleye hitap ettiğimiz için, sektörde tek başına bir
fuar organizasyonu yapmak pek de kolay değil. Artkim
Group, değişik sektörlerin gelişmesiyle hem TURKCHEM organizasyonunu geliştirmekte hem de ayrı ayrı
ihtisas fuarları düzenlemekle bu işin iyi bir şekilde yapılabileceğini kanıtladı.
2017 ve 2018 yılları özellikle büyük kimyasal üreticileri
açısından birçok birleşmenin ve şirket satın alımlarının
olduğu hareketli bir yıl oldu. Bizler, bu çalkantılı dönemin etkilerini, en aza indirerek müşterilerimize hizmet
vermeye devam ettik. Türkiye’de ihracat kapsamında
çıkan yeni ve zorlayıcı yasalar, yurt içi tüketimini etkileyen olumsuz gelişmeler ve hammadde tedarikinde
yaşanan sıkıntıları, müşterilerimize yansıtmamak için
büyük gayret gösterdik. Biz de TURKCHEM Fuar’ı
vesilesiyle müşterilerimizi, tedarikçilerimizle beraber
ağırlayabilmeyi ve gelecek hakkındaki fikirlerini öğrenmeyi arzuluyoruz.

As one of the worldwide leading distributors of
plastics, rubber, base and specialty chemicals, Biesterfeld serves its customers an innovative product range, specialized market know-how, technical
advice on product development as well as customer-specific solutions. Biesterfeld Turkey as a team,
we serve our customers in Turkey for almost 14
years in the supply of qualified plastics and special
chemicals.
Since 2007, the establishment of Biesterfeld
Spezaichemie in Turkey, we strive to be a part of
TURKCHEM fair. The wide range of applications
addressed by the products we distribute, meets the
correct and interested publicity which has been facilitated by Artkim Group.
The years 2017 and 2018 were a vibrant year in
which many mergers and acquisitions were made,
especially for large chemical producers. We have
tried to soften most of the effects of these fluctuations and tried to transmit them to our customers
by affecting them at least.

Bu yıl yapılacak fuarda, sürekli büyüyen kozmetik
portföyümüzde yer alan, yeni tedarikçilerimiz IOI
Oleo, Sandream Impact ve Biosynthis ürünlerini tanıtacağız. Her yıl yeni projelerin olması, bizi şimdiden
heyecanlandırıyor.

At the fair our aim is to announce our new collaborations with IOI Oleo, Sandream Impact and Biosynthis. The product range of our new principles
will complement our constantly growing product
portfolio. We also want to be able to welcome our
customers with our suppliers in our booth to learn
about their future ideas and plans.

Tüm katılan ve ziyaret eden dostlarımız için verimli bir
fuar olmasını diliyoruz.

We appreciate your visit and wish all the participants a productive and profitable exhibition.
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Eylem Uzgören

Direktör | Managing Director
Troychem DMCC

Troychem DMCC, Birleşik Arap Emirlikleri’nde 20 senelik Uzgören Kimya Firması’nın iştiraki olarak 5 sene
önce kurulmuş olan, birçok Avrupalı üretici firmanın temsilciliğini yapan bir kuruluştur. Sektöründe öncü ve
lider sayılabilecek bir konumdadır. Özellikle baz yağları ve petrokimyasal ürünler konusunda birçok madeni
yağ ve kimya firmalarına hizmet vermekteyiz.

As Troychem DMCC; We are a company with distributorships of many European manufacturers, established in
United Arab Emirates 5 years ago as a subsidiary of twenty- year-old actively working firm Uzgören Kimya. We
are at a position of pioneering and leading in our Business area. Particularly with base oils and petrochemical
products we are serving to Lubricant and chemical companies.

Türkiye ve Dubai’de bulunan stoklama alanları sayesinde ayda minimum 3.000 ~ 4.000 ton baz yağı stoklayıp
bölgedeki firmalara bu ürünlerin tedarikini sağlamaktadır. Kendi sektöründe lider sayılabilecek hammadde
(Katık=Additive) üreticileri olan, Additive Chemie Luers, BRB International, Estichem, Hornett, Temix Oleo
gibi değerli üreticilerin ürünlerini yine Türkiye’deki depolarımızda stoklayıp satışını yapmaktayız. Buna ek
olarak bazı firmaların Dubai ve tüm Yakın Doğu Ülkeleri’nin de distribütörlüğünü yapmaktayız.

A minimum quantity of 3.000 ~ 4.000 mtonnes base oil is supplied to the customers by keeping regular stocks
in the storage facilities located in Turkey and Dubai. We also distribute the products of the leading commodity
(Additive=Katık) manufacturers, called Additive Chemie Luers, BRB International, Estichem, Hornett, Temix
Oleo and some other by keeping regular stocks at our warehouses in Turkey. Additionally, we are representing
some of these companies almost in all near east countries and Dubai as their distributors.

Stoklarımızda bulundurduğumuz ürünler başta PPD, TBN, OCP Polimer, Sodium Sülfonat, EP ve AW Katıkları, Motor Yağları, Emülgatörler, Dişli ve ATF gibi birçok paket katıklarının yanı sıra Li-OH, 12-HAS, HCO,
Clor Parafin, MoS2, Grafit gibi gres katıklarıdır.

The main products we supply from our regular stocks are PPD, TBN, OCP polimer, Sodium sulfonate, EP and
AW additives, engine oils, emulsifiers, gear and ATR additive packages in addition to grease additives such as
LiOH, 12-HAS, HCO, Chlorine Paraffin, MoS2 and Graphite.

Bizim fark yarattığımız ve öne çıkan en büyük özelliğimiz, sektörün kalbinden gelen profesyonel çalışanlarımızdır. Siz kıymetli müşterimiz için proaktif bir düşünce tarzını benimseyerek, Ar-Ge ve üretim kökenli
teknik mühendislerimiz ile müşterilerimize destek olmaktayız. Üst düzey çalışan kadromuzla satış öncesi ve
sonrası tedarik ettiğimiz tüm ürünlerin arkasında durarak müşterilerimize teknik destek ve çözüm ortaklığı
sunmaktayız. Müşterilerimizin karşılaştığı ve karşılaşabileceği en ufak problemde her zaman yanlarında olduğumuzu hissetirmekteyiz.

Our significant feature which makes us distinguished and put us forward is our proficient staff who have huge
experience from the heart of the industry. Internalising the proactive approach to issues, we are supporting you,
our valuable customers with our R&D and technical engineers experienced with production processes as well.
We are providing technical support and solution partnership at pre-sales and after-sales periods with our high
caliber staff by standing behind all the products we supply. We make our customers feel that we are always beside
them supporting against any single problem they may face.

Sonuç olarak bizler çözüm odaklı, profesyonel bir partneriz.
Çünkü kalite asla bir tesadüf değildir.

At the final conclusion, we are a solution oriented professional partner.
Because we believe that the quality is not a coincidence.

Volkan Koyuncu

Bölge Satış Müdürü | Regional Sales Manager
Anton Paar Ölçüm Aletleri Ticaret Ltd. Şti.

Anton Paar Ölçüm Aletleri Ticaret Ltd. Şti.1922 yılında Graz, Avusturya’da kurulan Anton Paar yoğunluk
ve reoloji ölçümlerinde ve çözünmüş karbondioksit
tespitinde dünya lideridir. Anton Paar GmbH yıllık
cirosunun %20’sini Ar-Ge yatırımı için kullanmaktadır. Analitik cihazlar neredeyse tamamen şirket içinde
geliştirilir ve üretilir. Anton Paar grubu 29 şubesi ile
110’dan fazla ülkede ve Avrupa ve ABD’de yedi üretim
tesisinde aktiftir. Şirketin şu an 3000’den fazla çalışanı
mevcuttur.

Established in 1922 in Graz, Austria, Anton Paar is the
world leader in the measurement of density and rheology and the determination of dissolved CO2. Anton Paar GmbH invests 20% of the annual turnover
in research. The analytical devices are developed and
produced almost exclusively within the company. The
Anton Paar Group is active in more than 110 countries with 29 sales subsidiaries and seven producing
firms in Europe and the USA. The company currently
has more than 3000 employees.

Araştırma ve geliştirmeye odaklanmasının yanında,
Anton Paar’ın büyümesi stratejik satın almalara dayanır. Dr. Kernchen GmbH (refraktometre, polarimetre),
Petrotest Group (petrol test cihazları) ve CSM Instruments SA (yüzey karakterizasyonu) firmaları sırasıyla
satın alınmıştır. 2016 yılında Anton Paar, masaüstü
Raman cihaz grubunu BaySpec Inc. firmasından satın almıştır. 2017 yılında Anton Paar ürün portföyüne
Cilas’tan partikül boyutu analizi teknolojisini entegre
etmiştir. 2018 yılında ise Anton Paar dünya çapında
porlu malzeme ve tozların malzeme karakterizasyon
cihazlarında lider olan Quantachrome firmasını satın
almıştır.

Besides focusing on research and development, Anton Paar’s growth is also based on strategic acquisitions. The company acquired Dr. Kernchen GmbH
(refractometers, polarimeters), Petrotest Group (petroleum test units), and CSM Instruments SA (surface characterization) in order. In 2016, Anton Paar
acquired a product line of Raman benchtop devices
from BaySpec Inc. In 2017, Anton Paar integrated
technology for particle size analysis bought from
Cilas into the product portfolio. In 2018 Anton Paar
acquired Quantachrome Instruments, a global leader
in laboratory material characterization instrumentation for the analysis of porous materials and powders.

TURKCHEM fuarında tüm ürün portföyümüzden
bazı cihaz örneklerini sunmakla birlikte, özellikle yeni
giriş seviyesi rotasyonel viskozimetremiz ViscoQC™
100 modelini görücüye çıkaracağız. Rakipsiz özellikleri
şu şekilde vurgulanabilir: Bir örneği ölçerken belirlenen tork değerine ulaşmak için gereken hızı otomatik
olarak tespit eden TruMode (otomatik mod) ölçüm
modu, bağlanan ölçüm ucunu ve TruGuard teknolojisi
ile ölçüm ucu kalkanını otomatik olarak algılayan yenilikçi Toolmaster™ özelliği ve ölçüm öncesi ve esnasında
cihazın doğru bir şekilde konumlandırıldığından emin
olmak için dijital seviyeleme özelliği, ölçüm sisteminin
kolaylıkla tek elle değişimini garanti eden, kullanımı
kolay dahili manyetik kapling.

TURKCHEM Fair, we will show some instruments
from whole product portfolio, but especially we will
show our new entry level rotational viscometer ViscoQC™ 100. Unbeatible specifications can be expressed
as follows: TruMode (auto mode) which automatically determines the necessary speed to reach a certain
torque value when measuring a sample, innovative
Toolmaster™ feature which automatically recognizes
the connected spindle, and also provides automatic
spindle guard detection by TruGuard and digital leveling to ensure that the instrument is aligned properly
before and during measurement. Easy to use built-in
magnetic coupling ensures simple one-hand exchange
of measuring systems.

Birol Tok

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Vice Chairman of the Board of Directors
XRF-ICP Satış&Servis Koordinatörü
XRF-ICP Sales & Service Coordinator
BES Mühendislik San. ve Tic. A.Ş.

Damla Alışan

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Vice Chairwoman of the Board of Directors
Alışan Lojistik

Hizmet ürettiğimiz için Türkiye’nin entegre lojistik hizmetini sunuyoruz ve gün geçtikçe gelişiyoruz. Özellikle
multimodal taşımacılık modlarına yaptığımız yatırım
ve katma değerli hizmetler alanında sunduğumuz yenilikler ile kimya sanayicilerine, fmcg sektörüne ve
diğer bütün müştereklerimize hizmet sağlıyoruz. Lider
firma konumumuzu, yaptığımız Ar-Ge yatırımları ve
teknoloji odaklı yaklaşımımızla pekiştiriyoruz. Kimyasal madde ve tehlikeli madde alanındaki tecrübemizle
müşterilerimize kaliteli hizmet sunuyoruz. Türkiye
pazarının en önde gelen lojistik hizmet sağlayıcıları
arasında yer alıyoruz. Hızlı tüketim malları ve kimyevi maddeler lojistiği alanında sektörün lider firmaları
arasındayız ve bu bağlamda büyüme ve gelişme trendimizi sürekli hale getirmeyi hedefliyoruz. Uluslararası
taşımacılıkla başlayan yolculuğumuzda, bünyemize
farklı alanlarda çözümler üretebilen departmanları ve
hizmetleri de katarak gelişmemizi sürdürüyoruz.

We offer integrated logistics services to Turkey and we
are improving day by day. We provide services to chemical industry, fmcg sector and all other partners with innovations we offer especially in the field of investment
and value added services that we make for multimodal
transport modes. We reinforce our leadership position
with our R&D investments and our technology-driven
approach. We provide quality service to our customers
with experience in the field of chemicals and hazardous
materials. We are among the leading logistics service
providers in the market in Turkey. We are among the
leading companies in the field of fast-moving consumer goods and chemical logistics, and we aim to make
our growth and development trend continuous in this
context. We are continuing to develop in our journey
with international transportation by adding departments and services that are able to produce solutions
in different fields.

Alanında halihazırda güçlü bir konuma sahip olan bir
firma olarak, bünyemizde yer alan 2 ayrı Ar-Ge merkezi ile teknolojinin ön planda olduğu ve müşterilerimizin yazılımlarına kolaylıkla entegre olabilen teknolojik
çözümlerimizi her geçen gün geliştirerek iş ortaklarımızın lojistik sorunlarına yeni bakış açıları sağlıyoruz.
Endüstri 5,0’a giden yolda, Ar-Ge ve inovasyon kavramlarının üzerine sıklıkla eğiliyoruz. Sektöre yön verme hedefi ve iddiası ile hayata geçirdiğimiz Yön Ar-Ge
Merkezi, başarılı bir kültürel dönüşüm noktasında, bir
Ar-Ge merkezinin en önemli ihtiyacı olan üst yönetim
iradesine en kuvvetli şekilde sahip. Ar-Ge merkezimiz
bünyesinde gerçekleştireceğimiz projeler ile sektöre
yön vermeyi, sektörün kaynak ve süreçlerini optimize
etmeyi ve küresel çapta sürdürülebilirliği sağlamayı
amaçlıyoruz. Yön Ar-Ge Merkezi, dijital dönüşüm çağında müşterilerimizin problemlerini inovatif bir şekilde çözmek vizyonu ile hareket ediyor.

As a firm that already has a strong position in the field,
we provide new perspectives to our business partners’
logistics problems by improving our technological
solutions that are technologically easy to integrate into
our customers’ software and that the technology is
front-line with two different R&D centers. On the way
to the industry 5.0, we often focus on the concepts of
innovation and R&D. “Yön R&D Center”, which we
have experienced with the goal of sector directing and
claiming, has the strongest potential for top management, which is the most important need of a research
and development center at a successful cultural transformation point. We aim to provide sector-leading
projects with projects that will be realized within our
R&D center, to optimize the sources and processes
of the sector and to provide sustainability on a global
scale. Yön R&D Center is moving with the vision to
solve the problems of our customers in an innovative
way in the digital transformation age.

Fuarda sergilemeyi düşündüğümüz ürünlerimiz, Türkiye temsilciliğini yapmakta olduğumuz Alman Spectro Analytical Instrument GmbH ve Kanada’dan Nieka
firmasının spektrometreleri ve numune hazırlama cihazları olacaktır. Bu ürünler her türlü malzemenin kimyasal analizi için taşınabilir XRF, laboratuvar tipi XRF
ve bu cihazlara eritiş örnekleri hazırlayan elektrikli ve gazlı sistemlerdir. Ayrıca sıvıdan analiz yapan hızlı ve yüksek performanslı ICP cihazlarımızı da sergilemek
istiyoruz.
Fuarda aynı zamanda çalışır cihazlarımızla örnekler hazırlayıp, kullanıcılara gerçek çalışma şartlarındaki performanslarını göstereceğiz.
Bu yıl ziyaretçilerimiz yüksek performanslı laboratuvar tipi analiz cihazlarımızı ve elektrikli eritiş cihazlarımızın yeni modellerini göreceklerdir. Aynı zamanda
geliştirilmiş yeni yazılımlarımızla kullanıcıların isteklerinin ne seviyede karşılandığını da ziyaretçilerimizle paylaşmak istiyoruz.
Our products that we intend to exhibit at the fair will be spectrometers and sample preparation Devices of German Spectro Analytical Instrument GmbH
and Nieka company from Canada. These products are portable XRF, laboratory type XRF for analysis of any kind of materials and electrical and gas systems
that prepare fused bead samples to these devices. We also want to demonstrate our fast and high performance ICP devices that analyze liquid.
At the fair we will also prepare samples with our working devices and show the users their performance in real working conditions.
This year, our visitors will see our high performance laboratory-type analyzers and new models of our electric melting devices. At the same time, we would
like to share with our visitors the level of satisfaction of our customers ‘ requests with our new software.
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Hakan Baştan

Tasarım İnovasyon Ar-Ge Mühendisi | Design Innovation R&D Engineer
Dolka İnovatif Makine Teknolojileri Müh. San. Tic. Ltd. Şti.

Özellikle kimya sektörüne sıvı dolumu gerçekleştirmek
ciddi bir uzmanlık gerektirmektedir. Çünkü yanıcı ve
parlayıcı sıvıların bulunduğu ortamda elektronik bir
makinenin çalışıyor olması ciddi bir uzmanlık gerektirmektedir. Ayrıca kimyasalların temas ettiği malzemelerde aşınma meydana gelmektedir. Kimyasalın
cinsine göre malzeme seçimi yapılması gerekmektedir.
Dolka uzman mühendis kadrosu ve tecrübeli ekibi ile
tam otomatik şişe dizici, sıvı dolumu, kapak kapama ve
etiketleme makineleri imal etmektedir.

Especially in the chemical sector, liquid filling requires serious expertise. Because an electronic machine is working in the environment where flammable and inflammable fluids are present, serious
expertise is required. In addition, there is a wear on
the materials which contact with chemicals. Material
selection must be according to the type of chemical.
Dolka manufactures full automatic bottle aligner,
liquid filling, lid closing and labeling machines with
expert engineer staff and experienced team.

Dolka olarak Ar-Ge çalışmalarına büyük önem vermekteyiz. TÜBİTAK projesi çıktısı 2 yeni ürünümüz
mevcuttur:

We give great importance to R&D work as a Dolka.
TÜBİTAK project has 2 new products.

1.Modüler Dolum Makinesi: Eklenebilir modüller
ile makinemizin kapasitesini artırabiliyoruz. Örneğin
müşteri bizden 2 nozullu bir dolum makinesi aldı.
Satışları arttı ve üretim kapasitesini artırmak istiyor.
Bizden ek modüller satın alarak mevcut makinesinin
kapasitesini artırabiliyor. Bu sayede hiçbir makine âtıl
kalmıyor ve müşterinin cebinden daha az para çıkmış
oluyor.
2.Tork Kontrollü Kapak Kapama Makinesi: Yeni geliştirdiğimiz gripper sayesinde kapakları 3 ayrı noktadan kavrayarak sıkma işlemi yapılıyor. Bu işlemi servo
motor tork kontrolü ile yapıyoruz. Bu sayede bütün
kapaklar aynı sıkılıkta kapanıyor. Eğer kapakta bir
problem varsa ve istenilen torkta sıkılamıyorsa makine
uyarı vererek sorunlu şişeyi ayırıyor.

1. Modular Filling Machine: We can increase the
capacity of our machine with insertable modules.
For example, the customer bought a filling machine
with 2 nozzles from us. Their sales increased and
they want to increase their manufacture capacity. We
can increase the capacity of the existing machine by
buying additional modules. No machine is left idle
on this count and the client has spent less money.
2. Tork Controlled Cover Closing Machine:
Thanks to the newly developed gripper, it is gripped
by grasping the caps from 3 different points. We do
this by servomotor torque control. On this count, all
the covers are closing at the same tightness. If there
is a problem with the cover and the cover cannot be
tightened at the desired torque, the machine will
alert and isolate the problematic bottle.

Dr. Engin Tekneci

Kimya Mühendisi | Chemical Engineer
Trio Teknik Cihazlar Tic. Ltd. Şti.

Bu sene fuarda portföyümüzde çevre, su ve gıda gruplarımızda bulunan cihazlarımızı sergilemeyi planlıyoruz. Özellikle bu alanlara odaklanmamızdaki sebep,
son dönemde analizlerde artan hassasiyet gereksinimi
ve yeni teknolojilere olan ihtiyaç olmaktadır. Örneğin
gıda sektöründe değerli bileşenlerin ekstraksiyonunda kullanılan SC-CO2 ekstraksiyonu gibi yenilikçi teknolojiler bu fuarda sergileyeceğimiz ürünlerden biri
olacaktır. Ayrıca çevre analizlerinin önemli bir parametresi olan TOC (toplam organik karbon) analiz
cihazları konusunda en güncel metotlardan biri olan
DIN 19539 yöntemine göre çalışan cihazımız da fuar
alanında tanıtılacaktır.

This year we are planning to exhibit our devices in our
environmental, water and food groups. The reason
why we want to focus on these areas is the need for
increased sensitivity and new technologies in analysis
market. Innovative technologies such as the SC-CO2
extraction that used in the extraction of valuable components in the food sector will be one of the products
we will exhibit in this fair. We will also introduce our
device which works according to DIN 19539 method
which is one of the most recent methods for TOC (total organic carbon) analyzers which is an important
parameter of environmental analysis.

Fuarda NIC firmasının bu sene içerisinde tanıtımını
yaptığı ve eylül ayında uluslararası satışına başlanılacak olan yeni cıva analizörünün tanıtımını yapacağız.
Gaz kullanmadan çalışması, düşük ağırlığı ve küçük
boyutları nedeniyle her ortamda rahatlıkla kullanılabilen bu sistem, yüksek hassasiyeti ile cıva analizi konusunda yenilikçi bir alternatif sunmaktadır.

In the exhibition, we will introduce our new mercury
analyzer, which is introduced by NIC in this year and
which will be launched internationally in this September. This system, which can be used in any environment due to its, low weight, small size and working
without any gas supply, offers an innovative alternative
to mercury analysis with its high precision.
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Rıfat Behar

Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of the Board of Directors
Badep Tıbbi Aletler San.Tic. A.Ş.

“Socorex” hassas sıvı hacim ölçüm cihazları güvenilir bir şekilde kullanım için, tasarlanmış hassas
İsviçre ürünleridir. Herhangi bir laboratuvarda sıvıların aktarılması ve dozlanması için kullanılmaktadır. Ürünlerimiz; elektronik ve manuel mikro ve
makro pipetler, tekli ve çok kanallı mikropipetler,
tekrarlayıcılar, şişe üstü dispenserler, pipet kontrol
cihazları, otomatik şırıngalar, pipet uçları ve reaktif
rezervuarlarıdır. Ergonomik ve yüksek performanslı Acura manuel pipetler, bilinçli fiyatlar ve son
teknoloji ürünü özellikleri isteyen araştırmacılara
önerilir. Acura elektronik pipetler, kullanım kolaylığı bakımından benzersizdir. Qualitix pipet uçları
ve sarf malzemeleri günlük çalışma için çözümler
sunmaktadır. Calibrex şişe üstü Dispenserler, kuvvetli kimyasallara dirençlidir.
Socorex ürünleri, distribütörlerimiz aracılığıyla
piyasaya sunulmakta ve teknik servis hizmeti verilmektedir.

Socorex - precision liquid volumetry, is a Swiss
manufacturer of precision instruments intended for reliably handling, transferring and dosing
liquids in any laboratory. Electronic and manual,
single and multichannel micropipettes, repeaters, bottle-top dispensers, pipette controllers,
automatic syringes, pipette tips, reagent reservoirs and accessories constitute the heart of the
programme. The ergonomic and high performance Acura manual pipette line is particularly
attractive to researchers demanding state-of-art
features at budget-conscious prices. The Acura
electronic pipette line is unparalleled in ease of
use. Qualitix pipette tips and consumables offer
solutions for the daily work. Calibrex bottle top
dispensers provide for excellent chemical resistance.
Socorex products are offered and serviced
through a dedicated distributor.

Özgür Salih Gülerler

Genel Müdür |General Manager
Green & Black Marine Logistics

Green & Black Marine Logistics 2008 yılından bu
yana dökme yükler için gemi brokerliği hizmeti vermektedir. Sadece tankerler düşünülerek küçük bir
ofisle işe başlayan firma, müşterilerinin ihtiyaçlarına
daha iyi cevap verebilmek adına tanker, kuru yük ve
proje yükleri için de ayrı departmanlar açarak genişleme yoluna gitmiştir.
Nispeten ‘genç’ bir şirket olmakla birlikte Green &
Black, denizcilik piyasasına kendi yaklaşımını getirmeyi başarmıştır. Firma isminin arkasında çalışan
takımın da genç ve yaratıcı kişilerden oluşmasıyla her
zaman çözüm odaklı bir yaklaşım benimsemekteyiz.
Kuru yük, likit ve gazlar üzerine uzmanlaşmış birimlerden oluşan kiralama departmanımız piyasa hakimiyeti ve geniş kadrosuyla özel ihtiyaçlarınıza uygun
gemiyi sunar. Böylece sevkiyatınız uygun fiyatla ve
güvenilir biçimde tamamlanmış olur.
Gemi bağlantısı yapıldıktan sonra devreye operasyon
departmanımız girer. Tüm sürecin problemsiz devam etmesi için tahsis edilen çalışanlarımız, müşterilerimizi seferin tüm adımlarından haberdar eder ve
yönlendirir. Eğer tüm çabalarımıza rağmen işler ters
giderse, anlaşmazlıkların çözüm sürecinde de müşterilerimize destek oluruz.
Biz Green & Black olarak müşterilerimizle karşılıklı
anlayış ve güvene dayalı uzun vadeli ilişkiler kurmayı hedefliyoruz. Yalnızca brokeriniz değil, lojistik
departmanınız gibi hareket ediyor, sizin de en kolay
yoldan isteğinize ulaşmanızı sağlıyoruz.

Green & Black Marine Logistics has been providing
ship brokerage services for bulk cargoes since 2008.
Setting to work in a small office with only tankers in
mind, the company now has separate departments for
tanker, dry cargo and project shipments as to better suit
its customers’ needs.
Despite being a relatively ‘young’ company, Green &
Black has managed to bring its own approach within
the shipping industry. Because there are also young and
creative minds working behind the company name, we
always take a problem-solving approach as a team.
Our chartering department consists of specialized
desks working to cover all product ranges as long as it
is in bulk form. Combining full market coverage and
a large team of brokers to find the right vessel for your
specific requirements, we will make sure your shipment
is covered in a cost-effective and reliable way.
Once the vessel is fixed operations department takes
lead. A dedicated personnel keeps our customers closely informed about each and every step of the voyage in
order to make sure things are as smooth as possible.
Just in case if anything is wrong, we are always here to
assist our customers in claims handling.
Here at Green & Black we strive to build long-term
relationships with our customers based on mutual
understanding and trust. We are not just your broker,
we act as your outsourced logistics department: Where
you will get what you want with the slightest effort from
your side.
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HALL 10

OKCHEM / Gloria Kong
Başkan Yardımcısı / Vice President
İnternet Geliştirme ve Global Kimyasal Tedarik Zinciri
Internet Development & Global Chemical Supply Chain
REACH Global Services S.A.
2018’den sonra REACH ve Türkiye’nin REACH-Benzeri Regülasyonu; KKDIK
REACH Beyond 2018 and Turkish REACH-like Regulation; KKDIK

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ (İSGDER) / Mustafa Cüneyt Gezen
Tekstil Sektöründe Kullanılan Kimyasallar ve Riskleri
Chemicals Used in the Textile Sector and Their Risks

11:00 - 11:30

16:00 - 16:30

14:30 - 15:00

11:00 - 11:30

09.11.2018 CUMA FRIDAY

EF KİMYA TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. / Emine Akbulut
Satış ve Pazarlama Uzmanı / Sales and Marketing Specialist
Ne Kadarındayız? Ne Kadar Farkındayız?
How much are we aware?

11:45 - 12: 15

PAKISTAN CHEMICAL MANUFACTURERS ASSOCIATION (PCMA) / Muhammad Wasif Amjad
İş Geliştirme Müdürü, PCMA / Manager Business Development, PCMA
Pakistan Kimya Sanayisindeki Fırsatlar
Opportunities in Chemical Industry of Pakistan

4S ELEKTRİK ELEKTRONİK TELEKOMÜNİKASYON İTH. İHR. PAZ. TİC. LTD. ŞTİ. / Ömer Tarhan Dıvarcı
Şirket Müdürü / Company Manager
Kimya Sanayinde Doğal Afet Kaynaklı Riskler ( Yıldırım-Deprem )
Natural Disaster Risks and the Chemical Industry

15:15 - 15:45

10.11.2018 CUMARTESİ SATURDAY

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ (İSGDER) / Adnan Karabulut
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı, Kimya Mühendisi
A Class Occupational Safety Specialist, Chemical Engineer
Türkiye’de İş Güvenliği Denetimi / Job Safety Audit in Turkey

16:00 - 16:30

16:00 - 16:30

08.11.2018 PERŞEMBE THURSDAY

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ (İSGDER) / Derya Dikbıyık
Kimyager, B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı / Chemist, B Class Occupational Safety Specialist
Gıda Güvenliğini Tehdit Eden Kimyasallar ve Ambalajlar
Hazardous additives and packaging materials to threaten food safety

HALL 11

HALL 9

SİSDOZ ARITMA VE POMPA TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. A.Ş. / Kadir Fakıoğlu
Endüstri Bölümü Satış Yöneticisi / Industry Department Sales Manager
Prodoz Dozaj Pompaları ve Dozaj Uygulamaları
Prodoz Dosing Pumps and Dosing Applications

11:00 - 11:30

HYTORC / Bülent Şentürk
Genel Müdür / General Manager
Flanş bağlantılarında sıfır sızdırmazlık ve Emisyon Kanunu
100% leak proofing in flange connections and Emission Law

16:45 - 17:15

16:00-16:30

IEP ENERJİ PETROL ENSTİTÜSÜ / Nurettin Terzioğlu
Elektrik Mühendisi ve Matematik Öğretmeni (IEP Teknik Koordinatör ve ATEX Standardlar Ayna Komite Bşk.)
Electrical Engineering and Math Teacher ( IEP Technical Coordinator and Chairman of ATEX Standards Committee)
Patlayıcı ortamlar için ATEX yönetmelik uygulamaları / ATEX regulations and aplications for explosive atmospheres

15:15 - 15:45

10.11.2018 CUMARTESİ SATURDAY

GAZİ ÜNİVERSİTESİ / Prof. Dr. Fatma Suna BALCI
Kimyasal Üretim Süreçlerinde Proses Güvenliği Elemanlarının Yeterliliğinin Değerlendirilmesi
Evaluation of the Adequacy of Process Safety Elements in Chemical Production Processes

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ (İSGDER) / İlker ERDOĞAN
İş yeri havalandırma sistemlerinin PKD etkileri

14:30 - 15:00
15:15 - 15:45
16:00-16:30

14:30 - 15:00

SİSTEMAS TEKNOLOJİ SİSTEM ÜRETİMİ TEM. SAN. TİC. A.Ş. / Şaban Kantaşlı
Proje Geliştirme Müdürü / Project Development Manager
Kendi Kendini Temizleyen Isı Değiştirici Teknolojisi
Self - Clean Heat Exchanger Technology

11:00 - 11:30

13:45 - 14:15

BHS-SONTHOFEN GMBH / Tim Ochel
Bölge Satış Müdürü, Filtrasyon Teknolojisi / Area Sales Manager, Filtration Technology
Aerodinamik üretim için santrifüjlere alternatif olarak kullanılan Rotary Basınç Filtresi
The Rotary Pressure Filter (RPF) as an alternative to centrifuges – for streamlined production

11:45 - 12:15

13:00 - 13:30

GEA / Robert Buchfink
Satış Müdürü, Satış Destek ve Teklif Yönetimi
Sales Manager, Sales Support & Offer Management
Kimyasal Ürünlerin Kristalizasyonu / Crystallization of Chemical Products

ANTON PAAR ÖLÇÜM ALETLERİ TİCARET LTD. ŞTİ. / Gizem Akay
Uygulama Mühendisi, Yüksek Kimyager / Application Engineer, Chemist, M.Sc.
Partikül Karakterizasyonunda Anton Paar Çözümleri / Anton Paar Solutions in Particle Characterization

09.11.2018 CUMA FRIDAY

13:00 - 13:30

11:45 - 12:15

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ / Ali Sarı
Doç. Dr. / Assoc. Prof. Dr.
Endüstriyel Tesislerde Patlamaya ve Yangına Karşı Yapıların Güvenli Tasarımı
Blast and Fire Design of Structures in Industrial Facilities for Safety

TEMİZODA TEKNOLOJİLERİ DERNEĞİ/ Metin Kenter
Temizoda Teknolojileri Derneği Genel Sekreteri, İnşel Yapı ve Teknik Sistemleri Ltd. Genel Müdürü
General Secretary of Cleanroom Technologies Society of Turkey, General Manager of İnşel Yapı ve Teknik Sistemleri Ltd. Şti.
Temizoda nedir? Ne değildir? / What is cleanroom? What it is not?

15:15 - 15:45

11:00 - 11:30

İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ / Tahsin Aykan Kepekli
Dr. Öğr. Üyesi / Asst. Prof. Dr.
Gaz ve Buhar Bulutu (VCE) Patlamaları Fiziksel Etkilerinin Hesaplanmasında Modelleme Yöntemleri
Modelling Methods in Calculation of Physical Effects of Gas and Vapor Cloud Explosions (VCE)

15:15 - 15:45

09.11.2018 CUMA FRIDAY

SARTONET SEPERASYON TEKNOLOJİLERİ A.Ş. / Mustafa Yetim
Satış ve Pazarlama / Sales and Marketing
Sartorius’un Tartımda Kullanıcılara Sağladığı Kullanım Kolaylıkları
Facilities of Usage Provided by Sartorius to The User on Weighing

16:00 - 16:30

BASF TÜRK KİMYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. / Ömür Vural Taşdemir
Proses Güvenliği Uzmanı, Türkiye & Azerbaycan ve Orta Doğu Bölgesi
Process Safety Expert, Market Areas Turkey & Azerbaijan and Middle East
BASF’de Proses Güvenliği / Process Safety at BASF

08.11.2018 PERŞEMBE THURSDAY

TÜBİTAK UME (Ulusal Metroloji Enstitüsü) - (National Metrology Institute) / Alper İşleyen
Dr. / Ph.D.
Doğru ve Güvenilir Analizler için Önemli Kalite Kontrol ve Güvence Araçları: Referans Malzemeler
TÜBİTAK UME’de Referans Malzeme Üretimi ve Sertifikalandırılması Çalışmaları
MImportant Quality Control and Assurance Tools for True and Reliable Analysis: Reference Materials
Studies for Reference Material Production and Certification at TUBITAK UME
VELP SCIENTIFICA / Sentez Optik Elektronik ve End. Cihazlar Müh. Tic. Ltd. Şti.* / Dr. Daniele Augusto Scalzo
Bölge Satış Müdürü / Area Sales Manager
Yeni AREX-6 Connect PRO, İlk Bulut Etkin Hot Plate Karıştırıcıyı Keşfedin
Discover the New AREX-6 Connect PRO, the First Cloud Enabled Hot Plate Stirrer

(*Turkchem ChemLab Eurasia 2018’de Sentez Optik Elektronik ve End. Cihazlar Müh. Tic. Ltd. Şti. tarafından temsil edilmektedir. Represented by Sentez Optik Elektronik ve End.
Cihazlar Müh. Tic. Ltd. Şti. in Turkchem ChemLab Eurasia 2018)

SOTAX / Anamed & Analitik Group* / Ramsey Khinda
Satış ve Pazarlama Yöneticisi / Head of Sales & Marketing
Q-Doc – Tablet test sistemleri için Veri Yönetimi / Q-Doc – Data Management for tablet testing systems
(*Turkchem ChemLab Eurasia 2018’de Anamed & Analitik Group tarafından temsil edilmektedir.
Represented by Anamed & Analitik Group in Turkchem ChemLab Eurasia 2018)

ANTON PAAR ÖLÇÜM ALETLERİ TİCARET LTD. ŞTİ. / Gizem Akay
Uygulama Mühendisi, Yüksek Kimyager / Application Engineer, Chemist, M.Sc.
Anton Paar Teknolojisi ile Reolojik Karakterizasyon
Rheological Characterization with Anton Paar Technology
TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI / Prof. Dr. Ali O. Kılıç
Sağlık Araştırmalarında TÜSEB’in Vizyonu
TÜSEB’s Vision in Health Research

10.11.2018 CUMARTESİ SATURDAY
11:45 -12:15

14:30 - 15:00

4S ELEKTRİK ELEKTRONİK TELEKOMÜNİKASYON İTH. İHR. PAZ. TİC. LTD. ŞTİ. / Ömer Tarhan Dıvarcı
Şirket Müdürü / Company Manager
Kimya Sanayinde Depremden Ve Yıldırımdan Korunmak İçin Yeni Teknolojiler
Protecting Against Earthquakes and Lightnings by using New Technologies

15:15 - 15:45

08.11.2018 PERŞEMBE THURSDAY

PALL / Anamed & Analitik Group* / Duncan Taylor
Pall Laboratory Satış Müdürü, Kuzey Avrupa, Orta Doğu ve Afrika
Pall Laboratory Sales Manager For Northern Europe, The Middle East and Africa
Analitik Örnek Hazırlama; Metot Geliştirmede En Çok Unutulan Kısm
Analytical Sample Prep; The Forgotten Part of Method Development
(*Turkchem ChemLab Eurasia 2018’de Anamed & Analitik Group tarafından temsil edilmektedir.
Represented by Anamed & Analitik Group in Turkchem ChemLab Eurasia 2018)
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4S ELEKTRİK ELEKTRONİK TELEKOMİNİKASYON İTH. İHR. PAZ. TİC. LTD. ŞTİ
A.H.A INTERNATIONAL CO.,LTD
AB ENZYMES GMBH
ABCR GMBH
ACAR KİMYA A.Ş
ACHIEVEMENT MARKETING INTERNATIONAL
Additiv Chemie Leurs
Aditya Birla Group
ADVANCED INSTRUMENTS
AGC
AGROPOL TARIM ÜRÜNLERİ GIDA HAYV. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
AJANSMİK YAYINCILIK REKLAM ORG. VE TURİZM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
AK-KİM KİMYA SANAYİ VE TİC. A.Ş
AKL Tec
AKPA ORGANİK PEROKSİT KİMYA SAN VE DIŞ. TİC. LTD. ŞTİ
AKZO NOBEL
ALEPH PETROL VE KİMYA ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
ALIŞAN LOJİSTİK A.Ş
ALPHA RESOUR
ALPHADYNAMIC PUMPS
ALTERNATİF YAYINCILIK TANITIM HİZM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
ALTIPARMAK KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ
ANALİTİK KİMYA VE LAB. CİH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
ANALİTİKA LAB VE PROSES KONTROL CİH. SAN. LTD.ŞTİ
ANAMED ANALİTİK VE MEDİKAL SİSTEMLER A.Ş
AND Co Ltd
ANHUI GARMENTS SHOES & CAPS INDUSTRIAL (GROUP) CO.
ANHUI TOPLUS IMPEX CO., LTD.
ANTON PAAR ÖLÇÜM ALETLERİ TİCARET LTD. ŞTİ
ARALAB
ARCHROMA
ARGAL SRL
ARKEM KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Arkema
ASHLAND
ASOS MEKATRONİK OTOMASYON SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ
ATILIM MAKİNA SANAYİ MAMULLERİ PAZ. MÜH. HİZM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
AVESTA PHARMA

e

Drawin
DSM
Dupont
DYMAX
DYNAMICA LTD

EASTMAN
EBRO ELECTRONİC GMBH
EF KİMYA TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.
EFECHEM KİMYA İMALAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ
EKİN ENDÜSTRİYEL ISITMA SOĞUTMA SAN VE TİC. LTD. ŞTİ
ELEKTRİK DÜNYASI DERGİSİ
Elga Labwater
ELİS LABORATUVAR CİHAZLARI VE KİMYASALLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ
ENTEGRE KONTROL SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
EPPENDORF AG
ERALP KİMYASAL MADDELER SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
ERALP MAKİNE KAZAN KİMYA VE EKİPMANLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
ERCA GROUP KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş
ETA EKİPMAN TEKNOLOJİ ARITMA SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
EVONIK (AIR PRODUCTS )
Extrasolutuion

f

FALCON-ALPHA CHEMIKA INDIA
FAMECO ANALYTICAL INSTRUMENTS
FARBEN DERİ TEKSTİL KONFEKSİYON VE KİMYEVİ MAD. TİC. VE SAN. A.Ş
FASTER
Fermentalg
FILTROS ANOIA
Flintec
FMC
FOM AJANS REKLAMCILIK VE YAYIMCILIK HİZMETLERİ

g

Gabo
Gadot Biochemical
GALACTIC
GALLTEC+MELA
GEA PROCESS MÜH. İNŞ. TAAH. İTH. İHR. DANIŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
GEMMECOTTI SRL
GESU ARITMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ
GIDA TEKNOLOJİSİ DERGİSİ - ESM YAYIN GRUBU
Golden Omega
GÖKBİL NAKLİYAT DEPOLAMA LOJİSTİK SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş.
Greiner Glasinstrumente GmbH
GÜNALSAN POMPA VE MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ
GÜNGÖR PLASTİK ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş

b
h
c ı

BADEP TIBBİ ALETLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş
BAKER HUGHES
BANDELIN
BAUGEN İLAÇ KİMYA
BAYKON ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.
BD SENSORS
BEIJING LAMP EXHIBITION CO. LTD.
Belgian Fibers
Bellingham Stanley
Beneo
BERNDORF BAND GMBH
BES MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş
BHS-SONTHOFEN GmbH
BIESTERFELD ÖZEL KİMYASALLAR TİC. A.Ş
BIOCHEM
BIOSAN
BİLİM ENDÜSTRİYEL KİMYASALLAR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
BİLTEK SANAYİ VE TİC. A.Ş
BRB International B.V.
ButterBuds
Büchi
Büchiglasuster
BYK Group

CAMAG
CARGİLL TARIM VE GIDA SAN. TİC. A.Ş
CARL ROTH GMBH
CARLO ERBA REAGENTS
CEC Performance Materials
CESNA İNŞ. MÜH. VE DAN. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
CHANGZHOU KOYE CHEMICAL CO.,LTD
CHEMETRICS
CHEMISAFE
CHEMICAL ENGINEERING WORLD MAGAZINE
CHINA NATIONAL CHEMICAL INFORMATION CENTER CO., LTD
CHR Hansen
COLE-PARMER
COMAC CAL
CONSULATE GENERAL OF BELGIUM - AWEX WALLONIA EXPORT AND INVESTMENT AGENCY
Coucke
COVESTRO
CPACHEM LTD
CRN BOYA KİMYA KİMYA SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ
Cubiscan

d

DCM MEDIA PRIVATE LIMITED
DECHEMA AUSTELLUNGS-GMBH
DEĞİRMENCİLER HIR.BAĞ.ELM.MAK.END. KİMY. TİC. VE SAN.LTD.ŞTİ
DELTA LABORATUVAR TEZG. SİST. İTH. İHR. PAZ. LTD. ŞTİ.
DIC
DINO TECNOLOGY
Dini Argeo
DİZAYN MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
DMV
DOĞAN TİCARET MÜMESSİLLİK VE İTHALAT LTD. ŞTİ
DOLKA İNOVATİF MAKİNE TEKNOLOJİLERİ MÜH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ
DORAKİM ENDUSTRİYEL KİMYA VE LABORATUVAR HİZ. SAN. TİC. A.Ş.
DORCHEM ENDÜSTRİYEL KİMYA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ
DOW CHEMICAL (DOW CORNING + XIAMETER)
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*14 Ağustos 2018 tarihli Katılımcı Listesi baz alınmıştır. This Exhibitor List is based on 14 August 2018.

Haake
HAIER
Haifa Biochemical
HANEKS ORMAN ÜRÜNLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ
HANGZHOU ALPHA TECHNOLOGY CO., LTD
HANGZHOU QIANTAI BIO-TECHNOLOGY CO. LTD.
HANNA
HEIDOLPH
HERMLE
Heubach
HEXION
HONGYE HOLDING GROUP CORP.,LTD
Hornett Bros & Co Ltd
HUBEI XINGFA CHEMICALS GROUP CO., LTD
HUNTSMAN ADVANCED MATERIALS
HYTORC MAKİNA SANAYİ İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ.

IdealFoods
IMCD TİCARET PAZARLAMA VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ
INEOS
INJECTA SRL
INSMARC
Integra
INTERLAB LABORATUAR ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş.
IOI OLEO
ISMATEC
İNCEKARALAR TIBBİ CİHAZLAR TİCARET A.Ş
İNFO ENDÜSTRİYEL BİLİMSEL TEKNİK CİHAZLAR PAZ. SAN. VE DIŞ. TİC. LTD. ŞTİ
İNTROGEN KİMYA VE BİYOLOJİ ÜRÜN. SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ
İSTANBUL TEKNİK KİMYA A.Ş
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI DERNEĞİ-İSGDER
İTT ULUSLARARASI TAŞIMACILIK SAN. VE LTD. ŞTİ
Jan Dekker
JIANGMEN HANDSOME CHEMICAL
JIANGSU FEYMER TECHNOLOGY CO., LTD.
Johnson Matthey
JUBILANT LIFE SCIENCES
JULABO

j

k

KABLO TEL DÜNYASI DERGİSİ
KARMA LABORATUVAR END. VE KİMYEVİ ÜRÜNLER GIDA SAN TİC. LTD. ŞTİ
KARTEL SRL
KAVALIER SIMAX
KERN - SOHN GMBH
KİMYAGERLER DERNEĞİ
KİMYASAL TAŞIMA ARAÇLARI TEMİZLEYİCİLERİ DERNEĞİ (KTTD)

KLAREN INTERNATIONAL B.V.
KOÇ ÜNİVERSİTESİ YÜZEY TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA MERKEZİ
KONTROL MEDYA GRUBU YAYINCILIK REKLAMCILIK VE TANITIM HİZ.
KREMSMULLER INDUSTRIEANLAGENBAU KG
Kronos Europe S.A/N.V
KURITA TURKEY KİMYA A.Ş
LAB RESALE REFURBISHED ANALYTICAL EQUIPMENT
LABMARKER DIŞ TİC LTD ŞTİ
Lallemand
LAMTEK
LAMY RHEOLOGY INSTUREMENTS
LAUREL PTFE
LİKİT KİMYA SAN. TİC. A.Ş.
LLG
LONCA PAZ. MAK. SAN. TİC. A.Ş.
Lubrizol
Lyckeby
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MANN TEKNİK AB
MAPADA
MAUSER AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş
MCB SANAYİ ÜRÜNLERİ A.Ş.
MERCK
METROHM TURKEY ÖLÇÜ ALETLERİ TİC. VE SERVİS HİZMETLERİ A.Ş
MICHELMAN INTERNATIONAL BELGIUM SPRL
MICRON PLATERS
Microfluidics
MİKRO TEKNİK KİMYEVİ MAD. SAN. TİC. LTD. ŞTİ
MİKROTEST LABORATUVAR CİHAZLARI MAKİNG İMALAT GIDA AHŞAP
Milestone
MOSINTER GROUP LIMITED
MSI-Rice Lake
MUNTAJAT

NAL-KON KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş.
NANOTECH INDUSTRIAL SOLUTIONS ( NIS )
NASTECH - LABORATUVAR CİHAZLARI PAZ. SAN. İTH. İHR. LTD. ŞTİ.
NattoPharma
Natural Remedies
Network Nutrition
NETZSCH MAKİNE SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ
NEVOLA MÜHENDİSLİK MAK. ELEK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
NIC NIPPON INSTRUENTS CORPORATION
NINGXIA YOUXIN INDUSTRY COMPANY
Nobel NC
NOVA ROTORS SRL
Novacap
NURHAN GÜLER REKLAMCILIK VE YAYINCILIK HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.
NÜKLEON LABORATUVAR LTD. ŞTİ.
NÜVE SANAYİ MALZEMELERİ İML. TİC. A.Ş
NYNAS NAPHTHEDICS YAĞLARI TİC. LTD. ŞTİ
OBO WERKE
OenoBrands
OHAUS GMBH
OLIN CHLORINATED ORGANICS
OLYMOS
OMAK MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Omnimedia S.L.
ORGANİK KİMYA
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ÖMER LÜTFÜ ÖZGÜL KİMYEVİ MAD. İTH. İHR. VE TİC. AŞ
ÖZÇAĞ YAYINCILIK VE HAVUZ ÜRÜNLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
ÖZTİN KİMYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

PAKISTAN CHEMICAL MANUFACTURERS ASSOCIATION
Pall Laboratory
PCC EXOL
Peter Graven
PETROBRAS
PHADEBAS
PLASTİK & AMBALAJ TEKNOLOJİSİ DERGİSİ
POLİVİN KİMYA SAN. TİC.LTD.ŞTİ.
POLYMER BAZAAR
POMKAR POMPA MAKİNA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
PQ CORPORATION
PRECISA GRAVIMETRICS AG
PRESTİJ YAYINCILIK BASIM HİZMETLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. -METAL DÜNYASI
PROVEN TRADE CONTACTS MAGAZINE
PSS
QINGDAO ECHEMI TECHNOLOGY CO. LTD.
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Radwag
RAMAT KİMYA TİC. SAN. LTD. ŞTİ.
Ravas
REAKSİYON KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ
RMA YATIRIM MAKİNA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ROMPETROL
ROTAMAC ENERGY SOLUTIONS LTD..

SAFECHEM EUROPE GMBH
SALAMON HABİB
SALICYLATES AND CHEMICALS PVT.LTD.
SARTONET SEPERASYON TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
SAY-LAB LABORATUVAR EKİPMAN VE CİHAZLARI A.Ş.
SBS STEEL BELT SYSTEMS S.R.L
SE TYLOSE GMBH & CO.
Seiwa
Sekisui Specialty Chemicals America
SEM LABORATUVAR CİHAZLARI PAZARLAMA SAN. VE TİC. A.Ş
Sensient
Sensus
SENTEZ OPTİK ELEKTRONİK VE END. CİHAZLAR MÜH. TİC. LTD.ŞTİ
SESİNOKS METAL VE ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER A.Ş.
SFT SUPERCRITIAL FLUIDS TECHNOLOGIES
SHANDONG IRO WATER TREATMENT CO., LTD.
SHANDONG KAITEDA CHEMICAL CO., LTD.
SHANDONG SENJIE CLEANTECH CO., LTD
SHANGHAI YANCUI IMPORT AND EXPORT CORPORATION
Shanxi Bright Kaolin Technology Corp Ltd
SHIMAOZU CO LTD
SI ANALYTICS
SI-LINQ
Siltech
SİSDOZ ARITMA VE POMPA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş
SİSTEMAS TEKNOLOJİ SİSTEM ÜRETİMİ TEMSİLCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.
SKALAR ANALYTICAL B.V
SOCAR
SOCOREX SWİSS
SOCOREX-İSBA
SODİTAŞ SOLVENT DİSTRİBÜTÖRLÜĞÜ A.Ş
SONGWON INTERNATIONAL AG
Sotax AG
SPEX CERTIPREP
SPI Pharma
STAR MEDITERRANEA SRL
SUDE YAYINCILIK DANIŞMANLIK VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ
SUZHOU HENGTAI MEDICINES & CHEMICAL CO., LTD
SÜMER ANALİTİK VE MEDİKAL TEKNOLOJİLER SAN. VE TİC. A.Ş.
SYNBIOSIS
SYNRES
Sythomer
ŞENLİKOĞLU İNOKS KİMYA TESİS SAN. TİC. A.Ş.
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TEKKİM KİMYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
TELEPATİ REK. TAN. HİZ. SAN. VE TİC. A.Ş. - KİMYA MAGAZİN & YÜZEY İŞLEMLER
Temix Oleo
Tereos
TEXTİL DÜNYASI DERGİSİ
ThalesNano
The Dow Chemical Company
THE PHARMA REVIEW JOURNAL
ThermoFisher Scientific
THINKY CORPORATION
TIANJIN YIDEJIACHENG GROUP CO.,LTD.
TOROS ECZA KİMYEVİ MADDELER VE TİCARET LTD. ŞTİ
TRİO TEKNİK CİHAZLAR TİC. LTD. ŞTİ.
TROYCHEM DMCC
UNİVAR KİMYA SANAYİ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.
UTA LOJİSTİK DERGİSİ - ESM YAYINCILIK
U-THERM

Vanderbilt
VARİLSAN AMBALAJ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Velp Scientifica
VESER KİMYEVİ MADDELER A.Ş
VISCOTECH
Vishay
Vital Solutions
VİZYON DERGİ YAYINCILIK İLETİŞİM PAZARLAMA A.Ş.
VWR INTERNATIONAL GMBH
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Wacker
WEIGHTLAB INSTRUMENTS
WUXI INNOVATION TECHNOLIGY CO., LTD.
WUXI KENKE HEAVY INDUSTRY EQUIPMENT CO.,LTD.
YENİ ORGANİZE DERGİSİ - AJANS ORGANİZE
YEŞİL VE SİYAH DENİZCİLİK LOJİSTİK TİC.LTD.ŞTİ
YUNNAN BAIXU TRADING CO.,LTD

Z&S
ZAOZHUANG JIALU CHEMICAL CO.,LTD
ZEALWAY
ZHEJIANG RUNHE CHEMICAL NEW MATERIAL CO. LTD
ZIBO AIHENG
ZORLU KİMYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

z

KATILIMCI LİSTESİ EXHIBITOR LIST

PREVIEW

FUAR KÜNYESİ FACTS & FIGURES
Fuar Yeri Exhibition Area: Istanbul Expo Center / Hall 9 -10 -11 - Foyer
Fuar Ziyaret Saatleri Exhibition Visiting Hours
08 Kasım / November 2018
Saat / Hour: 10:00 - 18:00
09 Kasım / November 2018
Saat / Hour: 10:00 - 18:00
10 Kasım / November 2018
Saat / Hour: 10:00 - 18:00

Hall 10

FOYER

Hall 9

300 Ana Katılımcı 300 Main Exhibitors
700 Temsil Edilen Firma 700 Represented Companies
1.000 Toplam Katılımcı 1.000Total Exhibitors
20 Farklı Ülke 20 Different Countries

1

ll 1

Ha
GİRİŞ - ÇIKIŞ
ENTRANCE - EXIT

Toplam Sergileme Alanı Total Exhibition Area
: 9.500 m2
Ortalama Stand Büyüklüğü Average Stand Size : 50 m2
En büyük Stand m2 ‘si The Largest Stand Size
: 150 m2
Medya Partneri Media Partner:

Destekleyen Supporter:

İş birliği ile In Cooperation with:

Organizatör Organizer:

BU FUARLAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR.
THESE FAIRS ARE ORGANIZED WITH THE PERMISSION OF TOBB (THE UNION OF CHAMBERS AND COMMODITY EXCHANGES OF TURKEY) IN ACCORDANCE WITH THE LAW NO.5174

There is approximately 1 km between Istanbul Expo Center and Ataturk
Airport. It lasts around 2 or 3 minutes via Taxi from Ataturk Airport and
Exhibition area. Transportation from Ataturk Airport to the Istanbul
Expo Center is much easier than transportation from Sabiha Gökçen
Airport. Visitors and exhibitors who arrive at Sabiha Gökçen Airport
can come to Taksim by taking the HAVATAS buses which take about
30 minutes then they can reach the exhibition center by using metro
and metrobus.

Turkchem Uluslararası Kimya Sanayi Fuarları 2018 Fuar Gazetesi
Kimya Medya Yayıncılık ve İnsan Kaynakları Tic. A.Ş. adına
Derya Yaman
Sultan Selim Mah. Eski Büyükdere Cad. Akyol Çıkmazı Sok. No:6 Artkim Center
34413 4.Levent – İstanbul TÜRKİYE

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Serap Kaptan | serap.kaptan@chemmedia.com.tr
Sultan Selim Mah. Eski Büyükdere Cad. Akyol Çıkmazı Sok. No:6 Artkim
Center 34413 4. Levent – İstanbul TÜRKİYE
Editörler
B. Serhat Cengiz | serhat.cengiz@chemmedia.com.tr
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Nükhet Sezer | nukhet.sezer@chemmedia.com.tr
Satış Pazarlama & İş Geliştirme Müdürü
Gizem Tepret | gizem.tepret@chemmedia.com.tr
Reklam Satış Uzmanı
Aylin Seçil Erdemli | aylin.erdemli@chemmedia.com.tr

Art Direktör
Tarkan Alışkan | tarkan.aliskan@chemmedia.com.tr
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masthead

İstanbul Fuar Merkezi, Atatürk Havalimanı’na yaklaşık 1 km uzaklıktadır. Atatürk Havaalanı’ndan Taksi ile yaklaşık 2-3 dakikada Fuar
Alanına ulaşabilirsiniz. Sabiha Gökçen Havalimanı’na göre, Atatürk
Havalimanı’ndan Fuar Merkezine ulaşım daha kolaydır. Sabiha
Gökçen Havalimanı’na inecek olan ziyaretçi ve katılımcılarımız, yaklaşık 30 dakikada bir kalkan HAVATAS otobüsleri ile Taksim’e gelip,
buradan metro ve metrobüs kullanarak Fuar Merkezi’ne ulaşabilirler.

Gazete Adı

KÜNYE

FUAR ALANI EXHIBITION AREA

www.ifm.com.tr
Tüm reklamların sorumluluğu firmalara, yazılardaki ve söyleşilerdeki görüşler sahiplerine aittir. Bu gazete Artkim Fuarcılık A.Ş. izni ile Kimya Medya Yayıncılık ve İnsan Kaynakları Tic. A.Ş.’ye yaptırılmıştır.
Responsibility of the all advertisements belong to the companies. The opinions in writings and interviews belong to the owners. This newspaper was made by Kimya Medya Yayıncılık ve İnsan
Kaynakları Tic. A.Ş. with the permission of Artkim Fuarcılık A.Ş.

