BOSAD 2013-2014 ÇALIŞMA DÖNEMİ FAALİYET RAPORU
( Özet Değerlendirme )

Bosad’ın VII. Olağan Genel Kurulu’nun Değerli Üyeleri…
Kıymetli misafirlerimiz…
Boya ve hammadde sanayimizin Tek kurumsal Meslek Örgütü Bosad olarak, VII. Olağan
Genel Kurulumuzu sizlerin değerli katılımlarıyla gerçekleştirmekteyiz. Değerli sektör kuruluş
temsilcilerimiz olarak katılımınızdan dolayı en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Bosad’ın 2013–2014
dönemi
çalışmalarını
sizlere özet
olarak
önümüzdeki
çalışma döneminde
de oluşturduğumuz işbirliği zemini
içinde sektörel başarılarımızın devamını dilemekteyiz.

sunarken,
ve anlayışı

Bosad, geride bıraktığımız son 2 yıllık çalışma dönemi içinde, mesleki ve sektörel bazlı aktif
dönemlerinden birini yaşamıştır. Değerli üyelerimizin de katkıları ile sektörümüzün her
alandaki gelişmesine önemli kazanımlar sağlandığı görülmektedir.
Türkiye ekonomisi ve sanayisi içinde giderek artan önemli bir potansiyele sahip olan Boya ve
Hammaddeleri sanayimiz, özellikle son dönemde ekonomik ve ticari gelişimini önemli ölçüde
arttırarak Ana Kimya Sanayi içinde ayrıcalıklı bir sektörel konuma gelmiş bulunmaktadır.
Türk Boya ve Hammaddeleri sektörünün tek Meslek Örgütü olarak 2003 yılında kurulmuş
olan Bosad, bu yıl 12. Yılını tamamlamış olacaktır. Bugün ulaştığı 90’a yakın
sektör üyesiyle, boya ve hammaddeleri sanayimizin %80 gibi çok büyük bir kısmını temsil
ederek önemli bir mesleki temsil gücüne sahip olmuştur. Kısa bir çalışma dönemi içinde
sağlanan bu başarıda siz değerli üyelerimizin katkısı şüphesiz tartışılmaz boyuttadır.
Geride bıraktığımız 2013–2014 çalışma döneminde, Meslek Örgütümüz Bosad, ulusal ve
uluslararası alanlarda kendi alanındaki en büyük Sivil Toplum Kuruluşu olarak sektörümüzün
güncel ve yapısal sorunlarına çözüm bulma çalışmalarını etkinlikle sürdürmüştür. Bu alanda
ayrıca Avrupa Boya Birliği (CEPE)’de Gözlemci Üye olarak 2007 yılından bu yana
Avrupa ölçeğinde de mesleki temsilini sürdürmektedir.
Bosad sektörümüzün bugün mevcut yapısı ve temel mesleki sorunlarına çözüm bulmak
amacı ile bünyesinde oluşturduğu etkin yapılanmalarla, eşdeğer sektör kuruluşlarına örnek
olma özelliğini de taşımaktadır.
Bu alanda son iki yıllık çalışma döneminde, boya ve hammadde sektörümüzün başta kamu
kurum ve kuruluşları ile olan bürokratik ve teknik alanlardaki sorunların çözümlerinde
son derece etkili çalışmalar yapılmış ve elde ettiği kazanımlarla da Bosad üyelerinin kamusal
alanlardaki mesleki etkinliğini ve sektörel temsil değerini önemli ölçüde arttırmıştır.

Bugünkü mevcut organizasyon yapımız içinde, çok çeşitli alanlarda sektörümüzün
sorunlarını çözmek amacıyla 20’i aşkın teknik ve mesleki alanda, sektörel talepler ile
oluşturulmuş Çalışma Gruplarımız faaliyetlerini etkinlikle sürdürmektedir.
Bosad, mesleki ve sektörel alanlarda yaptığı çalışmalar ile boya ve hammadde sektörümüzde
ortak sektör görüşü oluşturma ve ilgili yetkili alanlara sunmada, dönemsel etkinlik açısından,
her
kesimin
kabul
ettiği
bir
başarı
ölçüsünü
ortaya
koymuş
bulunmaktadır. Bosad genel çalışma
gruplarımızda
siz
değerli
üyelerimizin birçok sektörel alandaki teknik uzmanlarının katkıları ve bu çerçevede 150 kişiyi
aşan katılımlarıyla önemli çalışmalar gerçekleştirmişlerdir.
Boya ve hammaddeleri sektörümüzün ekonomik ve ticari büyüklüğünün kimya ana sektörü
ve ekonomimiz içinde giderek artması ve önem kazanması dikkate alındığında,
Bosad'ın temsil gücünü siz değerli üyelerimizin de katkılarıyla çok daha yüksek bir seviyeye
getirmek ana hedeflerimizden biridir.
Bosad’ın geride bıraktığımız son 2 yıllık çalışma döneminde mesleki organizasyon yapımız
altında 300’e yakın sektörümüzle ilgili toplantı düzenlenmiş olup, bu toplantıların
birçoğuna teknik ve mesleki uzmanlarımızın yüksek sayıda katılımları da sağlanmıştır.
İlgili sektörel toplantıların önemli bir kısmı sorunlarımız ve çözümleri alanlarında
gerçekleşirken, mesleki proje yoğunluklu çalışmalar da genel faaliyetlerimiz içinde önemli
bir alan oluşturmaktadır. Bosad sektörel çalışmaları çerçevesinde diğer STK lar ile mesleki
işbirliği sürecine destek vermiş bulunmaktadır.
Bosad VII. Olağan Genel Kurul’unun değerli üyeleri; sektörümüzün yaşadığı mesleki
sorunlara duyarlı ve çözüm oluşturucu bir STK olarak her zaman katkıda bulunmak temel
çalışma
prensibimizdir.
Geçen
iki
yıllık
çalışma
döneminde
ayrıca
oluşturulan sektörel projeler ile boya ve hammaddeleri sektörümüzün ulusal tanıtımı, sosyal
sorumluluğu ve bölgesel temsil gücünü ortaya çıkaran çok yönlü proje ve girişimler, sizlerin
de bildiği üzere, Bosad çalışmalarının içinde önemli yer almıştır.
Son iki yıllık çalışma döneminde sektörümüzün ekonomik ve ticari yapısını
içeren sektörel üretim verilerimizin oluşturulmasında önemli aşamalar, gerçekleştirilmiştir.
Bosad’ın genel çalışmalarının kamuoyunda yer alması bazında yapılan PR ve tanıtım
çalışmaları ise geçen dönemimiz içinde sürdürülmüş, Türk boya ve hammaddeleri
sanayinin sektörel gücü ve önemi, toplumsal ve sosyal açıdan ilgili alanlara geniş ölçüde
yansıtılmıştır.
Bosad’ın VII. Olağan Genel Kurulu’nun değerli üyelerine sunduğumuz bu kısa özet
çalışmalar, Boya ve Hammaddeleri Sanayimizin son dönemdeki gelişimine katkı sağlayarak,
sektörümüzün
ekonomik
ve
ticari
büyüklüğünün
ulusal
ve
uluslararası bazda arttırılmasına, bölgesel bazlı bir oluşuma destek vermek amacıyla
yapılan mesleki çalışmaları içermektedir.

Değerli üyelerimiz, önümüzdeki; 2015-2016 yeni çalışma dönemi, sektörümüz
ve Bosad açısından ayrıcalıklı önem taşıyan gelişmeleri içeren bir çalışma dönemi olma
özelliğini taşıyacaktır. Bu dönemde AB entegrasyonu alanında, ulusal mevzuatın giderek
artan önemi ve yükümlülükleri sektör kuruluşlarımızı ve bu bağlamda üretim yapısını
önemli
oranda
etkileyecektir.
Ayrıca çevre ve
insan
sağlığı kriterleri dikkate
alınarak, üretim ve dış ticaret bağlantılı uluslararası yaptırımlar başta olmak
üzere, sektörel entegrasyonumuzu ve gelişimini etkileyecek yapısal ve teknik yeni
gelişmeler ile
karşı
karşıya
kalacağımızı, sizlere önemle
belirtmek
isteriz. Bu
açıdan Bosad’ın sektörel konumu ve görevi giderek artmakta ve önem kazanmaktadır.
Sektör üyelerimiz olarak bu yeni dönemi ve gelişmeleri mesleki açıdan değerlendirmek ve
belli ölçekte yönetmek temel çalışma önceliklerimizden olacaktır.

2015-2016 yeni çalışma döneminde Bosad olarak siz değerli üyelerimizin de katkıları
ile sektörel yapılanma ve değişim sürecini, en doğru ve en az maliyet ile gerçekleştirmek
yükümlülüğünde olduğumuzu hatırlatmak isteriz.
Bosad’ın VII. Olağan Genel Kurul üyelerine, değerli misafirlerimize, Bosad’ın mesleki ve
kurumsal yapısına verdiğiniz her türlü destek için en içten teşekkürlerimizi sunmayı görev
bilmekteyiz.

Saygılarımızla.

Boya Sanayicileri Derneği
Yönetim Kurulu

