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Sun Chemical 
Kısaca kendinizden ve firmanızdaki görevlerinizden bahseder misiniz?

Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden 1994 yılında mezun oldum. Sun 
Chemical Matbaa Mürekkepleri bünyesinde 1996 yılında Üretim Mühendisi olarak çalışmaya 
başladım. Üretim ve Fabrika Müdürlükleri’nin ardından, 2014 yılından itibaren Türkiye 
Operasyonlar Direktörü olarak görevime devam etmekteyim. Bu pozisyonda Türkiye’de 
kurulu üç fabrikanın hammaddenin tedarik edilmesi ile başlayıp, ürünün müşteriye teslim 
edilmesine kadar olan süreçten sorumluyum. Çiğli ve Aliağa fabrikalarımız iç piyasa 
mürekkep ihtiyacının yanında, dünya üzerindeki tüm Sun Chemical üretim noktalarına yarı 
ürün üretimi ve ihracatı yapmaktadır. Bunun yanında tüm grupta mühendislik ve üretim 
projelerine de proses mühendisi olarak destek vermekteyim.

Sun Chemical Matbaa Mürekkepleri ve Gereçleri San. ve Tic . A.Ş. ‘nin 20 yıla yakın bilgi 
ve birikimi ile kimya sektörüne başarılı bir şekilde hizmet veren önemli markalardan 
biri olduğunu biliyoruz. Kısaca firmanızın kuruluş aşamaları, yapılanması ve gelişim 
süreci hakkında kısaca bilgi verir misiniz?

SunChemical Türkiye’nin kökleri, 1987 İzmir’de likit mürekkepler üretmek üzere kurulan 
Bakim’e dayanıyor. Hızla büyüyen şirket, 1995 yılında, Total grubu altında faaliyet gösteren 
Coates & Lorilleux firmasıyla ortaklık yapıyor. Japon menşeili DIC Corporation bünyesinde 
yer alan SunChemical firmasının Türkiye’de fiilen varlığı ise 2000 senesinde Total 
firmasından Coates Lorilleux hisselerinin küresel çapta satın alınmasıyla başlıyor. 
SunChemical Türkiye Bakim-Coates & Lorilleux firmasının yerli hisselerinin de devriyle 
tamamen SunChemical firmasına geçiyor. 2004 senesi sonunda SunChemical ÇBS 
Printaş’ın varlıklarını da bünyesine katarak özellikle Türkiye ofset mürekkepler pazarında 
daha da güçleniyor. 2016 yılında İzmir Aliağa’daki yeni solvent bazlı mürekkep tesisimizin 
faaliyete başlamasıyla, Çiğli’deki fabrikamız tamamen su bazlı mürekkep üretimine geçiyor. 
Her iki fabrikamız da aynı zamanda SunChemical ana fabrikası konumunda olup, grup 
şirketlerine renkli konsantrelerin üretim ve tedariğini yapmaya başlıyorlar. 
1987’de 10 kişiyle faaliyete başlayan firmamız bugün 3 fabrikası ve 250 çalışanıyla Türkiye 
ambalaj ve matbaa sektörünün en önemli tedarikçisi ve çözüm ortağı olmuştur. 
SunChemical tüm bu yatırımlarıyla birlikte, küresel olarak en stratejik iş ünitelerinden birisi 
haline geliyor. Pigment ürünleri dışında SunChemical Türkiye istisnasız tüm mürekkep 
segmentlerinde aktif olarak faaliyet gösteriyor. Bunlardan solvent bazlı mürekkepler, su bazlı 
mürekkepler, gazete mürekkepleri, su ve solvent bazlı dispersiyon lakların üretimlerinin 
tamamını Türkiye’deki fabrikalarımızda gerçekleştiriyoruz. Diğer ürün gruplarını ise 
Türkiye’de satış ve servis hizmetlerini veriyoruz. Ana fabrikalarımızın yanı sıra Aliağa 
fabrikamızdaki renk merkezimiz Global Renk Yönetimi Laboratuvarı olarak özellikle marka 

sahipleri ile küresel projeleri de yürütüyor.
2019 verilerine göre Türkiye’nin 342. Büyüklükteki sanayi kuruluşuyuz, Fortune 500 firmaları 
arasında 427. sıradayız. İhracat büyüklüğünde boyalar, vernikler, mürekkepler sektöründe ise 
3. İhracatçı konumundayız. Tüm paydaşlarımız ve müşterilerimizin de tercihi ve desteğiyle 
birlikte, ambalaj sektörünün gelişmesine ve ihracatta bu denli etkin olmasına, yaptığımız 
dolaylı hizmetler vasıtasıyla önemli katkılar verdiğimizi düşünüyorum.

Pazar payınızı ve firma tanınırlığınızı arttırma adına yurtiçi ve yurtdışında 
yürüttüğünüz çalışmalar nelerdir?
Uzun vadeli hedeflerimiz arasında SunChemical’ı grup içerisindeki merkezi üs konumunu 
daha da güçlendirmek, özellikle de ambalaj sektöründeki çözüm ortağı kimliğimizi ürün 
portföyümüz, servisimiz ve uzmanlığımız ile daha da kuvvetlendirmek olduğunu 
söyleyebilirim. 2020 itibarıyla yeni bölgesel yapılanmamızda SunChemical Mısır ve 
Bulgaristan firmaları da Türkiye organizasyonuna raporlamaya başladılar. Grup firmaları 
ihracatları dışında, halihazırda direk müşterilerle çalıştığımız Azerbaycan ve Gürcistan 
pazarlarının yanına Afrika ve Orta Asya ihracat pazarları da eklendi. Bu konuda 
çalışmalarımızı hızlandıracağız.

Kimya sektörünün Dünya ve Türkiye ekonomisi açısından geldiği nokta hakkında 
değerlendirmeleriniz ve düşünceleriniz nelerdir? Kimya sektöründe geleceğe yatırım 
yapmak isteyen şirketler nasıl bir yol haritası çizmeli, önerileriniz nelerdir?
Sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi ve endüstri 4.0 tahmin edebileceğiniz gibi en önemli 
trendler. Bu kavram ve araçların uygun strateji ve araçlarla, firmaların ihtiyaçlarının çok iyi 
planlanarak hayata geçirilmesi, doğru yardımı ve katma değeri yaratabilir. Bunun yanı sıra 
ambalaj firmaları için maliyet düşürme programlarının ve işletme verimliliğinin çok daha ön 
plana geçtiğini görüyoruz. Standardizasyon ve çok işlevli ürünler de ilerleyen dönemde 
daha çok gündemde olacak. Türkiye de önemli oyunculardan birisi olarak bu yeniliklerin 
uzağında değil diyebiliriz. 
Gerek AR-GE Merkezimiz, gerekse Çiğli ve Aliağa AR-GE laboratuvarlarımızın 
sürdürülebilirlik kapsamında özellikle su bazlı ürünlerle pek çok çalışması mevcut.  Ek olarak, 
geri dönüştürülebilir hammaddelerle yapılan çalışmalar, biobozunur ve bariyer yapılar ile 
alakalı çalışmalar yürütüyoruz. 
Sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi kapsamında, uygun maliyetli ve çok amaçlı 
ürünler, yalın ve verimli işletmeler ambalaj üreticilerinin hedefi ve talebi olacak. Diğer 
taraftan ambalajlarda işlevsellik, marka ve interaktif ambalajlar da gündemde olacak.
Satış sonrası hizmetleriniz hakkında bizleri bilgilendirir misiniz?
Türkiye’deki her 2 kg mürekkepten biri SunChemical mürekkebidir diyebiliriz sanıyorum. 
Üretimini yaptığımız solvent bazlı mürekkepler, su bazlı mürekkepler, gazete/ofset 
mürekkepleri, su, solvent bazlı ve dispersiyon lakları, hatta yerli olarak üretimini yapmasak 
da tabaka ofset mürekkepleri özelikle kuvvetli olduğumuz ve yüksek pazar payı aldığımız 
segmentlerimizdir. 

Bir irtibat ofisi veya dağıtıcı firma konumunda değiliz. Türkiye’deki organizasyonumuz, 
bünyesindeki güçlü ve yetkin AR-GE, Satın Alma, Teknik Servis ve Üretim operasyon 
birimleriyle hem yerli hem de çok uluslu firma kimliğine sahibiz. Tüm bunların getirdiği 
avantajları kullanıyor, kendimizi sürekli geliştiriyor, müşterilerimizin işlerini daha hızlı, daha 
verimli, daha kaliteli, daha düşük maliyetli ve daha yenilikçi yapmaları için çalışıyoruz.
SunChemical Türkiye, ‘sizin için çalışıyoruz’ sloganıyla çıkmış olduğu yolda, global bilgi 
birikimini ve tecrübesini, Türkiye’deki ekibin bilgisi ve tecrübesiyle harmanlayarak; kalite – 
servis- inovasyon ilkeleriyle iş ortaklarına aktarıyor. Hızlı ve çözüm odaklı servis, kalite ve 
güven anlayışı ile sunmuş olduğu yenilikçi ve rekabetçi ürünleri ile SunChemical Türkiye, 
bir tuşla dünyaya bağlanabilmesinin yanı sıra, müşterilerinin ihtiyaçlarını Türkiye 
operasyonunun projeleri ile de çözebiliyor.  

Son olarak dünyayı etkisi altına alan korona virüsü (Kovid-19) salgınının iş hayatı 
üzerinde yarattığı etki ve sonrası için görüşleriniz nelerdir?
Baş gösteren salgınla, hayatın her alanını etkileyen belirsizlik, değişkenlik ve karmaşıklık 
bildiğimiz tüm ezberleri bozdu doğal olarak. Ülke olarak da şirket olarak da hep birlikte 
Covid-19 mücadelesinin içerisinde bulduk kendimizi.  Çalışanlarımızın bu süreçte herhangi 
bir olumsuzlukla karşılaşmaması en önemli konularımızdan birisi oldu, zaten bu anlayışla 
Covid-19 konusunda önlemleri başından beri kademeli olarak hayata geçirdik.
Koronavirüsün dünyayı derinden etkilediği alanlardan biri de ekonomi. Biz de şirketimize 
ve tüm paydaşlarımıza ekonomik alanda herhangi bir olumsuzluk yaşatmamak adına 
planlamalarımızı yaptık. Pek çok sektör ve şirket büyük mali zorluklar yaşarken, 
SunChemical mürekkep grubu olarak, hizmet verdiğimiz iş kolundan ötürü farklı bir statüde 
yer alıyoruz. Ambalaj sektöründe zincirin bir halkasıyız; gıda, hijyen, ilaç ve tıbbi ambalaj 
tedarik zincirinin sağlıkla ve güvenle tüketicilere zamanında ulaşmasında katkıda 
bulunuyoruz. İçinden geçtiğimiz bu zor dönemde tedarik zincirlerinde devamlılık en 
önemli önceliğimiz oldu ve olmaya devam edecektir.
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SunChemical Türkiye’nin kökleri, 1987 İzmir’de likit mürekkepler üretmek üzere kurulan 
Bakim’e dayanıyor. Hızla büyüyen şirket, 1995 yılında, Total grubu altında faaliyet gösteren 
Coates & Lorilleux firmasıyla ortaklık yapıyor. Japon menşeili DIC Corporation bünyesinde 
yer alan SunChemical firmasının Türkiye’de fiilen varlığı ise 2000 senesinde Total 
firmasından Coates Lorilleux hisselerinin küresel çapta satın alınmasıyla başlıyor. 
SunChemical Türkiye Bakim-Coates & Lorilleux firmasının yerli hisselerinin de devriyle 
tamamen SunChemical firmasına geçiyor. 2004 senesi sonunda SunChemical ÇBS 
Printaş’ın varlıklarını da bünyesine katarak özellikle Türkiye ofset mürekkepler pazarında 
daha da güçleniyor. 2016 yılında İzmir Aliağa’daki yeni solvent bazlı mürekkep tesisimizin 
faaliyete başlamasıyla, Çiğli’deki fabrikamız tamamen su bazlı mürekkep üretimine geçiyor. 
Her iki fabrikamız da aynı zamanda SunChemical ana fabrikası konumunda olup, grup 
şirketlerine renkli konsantrelerin üretim ve tedariğini yapmaya başlıyorlar. 
1987’de 10 kişiyle faaliyete başlayan firmamız bugün 3 fabrikası ve 250 çalışanıyla Türkiye 
ambalaj ve matbaa sektörünün en önemli tedarikçisi ve çözüm ortağı olmuştur. 
SunChemical tüm bu yatırımlarıyla birlikte, küresel olarak en stratejik iş ünitelerinden birisi 
haline geliyor. Pigment ürünleri dışında SunChemical Türkiye istisnasız tüm mürekkep 
segmentlerinde aktif olarak faaliyet gösteriyor. Bunlardan solvent bazlı mürekkepler, su bazlı 
mürekkepler, gazete mürekkepleri, su ve solvent bazlı dispersiyon lakların üretimlerinin 
tamamını Türkiye’deki fabrikalarımızda gerçekleştiriyoruz. Diğer ürün gruplarını ise 
Türkiye’de satış ve servis hizmetlerini veriyoruz. Ana fabrikalarımızın yanı sıra Aliağa 
fabrikamızdaki renk merkezimiz Global Renk Yönetimi Laboratuvarı olarak özellikle marka 

sahipleri ile küresel projeleri de yürütüyor.
2019 verilerine göre Türkiye’nin 342. Büyüklükteki sanayi kuruluşuyuz, Fortune 500 firmaları 
arasında 427. sıradayız. İhracat büyüklüğünde boyalar, vernikler, mürekkepler sektöründe ise 
3. İhracatçı konumundayız. Tüm paydaşlarımız ve müşterilerimizin de tercihi ve desteğiyle 
birlikte, ambalaj sektörünün gelişmesine ve ihracatta bu denli etkin olmasına, yaptığımız 
dolaylı hizmetler vasıtasıyla önemli katkılar verdiğimizi düşünüyorum.

Pazar payınızı ve firma tanınırlığınızı arttırma adına yurtiçi ve yurtdışında 
yürüttüğünüz çalışmalar nelerdir?
Uzun vadeli hedeflerimiz arasında SunChemical’ı grup içerisindeki merkezi üs konumunu 
daha da güçlendirmek, özellikle de ambalaj sektöründeki çözüm ortağı kimliğimizi ürün 
portföyümüz, servisimiz ve uzmanlığımız ile daha da kuvvetlendirmek olduğunu 
söyleyebilirim. 2020 itibarıyla yeni bölgesel yapılanmamızda SunChemical Mısır ve 
Bulgaristan firmaları da Türkiye organizasyonuna raporlamaya başladılar. Grup firmaları 
ihracatları dışında, halihazırda direk müşterilerle çalıştığımız Azerbaycan ve Gürcistan 
pazarlarının yanına Afrika ve Orta Asya ihracat pazarları da eklendi. Bu konuda 
çalışmalarımızı hızlandıracağız.

Kimya sektörünün Dünya ve Türkiye ekonomisi açısından geldiği nokta hakkında 
değerlendirmeleriniz ve düşünceleriniz nelerdir? Kimya sektöründe geleceğe yatırım 
yapmak isteyen şirketler nasıl bir yol haritası çizmeli, önerileriniz nelerdir?
Sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi ve endüstri 4.0 tahmin edebileceğiniz gibi en önemli 
trendler. Bu kavram ve araçların uygun strateji ve araçlarla, firmaların ihtiyaçlarının çok iyi 
planlanarak hayata geçirilmesi, doğru yardımı ve katma değeri yaratabilir. Bunun yanı sıra 
ambalaj firmaları için maliyet düşürme programlarının ve işletme verimliliğinin çok daha ön 
plana geçtiğini görüyoruz. Standardizasyon ve çok işlevli ürünler de ilerleyen dönemde 
daha çok gündemde olacak. Türkiye de önemli oyunculardan birisi olarak bu yeniliklerin 
uzağında değil diyebiliriz. 
Gerek AR-GE Merkezimiz, gerekse Çiğli ve Aliağa AR-GE laboratuvarlarımızın 
sürdürülebilirlik kapsamında özellikle su bazlı ürünlerle pek çok çalışması mevcut.  Ek olarak, 
geri dönüştürülebilir hammaddelerle yapılan çalışmalar, biobozunur ve bariyer yapılar ile 
alakalı çalışmalar yürütüyoruz. 
Sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi kapsamında, uygun maliyetli ve çok amaçlı 
ürünler, yalın ve verimli işletmeler ambalaj üreticilerinin hedefi ve talebi olacak. Diğer 
taraftan ambalajlarda işlevsellik, marka ve interaktif ambalajlar da gündemde olacak.
Satış sonrası hizmetleriniz hakkında bizleri bilgilendirir misiniz?
Türkiye’deki her 2 kg mürekkepten biri SunChemical mürekkebidir diyebiliriz sanıyorum. 
Üretimini yaptığımız solvent bazlı mürekkepler, su bazlı mürekkepler, gazete/ofset 
mürekkepleri, su, solvent bazlı ve dispersiyon lakları, hatta yerli olarak üretimini yapmasak 
da tabaka ofset mürekkepleri özelikle kuvvetli olduğumuz ve yüksek pazar payı aldığımız 
segmentlerimizdir. 

Bir irtibat ofisi veya dağıtıcı firma konumunda değiliz. Türkiye’deki organizasyonumuz, 
bünyesindeki güçlü ve yetkin AR-GE, Satın Alma, Teknik Servis ve Üretim operasyon 
birimleriyle hem yerli hem de çok uluslu firma kimliğine sahibiz. Tüm bunların getirdiği 
avantajları kullanıyor, kendimizi sürekli geliştiriyor, müşterilerimizin işlerini daha hızlı, daha 
verimli, daha kaliteli, daha düşük maliyetli ve daha yenilikçi yapmaları için çalışıyoruz.
SunChemical Türkiye, ‘sizin için çalışıyoruz’ sloganıyla çıkmış olduğu yolda, global bilgi 
birikimini ve tecrübesini, Türkiye’deki ekibin bilgisi ve tecrübesiyle harmanlayarak; kalite – 
servis- inovasyon ilkeleriyle iş ortaklarına aktarıyor. Hızlı ve çözüm odaklı servis, kalite ve 
güven anlayışı ile sunmuş olduğu yenilikçi ve rekabetçi ürünleri ile SunChemical Türkiye, 
bir tuşla dünyaya bağlanabilmesinin yanı sıra, müşterilerinin ihtiyaçlarını Türkiye 
operasyonunun projeleri ile de çözebiliyor.  

Son olarak dünyayı etkisi altına alan korona virüsü (Kovid-19) salgınının iş hayatı 
üzerinde yarattığı etki ve sonrası için görüşleriniz nelerdir?
Baş gösteren salgınla, hayatın her alanını etkileyen belirsizlik, değişkenlik ve karmaşıklık 
bildiğimiz tüm ezberleri bozdu doğal olarak. Ülke olarak da şirket olarak da hep birlikte 
Covid-19 mücadelesinin içerisinde bulduk kendimizi.  Çalışanlarımızın bu süreçte herhangi 
bir olumsuzlukla karşılaşmaması en önemli konularımızdan birisi oldu, zaten bu anlayışla 
Covid-19 konusunda önlemleri başından beri kademeli olarak hayata geçirdik.
Koronavirüsün dünyayı derinden etkilediği alanlardan biri de ekonomi. Biz de şirketimize 
ve tüm paydaşlarımıza ekonomik alanda herhangi bir olumsuzluk yaşatmamak adına 
planlamalarımızı yaptık. Pek çok sektör ve şirket büyük mali zorluklar yaşarken, 
SunChemical mürekkep grubu olarak, hizmet verdiğimiz iş kolundan ötürü farklı bir statüde 
yer alıyoruz. Ambalaj sektöründe zincirin bir halkasıyız; gıda, hijyen, ilaç ve tıbbi ambalaj 
tedarik zincirinin sağlıkla ve güvenle tüketicilere zamanında ulaşmasında katkıda 
bulunuyoruz. İçinden geçtiğimiz bu zor dönemde tedarik zincirlerinde devamlılık en 
önemli önceliğimiz oldu ve olmaya devam edecektir.

Serkan Saygı
Sun Chemical Müdürü


