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KİPLAS ailesi olarak çok uzun bir 
aradan sonra sizlerin karşısına tekrar 
çıkmanın heyecanını yaşıyoruz. 
Bundan böyle faaliyetlerimizi, 
üyelerimizi, sektör ile ilgili 
gelişmeleri kısacası Kimyayı buradan 
da anlatacağız. Sizler de gayet iyi 
biliyorsunuz ki Kimya hayatımızın 
her alanında. Sanayide, tarımda, 
tekstilde, kıyafetlerimizde, 
evlerimizde, otomobillerimizde, 
yemeklerimizde ve suyumuzda 
“kimya” var. Kısacası hayatımız 
kimya. İşte KİPLAS da bu somut 
gerçeğin bilinciyle  
“hayatımızı” kolaylaştırmak için 
1961’den beri sektörümüze ve 
ülkemize hizmet veriyor. 

Hiç şüphe yok ki hızla geçen 
zamanla birlikte alışkanlıklarımızdan 
üretim ilişkilerimize kadar her şey 
sürekli değişiyor. Bugün üretim 
ilişkilerimiz baş döndürücü hızla 
değişen tüketim alışkanlıklarından, 
çalışan profiline kadar çok geniş 
bir yelpazede pek çok değişkene 
göre durmaksızın yenileniyor. 
Yeni kuşakları kodlamak için 
kullandığımız X,Y,Z… harfleri de 
tükendi, alfabe bile yetersiz  
kalıyor artık... 

Geleceğin Çalışma Hayatı ya da 
Çalışma Hayatının Geleceği… 
Önümüzde sürprizlerle dolu uzun 
bir yol var. Yıllar içinde yorulan ve 
eskiyen Sendikacılık da bu yolun 
koşullarına uyum sağlamak için 
kendini hiç durmadan sorgulamak 
ve yapılandırmak zorunda. Bu hıza 
yetişemeyen kurumların ayakta 
kalması çok zor.

Bu bilinç ve sorumlulukla bu uzun 
soluklu koşuda geriye düşmemek 
için KİPLAS ailesi olarak kendimizi 
hem yönetim anlayışı hem de 
çalışma prensipleri açısından daima 
yeniledik ve yeniliyoruz. Mevcut 

ve gelecekteki üyelerimize daha 
doyurucu hizmet verebilmek 
için her alanda gelişiyoruz. 
Devletimizle, paydaşlarımızla, 
muhatap işçi sendikalarımızla, çatı 
örgütümüz TİSK ile hem ulusal 
hem de uluslararası platformlarda 
yarattığımız sinerjiyi sürdürmek için 
durmaksızın çalışıyoruz. 

Birleşmiş Milletler Global Compact’ın 
10 Temel İlkesine uymayı gerektiren 
Global Compact Sözleşmesini 2015 
yılında imzalayarak taahhüt çıtamızı 
daha da yükselttik. Kuruluşumuzdan 
beri kullandığımız kurumsal kimlik 
renklerimizi ve logomuzu yeniledik.

Koruma misyonumuz çerçevesinde 
hukuki temsil sağlamaya 
devam ediyoruz. Bu dönem, 
üyelerimiz adına yürüttüğümüz 
sözleşmelerimizi anlaşmazlıklar 
olmaksızın bağıtladık. Ayrıca bu 
yıl iki seminer düzenledik. Mesleki 
Yeterlilik sistemi çalışmalarımıza, 
yürüttüğümüz projelerden elde 
ettiğimiz kazanımları daha ileriye 
taşımak üzere faaliyetlerimize, üye 
işletmelerimiz başta olmak üzere 
GEBKİM Organize Sanayi Bölgesinde 
yürüttüğümüz 3. Göz Bağımsız Saha 
Denetimlerimize devam ediyoruz. 

Elinizde tuttuğunuz bu yayını da; 
sizleri misafir etmekten memnuniyet 
duyduğumuz “Çalışma Hayatının 
Geleceği” etkinliğimize yetiştirdik. 
Kısacası dolu dolu bir yıl geçirdik. 
KİPLAS ailesi olarak sizlerin karşısına 
tekrar çıkmanın heyecanını yaşatan 
Periyod, bundan böyle yılda dört 
kez sizlerle birlikte olacak. Katkı ve 
yorumlarınızla güçleneceğiz. 
Başta KİPLAS’ı kuran, bugünlere 
gelmesinde katkısı olan bütün 
yöneticilerimiz olmak üzere, 
siz değerli üyelerimize sonsuz 
şükranlarımızı sunuyor ve bir kez 
daha yürekten “Merhaba” diyoruz.

KIMYA, HAYATIMIZIN 
HER ALANINDA. 

SANAYIDE, TARIMDA, 
TEKSTILDE, 

KIYAFETLERIMIZDE, 
EVLERIMIZDE, 

OTOMOBILLERIMIZDE, 
YEMEKLERIMIZDE 

VE SUYUMUZDA 
“KIMYA” VAR. KISACASI 

HAYATIMIZ KIMYA.
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KİPLAS, 1961 Anayasasında yer alan “sendika kurma özgürlüğü” 
maddesine dayanılarak, ilgili kanun henüz çıkmadan, 6 
Şubat 1961’de, Aga-Türk Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi temsilen 
Nedim Bayar, Leda Ticaret A.Ş.’yi temsilen Bülent Kalmık, 
Teğe Laboratuvarını temsilen Hikmet Güneybey, Sile İlaç 
Fabrikasını temsilen Rasim Sile ve Fenerli Müessesini 
temsilen Salamon Beceren tarafından İstanbul Kimyevi ve 
Tıbbi Müstahzarat İşverenleri Sendikası unvanıyla kuruldu. 

İlk yıllarını, oluşturduğu geçici Yönetim 
Kurulu idaresinde İstanbul İşveren 
Sendikaları Birliği’nin çatısı altında geçirdi. 
İlk Genel Kurulu 26 Haziran 1962’de toplandı 
ve unvanı; İstanbul Çeşitli Kimya, Tıbbi 
Müstahzarat, Temizleyici Maddeler, Itriyat, 
Boya Sanayi ve Benzeri İşverenler Sendikası 
olarak değiştirildi. 

Hızla gelişen ve zamanla Türk Sendikacılık 
tarihinin en önemli İşveren sendikalarından 
biri haline gelen KİPLAS 11 Aralık 
1962 tarihinde Türkiye Kimya Sanayi 
İşverenleri Sendikası adını aldı. Bu genel 
kurulda Genel Başkanlığa Bülent Kalmık, 
başkan vekilliklerine de Nedim Bayar ile 
Türk Sendikacılık tarihinde bu tarihten 
itibaren adı daha sık duyulacak olan Refik 
Baydur seçildi.

KİPLAS güçlü bir işveren sendikacılığı 
için mahalli örgütlenme yerine ülke 
çapında örgütlenilmesi gerekliliğinin 
bilinciyle çalışmalarına bu yönde ağırlık 
vermeye başladı. 1963 yılında İzmir Bölge 
Temsilciliği oluşturuldu. Bu temsilciliğin 
Metal Sanayicileri Sendikası ve Toprak 
İşverenleri Sendikaları ile müşterek 
kullanılması kararı alındı.

1982 Anayasası ve 2821 ve 2822 sayılı 
yasalar ile sendikal faaliyetlerin değişime 
uğramasıyla Türk sendikacılığında, 
kaybedilen hakların kazanılmasını 
hedefleyen siyasal sendikacılık ile hissedilir 
gelir kaybının telafisini öngören ücret 
sendikacılığına dayalı bir anlayış egemen oldu. Bu dönemde 
pek çok işyeri de emek yoğun teknolojiden sermaye yoğun 
teknolojiye yöneldi üretime dayalı faaliyetler ticari faaliyetlere 
dönüşmeye başladı çok sayıda işyeri de bu dönemde 
faaliyetlerine son vermek zorunda kaldı ve kapandı. Süreç içinde 
1986 yılında KİPLAS’ın üye sayısı 120 iken, 1993 yılı sonunda 
76’ya geriledi. 

Bu nedenle yeni bir Vizyon Politikası arayışına gidildi. Bu çaba 
20 Ekim 1994 tarihinde Dr. Metin Eriş, Tuğrul Kudatgobilik, 

Erdoğan Çiçekçi, Oktay Aytuğ ve Can Paker’den oluşan 
KİPLAS Vizyon Arayışları Komisyonu ile somutlaştı.
Komitenin çalışmaları sonucunda hazırlanan vizyon raporunda 
şu öneriler ortaya çıkmıştı:
•  Toplu iş sözleşmesi ve endüstriyel ilişkiler konularına yeni 
esneklikler getirilmelidir.
•  İşkolunda yer alan işyerleri, sektörel temelde organize 
edilmelidir.

•  Eğitim ve enformasyon hizmetleri 
verilmelidir.
•  Devlet ve AB ilişkilerinde özel temsil 
sağlanmalı ve danışmanlık hizmeti 
verilmelidir.

KİPLAS vizyonu ana hatlarıyla İngiltere’de 
faaliyet gösteren en büyük İşveren 
teşkilatlanmalarından biri olan The 
Confederation of British Industry's (CBI) 
modelinden esinlendi. Bu süreç sonunda hızla 
yeni bir yapılanma dönemi geldi; o dönemde 
Türk işveren sendikacılığında hâkim olan 
görüş değiştirilerek İşveren (İşletme) Odaklı 
Müzakere modeline geçiş yapıldı.  

Vizyon çalışmaları çerçevesinde uluslararası 
işbirliği arayışlarına giren KİPLAS, Temmuz 
1996’da Uluslararası Kimya İşverenleri 
Çalışma İlişkileri Komitesi (LRC)’nin 
Finlandiya’da yapılan yıllık toplantısında üye 
olarak kabul edildi. 
Yine Vizyon çalışmaları çerçevesinde 
“Sürdürülebilir Kalkınma” hedefi uyarınca 
Çevre yaklaşımı hayata geçti ve 9 Ocak 
1997 yılında KİPLAS Çevre Komisyonu 
kuruldu. Yine 1997 tarihinde, bugün Teknik 
İşler ve Eğitim Birimi olarak hizmet veren 
İşyeri Güvenliği, Çevre ve Endüstriyel Riskler 
Danışmanlığı birimi oluşturuldu.  

Günümüzde KİPLAS; Toplu İş Sözleşmesi, 
Hukuki temsil ve danışmanlıktan, İSG 
eğitimleri, Üçüncü Göz Bağımsız Saha 
Denetimleri, Ulusal Mesleki Yeterlilik 
Sistemine kadar uzanan geniş bir yelpazede, 
hem ulusal hem de uluslararası sermaye 

profiline sahip, 20 binin üzerinde çalışanı olan heterojen 
yapıdaki üyelerine profesyonel anlayışla hizmet vermektedir.

Üyesi olduğu çatı teşkilat TİSK vasıtasıyla Uluslararası 
platformlarda da temsil edilen KİPLAS, tüm işleyiş politikalarını 
“korumacılık ve sürdürülebilirlik” temelinde geliştirerek 
günümüzün değişen çalışma hayatına da uyum sağlamaktadır. 
KİPLAS, bu doğrultuda Birleşmiş Milletler Global Compact’ın 
10 Temel İlkesini benimsemiştir ve 22 Eylül 2015 yılından beri 
Global Compact imzacısıdır.

TARİHÇE
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REFIK BAYDUR

Geçtiğimiz yıl 17 Eylül’de hayata gözlerini yuman Refik 
Baydur’u rahmet ve özlemle anıyoruz... 
O gerçek bir “başarı” öyküsüydü. Erzincan’ın Tercan 

ilçesine bağlı bir köyde doğan Baydur, Erzurum’da lise öğrenimini 
bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden 
mezun olup çalışma hayatına atıldı. Sendikacılık macerası 
“işveren temsilciliğiyle” başladı. Türkiye Kimya Petrol Lastik 
ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası’nda (KİPLAS) 1963’te 
Yönetim Kurulu Üyesi, 1979’da Başkan oldu. Türkiye İşveren 
Sendikaları Konfederasyonu’nun (TİSK) 15 yıl Yönetim Kurulu 
Başkanlığını ifa etti. Vefat ettiği güne kadar hem KİPLAS’ın  
hem camianın “Başkan”ıydı.

Dünden bugüne...

Kuruluşumuzdan 
beri emeği geçen tüm 

yöneticilerimizi saygıyla 
anıyor ve teşekkür 

ediyoruz…

Bülent KALMIK 1961-1964

MÜKERREM BERKSOY 1964-1979



KİPLAS’IN YENİ VİZYONU
MAVI VE BEYAZ YAKALILARA  

KIMYAYI SEVDIRMEK!

Türkiye Kimya Petrol 
Lastik ve Plastik 
Sanayii İşverenleri 
Sendikası (KİPLAS) 
Başkanı Feridun 

Uzunyol ile KİPLAS’ın yeni yol 
haritasını ve kimya sanayisinin 
geleceğini konuştuk.

Yarım asırlık geçmişiyle 
kimya sektörünün gelişimine 
yakından tanıklık eden bir 
sendikasınız. KİPLAS olarak 
sektörün gelişimini nasıl 
görüyorsunuz?
Kimya, Türkiye’de sanayileşme 
evriminden sonra çok geride 
kalmış daha doğrusu petrokimya, 
maden ve kimyevi madde gibi 
birçok kaynağı olmasına rağmen 
Türkiye’de geride bırakılmış bir 
sektördü. Kimya ürünlerinde 
dışa çok bağımlı kaldık. 11 milyar 
dolar cari açık veriyoruz. Halbuki, 
kimyada başarılı olabilmek, 
savunma sanayisindeki yetkinlik ve 
güç kadar önemli. Gücünüzü aynı 
ölçüde kurgulayabilirsiniz. 
Petrolünüz yoksa ithal ettiğiniz 
petrolü katma değerli ürünlere 
dönüştürebilecek rafinerileriniz 
olması gerekiyor. Bunlar çok kısıtlı 
kalmıştı. Yeni yeni yatırımlarla 
Akdeniz çanağında Türkiye’nin 
güçlendiğini görüyoruz. İki büyük 
rafinerinin yapımı devam ediyor, 
bu tesislerin sisteme girmesiyle 
birlikte kimya sektörünün yarattığı 
cari açıkta düşüş olacaktır. Şu 
ana kadarki hükümetler kimyayı 
önceliğe koymadı. İlk kez 2023 
vizyonu diye adlandırılan, iktidar 
partisinin öncülüğünü yaptığı 
orta vadeli planları görmeye 
başladık. Kimyayı da öncelikli 
sektörler arasında görmek, 
bizi sevindiren bir konu oldu. 
Türkiye, önündeki 20 yıllık 

perspektifinde kimya sektörünü 
tüketici formattan, üretici formata 
geçirmek mecburiyetinde. 2023 
vizyonundaki rakamların kimyada 
tutacağını düşünüyorum.

KİPLAS, kimya sektöründe  
nasıl bir rol oynuyor?
KİPLAS; petrol, lastik ve plastik 
başta olmak üzere tüm kimya 
sektörünü kucaklama misyonu ile 
yola çıkan bir sendika. 56 yıllık bir 
geçmişe sahip. Kimya sektörünü 
tüm birimleri ile kucaklamayı 
hedefliyoruz.
KİPLAS, sektörü nasıl geliştiririz, 
nasıl katma değer sağlarız, vizyonu 
ile kuruldu. “Kimya sektörüne 
öncelik verilmeyen her yıl, milli 
gelirimiz gerilemeye devam 
edecek” söyleminden 10 yıl sonra 
kimya önceliğe alındı. Böylece 
bugüne kadarki emeklerimizin 
karşılığını alacağız. Artık vizyonu ve 
stratejisi olan stratejik bir sektör 

haline geldik.
Petrol ve sermaye dışında sektörde 
insan kaynağı konusunda da 
sıkıntılar vardı. KİPLAS olarak 
sistemi yeniden yapılandırarak 
kendimizi konumlandırmaya 
çalıştık. Eğitim süreçleri oluşturup 
bilgi akışını hızlandırdık. Şimdi, hem 
çalıştıkları şirkete hem de sektöre 
uzun yıllar katma değer sağlayacak 
insanlar yetiştiriyoruz. KİPLAS’ın 
yeni vizyonunda mavi ve beyaz 
yakalılara kimyayı sevdirmek var.

Sendikacılığa karşı negatif 
bir algı var, bu durum iş 
dünyasında rol üstlenmekte 
sizi zorlamıyor mu?
Sendikalar, her ülkede yarı 
kanunla desteklenmiş yapılardır. 
İnsanla ilişkiyi kurabilecek en iyi 
unsur sendikalardır ve insanları, 
çalıştıkları işyerine katma değer 
sağlayacak seviyeye getirdiklerinde 
değer görürler. Sendikacılık 
Türkiye’de çok geride. Dediğiniz 
gibi negatif bir algı var ve bunu 
nasıl pozitife çevirebiliriz diye 
düşünmek lazım.

KİPLAS, bunu kırmak  
için neler yapıyor? 
Zorunlu bir üyeliğimiz yok, bu 
nedenle üyelik formatımız hizmet 
satışından olabilir diye düşünüyoruz. 
İşveren penceresinden bakarak 
“sendikadan hizmet alabileceksem 
üye olayım” mantığıyla KİPLAS’ın 
vizyonunu oluşturduk. Bozulan 
işveren-işçi ilişkisine hukuksal 
destekle birleştirici unsur 
oluşturuyoruz. Buna “koruyucu 
hukuk” diyoruz. “Anlaşmazlığı fark 
et, nedeni bul ve yok et” diyoruz. İş 
başarısını finalden önce anlaşarak 
sağlayan sendikacılık modern 
sendikacılıktır. Bunu iyi anlatan 
sendika yöneticileri arz talep 

KIPLAS, IŞ BARIŞINI 
SONDA DEĞIL, ÖNCEDEN 

SAĞLAYAN; KAVGA 
EDEN FORMATTA DEĞIL, 

ANLAŞAN FORMATTA 
HAREKET EDEN; 

MODERN SENDIKACILIĞI 
BENIMSEMIŞ BIR 

SENDIKADIR” DIYOR 
VE EKLIYOR: “KIPLAS 
INSANA YATIRIMLA, 
KIMYA SEKTÖRÜNE 

DEĞER KATMAYA DEVAM 
EDECEKTIR.

VİZYONER
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 KİPLAS YÖNETİM 
KURULU BAŞKANI 

FERIDUN UZUNYOL



dengesini değiştirip, üye olma  
taleplerini artıracaktır.
İş sağlığı ve güvenliği ekiplerimiz mevcut. 
Bu ekip, üye olan işletmelerimizi analiz 
ediyor ve düzeltilmesi gerekenlere dair 
önerilerde bulunuyor. Bu hizmetimiz pek 
çok katma değer sağlıyor ve departmana 
ilgi çok fazla. Normal şartlarda ilgili 
bakanlıklar bu denetlemeyi yaptığında, 
eksikler oranında ceza keserler. Biz ceza 
kesilmeden önce üyelerimizi koruma 
altına almış oluyoruz. KİPLAS’ın vizyonu 
bu olduğu sürece varlığını ve etkinliğini 
devam ettirecektir.

Nereye dokunsak kimyaya  
değiyoruz dediniz. Kimya kaç  
sektöre hayat veriyor ve bu  
sektörleri nasıl etkiliyor?
Aklımıza gelen tüm sanayiler kimya  
ile alışveriş içinde. Bunlar arasında 
gıda ve ilaç sanayisinin de ciddi gelişim 
gösterdiğini görüyoruz. Petrokimya 
türevleri gelişiyor. Fakat hammadde bazlı 
baktığımızda kimya sektörü ile çalışan 
şirketlerimizin maliyetinin yüzde 70’i yurt 
dışı kaynaklı satın aldıkları malzemeden 
oluşuyor. Onu 10 puan geriye düşürsek 
bu şirketlerin kârlılıkları artacak ve sektör 
büyümeye devam edecek. 

Kimya sektörü yeni ürün 
geliştirmede ne kadar etkin sizce?
Ne kadar teşvikler verilse de en 
büyük eksikliğimiz Ar-Ge. Şu anda 
dünya ortalamasına bakıldığında, 
kimya sektörünün, cirosunun yüzde 
5’i kadar Ar-Ge payı ayırdığını 
görüyoruz. Türkiye’de bu hala yarım. 
İnsanı geliştirip Ar-Ge’ye 10 kat daha 
fazla harcayabilirsek, katma değeri 
yakalayabiliriz. Kimya yatırımları çok 
maliyetli ve geri dönüşü uzun dönemde 
olabiliyor. İnsan da öyle. Dört beş yıllık 
üniversite sonrası, minimum üç sene de 
staj ve öğrenme süreci dersek, sekiz yılı 
işi öğrenmekle geçiyor. 
Kimya işletmelerinin personel gideri, 
diğer sektörlere göre düşüktür. Çünkü 
yatırımı çok ağır bir sektör. Az ama 
donanımı yüksek olan insanlarla 
çalışılır. Beyaz yaka veya mavi yaka 
fark etmez, bir çalışanın beş yıllık 
deneyimi olmadan çok yüksek bir kimya 
şirketinde çalışması tehlike yaratabilir. 
Otomasyonu yüksek tesislerden 
bahsediyoruz ve bu otomasyonu 
yönetebilecek çalışanlara  
ihtiyaç olacak. KİPLAS’ın yapmış 

olduğu başarılı çalışmalardan bir 
tanesi, kimya sektöründe çalışanların 
dünya normlarına göre standardını 
oluşturmak oldu. Oluşturduğumuz 
bu standardizasyonda eleman 
yetiştirilmesi için, Çalışma Bakanlığı 
ve Milli Eğitim Bakanlığı’na giderek 
devletten altyapının kurulmasını 
talep ettik. Sekiz yıldır uğraşıyoruz ve 
meyvelerini almaya başladık.

Donanımlı işgücü ve otomasyon 
sistemlerine sahip kimya 
sektörünün Endüstri 4.0’a hazır 
olduğunu söyleyebilir miyiz? 
Tekstil gibi yoğun iş gücü olan bir 
sektör olmadığı için kimya sanayisi, 
işsizliğe çözüm sunan bir sektör 
olarak görülmüyor ama sanayinin 
artık nitelikli işgücüne gittiğini ve 
kimya sektörünün de bu anlamda 
öne çıktığını anlatmaya çalışıyoruz. 
Ve bu sektörde dünya devleri ile 
yarışmak istiyorsak, son teknolojilere 
sahip tesisler oluşturmalıyız. Nüfusun 
büyük çoğunluğu genç olan bir ülke 
olduğumuzdan, teknolojiye çok rahat 
ayak uydurabilecek seviyedeyiz.
İşverenler, ilk önce insan diyerek, 

insanın çalıştığı ortamda risk 
oluşturan bölümleri otomasyona 
sokmakla mükellef olmalı. Sosyal 
anlamda herhangi bir kaza 
olmamasını sağlayacak Sanayi 4.0 
ürünlerini kullanmakla mükellefiz. 
İşletmelere öğretmek istediğimiz 
bu. İSG adı altındaki bütün eğitimler 
bunun  
üzerine kurulu. “Korkma ama risk 
gördüğün yerlerde de otomasyondan 
destek al” diyoruz.

Kimya çevre ilişkisini nasıl 
görüyorsunuz? Kimya sektörü 
çevrenin korunması anlamında 
sorumluluklarını yerine  
getiriyor mu sizce?
Kimyanın kirli olduğuna dair bir algı 
var. Bu yanlış bir inanış. Hayatımızın 
her anında kimya var aslında. Organik 
dediğimiz ürünlerde dâhil. Kimya, 
bilinçsiz kullanıldığı zaman çevreyi 
kirletebilir ama aynı zamanda 
temizliyor da. Kendi kendine kalibre 
olabiliyor. Sanayicilerimiz çevre 
anlamında ciddi yatırımlar yapıyor 
fakat yine de her şey tüketicide 
bitiyor. Ülkeler, doğaya saygın tüketici 
kitlesi oluşturabilirse, sanayiler de o 
formata kendini adapte eder. Arz-
talep dengesi meselesi. Bu konuda 
devlet de üzerine düşeni yapıp her 
sene sektöre yeni kurallar getiriyor. 
KİPLAS olarak sürdürülebilirlik bizim 
hassas olduğumuz konuların başında 
geliyor. Bu nedenle Birleşmiş Milletler 
Global Compackt’a sektöründe üye 
olan ilk sendikayız. Kurumun kadın 
istihdamı, sürdürülebilirlik ve çevre 
konusundaki etik değerlerini kimya 
sektörümüze yaymaya çalışıyoruz. 

Kimya sanayisinin yaşadığı  
sıkıntıların başında neler 
geliyor?
Sanayicinin penceresinden 
bakıldığında, ilk sırada insan kaynağı, 
ikinci sırada sermaye geliyor. Sermaye 
eksikliği devam ediyor. Sermeyenin 
yok olmaması için kendini koruyan 
bir sigortacılık sisteminin olması 
gerekiyor. Sigorta kuruluşları kimya 
firmalarını sigortalamaya pek sıcak 
bakmıyorlar. İşletmeler, sigortacılarla 
daha sıkı ilişkiler kurup kimyayı 
korumayı sağlasınlar. Çünkü çok 
ciddi ve uzun dönemli yatırımlar. 
Olası bir kaza durumunda her şeyi 
kaybedebiliyorsunuz. 

KIMYANIN KIRLI 
OLDUĞUNA DAIR 

YANLIŞ BIR ALGI VAR. 
HAYATIMIZIN HER ANINDA 

KIMYA VAR ASLINDA. 
ORGANIK DEDIĞIMIZ 

ÜRÜNLERDE DAHI.

VİZYONER
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KIMYAYA ADANAN  
BIR ÖMÜR
Boya ve kimyaya dayanan sanayici 
bir aileden gelen Feridun Uzunyol, 
Viyana Teknik Üniversitesi İşletme 
Fakültesi ve Lins Üniversitesi’nde 
Finans ve Pazarlama okuduktan 
sonra finans eğitimine New 
York’ta devam etti ve iş hayatına 
bir Amerikan firmasında adım attı. 
Türkiye’ye döndüğünde ise Marshall 
Boya’da oto boyaları pazarlama 
departmanında işe başladı ve 1989 
senesinde Fabrika Müdürü olarak 
kariyerine 10 yıl müdür olarak devam 
etti. 1999 yılında şirketin Genel 
Müdürlüğünü üstlenen Uzunyol, 
Marshall Grubu’nun inşaat boyalarını 
satın alan Akzo Nobel’in Ülke ve 
Bölge Yöneticisi olarak emekli oldu.
Uzunyol emekli olsa da yine 
sektörden kopamadı. Aile şirketi 
olan ve ambalaj üretimi yapan Emin 
İş’te dümene geçti. Emekli olduktan 
sonra sosyal projelere daha çok 
ağırlık verme imkanı yakaladığını 
söyleyen Uzunyol, “Zevkle 
görev aldığım sosyal sorumluluk 
görevlerim var. Depremde yıpranan 
Kocaeli Üniversitesi kampüslerinin 
yenilenmesine yönelik çalışmalarda 
bulunduk ve bugünkü yerine sahip 
olmasına katkılar sağladık” diyor.
Boya Sanayicileri Derneği BOSAD’ın 
kuruluşuna öncülük eden ve halen 
yönetim kurulu üyesi olan Feridun 
Uzunyol, uzun yıllar KİPLAS 
İşverenler Sendikası’nda Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcılığı yaptıktan 
sonra, son bir yıldır Yönetim Kurulu 
Başkanı olarak görev yapıyor. 
Son dönemde hobilerine yönelen ve 
ilgi alanlarını girişimciliğe dönüştüren 
Feridun Uzunyol, katma değerli 
tarım ürünleri üretmek için Ar-Ge 
çalışmaları yürütüyor. Açık deniz 
yelken şampiyonluğu bulunan Feridun 
Uzunyol’un deniz ve yelken sevgisi 
bitmeyen bir tutku olarak devam ediyor. 

SANAYICILERIMIZ ÇEVRE ANLAMINDA CIDDI 
YATIRIMLAR YAPIYOR FAKAT YINE DE HER 
ŞEY TÜKETICIDE BITIYOR. ÜLKELER, DOĞAYA 
SAYGILI TÜKETICI KITLESI OLUŞTURABILIRSE, 
SANAYILER DE O FORMATA KENDINI ADAPTE 
EDER. ARZ-TALEP DENGESI MESELESI.‘‘



Türkiye Kimya Petrol Lastik ve 
Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası 
(KİPLAS), gerek kendi çalışanlarının 

gerekse üye işyerlerindeki çalışanların, 
en temel insani haklarının sağlıklı ve 
güvenli bir çalışma ortamı olduğunun 
bilincindedir. KİPLAS, bu kapsamda, üyesi 
olan ya da olmayan işyerlerinde iş sağlığı ve 
güvenliği risklerini belirleyerek, optimum 
düzeyde sağlıklı ve güvenli bir çalışma 
ortamının sağlanması amacıyla bağımsız 
denetim, gözetim ve rehberlik çalışmaları 
gerçekleştirmektedir.
Bunun en güzel ve somut örneği ise 
Kocaeli Gebze V (Kimya) İhtisas Organize 
Sanayi Bölgesi (GEBKİM) ile KİPLAS 
İktisadi İşletmesi arasında Şubat 2014 
yılının başından beri yürütülen iş sağlığı ve 
güvenliği alanındaki iş birliğidir.  
İlk etapta Kocaeli Gebze V (Kimya) 
İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde 
(GEBKİM) bulunan 20 üye firmada 
başlayan denetimler, yatırım yapan firma 
sayısının artması ile bugünkü durumda 32 
firmada gerçekleştirilmektedir. GEBKİM 
üyesi işyerlerinde periyodik olarak 
gerçekleştirilen denetim sayısı Ekim ayı 
sonu itibariyle 295’e ulaşmıştır.

GEBKİM Bölge Müdürlüğü tarafından 
düzenli olarak hazırlanan denetim 
programları ile her hafta devam eden 
bu denetim modelinin örnek alınması ve 
yaygınlaştırılması için KİPLAS, iş sağlığı 
ve güvenliği bağımsız denetimlerinde 
tecrübeli ve bilgi birikimi yüksek personeli 
ile işverenlerin ve çalışanların sağlıklı ve 
güvenli bir işyeri ortamında bulunmasına 
katkı sağlamayı sürdürecektir.

HABERLER

GEBKIM’DEKI DENETIMLER ARTARAK DEVAM EDIYOR

Yıllık Toplam Ziyaret Sayısı

67 59

86 75

2014 2016

2015 2017
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Oldukça hareketli geçen 2017 
yılı içinde üyelerimiz adına 
yürüttüğümüz görüşmeler 

sonucunda muhatap sendikalarımız 
Petrol İş ve Lastik İş ile toplam 13 
sözleşme bağıtladık. Çalışanlarımız ile 
işverenlerimizin uyumunun devamı için, 
hep birlikte kazanmak için, ülkemizin iş 
barışının kesintisiz sürmesi için özveriyle 
ve şevkle çalışmaya devam edeceğiz.

2017 YILINDA BAĞITLANAN 
SÖZLEŞMELER:
 Üyemiz Mutlu Akü ve Malzemeleri 

Sanayi A.Ş. adına sendikamız 
ile Petrol İş sendikası arasında 
01.01.2017- 31.12.2018 tarihleri arasında 
geçerli olacak toplu iş sözleşmesi 
30.06.2017 tarihinde, 

 Üyemiz Mutlu Plastik ve Ambalaj 
Sanayi Ticaret A.Ş. adına sendikamız 
ile Petrol İş sendikası arasında 
01.01.2017- 31.12.2018 tarihleri arasında 
geçerli olacak toplu iş sözleşmesi 
30.06.2017 tarihinde,

 Üyemiz Petkim-Petrokimya Holding 
A.Ş. adına sendikamız ile Petrol 
İş sendikası arasında 01.01.2017- 
31.12.2019 tarihleri arasında 
geçerli olacak toplu iş sözleşmesi 
22.06.2017 tarihinde,

 Üyemiz DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. adına sendikamız ile Petrol İş 
sendikası arasında 01.01.2017- 31.12.2018 
tarihleri arasında geçerli olacak toplu iş 
sözleşmesi 14.06.2017 tarihinde,

 Üyemiz Gübre Fabrikaları T.A.Ş. adına 
sendikamız ile Petrol İş sendikası 
arasında 01.01.2017- 31.12.2018 tarihleri 
arasında geçerli olacak toplu iş 
sözleşmesi 07.06.2017 tarihinde, 

 Üyemiz Coveris Rigid Turkey 
Ambalaj San. A.Ş. adına 
sendikamız ile Lastik İş sendikası 
arasında 01.01.2017- 31.12.2018 
tarihleri arasında geçerli olacak toplu iş 
sözleşmesi 25.05.2017 tarihinde, 

 Üyemiz Setaş Kimya San. A.Ş. adına 
sendikamız ile Lastik İş sendikası 
arasında 01.01.2017- 31.12.2018 tarihleri 
arasında geçerli olacak toplu iş 
sözleşmesi 16.05.2017 tarihinde,

 Üyemiz Huhtamaki Gıda Servis 
Amb. A.Ş. adına sendikamız ile Lastik 
İş sendikası arasında 01.01.2017 – 
31.12.2017 tarihleri arasında geçerli olacak 
toplu iş sözleşmesi 04.05.2017 tarihinde, 

 Üyemiz Toros Tarım San. ve Tic. 
A.Ş adına sendikamız ile Petrol 
İş sendikası arasında 01.01.2017- 
31.12.2018 tarihleri arasında geçerli olacak 
toplu iş sözleşmesi 19.04.2017 tarihinde,  

 Üyemiz Türk Henkel Kimya San. ve 
Tic. A.Ş. adına sendikamız ile Lastik 
İş sendikası arasında 01.01.2017- 
31.12.2018 tarihleri arasında geçerli olacak 
toplu iş sözleşmesi 18.04.2017 tarihinde, 

 Üyemiz Aktaş Hava Süspansiyon 
Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. adına 
sendikamız ile Petrol İş sendikası 
arasında 01.07.2016- 30.06.2018 tarihleri 
arasında geçerli olacak toplu iş 
sözleşmesi 28.02.2017 tarihinde,

 Üyemiz Ürosan Kimya Sanayi A.Ş.  
adına sendikamız ile Petrol İş sendikası 
arasında 01.09.2016- 31.08.2018  
tarihleri arasında geçerli olacak toplu 
iş sözleşmesi 31.01.2017 tarihinde 
imzalanmıştır.

2018 DÖNEMINDE  
SÖZLEŞMELERI SONA  
ERECEK IŞYERLERIMIZ
Lastik İş Sendikası ile Sözleşmesi Olanlar:
 BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.
 Pfizer İlaçları Ltd. Şti.
 PharmaVision San. ve Tic. A.Ş.
 Polisan Boya San. ve Tic. A.Ş.
 Polisan Kimya San. A.Ş.
 Setaş Kimya San. A.Ş.
 Berke Plastik San. ve Tic. A.Ş. 
 Huhtamaki Turkey Gıda Servisi Ambalajı A.Ş.
 Pulcra Kimya San. ve Tic. A.Ş.
 Procter and Gamble Tüketim Malları A.Ş.
 Trelleborg Çerkezköy Otomotiv San.  

   ve Tic. A.Ş.
 Trıstone Flowtech İstanbul Otomotiv San. ve   

   Tic. Ltd. Şti (Hortum Fab.)

Petrol İş Sendikası ile Sözleşmesi Olanlar:
 Elba Bant San. ve Tic. A.Ş.
 N.V. Turkse Perenco 
 Petlas Lastik San. ve Tic. A.Ş.
 Plastiform Plastik San. ve Tic. A.Ş.
 Jotun Boya San. ve Tic. A.Ş.
 Mecaplast Otomotiv Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.
 Polin Su Parkları ve Havuz Sistemleri A.Ş.
 Thrace Basın Natural Gas (Türkiye) Corporation



HABERLER

KİPLAS, 11 Mayıs tarihinde 
KİPLAS Konferans 
Salonu’nda İŞKUR ve 

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan 
konuşmacıların katılım gösterdiği 
“İstihdam Teşvikleri” konulu bir 
seminer düzenledi.  
   Açılış konuşmasını yaptığı 
seminerde KİPLAS Yönetim 
Kurulu Başkanı Feridun 
Uzunyol, KİPLAS yönetimi ve 
bünyelerindeki üyelerle beraber 
iş hayatındaki başarıları artırmak 
ve olumsuzlukları ortadan 
kaldırabilmek adına seminerler 
yapmaya karar verdiklerini söyleyip 
“Bu ikinci seminerimiz. Seminerleri 
iki gruba ayırdık. Bu gruplardan 
birinin konusunu önceliği insan 
olan ve insanı koruma altına alan 
“iş sağlığı ve güvenliği” ikincisi ise 

hükümetin de desteklemesi ile 
“aktifleşen sanayi” diyerek çalışma 
hayatını “endüstri 4.0” ve “insan” 
kavramlarını bir araya getirerek 
şekillendirmeye çalışıyoruz."
   Seminerin diğer konuşma-
cılarından olan Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal 
Güvenlik Kurumu Kadıköy 
Hizmet Merkezi’nden Recep 
Kurçenli, Yalçın Zorba, Gülhanım 
Uslu Art ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı İŞKUR Genel 
Müdürlüğü Kadıköy Hizmet 
Merkezi’nden Aziz Doğan ve 
Eren Keser ise genel olarak 
İŞKUR ve SGK’nın sağladığı 
hizmetler ve bu hizmetlerden 
yararlanmak için gerekli olan 
prosedürlerden ve yasal 
süreçlerden bahsettiler. 

16 Mart 2017 tarihinde, KİPLAS Konferans 
Salonu’nda “Kalıcı Organik Kirleticilere 
İlişkin Yönetmelik Taslağı”nın 

petrokimya sektörüne olan yansımalarının 
tartışıldığı bir seminer düzenlendi.  
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, sosyal 
ve ekonomik etkiler dikkate alınarak, Türkiye'de 
ulusal ve bölgesel düzeyde AB Kalıcı Organik 
Kirleticiler (KOK – POP) Tüzüğü’nün etkin 
bir şekilde uygulanması için gerekli kapasiteyi 
sağlamak amacıyla yürütülen “Kalıcı Organik 
Kirleticiler Tüzüğü’nün Uygulanması için Teknik 
Destek Projesi” kapsamında “Kalıcı Organik 
Kirleticilere İlişkin Yönetmelik Taslağı” hazırlandı.  
Kalıcı organik kirleticilerin çevre ve insan sağlığına 
küresel ölçüde etkisinin olması; yasaklama, 
kısıtlama, stok bildirimi, emisyon azaltma ve atık 
yönetimi hükümlerinin yer alması nedeniyle, 
KİPLAS yönetimi de söz konusu yönetmeliğin 
sektöre yansımalarını masaya yatırdı.
Seminere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Çevre 
Yönetimi Genel Müdürlüğü, Kimyasallar Yönetimi 
Dairesi Başkanlığı, Öncelikli Kimyasallar Yönetimi 
Şube Müdürlüğü’nden Şube Müdürü Vekili Bursev 
Doğan Artukoğlu ile Çevre ve Şehircilik Uzmanı 
Ertan Öztürk konuşmacı olarak katıldı.  Her 
iki konuşmacı kalıcı organik kirleticilere ilişkin 
uluslararası sözleşmelerden, mevzuatlardan,  
taslağın içeriğinden ve nasıl hayata geçirileceğinden 
bahsetti. Seminer, katılımcıların konuşmacılara 
sorduğu sorularla son buldu. 

ISTIHDAM TEŞVIKLERI  
SEMINERI GERÇEKLEŞTIRILDI

“KALICI ORGANIK KIRLETICILERE ILIŞKIN 
YÖNETMELIK” KIPLAS’TA TARTIŞILDI 
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Birleşmiş Milletler Global 
Compact’in insan hakları, 
çalışma standartları, 

çevre ve yolsuzlukla 
mücadele ile ilgili on ilkesini 

desteklediğini belirterek, Global Compact 
imzacısı olmayı 4 Ağustos 2015’te taahhüt 
eden KİPLAS, 22 Eylül 2015 tarihinden beri 
de Global Compact imzacısı. Buna göre 
KİPLAS, UN Global Compact ve ilkelerini 
stratejilerinin, kültürünün ve günlük 
faaliyetlerinin bir parçası haline getirmeyi 
ve özellikle “Binyıl Kalkınma Hedefleri” 
başta olmak üzere, Birleşmiş Milletler’in 
diğer geniş kapsamlı kalkınma hedeflerinin 
geliştirilmesini destekleyen iş birliği 

projelerinde yer almayı taahhüt ediyor.  
Bu doğrultuda KİPLAS tarafından 
hazırlanan Küresel İlkeler Sözleşmesi 
Sorumluluk Bildirimi de yayınlandı:  
www.unglobalcompact.org 

“KÜRESEL ILKELER SÖZLEŞMESI” NEDIR?
BM Küresel İlkeler Sözleşmesi, sürekli 
rekabet içindeki iş dünyasında ortak 
bir kalkınma kültürü oluşturmak üzere 
evrensel ilkeler öneren yenilikçi bir 
kurumsal sorumluluk yaklaşımıdır. 
Vizyonu, “sürdürülebilir ve kapsamlı 
küresel ekonomi” olan sözleşmeye  
taraf olmak tamamen gönüllülük  
esasına dayanmaktadır.

KÜRESEL ILKELER 
SÖZLEŞMESI 

SORUMLULUK 
BILDIRIMI 

YAYINLANDI

ULUSAL MESLEKI YETERLILIK SISTEMI 
ÇALIŞMALARI DEVAM EDIYOR

Kimya sektöründe Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal 
Yeterlilikleri hazırlamada öncülük ederek 25 Mart 2009 
tarihinde imzalanan bir protokol ile 19 kurum ve kuruluşu bir 

araya getiren KİPLAS, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından 
yetkilendirildi. KİPLAS, bugüne kadar ortaklarıyla birlikte kimya, 
boya, kompozit, plastik, akaryakıt, ilaç ve kauçuk sektörleri için 
toplam 22 Ulusal Meslek Standardı ve 11 Ulusal Yeterlilik hazırladı. 
Çalışmalar, ihtiyaçlar doğrultusunda ele alınarak devam ediyor.
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Bizler sizi Türkiye’nin en eski 
ilaç firmalarından biri olan 
Santa Farma Yönetim Kurulu 
Başkanı olarak zaten tanıyoruz. 
Ancak sizin hem ülkemiz hem de 
dünya açısından çok önemli bir 
unvanınız daha var. “Uluslararası 
İşverenler Teşkilatı (IOE)” 
başkanısınız ve IOE başkanlığına 
seçilen ilk Türk iş adamısınız. 
Bize bu teşkilattan ve  
başkanlık sürecinden  
biraz bahseder misiniz? 
Öncelikle IOE’nin ekonomik olmaktan 
öte sosyal ve endüstriyel ilişkiler 
konularında uzmanlaşmış bir kurum 
olduğunun altını çizmek isterim. 
Uluslararası sendikal ilişkilerin tamamı 
bu kurumdan geçmektedir. IOE, 
tüm dünya işverenlerini Uluslararası 
Çalışma Teşkilatı’nda (ILO) ve 
Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki 
tüm kurumlarda temsil etmektedir.
Merkezi Cenevre’de bulunan 
IOE, kendisini iş dünyasının ve 
işverenlerin dünyadaki en büyük  
ağı olarak tanımlıyor.
1920 yılından bugüne faaliyet gösteren 
ve 145 ülkedeki 157 ulusal işveren 
teşkilatının üyesi olduğu IOE’nin 
çalışma konuları arasında; iş ve insan 
hakları, çocuk işçiliği, kurumsal sosyal 
sorumluluk, afet riskinin azaltılması ve 
kurtarma, çeşitlilik, istihdam, çevre ve 
iklim değişikliği, zorla çalıştırma, işin 
geleceği, cinsiyet, HIV/AIDS,  
kayıt dışı ekonomi, uluslararası 
endüstriyel ilişkiler, uluslararası  
çalışma standartları, çalışma teftişleri, 
göç, iş sağlığı ve güvenliği, beceri ve 
eğitim, KOBİ’ler, sosyal diyalog,  
sosyal koruma, sürdürülebilirlik,  
genç işsizliği bulunuyor.
IOE; dünya işverenlerini, Uluslararası 
Çalışma Teşkilatı (ILO), Avrupa 
Komisyonu, Birleşmiş Milletler Küresel 
İlkeler Sözleşmesi (Global Compact), 
OECD nezdinde Sanayi ve İş Dünyası 

İstişare Komitesi (BIAC), Avrupa 
Konseyi, ISO, G20, Uluslararası Göç 
Örgütü (IOM), Birleşmiş Milletler, 
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Dünya 
Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü’nde 
(WTO) temsil ediyor.
1977 yılında Türkiye Kimya Petrol 
Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri 
Sendikası’na Yönetim Kurulu Üyesi 
seçilmemle başlayan çalışma hayatı 
ve sosyal politikalar alanındaki 
çalışmalarım başta TİSK olmak üzere, 
Türkiye İlaç Sanayii Derneği, TOBB İlaç 
Sanayi Sektör Kurulu, İstanbul Sanayi 
Odası, AB Karma İstişare Komitesi 
Türkiye Kanadı ve kuruluşundan bu 
yana G20’nin işveren kanadı olan B20 
İstihdam Görev Gücü’nde aldığım 
çeşitli görevlerle 40 yıldır devam 
etmektedir. Bu çerçevede IOE’de uzun 
yıllardır gerek G20 ve B20 süreçlerinde 
gerek Uluslararası Çalışma Teşkilatı 
toplantılarında aktif görev yaptım.

IOE nezdinde bu dönem Avrupa 
ve Orta Asya ülkeleri üye 
teşkilatlarından bir başkanın 
seçilecek olması nedeniyle bütün 
Avrupa ve Orta Asya ülkelerinin 
işveren temsilcilerinin oybirliğiyle 
IOE başkanlığına aday gösterildim. 
4 Kasım 2016 tarihinde İsviçre’nin 
Cenevre kentinde yapılan seçimde ise 
yine oy birliği ile başkan seçildim. IOE 
Başkanlığı görevini 2017’nin Haziran 
ayında Cenevre’de gerçekleştirilen 
IOE Genel Kurulu’nda Arjantinli 
Daniel Funes de Rioja’dan devraldım.
Üç yıl sürecek IOE Başkanlığım 
süresince aşağıdaki konularda 
çalışmalarımı sürdürmeyi planlıyorum: 

 Öncelikle dünyada yaşanan 
ekonomik ve sosyal kırılmalara; 
barışçıl, insani ve acil çözümler 
bulmak. Tüm bunları ise hükümet, işçi 
ve işveren sosyal diyaloğu süreçleriyle 
gerçekleştirmek.

 Dünyada süregelen göç, fakirlik 
ve geri kalmışlık gibi sorunlara dair 
işverenlerin katkılarını ve çözüm 
önerilerini sunmak.

 Çalışma hayatında süregelen 
eşitsizlik, iş sağlığı ve güvenliği, yabancı 
düşmanlığı, kadın istihdamı gibi 
sorunlarda işveren kesimi olarak atılan 
adımları daha da ileriye taşımak.

 İşçi ve işverenler arasında gelişen 
diyalog ve iş birliğini artırmak. 

IOE Başkanı olarak aynı 
zamanda Türkiye’yi de 
uluslararası platformlarda temsil 
ediyorsunuz. Bu kapsamda, 
endüstriyel ilişkiler/sosyal 
politikalar açısından neredeyiz? 
IOE Başkanı kimliğinizle bu 
konularda ülkemizin zayıf ve 
kuvvetli yanlarına ilişkin ne 
söyleyebilirsiniz?
Türkiye, endüstriyel ilişkiler alanında 
uzun yıllara dayanan bir geleneğe 
sahiptir. 1950'lerde, önce işçi 

ULUSLARARASI İŞVERENLER TEŞKİLATI (IOE) BAŞKANI  
EROL KIRESEPI

DIJITALLEŞME VE OTOMASYON  
ÇALIŞMA HAYATINI ŞEKILLENDIRIYOR

IŞÇI, IŞVEREN VE HÜKÜMET 
ARASINDAKI DIYALOĞU 
ARTIRMAK VE ÇALIŞMA 

HAYATINDAKI SORUNLARA 
ÇÖZÜM SUNMAK IÇIN 
ÇALIŞMALAR YAPAN 

ULUSLARARASI IŞVEREN 
TEŞKILATI’NIN (IOE) 

BAŞKANLIĞINI YAPAN EROL 
KIRESEPI, ÇALIŞMA HAYATINA 
YÖNELIK PEK ÇOK KURULUŞ 

VE TEŞKILATTA GÖREV ALIYOR.



sendikalarının, ardından da işveren 
sendikalarının ortaya çıkması ile 
toplu iş ilişkilerinin ilk örnekleri 
ortaya çıkmıştır. 1960'lardan itibaren 
işçi ve işveren sendikalarında 
kurumsallaşma başlamıştır. Son 60 
yılda çalışma barışını sarsan birçok 
olayla karşılaşmamıza rağmen, 
işçi ve işveren kuruluşlarının genel 
olarak üzerlerine düşen sorumluluk 
çerçevesinde ülke yararlarını 
gözeterek hareket ettiğinden söz 
edebilmekteyiz. Bugün işletmelerin 
ayakta kalması için işçi ve 
işverenlerin birçok işyerinde birlikte 
hareket ettiğini görmek, gelecek  
için umut verici. 
Ülkemizin endüstriyel ilişkiler 
açısından güçlü ve zayıf yönlerini 
değerlendirecek olursak; en güçlü 
yönümüzün küresel ekonomi 
içindeki rekabetçi ve dinamik 
yerimiz olduğu düşüncesindeyim. 
Günümüzde hiçbir işletmenin dış 
pazarları veya küresel rekabet 
koşullarını dikkate almaksızın 
üretim yapmak gibi bir lüksü 
bulunmamaktadır. Küresel 
ekonomide ayakta kalabilmek için 
işletmelerin kurumsallaşmayı ve 
sürdürülebilirliği ön plana alması 
gerekmektedir. Küresel rekabetin 
bir parçası olmak önemli fırsatlar 
yarattığı kadar büyük sorunları 
da beraberinde getiriyor. Bu 
noktada genç nüfusumuzun 
varlığını da güçlü yönlerimiz içinde 
değerlendirmek istiyorum. Ancak bu 
işgücü potansiyelini doğru şekilde 
değerlendirmek için bütüncül ve 
uzun erimli bir eğitim planlamasına 
ihtiyacımız var. 
Endüstriyel ilişkilerin temel 
taraflarını teşkil eden işçi ve işveren 
sendikalarının birkaç istisna dışında 
istenen güce ulaşamamasını zayıf bir 
yön olarak değerlendirebileceğimizi 
düşünüyorum. Bu alanda kapasite 
gelişimine büyük ihtiyaç olduğu 
kanaatindeyim. Başkanı olduğum 
IOE bünyesinde de işveren 
kuruluşlarının sunduğu hizmetleri 
artırmaya ve kapasitelerini 
geliştirmeye yönelik faaliyetlere 
ağırlık vermekteyiz. 

Dünya son 10 yıl içinde çok büyük 
değişimlere sahne oldu. Yakın 
coğrafyamızda ve bölgemizde 

de pek çok sarsıcı olay oldu. 
Bunlardan biri de şüphesiz Suriye 
meselesi ve yaşanan büyük 
göç dalgası. Türkiye İşveren 
Sendikaları Konfederasyonu’nun 
ülkemizdeki Suriyeliler konusunda 
çalışmaları olduğunu biliyoruz. 
Bundan bahseder misiniz?
Göç olgusu dünyada çok farklı şekillerde 
tartışılan bir kavram. İşgücünün 
mobilizasyonu farklı şekillerde karşımıza 
çıkabiliyor. Bu süreç, önemli fırsatlar 
içermekle birlikte yeni ve karmaşık 
sorunlara da yol açıyor. Ancak geldiğimiz 
noktada Türkiye açısından durumu 
değerlendirecek olursak, üç milyonun 
üzerinde Suriyeli barındıran ülkemizin 
büyük bir insani ve ekonomik sorunla 
karşı karşıya olduğunu kabul etmemiz 
gerekiyor. Türkiye'nin Suriyeliler için 
aktardığı 30 milyar dolar tutarındaki 
kaynağa karşılık, uluslararası alanda 
gereken desteği aldığından söz etmek 
mümkün değildir. Özellikle uluslararası 
camianın ortak sorumluluk ve 
fedakarlıkların denkleştirilmesi ilkeleri 
çerçevesinde hareket etmesinde yarar 
görüyorum. 
Göç politikalarının, bütüncül ve göçe 
kaynaklık eden koşulların ortadan 
kaldırılmasına yönelik politikalarla 
desteklenmesinde yarar görüyorum. 
Burada göçmenlerin işgücü piyasalarına 
katılımlarını destekleyecek eğitim 
ve aktif işgücü programlarının da 
işletilmesinde yarar var. 

Türkiye, 2015’te G20 oluşumunun 
başkanlığını yürütmüştü.  Bu 
oluşum içindeki “B20 (Business 
20) İstihdam ve Eğitim Görev 
Gücü”nde vazife yapmıştınız. Bu 

yıl G20 Başkanlığı Almanya’da 
ve siz de B20 İstihdam ve 
Eğitim Görev Gücü’nün eş 
başkanısınız…
G20 Türkiye dönem başkanlığının 
en önemli konularından biri 
kapsayıcılıktı. Aradan geçen 
iki yılda B20 ve G20’nin 
kapsayıcılık anlamında geldiği 
noktadan memnun olduğumuzu 
söyleyebilirim. Türkiye’nin 
başkanlığının getirdiği en 
önemli katkılardan biri G20’nin 
gelişmekte olan ülkeler için daha 
anlamlı hale gelmesi oldu. 
Türkiye’nin başkanlığı döneminde 
öne çıkan bir diğer önemli konu da 
KOBİ’lere özel önem verilmesiydi. 
G20’nin genellikle çok uluslu 
şirketlerin bir araya geldiği bir 
platform algısına sahip olduğu 
düşünüldüğünde, bunun önemi 
daha iyi anlaşılabilir. Türkiye 
başkanlığı bunu değiştirerek, 
KOBİ’lerin sorunlarının küresel bir 
platformda tartışılmasının önünü 
açtı. KOBİ’lerin küresel değer 
zincirlerine entegre edilmesine 
yönelik olarak çok önemli katkıları 
oldu. Sonraki başkanlıklar da 
bu katkıların üzerine yenilerini 
koyacaklardır.
Üçüncü önemli katkımız, ilk B20 
dijital ekonomi platformunun 
hayata geçirilmesi oldu. Ayrıca 
dijitalleşme de G20’nin yeni bir 
gündem maddesi olarak önerildi. 
Bu üç unsurun dışında Türkiye’nin 
B20’de yaptığı önerilerin Çin ve 
Alman başkanlık dönemlerinde 
yavaş da olsa somut sonuçlara 
dönüştüğünü görüyoruz. B20 
olarak söz konusu dönemde 
G20’ye istihdam olanaklarını 
artıracak bir çalışma ortamına 
odaklanma, emek piyasasında 
kapsayıcılığı ve dinamizmi artırma 
hedefine bağlı olarak kadın ve 
yeni mezun istihdamını artırmaya 
odaklanma, inovasyon çağı ve 
takip eden dijital dönüşüm  
altında mesleki yeterliliklere  
dair yeni eğitimler geliştirilmesi  
gibi tavsiyelerde bulunmuştuk. 
Tüm bu konularda belirli  
adımlar atıldıysa da ilerlemenin 
halen yavaş olduğunu 
söyleyebiliriz. Bu durumun 
değişeceğini umut ediyorum.

KIPLAS'IN TEMSIL  
ETTIĞI SEKTÖRE BIÇILEN 

STRATEJIK DEĞER, 
ÜYELERININ BEKLENTILERI 

DOĞRULTUSUNDA KIPLAS’IN 
MISYONUNA YANSIMAKTA 

VE KURUMUN 
ÖNEMINI DAHA DA 
ARTIRMAKTADIR.

Tüm dünyada yaygın biçimde 
Endüstri 4.0 diye ifade 
edilen yepyeni bir “çalışma 
ve üretim ilişkisi” dönemine 
girdiğimiz ya da gireceğimizden 
bahsediyoruz. Ancak kafalar da 
biraz karışık gibi. Siz bu konuda 
ne düşünüyorsunuz? Çalışma 
hayatının geleceği ne olacak?
Çalışma hayatının geleceği konusu, 
uluslararası alanda uzun süredir 
tartışılıyor. Mevcut çalışma ilişkileri 
teknolojik yenilikler, dijitalleşme ve 
otomasyon süreçleri sonucunda 
tarihte emsali görülmemiş bir 
hızla değişiyor. Bu değişime 
ayak uydurmakta tüm ülkelerin 
zorlandığını görüyoruz. Ancak 
burada bu zorlu sürecin nasıl 
yönetileceği noktasında küresel 
çalışmalardan yararlanmak mümkün.
Burada IOE'nin küresel ölçekte 
çalışma hayatının geleceğine ilişkin 
beklentileri ve araştırmalarından 
söz etmekte yarar görüyorum. Zira, 
uluslararası alandaki tartışmaların 
yerel düzeydeki değişime de katkı 
sağlayacağı düşüncesindeyim.
Bu çerçevede, iş dünyasının 
beklentilerine uygun olarak IOE 
bünyesinde “çalışma hayatının 
geleceği” üzerine geniş bir çalışma 
başlattık. İşveren teşkilatları ve 
şirketlerden oluşan özel bir IOE 
Görev Gücü oluşturarak, işveren 
kesiminin küresel ölçekte bilgi 
ve deneyimlerini topladık. Görev 
Gücü’nün çıktılarını baz alarak 
yaptığımız iki ayrı çalıştay sonunda 
çalışma hayatındaki yeni eğilimleri 
değerlendiren "Çalışma Hayatının 
Geleceğini Anlamak" başlıklı bir 
rapor hazırladık ve raporumuzu bu 
alandaki tüm paydaşlara sunduk. 
IOE olarak bir diğer önceliğimiz de ILO 
nezdinde konuyla ilgili tartışmalarda 
iş dünyasının beklentilerini dile 
getirmekti. Bu kapsamda ILO 
çerçevesinde oluşturulan  
Küresel Komisyon çalışmalarına 
ve uluslararası toplantılara katılım 
sağladık. Çalışmalarımızda yeni 
dönemin barındırdığı yeni  
fırsatları değerlendirmeyi ve özel 
sektör için inovasyon, dijitalleşme  
gibi konseptlerle bağlantılı iyi 
uygulamaları ortaya koymayı 
hedefledik. 
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Geçtiğimiz hafta ILO 10. 
Avrupa Bölge Toplantısı (ERM) 
Türkiye’de gerçekleştirildi. 
Bu önemli toplantıya ilişkin 
aktarımlarınız neler olur?
İstanbul’da 2-5 Ekim 2017 tarihlerinde 
gerçekleştirilen “Uluslararası Çalışma 
Teşkilatı Avrupa ve Orta Asya Bölge 
Toplantısı” çerçevesinde çalışma 
hayatının geleceği ve ILO'nun 
bölgedeki öncelikleri üzerine işçi, 
işveren ve hükümet taraflarının 
katılımı ile geniş kapsamlı bir 
değerlendirme yapma fırsatı bulduk. 
Toplantıya Türk hükümetini temsilen 
Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımı, 
konuya verilen önemi göstermesi 
açısından anlamlıydı. 
Toplantı sonunda tüm katılan tarafları 
memnun eden bir sonuç metninin 
kabulü de sosyal diyalog açısından 
önemli bir başarı göstergesiydi. 
ILO’nun 2019 yılında yüzüncü yılını 
kutlayacak olması münasebetiyle 
“Yüzyıl İçin İstanbul İnisiyatifi” olarak 
adlandırılan sonuç metninde, işçi, 
işveren ve hükümetler arasında 
dengeleri gözeten bir dilin hakim 
olduğunu gördük. İşverenlerin 
ihtiyacı olan inovasyon, yeni istihdam 
modelleri, sürdürülebilir işletmeler 
gibi kavramlar yanında işçilere yönelik 
koruyucu düzenlemeler, eşitlik gibi 
hususlara da yer verilmesi ILO'nun 
yerleşik teamüllerine uygun olarak 
kapsayıcı bir uzlaşı olduğunu  
ortaya koyuyor. 

Son olarak; çok uzun süredir 
KİPLAS yönetimindesiniz. 
KİPLAS sizin için ve Türk Kimya 
Sektörü ve çalışma hayatı için  
ne ifade ediyor? 
KİPLAS’ın bana ne ifade ettiği ile 
ilgili sorunuz, benim için çok hassas 
ve anlamlı bir soru oldu. KİPLAS 
yönetimine bundan tam 40 yıl önce, 
1977 yılında girdim. Bu kurumdaki 
görev süresi ile kendi işimdeki görev 
süresi hemen hemen eşit.
İlgili dönem içinde hem Türk çalışma 
hayatının yabancısı olduğu endüstriyel 
ilişkiler sisteminin yaşama geçmesine 
tanık oldum hem de bu tanıklığı, 
Refik Baydur gibi çalışma hayatının 
gurusunun yanında yapmış oldum. 
Bana pek çok bilgi ve deneyim 
kazandıran bu iki olguyu hayatımın 

önemli kilometre taşları arasında 
saymaktayım.
Türkiye, 1964 yılında Batı’da yaşanmış 
olan sanayileşme sürecine benzer bir 
süreçten geçmeden endüstriyel ilişkiler 
sistemine geçmiş, daha doğrusu bu 
sistemi ithal etmiştir. Endüstriyel ilişkiler 
sistemi sınai devrimin ürünüdür. Sınai 
devrim sırasında toplumsal olarak 
yaşanan pek çok sıkıntıya çözüm için 
oluşturulmuş üçlü bir yapıdır. Türkiye 
yabancısı olduğu bu sisteme geçişte 
epey zorlanmıştır. 1970-1980 yılları 
arasında gerçekten çok sıkıntılı günler 
geçirmiş, mal ve hizmet üretiminde 
büyük kayıplara uğramıştır.
İşte, bu yıllarda rahmetli Refik 
Baydur, barışçı işveren kimliği ile 
farklı bir yaklaşım izlemiştir. Kavga ile 
sorunların çözülemeyeceğini yaşadığı 
süre boyunca bıkmadan usanmadan 
savunmuş ve hepimize örnek olmuştur. 
Yine o dönemlerde KİPLAS‘ın misyonu 
barışçı ve uzlaşmacı bir kurum 
olarak kendiliğinden kabullenilmiştir. 
Daha sonra bu misyonu Başkanlığı 
döneminde TİSK’e de taşımıştır. 
Kendisini her zaman rahmetle anıyorum  
KİPLAS’ın da doğal olarak dahil olduğu 
bu üçlü sistemin oyuncuları, aradan 
geçen zaman zarfında ülkemizin 
sosyoekonomik altyapısını sağlam 
temellere oturtmak ve üretimin 
sürekliliğini sağlamak için her türlü 
çabayı göstermek zorunda olduklarını 
anlamışlardır.
KİPLAS’ın temsil ettiği sektör, tüm 
dünya ekonomileri tarafından stratejik 
öneme sahip sektörlerden biri olarak 
kabul edilmektedir. Sektöre biçilen 
stratejik değer, üyelerinin beklentileri 
doğrultusunda KİPLAS’ın misyonuna 
yansımakta ve kurumun önemini daha 
da artırmaktadır.
Yıllardan beri bu mekanizmanın 
içinde rol almış biri olarak, KİPLAS ve 
diğer işveren sendikaları ile TİSK’in 
endüstriyel ilişkiler sistemi içinde 
denge ve iş barışı sağlayıcı rollerini 
iyi oynamaya çalıştıklarını görmüş ve 
yaşamış bulunmaktayım.
Tüm mal ve hizmet üreticilerinin 
gelecekte yaşayabilmeleri için sosyal 
tarafların sağ duyularına güveniyor, sosyal 
sorunların sosyal diyalogla çözüleceğine 
karşı inancımı koruyor ve elbette yıllara 
dayanan donanımı ve birikimi nedeni ile 
sektör temsilcimiz KİPLAS’a çok önem ve 
değer veriyorum. 
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1951 yılında İstanbul’da 
doğan Erol Kiresepi, 1973 
yılında Boğaziçi Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi Kimya 
bölümünden mezun olmuştur. 
Ardından 1975 yılında aynı 
üniversiteden İşletme yüksek 
lisansı derecesini almıştır.
Santa Farma İlaç Sanayii 
A.Ş.’nin Yönetim Kurulu 
Başkanlığını yürüten Erol 
Kiresepi, aynı zamanda Gürel 
İlaç Ticaret A.Ş. ve Palmer İlaç 
Ticaret A.Ş.’nin Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Murahhas Üyesi’dir. 
Erol Kiresepi, 1977 ve 2003 
yılları arasında KİPLAS İşveren 
Sendikası’nda Yönetim Kurulu 
Üyesi olarak görev almıştır. 
2003 yılından bu yana ise 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
olarak görev yapmaktadır.
1983-2014 döneminde Türkiye 
İlaç Sanayii Derneği’nde (TİSD) 
Yönetim Kurulu Üyesi olarak 
görev yapan Kiresepi, 1994 
yılından bu yana Türkiye Odalar 
Birliği’nde İlaç Sanayi Sektör 
Kurulu Üyesi, 2001 yılından bu 
yana İstanbul Sanayi Odası’nda 
Meslek Komitesi Üyesi ve 2009 
yılından bu yana da İstanbul 
Sanayi Odası Meclis Üyesidir. 
Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu’nda (TİSK), 
1993 ve 1998 yılları arasında 
Denetleme Kurulu Üyesi, 
2002-2008 yılları arasında 
Yönetim Kurulu Üyesi olarak 
görev yapmıştır. 2014-2016 
döneminde TİSK Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili olarak 
görev yapan Kiresepi halen 
Yönetim Kurulu Üyeliği görevini 
sürdürmektedir.
2004-2013 yılları arasında 
TİSK Dış İlişkiler Komisyonu 
Üyesi, 2014’ten bu yana ise aynı 
komisyonun başkanı olarak 
Türk işverenlerini uluslararası 
platformlarda temsil 
etmektedir. Aynı zamanda 
2004 yılından beri Türkiye 
Avrupa Birliği Karma İstişare 

Kurulu (KİK) Üyesi’dir. 
2011 yılından itibaren TİSK’i 
G20 ve B20 sürecinde 
temsil etmektedir. Bu süreç 
kapsamında, 2011 yılı G20 
Fransa Dönem Başkanlığında 
ve 2013 yılı G20 Rusya Dönem 
Başkanlığında sürdürülen 
çalışmalarda, işveren kanadını 
temsil eden B20’nin İstihdam 
Görev Gücü’nde üye olarak 
görev almıştır. Ayrıca 2013’te 
B20 İstihdam Görev Gücü’nü 
temsilen, G20 İstihdam 
Görev Gücü ve G20 Çalışma 
Bakanlarının yer aldığı 
muhtelif platformlarda dünya 
işverenlerini temsil etmiştir. 
Erol Kiresepi, 2014 yılında 
Avustralya’nın ev sahipliğini 
yaptığı G20 Dönem Başkanlığı 
sürecinde yürütülen 
çalışmalara yön vermek 
amacıyla, uluslararası 
arenadaki CEO’lardan oluşan 
CEO Forumu’na seçilmiş ve 
2014’te de B20 İstihdam 
Görev Gücü Üyeliğine tekrar 
davet edilmiştir. Ayrıca 
2013’te olduğu gibi 2014’te 
de B20 İstihdam Görev 
Gücü’nü temsilen, G20 
İstihdam Görev Gücü ve G20 
Çalışma Bakanlarının yer 
aldığı muhtelif platformlarda 
dünya işverenlerini temsil 
etmiştir. 2015 yılında G20 
Türkiye Dönem Başkanlığı 
çerçevesinde oluşturulan B20 
Türkiye Yürütme Kurulu’nun 7 
üyesinden biri olarak hükümet 
tarafından tayin edilen Erol 
Kiresepi, halen B20 İstihdam 
Görev Gücü’nde görev yapmaya  
devam etmektedir. 2017 
Almanya G20 dönem 
başkanlığında B20 İstihdam 
ve Eğitim Görev Gücü 
Eş Başkanlığı görevini 
üstlenmektedir.
Erol Kiresepi, Haziran 2017’den 
beri Uluslararası İşveren 
Teşkilatı (IOE) Başkanı olarak 
görev yapmaktadır. 

ÇALIŞMA HAYATINA YÖN VERIYOR…



PETROKIMYADA
HEDEF

DIŞA BAĞIMLILIĞI
AZALTMAK

MERCEK

23

PETROKIMYA SEKTÖR 
TEMSILCILERININ UZUN 
YILLARDIR VERDIKLERI 

MÜCADELE SONUÇ VERDI. 
HÜKÜMET, CARI AÇIĞININ 

BEŞTE BIRINI OLUŞTURAN 
PETROKIMYAYI ORTA 

VADELI PROGRAMA DAHIL 
EDEREK ÖNCELIĞE ALDI. 

KURULACAK YENI BÜYÜK 
RAFINERI TESISLER 

ILE ITHAL EDILEN BAZI 
ARA MAMUL VE MAMUL 
ÜRÜNLER IÇ PAZARDAN 

KARŞILANACAK. 

Günlük yaşamın her 
anında kullandığımız ve 
dokunduğumuz birçok ürünün 
hammaddesinde petrokimya 

bulunuyor. Özellikle tüketimin arttığı 
gelişmekte olan ülkelerde petrokimya 
stratejik sanayi olarak öne çıkıyor. 
Petrokimya endüstrisi dünya genelinde 
toplam 2,2 trilyon dolarlık bir ticaret 
hacmine sahip. Çin 125 milyar dolarlık 
petrokimya ürünleri ihracatıyla sektörde 
dünya lideri konumunda bulunuyor. 
Türkiye ise kimya sanayisinde dünyanın 
en büyük 14'üncü pazarı olarak öne 
çıkıyor. 2016 yılı TÜİK verilerine 
göre Türkiye'nin 56 milyar dolarlık 
dış ticaret açığının 11 milyar dolarını 
petrokimya sektöründeki dış ticaret açığı 
oluşturuyor. “Türkiye, önündeki 20 yıllık 
perspektifinde kimya sektörünü tüketici 
formatından, üretici formata geçirmek 
mecburiyetinde” diyor Türkiye Kimya 
Petrol Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri 
Sendikası Yöneti Kurulu Başkanı Feridun 
Uzunyol, nihayet kimya sanayisinin 
vizyonu ve stratejisi olan stratejik bir 
sektör haline geldiğinin altını çiziyor.

11 
MİLYAR DOLAR
PETROKIMYAYA  

DAYALI OLUŞAN YILLIK 
CARI AÇIK

%25
ÜRETILEN TÜM  

KIMYASAL ÜRÜNLERIN 
PETROKIMYA  
AIT YÜZDESI



MERCEK

YURT IÇI TALEBI KARŞILAMA  
ORANI SADECE %18
Petrokimya sanayi, ana hammadde 
olarak petrol rafinerilerinden elde 
edilen nafta, sıvılaştırılmış petrol 
gazı (LPG), gas yağı gibi petrol 
ürünlerini veya gaza dayalı temel 
girdileri kullanarak plastik, lastik, 
elyaf hammaddeleri ve diğer organik 
ara ürünleri üreten, geniş bir üretim 
yelpazesine sahip, büyük ölçekli, 
sermaye ve teknoloji yoğun bir sektör 
olarak kabul ediliyor. Petrokimya 
sektörü otomotiv, ambalaj, elektronik, 
inşaat, tekstil, tarım gibi çok sayıda 
sektöre girdi üretiyor. Türkiye’nin çok 
geç kaldığı petrokimya sanayisinin 
ilk yatırımları, 1960 yılına dayanıyor. 
1965 yılında ilk petrokimya sanayinin 
kurulmasıyla beraber sektör, Türkiye’de 
hızlı bir gelişim gösterse de hak ettiği 
ilgiyi ve desteği göremedi. Bugün 
Türkiye’de üretilen tüm kimyasal 
ürünlerin yüzde 25’i petrokimya 
sektörüne ait fakat aradan geçen 
yarım asırlık süre sonrası dahi, birçok 
sektörün ihtiyaç duyduğu hammadde 
ve ara ürün ithal ediliyor.
Yurt içi talebi karşılama oranının 
ürünlere göre değiştiğini ifade eden 
Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, 

“Kapasitesinin yüksek olduğu Alçak 
Yoğunluk Polietilen ve PA gibi 
ürünlerimizde yurt içi talebi karşılama 
oranı yüzde 60 ve daha üzerinde iken, 
bazı ürünlerde bu oran yüzde 10’a kadar 
düşebiliyor. Petkim’in ürettiği ürünler 
bazında ortalama olarak yurt içi talebi 
karşılama oranı 2016 yılı itibarı ile yüzde 
18 olarak gerçekleşti” diyor.

YENI TESISLER GELIYOR
Kimya sektör temsilcileri, ara malı 
ithalatını azaltmak için üretim 
altyapısının geliştirilmesi noktasında 
yıllardır siyasi otoriterlere önerilerde 
bulunuyordu. Çünkü bugün sadece 
Petkim’in faaliyet gösterdiği ve ihtiyacın 
sadece yüzde 15’inin karşılandığı 
petrokimya alanında yeni yatırımların 
yapılması gerekiyordu. Petkim’i satın 
alan Socar, sektörün bu beklentisini 
bir nebze de olsa karşılayacak yeni 
bir rafineri yatırımı yaptı. Socar Star 
rafinerisinin 2018 yılında devreye 
girmesi ve ihtiyacın yüzde 35’ini 
karşılaması bekleniyor. Yeni bir rafineri 
sonrası dahi mevcut talep ile yüzde 
65’lik dışa bağımlılık cari açık veren 
ülke ekonomi için yine oldukça büyük 
bir oran. Petkim, STAR Rafinerisi’nin 
devreye girmesi ile Rafineri-Petrokimya 

entegrasyonunu sağlayacak yeni 
yatırımlar planlıyor. Şirketin ana hedefi 
ise, Petkim Yarımadası’nı Avrupa’nın 
en verimli üretim merkezlerinden biri 
haline getirmek. 

PETROKIMYA SEKTÖRÜ  
GSYIH’NIN IKI KATI BÜYÜYOR
Türkiye’de petrokimya sektöründeki 
büyüme hızı GSYH’deki büyüme hızının 
yaklaşık iki katı düzeyinde. ABD, Kanada 
ve batı Avrupa ülkelerinde plastik 
tüketim miktarı 70-90kg/yıl arasında 
değişirken Türkiye’de kişi başına plastik 
tüketimi henüz 45 kg/yıl seviyesinde 
bulunuyor. Petrokimyaya bağlı üretime 
olan taleplerin her geçen gün arttığı 
düşünüldüğünde, Türkiye’nin çok daha 
fazla yeni tesise ihtiyacı olduğunu 
gösteriyor.
Bu boşluğu gören Ak Parti hükümeti,  
petrokimya sektörünü Orta Vadeli 
Programa dahil ederek yatırım öncelikli 
sektör ilan etti.  Kalkınma Bakanlığı 
tarafından açıklanan 2018-2020 
yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program 
(OVP) planında Proje Bazlı Teşvik 
Sisteminin yatırımcılara tanıtımına 
ağırlık verilecek, başta petrokimya 
sektöründe olmak üzere büyük ölçekli 
stratejik yatırımlar desteklenecek.”  

Petrokimya sektörü, yüzde 30’luk payla en çok ambalaj 
sanayi için üretim yapıyor. Petrokimya sektörü ambalaj 
dışında otomotiv, elektronik, inşaat, tekstil, tarım gibi  
çok sayıda sektöre girdi üretiyor.
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Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan da yaptığı 
açıklamada, petrokimya gibi ağırlıklı 
olarak ithalat yoluyla karşılanan 
hammadde, ara mamul veya mamul 
maddelerin ithalatını aşağı çekecek, 
yurt içinde üretimini sağlayıcı somut 
bazı tedbirler alacaklarını belirterek 
“Bu tür alanlarda ciddi yatırımlara 
ihtiyacımız var. Petrokimya alanında 
ilave tesislere ihtiyaç var. Pek çok 
petrokimya ürününü ithal ediyoruz. 
Yaklaşık 11 milyar dolarlık petrokimya 
ürünü ithalatımız var. Şu anda faaliyette 
olan petrokimya firması iç talebi 
karşılamada yetersiz” diyerek sektörün 
önemine vurgu yaptı.
Destek kapsamı henüz açıklanmamış 
olsa da Ekonomi Bakanı Nihat 
Zeybekci’nin “Petrokimya alanında 
da süper teşvik verilecek” açıklaması 
sektörü umutlandırdı. Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye'nin 
başta petrokimya sanayi olmak üzere, 
yeni endüstri bölgeleri kurulmasına 
öncülük edecek.
Sektörün Orta Vadeli Program’a 
dahil edilmesinin Petkim’i ve yeni 
yatırımları olumlu etkileyeceğini ifade 
eden Petkim Genel Müdürü Anar 
Mammadov, Petkim Yarımadası’nın da 
Endüstri Bölgesi olarak ilan edilmesini 
beklediklerini ifade ediyor.
Ekonomist Ali Ağaoğlu, petrokimyanın 
OVP kapsamına alınmasıyla sektöre 
yeni oyuncuların girmesine, var olan 
oyuncuların kulvar değiştirmesine 
neden olabileceğini, bunun da hem 
sektör, hem de ülke için olumlu 
sonuçlar vereceğine inanıyor. Ağaoğlu, 
planlanan teşvikler yatırımcılar için 
“ağız sulandırıcı” niteliklerde olsa 
dahi yabancı yatırımcıların ülkeye 
çekilmesi için bilişim altyapısının üst 
düzeye çekilmesi ve özel mülkiyetin ve 
sözleşme gizliliği, hukukun üstünlüğü 
gibi konularda yabancı yatırımcının ikna 
edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.



DYO, boya 
sektörünün 
hemen 

hemen tüm alt sektörlerine 
üretim yapan ve bu anlamda 
sektörde özel yeri olan köklü 
bir marka. Markamızın gücünü; 
yaygın satış ve bayi ağımız, satış sonrası 
hizmetlerdeki müşteri memnuniyeti odaklı 
gelişime açık yaklaşımımız ve inovatif 
ürünlerimiz ile birleştirerek sektördeki lider 
konumumuzu devam ettiriyoruz.  
İnşaat boyaları ve ısı yalıtım sistemleri, 
sanayi boyaları, toz boya, oto tamir, mobilya 
ve deniz boyaları gibi geniş bir yelpazede 
üretim gerçekleştiriyoruz. Yıllık üretimimiz 
160 bin tonun üzerinde. Türkiye’deki 
fabrikalarımız İzmir Çiğli, Kocaeli Dilovası 
ve Manisa Turgutlu’da konumlanıyor. Ayrıca 
Rusya ve Mısır’da üretim, satış ve pazarlama 
operasyonlarımız bulunuyor. 
Dekoratif boyalar grubunda DYO ve Casati 
markaları ile faaliyetlerimiz sürüyor. İç ve 
dış cephe boyaları, kaplamaları ve ısı yalıtım 
çözümlerini içeren geniş bir ürün çeşitliliğine 
sahibiz. Hedeflerimizi büyüttüğümüz ısı yalıtımı 

pazarında Klimatherm markası ile varız. 
Boya pazarının diğer önemli kolunu 
oluşturan sanayi boyalarında da güçlü 
bir markayız. Otomotiv, beyaz eşya, 
elektrik-elektronik, mobilya, makine 
gibi farklı sektörlerin ihtiyaç duyduğu 
çözümleri sanayi boyalarındaki ürün 
gruplarımızla sunuyoruz. 2014 yılında 
sanayi boyalarında önemli yatırımlar 
gerçekleştirerek toz boya ve bobin 
boyaları (coil coatings) sektörlerine adım 
attık. İhracat performansı yükselen bir 
diğer sektör olan mobilya boyalarında ise 
Dewilux markasıyla hizmet sunuyoruz. 

Oto tamir boyaları ve 
deniz boyaları da ürün 
portföyümüzde yer 
almakta.
DYO, 63 yıldır bu sektörde 
ve ilk günden bugüne 
“kaliteli ürünler sunan, 
güvenilir” marka olarak 
pazarda varlık gösteriyor. 

Marka gücümüz ve inovatif ürünlerimiz en 
büyük farkımız. Müşteri ve sonuç odaklı, 
satış sonrası hizmetleri ile de farklılaşan 
dinamik bir yapıya sahibiz. Ar-Ge Merkezimiz, 
son üç yıldır gösterdiği performanstan 
dolayı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından “Kimya Sektörünün En Başarılı 
Ar-Ge Merkezi” olarak seçildi. Ar-Ge ve 
inovasyon konusunda güçlü bir şirketiz. Her 
yıl ciromuzun yüzde 2,2 - 2,5’ini Ar-Ge’ye 
harcıyoruz. Bu oran, Türkiye ortalamasının 
üzerinde, gelişmiş ülkeler seviyesine  
 yakın düzeyde.

Serdar Oran
DYO Boya Fabrikaları Başkan Yardımcısı  
ve Genel Müdürü

63 YILDIR  
GÜVENILIR  

MARKA



İlk günden bu yana hep hayatımızın 
içinde olan Henkel, tertemiz çamaşırların 
ve evlerin, mis kokuların, yumuşacık 
uykuların ve pırıl pırıl tabakların 
kahramanı oldu. Henkel’in eşsiz güzellik 

ve bakım ürünleriyle kendimizi daha iyi ve 
daha güzel güzel hissettik. Gençliğimizde 
bindiğimiz bisiklette, güvenle kullandığımız 
arabamızda, uçak yolculuklarımızda yapıştırıcı 
teknolojileriyle bize eşlik etti. Profesyonel 
yapıştırıcılarıyla yaşam alanlarımızı daha 
güvenli ve konforlu hale getirdi. Kullandığımız 
cep telefonumuzda i-Pad’imizde hep Henkel’in 
izi vardı.  Bebeklerin bezlerinden çocukların 
bisikletlerine, arabaların farlarından uçağın 
pervanesine ve kitaplara kadar Henkel 
yapıştırıcı teknolojilerinin bir arada tuttuğu 
sayısız ürün halen hayatımızda yer alıyor. 
Onlar Henkel’in görünmez kahramanları… 

YENI INOVASYONLAR IÇIN ÇALIŞIYOR
Yenilikleri, markaları ve teknolojileriyle 
lider olma vizyonuyla hareket eden Henkel, 
gerçekleştirdiği ilklerle yıllar önce bu 
hedefine ulaştı. Türkiye’ye gelişinden bu 
yana Türkiye’nin ilk yumuşatıcısı Vernel, 
Türkiye’nin ilk sıvı saç kremi Gliss, dünyanın ilk 
stick yapıştırıcısı Pritt gibi birçok inovasyona 
imza attı. Bununla birlikte dünyada birçok 
buluş yapıldıktan sonra bile inovasyonu şirket 
kültürünün önemli bir parçası haline getirmeyi 
başardı ve yıllardır yeni inovasyonlara imza 
atmaya devam ediyor. 

YAŞANABILIR BIR DÜNYA IÇIN 
SÜRDÜRÜLEBILIRLIK
Çevresel ayak izini azaltmanın yanında 
müşteriler, tüketiciler, içerisinde faaliyet 
gösterdiği toplumlar ve şirket için daha fazla 
değer üretmek, Henkel’in sürdürülebilirlik 
stratejisinin ve sürdürülebilirlikle ilgili iddialı 
hedeflerinin merkezinde yer alıyor. Daha az 
ekolojik ayak iziyle daha fazla değer yaratmak 

için ürünlerini ve çözümlerini inovasyonlar 
ve akıllıca yollarla iyileştirmek için uğraşıyor. 
2030 yılına kadar, bugün olduğundan üç kat 
daha verimli olma hedefine ulaşmak için her 
yıl verimliliğini ortalama yüzde 5 ile 6 oranında 
artırma stratejisi ile hareket ediyor.

MÜKEMMELE ULAŞMA TUTKUSUYLA 
GERÇEKLEŞTIRILEN BIR ÇALIŞMA STRATEJISI
Türk Henkel, bugün yaklaşık 1.500 çalışanıyla 
pazara birbirinden değerli 30 marka sunuyor. 
Türkiye’de Persil, Tursil, Vernel, Perwoll, Pril, 
Bref, Clin, K2r, Schwarzkopf, Palette, Perfect 
Mousse, Vital Colors, Men Perfect, Gliss, 
Taft, got2b, Syoss, Diadermine, Fa, Ceresit, 
Sista, Tangit, Metylan, Pattex, Pritt, Aquence, 
Bonderite, Loctite, Teroson, Technomelt’ten 
oluşan markalarıyla, Türkiye çapında üç 
fabrikası ve 8 bölge müdürlüğü ile tüm 
faaliyetlerinde mükemmele ulaşma  
tutkusuyla çalışmayı sürdürüyor.  

HENKEL’DEN  
GERÇEK BIR  
BAŞARI  
SERÜVENI

DÜNYA GENELINDE 140 YILI 
AŞKIN BIR BAŞARI HIKAYESINE 

SAHIP OLAN HENKEL, 
TÜRKIYE’DE 1963 YILINDA 

KURDUĞU ILK FABRIKASIYLA 
TÜRK INSANININ HAYATINDA 

YER ALMAYA BAŞLADI.  
O TARIHTEN GÜNÜMÜZE BIRÇOK 

ILKI GERÇEKLEŞTIREREK, 
TÜKETICILERIN YAŞAM 

KALITESINI HIÇ DURMADAN 
YUKARIYA TAŞIDI. 

Henkel Turkey İstanbul        Phone: +90 216 579 40 00 - 4276        www.henkel.com.tr
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TİSK olarak birçok farklı 
sektörden onlarca sendikayı aynı 
yerde topluyorsunuz. TİSK’in 
tüm bu sektörleri tek platformda 
toplayabilen yapısından biraz 
bahseder misiniz? Farklı 
sorunlara ortak çözümler 
sunabiliyor musunuz?
TİSK olarak Türk işverenlerini 
endüstriyel ilişkiler alanında temsil 
eden tek üst kuruluş olma özelliğini 
taşıyoruz. Sayısı 21’e ulaşan üye 
sendikalarımızı hem ulusal düzeyde hem 
de Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO), 
Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE), 
Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu 
(BusinessEurope) gibi önemli 
uluslararası platformlarda temsil 
ediyoruz. 
Üyelerimizle sık sık bir araya gelerek, 
ekonominin ve çalışma hayatının 
gündeminde yer alan konuları birlikte 
değerlendiriyor, ortak çözüm önerileri 
üretmeye ve bunları hükümetle 
ve kamuoyuyla paylaşmaya özen 
gösteriyoruz. TİSK, yurt içinde 
işveren kesimini 50’yi aşkın kurum ve 
platformda temsil ediyor.
Yasa hazırlıkları ve kamu politikalarının 
tespiti süreçlerinde işletmelerin 
ihtiyaçları ile hak ve çıkarlarını 
dile getirmek ve savunmak adına 
tüm platformlarda etkin bir 
politika yürütmeye çalışıyoruz. 
Konfederasyonumuzun çalışma 
mevzuatı alanındaki uzmanlığı, teknik 
bilgi ve tecrübe birikimi; oluşturulacak 
kanunların ve ikincil mevzuatın 
hazırlığında işçi ve devlet kesimleri 
nezdinde güvenilir ve yapıcı bir sosyal 
ortak olma konumunu sürdürmesini 
mümkün kılmaktadır. Çalışma hayatının 
her alanında “işletmelerin sesi” olmayı 
asli vazifemiz saymaktayız.

KİMYA sektörünün temsilcisi 
olarak KİPLAS ile alakalı 
düşüncelerinizi alabilir miyiz?
Bilindiği gibi, işveren kuruluşları, hayat 
buldukları ülkenin sanayi gelişim 
çizgisine paralel olarak hemen her 
ülkede ekonomik ve sosyal gelişmenin 
lokomotifi, değişimin öncüsü 
konumundadırlar. 
1961 yılında kurulan KİPLAS 
Sendikamız, Türkiye’nin en köklü 
işveren sendikalarından biridir ve kimya 
sektörünün önemine ve saygınlığına 
yaraşır 50 yılı aşkın bir başarılı hizmet 

geçmişine sahiptir. Kurucularının ve 
yöneticilerinin ileri görüşlülüğü ile kimya 
sektöründe işveren kesiminin endüstri 
ilişkileri alanındaki güçlü sesi olmuştur.
Kimya sektörü, ülkemizde ekonominin 
temel sektörlerinden biri olarak, 
milli gelire ve istihdama çok önemli 
katkılar sağlamaktadır. Malumunuz, 
son yıllarda ülkemiz ekonomisinin en 
büyük sorunlarından biri, sanayide 
katma değeri yüksek üretim yapısına 
geçememektir. Kimya sektörü birim 
üretim başına katma değer büyüklüğü 
açısından sektörler arasında en üst 
sıralarda yer almaktadır.
KİPLAS; iş tecrübesi, finansal gücü, 
organizasyon becerisi olan, yeni 
teknolojileri uygulayan, üretimde 
kalite ve yüksek standarda ulaşma 
hedefine ve mesleki sorumluluğa sahip 
kimya sektörü işverenlerine nitelikli 
hizmet vermeyi ilke edinmiş bir işveren 
sendikamızdır. Kimya sektörünün 
ekonomik ve sosyal rekabet koşullarına 
hazır olmasını sağlayan destekleyici 
misyonunu sürdürmektedir. 
Güvenlik, sağlık ve endüstriyel 
riskler, günümüzde uluslararası 
rekabet bakımından ilgi odağı 
olmaya başlamıştır. KİPLAS da bu 
çerçevede işyeri güvenliği, çevre, 
kimyasal maddelerin sınıflandırılması, 
etiketlenmesi ve taşınması ile ilgili 
uluslararası ve ulusal mevzuat ve 
endüstriyel riskler konularına yönelik 
çalışmalarına hız kazandırmıştır.

İşverenler arasındaki dayanışmayı 
artırmak adına yeni kolektif 
yapıların oluşması gerektiğini 
düşünüyor musunuz?
Yeni kolektif yapıların kurulmasından 
çok var olan, alanında uzmanlaşmış 
ve deneyim sahibi yapıların 
güçlendirilmesini daha uygun 
buluyorum. TİSK gibi 21 farklı sendikayı 
aynı çatı altında birleştiren bir kuruluş 
olarak çalışma hayatı konularının 
bütüncül bir bakış açısıyla ele alınması 
gerektiğine inanıyorum.

Geçmişte kamu şirketleri daha 
yoğunluktaydı. Günümüzde ise 
özel teşebbüsler ve şirketler daha 
fazla. Bu durum sendikacılığı nasıl 
bir dönüşüme zorluyor?
Günümüzde sendikacılığı sadece toplu 
iş sözleşmesine indirgemek mümkün 
değildir. Önemli olan, işçi ve işveren 

sendikalarının, toplu iş sözleşmesi 
dışında üyelerine farklı hizmetler 
sunabiliyor olmasıdır. Üyelerimize 
sunduğumuz hizmetin kalitesini 
artırdığımız, onların beklentilerini 
karşılayabildiğimiz ölçüde örgütlülüğü 
artırabilir ve başarıdan bahsedebiliriz. 
Bu bağlamda toplu iş sözleşmelerinin 
yanı sıra iş sağlığı ve güvenliği, mesleki 
yeterlilikler, insan kaynakları yönetimi, 
kurumsal sosyal sorumluluk ve Avrupa 
Birliği projeleri gibi farklı alanlarda 
yaptığımız açılımlar, işverenler açısından 
sendika müessesini daha etkin hale 
getirdiğimizin bir göstergesidir.

Kayıt dışı istihdam ve sosyal 
koruma eksikliği istihdam 
kavramını karakterize eder oldu. 
Bu durumu yeni teknolojiler 
ve dijitalleşme ile nasıl 
ilişkilendiriyorsunuz? Endüstri 
4.0’ın kapıda olduğu  
şu zamanlarda…
Yeterli nitelik ve mesleki becerilerden 
yoksun olan bireylerin, özellikle 
gençlerin ve kadınların çoğu bakımından 
işgücü piyasasına girişte karşılaştıkları 
çalışma ortamı kayıt dışı sektör 
olmaktadır. İstihdamdaki gençlerin 
neredeyse yarısı kayıt dışı sektörde 
çalışmaktadır. Tarım sektöründeki 
gençlerin ise hemen hemen tamamı 
kayıt dışıdır.
Bugün ülkeler, Sanayi 4.0 ya da dijital 
ekonomi olarak adlandırılan süreç 
için gerekli işgücü becerilerinin ve bu 
çerçevede eğitim politikalarının, dijital 
ekonominin ihtiyaçlarına hızla uyum 
sağlaması için yapılması gerekenleri 
tartışmakta, politikalar geliştirmektedir.
Dijital ekonomi, yeni bir işgücü piyasası 
ve çalışma düzeni yaratmakta olup 
şu an mevcut pek çok iş ve mesleğin 
kaybedilmesi ya da değişime uğraması, 
buna karşılık yeni mesleklerin doğması 
ve yeni istihdam fırsatlarına erişim 
anlamına gelmektedir. 
İşletmeler, yaratıcı, yenilikçi, disiplinler 
arası düşünebilen, bilişim becerilerine 
sahip, sorun çözme becerileri yüksek 
işgücüne ihtiyaç duymaktadırlar.
Bu nedenle, eğitim-istihdam ilişkisinin 
güçlendirilmesi ve Türkiye’nin 
yüksek katma değerli mal ve hizmet 
üretme hedefine ulaşabilmesi için 
işgücü niteliğinin, bugünün ve yarının 
ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 
geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır.

2016 yılının aralık ayında Türkiye İşveren 
Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) 
başkanlığına seçilen Kudret Önen ile 
önümüzdeki senelerde hayata geçirmeyi 
planladıkları projeleri, Kimya sektörünün 
önde gelen kurumlarından KİPLAS’ı ve 
işçi-işveren arasındaki ilişkilerin ileride 
nasıl yapılanabileceğini konuştuk.

2016 yılının Aralık ayında 
TİSK Başkanlığını devraldınız. 
Geçtiğimiz bir sene zarfında ne gibi 
çalışmalara imza attınız? İlerideki 
planlarınız neler?
Bildiğiniz gibi Uluslararası Çalışma 
Teşkilatı’nın (ILO) 10. Avrupa Bölge 
Toplantısı, Türkiye’nin ev sahipliğinde 2-5 
Ekim 2017 tarihleri arasında İstanbul’da 
yapıldı. Avrupa ve Orta Asya Bölgesi’ndeki 
üye ülkelerden işçi, işveren ve hükümet 
temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen 

toplantıda çalışma hayatının geleceği 
ve “Çokuluslu Şirketler ve Sosyal 
Politika İle İlgili İlkeler Üçlü Bildirgesi” 
hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. 
Toplantıya, Sayın Başbakan, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanımız, ILO 
Genel Direktörü ve işçi ve memur 
konfederasyonları başkan ve yöneticileri 
de iştirak etti. Toplantının sonunda 
“Yüzyıl için İstanbul İnisiyatifi: Avrupa ve 
Orta Asya’da Güçlü ve Sorumlu Ortaklık 
için Saygın İşin Geleceği” başlıklı bir 
sonuç metni yayınlandı. 
Bu toplantıyı takiben, 5-6 Ekim 
2017 tarihlerinde, İstanbul’da 
Konfederasyonumuzun ev sahipliğinde 
Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE) 
Orta Asya ve Avrupa Bölge Toplantısı 
yapıldı. Toplantıda, işgücü piyasası ve 
endüstri ilişkileri alanında ülkelerde 
yapılan reformlar ele alındı. Her iki 

toplantı da ülkemizin tanıtımı açısından 
oldukça faydalı oldu.
Ülkemizin nitelikli işgücü açığını gidermek 
üzere 2015 yılında Küresel GAN’a 
(İşbaşında Eğitimde İş birliği) bağlı olarak 
kurduğumuz GAN TÜRKİYE faaliyetlerini 
sürdürdük. İŞKUR ile imzalamış olduğumuz 
“İş Birliği Protokolü” kapsamında iş başı 
eğitimleri verdik ve istihdam sağladık.
Şirketlerin kurumsal sosyal sorumluluk 
faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla, 
artık geleneksel hale gelmiş olan “TİSK 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Yarışma 
ve Ödül Programı”nı gerçekleştirdik. 
Bu yıl Mart ayında 2016 yılı ödüllerini 
sahiplerine verdik.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile 
de bir protokol imzalayarak, kamuoyunda 
“Büyükanneye Destek Projesi” olarak 
adlandırılan, kadın istihdamını artıracak 
bu girişime maddi destek sağladık.

ASLI VAZIFEMIZ “IŞLETMELERIN SESI” OLMAK 
TÜRK IŞVERENLERINI 
ENDÜSTRIYEL ILIŞKILER 
ALANINDA TEMSIL EDEN 
TEK ÜST KURULUŞ OLMA 
ÖZELLIĞINI TAŞIYAN 
TISK'IN YÖNETIM KURULU 
BAŞKANI KUDRET 
ÖNEN, BÜNYELERINDE 
BARINDIRDIKLARI 21 ÜYE 
SENDIKAYI HEM ULUSAL 
HEM DE ULUSLARARASI 
PLATFORMDA TEMSIL 
ETTIKLERINI BELIRTEREK 
EKONOMI VE ÇALIŞMA 
HAYATININ GÜNDEMINI 
ŞEKILLENDIRDIKLERININ 
ALTINI ÇIZIYOR.

TİSK YÖNETİM KURULU BAŞKANI
KUDRET ÖNEN





TÜRKIYE’NIN SIGORTA BROKERI

Türkiye’de ve dünyada sektör olarak risk 
yönetimi ve sigorta satın alımı her zaman 
farklılık göstermiştir. Çeşitli indekslere 
göre bakıldığında ise Kimya sektörü gerek 

çevreye verebileceği zararlar gerek ise kendi riskleri 
açısından her zaman risk içeren sektörler içerisinde 
olmuştur. Hidrokarbon ve petrokimya endüstrisi ile 
yakınlığı o sektörde olan hasarlar ile de sektör riski 
açısından dikkat çekmiştir.
Dünyada bugüne dek oluşmuş hasarlara bakıldığında 
üzerinden yıllar geçse de aklımızda kalan iki olay 
vardır; ilki Sandoz Kimya firmasının İsviçre Basel-
Landschaft’da bulunan depolarında çıkan yangından 
dolayı Ren Nehri’nin kirlenmesi ile oluşan çok geniş 
çevre zararı, ikincisi ise Union Carbide adlı firmanın 
Hindistan Bhopal’de böcek ilacı üreten tesisinin 
40 ton metil isosiyanat gazını bir proses hatası 
sonucu atmosfere atması ile 18.000 kişinin hayatını 
kaybetmesidir. Bu olaylar, sigortalı kıymetlerde 
maddi hasar açısından çok büyük zararlar oluşmasa 
da çevre felaketleri ve bunların maliyeti sektörün 
sanal riskini de yükseltmektedir.
Kimya sektörü dünyada ve bir ölçüde Türkiye’de 
risklerinin farkında olarak risk yönetimi ve proses 
kontrolü açısından gelişmiş becerilere sahip bir 
sektördür. Bu gelişmişlik sadece sigortalanma 
açısından değil, üretim kontrolü açısından da 
sektörün dikkatini çekmektedir.
Ben, hem sigorta sektörü uzmanı ve yöneticisi 
olarak hem de bir kimya mühendisi olarak kimya 
sektörünün esasında ne kadar fazla büyük bir 

sektör olduğunu ve aynı zamanda kendi içinde çok 
fazla farklılık gösterdiğini biliyorum. Türkiye’deki 
sigorta sektörünün de geçmişini inceleyerek bugün 
içinde bulunduğumuz sonuçların sebeplerini ve 
çözümlerini bulmaya çalışabiliriz. 
Türk sigorta sektörü eski dönemlerde genel kârlılığın 
yüksek olması sebebi ile hacim üzerine yoğunlaşarak 
sektör karlılığı gözetmeden çalışmıştır. Son yıllarda ise 
sigorta şirketlerinin yabancı sigorta şirketleri tarafından 
satın alınması, genel kârlılık oranlarının düşmesi ve 
bazı önemli sabit kıymet hasarlarının oluşması sonrası 
sektör bazında risk algısına göre iş değerlendirir hale 
gelindi. Bu durum esas olarak beklenen bir reflekstir 
ancak bazı kopuklukları da vardır; örneğin Türkiye’deki 
bazı sigorta şirketleri bile unvanında kimya ibaresi 
olan kurumları sigorta yapmamaktadır. Öte yandan 
kimya endüstrisi de eski yıllardaki sigorta satın alma 
konforunun niye değiştiğini ve sigortacıların niye zor 
beğenir hale geldiğine şaşırmaktadırlar. 
Konunun özüne iner isek her iki tarafın da önem 
vermesi gereken konular var. Öncelikle kimya 
sektörünün sürekli proses içeren üretimleri ve 
kullandıkları hammadde işlemleri belli miktar üzerinde 
risk içermektedir. Bu riskler yalnızca direkt hasarlar 
yani sabit kıymet hasarı olarak değil, sabit kıymet 
hasarının sonucu oluşacak kâr kaybı zararları ve çevre 
zararları ile çalışan ve üçüncü kişilerin maruz kalacağı 
bedeni hasarlar olarak düşünülmelidir. 
Genel olarak sabit kıymet hasarlarının sigorta 
tarafından karşılandığı hallerde bile kâr kaybı 
zararlarının sigortalı olmaması kurumların yüzde 65’inin 
bir yıl içerisinde iflas etmesine veya sermaye artırımına 
ihtiyaç duymasına neden olmaktadır. Benzeri bir 
şekilde, önemli çevre zararları sonucu oluşan 3. şahıs 
tazminat talepleri de kurumların iflas ile karşı karşıya 
kalmasına sebep olmaktadır. 
Burada kimya sektörünün üzerine düşen iki konu 
vardır: Bir taraftan risk yönetimi konusunda dünya 
standartlarını takip ederek bu standartları uygulamak 
ve bu uygulamaları sigorta şirketleri ile paylaşmak, 
diğer yandan da sigorta sektörünün yangın güvenliği 
standartlarına da dikkat ederek uygulamalarını bu 
yönde düzenlemeleri gerekmektedir. Bu konuda farklı 
standartlar olsa da Factory Mutual adlı Amerikan 
sigorta şirketinin yangın güvenliği standartları dünyada 
genel olarak kabul görmektedir.  
Kurumsal olarak sigorta brokerlerinin görevi de 
bir taraftan endüstriyel müşterilerin risk yönetimi 
konularına destek olması ve ne şekilde fiziksel-
çevresel bir risk yönetimi sistemi oluşturmaları 
gerekliliği üzerinde durmak diğer yandan sigorta 
programlarının oluşmasında modellemeler yaparak 
olası risk ve hasar limitlerini belirleyerek hangi şartlar 
ve limitler ile sigorta satın alınmasının faydalı olacağı 
konusunda destek olmak ile devam edecektir. Daha 
sonraki önemli görevi ise, endüstriyel kurumun almış 
olduğu risk yönetimi tedbirleri çerçevesinde sigorta 
sektörünün de beklentilerini karşılayacak şekilde 
sigorta satın alınmasının uzun vadeli bir strateji ile 
oluşturulmasına aracı olmaktır.

Mert YÜCESAN
CEO ve Partner 
INTEGRA Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. 

Merkezi İstanbul’da bulunan ve en büyük yerel, bağımsız reasürans ve sigorta 
brokeri olmak hedefiyle yola çıkan Integra, girişimciliğin ve yıllara dayanan 
kurumsal kültürün harmanlanmasıyla kısa zamanda alanında lider brokerlardan 
biri olmayı başarmıştır. Sigorta ve Risk Yönetimi konusunda sektör deneyimi en 
yüksek ekiplerine sahip olan Integra Sigorta WING, WBN ve Astreos Credit gibi 
uluslararası bağımsız sinerji gruplarının Türkiye’deki tek üyesidir.

www.integrabroker.com
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1966 yılından bu yana üretim 
faaliyetlerini İstanbul-
Topkapı’daki tesislerinde sürdüren 
PharmaVision’un, 1954 yılında kurulan 

ve Türkiye’deki ilk yabancı sermayeli 
şirketlerden biri olan Türk - Hoechst 
Sanayi ve Ticaret A.Ş.ye uzanan köklü 
bir geçmişi vardır. Üretim faaliyetlerine 
ilk olarak 1956 yılında, İstanbul-
Bomonti’de başlayan şirket, yaklaşık on 
yıl sonra İstanbul-Topkapı’da bugünkü 
fabrikasının bulunduğu araziyi satın 
alarak, ilaç üretim fabrikasını kurmuştur. 
1985’de GMP (Good Manufacturing 
Practices) kurallarının Türkiye’de resmen 
uygulanmaya başlanmasıyla, geniş 
kapsamlı bir modernizasyon projesi 
hazırlanmış ve 1988 yılından itibaren 
kademeli olarak gerçekleştirilen proje 
kapsamındaki yatırımlar ile teknolojik 
açıdan ileri, bilgisayar destekli, kapalı 
sistem ve kesintisiz üretim hatlarıyla 
uluslararası standartlara ve bugünkü 
Endüstri 4.0 altyapısına sahip, örnek bir 
fabrika yaratılmıştır.
Global ilaç sektöründeki gelişmelere 
paralel olarak, hızlı ve büyük bir 
değişim gösteren şirketimiz (1997’de 
Hoechst Marion Roussel, 1999’da 
Aventis yapılanması), son aşamada 
ana firmanın stratejileri doğrultusunda 
2002 yılında şirket yönetimi tarafından 
“Management Buyout” (MBO) 
yöntemiyle ana firmadan devir alınarak, 
unvanının da “PharmaVision” olarak 
değişmesinin ardından bugünkü nihai 
yapısına kavuşmuştur.

İlaç sektöründe uzman bir fason üretim 
firması olma ilkesini benimseyen 
PharmaVision, bugün modern 
üretim tesislerinde çevreye duyarlı 
teknolojilerle yerel ve uluslararası 
38 firma için üretim yapmaktadır. 
50.000 m² alan üzerine kurulu olan 
tesiste; çeşitli tablet formları, ampul, 
flakon, şurup, süspansiyon, solüsyon, 
damla, sprey, krem, merhem ve jel 
gibi birçok farmasötik formun üretimi 
gerçekleştirilmekte, sefalosporin 
ve penisilin grubu ürünler ana 
üretim binasından ayrı binalarda 
imal edilmektedir. Kaliteye verilen 
önem, gerek T.C. Sağlık Bakanlığı 
gerek Avrupa Birliği ülkeleri dahil 
yurt dışı sağlık otoritelerinin ve 
çalışılan çok uluslu lider firmaların 
başarıyla geçirilen denetimleri ile 
kanıtlanmaktadır. 2010 yılında Fransız 
Sağlık Otoritesi tarafından yapılan 
Avrupa Birliği denetimi sonucunda 
alınan "EU GMP Sertifikası" ihracat 
amaçlı üretim hedeflerine atılan önemli 
bir adım olmuştur. Üstün kalite anlayışı 
ve gelişmiş teknolojisiyle PharmaVision 
tarafından üretilen ilaçlar, Avrupa Birliği 
ülkeleri de dahil olmak üzere, sayıları 
otuzu aşan ülkeye ihraç edilmektedir.
Firmamız, 1986 yılında Türkiye 
Kimya Sanayicileri Derneği’nin 
kurucuları arasında yer almış, ayrıca 
ülkemizde başlatılan Üçlü Sorumluluk 
Taahhüdü’nü ilk imzalayan firmalardan 
biri olmuştur. Çevre, iş sağlığı ve 
güvenliği uygulamaları ile 1995 yılında 

Üçlü Sorumluluk Ödülü ve İstanbul 
Sanayi Odası İlk Büyük Çevre Ödülü ile 
taçlandırılmıştır. 
Çevre konusunda hassasiyetiyle 
tanınan firmamız, 1998 yılında ana 
firmamız Hoechst Marion Roussel’in 
dünyadaki bütün fabrikaları içinde  
TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim 
Sistemi Sertifikası’nı alan ilk fabrika 
olmuştur. 2000 yılında mevcut 
BS 8800 İş Sağlığı ve Güvenliği 
Sertifikası’nın OHSAS 18001 ile 
yenilenmesiyle bu sertifikayı Türkiye’de 
alan ilk firma olma başarısı gösterilmiş 
ve aynı yıl İstanbul Sanayi Odası Büyük 
Çevre Ödülü ile Sektör Çevre Ödülü 
alınmasının haklı gururu yaşanmıştır.
Çevreye, insan sağlığına ve iş 
güvenliğine yönelik çalışmalarına hız 
vererek devam eden kuruluşumuz; 
2001 yılında Boğaziçi Üniversitesi Prof. 
Kriton Curi Çevre Ödülü’ne, 2001 ve 
2005 yıllarında da Üçlü Sorumluluk 
Ödüllerine layık bulunmuş, 2005 yılında 
yaptığı proje başvurusu ile CEFIC 
Avrupa Kimya Sanayi Konseyi’nden 
Mansiyon almıştır. 2005 yılında İstanbul 
Sanayi Odası Sektör Çevre Ödülü’ne 
tekrar layık bulunan PharmaVision, 
2006 yılında Avrupa Birliği Çevre 
Ödülleri programında, Türkiye AB 
Çevre Ödülleri Yönetim Kategorisi 
Finalisti olarak yarışmıştır. 
2008 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı tarafından Sigarasız İşyeri En 
İyi Uygulama Örneği seçilen firmamız, 
Türk ilaç sektöründe ilk olarak alınan 

TÜRK-HOECHST’TEN HOECHST MARION ROUSSEL’E
HOECHST MARION ROUSSEL’DEN PHARMAVISION’A

Güvenceniz, Deneyim ve Kalitemiz
Our Quality and Experience, Your Assurance

TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği (Ürün 
Güvenliği) Yönetim Sistemi (2006),  
TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği 
Yönetim Sistemi (2007), TS EN ISO/
IEC 17025 Laboratuvar Akreditasyon 
Sistemi (2008) sertifikasyonları, 
2010 yılında Akdeniz Üniversitesi 
Türkiye Ölçeği Çevre Hizmet Ödülü ile 
taçlandırılmıştır. Ayrıca 2010 yılında 
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler 
Sözleşmesi imzalanmış ve insan hakları 
yönetimi, çalışan haklarının korunması, 
çevre yönetimi ve yolsuzlukla 
mücadele ana başlıkları altında yer alan, 
evrensel olarak kabul gören 10 ilkenin 
destekleneceği taahhüt edilmiştir.
Entegre yönetim sistemi uygulamaları 
ile 2013 yılında TSE tarafından Gümüş 
Kalite Ödülü ile onurlandırılan firmamız, 
Türk ilaç sektöründe ilk olarak aldığı  
TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim 
Sistemi Sertifikası ve 2016 yılındaki  
TS ISO 31000 Risk Yönetimi Doğrulama 
Sertifikası ile ilaç üreticileri arasındaki 
öncü kimliğini bir kez daha sergilemiştir.
Üçlü Sorumluluk felsefesinin 
firmamızda ve çalışanlarımızda 
oluşturduğu sosyal sorumluluk 
anlayışı, “Atıktan Geleceğe Yatırım” 
projemiz kapsamında, tesisimizde 
toplanan ve çalışanlarımızın evlerinden 
getirdiği geri dönüştürülebilir 
atıkların değerlendirilmesiyle elde 
edilen fon vasıtasıyla, Düzce deprem 
bölgesinde ÇEVREM İlköğretim 
Okulu’nu yaptırmış bulunuyoruz. 
Değişik aktivitelerle öğrencilerde 

çevre bilinci oluşturmaya çalıştığımız 
okulumuzu Milli Eğitim Bakanlığına 
bağışlamamızın ardından da 
desteklemeye devam etmekteyiz. 
Bunun yanı sıra, “GAN-Küresel İşbaşında 
Eğitim Ağı” Türkiye Projesinde kurucu 
üye olan Firmamız, “İşbaşında Eğitim 
İş Birliği” sloganıyla imza attığı proje 
vesilesiyle birçok gencimizi meslek 
sahibi yaparak, sektöre kazandırmıştır. 
Ayrıca “En büyük yatırım, eğitime 
ve geleceğin büyüklerine yapılan 
yatırımdır” sloganımıza uygun şekilde, 
Firmamızdaki yöneticiler üniversite-
sanayi iş birliğini artırmak ve gelecek 
kuşağın bilincini geliştirmek amacıyla 
akademik seminerler vermektedirler.
Eğitime ve insana yatırım yapmanın 
sosyal sorumluluklarımız kapsamında 
en önemli görevlerimizden biri 
olduğunun bilinciyle, ilaç sektörüne 
eleman yetiştiren Eczacılık Fakülteleri 
ile Kimya Meslek Liseleri öğrencilerine 
eğitim bursu verilmesi, eğitimleri 
sırasında staj imkânı, eğitim sonrasında 
da iş imkânlarının yaratılması amacıyla 
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 
ile birlikte "En İyi İlaç Eğitim" projesine 
imza atan PharmaVision, son yıllarda 
Barış İçin Müzik Vakfı’na destek 
sağlayarak çocuklara karşılıksız 
müzik eğitimi verilmesine ve barışın 
sesinin müzikle duyurulmasına katkı 
sağlamaya çalışmaktadır.
Tüm süreçlerde insan haklarına saygılı, 
çevreye duyarlı, yasa ve etik değerlere 
bağlı hareket etmeyi ve mevzuata 

uyumu asgari şart olarak görerek, 
Üçlü Sorumluluk Taahhüdümüz ile 
“Önce İnsan” ve “Doğaya Saygı” 
ilkelerimiz doğrultusunda topluma 
ve çalışanlarımıza yarar sağlamak, 
mükemmellik anlayışımızı tüm 
iş ortaklarımızla paylaşmak ve 
yalnızca ürünlerimizde değil, tüm 
faaliyetlerimizde kalite üreterek 
müşterilerimizin tam memnuniyetini ve 
güvenini kazanmaya devam etmek azmi 
ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.
1960’lı yıllardaki unvanı ile Türkiye 
Kimya Sanayii İşverenleri Sendikası’na, 
yine o yıllardaki unvanı ile (Türk 
Hoechst Sanayi ve Ticaret A.Ş.) üye olan 
firmamız, ülkemizdeki endüstri ilişkileri 
tarihinde rekor olarak ifade edilecek 
yarım asrı aşan, 23 dönemi bulan toplu 
iş sözleşmeleri ile kriz dönemleri de 
dahil olmak üzere, çalışma barışının 
sürdürülebilirliği açısından da bir model 
oluşturmuştur.
Türkiye’de işveren sendikacılığının 
kuruluşunda, yapılanmasında ve 
endüstri ilişkilerinin gelişmesinde öncü 
olan KİPLAS’ın üyesi olarak bu süreci 
birlikte yaşayıp, paylaşmanın haklı 
gururunu yaşıyoruz.
Gelecek yıllarda da gerek toplu iş 
sözleşmeleri gerek endüstriyel ilişki ve 
faaliyetlerin tüm alanlarında KİPLAS ile 
birlikte yürümek firmamız için önemli 
bir güvence ve motivasyon kaynağıdır.

Dr. Ünsal Hekiman
Yönetim Kurulu Başkanı

www.pharmavision.com.tr info@pharmavision.com.tr
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Türkiye’nin tek entegre 
petrokimya tesisi olan 
ve yaklaşık 10 yıl önce 
özelleştirilen Petkim, 
yatırımlarına hız 

kesmeden devam ediyor. 2018 yılında 
tamamlanması planlanan STAR 
Rafinerisi’nin devreye girmesi ile yan 
ürünlerini daha yüksek katma değerli 
ürünlere dönüştürecek olan Petkim, 
aynı zamanda Rafineri-Petrokimya 
entegrasyonunu sağlayacak yeni 
yatırımlar planlıyor. Petrokimya 
sanayisinin Orta Vadeli Program’a 
alınmasının Petkim yatırımlarını olumlu 
etkileyeceğini söyleyen Petkim Genel 
Müdürü Anar Mammadov, Petkim’in yıllık 
1 milyar dolara kadar ulaşabilen ihracat 
hacminin yanı sıra Naftayı katma değeri 
yüksek ürünlere dönüştürerek, her yıl 
ortalama 600 milyon dolarlık dövizin 
ülkemizde kalmasını sağlayan stratejik 
bir kuruluş olduğunun altını çiziyor. Anar 
Mammadov ile Petkim’in  
Türkiye sanayisindeki konumu  
ve geleceğini konuştuk.

Yarım asırlık Petkim, Türkiye 
ekonomisi için büyük önem taşıyor. 
Satın alındıktan sonra Petkim’de nasıl 
bir değişim yaşandı, şirketin bugün 
geldiği noktayı anlatabilir misiniz?
Petkim, ara hammadde üreticisi 
olarak Türkiye ekonomisinde stratejik 
konumdadır.  Bu nedenle lokomotif 
sektör olarak Petkim’in kuruluşu ile 
Türkiye sanayisinde büyük bir değişim 
yaşandı, alt sektörler kuruldu ve gelişti. 
2008 yılında Petkim’in özelleştirilmesi 
sonrası hakim ortağı Azerbaycan 
SOCAR gurubunun vizyonu ile Türkiye 
petrokimya sektörünün gelişimi için 
strateji ve politikalar oluşturuldu. Bugün 
gelinen noktada sektörün en büyük 
sorunlarından olan hammadde ihtiyacını 
karşılayacak STAR rafinerisi yatırımı 
Petkim yarımadasında devam ediyor. 
2018 yılında tamamlanması planlanan 10 
milyon ton ham petrol işleme kapasiteli 
rafineri yatırımın tamamlanması 
ile Petkim’in ana hammaddesi olan 
Naftanın tamamı STAR rafinerisinden 
karşılanacak. Petkim’in güvenilir 
hammadde kaynağına ulaşması ile 
sektörün gelişimi ve rekabeti artacak, 
yeni yatırımların önü açılacaktır. Ayrıca 
rafineriden elde edilen yan ürünler ile 
yeni petrokimya tesisleri kurulabilecek.
Diğer yandan Petkim’in en önemli 
lojistik avantajı olan Petkim Limanı’nda,  

toplamda 450 milyon dolarlık yatırım ile 
1,5 milyon TEU kapasiteli tüm bölgeye 
hizmet verebilecek Petlim Konteyner 
Terminali 2017’de tamamlanarak hizmete 
açıldı. Petkim’in çevreye olan duyarlılığının 
bir göstergesi olarak, doğalgaza dayalı 
mevcut enerji santrali yanı sıra, enerji 
ihtiyacının yenilebilir kaynaklardan temin 
edilmesi amacı ile PETKİM Rüzgâr Enerji 
Santrali 2017’de devreye alındı. SOCAR 
Türkiye vizyonu ile Petkim Yarımadası’nda, 
Petkim’e hammadde sağlayacak STAR 
Rafinerisi, Konteyner Limanı ve enerji 
başta olmak üzere; çeşitli üretim ve 
yatırım faaliyetleri devam ediyor.

Petkim bugün, ne kadarlık bir 
istihdam ve ekonomi yaratıyor? 
Ülkenin cari açığının kapatılmasında 
nasıl katkı sağlıyor?
Petkim, alt taşeronları ile birlikte 4 bin-
5 bin kişiyi istihdam ederken; sektörün 
hammadde üreterek desteklediği 6 bin 
adet KOBİ niteliğindeki firma ile birlikte 
yaklaşık 200 bin kişiye iş fırsatı yaratarak 
istihdama büyük katkı sağlıyor. 
Ülkemizde cari açığın en önemli 
kalemlerinden biri olan petrokimya 
sektöründe yıllık yaklaşık 11 milyar dolar 
dış ticaret açığı veriliyor. Türkiye’nin dış 
ticaret açığı içinde petrokimyasalların 
payı yüzde 13 civarında. Petkim, ülkemiz 
için son derece stratejik önemi olan cari 

açığı azaltmaya yönelik petrokimyasal 
ara hammadde konusunda üretim ve 
yatırım faaliyetlerini yürütüyor. Petkim, 
ürettiği petrokimyasal ürünler bazında 
3,6 milyon ton üretim kapasitesi ve 
2016 yılı 4,6 milyar TL satış cirosu  ile 
Türkiye’nin tek entegre petrokimya tesisi 
olarak yurt içi ekonomisine ve cari açığın 
azaltılmasına önemli katkı sağlıyor. Ayrıca 
Petkim yurt içinde tüketimi olmayan 
ürünleri ihraç ederek, yıllık yaklaşık 1 
milyar dolara kadar ulaşabilen ihracat 
hacmi ile ülkemize döviz kazandırıyor. 
Türkiye’nin petrokimya alanında ürettiği 
ürünlerde tek üreticisi konumunda olan 
Petkim, yaklaşık 500 dolar/ton olan ve 
bir petrol ürünü olan Naftayı işleyerek 
bin 500-2 bin dolar/tonluk katma değeri 
yüksek ürünlere dönüştüren ve her yıl 
ortalama 600 milyon dolarlık dövizin 
ülkemizde kalmasını sağlayan stratejik 
bir kuruluştur.  

Satın alma sonrasında bugüne 
kadar ne kadarlık bir yatırım 
yapıldı. Devam eden ve yeni yatırım 
projeleri var mı?
2008 yılı özelleştirme sonrasından 2017 
Ağustos sonuna kadar 790 milyon dolar 
yatırım gerçekleştirildi. Bu dönemde 
Etilen, PTA ve PA fabrikalarımızda 
kapasite artışları yanı sıra diğer 
fabrikalarımızda modernizasyon ve 
teknoloji yenileme yatırımları yapıldı. 
Rüzgâr Enerji Santrali kurularak enerji 
kaynaklarında çeşitlilik artırıldı. Ayrıca 
özelleşme sonrası lojistik alanında 
Petkim Limanı için 450 milyon dolar 
yatırım yapıldı. Petkim, kapasitesini 
artıracak, yan ürünlerini daha yüksek 
katma değerli ürünlere dönüştürecek 
ve STAR Rafinerisi’nin devreye 
girmesi ile Rafineri-Petrokimya 
entegrasyonunu sağlayacak 
yatırımları planlıyor ve zaman zaman 
bu bilgileri kamuoyu ile paylaşıyor.

Hükümet, petrokimya sektörünü 
orta vadede öncelikli yatırım 
programına aldı. Bu Petkim’i ve 
yeni yatırım projelerinizi nasıl 
etkiler? Bu noktada hükümetten 
ne gibi beklentileriniz bulunuyor?
Petrokimyasal ara hammaddelerdeki 
yüksek ithalat miktarları cari açığın en 
büyük nedenini oluşturuyor. Ülkemiz 
cari açığını azaltmak için petrokimya 
yatırımları yapma zorunluluğu tüm 
bakanlıklarımız tarafından benimsendi 
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ve Orta Vadeli Program’a dahil edildi. 
Bu irade şüphesiz ki Petkim’i ve yeni 
yatırımları olumlu etkileyecektir. 
Rafineri–Petrokimya entegrasyonun 
yaratacağı sinerji ile yeni yatırımların 
hızlandırılması için Petkim Yarımadası’nın 
Endüstri Bölgesi olarak ilan edilmesi,  
bölgede yapılacak yatırımların tek yetkili 
merciden takibi ile izin süreçlerinde 
mevzuat kaynaklı gecikmelerin ve 
maliyetlerin azaltılması beklentilerimiz 
arasında bulunuyor.

Petkim sahip olduğu tesisi ve 
ürünleriyle bugün kaç sektöre 
hayat veriyor?
Petkim ara hammadde üretmesi nedeniyle 
ambalaj, otomotiv, inşaat, ilaç, tarım, 
tekstil, elektrik, elektronik, boya, deterjan, 
kozmetik gibi tüm sektörlere girdi sağlıyor.

Türkiye’deki petrokimya tesisleri, 
bugün yerli talebin ne kadarına 
cevap verebiliyor? Petkim’in 
buradaki payı nedir?
Yurt içi talebi karşılama oranı ürünlere 
göre değişiyor. Kapasitesinin yüksek 
olduğu Alçak Yoğunluk Polietilen ve PA 
gibi ürünlerimizde yurt içi talebi karşılama 
oranı yüzde 60 ve daha üzerinde iken, 
bazı ürünlerde bu oran yüzde 10’a kadar 
düşebiliyor. Petkim’in ürettiği ürünler 
bazında ortalama olarak yurt içi talebi 
karşılama oranı 2016 yılı itibarı ile yüzde 
18 olarak gerçekleşti.

Petrokimya sektöründe Türkiye’nin 
öncüsü olan Petkim’in, Ar-Ge merkezi 
hangi alanlarda çalışmalar yürütüyor? 
Rüzgar santralleri gibi, Petkim’i 
gelecek dönemde yeni ürünler ve 
sektörlerde görecek miyiz? 
Petkim’de Ar-Ge geleneği özelleştirme 
öncesi Yarımca Kompleksi’nin devrede 
olduğu dönemlere kadar uzanmaktadır. 
80’li yıllarda Petkim-Unido iş birliğinde 
ülkenin hatta bölgenin en kapsamlı Ar-Ge 
Merkezi’ne sahip olan Petkim’in mevcut 
Ar-Ge Merkezi’nde Proses Geliştirme, 
Ürün Geliştirme, Proje Teşvik ve Poliolefin 
Geliştirme birimleri olmak üzere dört ana 
bölümde projeler yürütülüyor. Yürütülen 

projelerin ana hedefi, çevreye duyarlı 
ve katma değeri yüksek yeni ürünler 
geliştirmek, ürün özelliklerini iyileştirmek, 
ürün verimliliğini artırmak, işletmeler 
için alternatif girdiler yaratmak, proses 
optimizasyonu, sorun-darboğaz gidermek 
ve projelerin endüstriyel boyutta 
uygulanmasını sağlamaktır. 

Petrokimya sektörü, çevre konularında 
en çok eleştirilen sanayilerin başında 
geliyor. Petkim, çevre konularında  
nasıl bir rol oynuyor?
Petrokimya sektörü bünyesindeki 
çok değişik prosesler nedeni ile hem 
çevresel hem de iş sağlığı ve güvenliği 
açısından tehlikeli sektörler arasında 
değerlendiriliyor. Bu durum sektördeki 
tüm firmalara yasal sorumluluklar 
yüklüyor. Petkim bu kapsamda 
sorumluluğunun bilincinde olarak 
hareket ediyor ve çevre ile ilgili yasal 
sorumluluklarını eksiksiz yerine getiriyor. 
Petkim’in kurulduğu günden bugüne 

çevresel yatırımlar daima birinci önceliği 
aldı ve hiçbir zaman ek bir maliyet unsuru 
olarak görülmedi.  
Petkim fuel-oil ile çalışan buhar kazanlarının 
doğalgaz ile çalışabilmesini sağlayacak 
dönüşüm yatırımı gerçekleştirdi. 100 
milyon dolar mertebesinde olan bu yatırım 
tamamen emisyonları azaltmak amacıyla 
yapılan çevreye yönelik bir yatırımdır. 
Petkim ülkemizde İzaydaş’tan sonra ikinci 
tehlikeli atık bertaraf tesisine sahip. Atık 
bertaraf tesisimiz, Türkiye’de bir sanayi 
kuruluşu bünyesinde yer alan tek atık 
bertaraf tesisi olma özelliğini taşıyor.
Petkim, PVC üretim zincirinde olan Klor 
Alkali Fabrikası’nda civalı elektrolizer 
sistemlerini 45 milyon dolar yatırım ile 
membranlı sisteme dönüştürdü. Yatırım 
ile hem civanın ortamda yarattığı çevre 
kirliliği ortadan kalktı hem de ciddi anlamda 
elektrik tasarrufu sağlandı. Membran 
sisteminde daha fazla elektrik tasarrufu 
sağlayacak yaklaşık 20 milyon dolar yatırım 
tutarlı bipolar membran sistemine geçiş 
yatırımı devam etmekte olup, 2018 yılında 
devreye alınması planlanıyor. 
Örneklerini paylaştığımız gibi, Petkim 
çevre konusunda her zaman olduğu 
gibi sektörün öncüsü olarak son derece 
duyarlı davranıyor, yasal mevzuatla ilgili 
sorumluluklarını yerine getiriyor ve 
sektörün özelliğinden kaynaklı çevre ile 
ilgili sorunların ortaya çıkmaması için 
gerekli tüm tedbirleri ve önlemleri alıyor. 

Son olarak, Future of Work temalı 
Kiplas yemeğinin konuşmacıları 
arasındasınız. Petrokimya sektörünün 
ve sektördeki oyuncuların geleceğini 
nasıl görüyorsunuz? Sektörü ne gibi 
değişimler bekliyor?
İnsanoğlunun hayatını kolaylaştırmak ve 
refahını artırmak amacıyla petrokimyasal 
ürünlere olan talebi devam ettiği sürece, 
petrokimya sektörünün öneminin gelecek 
dönemlerde de giderek artmaya devam 
edeceğini gözlemliyoruz. Ülkemizde kişi 
bazlı tüketimlerin henüz gelişmiş ülkeler 
seviyesinde olmaması ve çok canlı bir plastik 
işleme sektörümüzün olması, ülkemiz 
petrokimyasallar üretimini  
daha da önemli hale getiriyor. Kimya 
sektörünün köklü bir organizasyonu 
olarak gerek sektörümüze gerek ülke 
sanayiine ve ekonomisine gerekse çalışma 
hayatına dair önemli katkılar sunan KİPLAS 
ailesi ile, çalışma hayatının geleceğini 
değerlendireceğimiz Future of Work yemeği 
doğrultusunda işbirliğimizi daha da anlamlı 
hale getirmekten mutluluk duyacağız.

“PETKIM, NAFTAYI IŞLEYIP, KATMA DEĞERI YÜKSEK 
ÜRÜNLERE DÖNÜŞTÜREREK HER YIL ORTALAMA 600 MILYON 

DOLARLIK DÖVIZIN ÜLKEMIZDE KALMASINI SAĞLAYAN 
STRATEJIK BIR KURULUŞTUR.” 

ÜYE RÖPORTAJI
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450  
MILYON DOLAR

1.5 Milyon  
TEU kapasiteli 
liman yatırımı

1  
MILYAR DOLAR

Yıllık  
ihracat  
hacmi

790  
MILYON DOLAR

Özelleştirme 
sonrası yapılan 
yatırım tutarı

200  
BIN

Sağladığı  
dolaylı  

istihdam

3,6  
MILYON TON
Petrokimyasal 

üretim  
kapasitesi

4,6  
MILYAR TL

2016 yılı  
satış  

cirosu

RAKAMLARLA PETKIM



VATAN GAZETESİ  
KÖŞE YAZARI, EKONOMİST 

ALI AĞAOĞLU

TEDBIRLI OLUNMASI  
GEREKEN BIR YILA GIRIYORUZ
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Ülke ekonomisinin ilk iki 
çeyrekte beklentinin 
üstünde büyümesinin 
nedenleri arasında birkaç 
etken olduğunu söyleyen 

Ekonomist Ali Ağaoğlu, benzer 
büyüme oranlarını 2018 yılında da 
beklemenin iyimserlik olacağını 
belirtiyor. Tedbirli olunması gereken 
bir yıla girileceğinin altını çizen 
Ağaoğlu’nun, ithalata dayalı çalışan 
sanayicilere de önerileri var. Vatan 
Gazetesi Köşe Yazarı, Ekonomist 
Ali Ağaoğlu ile küresel piyasaları ve 
petrokimya sektörünü konuştuk. 

Küresel piyasaları ve Türkiye 
ekonomisini yakından takip 
eden biri olarak, Türkiye 
ve dünyanın 2017 yılı 
ekonomik performansını nasıl 
değerlendiriyorsunuz, şu ana 
kadarki performans, 2018’e dair 
ne gibi ipuçları veriyor?
Bu yılın başında Fed’den 3-4 kez 
faiz artışı beklentisi hakimdi. Ancak 
ABD ekonomisi; özellikle de maaş 
artışlarının ve enflasyonun “mutedil” 
seyretmesi 2008 Küresel Kriz ile 
başlayan “gevşek parasal” ortamın 
devam etmesini de beraberinde 
getirdi. Doğal olarak gelişen ülkeler 
de bundan nasibini aldı. Bu grup için 
2017 yılı, 2008’den bu yana en fazla 
fon girişinin gerçekleştiği yıl oldu 
denilebilir. 
Bir yandan küresel “bol para” 
diğer yandan Türkiye’de Nisan 
ayında uygulamaya konulan Kredi 
Garanti Fonu (KGF) ile yıl başındaki 
tahminlerin üzerinde büyüme oranları 
yakalanabildi. Ayrıca inşaatın yeni 
milli gelir hesaplamalarına ayrı bir 
“yatırım kalemi” olarak dahil edilmesi, 
büyümede yüksek rakamlara 
ulaşmaya önemli katkı sağladı. Büyük 
olasılıkla 3.çeyrekte de yüksek bir 
büyüme hızına ulaşacağız. Ancak bu 
tarz “dopinglerin” uzun süre devam 
ettirilmesi mümkün görünmüyor.
Bu koşulların 2018’de de devam 
etmesini beklemek ‘aşırı iyimserlik’ 
olabilir. Bir yandan Aralık ayından 
başlayarak Fed’in faiz artışlarına 
yeniden dönmesi, buna ilaveten 
Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) 
da parasal gevşemeyi sonlandıracak 
olması, önümüzdeki yılın bu yıla 

oranla daha zorlu geçmeye aday 
olduğu konusunda ipuçları veriyor.
Nitekim KGF ve vergi “teşvikleri” 
bütçe açıklarına ve Hazine’nin 
itfalarından daha yüksek 
borçlanmasına neden oldu. Bu durum 
da yüksek vergi açıklarını ve de 
yükselen faiz oranlarını beraberinde 
getirdi. Önümüzdeki yıl bütçe 
disiplini yeniden tesis edilmez ve 
bozulmaya devam edecek olur ise 
faiz oranları üzerinde yeni baskılar 
oluşturabilecek, bu da büyüme 
eğrisini olumsuz etkileyebilecek.
Benzer bir  “KGF dopinginin” 
yeniden kullanılmasının da; ülkenin 
kendi parasal koşullarından dolayı; 
zor olacağından dolayı tedbirli 
olunması gereken bir yıla giriyoruz 
anlamına gelecektir. Avrupa Birliği 
ile olan ilişkilerin olumsuz seyri ve 
2018’de ayrışma ihtimalinin daha da 
artması küresel fonlara erişimi daha 
da zorlaştırabilecek. Bu konudaki 
gelişmeler yakından izlenmeli.

Türkiye’nin 2017 yılı ilk dokuz ay 
ihracat hacmine baktığımızda 
yüzde 10’luk bir düşüş var. 
Bunda iç ve dış dinamiklerin 
payı ne kadar sizce, rekabet 
gücümüzü mü kaybediyoruz 
yoksa dünya ekonomisi hala 
toparlanamadı mı?
Küresel talepten kaynaklanan bir 
kısım var. AB ile ilişkilerin de dönem 
dönem bazı aksamalara neden 
olduğunu da hatırda bulundurmakta 
fayda var. Ancak bana göre izlenen 
dış politikalar ve güneyimizdeki 
savaş ortamı nedeniyle ülke olarak 
en büyük ihracat pazarlarımızın 
başında gelen Ortadoğu ve Kuzey 
Afrika’ya ihracat konusunda zorluklar 
yaşıyoruz. 
Kısa zamanda bunların düzelmesi, bu 
dengelerin yeniden toparlanmasına 
katkı sağlayacak. Ancak Türkiye’nin 
tekstil gibi geleneksel üretim 
alanlarındaki rakiplerinin artması, 
teknolojideki hızlı değişime aynı 
hızda ayak uydurmakta 
zorlanması da 
ihracattaki 
yavaşlamanın 
nedenleri 
arasında 
sayılmalı. 

ALI AĞAOĞLU, FED’IN 
FAIZ ARTIŞLARINA 
YENIDEN DÖNMESI, 
AVRUPA MERKEZ 
BANKASI’NIN 
PARASAL GEVŞEMEYI 
SONLANDIRACAK 
OLMASI VE AVRUPA 
BIRLIĞI ILE OLAN 
ILIŞKILERIN OLUMSUZ 
SEYRININ, 2018 YILININ 
TÜRKIYE EKONOMISI 
IÇIN BU YILA ORANLA 
DAHA ZORLU GEÇMEYE 
ADAY OLDUĞU 
KONUSUNDA IPUÇLARI 
VERDIĞINI SÖYLÜYOR.



Petrol ve petrokimya sektöründe 
önde gelen kuruluşlarından 
birinin Finansal Risk ve Hazine 
bölümü danışmanlığını yaptığınız 
için petrokimya sektörünü 
yakından takip ediyorsunuzdur. 
Petrokimya, Türkiye için  
ne ifade ediyor? 
Türkiye dünyanın önde gelen 
petrokimya “tüketicilerinden” biri. 
Petkim yerel ihtiyacın görece olarak 
küçük bir kısmını karşılarken, ithal 
ürünlerin tutarı önemli miktarlara 
ulaşıyor. Türkiye’nin enerji ithalatından 
sonraki en önemli ithalat kalemlerinin 
başında petrokimya geliyor.
Önümüzdeki yıldan başlayarak 
hükümetin, petrokimyayı öncelikli 
sektörlerden biri olarak benimsemesi 
söz konusu. Gerek yatırım 
teşviklerinin cazip hale getirilmesi 
ve çeşitlendirilmesi bu sektöre olan 
yatırımları cazip hale getirebilecek. 
Her ne kadar hammaddesini ithal 
edecek olsak da en azından üretimden 
doğan katma değerin ülkemizde 
kalması açısından önemli adımlar 
olacağını düşünüyorum.

Hükümetin, petrokimyayı 
öncelikli sektörler listesine 
alması sizce neler kazandırır? 
Öncelikli olarak sektöre yeni 
oyuncuların girmesine, var olan 
oyuncuların kulvar değiştirmesine 
neden olabileceğini, bunun da hem 
sektör, hem de ülkemiz için olumlu 
sonuçlar vereceğini düşünüyorum, en 
azından umuyorum.
Ancak bu sektöre yapılacak 
yatırımların hem sermaye yoğun, hem 
de çok kısa zamanda kurulamadığını 
da unutmamak gerek. İhtimaldir 
ki birkaç dev tesis kurmak yerine 
bölgesel tüketime uyumlu orta ölçekli 
tesisler kurulacaktır. Bu da hem 
ürün çeşitlendirmesi ki teknoloji ve 
hammaddenin nafta mı, doğal gaz mı 
olacağına dair seçimine göre hem de 
bölgesel arz/talep konusunda daha iyi 
bir planlamayı beraberinde getirebilir.

Gelecek dönemde petrokimya 
sektörünün gündem 
maddesinde neler olacak sizce?
En önemli gündem maddesini devletin 
yönlendirmeleri ve sağlayacağı 
teşvikler olacaktır. Petrokimya 
ihtiyacının neredeyse 3/4’ünü ithalatla 

karşılayan Türkiye’nin bu sektörü 
öncelikli sektörler arasına almış olması 
beraberinde önemli değişiklikleri de 
getirecektir. Ülkemizde yapılacak 
yatırımlar için küresel aktörlerin yerli 
olarak kimlerle işbirliği yapacağı da 
gündemde önemli yer tutacaktır. 
Henüz ülkemizde petrokimya 
konusunda Ar-Ge tarafında önemli 
gelişmeler yaşanmış değil.  Öncelikli 
sektör olarak benimsenmesiyle 
umuyorum bu konuda da yatırımlar 
artacak, belki yeni teknoloji değilse 
de yeni ve verimli petrokimya ürünleri 
veya üretim süreçleri geliştirilebilecek. 

Son olarak sanayicilere gelecek 
döneme dair ne gibi önerilerde 
bulunmak istersiniz?
Petrokimya ürünlerini hammadde 
olarak kullanan sanayicilerimizin 

önemli kısmı mecburen ithalata dayalı 
çalışmak zorundalar. Hal böyle olunca 
özellikle iç piyasa için üretim yapan 
sanayicilerimizi önümüzdeki yılın 
belki ilk yarısı değil ama 2018 yılının 
ikinci yarısında hem döviz kurları hem 
de petrokimya sektörünün petrol 
fiyatlarına karşı hassas olmasından 
dolayı hammadde risklerini 
hedge etmesinde fayda olduğunu 
düşünüyorum.
Teşvikler bir yana ama tabii ki 
finansman konusunda çok daha 
dikkatli ve planlı hareket etmelerinin 
gerektiğini düşünüyorum. Finansman 
konularının günlük akışa bırakmak 
yerine önceden planlanmasının, 
herhangi bir kriz veya türbülans 
durumunda neler yapılabileceğinin 
önceden planlanmasında fayda 
olduğunu hatırlatmak isterim. 

EKONOMİ

Bugüne kadar çok sayıda sanayicinin ekonomi danışmanlığını yapan Ali Ağaoğlu’na, Türk 
sanayicilerinin güçlü ve zayıf yanlarını sorduğumuzda, Türk sanayicilerin yaptıkları işleri 
iyi yaptıklarını belirterek şunları söyledi: “Ancak teknolojik ve küresel trendlerin takibinde 
yavaş kalabiliyorlar. Diğer bir gözlem de finansmanın yönetilmesi konusundaki sıkıntılar. 
İşlerinden kazandıkları kârları; hatalı finans yönetimleri, döviz piyasalarında risklerini ‘hedge 
etmek’ yerine spekülasyon nedeniyle kolaylıkla kaybedebiliyorlar.  Bu iki temel konuda artık 
profesyonel yardım almayı düşünen sanayici ve işadamlarının sayısı artıyor ancak bunlar 
henüz yeterince önemli bir çoğunluğa ulaşabilmiş değiller.” 

YENILENEBILIR 
ENERJILER 
SADECE ÜRETIM 
SÜRECINDE FARK 
YARATABILIR. 
ASLI UNSUR 
GIRDI TARAFI 
OLACAKTIR. 
FOSIL DIŞINDAKI 
HAMMADDELERLE 
SINIRLI 
PETROKIMYA 
ÜRÜNÜ ÜRETILIR.

“SANAYICILERIMIZIN FINANSMAN YÖNETIMINDE SIKINTI VAR”



KIMYANIN
ÇEVRESİ

Volkan DOĞAN
KİPLAS Çevre Yüksek Mühendisi
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10 BIN YILDAN BERI 
INSANLARA YAŞAM 

KAYNAĞI OLAN DÜNYA, 
SANAYI DEVRIMIYLE 

BIRLIKTE INSAN 
FAALIYETLERI SONUCU 

TAHRIBATA UĞRAMIŞTIR. 
CANLI YAŞAMININ TEMEL 
BILEŞENLERI OLAN HAVA, 

TOPRAK VE SU KIRLENMIŞ, 
OZON TABAKASI 

INCELMIŞ, IKLIMLERDE 
DEĞIŞIMLER GÖZLENMEYE 

BAŞLAMIŞTIR. 

20’nci yüzyılın ikinci 
yarısında araştırma-
geliştirmenin (Ar-Ge) 
önemi ve bu konuda 
yapılacak harcama ve 

çabaların geleceğe dair inanılmaz olumlu  
sonuçları net bir şekilde ortaya çıkmıştır. 
Özellikle kimya sanayiinin ve yön verdiği diğer 
sektörlerde Ar-Ge’nin gelişimi ile kimyasal 
maddelere hemen her alanda ihtiyaç 
duyulmaya başlanmıştır.
Dünya’da mevcut durumda, American 
Kimyasal Derneği (ACS)’nin bir parçası 
olan Chemical Abstracts Service (CAS) – 
(Kimyasal Özetler Servisi) altındaki CAS 
REGISTRYSM; alaşımlar, koordinasyon 
bileşikleri, mineraller, karışımlar, polimerler 
ve tuzlar gibi 133 milyondan fazla benzersiz 
organik ve inorganik kimyasal maddeyi ve 67 
milyondan fazla diziyi ihtiva etmektedir. 
Son yıllarda, alıcı ortam diye tabir edilen su 
kaynakları ve toprak ile havada meydana 
gelen yerel düzeydeki kirletici etkilerin, 
zaman içerisinde sınır ötesi, bölgesel ve 
sonunda küresel ölçekte ortaya çıkması, 
insanlığın ve tüm gezegenin geleceğini tehdit 
eder hale gelmiştir. Bitkiler ve hayvanlar 
(flora ve fauna) ile alıcı ortam (su, toprak, 
hava) gibi çevre unsurlarının, ekosistemde 
birbiriyle bağı olması, ortaya çıkacak çevre 
sorunlarının çözümünün sadece ulusal 
düzeydeki girişimlere bırakılamayacağını, 
küresel ve bölgesel çabaların zorunluluğunu 
ortaya koymuştur. Bu nedenle 1970’lerde bu 
sorun küresel olarak gündeme getirilmiş ve 
bugüne kadar çevre koruma alanında çeşitli 
uluslararası sözleşmeler ve antlaşmalar 
ortaya konmuştur.
Çevre konusundaki çok taraflı (evrensel/
bölgesel) belgeler (metinler) büyük 
bir çoğunlukla 1972 BM İnsan Çevresi 
Kon¬feransından (Stockholm Konferansı) 
sonra kabul edilmiş olup günümüzdeki sayıları 
oldukça fazladır. Çok taraflılıktan kasıt bunların 
ya Birleşmiş Milletler (BM) ya da bölgesel 
düzeyde (özellikle kıtalar ölçeğinde) kabul 
edilen, dolayısıyla bir ya da birkaç devletin 
değil, çok sayıda devletin ortak iradesini 
or¬taya koyan metinler olmasıdır. Bunlar ya 
hard law anlaşmalar (antlaşma, sözleşme, şart, 
protokol) ya da soft law (bildirgeler, öneriler, 
eylem planları vb.) şeklindedir. 



Çevre ve insan sağlığının küresel ölçüde 
korunmasını sağlamak amacıyla hazırlanan 
önemli Sözleşmeleri şöyle sıralayabiliriz:

  Kalıcı Organik Kirleticilere ilişkin Stockholm 
Sözleşmesi: Toplam 181 ülkenin taraf olduğu 
sözleşmeyi ülkemiz 23 Mayıs 2001 tarihinde 
imzalanmış ve 12 Ocak 2010 tarihi itibariyle 
taraf olmuştur. 

  Bazı Tehlikeli Kimyasallar ve Pestisitlerin 
Uluslararası Ticaretinde Ön Bildirimli Kabul 
Usulüne Dair Rotterdam Sözleşmesi: Bugün 
itibariyle Rotterdam Sözleşmesi’ne Taraf olan 
ülke sayısı, 21 Eylül 2017 tarihinde Türkiye’nin 
de katılımı ile 159’a ulaşmıştır. Türkiye için 
Rotterdam Sözleşmesine Taraf olma süreci 20 
Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe girecektir.

  Tehlikeli Atıkların Sınırlar Ötesi Taşınması 
ve Bertaraf Edilmesinin Kontrolüne İlişkin 
Basel Sözleşmesi: Bugüne kadar sözleşmeyi 
imzalayan 53, sözleşmeye taraf olan 186 ülke 
bulunmaktadır. Türkiye sözleşmeyi 22.03.1989 
tarihinde imzalamış ve 22.06.1994 tarihi 
itibariyle taraf olmuştur.

  Uzun Menzilli Sınırlar Ötesi Hava Kirliliği 
Sözleşmesi (CLRTAP) - Kirleticilerin Uzun 
Menzilli Taşınımı Sözleşmesi ve KOK 
Protokolü: Türkiye bu Sözleşmeyi 23 Mart 
1983 tarih ve 17796 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile 
onaylayarak taraf olmuştur.

  Cıvaya İlişkin Minamata Sözleşmesi: 
Bugün itibariyle Sözleşmeye Taraf olan ülke 
sayısı 83 ve imzalayan ülke sayısı ise 128’dir. 
Türkiye Sözleşmeyi 24 Eylül 2014 tarihinde 
imzalamıştır. 
Yukarıda bahsi geçen Sözleşmeler, kimya 
sektörünü yakından ilgilendirmekte olup, 
Avrupa Birliği’nin Sözleşmelerden kaynaklanan 
yükümlülüklerini temel alarak hazırladığı 
ve üye ülkelerde uygulanmasını öngördüğü 
bazı direktifler hazırlanmıştır. Türkiye gibi 
müzakere süreci devam eden aday ülkelerde 
AB Çevre Mevzuatının uyumlaştırılması ile ilgili 
taahhütlerin gerçekleştirilmesi beklenmektedir.

AVRUPA BIRLIĞI’NIN  
ÇEVRE POLITIKASI
Avrupa Birliği’nin çevre politikası, kirliliği 
ortadan kaldırmayı, azaltmayı ve önlemeyi, 
doğal kaynakların, ekolojik dengeye zarar 
vermeyecek biçimde kullanılmasını temin 
ederek sürdürülebilir kalkınmayı sağlamayı, 
çevresel zararın kaynağında önlenmesini ve 
çevreyi korumanın diğer sektörel politikalarla 
(enerji, ulaştırma v.b.) entegrasyonunu güvence 
altına almayı amaçlamaktadır.
AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi (UÇES) 
(2007-2023) kapsamında, AB’ye uyum için 
yapılması gereken çevre yatırımlarının maliyeti 
(kimyasallar ve gürültü sektörleri hariç) 
yaklaşık 59 milyar Avro olarak hesaplanmıştır. 

Çevre alanında ihtiyaç duyulan söz konusu 
yatırımların yüzde 80’inin kamu sektörü, 
yüzde 20’sinin ise özel sektör tarafından 
yapılması öngörülmüştür. Kimyasallar ve 
gürültü sektörlerindeki yatırım maliyetlerinin 
de ilave edildiği düşünülürse, özel sektörün 
payına düşen çevre yatırımlarının maliyetinin 
çok büyük olduğu görülmektedir.

Çevre faslının düzenlediği temel alanlar; 
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), 
Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) 
ve çevresel bilgiye erişim gibi konuları 
içeren Yatay mevzuat, Hava Kalitesi, Su 
Kalitesi, Atık Yönetimi, Doğa koruma, 
Endüstriyel Kirlenmenin Kontrolü ve 
Risk Yönetimi, Kimyasallar, Gürültü, İklim 
Değişikliği kapsamındaki temel mevzuattan 
oluşmaktadır.
Çevre Faslı, Türkiye için 21 Aralık 2009 
tarihinde Brüksel’de yapılan Hükümetler 
arası Konferansla müzakerelere açılmıştır. 
Müzakere Pozisyon Belgesi ve Strateji 
Belgesinde yer alan taahhütler ve takvim ile 
uyumlu olarak; yatay konular, hava kalitesi, 
su, atık yönetimi, doğa koruma, endüstriyel 
kirliliğin kontrolü ve risk yönetimi, kimyasallar 
gürültü ve iklim değişikliği alanlarında 
gerçekleştirilen mevzuat uyum çalışmaları 
devam etmektedir.

KIPLAS’IN ÇEVRE  
KONULARINA VERDIĞI ÖNEM
KİPLAS, kimya sektöründeki önemli bir 
organizasyon olarak işletme ve işveren 
problemlerini çok geniş bir açılımda ele 
alarak, işkolu, bölgesel, ulusal ve uluslararası 
seviyede “network”ler ile üyelerinin en iyi 
şekilde bilgilenmesi, temsil edilmesi, ekonomik 
ve sosyal rekabet koşullarına her an hazır 
olmasını sağlayacak bir hizmet sunma gayreti 
içindedir.
Bilindiği üzere 21.yüzyılın üretim dünyasının 
yeniden inşa edilmesinde düşük maliyetli, 
kaliteli üretim, insan odaklı ve “çevre bilinçli” 
politikalar işletme stratejisi olarak ön plana 
çıkmaya başlamıştır. Bu nedenle KİPLAS’ın 
1994 yılında “çevreye dost, planlı bir sanayi 
yapısı” vizyonuna paralel olarak geliştirdiği 
hizmet çeşitlenmesi yaklaşımıyla 1997 
yılından beri “işyeri güvenliği, çevre, kimyasal 
maddelerin sınıflandırılması, etiketlenmesi 
ve taşınması ve iş sağlığı ve güvenliği ile 
ilgili ulusal ve uluslararası mevzuata yönelik 
hizmet veren “Teknik İşler ve Eğitim Birimi” 
adı altında oluşturduğu danışma merkeziyle 
danışmanlık hizmetlerine, işbaşı eğitimlerine 
ve saha ziyaretlerine devam etmektedir.
Türkiye AB üyelik ve uyum sürecinde, 2007-
2013 Dönemi Katılım Öncesi Yardım Aracı 
(IPA) I. Bileşeni Kapsamında, 2007 yılından 

SON YARIM ASIRDA, KIMYASAL 
MADDELERIN VE DOLAYISIYLA 
ÇEVREDE UZUN SÜRE KALICI 
VE ZARARLI ETKIYE SAHIP 
KIMYASALLARIN HIZLA ARTAN 
SAYISI NEDENIYLE ÇEVRE 
VE INSAN SAĞLIĞI TEHDIT 
ALTINDA KALMIŞTIR. 

itibaren sayısı hızla artan ve Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen 
projeler ile son yıllarda çevre mevzuatının 
uyumlaştırılması sürecinde büyük yol kat 
edilmiştir. KİPLAS özellikle Kimyasallar 
hakkındaki mevzuat açısından gelişmeleri 
yakından takip etmek için Bakanlık ile iyi 
ilişkiler kurmuş ve paydaşları arasında 
yer alarak, “REACH Kimyasallar Projesi”, 
“Kalıcı Organik Kirleticilere (KOK) İlişkin 
Stockholm Sözleşmesi Ulusal Uygulanma 
Planı’nın Gözden Geçirilmesi ve 
Güncellenmesi Projesi”, “Kalıcı Organik 
Kirleticiler Tüzüğü’nün Uygulanması 
için Teknik Destek Projesi” ve “Zararlı 
Kimyasalların İhracatı ve İthalatına İlişkin 
AB Tüzüğü’nün Uygulanması için Teknik 
Destek Projesi” paydaşları arasında yerini 
alarak, düzenlenen toplantılara, eğitimlere 
ve seminerlere katılım sağlamıştır.
Söz konusu Projelerden aldığı bilgiler 
doğrultusunda üyelerini bu konularda 
bilgilendirmeyi görev edinmiş olan 
KİPLAS, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından Haziran 2013 – Mayıs 2015 
tarihleri arasında yürütülen ve KİPLAS’ın 
da Yönlendirme Komitesi’nde yer aldığı, 
genel hedefi; 2028 yılı sonu itibariyle 
AB Kalıcı Organik Kirleticiler Tüzüğü’ne 
uyumlu olarak, yasaklama, bertaraf 
ve salınımların azaltılması ile kalıcı 
organik kirleticiler (KOK) ve bunların 

atıklarının olumsuz etkilerinden insan 
sağlığı ve çevrenin korunması olan 
“Türkiye’de Kalıcı Organik Kirleticiler 
Tüzüğü’nün Uygulanması için Teknik 
Destek Projesi” kapsamında oluşturulan 
Taslak Yönetmelik ile ilgili olarak, 
Bakanlık yetkilileri ile iletişime geçerek 
bir Seminer düzenlenmesi kararı almış 
ve 16 Mart 2017 tarihinde KİPLAS 
Konferans Salonunda gerçekleştirilen 
Seminere, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, 
Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığı, 
Öncelikli Kimyasallar Yönetimi Şube 
Müdürlüğü’nden Şube Müdürü Bursev 
DOĞAN ARTUKOĞLU ile Çevre ve 
Şehircilik Uzmanı Ertan ÖZTÜRK 
konuşmacı olarak katılmıştır. 05 
Kasım 2017 tarihinde tamamlanması 
planlanan ve KİPLAS’ın da paydaşları 
arasında ve yönlendirme komitesinde 
yer aldığı bir diğer Proje, “Zararlı 
Kimyasalların İhracatı ve İthalatına 
İlişkin AB Tüzüğü’nün Uygulanması 
için Teknik Destek Projesi”nin en 
önemli çıktısı olacak Ön Bildirim Kabul 
Sisteminin uygulanmasıyla birlikte 
uluslararası ticarette yasaklanmış 
kimyasal maddelerin yasa dışı trafiğinin 
önlenmesinin yanında, ithalat ve ihracat 
sırasında kimyasalların zararlarına 
ilişkin bilgiler içeren etiket ve güvenlik 

bilgi formları sayesinde bu kimyasal 
maddelerin insan sağlığı ve çevreyi 
tehdit etmeden daha güvenli bir biçimde 
kullanılması sağlanacaktır.
Son yarım asırda, kimyasal maddelerin 
ve dolayısıyla çevrede uzun süre kalıcı 
ve zararlı etkiye sahip kimyasalların hızla 
artan sayısı nedeniyle çevre ve insan sağlığı 
tehdit altında kalmıştır. Dünya üzerindeki 
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin 
bu durumun artık düzeltilmesi gerektiği 
ve gelecek kuşaklara yaşanabilir ve 
sürdürülebilir bir çevre bırakma hususunun 
ortak paydada toplanmasıyla beraber, sıkı 
yükümlülükleri olan kimyasallar mevzuatı 
ortaya çıkmıştır. Bilim ve teknoloji 
alanındaki gelişmelerin de yardımıyla, 
artık kirlilik önleyici üretim (temiz 
üretim) yaklaşımlarının benimsendiği 
apaçıktır. Özellikle küçük ve orta ölçekli 
işletme işverenlerinin bu yatırımları 
gerçekleştirebilmesine olanak sağlayacak 
teşviklerin bölgesel olarak sayısının ve 
destek miktarlarının artırılması, çevre 
bilinçli üretim yapan işletme sayısının da 
artmasına katkı sağlayacaktır.
56 yıldır kimya işvereninin ortak sesi ve 
savunucusu görevini yürüten KİPLAS, 
bundan sonra da bu görevi layıkıyla yerine 
getirebilmek için, çevre ile ilgili konuları 
her zaman gündeminde tutmaya  
devam edecektir.

ÇEVRE

53



TEHLIKELI

TEHLIKELI MADDE 
TAŞIMACILIĞI KAPSAMINDA 

FAALIYET GÖSTEREN TÜM 
IŞLETMELERE TANINAN 

MUAFIYETLER SONLANIYOR 
VE 1 OCAK 2018 TARIHI 
ITIBARIYLE TEHLIKELI 

MADDE GÜVENLIK 
DANIŞMANI BULUNDURMA 

ZORUNLULUĞU GELIYOR. 

MADDE

GÜVENLIK

DANIŞMANI

MEVZUAT

55

Türkiye, “Tehlikeli Malların 
Karayolu İle Uluslararası 
Taşımacılığına İlişkin ADR” 
olarak adlandırılan Avrupa 

Anlaşması’na taraf olduktan sonra 
ADR anlaşması paralelinde Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 
tarafından Tehlikeli Maddelerin 
Karayoluyla Taşınması Hakkında 
Yönetmelik hazırlanarak yürürlüğe 
girdi. Anlaşma, tehlikeli maddelerin 
karayoluyla taşımacılığı başta olmak 
üzere lojistik sektörüne pek çok yeniliği 
beraberinde getiriyor. ADR kapsamında 
30 Haziran 2015 yılında ‘tehlikeli 
madde’ kapsamında faaliyet gösteren 
işletmelere zorunlu hale getirilen (lojistik 
sektörünün de dahil edildiği) Tehlikeli 
Madde Güvenlik Danışmanı bulundurma 
(TMGD) muafiyeti 1 Ocak 2018 itibariyle 
son buluyor. 
T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine 
Taşımacılık Düzenleme Genel 
Müdürlüğü tarafından 22 Ocak 2016 
tarihinde “Tehlikeli Madde Güvenlik 
Danışmanı (TMGD) İstihdam Edilmesi” 
genelgesinin ardından 19.Nisan 2017 
Tarihli Resmi Gazete’de Tehlikeli 
Madde Güvenlik Danışmanlığı Hakkında 
Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Tebliğ yayımlandı. Tebliğ, taşıma 
işleri organizatörlerinin Tehlikeli 
Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) 
bulundurma ve Tehlikeli Madde Faaliyet 
Belgesi (TMFB) alma zorunluluğunun 1 
Ocak 2018 tarihi itibariyle başlayacağını 
gösteriyor. Yeni tebliğde ayrıca, kapsam 
genişletilerek; altıncı maddenin üçüncü 
fıkrası kapsamında Tehlikeli Madde 
Faaliyet Belgesi sahibi olan işletmeler 
tebliğ kapsamındaki tehlikeli maddeleri 
geçici olarak depolayan işletmeleri 
de kapsama aldı. Yeni tebliğe ayrıca, 
d ve e maddeleri eklenerek, Tehlikeli 
Maddelerin Denizyoluyla Taşınması 
Hakkında Yönetmeliğin 9’uncu maddesi 
kapsamında Tehlikeli Madde Uygunluk 
Belgesi sahibi kıyı tesisleri (gönderen, 
paketleyen, yükleyen, dolduran ve 
boşaltan olarak faaliyette bulunan) ve 
işletmeleri de kapsama alındı.
Böylelikle, bir yılda net elli ton ve üstü 
miktarlarda işlem yapan, gönderen, 
paketleyen, yükleyen, dolduran ve 
boşaltan olarak faaliyette bulunan 
ve Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi 
sahibi olan işletmeler ile toplam araç 
taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde 
olan taşımacılık işletmeleri ile bu tebliğ 
kapsamındaki tehlikeli maddeleri geçici 

olarak depolayan işletmeler, TMGD 
istihdam etme veya danışmanlık almak 
zorunda kalacak.

MUAFIYETLER 1 OCAK’TA BITIYOR
TMGD istihdam etme veya TMGDK’den 
hizmet alma muafiyeti başlığı 
değiştirilerek bazı muafiyetler şu 
şekilde güncellendi:
Perakende satış yapan akaryakıt, LPG, 
CNG ve LNG istasyon işletmeleri ile 
LPG, CNG tüp satışı yapan işletmelerde, 
TMGD istihdam etmek veya TMGDK’den 
hizmet alma 1/1/2018 tarihine kadar 
aranmaz. 
Tehlikeli maddelerin taşınmasına ve 
geçici depolanmasına ilişkin faaliyetlerde 
bulunan liman tesislerinden, 
tehlikeli madde güvenlik danışmanı 
kuruluşundan hizmet alma veya TMGD 
istihdam etme zorunluluğu 1/1/2018 
tarihine kadar aranmaz.
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre 
taşımacılık yetki belgesine sahip olan 
ve Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla 
Taşınması Hakkında Yönetmelik 
kapsamında sadece taşımacılık yapan 
taşımacıların, TMGD kuruluşlarından 
hizmet alma veya TMGD istihdam etme 
zorunluluğu 1/1/2018 tarihine kadar 
aranmaz.
Kamu kurum ve kuruluşlarının TMGD 
kuruluşlarından hizmet alma veya TMGD 
istihdam etme zorunluluğu 1/1/2018 
tarihine kadar aranmaz.
Ancak bu tebliğin yayımı tarihinden 
1/1/2018 tarihine kadar, 33. 
maddenin birinci fıkrası uyarınca 
işletmelerin, en az bir adet tehlikeli 
madde güvenlik danışmanı istihdam 
etme veya tehlikeli madde güvenlik 

danışmanından hizmet  
alma yükümlülüğünün devam  
ettiği vurgulandı.

IŞLETMELER DANIŞMANLIK ALABILIR
İşletmeler, Tehlikeli Madde Güvenlik 
Danışmanı istihdam edebileceği gibi 
danışman kuruluşlardan da hizmet 
alabilecek. Bir TMGD’nin, istihdam 
edildiği işletme ile birlikte bu işletmenin 
temsilciliği veya şubeleri de dahil olmak 
üzere en fazla beş yerde danışmanlık 
yapabilecek; Tehlikeli Madde Güvenlik 
Danışmanı Kuruluşu (TMGDK) 
bünyesinde hizmet veren bir TMGD ise 
TMGDK tarafından hizmet verilen en 
fazla sekiz işletme için danışman olarak 
görevlendirilebilecek.
İşletmeler istihdam edeceği TMGD’leri 
veya hizmet alacağı TMGDK’ler ile 
yapacağı anlaşmayı www.türkiye.gov.tr 
adresi üzerinden bildirmekle ve yapılan bu 
anlaşmanın veya TMGD’nin iş akdinin fesih 
edilmesi durumunda ise 30 (otuz) gün 
içerisinde TMGD istihdam etmekle veya 
TMGDK ile yeni bir anlaşma yapmakla 
yükümlüdürler.
Tebliğe göre; işletmelerde tehlikeli 
maddelere operasyonel süreçte paketleme, 
paletleme, yükleme, boşaltma gibi herhangi 
bir müdahalesi bulunan operasyon ve satış 
departmanlarında yer alan çalışanların da 
TMGD tarafından verilecek ADR, RİD ve 
İMDG kapsamında temel bilinçlendirme ve 
farkındalık eğitimleri alması gerekiyor. Yeni 
tebliğde ayrıca tehlikeli madde güvenlik 
danışmanı olmak için üniversitelerin  
fen ve mühendislik alanlarından lisans  
veya tehlikeli madde ve güvenlik  
programı/bölümü ön lisans mezunu  
olması şartı getirildi. 
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yasal yükümlülükler olarak karşımıza 
çıkarmaktadır.  
Kanunun önleyici yaklaşımının 
uygulaması olan risk değerlendirmesini 
yapmak ve yapılmasını sağlamak da 
işverenin yükümlülükleri arasında yer 
almaktadır. İSG Kanunu çıkmadan 
önce iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 
hükümleri de düzenleyen 4857 
Sayılı İş Kanununda da yer bulan risk 
değerlendirmesi için uygulamaya 
yönelik olarak yönetmelik İSG 
Kanunundan sonra çıkartılmıştır. Risk 
değerlendirmesi yönetmeliği risk 
değerlendirmesi yapacak olan ekibi 
tanımlar. Buna göre İşveren veya 
işveren vekili, iş güvenliği uzmanları 
ile işyeri hekimi, çalışan temsilcileri, 
destek elemanları ve mevcut 
riskler ile ilgili bilgi sahibi olan diğer 
çalışanlardan oluşan bir ekip ile risk 
değerlendirmesinin yapılması beklenir 
ve istenir. 
İşverenin bir diğer yükümlülüğü ise 
çalışma ortamı, kullanılan maddeler, 
iş ekipmanı ile çevre şartlarını dikkate 
alarak meydana gelebilecek acil 
durumları değerlendirmek, çalışanları 
ve çalışma çevresini etkilemesi 
mümkün ve muhtemel acil durumları 
belirlemek ve bunların olumsuz 
etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı 
tedbirleri almaktır. 
Acil durumlarla mücadele için işyerinin 
büyüklüğü ve taşıdığı özel tehlikeler, 
yapılan işin niteliği, çalışan sayısı ile 
işyerinde bulunan diğer kişileri dikkate 
alarak; önleme, koruma, tahliye, 
yangınla mücadele, ilk yardım ve 
benzeri konularda uygun donanıma 
sahip ve bu konularda eğitimli yeterli 
sayıda kişiyi görevlendirilmesi yine 
iş güvenliği organizasyonunun 
oluşturulmasında önemli bir 
basamaktır. 
Sonuç olarak iş sağlığı ve güvenliği 
kesinlikle bir organizasyonu gerektirir 
ve işyerinde normal işleyişin dışında 
bir iş güvenliği organizasyonu 
kurulması ile en alttan en üste herkesin 
dâhil olabileceği sağlam bir yapı 
oluşturulması şarttır. 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu iş 
sağlığı ve güvenliği kültürünün 
yaygınlaştırılması amacıyla 
katılımcı odağı ön plana çıkarırken 
gerçekleştirilen her türlü önlem ve 
tedbir için izleme, kontrol etme ve 

ortamı tesis ederek işçilerin 
sağlığını koruma yükümlülüğü 
bulunmaktadır. Öte yandan, 
çalışanların da işverene karşı güvenli 
çalışma kural ve düzenlemelerine 
uyma borcu bulunmaktadır. 
İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği 
önlemlerinin alınması yükümlülüğü, 
işverenlerin gözetme borcunun 
doğal sonucu olabilir. Ancak 
işyeri dışındaki uzman kişi ve 
kuruluşlardan hizmet alınması, 
işverenin sorumluluklarını ortadan 
kaldırmaz. 
İşverenin İSG organizasyonunu 
oluştururken birtakım uzmanlıklara 
ihtiyacı vardır. Bu uzmanlıklardan 
olan iş güvenliği uzmanını 
bulundurma yükümlülüğünü işveren, 
dilerse OSGB’lerden hizmet alarak 
dilerse de kendisi istihdam ederek 
yerine getirebilir. İşyerlerinde 
en çok rastlanan organizasyon 
problemlerinden biri de Ortak Sağlık 
ve Güvenlik Birimi tarafından ayın 
belirli günlerinde görevlendirilen 
iş güvenliği uzmanının yokluğunda 
aslında sürekli bir işleyişe sahip 
olan iş güvenliği ile ilgili başka bir 
personelin bulunmayışıdır. Bu da 
kontrol ve çalışmalarda kesintiye 
sebep olmakta özellikle tehlikeli 
ve çok tehlikeli işyerlerinde 
organizasyonda boşluklara sebep 
olmaktadır.
İş güvenliği uzmanlarının 
bulunmadığı günlerde organizasyon 
içerisinde bir personelin iş sağlığı ve 
güvenliği alanında görevlendirilmesi 
bu kesintilerin önüne geçebilmekte 
ve sürekli bir muhatap 
sağlamaktadır. 
İşverenlerin bir diğer yükümlülüğü 
ise çalışanların bilgilendirilmesi 
ve eğitimlerinin sağlanmasıdır. 
Çalışana öncelikle kendi yasal 
hak ve sorumlulukları hakkında 
eğitim verilmesi gerekmektedir. 
Aslında bu eğitim çalışanın iş 
sağlığı ve güvenliği organizasyonu 
içerisinde etkin bir şekilde var 
olmasının temelini oluşturmaktadır.  
İşyerinde herhangi bir iş kazası 
gerçekleşmesi veya meslek 
hastalığı ortaya çıkması durumunda 
mahkemelerin ve bilirkişilerin bu 
eğitimlerin verilip verilmediğini 
kontrol etmesi eğitimleri, öncelikli 

İş Sağlığı ve Güvenliği çalışanlara 
sağlıklı ve güvenli bir çalışma 
alanı sağlamak temelinde, üretim 
güvenliği ve verimliliğini de 

kapsayan, aynı zamanda kaza ve 
hastalıklar sonucu oluşacak işgücü 
kaybına, dolayısıyla milli servetin 
korunmasına kadar genişleyebilen bir 
kavramdır. 
Ülkemizde İş sağlığı ve Güvenliği 
ile ilgili yasal çerçeve 2012 yılına 
kadar 1971 yılında yürürlüğe giren 
1475 sayılı İş Kanunu ile 2003 
yılından sonra ise 4857 sayılı İş 
Kanunu ile belirlenmekteydi.  ¬İş 
sağlığı ve güvenliğiyle ilgili AB 
Çerçeve Direktifine uyum sağlamayı 
amaçlayan İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu, 30 Haziran 2012 tarih 
ve 28339 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlandı ve bu alandaki ilk müstakil 
kanun olarak mevzuattaki yerini almış 
oldu. 
İş Sağlığı ve Güvenliği kanununun 
Meclis tarafından kabulü ile Avrupa 
Birliği, 2012 yılı İlerleme Raporunda 
bu durumu hukuki düzenlemeler 
bakımından iş sağlığı ve güvenliği 
konusunda ilerleme olarak kabul 
etti. Ancak, kanunun uygulamaya 
geçirilmesi kamu işyerleri ve iş 
yerlerinin çalışan sayısı ile tehlike 
sınıflarına göre farklılıklar gösterdi 
ve şu an bile 2020 yılına kadar kamu 
ile 50’den az çalışanı olan az tehlikeli 
işyerleri için belirlenmiş geçiş süreleri 
bulunmaktadır. 
Bu kanun ilk müstakil kanun olmasının 
yanında, kamu ve tarım çalışanları 
dâhil çalışan sayısı ve yapılan işin 
türüne bakılmaksızın bütün işyerleri 
ve çalışanları kapsamakta ve 
mavi/beyaz yaka ayrımını ortadan 
kaldırarak herkesi çalışan olarak 
tanımlamaktadır. 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 
çalışanların görüşlerinin alınmasına 
yer vererek işyerinde yer alan 
herkesin iş güvenliği organizasyonuna 
katılmasına olanak sağlamaktadır. Bu 
doğrultuda iş yerlerinde iş sağlığı ve 
güvenliği için bir organizasyondan 
mutlaka bahsedilmelidir. İş sağlığı ve 
güvenliğini sağlamak ne tek başına 
işverenin ne iş güvenliği uzmanının ne 
de çalışanın görevidir. 
Bununla birlikte, Borçlar Kanunu’na 
göre işverenin güvenli bir çalışma 
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İSG

denetleme yükümlülüğünü de 
işverene vermiştir. 
Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de 
de mesleki risklerin ve tehlikelerin 
mahiyeti değişmektedir. 2-5 Ekim 
2017 tarihlerinde İstanbul’da 
gerçekleştirilen ILO Avrupa 10. 
Bölge Toplantısı çıktılarından 
biri olan Avrupa ve Orta Asya’da 
İnsana yakışır İşin Geleceği: 
Fırsatlar ve Zorluklar isimli raporda 
belirtildiği üzere bu, özellikle 
dijitalleşme ve yeni teknolojilerin 
kullanıma girmesinin bir sonucu 
olarak, çalışmanın organize 
edilme ve yönetilme biçimlerinin 
değişmesinden kaynaklanmaktadır. 
Günümüzde hızla gelişen 
teknolojinin uygulandığı sanayide 
çalışanların sağlık ve 
güvenliğinin ne boyutta 
tehlikelerle karşı karşıya 
kaldığı, çeşitli risklerin 
karmaşık boyutlu yapıları, 
işletmeleri İSG politikaları 
ve organizasyonlarını 
oluşturmada çeşitli 
güçlüklerle karşı karşıya 
bırakmaktadır.
Bir yandan hazırlıksız yakalanılan 
uzun süreçli ve soluklu AB 
mevzuatının ülkemiz uygulamaları, 
diğer yandan çalışanlarımızın 
adaptasyonu, iş kazalarını ve meslek 
hastalıklarını önleme açısından 
olumsuz sayılabilecek bir görüntü 
oluşturmuştur. İşyerlerinde ilgili 
bakanlıkların denetimleri, entegre 
kalite sistemleri denetimleri, 
beraberinde İSG sisteminin iç 
kontrolünü getirse de tam zamanlı 
çalışmayan İSG uzmanlarının 
oluşturduğu İSG organizasyonun 
istenen sonucu vermemektedir.
KİPLAS 1997 yılından beri kesintisiz 
hizmet vermekte olan “Teknik İşler 
ve Eğitim Servisi” ile üyelerine geniş 
kapsamlı İSG hizmeti vermekte ve 
temel önleyici politikası  
kapsamında yol göstericilik  
görevini sürdürmektedir.

Sağlıklı Kazasız Günler dileğiyle...



“EN” 
Yeni Yıl
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“MERHABA” 
DEMEMIZE ÇOK AZ 

BIR SÜRE KALDI. 
BU SENE, PAZAR 

GÜNÜNE DENK 
GELEN 31 ARALIK, 

YENI YILIN ILK 
GÜNÜNÜ TATIL 

ILAN EDEREK, 
2018’IN ILK 

HEDIYESINI DE 
VERMIŞ OLUYOR. 

GEZİ
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Dünyanın hemen her 
yerinde yıl dönümü 
için hazırlıklar 
başladı. Noel 
Pazarları, yeni yıl 

sofraları, süslemeler, meydan 
kutlamaları, tatil planları… 
Şüphesiz ki, bu kadar şaşaanın 
nedeni yeni yılı senede sadece 
bir kere kutlayabilmemiz ve o 
güne çok fazla anlam ve istek 
sığdırmamız. 
Rio de Janerio’nun plajlarından 
New York’un meşhur Times’ına, 
Prag’ın köprülerinden Sidney’in 
meydanlarına, dünyanın en iyi 
yeni yıl kutlamaları için amansız 
hazırlıklar yapılıyor şu an. Birçok 
dünya kentinde eğlence sadece 
31 Aralık ile de sınırlı kalmıyor; 
öncesinden başlayıp ocak 
ayının ilk günlerine taşanları da 
mevcut. Gece yarısı dansları, 
enteresan gelenekler, benzersiz 
kültürler, havai fişek gösterileri, 
en güzel süslemeler ve eşsiz 
lezzetler dünya kentlerini ele 
geçiriyor. Bize düşen görev ise 
tüm bu keyfin ve güzelliklerin 
tadını çıkarmak. Ancak 
düşünmemiz gereken bir soru 
var: “Yeni yıla nerede girmek 
istiyoruz?”
KİPLAS’ın mütevazı listesi yeni 
yıla hafiften ısınmanız ve keyfi 
hayal etmeye başlamanız için 
güzel bir başlangıç olabilir.
Şimdiden, herkese bol sağlık, 
huzur ve mutluluk dolu yıllar…



Şili’nin kültürel başkenti Valparaiso, kıtadaki en gösterişli kutlamalardan  
birine sahne oluyor. Çokça eğlence vadeden programda, hava kararmaya 
başladığı andan itibaren bambaşka bir görüntüye ve havaya kavuşan şehir 
sokakları, yeni yıl takılarını takıp kötü perilerin davet edilmediği günlerce  

               süren bir masala merhaba diyor. Üç gün süren festival gibi kutlamada 
milyonlarca ziyaretçi, ünlü Latin Amerika havai fişek gösterisine şapka çıkarıyor. 
Valparaiso ile Vina del Mar arasında 17 noktada patlatılan havai fişeklerin okyanusa 
düşen kıvılcımları ise yarattığı kıvılcım şelalesi ile ikinci bir şov yaratıyor. Tüm ülke 
halkının plajlara akın ettiği kutlamalara Latin dansları ve müzikleri damga vuruyor. 
Üç gün boyunca farklı aktivitelerin yer aldığı yeni yıl kutlamaları boyunca bir kere 
daha göreceğiniz bir başka şey de Latinlerin eğlenmeyi gerçekten çok iyi bildiği. 

VALPARAISO - ŞILI
GÜNLERCE SÜRECEK 
BİR SİESTA

Geleneksel:
Önümüzdeki yıla bol 
şansla girmek isteyen 
Şilililer, sarı iç çamaşırı 
giyiyor ve 31 Aralık 
gecesi saat 00.00’ı 
gösterdiğinde 12 üzüm 
tanesi yiyor; taneler 12 ayı 
temsil ediyor. Bol kazanç 
içinse ayakkabılarının 
içine 1.000 Peso koyuyor.

GEZİ

Bembeyaz örtüsü, şehri günlerce aydınlatan ışıkları, en güzel süslenmiş bulvarları ve 
köprüleri ile romantik bir yılbaşı kutlamanızı sağlıyor St. Petersburg. Şehrin sakinleri 
yeni yıl kutlamalarına bir hayli önem veriyorlar. Bunu, daha şehre adımınızı atar atmaz 
anlıyorsunuz. Petersburg’un süslemeleri, ışıklandırmalar, etkinlikler bu önemi en net 

şekilde tarif ediyor. Kent, en güzel kıyafetini giyip sokaklarda yüksek topuklarıyla yürümeye 
çıkmış bir Rus kadınını andırıyor. Noel zamanı daha da hareketlilik kazanan Petersburg’da ana 
kutlamalar için Hermitage Meydanı tercih ediliyor. Hermitage Müzesi ve Noel zamanı donan Neva 
Nehri üzerinde gerçekleşen havai fişek gösterileri kalabalığın uzun geceye iyice ısınmasını sağlıyor. 
Donmuş nehrin üzerinde sokaklardan taşan müzikler eşliğinde patenleriyle kayan insanlar sıcak 
bir görüntü oluşturuyor. Geri sayıma başlandığı esnada meydanda biriken binler, şampanyalarını 
yudumlayıp rengarenk fenerleri en içten dileklerle gökyüzüne salıyor. 

ST. PETERSBURG - RUSYA
RÜYA GİBİ BİR YILBAŞI Geleneksel: 

Ruslar, her yeni yıla 
girdikten 13 gün 
sonra yeniden yeni 
yıl kutlarlar. Kutlama 
bir gün öncekine göre 
daha sönük geçse de 
herkesin keyfi yerinde 
olur. “Eski Yeni Yıl” 
denilen bu kutlamanın 
nedeni Jüliyen takvimi 
ile Gregoriyen takvimi 
arasındaki farktır. 

Gotik ve Barok mimarinin hakimiyetini 
sürdürdüğü Prag sokaklarında yeni 
yıla merhaba demek, çağlar öncesi bir 
zamandan 2018’e el sallamak gibi. Orta 

Çağ’da asılı kalmışçasına bir görüntü sergileyen 
kent, bu görüntüsünün aksine son moda yeni yıl 
kutlamalarına şahit ediyor. “100 Köprü Kenti” ve 
“Dünyanın Tacı” gibi sıfatlarla çağırılan kent, en 
güzel şekilde süsleniyor. Ana kutlamalar için Charles 
Köprüsü’nü mesken tutan Praglılar sevdikleri ve 
aileleri ile bir araya gelerek geleneksel havai fişek 
gösterisi altında yeni yılı büyük bir memnuniyetle 
karşılıyorlar. Avrupa’nın parti başkentlerinden biri 
olarak kabul edilen Prag’da saatler gece yarısına 
yaklaştıkça kalabalık ve eğlencenin dozu artmaya 
başlıyor. Eğlenceye, meydanlarda ve sokaklarda  
dahil olabileceğiniz gibi gece boyunca devam  
eden tekne turları ile de eşlik edebilirsiniz.

PRAG –  
ÇEK CUMHURIYETI
DOSTLUK VE AŞK 
DOLU BİR YIL

Geleneksel:
Hristiyan kültüründe Silvester denen yeni yıl arifesinde Praglılar, 
arkadaşları ve aileleri ile bir araya gelerek yemek yer, şarap içer. 
Bu geleneğin en meşhur yeri ise şehrin simgesi Charles Köprüsü. 
Havai fişeklerin yeni yıl, birliktelik ve mutluluğu alkışladığı bugünde 
sevgi dolu bir ambiyans oluşur.

Bembeyaz örtüsü, şehri günlerce aydınlatan ışıkları, en güzel süslenmiş bulvarları 
ve köprüleri ile romantik bir yılbaşı kutlamanızı sağlıyor St. Petersburg. Şehrin 
sakinleri yeni yıl kutlamalarına bir hayli önem veriyorlar. Bunu, daha şehre 
adımınızı atar atmaz anlıyorsunuz. Petersburg’un süslemeleri, ışıklandırmalar, 

etkinlikler bu önemi en net şekilde tarif ediyor. Kent, en güzel kıyafetini giyip sokaklarda 
yüksek topuklarıyla yürümeye çıkmış bir Rus kadınını andırıyor. Noel zamanı daha 
da hareketlilik kazanan Petersburg’da ana kutlamalar için Hermitage Meydanı tercih 
ediliyor. Hermitage Müzesi ve Noel zamanı donan Neva Nehri üzerinde gerçekleşen 
havai fişek gösterileri kalabalığın uzun geceye iyice ısınmasını sağlıyor. Donmuş 
nehrin üzerinde sokaklardan taşan müzikler eşliğinde patenleriyle kayan insanlar 
sıcak bir görüntü oluşturuyor. Geri sayıma başlandığı esnada meydanda biriken binler, 
şampanyalarını yudumlayıp rengarenk fenerleri en içten dileklerle gökyüzüne salıyor. 

Geleneksel: 
Ruslar, her yeni yıla 
girdikten 13 gün sonra 
yeniden yeni yıl kutlarlar. 
Kutlama bir gün öncekine 
göre daha sönük geçse 
de herkesin keyfi yerinde 
olur. “Eski Yeni Yıl” 
denilen bu kutlamanın 
nedeni Jüliyen takvimi 
ile Gregoriyen takvimi 
arasındaki farktır. 

NEW YORK - ABD EĞLENMEYİ BİLENLERİN YERİ
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Şehrin tam ortasında, şehrin kargaşasından uzakta farklı 
müzik türlerinin aynı çatı altında topladığı Mix Festival, bu 
yıl 15-16 Aralık’ta Zorlu PSM’de! Konserlerden atölyelere, 
partilerden plak pazarına kadar birçok farklı etkinliğin 
yer alacağı festivalde; Selda Bağcan & Boom Pam, 
Modestep, Electro Deluxe, The Wedding Present, Goose, 
Kabus Kerim, Slam, Jakuzi, Motorama, Gökçen Kaynatan, 
Donae’o, Dagamba, SX, She Drew The Gun, ve daha pek 
çok isim yer alıyor. 

Beyaz yaka komedilerini 
muhteşem bir performansla 
sahneye taşıyan ve kısa sürede 
dikkatleri üzerine çeken Kaan 
Sekban, tek kişilik stand-up 
gösterisiyle 17 Ekim Salı gecesi 
UNIQ Hall’de sahne alıyor. Sekban, 
tek kişilik sahne gösterisinde; 
beyaz yakalı hayatı, yaşam 
koçlarını, günümüz ebeveynlerini 
ve günlük hayatta farkında 
olmadan karşılaştığımız pek çok 
karakteri de sahneye taşıyor.

BIENAL’I  
REHBERLE  

GEZIN

Bu yıl 15.’si gerçekleşen İstanbul Bienali 
12 Kasım tarihine dek gezilebiliyor. 
Bienal süresince uzman rehberler 
eşliğindeki turlar; İstanbul Modern, Pera 
Müzesi ve Galata Özel Rum İlköğretim 
Okulu’nda Pazartesi günleri hariç her 
gün düzenlenecek. Tek bir mekan için 
bilet alınabileceği gibi kombine almak da 
mümkün. Biletler Biletix’de.

UNIQ HALL’DE  
KAHKAHA MESAISI

Mutfak Sanatları Akademisi (MSA), “Mutfakta  
8 Haftada Pastacılık 2” ile haftada bir gün olmak 
üzere toplamda 8 hafta boyunca pastacılıkla alakalı 
her detayın öğretildiği bir workshop hazırladı.  
Farklı tariflerde pastaların öğretildiği kurs 
sonrasında, pasta şefliğine adım atılmış oluyor. 
Öğrenmek isteyen ya da kendini geliştirmek  
isteyen herkesin katılabileceği kurs,  
21 Ekim-9 Aralık tarihleri arasında yapılıyor. 

PASTACILIK DERSLERI BAŞLIYOR

7 Hermanos ve Aeternum 
ile izleyicileri masalsı 
yolculuklara çıkaran 
Los Vivancos, “Born 
to Dance” gösterisi ile 
16 Aralık Cumartesi 
TİM Show Center 
sahnesinde seyirciyle 
buluşuyor. 7 kardeşin 
yaşam hikayelerini dans 
aracılığıyla aktardığı 
gösterişli show, senfonik 
müziklerle enfes bir 
flemenko şöleni sunuyor.

FLEMENKONUN PRENSLERI TIM’DE

HER TELDEN MÜZIK 
BU FESTIVALDE

KÜLTÜR SANAT

65

Mary Shelley'in romanından Nick Dear tarafından 
uyarlanan dünya sinemasının kült filmleri arasında 
gösterilen Frankenstein, Şakir Gürzumar yönetiminde 
Çolpan İlhan - Sadri Alışık Tiyatrosu tarafından 

sahneleniyor. Frankenstein,14 Ekim-
11 Kasım tarihleri arasında Zorlu 

PSM sahnesinde oynanacak. 
Oyun; görselliği, prodüksiyonu 
ve Cansel Elçin, Kerem 

Alışık ve Deniz Uğur’un 
başrollerini 

paylaştığı 
usta oyuncu 
kadrosu ile 
adından söz 
ettiriyor.

FRANKENSTEIN CANLANIYOR

CANAN “KAF DAĞI’NIN ARDINDA”

YERLI LATIN MÜZIĞI RÜZGARI

Canan’ın Kaf Dağı’nın Ardında sergisi Arter’de  
24 Aralık tarihine dek gösterilecek. Kuratörlüğünü 
Nazlı Gürleğin yaptığı sergide sanatçının yeni 
eserleri de yer alıyor. Sergi, başlığını Arap ve Fars 
kozmolojisinin efsanevi dağı Kaf Dağı’ndan alıyor 
ve heykel, fotoğraf, baskı, nakış, video, yerleştirme 
ve minyatür gibi çeşitli mecralarda üretilmiş 
eserlere yer veriyor.

11-18 Kasım tarihleri arasında dört farklı mekanda 
gerçekleşecek olan İstanbul Komedi Festivali’nde gülmeye 
hatta daha çok gülmeye hazır olun. BKM’nin geleneksel 
hale getirdiği Kasım ayına “kahkaha ayı” dedirten festival, 
bu sene de yerel ve uluslararası düzeyde komedyen ve 
mizah ustası isimleri seyirciyle buluşturuyor. “Söyleyin de 
beraber gülelim” sloganıyla yola çıkan Komedi Festivali, 
bu sene BKM Tiyatro, BKM Mutfak Beşiktaş, Uniq Hall ve 
BKM Mutfak Uniq’de gerçekleşecek.

Ülkemize Latin müziğini sevdiren ve Turcolatino 
akımının öncüsü olan Ayhan Sicimoğlu, Latin All 
Star Orkestrası ile 1 Aralık’ta Zorlu PSM Studio’da. 
Dostluğun ve sevginin gücünü müziğine yansıtan 
Sicimoğlu ve ekibi bu renkli gecede yerel ezgileri 
ve popüler şarkıları Latin enstrümanları ile 
yeniden yorumlayacak.

BU FESTIVALDE ÇOK GÜLECEKSINIZ
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viya@viyamedya.com
0 (212) 236 00 50 

DERGİMİZE 
REKLAM VERMEK  

İSTER MİSİNİZ?
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