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ürkiye iş dünyası, 2018
yılına seçim maratonu
ile başladı. Meslek
odaları ve birliklerde
başlayan seçim süreci, 24
Haziran’da yapılan Cumhurbaşkanlığı
ve milletvekilliği seçimleriyle
tamamlandı. Çoğu meslek örgütünde
yeni isimlerin görev aldığını görüyoruz.
Seçim sürecinde paylaştıkları hedefler
ve heyecanları iş dünyası olarak bizleri
umutlandırıyor. Seçimler sonrası
kabineyi oluşturan çoğu ismin reel
sektörden olduğunu görüyoruz.
Sanayiciler olarak Ankara’dan
beklentimiz ise ekonomiyi rahatlatacak
yeni reform paketlerinin açıklanması.
Yılın ilk yarısında döviz
kurlarındaki hızlı hareketler ve artışlar,
bize Türk kimya sanayisinin dışa
bağımlılığını azaltacak yatırımların
önemini bir kez daha gösterdi. Çünkü
dövizdeki bir puanlık artış, cari açığa
eksi bir puan olarak yazılıyor.
Bu nedenle, Nisan ayında açıklanan
ve Süper Teşvikler olarak adlandırılan
Proje Bazlı Teşvik Sistemi’ni ve bu
teşviklerle hayata geçirilecek kimya
yatırımlarını sektör olarak çok
önemsiyoruz. 135 milyar TL’lik yatırımı
kapsayan 23 projenin bütçesel anlamda

yüzde 40’ını petrokimya başta olmak
üzere kimya yatırımlarını oluşturması
bizi ayrıca mutlu ediyor.
Kimya sanayimiz ve bu sanayiden
beslenen sektörler için bu yatırımlar,
Türkiye ekonomisi açısından stratejik
önem taşıyor. Çünkü Türkiye’nin
77 milyar doları bulan dış ticaret
açığının yaklaşık üçte birini kimya
sanayisi oluşturuyor. Kimya
sanayisi ile beslenen sektörleri
de eklediğimizde, bu topraklarda
üretilecek her bir ham ve ara
maddenin ülke ekonomisine büyük
katkı sağlayacağını söyleyebiliriz.
Petrol rezervi olmayan ülkemizde
bugüne kadar hayli ihmal edilmesine
rağmen, kimya sektörü bugün Türkiye
ihracatının en büyük üçüncü sanayisi
konumunda bulunuyor.
Açıklanan teşvik yatırımlarıyla
birlikte, sektörün hayali olan kimya
endüstrisi parkı ve kümelenmesi
projesi hayata geçirilebilirse, Türk
kimya sanayisi ve bu sanayinin
beslediği sektörlerin, dünya
pazarında rakipleri karşısında birkaç
adım öne geçeceğini söylemek
hayal olmayacaktır.
Her zaman söylediğimiz gibi;
“Türkiye’nin geleceği kimyada...”

M. Feridun Uzunyol

Türkiye'nin dış ticaret
açığının üçte birini
oluşturan kimya
sanayisine yönelik
yapılması planlanan
yeni yatırımların, ülke
sanayisinin rekabet
gücünü artırırken ülke
ekonomisine de büyük
katkı sağlayacağına
inanıyorum.
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MESLEK HARITALAMA ÇALIŞTAYI, KİPLAS
VE MYK İŞ BIRLIĞIYLE GERÇEKLEŞTI
Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik
Sektörü Kimya Alanı Meslek
Haritalama Çalıştayı, KİPLAS’ın
katkıları ile Mesleki Yeterlilik
Kurumu koordinasyonunda
30 Mart 2018 tarihinde yapıldı.

Ankara’da kimya alanında meslek
standardı hazırlama çalışmalarına temel
olacak meslek haritasının hazırlanması
amacıyla gerçekleşen çalıştayın açılış
konuşmasını MYK Meslek Standartları
Dairesi Başkanı Yaprak Akçay Zileli
yaptı. Çalıştayda katılımcılara, Birim
Koordinatörü Hilal Doğruöz Özer
tarafından Ulusal Yeterlilik Sistemi,
Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun amacı,
yapısı, görevleri ve kimya, petrol,
lastik ve plastik sektöründe bugüne
kadar gerçekleştirilen faaliyetler

hakkında sunum yapıldı.
Haritalama çalışmasında petrokimya
ürünleri ve türevleri, plastik ve polimer
işleme, boya üretimi, inorganik ve organik
kimyasallar, gübre üretimi, beşerî ve
veterinerlik ilaçları üretimi, biosid ve diğer
zirai kimyasallar, tüketici kimyasallarının
üretimi, kimyasalların yönetimi ve
laboratuvar hizmetleri gibi ana alanlar
ve bunların alt alanları belirlendi.
Süreç belirlenen alanlarda standart
geliştirilmesi için MYK ve KİPLAS iş birliği
içerisinde devam edecek.

KİPLAS, üye firma yöneticileri ve çalışanlarını hukuki konularda bilgilendirmek amacıyla düzenlediği seminerler
kapsamında 2018'in ilk seminerini, 16 Nisan 2018 tarihinde KİPLAS merkez binasında gerçekleştirdi.

KİPLAS HUKUK
SEMINERLERININ
GÜNDEMINDE
MOBBING VARDI
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stanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Ömer Ekmekçi’nin
konuşmacı olarak katıldığı
KİPLAS’ın hukuk seminerinde,
psikolojik taciz olarak da bilinen Mobbing
kavramının yanı sıra kişisel verilerin
korunması kanunu ele alındı. Seminerin
ilk konusu artık çalışma hayatında daha
sık duyulmaya başlanan Mobbing kavramı
oldu. Mobbing’in, Yargıtay kararlarına
daha fazla konu olan bir durum haline
geldiğini söyleyen Prof. Dr. Ömer Ekmekçi,
2010 – 2015 yılları arasında 200’den
fazla davanın sadece mobbing iddiası
ve manevi tazminat talebiyle açıldığını
vurguladı. Bu davalardan sadece 11’inde
manevi tazminat talebi kabul edildiğini
dile getiren Prof. Dr. Ekmekçi, “Fakat
aynı dönemde Alo 170 ‘e gelen sayılara
baktığımızda binin üstünde şikayet
olduğunu ve bu şikayetlerden hepsinin
dava olarak açılmadığını anlıyoruz”
dedi. Bunun çok farklı nedenleri

olabileceğini söyleyen Ekmekçi, hukuken
bakıldığı zaman her şeyin de mobbing
kapsamına girmeyeceğinin altını
çizdi. Prof. Dr. Ekmekçi, rahatsızlığın
mobbing olarak değerlendirilebilmesi
için belirli bir şekilde belirli bir amaçla
ortaya çıkmış olması gerektiğini belirtti.
Davaların bir bölümünün de tazminat
alabilmek için açıldığını ifade eden Ekmekçi,
basına yansıyan milyonluk tazminatların
olmadığını belirterek sözlerini şöyle
sürdürdü: “2013 tarihi itibari ile manevi
tazminat bedeli olarak 10 bin liranın bile çok
fazla olduğu belirtiliyordu. Çünkü bunun
para kazanma aracı olmaması ve karşı
tarafa ceza olması maksadıyla sembolik bir
ceza olması gerekiyor.”
Seminerde gündeme gelen konular
arasında 7 Nisan’da yürürlüğe giren
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da
vardı. Prof. Dr. Ekmekçi, “7 Nisan'ın bir
dönüm noktası olacağı bekleniyordu
fakat sektörü derinden etkileyecek bir
gelişme olmadı” dedi.

KİPLAS’TA MESLEK STANDARDI GÜNCELLEME ÇALIŞMASI
Mesleki Yeterlilik Kurumu ile iş birliği
içerisinde kimya sektörünün ihtiyaçları
doğrultusunda Meslek Standardı ve
Mesleki Yeterlilik Sistemi hazırlayan
KİPLAS, 2012 yılında hazırladığı Depo
Sorumlusu Seviye 4 Ulusal Meslek
Standardını güncelledi.
Güncelleme için 18 Mayıs'ta, KİPLAS
koordinasyonunda, Mesleki Yeterlilik
Kurumunun moderasyon katkısıyla bir
çalışma yapıldı. Yapılan çalışmaya MYK
Uzman Yardımcısı Burak Çağrı Karakaya,
moderatör Tolga Çulha, Türklim İktisadi
İşletmesi Personel Belgelendirme Merkezi
Müdürü Taylan Çakır, Marport Limanı CFS
ve Ambar Operasyon Müdürü Gökhan
İris, Türkiye Taş Kömürü İşletmeleri
Patlayıcı Madde Ambar Şefi Cihan Demirci

ve KİPLAS Mesleki Yeterlilik Sistemi
Sorumlusu Erdem Abaka katıldı.
Tüm sektörlerde depo, antrepo,
ambar gibi yerlerde görev yapan depo
sorumlularını ilgilendiren meslek
standardı, MYK onayıyla genel görüşe
çıkacak. Görüş toplama aşamasından
sonra son düzenlemeleri yapılan standart,
MYK onayına sunulacak. Onaylanan
Depo Sorumlusu Seviye 4 Ulusal Meslek
Standardı, Resmî Gazete’de yayımlanacak.
Standardın yayımlanmasının ardından
ilgili tüm sektörler kendi ihtiyaçları
doğrultusunda bu standardı temel alarak
ulusal yeterliliklerini hazırlayabilecekler
ve isterlerse ilgili süreçlerin
tamamlanmasının ardından mesleki sınav
ve belgelendirme yapabilecekler.
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TOPLU İŞ
SÖZLEŞMELERININ
TAMAMI
BAĞITLANDI
KİPLAS’ın yürüttüğü ve
2018 yılbaşı itibariyle
yenilenme sürecine giren
toplam 17 işyeri/işletme
toplu iş sözleşmesinin
tamamı bağıtlandı.
KİPLAS tarafından üyelerine ücretsiz olarak sunulan 3. Göz Bağımsız Saha Denetimleri
kapsamında KİPLAS Teknik İşler ve Eğitim Birimi ekibi tarafından, KIPLAS üyesi firmalara İş
Sağlığı ve Güvenliği konusunda denetim ve eğitim ziyaretleri gerçekleştirildi.

KİPLAS’TAN
ÜYELERINE
BAĞIMSIZ İSG
DENETIMI
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ş sağlığı ve güvenliği kültürünün
geliştirilmesi, uygulamada
yaşanan sıkıntılara çözüm
yolu bulunması ve iş kazaları
ile meslek hastalıklarının
önlenmesi amacıyla yapılan denetimler
kapsamında, KİPLAS üyesi olan VERİTAS
Otomotiv San. Ltd. Şti, DYO Boya
Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş., EMİNİŞ
Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. ile BETEK Boya ve
Kimya San. A.Ş. ziyaret edildi.

KİPLAS Teknik İşler ve Eğitim
Birimi’nin yılın ikinci çeyreğindeki ilk
durağı DYO Boya Fabrikaları oldu. 1011 Mayıs’ta DYO Boya Fabrikaları’nın
İzmir Tesislerinde iş sağlığı ve
güvenliği denetimi gerçekleştirildi.
Denetim programı, açılış toplantısının
ardından ilgili dökümanların kontrolü
ile devam etti. Daha sonra DYO
ekibi ile birlikte işletme sahası ile
ilgili tespitler ve öneriler bölümüne
geçildi. İkinci gün, işletme sahası ile
ilgili tespitler ve öneriler çalışmasına
devam edildi ve kapanış toplantısı ile
denetim programı tamamlandı.
KİPLAS Teknik İşler ve Eğitim
Birimi’nin Mayıs ayında ziyaret
ettiği EMİNİŞ Ambalaj'da 1617 Mayıs tarihlerinde denetim
gerçekleştirilirken, 23-24 Mayıs’ta
da BETEK’te Bağımsız İSG Denetimi
gerçekleştirildi.
KİPLAS Teknik İşler ve Eğitim
Birimi’nin üye ziyaretleri ve
denetimleri Haziran ayında da devam
etti. 6-7 Haziran 2018 tarihlerinde,
Tekirdağ, Çerkezköy'de otomotiv yan
sanayi alanında faaliyet gösteren
VERİTAS Otomotiv’de iş sağlığı ve
güvenliği kapsamında bağımsız
denetim gerçekleştirildi.

M

üzakereleri, KİPLAS
Hukuk, Toplu İş
Sözleşmesi ve Dış
İlişkiler Birimi ekibi
tarafından yürütülen
sözleşmelerin 10 tanesi sektör
muhataplarından Lastik-İş Sendikası ile
7 tanesi de diğer sektör muhatabı Petrolİş Sendikası ile bağıtlandı. Bu dönemde
Muhatap sendikalar ile sözleşmeleri
ara dönemlerde yenilenecek olan TİS
görüşmeleri kapsamında Petrol-İş ile
Transatlantic Exp. Med. Int. Pty Ltd.
işyerine ait toplu iş sözleşmesi de taraf
anlaşması ile sonuçlandırılmış oldu.
Lastik İş Sendikası ile bağıtlanan
Toplu Sözleşmeler; Pharmavision
Sanayi ve Tic. A.Ş. , Berke Plastik San.
ve Tic. A.Ş. , Pfizer İlaçları Ltd. Şti.,
Tristone Flowtech İst. Otom. San. ve
Tic. Ltd. Şti., Vibracoustic Çerkezköy
Otom. San. ve Tic. A.Ş.; Pulcra Kimya

San. ve Tic. A.Ş., Basf Türk Kimya San.
ve Tic. Ltd. Şti., Huhtamaki Turkey Gıda
Servisi Ambalajı A.Ş., Polisan Kimya
San. A.Ş. ve Polisan Kansai Boya San.
Ve Tic. A.Ş. üye işyerlerine ait.
Petrol-İş Sendikası ile bağıtlanan
Toplu Sözleşmeler ise; Thrace Basin
Natural Gas Corparation, Polin Su
Parkları ve Havuz Sistemleri A.Ş. Jotun
Boya San. ve Tic. A.Ş., Plastiform Plastik
Profil San. ve Tic. A.Ş., Petlas Lastik San.
ve Tic. A.Ş., Basf Türk Kimya San. ve Tic.
Ltd. Şti ve Novares Turkey Otomotiv A.Ş.
üye işyerlerine ait.
Böylelikle hem yılsonu itibariyle
hem de ara dönemlerde yenileme
sürecine geçen toplam 18 sözleşme grev
uygulamasına gidilmeksizin barışçıl
yollarla bağıtlandı.
Ara dönem sözleşmesi kapsamında
olan iki üyenin müzakere süreci ise
devam ediyor.

VERITAS
OTOMOTIV
KİPLAS
ÜYESI OLDU

Otomotiv sektöründe faaliyet
gösteren VERİTAS OTOMOTİV
SANAYİ LTD. ŞTİ. KİPLAS
üyesi oldu.
İlk olarak 1849 yılında Birleşik
Berlin-Frankfurt Lastik
Ürünleri Fabrikaları A.Ş. adıyla
Almanya’da kurulan firma
Kuzey Amerika, Avrupa ve
Asya’da faaliyet gösteriyor.
Türkiye’deki faaliyetlerine
2008 yılında Çerkezköy’de
başlayan Veritas Otomotiv
San. Ltd. Şti.nin müşterileri
arasında tanınmış otomobil
markalarını üreten firmalar
yer alıyor. Veritas’ın Toplu
Sözleşme müzakereleri
de KİPLAS tarafından
yürütülecek.
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İSO 500’E KİPLAS İMZASI
2017 yılı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu
sonuçları açıklandı. Listede ilk 500 arasında
15 KİPLAS üyesi kuruluş yer aldı.
İstanbul Sanayi Odası’nın her yıl
geleneksel olarak hazırladığı İSO 500
Büyük Sanayi Kuruluşu'nun 2017
yılı listesi açıklandı.
Kimya sektöründe
faaliyet gösteren çok
sayıda kuruluşun yer
aldığı listede KİPLAS
üyesi dört firma ilk
100’de yer bulurken
11 firma da ilk 500’de
yar aldı. KİPLAS
üyelerinden Aygaz 11. sırada, Petkim
13. sırada, Toros 59. sırada ve Petlas
95. sırada olmak üzere ilk 100’de yer

GEBKİM, MİNİK
PATİLERİ
UNUTMADI
Türkiye’nin ilk Kimya
İhtisas Organize Sanayi
Bölgesi olan GEBKİM,
sanayicilere özel imkânlar
sağlamanın yanında
hayata geçirdiği sosyal
sorumluluk projeleriyle
de kendinden söz ettiriyor.
Bu projelerden biri de
bölgedeki tüm sokak
köpeklerinin GEBKİM
koruması altında olması.
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EBKİM Kimya İhtisas
Organize Sanayi
Bölgesi’nde bulunan
çoğu terk edilmiş ve bir
kısmı bakıma muhtaç
durumda olan sokak köpekleri için
barınma ve beslenme hizmeti de
veriliyor. GEBKİM içinde çok çeşitli
türlerden yaklaşık 100 köpeğe
barınma ve beslenme olanağı
sağlanıyor. Bu hayvanların bir
kısmını da yavrular oluşturuyor.
Bölgede oluşturulan 12 adet
besleme noktasında bulunan
toplam 45 kulübe ile günlük
mama ve su ihtiyaçları karşılanan
köpeklerin bakımları da periyodik
olarak yapılıyor.
Geçtiğimiz yıl 25 köpeğin
kısırlaştırıldığını tüm köpeklerin
aşılandığını söyleyen GEBKİM Bölge
Müdürlüğü yetkilisi Murat Şahin;
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile
yapılan iş birliği ile 2018 yılında
GEBKİM’deki tüm köpeklerin
kısırlaştırılması işlemleri dâhil
olmak üzere bütün aşılarının
yapılacağını, erkek köpeklere mavi

tasma, dişi köpeklere ise kırmızı
tasma takılarak numaralandırılacağını
belirtti. GEBKİM OSB’nin bölgedeki
hatta tüm ülkedeki OSB’lerden bu
hizmetiyle de ayrıldığını vurgulayan
Murat Şahin, bölgedeki bakıma
muhtaç hayvanlar için de girişimlerde
bulunmak üzere çalışmalarının
sürdüğünü sözlerine ekledi.

alan büyük kuruluşlar oldu. Betek
Boya, 106. sırada listede yer bulurken,
Mutlu Akü 166. sırada, Dyo Boya da
171. sırada listede yer
aldı. Gübre Fabrikaları
T.A.Ş. (İzmit) 226.
sırada, Koruma Klor
261. sırada, Akdeniz
Kimya 278. sırada,
Vatan Plastik 295.
sırada, Polisan Boya
301. sırada, Jotun
Boya 306. sırada, Flokser Tekstil 373.
sırada, Santa Farma İlaç Sanayii 436.
sırada yer alan firmalar oldu.

BETEK BOYA'YA
ÇEVRE ÖDÜLÜ
Betek Boya, Kocaeli Sanayi Odası tarafından
Kimya Sektörü Çevre Ödülü'ne layık görüldü.
Kocaeli Sanayi Odası tarafından kaynakları
üretken biçimde kullanabilmek, üretirken
yok etmemek ve sürdürülebilirliği sağlamak
anlayışı ile düzenlenen 24. Şahabettin Bilgisu
Çevre Ödülleri sahiplerini buldu. 28 firmanın
katıldığı ödül programında, Betek Boya Kimya
sektörü Çevre Ödülü’nü almaya hak kazandı.
Jüri üyelerinin aday işletmeleri gezerek,
bir takım kriterlere göre değerlendirdiği
programda Betek Boya, atıkların ekonomiye
geri kazandırılması, sıfır atık felsefesiyle hareket
etmesi, yenilenebilir enerji uygulamaları, su
tasarrufu, karbon salınımlarının büyük oranda
azaltılması gibi projeleriyle ve sürdürülebilir
çevrecilik anlayışıyla “Büyük Ölçekli İşletme”
kategorisi “Kimya Sektörü Çevre Ödülü”nü
almaya hak kazandı. Başbakan Yardımcısı Fikri
Işık’ın katılımıyla gerçekleşen ödül töreninde
ödülü, Betek adına Genel Müdür Yardımcısı
Serkan Büyükcan aldı.

SANTA FARMA'DA EĞITIMLER DEVAM EDIYOR
Kuruluşunun 80. yılını kutlayacağı 2024
yılında, Türk ilaç şirketleri arasında
ihracat şampiyonu olmayı hedefleyen
Santa Farma, bu hedefler doğrultusunda
çalışanlarının gelişimini eğitimlerle
desteklemeye devam ediyor. 2017 yılında
başlatılan Etkili İletişim ve İkna Teknikleri
Eğitimleri'ne 2018 yılında da devam
edilirken, Liderlik Gelişim Akademisi
programı ile 2015 yılından bu yana her yıl
tüm direktör ve müdürlerin koçluk, ekip
yönetimi, stratejik yönetim başlıklarıyla
liderlik yetkinlikleri desteklenmeye devam
ediyor. Eğiticinin Eğitimi programıyla da iç
eğitmenler yetiştirilerek saha yöneticilerine
başka şapkalar kazandırılıyor.

Her pozisyonda çalışan için bir eğitim
programı hazırlayan Santa Farma,
EKOL Akademi kapsamında Bahçeşehir
Üniversitesi ile iş birliği yaparak Yüksek
Lisans Projesi başlattı. Potansiyeli
yüksek çalışanların kişisel gelişimlerine
ve akademik kariyerlerine destek olmak
amacıyla başlatılan Yüksek Lisans
Projesi'ne bu yıl dört Santa Farma çalışanı
katılıyor. Bu iş birliği kapsamında, tüm
Santa Farma çalışanları için, İşletme
Yüksek Lisans Programı (MBA) ve diğer
Yüksek Lisans Programları ücretlerinde
indirim sağlanırken Bahçeşehir Üniversitesi
öğrencilerine de Santa Farma tarafından
staj imkânı sağlanıyor.
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Ağır sanayilerde iş sağlığı ve güvenliğine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen “Proses Emniyeti
Sempozyumu ve Sergisi” kamu ve özel sektörden uzmanları bir panelde buluşturdu. KİPLAS
Başkanı Feridun Uzunyol da konuşmacılar arasındaydı.

PROSES EMNİYETİ
SEMPOZYUMU
GERÇEKLEŞTİ

12

K

ocaeli Sanayi Odası
tarafından, 14-15 Mayıs
tarihinde The Green Park
Pendik Hotel ve Kongre
Merkezi’nde iş sağlığı ve
güvenliğine dikkat çekmek amacıyla
“Proses Emniyeti Sempozyumu ve
Sergisi” düzenlendi. Etkinlikte Temmuz
2018’de güncellenen ve SEVESO
III direktiflerini kapsayan Büyük
Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve
Etkilerinin Azaltılması hakkındaki
yönetmelik masaya yatırıldı.
Etkinlik kapsamında Bloomberg HT
TV Haber Koordinatörü Ali Çağatay’ın
moderatörlüğünde “Proses Emniyeti:
Faydalar, Zorluklar ve Çözüm Önerileri”
başlıklı bir panel düzenlendi. Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişi
Abdurrahman Akman, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Büyük Endüstriyel Kazaların
Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürü
Özlem Yıldırım gibi isimlerin bulunduğu
panelde, KİPLAS Yönetim Kurulu Başkanı
Feridun Uzunyol ve Kocaeli Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı

Çınar Ulusoy’un yanı sıra Başbakanlık
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
(AFAD) Uzmanı Fatih Şen ve TÜPRAŞ
İzmit Rafineri Müdürü Metin Tüfekçioğlu
konuşmacı olarak katılım sağladı.
SIGORTALAR EN BÜYÜK
SERMAYE ARACI
Türkiye Kimya Petrol Lastik ve Plastik
Sanayii İşverenleri Sendikası (KİPLAS)
Başkanı Feridun Uzunyol, paneldeki
konuşmasında proses güvenliği için
gerekli tedbirlerin alınmasında, sermaye
ihtiyacının karşılanmasının önemine
dikkat çekti. Sigortaların en önemli
sermaye aracı olduğunu vurgulayan
Uzunyol, "Sigortalar gelecekte olmaması
gereken bir konunun önceden finanse
edilip önlenebilmesi için toplanan
paranın değeridir. Geçmişte bazı kanun
yapıcılar deprem sigortası gibi zorunlu
sigortalar yaptırdılar. Aynı model proses
emniyeti yatırımları için de uygulanabilir.
Ödenen paranın bir kısmı koruyucu
olarak farklı kalemlerde kullanılabilir.
Böylelikle 2 milyon dolarlık yatırım

finanse edilebilir” şeklinde konuştu.
Uzunyol ayrıca iş güvenliği konusunda
çalışanların eğitiminin önemine de
dikkat çekti. Sanayide aktif olarak
çalışan sendika üyesi 3,4 milyon çalışan
bulunduğunu söyleyen Uzunyol, bu
çalışanların eğitilebilmesi için, nitelikli
bilgilerin teknoloji kullanarak hızlı bir
şekilde aktarılması gerektiğini ve bu
konuda çalışmalar başlattıklarını bildirdi.

şirketlerin, sistem tarafından alt seviye ve
üst seviye olarak gruplara ayrıldığını ifade
eden Yıldırım, BEKRA II kayıtlarına göre
Türkiye'de yaklaşık olarak 350 üst, 350 de
alt seviye kuruluş bulunduğunu kaydetti.
Bunlara ilave olarak Bekra III sistemine
79 üst, 61 alt seviye kuruluşun yeni kayıt
yaptırdığını ekleyen Yıldırım, firmaların
18 Temmuz 2018'e kadar formlarını
güncellemesi gerektiğini vurguladı.

TEDBIRLERIN UYGULANABILMESI
IÇIN YATIRIM GEREKLI
Kocaeli Sanayi Odası Başkan Yardımcısı
Çınar Ulusoy ise temmuz ayında
SEVESO III’ün devreye girecek olmasına
rağmen sanayinin henüz güvenlik
raporu seviyesini aşamadığını ifade etti.
Türkiye’deki firmaların yönetmelikleri
gerektiği gibi uygulayabildiğine
inanmadığını ifade eden Ulusoy, bu
yönetmeliklerin uygulanabilmesi
için, faaliyet gösteren firmaların 2-3
milyon dolarlık bir yatırım yapmaları
gerektiğini bildirdi. Ulusoy, bu aşamada
devleti, sanayi odaları ile birlikte
hareket etmeye davet etti.

ENDÜSTRIYEL KAZALAR,
HEYELANLAR KADAR ZARAR VERIYOR
AFAD Uzmanı Fatih Şen, doğal afetlerle
teknoloji ve insan kaynaklı afetleri bir
bütün olarak değerlendirdiklerini ifade
etti. Endüstriyel kazaların, heyelanlardan
daha fazla zarara yol açtığını, bu
durumlarda da ilgili kurum ve kuruluşlarla
iş birliği içinde çalıştıklarını kaydetti.
AFAD’ın uyguladığı Türkiye Afet Müdahale
Planı (TAMP) ile bilgiler de veren Şen,
TAMP ile afetler konusunda risk azaltma,
hazırlık, müdahale ve afet sonrası
iyileştirme çalışmalarını bir bütünlük
içinde yürüttüklerini söyledi.

ÇALIŞANLAR BILGILENDIRILIYOR
Konuşmasında iş sağlığı denetimlerinde
yaşanan problemlere değinen Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişi
Abdurrahman Akman, iş sağlığı
yönünden ülke genelinde denetim
yapmaya yetkili 597 iş müfettişinin
görev yaptığını, bunun karşılığında en
son Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına
göre 1 milyon 600 bin işyerinin olduğunu
belirtti. Bu şartlar çerçevesinde tüm
işyerlerinde sağlıklı bir denetim
yapılmasının mümkün olmadığını ifade
eden Akman, bir dizi yeni düzenlemelere
gidildiğini, iş yerlerini gezerek yeni
yönetmelikle ilgili bilgi verdiklerini
ve yapılması gerekenler hakkında
tavsiyelerde bulunduklarını kaydetti.

KIPLAS Başkanı
Feridun Uzunyol:
"Nitelikli bilgilerin
teknoloji kullanılarak
sanayide görev alan
her bir çalışana hızlı
şekilde aktarılması
gerekiyor."

ÜNIVERSITELERDEKI
MÜFREDAT YETERSIZ
TÜPRAŞ İzmit Rafineri Müdürü Metin
Tüfekçioğlu da proses emniyetinin
olmazsa olmazlarından birinin eğitim
olduğunu ifade etti. İlgili mühendislik
fakültelerinde uygulanan eğitim
müfredatının yetersizliğine dikkat
çeken Tüfekçioğlu, üretimde çalışacak
mezunlara uzmanlarla beraber
yeniden eğitimler vermek zorunda
kaldıklarını belirtti. En kalıcı bilginin
yaşanarak öğrenilen bilgi olduğunu
vurgulayan Tüfekçioğlu VR gözlüklerinin
de kullanıldığı simülasyon eğitimleri
düzenlediklerini kaydetti.

BEKRA SISTEMI IÇIN
SON TARIH 18 TEMMUZ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Büyük
Endüstriyel Kazaların Yönetimi ve
Denetimi Şube Müdürü Özlem Yıldırım da
bakanlığın, şirketlerin bulundurdukları
tehlikeli maddeleri kayıt altına almak
için kurduğu Bekra Sistemi hakkında
bilgi verdi. Bulundurdukları tehlikeli
maddeleri sistem aracılığıyla beyan eden
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Sektörün marka etkinliği RubberCon2018-İstanbul Uluslararası Kauçuk Kongresi, 10-11 Mayıs
tarihleri arasında Intercontinental Otel’de gerçekleşti.

DÜNYA KAUÇUK
LIDERLERI
RUBBERCON2018'DE
BIR ARAYA GELDI

NURHAN KAYA
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ERDAL BAHÇIVAN

U

luslararası nitelikteki
kauçuk konferanslarının
çatı örgütü IRCO'ya üye
olan Kauçuk Derneği’nin
organizasyonunda ilk kez
yapılan etkinlik, iş dünyası ve akademi
camiasından yoğun ilgi gördü.
8 ülkeden yaklaşık 250 katılımcıyı
bir araya getiren kongrenin açılış
konuşmasını Kauçuk Derneği Başkanı
Nurhan Kaya gerçekleştirdi. Kaya,
Türkiye’nin geleceğinin katma değerli
üretimden geçtiğine vurgu yaptığı açılış
konuşmasında “Kauçuk Derneği olarak
sektörün öncü sivil toplum kuruluşu
olmaktan memnuniyet duyuyoruz.
Kauçuk sektörünün küresel pazardan
daha fazla pay alması hedefiyle
ülkemizin ekonomik gelişimine katkı
sağlayacak nitelikte organizasyonları
sektöre kazandırmak ana hedeflerimiz
arasında yer alıyor” ifadelerine yer verdi.
Kauçuk sektörünü tanıdıkça
sektörün ne denli güçlü olduğunun
farkına vardığını ifade eden İstanbul
Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal
Bahçıvan da “Kauçuk sektörü

temsilcileri pek çok kurumun ve sektörel
organizasyonların ortaya koyduğu
çalışmaların çok üstünde ve başarılı
işlere imza atıyor. Ancak gerçekten
mütevazı bir sektör ve bu başarıyı bu
etkinlikle paylaşmaktan son derece
memnunum” dedi.
DÜNYA KAUÇUK LIDERLERI BIR ARADA
Dünyada alanında önde gelen
akademisyenlerden Prof. Anil K.
Bhowmick, Dr. Ali Ansarifar ve
Prof. Liqun Zhang’ın da konuşma
gerçekleştirdiği kongrede toplam 55
sunum yapıldı. Kongrenin ilk günü
akşamı gerçekleştirilen gala yemeğine
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı
Erdal Bahçıvan, İstanbul Kimyevi
Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları
Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Üyesi
Murat Akyüz, Ankara Ostim Kauçuk
Teknolojileri Kümelenmesi Başkanı
Akman Karakülah, İSTOÇ Başkanı
Nahit Kemalbay ve Plastik Sanayicileri
Derneği (PAGDER) Başkanı Reha Gür’ün
yanı sıra kongre katılımcıları ile çok
sayıda sektör temsilcisi yer aldı.

SEKTÖRDEN

MYK'DAN KAMUOYU
AÇIKLAMASI YAPILDI
18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi
Gazete ‘de yayınlanan 7041 sayılı
Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanun
Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un
12. Maddesi ile “5580 Sayılı Özel
Öğretim Kurumları Kanununun 6.
Maddesinde değişiklik yapıldı.

ILO 107. ULUSLARARASI ÇALIŞMA
KONFERANSI SONA ERDI
Uluslararası Çalışma Örgütü İLO' nun
iş yerinde şiddet, çalışma hayatında
kadınlar, sosyal diyalog, standartların
uygulanması, kalkınma iş birliğini
içeren bir dizi sorunu ele aldığı 107.
Uluslararası Çalışma Konferansı, 28
Mayıs- 8 Haziran tarihleri arasında
düzenlendi. Konferansa katılan Türkiye
delegasyonunda KİPLAS Yönetim
Kurulu Başkan Vekili, Uluslararası
İşverenler Teşkilatı Başkanı Erol
Kiresepi de TİSK Yönetim Kurulu üyesi
olarak yer aldı.
187 ILO üyesi devletten 5 bini aşkın
hükümet, işçi ve işveren temsilcisini
Cenevre'de bir araya getiren konferansın
birinci gününde, Ürdün Çalışma Bakanı
Samir Murad, konferans başkanı seçildi.
Konferans’ın Başkan Yardımcıları olarak
da üye devletlerdeki hükümetleri
temsilen İsviçre’den Jean-Jacques
Elmiger, işverenleri temsilen Birleşik
Arap Emirlikleri’nden Khalifa Khamis
Mattar ve işçileri temsilen Japonya’dan
Akiko Gono seçildi.
"ARTAN GERILIME KARŞI ÜÇLÜ YAPI
RUHU CANLANDIRILMALI"
Uluslararası Çalışma Örgütü Genel
Direktörü Guy Ryder, 107. Uluslararası
Çalışma Konferansı (ILC) açılışında
yaptığı konuşmada, dünyada
artan gerilime dikkat çekti. Ryder,
“Konferans ve ILO’nun başarısı için
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ön koşul olan üçlü yapı ruhu, uzlaşma
ve oydaşmanın delegeler tarafından
sergilenmesi için çağrıda bulundu.
Ryder, çok taraflılığın uluslararası iş
birliği için yarattığı gittikçe büyüyen
zorluktan söz etti. Dünyada yeni bir
vahşilik olduğunu vurgulayan genel
direktör, örgütün ve konferansın,
kendi tutumu ve elde ettiği başarılı
sonuçlarla, bu kötü etkiye karşı bir
duvar teşkil edeceğine dair taşıdığı
güçlü inancını dile getirdi. Bu
ortamda, Konferansın sosyal diyalogu
tartışmasının oldukça yerinde
olduğunu, çalışma hayatında yaşanan
dönüşümlere uyum sağlamada bir
araç olarak sosyal diyalogu daha
etkili hale getirmek için bir fırsat teşkil
ettiğini belirtti.
TOPLUMSAL CINSIYET EŞITLIĞI ÇAĞRISI
Ryder ayrıca, süregiden toplumsal
cinsiyet eşitsizliğini kapatmak için
yenilikçi eylem çağrısı yapan “İşyerinde
Kadın Gerilimi: Eşitlik Seferberliği”
konulu raporunu tanıttı. “İşgal altındaki
Arap topraklarında işçilerin durumu”
başlıklı yıllık raporunun, iş gücünün
durumu hakkında söyleyecek çok
az olumlu şeye sahip olduğuna,
ancak o bölgelerde çalışan insanların
karşı karşıya olduğu gerçeklikleri
iyileştirmeye yönelik ILO eyleminin
taşıdığı potansiyele işaret etti.

Buna göre; “Özel Öğretim Kurumları Kanunu
kapsamında faaliyet gösteren kurumlarda, Bakanlıkça
belirlenen programları başarıyla tamamlayanların
aldıkları kurs bitirme belgeleriyle tamamladıkları
programlara ilişkin işyerlerinde çalışabilmeleri ve işyeri
açabilmeleri ile bu durumda olan kişiler için başkaca
bir meslek belgesi aranmayacağı” düzenlenerek,
“Uygulanan program doğrultusunda yapılacak kurs
bitirme, seviye tespit ve seviye tamamlama sınavları
ile programın gerektirdiği diğer sınavlar için sınava
girenlerden alınacak sınav ücretleri, bu ücretlerden
bu sınavlarda görevlendirilenlere ödenecek ücretler
ve sınav giderleri ile sınavların usul ve esaslarının
Bakanlıkça belirleneceği” hükme bağlandı.
Bu değişiklik üzerinde Mesleki Yeterlilik Kurumu'ndan
şu açıklama yapıldı:
“Son birkaç gündür Kurumumuza yapılan bildirimler
neticesinde 18 Mayıs 2018 Tarihli ve 30425 Sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kanunu
ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hakkında aşağıda
belirtilen hususların bir kez daha kamuoyunun dikkatine
sunulmasında yarar görülmüştür.
1. Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun 12.maddesi ile bir takım düzenlemeler yapıldığı
görülmüştür. Söz konusu düzenleme 5544 sayılı Mesleki
Yeterlilik Kurumu Kanunu Ek-1 nci maddesi ile uygulamaya
konulan MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğunu
yürürlükten kaldırmadığı gibi, şu an 81 meslekte uygulanan
ve Bakanlar Kurulunca Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığımıza 161 meslekte belge zorunluluğu getirebilme
yetkisi verilen MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu
peyder pey 161’e çıkarılacaktır.
2. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğunda
bulunan 81 meslekte ve yeni eklenecek mesleklerde MYK
Mesleki Yeterlilik Belgesi sınav ve belgelendirme masrafları
2020 yılına kadar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaya
devam edecektir.”

“MIKROCERRAHI
VAKFI’NIN AMACI
MAĞDURIYETI
AZALTMAK”

T

ürkiye İşveren Sendikaları
Konfederasyonu
(TİSK) Mikrocerrahi
ve Rekonstrüksiyon
Vakfı Yönetim Kurulu
Başkanvekili ve KİPLAS Yönetim Kurulu
Başkanı Feridun Uzunyol, vakfın ana
sponsorluğunda düzenlenen 4. Asya
Pasifik Rekonstrüktif Mikrocerrahi
Kongresi’nin ardından açıklama yaptı.
Uzunyol, vakfın uzuv kayıplı iş kazalarının
neden olduğu mağduriyetleri azaltmayı
amaçladığını vurguladı.
Türkiye İşveren Sendikaları
Konfederasyonu (TİSK) Mikrocerrahi
ve Rekonstrüksiyon Vakfı Vakfı ana
sponsorluğunda düzenlenen “4. Asya
Pasifik Rekonstrüktif Mikrocerrahi
Kongresi”sunum ve konferansların
ardından sona erdi. Antalya’nın turizm
merkezi Belek’te 45 ülkeden 600
mikrocerrahın katılımıyla düzenlenen
kongrede insan vücudunda kopan
uzuvların dikilmesi için robot

teknolojisine başvurulan mikrocerrahi
yöntemi masaya yatırıldı. Kongrenin
ardından açıklama yapan TİSK
Mikrocerrahi Vakfı Yönetim Kurulu
Başkanvekili ve KİPLAS Yönetim Kurulu
Başkanı Feridun Uzunyol, vakfın, bütün
iş yerlerindeki olabilecek iş kazasının
engellenmesi için eğitici faaliyetlerde
bulunmayı amaçladığını ifade etti.
Türkiye’de iş kazalarına bakıldığında uzuv
kayıplı iş kazalarının sadece sanayinin
içinde olmadığını dile getiren Uzunyol,
“Kazanın en büyüğü trafikte, askeri
çatışmaların olduğu sahalarda oluyor.
Üçüncü boyutta sanayide oluyor. Vakfın
öncelikli sırası sanayideki arkadaşlarımızın
bu tür aktiviteleri öğrenerek, bunu
engelleyecek faaliyetlerde bulunması.
Mükemmel doktorlarımızın olduğunu
bu kongrede gördük.” dedi. İş alanından
deneyimli kişinin iş kazasında mağdur
olmasının Türkiye için büyük bir kayıp
olduğunu bildiren Uzunyol, vakıf olarak
önemli desteklerinin olduğunu söyledi.

TİSK 2. ÇALIŞMA HAYATI İSTIŞARE TOPLANTISINI YAPTI
Türkiye İşveren Sendikaları
Konfederasyonu (TİSK) tarafından
ikincisi düzenlenen Çalışma Hayatı
İstişare Toplantısı, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun
katılımıyla 10 Mayıs 2018 tarihinde
İstanbul’da gerçekleştirildi.
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı
Kudret Önen’in ev sahipliğinde, Conrad
İstanbul Bosphorus Hotel’de düzenlenen
toplantıda çalışma hayatına yönelik
mevzuat ve uygulamalar ele alındı.
Toplantıda, istihdam teşvikleri ve yeni

sistem ile ilgili bilgi veren Bakan Sarıeroğlu,
“Yeni sistem, teşviklerden daha etkili
faydalanabilmek açısından iş dünyamızın
şu anda hizmetine girmiş durumda.
İşverenlerimiz ya da insan kaynaklarında
işe alım süreçleriyle ilgili çalışmaları
yapan arkadaşlarımız sistemimize
girdikleri zaman, e-Devlet üzerinden,
yine web sayfamız üzerinden girilebiliyor,
firmalarının bilgilerini yazıp, işe alacakları
kişinin T.C. numarasını girdiklerinde
hangi teşvikten faydalanabileceklerini
görebiliyorlar" şeklinde konuştu.
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SÜPER
TEŞVIKLER DE

ASLAN PAYI

KiMYANIN
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T

eknolojik ürünlerin
üretilmesi ve sanayinin
dışa bağımlılığını azaltmak
amacıyla hayata geçirilen
‘Proje Bazlı Teşvik Sistemi’
geçtiğimiz Nisan ayında, teşvik kazanan
firmalar ve projeleri tanıtılarak açıklandı.
Teşvik kapsamında 19 firmanın 23 projesi
desteklenmeye hak kazandı. Açıklanan
listede özellikle petrokimya, savunma,
ulaşım, enerji, madencilik ve yenilenebilir
enerji gibi sektörlerin ağırlığı öne çıktı.
Teşvik belgelerinin dağıtıldığı törende
konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, “Teşvik kazanan 23 projenin
135 milyar lira yatırım bedeli olduğunu
görüyoruz. Bu yatırımlar sayesinde 34 bin
111 doğrudan, 134 bin de dolaylı istihdam
ortaya çıkacak. Yine bu yatırımlar
ihracatımıza 6 milyar 318 milyon dolarlık
katkı sağlarken, ithalatımızın da 12
milyar 312 milyon dolar azalmasını
temin edecek” açıklamasını yaptı.
Teşvik kazanan en büyük dört proje
yatırımının ikisinin petrokimya
sanayisinde yapılacak olması dikkat
çekiyor. Desteklenecek 19 şirketin
yatırımı arasında dört adet petrokimya
ve bir adet de kimya sanayisine yönelik
yatırım bulunuyor. Kimya sektörüne
yapılacak ve desteklenecek yatırımın
toplam tutarı ise 53 milyar TL. Bu
veriler, 135 milyar TL’yi bulan toplam
yatırımın yüzde 40’ının petrokimya
başta olmak üzere kimya sektörüne
yapılacağını gösteriyor.
Büyük kısmı 2023’e kadar
tamamlanması planlanan bu
tesislerde, PTA-MEG, polipropilen,
polietilen ve karbon elyaf gibi
kimyasallar üretilerek yerli üretim
desteklenmiş olacak. Teşvik alan kimya
firmaları arasında, CFS, Ersan, Sasa,
Metcap Enerji ve Dow Aksa bulunuyor.

Nisan ayında açıklanan ve 135 milyar TL’lik yatırımı kapsayan 23
projenin destekleneceği ‘Proje Bazlı Teşvik Sistemi’nde aslan payını
kimya ve petrokimya sektörü aldı. Kimya sektöründen beş firmaya
ait 53 milyar TL yatırım tutarı olan altı proje destek kapsamına
alındı. Böylelikle toplam teşviklerin yüzde 40’ı, ekonomide en fazla
cari açık veren kimya sanayisine yapılmış olacak.

CFS, ADANA’YI PETROKIMYA
MERKEZI YAPACAK
Teşvike değer görülen projeler arasında
yer alan CFS Petrokimya’nın 4.11
milyar TL’lik yatırımı tamamlandığında
Türkiye’nin polipropilen ithalatının
yüzde 20’si karşılanacak. Adana
Yumurtalık’ta yer alan Enerji Endrüstri
İhtisas Bölgesi’nde
yapılacak olan tesiste,
yılda 500 bin tonluk üretim
gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Türkiye’nin polipropilen
ihtiyacı her geçen gün artıyor.
2017 yılında 2.2 milyon ton
civarında polipropilen ithal
edildiği belirtiliyor.
CFS’nin 500
dönüm üzerine kuracağı tesis
tamamlandığında, ülkenin ihtiyaç
duyacağı polipropilen üretiminin
yüzde 20’si karşılanmış olacak. Proje
kapsamında 60 bin tonluk propan
gemisinin de yanaşabileceği bir
liman yapılacak. Bu yılın sonunda

kazma vurulması beklenen projenin,
2022 yılının son çeyreğinde hayata
geçirilmesi planlanıyor.
METCAP, YILDA 1 MILYON TON
POLIPROPILEN VE POLIETILEN ÜRETECEK
Polipropilen üretimi için yatırım
teşviki alan bir diğer firma ise Metcap
Enerji oldu. Katarlı Fusion
Dynamics'le yüzde 5050 ortaklıkla MetCap
Petrochemicals'ı kuran
MetCap Energy,
aldığı 15.3 milyar TL’lik
teşvikle Trakya Havzası’nda
doğalgaza dayalı kimya
kompleksi ile çevrim santrali
kuracak. Edirne'de kurulacak
ve 4 milyar dolarlık yatırımla hayata
geçirilecek doğalgaza dayalı kimya tesisi,
yıllık 2,6 milyon ton metanol ve 1 milyon
tonluk hafif olefin üretim kapasitesine
sahip olacak. Bu tesiste PETKİM’in sadece
talebin yüzde 5’ini karşılayabildiği,
polipropilen ve polietilen üretilecek.
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2020 yılından itibaren
devreye alınması
planlanan yeni tesislerin,
kimya sanayisinden
beslenen çok sayıda
sektörün dışa bağımlılığını
azaltması bekleniyor.

53

MİLYAR TL
TEŞVİKLERLE KİMYA
SANAYİSİNDE
YAPILACAK YATIRIM
TUTARI
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2020'den itibaren aşama aşama devreye
alınacak ve 2023'te tüm yatırımların
tamamlanacağı tesislerde, yıllık 600 bin
tonluk polipropilen ve 400 bin tonluk
polietilen üretilmesi hedefleniyor.
Böylelikle Türkiye'nin polipropilen ve
polietilene dayalı oluşan cari açığının yılda
1,4 milyar dolar azaltılması hesaplanıyor.
Şirket, Kırklareli ve Karaman'da
inşası devam eden Doğalgaz Kombine
Çevrim Santralları ile birlikte 2023'e
kadar toplam 5.2 milyar dolarlık yatırım
gerçekleştirecek ve bin 150 kişiye
istihdam sağlayacak.
SASA, TÜRKIYE'YI ITHALATÇI ÜLKEDEN
IHRACATÇI ÜLKEYE GEÇIRECEK
Verilecek teşvikler arasında en fazla pay
SASA’nın iki projesinin oldu. SASA’nın
PTA-MEG üretimi için kuracağı tesisi
28.050 milyon TL yatırım teşviki
alırken, petrokimya üretim tesis
projesi ise yaklaşık 1 milyar
(998 milyon) TL alacak. SASA ilk
yatırımıyla, yıllık 340 ton olan
polyester cips, elyaf ve filament
üretim kapasitesini, 3.1 milyon
tona çıkararak dünyadaki en
büyük üreticiler arasına girecek.
Şirket bu yatırımla, Türkiye'yi
ithalatçı konumdan ihracatçı
konuma geçirmeyi hedefliyor.
Petrokimya iş kolunda
yapılacak yatırımlarla ise
şirketin hammaddesi olan
PTA (Saf Terafitalik Asit) ve MEG (Etilen
Gilikol) üretimini gerçekleştirecek.
Yatırım sonunda bu hammaddelerin
yıllık üretim kapasiteleri 2.5 milyon
ton PTA ve 1 milyon ton MEG olacak.
Şirketten yapılan açıklamada
petrokimya yatırımının, PTA ve MEG
ile birlikte toplam Türkiye ithalatı 5
milyon tonun üzerinde olan temel
plastik hammaddelerin üretimi ile
devam edeceği açıklandı. Türkiye ve
dünyada kullanımı hızla artan süper
emici polimer (SAP) yatırımı sonucu
tesisin 200 bin ton da polimer üretim
kapasitesi olacak.
SASA’nın projesinin cari açığı yaklaşık
3.8 milyar dolar seviyesinde azaltacağı
düşünülürken yatırımın 7 bin kişiye ek
istihdam sağlayacağı belirtiliyor. SASA,
polyester ürünler için yatırımlara 2016
yılında başlamıştı ve bu yatırım son
çeyrekte devreye girecek. Gelecek yıl

ise iki tesis devreye girecek ve toplam
kapasite 1 milyon 390 bin ton seviyesine
ulaşacak. Tüm tesislerin devreye girmesi
ise 2026 yılını bulacak.
ERSAN, HAM PETROL IŞLEYIP
ITHALATI AZALTACAK
Sayer Holding bünyesinde bulanan
Güney Yıldızı Ersan Petrol Rafinerisi,
yaklaşık 3.120 milyon TL’lik yatırımla
Kahramanmaraş’ta hayata geçirilecek.
Şirket bu yatırımla birlikte petrol araması,
üretimi, rafinerisi ve dağıtımı olan entegre
bir Türk şirketi olma yolunda önemli
bir adım atmış olacak. Alınan teşvikle
Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesi sınırları
dahilinde, 300 bin metrekarelik alan
üzerine orta ölçekli bir kara rafinerisi
inşa edilmesi planlanıyor. 2022’de
tamamlanması planlanın projenin
sonunda rafinerinin yıllık ham
petrol işleme kapasitesi 1.4
milyon ton olacak. Rafineride
üretilmesi öngörülen öncelikli
ürünlerin; dizel (Euro V),
benzin (Euro V), jet A1 ve yol
bitümeni olması planlanıyor.
Ersan Rafinerisi’nde inşaat
aşamasında 3 bin kişi, işletme
aşamasında ise 500 kişinin
istihdam edileceği belirtiliyor.
DOW ÜRETECEĞI ELYAFLA
DÜNYA PAZARINDA
BÜYÜYECEK
Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında
kimya yatırımı ile öne çıkan DowAksa,
2023 yılına kadar kademeli olarak
gerçekleştirilecek yatırımlarla, kurulu
kapasitesini yıllık 3 bin 500 tondan, 13 bin
400 tona çıkaracak. Yatırım sonunda karbon
elyaf üretim kapasitesini artıracak olan
şirket, böylelikle dünyadaki pazar payını
yüzde 10'a yükseltecek. 1.9 milyar TL’lik
yatırım sonunda oluşacak ekosistemle
2023'e kadar olan dönemde 195
bin kişinin istihdam edilmesine destek
olacağı tahmin ediliyor. Yatırımın
kümülatif olarak da ihracata 3 milyar
dolar katkı yapması bekleniyor. Çünkü
DowAksa’nın Yalova'da ürettiği ve
neredeyse tamamını ihraç ettiği karbon
elyafın yerlilik oranı yüzde 80 seviyesinde.
Dünya genelinde 80 bin ton olan
karbon elyaf üretim miktarının, 2020 yılı
itibarıyla oluşacak taleple 130 bin tonu
aşması bekleniyor.

ADANA’DA
POLIPROPILEN
ÜRETIMI IÇIN GÜÇLÜ
ITTIFAK

Proje Bazlı Teşvik Sistemi
dışında Adana’da kurulacak
yeni bir petrokimya
tesisinin kurulacağını
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, TürkiyeCezayir İş Forumu'nda
açıkladı. Rönesans Holding
ve petkokimya sektörünün
güçlü firması Bayegan
Grubuyla birlikte Cezayir’in
milli enerji şirketi Sonatrach
arasında kurulan ittifak ile
Adana Yumurtalık Serbest
Bölgesi’nde petrokimya
tesisi kurulacak. Maliyeti 1
milyar doları bulacak olan
tesis devreye girdiğinde,
petrokimya sektöründe
ülkenin dışa bağımlılığını
yüzde 25 azaltacak.
Böylelikle yıllık 550 milyon
dolarlık ithalatın önüne
geçecek. Yılda 450 bin
ton polipropilen üretecek
bu tesisin ham maddesi
Cezayir'den tedarik edilecek.
Yatırım için serbest bölgede
826 bin metrekarelik Hazine
arazisinin tahsisi yapıldı.
Tesisin 30 ay gibi kısa bir süre
içinde hayata geçirilmesi
planlanıyor.

PROJE BAZLI
TEŞVIK,
ŞIRKETLERE
NELER
SUNUYOR?

Proje Bazlı Teşvik Sistemi'yle yatırımcılar; Gümrük Vergisi muafiyeti, KDV
istisnası, bina inşaat harcamaları için KDV iadesi, yatırım tutarının 2 katına
kadar Kurumlar Vergisi indirimi veya 10 yıla kadar Kurumlar Vergisi istisnası,
10 yıla kadar sigorta primi işveren hissesi desteği, 10 yıl süreyle Gelir
Vergisi stopajı desteği, nitelikli personel desteği, yatırımın finansmanında
kullanılan yatırım kredisi için 10 yıla kadar faiz veya kar payı desteği,
sermaye katkısı, 10 yıla kadar enerji desteği, yatırım yeri tahsisi ve belirli
şartlarda söz konusu taşınmazın bedelsiz yatırımcıya devredilmesi, altyapı
desteği, kamu alım garantisi gibi desteklerden yararlanacak.

KİMYA SEKTÖRÜNDE TEŞVİK ALAN PROJELER VE YATIRIM TUTARLARI
FİRMA ADI

YATIRIM KONUSU

YATIRIM YERİ

YATIRIM TUTARI İLÂVE
(MİLYON TL)
İSTİHDAM

DOLAYLI
İSTİHDAM

CFS

POLİPROPİLEN ÜRETİMİ

ADANA

4.110

1.000

4.000

DOW AKSA

KARBON, ELYAF VE ARA ÜRÜNLERİNİN
ÜRETİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ

YALOVA

1.864

434

1.736

ERSAN

HAM PETROL İŞLEME RAFİNERİSİ

KAHRAMANMARAŞ

3.120

600

2.700

METCAP ENERJİ

POLİETİLEN VE POLİPROPİLEN ÜRETİMİ

EDİRNE

15.320

1.150

4.600

SASA

PTA-MEG ÜRETİM TESİSİ

ADANA VEYA HATAY

28.050

5.000

20.000

SASA

PETROKİMYA ÜRETİM TESİSİ
(POLİMER/CİPS)

ADANA

998

1.207

4.828
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İSTANBUL TICARET ODASI YÖNETIM KURULU BAŞKANI ŞEKIB AVDAGIÇ

“DÖRT AYAKLI BİR
STRATEJİDE İLERLİYORUZ”

K

imya sektörünün
yakından tanıdığı
bir isim olan Şekib
Avdagiç, nisan ayında
yapılan seçimler sonrası
İstanbul Ticaret Odası’nın Yönetim
Kurulu Başkanı oldu. Aynı zamanda
Kompozit Sanayicileri Derneği Başkanı
olan Şekib Avdagiç ile kaptanlığı
döneminde İTO’nun izleyeceği rotayı
ve kompozit sanayisini konuştuk.

Meslek odaları, birlik ve
Cumhurbaşkanlığı seçimleri derken
Türk iş dünyası yılın ilk yarısını seçim
maratonuyla geçirdi. Yeni dönem, iş
dünyasını nasıl etkilyecek?
İş dünyasının en sevmediği şey
belirsizliktir. Türkiye’nin son 16
yılda milli gelirini üç kat büyütmesi,
ekonomideki belirsizlikleri bertaraf
etmesi sayesinde olmuştur. Bu noktada
seçimlerin öne alınması, iş dünyası
açısından çok olumludur. Artık, bir
buçuk yıl daha beklememiş olduk.
Biliyorsunuz… 16 Nisan 2017’de
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
milletin olurunu almıştı. Şimdi bu işin
pratiğe dökülmesi, sistemin bir an evvel
devreye girmesi ekonomideki zihin
açıklığı açsından pozitif etki yaptı.
Böylece siyasi sistem noktasında
taşların yerine oturmasıyla birlikte,
yatırım ve iş yapma kararlarının
daha sağlıklı şekilde alınabileceğini
düşünüyorum.
Şunu görmek gerekir ki… Ekonomi
bir algı işidir. Ekonomiyi psikolojik
yaklaşımlar ve beklentilerle birlikte
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düşünmek lazım. Seçimlerin de
bu algıyı olumlu yöne çevirdiğini
görüyoruz. Yeter ki bunun için sektörel
düzeyde dayanışma ve birliktelikleri
öne çıkartalım.
İşte… KİPLAS gibi kurumlar, tam
da böyle bir dayanışma tablosu ortaya
koyuyor. İhtiyacını duyduğumuz
birliktelikler için örnek teşkil ediyor.
Kaptanlığınızda İstanbul Ticaret
Odası’nın izleyeceği rotadan
bahseder misiniz?
İstanbul Ticaret Odası 400 binden
fazla üyeye sahip, dünyanın en büyük
odalarından biri. İstanbul Ticaret
Odası kurulduğu 1882’den beri, tam
136 yıldır, küresel ölçekte hareket
eden bir kurum. Bu çerçevede 14
Nisan sonrası başladığımız yeni
dönemde, küresel odaklı adımlar
atacağız. Türkiye’nin buna ihtiyacı
var. İTO'nun köklü bir mazisi var.
İşleri var, gelenekleri var, değerleri
var. Öncelikle bunları geliştirerek
yaşatacağız. Üyelerimizin yorulmadan,
hızlı ve kaliteli hizmet alabilmesi
için yeni çağın ihtiyaç ve imkânları
çerçevesinde dijital altyapımızı
güçlendireceğiz. Bir yanda yasal olarak
yerine getirmemiz gereken işlemler
var, diğer yanda da üyelerimizin talep
ve beklentilerini çözüme kavuşturmak
için çalışıyoruz.
Tabii... Bu işi sadece yurt içi
çalışmalarıyla sınırlı görmek
mümkün değil.
Sorumluluğumuz büyük,
işimiz ağır. Üyelerin teveccühüyle

Yeni dönemde, küresel
odaklı adımlar atacaklarını
söyleyen İstanbul Ticaret
Odası Yönetim Kurulu
Başkanı Şekib Avdagiç,
İstanbul’un marka değerini
yükseltecek, uluslararası
köprüleri sağlamlaştıracak
dört ayaklı bir stratejide
ilerlediklerini belirtiyor.

400

BİN
İSTANBUL TICARET
ODASI ÜYE SAYISI
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Proje Bazlı Teşvik
Sistemi’nin petrokimya
sektöründe üretimi
artıracak ve cari dengeyi
iyileştirecek bir teşvik
olduğunu düşünen İTO
Başkanı Şekib Avdagiç,
Türkiye’nin net ithalatçısı
olduğu hammadde ve ara
malında bu teşviklerin
önemli bir rol oynadığının
altını çiziyor.
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geldiğimiz bu makamda, yeni
projelerle hem şehrimiz hem de
ülkemiz için çalışıyoruz, çalışmaya
devam edeceğiz.
Biz, dört ayaklı bir stratejide
ilerliyoruz. İstanbul’un marka değerini
yükseltmek, uluslararası köprüleri
sağlamlaştırmak, üyelerimizin
taleplerine çözüm odaklı yaklaşım
sergilemek ve yenilik ekonomisi ile ArGe çalışmalarını hızlandıracak adımlar
atmak. Bu dört başlıktan hareketle
adımlarımızı hızlandırıyoruz.
Geçtiğimiz aylarda petrokimya
sektörünün kapsama dahil edildiği
teşvik paketi açıklandı. Bu kimya
sanayisine ve beslediği sektörlere
neler sağlar?
Bizim Türkiye ekonomisinde bir
numaralı gündem maddemiz nedir?
Üretim. Dolayısıyla da üretimi
artıracak ve cari dengeyi iyileştirecek
sektörlere özel teşvikler verilmesi
çok kritik role sahip. İşte, “Proje
Bazlı Teşvik Sistemi” tam da bunu
hedefliyor. Mikro ölçekten başlayıp,
makro ekonomideki meselelere
uzanıyor. Bugüne kadar söz konusu
sistemden, pek çok sektördeki firma
yararlandı. Bu çerçevede yapılan
yatırım tutarı yaklaşık 137 milyar
liraya ulaştı. 19 firmaya ait 23 proje
teşvik belgesi aldı. Burada… Şu
noktanın altını çizmek isterim.
Özellikle Türkiye’nin net
ithalatçısı olduğu hammadde ve
ara malında bu teşvikler önemli
bir rol oynuyor.
Özellikle petrokimya,
savunma, ulaşım, enerji,
madencilik, yenilenebilir enerji
gibi sektörlerin de burada
kritik bir işlevi var. Dolayısıyla
bu sektörlerin de yatırım
projeleri teşvik programı
kapsamına alınması önemlidir,
çok değerlidir. Nitekim bu
yatırım projeleriyle, en az 34
bin kişiye doğrudan, 134 bin
kişiye de dolaylı olarak istihdam
sağlanacağını öngörüyoruz.
Sadece petrokimya
sektörü göz önünde
bulundurulduğundaysa, üç
firmanın (burada tam rakam
vermek istiyorum) toplam 48

milyon 478 milyon lira tutarındaki
dört projesi teşvik kapsamında
değerlendirilmiş durumda.
Bu yatırım projeleriyle
polietilen, polipropilen, PTA-MEG,
polimer cips ve benzeri alanlarda
yerli üretim desteklenmiş olacak.
Sonuçta bu teşvikler, hem üretim
hem de ihracat noktasında elimizi
kuvvetlendirecek adımlardır.
Kimya sanayisinin bir kolu olan firma
olarak sizin de faaliyet gösterdiğiniz
kompozit sektörünün Türkiye’deki
ve dünyadaki genel durumunu nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Kompozit, tüm dünyaya baktığınızda,
çok hızlı büyüyen, ilerleyen bir sektör.
Öyle ki bahsettiğimiz bu ilerleme, küresel
ekonomik büyümenin de üzerine çıkıyor.
Birkaç rakamla ifade edeyim isterseniz.
2017’de dünya kompozit pazarı
hacim bazında 11,23 milyon tona ulaştı.
2021 yılındaysa bu rakamın 12.9 milyon
tona ulaşması bekleniyor. Pazarın maddi
değeri, 2017 yılında 92 milyar dolar
seviyesindeyken bunun da 2021 yılında
103 milyar dolar olması bekleniyor.
Buradaki hacim ve değerlenme,
sektördeki ürünlerin niteliğine bağlı. Her
şeyden evvel kompozit malzemelerin
en büyük gücü işlevsel olmaları. Bu
malzemeler; dayanaklı, hafif, işlenmesi
kolay olmaları nedeniyle hakikaten
önemli avantajlara sahip.
Şu anda Türkiye kompozit malzeme
pazarıysa 1,5 milyar euro ve 280 bin
tonluk hacme sahip. Kompozit sektörü,
tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde
de ikame malzemelerden pay alarak
büyümeye devam ediyor. Daha da
önemlisi, kompozit sektörü Türkiye’de,
Avrupa ve dünyadaki büyüme oranının
üzerinde bir büyüme gösteriyor.

REKLAMLARINIZIN
BU SAYFALARDA
YER ALMASINI
ISTER MISINIZ?
KİPLAS Periyod Dergisi'nin reklam süreçlerini
KİPLAS adına Viya Medya yürütmektedir.
viya@viyamedya.com
0 (212) 236 00 50

Son olarak eklemek istediğiniz
konular var mı?
Periyod Dergisi olarak takdir edilmesi
gereken bir vazife üstleniyorsunuz. Ne
mutlu ki hem KİPLAS’ın hem de sektöre
gönül vermiş herkesin sesi oluyorsunuz.
Bu vesileyle ziyaretiniz ve
sohbetimiz için çok teşekkür
ediyorum. Başarılı çalışmalarınızın
devamını diliyorum. Ayrıca tüm
okurlara selam ve saygılarımı da sizin
aracılığınızla iletiyorum.
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KÜRESEL EKONOMININ YENI TEHDIDI

TiCARET SAVAŞLARI
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ürkiye, iş dünyasını
oluşturan meslek odaları
ve birlikler ile başlayan
seçim maratonunu,
24 Haziran’da yapılan
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili
seçimleriyle bitirdi. Yılın ilk yarısını
seçim süreciyle geçiren iş dünyasının
gündeminde ekonomiyi canlandıracak
yeni bir reform paket beklentisi var.
Dünyada ticaret savaşlarının
fitillendiği yılın ilk yarısında Türkiye
ihracatı, bir önceki yılın aynı dönemine
göre yüzde 7.4 artarak 82 milyar dolara
ulaştı. Haziran ayında ithalatta düşüş
olsa da ilk altı ayda ithalattaki artış
yüzde 15’in üstünde gerçekleşerek 123
milyar dolara yükseldi.
Diğer yandan, 2018’in ilk
aylarında ülkeler arasında başlayan
restleşmeler, somut hamlelere
dönüşmeye başladı. ABD Başkanı
Donald Trump, ilk hamlesini
mart ayında ithal çelike yüzde 25,
alüminyuma yüzde 10 oranlarında
gümrük tarifesi uygulanması kararını
imzalayarak yaptı. Bu karardan
dönülmesi için AB’nin Amerika’ya
yaptığı çağrılar yanıtsız kaldı ve
vergi uygulaması 1 Haziran itibariyle
başladı. Avrupa Birliği de buna karşılık
olarak, ABD’den ithal edilen yüzlerce
farklı ürüne 3,4 milyar dolar ekstra
maliyet yükleyecek, yüzde 25 ek
gümrük vergisini yürürlüğe koydu.
Başkan Trump, AB’yi tehdit etmekte
gecikmedi ve AB üyesi ülkelerden ithal
edilecek araçlardan yüzde 25 ek vergi
alma planını açıkladı.
Bunun üstüne AB, Amerikan
yönetimini, otomobil ithalatına ek
tarife uygulaması halinde alınacak
karşı önlemlerin ABD’nin ihracatının
294 milyar dolarlık bölümünü
etkileyebileceği konusunda uyardı.
2017 yılında ABD, Avrupa’dan
37.4 milyar Euro değerinde otomobil
ithal ederken, AB’ye ihraç ettiği
otomobillerin değeri sadece 6.2
milyar Euro oldu. ABD’deki otomotiv
üretimin yüzde 26’sının Avrupalı
üreticiler tarafından üretildiği
düşünüldüğünde, bu verginin
uygulanıp uygulanamayacağına dair
şüphe düşürüyor.
Fakat Başkan Trump’ın
ambargoları sadece Avrupa Birliği’ne

ABD Başkanı Donald Trump, Mart ayında ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla
yüzde 25 ve yüzde 10 oranlarında gümrük tarifesi uygulanması kararını
imzalayarak, küresel bir fitili ateşledi. Türkiye, AB, Çin, ABD’nin müttefikleri
Kanada ve Meksika’dan dahi misilleme kararları açıklandı. Böylelikle ticaret
savaşları küreselleşmiş oldu. İthalata bağımlı büyüyebilen ve ürettiğinin
yarısını AB’ye satan Türkiye ekonomisi, bu savaştan etkileneceğe benziyor.
Çünkü ABD, müttefiklerinden 4 Kasım'a kadar İran’dan petrol alımını
durdurmasını istiyor. Ankara’nın ek vergi uygulama kararı aldığı ABD’den
ithal edilen ürünler arasında petrokimya ürünleri de bulunuyor.

değil. Çin de bu ambargolardan
nasibini olan ekonomi oldu. Temmuz
ayında Çin’den gelen ürünlere 34
milyar dolar ek gümrük uygulaması
başlatılacak: Çin hükümeti, Başkan
Trump’ın bu hareketine karşılık olarak
başta soya fasulyesi olmak üzere tüm
Amerikan tarım ürünlerine gümrük
vergisi uygulayacaklarını açıkladı.
Ayrıca, ABD Başkanı Donald
Trump’ın, Çinli şirketlerin ABD’de
yapacakları yatırımlara sınırlama
getirilmesi konusundaki ısrarlı tutumu
küresel çaptaki ekonomik gerilimi de
üst seviyeye taşıyor.
Konuyu tartışmak için AB
liderleri, 2 Temmuz’da Brüksel’de
toplandı. Toplantı sonrası konuşan
Avrupa Komisyonu Ticaret Komiseri
Cecilia Malmström, Atlantik’in her
iki yakasının ticari konularda hiç
görülmemiş derecede bölünmüş bir
durumda olduğuna işaret ederek,
“Henüz bir ticaret savaşı içerisinde
değiliz. Ama o noktaya doğru
ilerliyoruz. Olayların gelmiş olduğu
durum bizi çok endişelendiriyor”
ifadelerini kullandı.
Avrupa Merkez Bankası da aylık
ekonomi bülteninde, yakın vadede daha
büyük ticaret korumacılığına yönelik
öngörülerin arttığı ve bunun da küresel

faaliyet ve ticaret üzerinde önemli bir
etki yapabileceğine dikkat çekti.
İRAN PETROLÜNE AMBARGO
ABD’nin başlattığı ticaret
savaşlarının diğer bir ayağı ise
ambargolar. ABD, müttefiklerinden
4 Kasım’a kadar İran’dan petrol
ithalatını durdurmalarını istedi
durdurmamaları halinde yaptırımlarla
karşılaşabilecekleri konusunda uyardı.
Amerika’nın müttefiki kabul edilen
ve ithal ettiği petrolün yüzde 45’ini
İran’dan karşılayan Türkiye’nin de bu
ambargodan etkileneceğini gösteriyor.
Gerçi, ABD’nin çelik ve alüminyuma
getirdiği ek gümrük vergileri sonrası
Türkiye de, 25 Haziran’da yayımladığı
Bakanlar Kurulu kararı ile ABD’den
ithal edilecek bazı ürünlere ek gümrük
vergisi uygulayacağını açıkladı.
Türkiye, söz konusu önlemlere karşılık
ithalatı yaklaşık 1.8 milyar dolar
seviyesinde bulunan ABD menşeli
kömür, kağıt, ceviz-badem, tütün,
pirinç, viski, otomobil, kozmetik,
makine teçhizat ve petrokimya
ürünlerinde aynı şekilde 266.5 milyon
dolar vergi yükü oluşturacak karşı
tedbir uygulayacak. Uygulanacak ek
vergi oranları türüne göre yüzde 5 ile
70 arasında değişiyor.
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Türkiye dışında, Kanada, Meksika
ve Hindistan da ABD’den ithal edilen
bazı ürünlere, ek vergi uygulayarak
misilleme yapacaklarını açıkladı.

Türkiye’nin
ABD’nin ithal çelik
ve alüminyuma
uyguladığı ek gümrük
vergisine misilleme
olarak yüzde 5 ile
yüzde 70 arasında ek
vergiler uyguladığı
ürünler arasında
petrokimya ürünleri
de bulunuyor.

PETROL FIYATLARI ARTTI
ABD’nin ticaret savaşlarını başlattığı
AB ve Çin ile ekonomik savaşın, petrol
ambargosu ile tırmanacağı tahmin
ediliyor. Çünkü Çin, yüzde 27’lik pay
ile İran’ın en büyük petrol ithalatçısı.
Çin’i, yüzde 17 ile AB ülkeleri, yüzde
15 ile Hindistan ve yüzde 11 ile Güney
Kore takip ediyor.
Söz konusu yaptırım uyarılarının
ardından, küresel petrol piyasasında
petrol fiyatlarının artışıyla tepki gördü.
Ham petrol fiyatları uyarıyla yükselişe
geçti ve Londra Brent türü petrolün
varil fiyatı Haziran sonunda 80 dolara
yaklaştı. Uyarının yapılmasından
sonraki dört gün içinde ortalama

petrol fiyatları yüzde 6 arttı ve
analistlere göre son tarih yaklaştıkça
fiyat artmaya devam edebilir.
DÜNYA BANKASI, KORUMACILIK
TEHDIDINE DIKKAT ÇEKTI
Dünya Bankası da “Küresel Ekonomik
Beklentiler (KEB)” raporunun Haziran
2018 sayısında korumacılığa dikkat çekti.
Raporda, dünya ekonomisinin son 10
yıldır ilk kez dengeli bir büyüme eğilimi
yakalamasına karşın artan risklerin
istikrarı tehdit ettiği belirtildi. Özellikle
son dönemde artan korumacılığın
büyüme beklentilerine yönelik belirsizliği
artırdığı vurgulanan raporda, “Dünya
genelinde tarifelerin mevcut uluslararası
kuralların izin verdiği ölçüde artırılması,
ticarette 2008-2009 küresel finansal
krizindekine eşdeğer kayıplara yol
açabilir. Bunun özellikle gelişen ve
yükselen piyasa ekonomileri için ciddi
sonuçları olur” uyarısına yer verildi.
Ayrıca, finansal dalgalanmalar, siyasi
belirsizlikler ve jeopolitik gerilimlerin
yükseldiğine işaret edilen raporda,
gelişen ve yükselen piyasa
ekonomilerinin parasal ve mali
tamponlarını güçlendirmesi
tavsiyesinde bulunuldu.
TÜRK IŞ DÜNYASI YENI
REFORM PAKETLERI
BEKLIYOR
Dünya Bankası
ekonomistleri, Türkiye’ye
ilişkin büyüme beklentilerini
yukarı doğru revize ederek, bu yıl
için yüzde 4,5, gelecek iki sene için
yüzde 4 olarak belirledi.
Ekonomik büyümenin devam
etmesi için, yeni kabinenin
kurulmasını bekleyen iş dünyası,
ekonominin yeni reform paketlerine
ihtiyacı olduğunu belirterek,
ülke olarak küresel piyasalardaki
ticaret savaşlarına hazır olunması
çağrısında bulundu.
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Kurumsal Dergi
Özel anılarınızı siz,
Kurumsal anılarınızı
biz biriktirelim.

iş ortaklarımız

MERCEK

BOYA SEKTÖRÜ,

“ENDÜSTRI”
İLE BÜYÜYOR

Avrupa’nın en büyük
beşinci boya üreticisi
olan ve 3 milyar dolarlık
ekonomik büyüklüğe sahip
olan Türk boya sanayisinin,
130 milyar doları aşan
küresel boya pazarında
yüzde 2’lik payı bulunuyor.
Kısa vadede Avrupa’da
ilk üçe girmeyi planlayan
sektörün hedefinde
bölgenin çekim merkezi
olmak var. Değer bazında
yüzde 63 paya sahip olan
sanayi boyalarındaki
hızlı büyüme, sektördeki
oyuncuların gelecek dönem
için umudunu artırıyor.
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imya sanayisi içinde
dinamik bir yapıya sahip
Türk boya sektörü, yerli ve
yabancı oyuncuların yanı
sıra iş birliklerinin arttığı
gelişen bir pazara sahip. Boya Sanayicileri
Derneği (BOSAD)’nin verilerine göre;
bugünkü mevcut yapısıyla 300’ü aşkın
sektör kuruluşunu bünyesinde barındıran
boya sanayisi, yıllık 1 milyon tonu aşan
üretim kapasitesine sahip. Türk boya
sanayinin ekonomik büyüklüğü ise iç
pazar ve ihracat olmak üzere 3 milyar dolar
civarında. Toplam boya ve hammaddeleri
sanayisinde direkt istihdamın 20 bin kişiye
ulaştığı görülürken, sektörün yarattığı
dolaylı istihdamın 200 bin kişiyi geçtiği
tahmin ediliyor.
Toz boya üretiminde Avrupa’nın
en büyük üreticisi konumunda olan
Türkiye, toplam boya üretim rakamları
dikkate alındığındaysa, Avrupa’nın
en büyük 5’inci üreticisi konumunda
bulunuyor. “Avrupa kalitesinde üretim
yapan, teknolojisini sürekli geliştiren
bir sanayi olarak bölgesel bazda güçlü
bir oyuncuyuz.” diyen Boya Sanayicileri
Derneği (BOSAD) Yönetim Kurulu
Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, dördüncü
sırada olan İtalya ile rakamların
birbirine çok yakın olduğunu belirterek
“Hedefimiz, kısa vadede Avrupa’daki
üçüncü büyük boya üreticisi ülke
olmak” diyor. Boya sanayisinin çatı
kuruluşu BOSAD Yönetim Kurulu
Başkanı Ahmet Yiğitbaşı ve sektörün iki
büyük oyuncusu ile Türk boya sanayisini
ve sektörün gündemini konuştuk.
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BOYA SANAYICILERI DERNEĞI (BOSAD) YÖNETIM KURULU BAŞKANI AHMET YIĞITBAŞI

“SEKTÖRÜN GELECEĞINDEN UMUTLUYUZ”
2010 ile 2015 yılları
arasında yüzde 17 büyüyen
Türk boya sanayisinin,
2017 yılında ihracatını
bir önceki yıla göre yüzde
10 artırarak 1 milyar
doları aştığını söyleyen
Boya Sanayicileri Derneği
(BOSAD) Yönetim Kurulu
Başkanı Ahmet Yiğitbaşı,
“Teşvik kapsamında
hayata geçecek yeni
petrokimya tesislerinin
devreye girmesiyle kimya
ve boya sektörümüzde,
ithalat bağımlılığının
önemli ölçüde azalacağı
kanısındayız” diyor.
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ürk boya sanayisi
bugün ne kadarlık bir
büyülüğe sahip?
Ana kimya sektörü
içinde dinamik üretim
alanı olan boya sanayi, son dönemde
ülkemizde dikkat çeken bir sektörel
yapı sergilemektedir. Bugünkü
mevcut yapısıyla 300’ü aşkın sektör
kuruluşu ve yıllık 1 milyon tonu
aşan bir üretim kapasitesine sahip.
Türk boya sanayisinin ekonomik
büyüklüğü iç pazar ve ihracat olmak
üzere 3 milyar dolar seviyesindedir.
Sektörün sağladığı direkt istihdam
20 bin, dolaylı istihdam ise 200 bin
civarındadır.
Toz boya üretiminde Türkiye
Avrupa’nın en büyük üreticisi
konumuna gelmiştir. Toplam
boya üretim rakamları dikkate
alındığındaysa, Avrupa’nın en büyük

5’inci üreticisiyiz. 4’üncü İtalya ile
rakamlarımız birbirine çok yakın ve
hedefimiz kısa vadede Avrupa’daki
üçüncü büyük boya üreticisi
ülke olmak. Avrupa kalitesinde
üretim yapan, teknolojisini sürekli
geliştiren bir sanayi olarak bölgesel
bazda güçlü bir oyuncuyuz. Tüm
bunlar boya sanayisinin gelecek
yıllardaki gelişimi açısından son
derece olumludur. Dolayısıyla,
sektörün ilerleyen yılları adına
umutluyuz. 2018 yılında küresel
ekonomideki gelişmelerin yanı sıra,
Türkiye özelinde ekonomik ve siyasi
gelişmelere göre şekillenecek bir
büyüme beklentisini sürdürmekteyiz.
Bu yıla ilişkin tahminlerimiz boya
sanayimizin, mevcut şartları
değerlendirildiğinde, yüzde 3-4 arası
bir büyüme göstereceği şeklindedir.
Sektörün pazar dağılımında nasıl
bir denge bulunuyor?
Boya sanayii mevcut üretim yapısı
yüzde 60’ı dekoratif (inşaat) boyalar,
yüzde 40 ise sanayi boyaları olarak
gerçekleşti. Değer bazında ise inşaat
boyaları yüzde 37, sanayi boyaları ise
yüzde 63 bir paya sahip oldu. Diğer
taraftan sanayi boyalarındaki ilerleme
dikkat çekici boyuttadır. 2010-2015
yıllarında dekoratif boyalarda toplam
yüzde 8’lik bir büyüme gerçekleşirken,
sanayi boyaları toplam büyüme oranı
yüzde 27 ve tüm boya sanayisinin aynı
dönemdeki toplam büyüme oranı ise
yüzde 17 olmuştur.
Sektörün pazar yapısı dikkatte
alındığında yerli kuruluşlarımızın
pazar hâkimiyetinin ağırlıklı olarak
sürdüğü görülmektedir ancak
boya sanayimizde 10 büyük ölçekli
kuruluşun önemli bir kısmı son
dönem gelişmeleri dikkate alındığında
yabancı sermayeli kuruluşlarla iş
birliği yaparak ortak sermaye yapısı
içinde üretim sürecine devam ettiği
görülmektedir. Sektörde küçük ve
orta ölçekli işletmelerde ise ağırlıklı
olarak yerli firmaların kendi alanında
hâkimiyeti devam etmektedir.

Sektörün ihracatı nasıl bir ivme halinde?
Sektörel ihracatımız 2016 yılında
İKMİB (İstanbul Kimyevi Maddeler
ve Mamulleri İhracatçıları Birliği)
verilerine göre 920,7 milyon dolarlık
bir seviye ile yılı kapatmıştır.
Düzenlenen GTIP pozisyonlarına göre
2017 yılında ise sektörel ihracatımız
1.02 milyar dolar seviyelerinde
gerçekleşmiştir. 2016 yılına göre
ihracatta yüzde 10’luk bir artış boya
sektöründe gerçekleşmiştir. Türk
boya sanayii son yıllardaki ekonomik
ve teknik gelişmesini üst seviyeye
çıkararak rekabetçi bir sektör
konumuna ulaşmıştır. Bu avantajını
kullanarak bugün yaklaşık 50 ülkeye
boya ürünleri ihracatı yapmaktadır.
Kimya sektörünün en büyük
kamburu dışa bağımlılık. Boya
sanayisi, bu süreci nasıl yönetiyor?
Ana kimya ve alt sektörler itibarıyla
yaşanan en büyük sorun, sektörümüze
yönelik temel girdilerin yurt dışından
ithal edilerek karşılanmasıdır. 2018
yılında boya sanayimizin mevcut
yapısını etkileyen en önemli gelişmelerin
başında hammadde tedariki ile
hammadde ithalatındaki girdilerin
döviz kaynaklı maliyet artışıdır. Çünkü
boya sanayimiz, girdiler açısından
yüzde 60-70 oranında dışa bağımlı
bir sektörel yapı özelliği taşımaktadır.
İthalata bağımlı temel girdilerin
dövize bağlı olarak yansıyan maliyet
artışları sektörümüzde yaşanan bir
diğer sorundur. Önümüzdeki yıllarda
Hükümetimizin stratejik yatırımlar
başlığı altında düzenlediği teşvik
sistemiyle ana kimya ve bağlı alt
sektörlerin temel girdilerine yönelik
yatırım süreci ayrıcalıklı önem taşımakta
olup, hükümetin yatırım programında
öncelikli beş sektör arasında yer
almaktadır. Bu yatırım sürecinin devreye
girmesiyle kimya ve boya sektörümüzde,
ithalat bağımlılığının önemli ölçüde
azalacağı kanısındayız.
Dünya ile kıyasladığımızda sektörün
Ar-Ge yatırımını ne düzeyde
görüyorsunuz?
Boya sanayimiz dünya ölçeğindeki
eşdeğer firmalarla kıyaslandığında
teknolojik ve üretim yapısıyla
uluslararası rekabete açık ve gelişmiş

bir sektörel üretim yapısına sahip
olduğu görülmektedir. Hükümetin
son dönemde kimya ve boya
sektörü Ar-Ge merkezlerine yönelik
düzenlediği teşviklerle, boya sanayi
ön plana çıkarak gelişmiş bir ArGe merkezi yapısına kavuşmuş
bulunmaktadır. Bu süreç sektörde
rekabetçi bir üretim ve ürün
portföyüne yol açacaktır. Son yıllarda
ülkemizde imalat sanayimizin
gelişmesi, kullanım alanları itibariyle
boya sanayi ürünlerinin çeşitlilik
kazanmasını ve Ar-Ge çalışmalarını
etkilemektedir. Bu alanda dünyadaki
gelişmelere paralel Ar-Ge ve ürün
geliştirme çalışmaları sürmektedir.
Boya sanayimiz bu gelişime katkı
sağlamak amacıyla aynı zamanda
bürokratik kurumlarla entegrasyon
konusundaki çalışmalarını da
devam ettirmektedir. Ayrıca
üniversitelerimizle beraber Ar-Ge ve
teknolojik alandaki gelişmeler ile ilgili
ortak çalışmalarını sürdürmektedir.
Türkiye’nin küresel anlamda
boya teknolojileri konusunda söz
sahibi olması için özellikle üretim
teknolojileri ile beraber inovasyon
ve ürün geliştirme konusuna ağırlık
vermesi gerekmektedir.
Her geçen gün daha çok artan
çevre hassasiyeti, boya sanayisini
nasıl etkiliyor?
Kimya ve boya sektöründeki son
teknolojik gelişmeler, üretim alanında
insan sağlığı ve çevre konularında yeni
ürün portföylerine yönelik yeniliklere
ve sorumluluklara yol açmıştır.
Ülkemizde de bu alanda boya
sanayimizde çevre dostu ürünlere
yönelik, ürün çeşitleri giderek
artmakta ve yeni sektörel talebe
karşılık verilmektedir. Önümüzdeki
yüzyılın sanayileşme kriterleri başında
çevre ve insan bağlamında üretim
anlayışının daha da gelişeceğini
düşünmekteyiz.
Boya sanayii üretiminde son yıllarda
çevre regülasyonlarına uyum süreci
ile beraber geri kazanım ve dönüşüm
konularında da önemli gelişmeler
kaydedilmiştir. Kuruluşlarımız çevre
ve insan sağlığı konularında önemli
yatırımlar yapmakta ve bu alandaki
bilinç düzeyi yükselmektedir.

Kimya ve boya
sektöründeki son
teknolojik gelişmeler,
üretim alanında
insan sağlığı ve çevre
konularında yeni
ürün portföylerine
yönelik yeniliklere
ve sorumluluklara
yol açtı. Bu durum
boya üreticilerini yeni
yatırımlara itiyor.
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JOTUN, AR-GE ILE GELECEĞE YATIRIM YAPIYOR
Türkiye’de son 10 yılda
en hızlı büyüyen boya
firması olan Jotun, Ar-Ge
merkeziyle gelecekte
öne çıkmayı planlıyor.
Jotun Doğu Avrupa ve
Orta Asya’dan Sorumlu
Başkan Yardımcısı Şükrü
Ergün, “Bölgesel çapta
hizmet veren Ar-Ge
laboratuvarımızla geleceğe
yatırım yapıyoruz” diyor.

1

926 yılında Norveç’in
Sandefjord adlı kentinde
kurulmuş bir aile şirketi
olan Jotun, bugün, 64
şirket ve 40 üretim tesisiyle
100'den fazla ülkede temsil ediliyor.
Türkiye’de faaliyete 1986 yılında
başlayan Jotun, 1989’da Çerkezköy’de
Jotun Toz Boya fabrikasını, 1993’te
ise Jotun Boya fabrikasını kurdu.
Çerkezköy’deki iki fabrikanın yanı sıra
Gebze’de bir deposu bulunduğunu
söyleyen Şükrü Ergün, “İstanbul’da
iki ofis, Ankara, İzmir ve Antalya’da
bölge ofislerimiz bulunuyor. Türkiye’de
bulunan iki fabrikamız, depomuz,
ofislerimiz ve saha ekibimizde 500’ü
aşkın çalışanımız var. Tüm çalışanlarımız
ve 300’ü aşkın bayimizle büyük bir
aileyiz” diyor.
2013 yılında Jotun Grubu’nun,
dünyayı yedi ana bölgeye ayırdığını
söyleyen Ergün, şiretin Türkiye’deki
yapılanmasını ve büyümesini şöyle
anlatıyor: “Doğu Avrupa ve Orta
Asya Bölgesi’nin merkezi olarak da
Türkiye’yi belirledi. Doğu Avrupa ve

JOTUN DOĞU AVRUPA VE
ORTA ASYA’DAN SORUMLU
BAŞKAN YARDIMCISI
ŞÜKRÜ ERGÜN
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Orta Asya bölge sorumluluğumuzda
Rusya, Romanya, Bulgaristan,
Gürcistan, Azerbaycan, Ukrayna,
Özbekistan, Kazakistan gibi birçok
ülke bulunuyor. Tüm dünyada olduğu
gibi, Türkiye’de de son 10 yılın en hızlı
büyüyen boya firmasıyız.”
Gelecek dönemde tüketici taleplerini
karşılama ve inovasyonlar doğrultusunda
yatırımlara devam edeceklerinin bilgisini
veren Ergün, “Jotun’un tüm dünyada
hizmet veren Ar-Ge merkezlerine iki
yıl önce Türkiye merkezimizle biz de
dahil olduk. Bugün Ar-Ge merkezimiz
ile bölgesel çapta hizmet veriyoruz.
Fabrikalarımız da her geçen gün
artan ihtiyaç doğrultusunda üretimini
sürdürüyor. Bölgesel çapta hizmet veren
Ar-Ge laboratuvarımızla geleceğe yatırım
yapıyoruz” yorumunu yapıyor.
Jotun olarak ürünlerinin çevreye ve
insan sağlığına duyarlı olmasına büyük
önem verdiklerini söyleyen Şükrü Ergün,
yaptıkları çalışmaları şöyle anlatıyor:
“Tüm dünyada geçerli Jotun YeşilAdımlar
(Jotun GreenSteps) sürdürülebilirlik
politikamız ile daha az solvent emisyonu,
enerji verimliliği, karbon ayak izinin
azaltılması, atıkların geri dönüşümü ve
daha az zararlı madde kullanımını üretim
sürecimizin kriterleri olarak kullanıyoruz.
Boya endüstrisinde solvent olarak
kullanılan uçucu organik bileşenler
(VOC) kronik sağlık problemlerine
neden olmakta ve ozon tabakasını
olumsuz yönde etkilemekte. Ar-Ge
çalışmalarımız sayesinde V.O.C oranı
düşük ve formülasyonunda kurşun,
cıva, krom gibi zararlı bileşenleri
içermeyen ürünler geliştiriyoruz.
Ürünlerimizdeki tehlikeli madde
içeriğini ve miktarını azaltmak için
hammadde tedarikçileri ile aktif olarak
çalışıyoruz. Atıkların geri dönüşümü
için tüm operasyonlarımızda "Azalt",
"Yeniden Kullan" ve "Geri Dönüştür"
politikasını izliyoruz.
Bu özelliklerin dünyada bir standart
haline gelebilmesi için de birçok kurum
ve kuruluşla iş birliği içindeyiz. Örneğin,
Çevre Dostu Binalar Derneği(ÇEDBİK)’nin
ilk üyelerindeniz.
LEED 2009 ve LEED v4 ile uyumlu
ürünler sunuyoruz.”

HEMPEL, TÜRKIYE’NIN ÇELIK YAPILARINI RADARINA ALDI
Çelik ve çelik bazlı tüm
yapılarda Türkiye’nin
önemli bir oyuncu olduğunu
dile getiren Hempel Türkiye
Direktörü Mehmet Uygur,
bu tip endüstriyel boyalarda
Türkiye’nin, daima önemli
bir pazar olacağını
belirterek Türkiye’nin
ihtiyaçlarına uygun yeni
ürünler geliştirmeye
başladıklarını söylüyor.

HEMPEL TÜRKIYE
DIREKTÖRÜ
MEHMET UYGUR

A

sırlık bir boya şirketi
olan Hempel, Türkiye’de
bulunan deposuyla
bölgesinin denizcilik
başta olmak üzere
endüstriyel ve diğer sektörlerin
boya ihtiyacını karşılıyor. Hempel’in,
bölgeler bazında çalıştığını ve
Türkiye’nin Avrupa ve Afrika bölgesine
bağlı önemli pazarlardan bir tanesi
olduğunu söyleyen Hempel Türkiye
Direktörü Mehmet Uygur, Türkiye’nin
özellikle denizcilik sektöründe
önemli bir rolü olduğunu, belirterek
dünyanın her tarafından limanlar
ve tersanelere gelen gemilere ürün
tedarik ettiklerini ifade ediyor.
Hempel Türkiye olarak ağırlıklı
olarak denizcilik ve koruyucu
kaplama (protectif coating)
sektörlerinde çalıştıklarını açıklayan
Uygur, hizmet verdikleri sektörde
ürün geliştirmek ve geliştirilen ürünü
uygulayabilmek için teknolojiyi çok
iyi kullanmak gerektiğini belirterek
şöyle devam ediyor: “Teknolojiyi,
bu tür kayıpları azaltmak, çevreyi

korumak, yapılan bütün yatırımların
daha uzun ömürlü olmasını
sağlamak anlamında kullanıyoruz
ve bu konuda çok başarılıyız.
Çevreyi korumak adına teknolojiyi
kullanarak, antifouling boyalara
karşı yeni sistemler geliştirdik. AB
kurallarına göre, zaman içerisinde
bu boyaların yerini, daha az
toksik, çevreyi daha az kirleten,
farklı biyoksidallerin alması
zorunludur. Biz de çıkarttığımız
son teknolojilerle, antifouling
boyaları devre dışı bırakarak, hem
gemilerdeki boyaların, yapıyı daha
uzun süre korumasını sağladık
hem de antifoulinglerin çevreye
olan zararlı etkisini azalttık. Birkaç
yıldır denemelerini yaptığımız,
piyasaya yeni sürdüğümüz, Türkiye
piyasasında başarıya ulaşmış
yeni teknoloji ile yakıt tüketimini,
karbondioksit emisyonlarını azalttık,
ağır metallerin kullanımını bıraktık.
İnsan sağlığı ve çevre
duyarlılığı için boya tercihinde
güvenilir markaların tercih
edilmesi gerektiğinin altını çizen
Uygur, nedenini şöyle açıklıyor:
“Formulasyonda insanların ve
çevrede bulunan diğer canlıların
yaşamına etki edecek, onların
yaşamlarını olumsuz etkileyecek
kanserojen kimyasallar,
boyalar ve katkı malzemeleri
kullanılıyor olabilir.”
Çelik ve çelik bazlı tüm yapılarda
Türkiye’nin önemli bir oyuncu
olduğunu söyleyen Hempel Türkiye
Direktörü Mehmet Uygur, bu tip
endüstriyel boyalarda Türkiye’nin,
daima önemli olacağını belirterek
şöyle devam ediyor: “Rüzgâr enerjisine
baktığımızda, Türkiye büyüyen bir
potansiyele sahip. Rüzgâr enerjisi
üreten yapıların, kulelerin boyları
iki misline çıkacak. Bu demektir
ki sürdürülebilir enerji yatırımları
artacak. Bizim de görevimiz, burada
kullanılacak çelik konstrüksiyonların iyi
korunması ve çevreye zarar vermeyen
boyalarla kaplanmasını sağlamak.
Bu konularda yapılan yatırımlarda
Hempel’in de payı olacaktır.”
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2018 KÜRESEL
İNSAN KAYNAKLARI
TRENDLERI

H

er sene gerçekleştirilen ve
İK alanında küresel trendleri
ortaya koymayı amaçlayan
Deloitte İnsan Kaynakları
Trendleri raporu bu sene 124
ülkede iş dünyasından ve İK alanından
11.000 yöneticinin görüşleri dikkate
alınarak hazırlandı. “Sosyal Girişimin
Yükselişi” başlıklı 2018 Küresel İnsan
Kaynakları Trendleri raporu çalışanların
artan beklentilerini ve teknolojinin
kurumların İK önceliklerini şekillendirme
hızını da mercek altına alıyor.
Raporun bu yılki versiyonunda öne çıkan
en önemli mesaj; kurumların dört duvarın
ötesine bakma ve toplumdaki rollerini daha
geniş anlamda yeniden değerlendirme
yönünde artan beklentileri dikkate almaları
gerektiği. Özellikle artan şeffaflık ve sosyal
farkındalık işletmelerin bireyler tarafından
sosyal girişimlere dönmeleri beklentisinin
temelini oluşturmakta. Sosyal girişime
dönüşmenin yanı sıra üst düzey yöneticilerin
sürece dahil olmaları; kurumların aradıkları
yetenekleri çekebilmesi, müşteri sadakatini
artırması ve uzun vadeli büyümeyi
sürdürebilmesi bağlamında fark yaratacak
unsurlar olarak değerlendirilmekte.
Özellikle artan şeffaflık ve sosyal
farkındalık işletmelerin bireyler tarafından
sosyal girişimlere dönmeleri beklentisinin
temelini oluşturuyor.
İK önceliklerine yön veren trendler
globalde ve Türkiye’de paralel Çalışmaya
dahil olan katılımcılara göre, kurumların
İK öncelikleri globalde ve Türkiye’de
paralellik gösteriyor. Çalışmada ortaya
çıkan 10 trend ise 4 temel başlık altında şu
şekilde toplanıyor:

Yazı: Deloitte
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Deloitte’un
Türkiye’nin de
bulunduğu 124 ülkede
iş dünyasından ve
İK alanından 11 bin
yöneticinin görüşlerini
dikkate alarak
hazırladığı Küresel
İnsan Kaynakları
Trendleri Raporu,
şirketler için açık
bir çağrı ve uyarı
niteliği taşıyor.

Uyumlu C-seviye yönetici
• Eşgüdümlü ve beraber çalışan C seviye
yöneticiler: Takımları yöneten takımlar
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Bireyin gücü
• Çalışan ekosistemi: Şirketin
ötesinde kontrol
• Yeni ödüller: Kişiselleştirilmiş,
çevik ve bütüncül
• Kariyerden deneyime: Yeni yollar
Toplumdaki liderlik boşluğunu
doldurmak
• Uzun yaşamın getirileri: 100 yıllık
ortalama ömürde iş
• Vatandaşlık ve sosyal etki: Toplum
aynayı tutuyor
• Refah: Bir strateji ve sorumluluk

Türkiye’de şirketlerin
önümüzdeki 12 ay
boyunca ajandalarını
meşgul edecek konular
arasında birinci sırayı
maaş ve yan haklar
konusu alırken, bunu
sırasıyla liderlik,
performans yönetimi ve
çalışan deneyimi izliyor.

Sürdürülebilir büyüme için
teknolojiden faydalanmak
• Yapay zekâ, robotik ve otomasyon:
İnsanları döngüde tutmak
• Bağlı işyeri: Üretkenlik galip gelecek mi?
• İnsan veri: Ne kadarı çok fazla?
Anket sonucunda ortaya çıkan kilit
istatistikler ise şu şekilde: Ankete yanıt
verenlerin ezici çoğunluğu üst yönetim
kademesinde ekibe dayalı, disiplinlerin
ötesine geçen ve karmaşık sorunları
çözmeye yönelik tam bir uyuma ihtiyaç
duyulduğuna işaret ediyor. Globalde
ve Türkiye’de katılımcıların %85’i bu
trendi önemli ya da çok önemli olarak
niteliyor. Ancak kurumun başarısı için
şart olsa da, Türkiye’deki katılımcıların
%79’u (globalde %73’ü) üst düzey
yöneticilerinin düzenli bir iş birliği içinde
olmadığını ifade ediyor.
Dijital dönüşümle hayatımıza giren
yapay zeka ve robotik teknolojilerin
mevcut iş gücüne adaptasyonu, entegre
çalışma ortamı ve yeni teknolojilerin
odağında hibrid iş gücü yönetimi
konuları ise, Türkiye’deki katılımcıların
kurumlarını en hazırlıksız gördükleri
alanların başında geliyor.
TOPLUMSAL DUYARLILIĞIN YÜKSELIŞI
Dünyada artan şeffaflık ve sosyal bilinç
düzeyi işletmelerin toplumdaki değişimi
tetikleyen rolüne yoğun dikkat çekiyor.
Bugün kurumlardan artan ölçüde, sosyal
açıdan faydalı olabilecek işler yapmaları
bekleniyor. Bu beklentiler kurum dışında
müşteriler ve toplumun genelinde,
kurum içinde ise çalışanlar arasında
kendisini gösteriyor.
Raporun ortaya koyduğu önemli
bulgulardan bir tanesi de şirketlerin
toplumsal fayda misyonlarıyla ilgili.
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İşletmelerin ‘iyi birer vatandaş’ gibi
toplumsal duyarlılıklarının yüksek
olması ve önemli sosyal sorunlara
çözümler geliştirmesi yönündeki artan
baskıların ışığında, vatandaşlık her
kurumun kimlik ve misyonunun temel
bir parçası olmalıdır.
Türkiye’den ankete katılanların
%78’i (globalde %77’si) vatandaşlık
kavramını önemli ya da çok önemli
konular arasında sayıyor. Ancak toplum
üzerindeki etki
ile şirketlerin mali performansı
arasında giderek artan bağlantıya
rağmen, ankete yanıt verenlerin küresel
olarak yalnızca %18’i, Türkiye’de ise
yalnızca %13’ü vatandaşlığın kurumsal
stratejinin başta gelen öncelikleri
arasında olduğunu belirtiyor.
Yaşlanmakta olan işgücü yeni
yeteneklerin önünde bir engel mi?
Kurum içi ve dışındaki sosyal dinamikler
de dünya genelinde yaşlanan işgücüne
dikkat çekiyor. Uzayan ortalama yaşam
süreleri, kariyerlerin ne kadar uzun
süre devam edebileceği ve yaşlanan
çalışanların ekonomiler ve kamu
politikaları üzerinde nasıl bir etkisi
olacağıyla ilgili soruları akla getiriyor.
Globalde anket katılımcılarının %15’i,
yaşı ilerlemiş olan çalışanların genç
yeteneklerin önünü kestiği yönünde bir
görüş belirtirken, Türkiye’de bu oran
yalnızca %8 olarak karşımıza çıkıyor.
Dünya genelinde işgücünün
yaşlanmakta olmasına ve daha
deneyimli yeteneklerin sunduğu rekabet
avantajına karşın, globalde ankete
katılanların %49’u (Türkiye’de %40’ı)
şirketlerinin daha yaşlı çalışanlara
ilerleyen yaşlarında yeni kariyerler
bulmada yardımcı olmak adına
herhangi bir aksiyon almadıklarını ifade
ediyor. Ancak yaşlanmakta olan işgücü
sosyal işletmelerin faydalanabileceği
el değmemiş bir deneyim ve bilgi
kaynağı olarak da görülebilir ve
değerlendirilebilir.
GELENEKSEL ÇALIŞMA MODELLERI
DÖNÜŞÜYOR
Hedef kitledeki müşteriler şirketlerin
çalışanlarına olan yaklaşım ve
davranışına daha fazla önem verdikçe,
alternatif işgücünü ele almak
toplumsal bilinci yüksek kurumlar için
önem arz etmeye başlıyor. Kurumların

%37’si 2020’ye gelindiğinde kurum
dışı yüklenicilerin sayısında artış
bekliyor. Serbest çalışanlardaki artış
beklentisi %23, kısa süreli sözleşmeli
çalışanlarda artış beklentisi ise %13.
Böylesi bir büyüme beklentisine
karşın, ankete katılanların sadece
%16’sı bu denli çeşitlilik gösteren bir
çalışan havuzunu yönetmeye yönelik
bir dizi politika ve uygulama geliştirmiş
olduklarını dile getiriyor. Kurumun
istihdam boyutundaki marka değeri ve
dışarıdaki itibarı üzerinde kayda değer
bir etki yapabilecek olan karma iş gücü
stratejilerini başarıyla uygulayabilmek,
artık bir lüks değil bir zorunluluk
olarak görülüyor.
DIJITAL DÖNÜŞÜMÜN GELENEKSEL
IŞ GÜCÜNE ETKISI
Endüstri 4.0 ile birlikte gelişen
dijital dönüşüm ve otomasyonun
kurumlar ve iş gücü üzerinde nasıl
bir etki bırakacağı, iş dünyasının
son dönemdeki en önemli gündem
maddelerinden birini oluşturuyor. İK
alanındaki ve iş dünyasındaki liderlerin
globalde %72’si, Türkiye’de ise %76’sı
yapay zekayı önemli ya da çok önemli
konular arasında sayıyor.
Yeni teknolojiler son derece önem
kazanırken, paralelde iş gücünün bu
alanlardaki eğitimi şirketler açısından
dikkate alınması gereken konular
arasında. Türkiye’deki katılımcıların
%28’i (globalde %49), mevcut
çalışanlarını yapay zeka ve robotik
teknolojilerinin gerektireceği yetkinlikler
konusunda donanımlı hale getirebilecek
bir programları olmadığını dile
getiriyor, ancak sadece %35’i mevcut
işgücü kaynağını bu yönde eğitmeyi
planladığını söylüyor.
GELECEĞIN IŞGÜCÜ VE IŞVERENLERIN
YETENEK BEKLENTILERI
Yeni teknolojilerin iş hayatına
entegrasyonuyla birlikte üst düzey
yöneticiler karmaşık sorun çözme
(globalde %63, Türkiye’de %82), bilişsel
yetenekler (globalde %55, Türkiye’de
%72) ve sosyal beceriler (globalde %52,
Türkiye’de %79) alanlarında artan ihtiyaç
beklentisini dile getiriyor. Bu bağlamda,
çalışmaya katılanların globalde %70’i,
Türkiye’de ise %73’ü çalışanların
gelecekte iş birliği platformlarında

daha fazla zaman geçireceğini
öngörmekteyken, “iş tabanlı sosyal
medya” kullanımında hem globalde
(%67) hem de Türkiye’de (%80) artış
öngörülüyor. İşyerinde yeni iletişim
araçlarının ekip tabanlı çalışmaya izin
verdiği bir yapıda kurumların neredeyse
yarısı entegre işgücünü son derece
önemli bir konu olarak dile getiriyor.
GELECEK 12 AYDA ŞIRKETLERIN
İK ÖNCELIKLERI
Türkiye’de şirketlerin önümüzdeki
12 ay boyunca ajandalarını meşgul
edecek konular arasında birinci sırayı
maaş ve yan haklar konusu alırken,
bunu sırasıyla liderlik, performans
yönetimi ve çalışan deneyimi izliyor.
Özellikle jeopolitik riskler sebebiyle
fiyat baskısının tırmanması ve döviz
kurlarındaki oynaklık çalışanlar için
maaş ve yan haklar konularının ön
plana çıkmasına neden olmakta. Bunun
yanı sıra son dönemlerde ülkemizde de
esnek yan haklar ve farklı ücretlendirme
modellerine şirketlerin artmakta olan

bir ilgisi mevcut. Tüm bu girdiler dikkate
alındığında Türkiye’de bu konuların ön
plana çıkması şaşırtıcı olmamakta.
Tüm bu trendler
değerlendirildiğinde 2018 Küresel İnsan
Kaynakları raporu şirketler için açık bir
çağrı ve uyarı niteliği taşıyor. Sosyal
girişim ya da sosyal yönden güçlü bir
şirket olabilmek farklı paydaşlarla
yakın ilişkiler kurmayı, dışsal trendlerin
yakın takibini, kurumun bütününde
bir misyon ve amaç kültürünü yerleşik
hale getirmeyi ve de toplumsal
beklentileri karşılayacak yeni stratejiler
hazırlamayı gerektirir. Bu duruma yanıt
veremeyen şirketlerin itibarı, ilişkileri
ve en nihayetinde başarıları ya da
başarısızlıkları söz konusudur.
Bu yeni dönemde, beşeri sermaye
ayrılmaz şekilde sosyal sermayeye
bağlı hale gelmekte. Bu gerçeklik
şirketlerin bugünkü iş yapış şekilleri
ve gelecekte karşılaşacakları insan
kaynakları sorunlarına hazır hale
gelebilmeleri için bir kilit noktası olarak
karşımıza çıkmakta.
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PLASTiK,

KAYNAKLARI VE ÇEVREYI
KORUYAN BIR MALZEME

Ö

zellikle okyanuslarda
oluşan plastik çöplerden
dolayı eleştirilere maruz
kalan plastik sanayisi,
kamuoyundaki yanlış
algıyı değiştirmeye çalışıyor. PAGDER’in
yeni dönemde yapılacak çalışmalardan
birinin de bu olumsuz algının bertaraf
edilmesine yönelik olacağını söyleyen
Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER)
Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün ile
plastik sanayisini ve yeni yönetim olarak
izleyecekleri yol haritasını konuştuk.

PAGDER
YÖNETIM
KURULU
BAŞKANI
SELÇUK GÜLSÜN
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Söyleşimize, Türk plastik sanayisinin
bugün geldiği seviye ve PAGDER’in
sektördeki konumunu değerlendirerek
başlayalım dilerseniz...
Plastik sektörünün büyüklüğünü
ciro olarak ifade edecek olursak,
plastik ve kauçuk üretimini iç içe
değerlendirdiğimizde yaklaşık 38 milyar
dolarlık bir büyüklükten bahsedebiliriz.
2017 yılı plastik mamul üretimi oranı
yaklaşık 9.9 milyon ton oldu. Kapasite
kullanım oranı da yüzde 75 civarında.
2018’in ilk beş ayı ağırlıklı ortalama da
yüzde 76 seviyesinde. Bu oran, Türkiye’de
bulunan tüm imalat sektörlerindeki
ortalama yüzde 60 olan kapasite kullanım
oranından yüksek.
Sektörde plastikle ilgili iş yapan
yaklaşık 7 bin firma olsa da bizim bu
firmaların çoğu sanayi için belirlenen
Nace 22 kodu kapsamında değil.
Makineciler, hammadde üreticileri
plastik sektörü içinde mamul üreticileri
de 7 bin firma arasında bulunuyor.
Derneğimizin nitelikli ve aktif 500
civarında üyesi bulunuyor. Türkiye’nin
500 Büyük Sanayi Kuruluşu (İSO 500)
listesinde 22 plastik firmamız bulunuyor.

Bu firmaların 12 tanesi de PAGDER’in
üyesidir. İkinci 500’de bulunan 22
firmanın da yaklaşık yüzde 50’si
PAGDER’e üye. Bu verilerden yola çıkarak
PAGDER olarak sektörün büyük bir
kısmını kapsadığımızı söyleyebiliriz. Biz
sanayicilerden müteşekkil bir derneğiz.
Tüzüğümüz gereği asil üyelerimiz,
sanayici olmak zorunda. PAGDER,
önümüzdeki sene 50. yılını kutlayacak.
Türkiye’nin en eski, en köklü sivil toplum
kuruluşlarından bir tanesiyiz.
Pazara baktığımızda yerli ve yabancı
firmaların dengesi nasıl?
Plastik sektörü, işin yapısı gereği ağırlıklı
olarak KOBİ ölçekli bir sektör. Plastik ve
kauçuk ayırmadan söyleyecek olursak
imalatımızda yabancı kontrolü, veriler
çok net olmamakla beraber yüzde 18
gibi bir orana denk geliyor. Bu haliyle
plastik ve kauçuk imalatı, toplam imalat
sektörü içinde yabancı kontrolünün en
yoğun olduğu sekizinci sektör. Türkiye’ye
giren yabancı sermayenin ilgi duyduğu
alanlardan bir tanesi.
Plastiğin en yoğun kullanıldığı sektör,
ambalaj sektörüdür. Ambalaj sektörü
için konuşacak olursak, kişi başı plastik
tüketimi Avrupa’nın daha uzağında.
Burada pazarın büyüme potansiyeline
sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ambalaj
sektörünün hemen ardından yüzde
20’lere yakın plastik malzeme tüketimi
oranıyla otomotiv sektörü geliyor. Başta
otomotiv olmak üzere ambalajda da
yoğunlaşan bir yabancı sermaye girişi var.
Türkiye’nin küresel bir oyuncu olduğu
elektrik ve enerji sektöründe de plastik
kullanımı oldukça yüksek. Bir çok global
oyuncunun Türkiye’ye gelip yatırım
yaptığı, yerli firmaların el değiştirdiği veya

Plastiğin birçok
sanayinin yarattığı
çevre kirliliğini
azaltırken kaynakları
koruduğunun altını
çizen PAGDER Başkanı
Selçuk Gülsün, “Daha
iyisi bulunana kadar
şu an en iyi malzeme
plastik. Bunu doğru
kullanarak açlığın ve
kirliliğin önüne geçmek
mümkün” diyor.
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Türkiye ihracatının en
büyük üçüncü sektörü
kimya sanayisidir ve
kimya ihracatının da üçte
birini plastik sanayisi
oluşturuyor.
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yeni kapasitelerin kurulduğu diğer bir
alan olduğunu söyleyebiliriz.
Dünyada plastiğe olan talep sürekli
artıyor. Plastiğin direkt ihracat oranları
nasıl seyrediyor?
10 milyon tona yakın bir mamul işleme
kapasitesinden bahsediyoruz. Biz girdi
olan hammaddeyi, polimeri, dünyanın
her yerinden alıyoruz. Burada işliyoruz,
çok daha katma değerli süreçlerden
geçirip hem Türkiye içindeki ihtiyacı
karşılıyoruz hem de dışarıya satma
girişiminde bulunuyoruz. Burada
rakamları ifade etmek gerekirse, geçen
yıl mamul tarafında yüzde 5.6 ile direkt
ihracat ve 4.3 milyar dolarlık bir gelire
ulaştı. Hammadde ihracatını ise yüzde
18.6 oranında bir artışla 1 milyar dolar
ile tamamladık. Türkiye ihracatının en
büyük üçüncü sektörü kimya sanayisidir
ve kimya ihracatının da üçte birini plastik
sanayisi oluşturuyor. Ayrıca plastik
sanayinin dolaylı toplam ihracatı da
yaklaşık 12 milyar dolardır. Bu ihracat
gelirleri pek tatmin edici değil çünkü
ülkede bu rakamları, mevcudun ötesine
taşıyacak dinamizm var.
Yılın ilk yarısını geride bıraktık,
ihracatta artış sürüyor mu?
2018 yılına baktığımızda, geçen yılın
ilk dört ay ile kıyaslandığında mamul
tarafında yüzde 15’lik, hammadde
tarafında ise yüzde 24.2’lik bir artış söz
konusu. Plastik işleme makinelerinin
ihracatında ise yüzde 38.7’lik bir artış söz
konusu. Türkiye’nin bulunduğu bölgedeki
olumsuz koşullar Türkiye ekonomisini
de etkiliyor ancak plastik sektörü, çok
hızlı bir şekilde aksiyon alan bir sektör.
Plastik sanayimiz, kendi pazarlarında
yaşanan kayıpları Avrupa ekonomisindeki
toparlanmanın etkisiyle telafi etmiş
durumda. Büyümeyi de oradan
gerçekleştiriyoruz. Ürünlerimizin Avrupa
pazarına girebiliyor olması kalitemizin de
bir göstergesi. Bu şekilde sürdürülebilir
kalitemizi gösterme imkanı buluyoruz.
Proje Bazlı Teşvik Sistemi ile hayata
geçmesi planlanan yatırımlar, plastik
sektörünün hammadde yarasına
merhem olacak mı?
Petrokimya yatırımları bizim de
yoğun bir şekilde takip ettiğimiz,
temas ettiğimiz yatırımlar var.
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20 milyar dolarlık açık veren bir
alan olması nedeniyle petrokimya
yatırımları çok büyük önem taşıyor.
Fakat yatırımların hangi nitelikte,
ne hesapta, hangi genişlikte, nasıl
ölçekte yapılacağı çok iyi tartışılmalı.
Yapılacak yatırımlarda ağırlıklı
olarak polipropilen, polietilen ve pet
üretilecek. Polimer ve monomer
üretimi de söz konusu. Yapılacak
yatırım sonucunda ortaya çıkacak
ürünlerin öncelikli olarak ekonomik
olması gerekiyor. Ana sektör
rekabetçi olmalı ki, biz rekabetçi
kalalım. Çin’den sonra dünyanın en
büyük ikinci ithalat pazarı Türkiye.
Herkes gelip mal satmak istiyor
ama ürüne erişim zorlaştığında ilk
kapattıkları kapı Türkiye oluyor. Şu
an bazı malzemelerde bu sıkıntıyı
yaşıyoruz. Bunları çözmenin
yolu, yapılacak bu yatırımlarla
arz güvenliğinin ve rekabetçiliğin
sağlanmasından geçiyor.
Hammaddede dışa bağımlı olan
sektörler, ürüne katma değer katarak
değer kazanıyor. Bu durum plastik
üretiminde ne düzeyde? Ar-Ge ile
ürüne katma değer kazandırma
durumu ne seviyede?
Dünyanın yedinci, Avrupa’nın ise
ikinci büyük üreticisi olduğumuzu
söylemiştik. Burada Ar-Ge kültürü yok
sayılamaz çünkü bu seviyeye erişen bir
ekonomi muhakkak Ar-Ge çalışması
yapmaktadır ki, rekabetini sürdürüyor.
Biz Ar-Ge’yi üç kişilik işletmelerde bile
yapıyoruz. Bu işletmeler, kendi içlerinde
örnek başarı hikâyeleri yaratabiliyorlar.
PAGDER olarak Ar-Ge’nin oluşması
için altyapıya destek veriyoruz. Son
üç-dört yılda bu anlamda yaptığımız
çok kıymetli çalışmalar var. Sektörün
dinamizmini hep yukarıda tutmamız
lazım. Sektörü, güçlü, lider kılmak
için değişen dünyayı izleme imkânı
sağlamamız lazım.
Plastik genç bir malzeme ve yeni
bir malzeme çıkana kadar da en iyisi
bu. Bunu en iyi şekilde işlememiz,
her şekilde kullanmamız lazım. Uzay
sanayisinden, uçak sanayisine, silah
sanayisine, Türkiye’de artık çok
nitelikli plastik malzemeler üretiliyor.
Buralarda kendi ihtiyaçlarımızda,
kendi ürünlerimizi kullanıyoruz.

Plastik, her sanayiye katma değer
sağladığı gibi son tüketicinin de işini
kolaylaştıran bir malzeme aslında. Fakat
yine de çevre kirliliğine sebep olması
nedeniyle eleştiriliyor. Bu durum sektör
oyuncularını nasıl etkiliyor?
Konu çevre olunca hassasiyetlerin
olmasını çok normal karşılıyorum fakat
kirliliğin sorumlusu plastik değil, insan
faktörü. Böyle bir malzemeyi tek başına
suçlu kıldığınızda ben size plastiğin
yerine ne koyacağınızı sorarım.
Amerika’da yapılmış bilimsel bir
çalışmaya göre, plastik insan hayatına
girmemiş ve ambalaj sektöründe
kullanılmamış olsaydı dünyada bir
açlık söz konusu olacaktır. Plastik
ambalajlar sayesinde yiyecekleri
aylarca raflarda koruyabiliyoruz. Şu
an dünyada 350 milyon tona yakın
plastik üretimi yapılıyor. 2050’ye
gelirken de 600 milyon tonu bulacaktır.
Bizim bakış açımıza göre, yasak
getirerek gerçeği değiştiremezsiniz.
Otomotiv sanayisi, 1950’lerden bu
zamana kadar araçların hafifletip
karbon salınımını plastik malzeme
sayesinde düşürebildi. Otomotivden
uçak sanayisine kadar o kadar avantaj
sağladı ki, bu sanayilerin çevreye olan
kötü etkilerini azaltabiliyoruz. Plastik
bu nedenle bir değerdir. Kullanılan bu
değeri geri kazanmak için kampanyalar
yürütmeli ve politikalar üretmeliyiz.
Dünya Ekonomik Forumu raporuna
göre; geri dönüşümsüz kullanım
nedeniyle plastik ambalajların
yüzde 95’i, diğer bir ifade ile yıllık
yaklaşık 80-120 milyar dolarlık bir
kaynak ekonomiden çıkıp gidiyor.
Üstelik söz konusu plastik ürünlerin
yüzde 32’si, toplama sisteminden
sızma yaparak kayba uğruyor. Geri
dönüşüm ekonomisi perspektifinden
bakacak olursak, her yıl 2.6 trilyon
dolar değerinde materyali toprağa
gömüyor ya da yakıyoruz. Buna
göre geri dönüşüm ekonomisine
geçilmesiyle 706 milyar dolarlık bir
fırsat yaratılabilir. Ambalaj sektörü
de bundan aslan payını alabilir.
Kuzey ülkelerinde, Norveç’in plastiği
geri kazanım oranları neredeyse
yüzde yüz. Plastiğin diğer sektörlerin
çevreye verdiği zararı azaltmada ve
kaynakların korunmasında da büyük
rol oynadığını unutmamak gerekiyor.

%75

TÜRK PLASTIK
SANAYISININ KAPASITE
KULLANIM ORANI
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İSO 500’DE
BULUNAN PLASTIK
FIRMASI SAYISI

PAGDER, 50. YILINA HAZIRLANIYOR
Plastiğin tarihine yakın bir geçmişe
sahip olan PAGDER, gelecek sene
“Altın Yılını” kutlamaya hazırlanıyor.
“Önümüzdeki yıl bizim açımızdan
çok kıymetli bir yıl olacak” diyen
PAGDER Yönetim Kurulu Başkanı
Selçuk Gülsün, yeni yönetim olarak
PAGDER’in yarım asırlık kültürünü
devam ettireceklerini söylüyor. Yeni
dönemde sektörün geleceği için
stratejik olana dört noktada çalışma
yapacaklarını ifade eden Gülsün,
izleyeceği yol haritasını şöyle anlattı:
“Birinci ayağımız; hammaddede dışa
bağımlılığı azaltacak petrokimya
yatırımlarına yön vermek adına
girişimlerde bulunmak. Bu noktada
teşvik alıp yatırım yapmaya karar
vermiş iki firmayla görüşmeye
başladık. Ekonomik ve rekabetçi
ürün konusunda yol gösterici olmak
istiyoruz. İkinci ayağımız, şehir içinde
sıkışmış ya da dağınık alanlarda
üretim yapan sektörün kümelenme
çalışmalarını hızlandırmak.
650 dönüm üzerine kurulan ve
Türkiye’nin ilk özel ihtisas organize
sanayi bölgesi olan PAGDER ASLAN

OSB bu konuda atılan bir adımdı.
Birinci etabını tamamladık ve ikinci
faz artık yatırım yapılabilir noktaya
geldi. Üyelerimiz, Eylül ayından
itibaren fabrikalarını kurabilecek.
Yol haritamızdaki üçüncü nokta
ise kamuoyu plastik sektörüne
ilişkin doğru algının yönetilmesi çok
önemli. Bununla ilgili yaptığımız
en güzel çalışmalardan bir tanesi,
ödüllü bir sosyal sorumluluk projesi
olan “Yuvaya Dönüşen Plastikler”dir.
Yılın Sivil Toplum Farkındalık
Ödülü’ne layık görüldü. Kullanılan
plastiği geri kazanıp köpek
kulübeleri yapıyoruz. Belediyeler
ve özellikle hayvan barınaklarını
desteklemek adına bu çalışmayı
yapıyoruz. Şu ana kadar 2 bin köpek
kulübesi yapıp belediyelere dağıttık.
Çalışmaları artıracağımız son
konumuz ise sektör ticaretinin
geliştirilmesi olacak. Ticaretin
geliştirilmesi amacıyla fuar
çalışmaları ve sektörel etkinliklere
devam edeceğiz. İzleyeceğimiz rota
bu ana başlıkların seyri içerisinde
gerçekleşecek.”
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POLIN, PAZAR LIDERLIĞINI YENILIKÇI
ÜRÜNLERLE SÜRDÜRECEK

K

imyasal madde olan
kompoziti, mühendislik,
tasarım ve inovasyon
katarak eğlence aracına
dönüştüren Polin,
üretiminin yüzde 90’ını ihraç ederek
ülke ekonomisine de adeta can suyu
katıyor. Polin Waterparks Yönetim
Kurulu Üyesi Şöhret Pakiş, Polin’in 40
yılı aşan başarı hikayesini ve global
pazarda lider olma stratejisini konuştuk.

POLIN WATERPARKS
YÖNETIM KURULU ÜYESI
ŞÖHRET PAKIŞ
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Firmanızı kısaca tanıyabilir miyiz? Polin
Waterparks, yurt içi ve dışında nasıl bir
büyüklüğe ulaştı?
1976 yılında İstanbul'da kurulan
Polin’in, bugün su kaydırakları ve su
parkları tasarım, üretim, mühendislik ve
montajında A’dan Z’ye hizmet sunan su
parkı tedarikçi olduğunu söyleyebiliriz.
Polin, bugün 500 kişilik ekibiyle, 35
bin metrekarelik, dünyanın en büyük su
kaydırağı üretim tesisi olan fabrikasında
tüm üretimini üstün kalite anlayışıyla
Türkiye’de gerçekleştiriyor. Su kaydırağı
üreticileri arasında globalde en yüksek
üretim kapasitesine sahip firmayız. Yılda
3 bin ton fiberglas kompozit üretimimiz
bulunuyor. Polin tesislerinin adeta bir
kompozit üretim akademisi olduğunu
söyleyebilirim. Global arenada pazar
lideriyiz. Bugüne kadar 105 ülkede kendi
markamızla 3 binden fazla su parkı
projesi gerçekleştirdik. Bugün birçok
ülkenin, hatta kıtanın en büyük ve ödüllü
su parklarında Polin imzası bulunuyor.
Yüzde 100 kendi içimizde ürettiğimiz
bir değerin, kendi fikrimiz, tasarımımız,
mühendisliğimiz ve işgücümüz ile tüm
dünyada bir marka olarak bir numaraya
yerleşmesi bizleri gururlandırıyor.
2012 yılında KOBİ kategorisinde
“Yılın İhracatçısı” olurken, 2013 ve
2015 yıllarında “Türkiye’nin En Hızlı
Büyüyen İlk 100 Şirketi” arasına
girmeyi başardık. İki kez üst üste

bu listede olan 16 şirketten biriyiz.
Bundan da onur duyuyoruz.
Sunduğunuz hangi ürün ve hizmetlerle
rakipleriniz arasında öne çıkıyorsunuz?
Polin kurulduğu günden bugüne ArGe ve inovasyona hep değer verdi.
İnovasyon, Polin’de bir yaşam biçimi.
Bu yüzden, sektörde yeni bir kilometre
taşı olarak gösterilen, kendinden temalı
ilk su kaydırağı olan King Cobra gibi
sektörde oyunu değiştiren ürünler
sunabildi, bu yüzden kaydıraklarda
daha önce yapılmamış kapalı kalıp
teknolojisini sektöre kazandırdı. Sadece
su kaydırakları tasarımında değil,
su kaydırağı üretim teknolojilerinde
sunduğumuz yeniliklerle de sektörde
adımızı “teknoloji lideri” olarak
koruyoruz. Örneğin, su kaydıraklarındaki
üretim teknolojisini global olarak
değiştirdik. Polin, 2006 yılından bu yana
kaydıraklarını, iki tarafı parlak yüzeyli
ve pürüzsüz, daha mukavim ama daha
hafif, görselliği mükemmel ürün elde
etme gibi önemli avantajları olan RTM
(Resin Transfer Molding) kapalı kalıp
kompozit üretim teknolojisiyle üretmeye
başladı. Bu teknoloji kaydırak üretiminde
en ileri noktadır. Polin, bu üretim
tekniğini kullanarak üretim yapan ilk ve
tek su kaydırağı üreticisidir.

Su kaydırakları ve parkları
alanında faaliyet gösteren
ve dünya pazarında
lider konumda olan
Polin Waterparks’ın 105
ülkede 3 binden fazla
projesi bulunuyor. Polin’in
sektöre getirdiği ilklerle
anıldığını söyleyen Polin
Waterparks Yönetim
Kurulu Üyesi Şöhret Pakiş,
dünyada kullanılan en iyi
ve yenilikçi ürünlerde Polin
imzası olduğunu söylüyor.

Yurt dışında hangi bölgelere
odaklanıyorsunuz? Bu doğrultuda
satış ve pazarlama stratejilerinizden de
bahseder misiniz?
Ciromuzun yüzde 90’ını ihracat
oluşturuyor. Polin, kuzeyde
İzlanda’dan güneyde Güney Afrika
Cumhuriyeti’ne; batıda Kanada’dan
doğuda Japonya’ya kadar uzanan
105 ülkede kendi markasıyla gurur
duyacağımız yüzlerce başarılı proje
gerçekleştirdi. Büyük ölçekli parklar,
kapalı (indoor) parklar, otel & tatil
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Su parkı sektöründe
liderliğimizi yeni yollar,
yeni teknolojiler ve
inovasyonlarla devam
ettireceğiz. Gündemimizde
teknolojik entegre
kaydıraklar var. Artırılmış
gerçeklik ve VR gözlükler
artık su parklarının
da bir parçası olmaya
hazırlanıyor.
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köyü paketleri, en büyüğünden en
küçüğüne yüzlerce başarılı proje...
Markalaşmada en kritik unsurlar,
kanımca ürün, hizmet ve kültürünüzde
yenilikçilik, teknoloji ve değer katmadır.
Güçlü bir satış ve pazarlama stratejisinin
yanı sıra globalde iyi bir iletişim ağı
da olmazsa olmazdır. Bugün Polin,
minimum 15 yıllık geçmişleriyle 65
ülkede exclusive partnerleri ve 10
ülkede bulunan kendi ofisleriyle,
müşteriye her zaman yakın oldu.
Pazarlama araçlarını iyi kullanarak
tüm bu farklılıklarınızı iyi anlatmanız
gerekiyor. Global bir firmayız fakat, çok
farklı coğrafyalarda global bir anlayışla
lokal çözümler sunabiliyoruz.

Bölümleri bulunacak. Aralık 2016
ayında TİM’in yayınladığı AR-GE’ye en
çok yatırım yapan 250 şirketten biri
olmuştuk. Yeni merkezimizle birlikte
her yıl listede daha da yukarılara
tırmanacağız. Su parkı sektöründe
liderliğimizi yeni yollar, yeni teknolojiler
ve inovasyonlarla devam ettireceğiz.

Geçen yıl Ar-Ge Merkezi oldunuz.
Yeni unvan çalışmalarınıza
neler katacaktır?
Ar-ge Merkezi için 28 Aralık 2016 yılında
yapmış olduğumuz resmi başvurumuz,
22 Şubat 2017 tarihinde onaylandı ve
Türkiye’nin 383. Ar-Ge Merkezi olduk.
Kendi sektöründe Ar-Ge merkezi olan
ilk firma olarak sektöre kattığımız
ilklere devam etmiş olduk. Bugün
Ar-Ge departmanımız; tasarım Ar-Ge,
mekanik Ar-Ge ve kompozit Ar-Ge
olmak üzere üç birimden oluşuyor. Her
biri kendi alanlarında farklı projeler
üzerine çalışıyorla. Ar-Ge Merkezi’mzde;
Mekanik ve Su Tekniği Geliştirme,
Kompozit Malzeme Geliştirme,
Kaydırak Tasarım, Mühendislik ve Kesin
Hesap, Elektronik Ürün Geliştirme

Turizm ve eğlence sektörünün bir
tedarikçisi ve sektördeki gelişimin
tanığı olarak sektörün geleceğini nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Sektörümüz çok dinamik ve yenilikçi
bir sektör. Yenilik olmazsa olmaz.
Yatırımcılar daha çok heyecan verici,
etkileyici ve görselliği ön planda olan
atraksiyonları tercih etmektedirler.
Kaydırak tasarımı da yaptığımız için
su parkı yatırımcıları için en büyük
mücadele alanı burası çünkü tesise
gelen müşterileri tesise çekmek
zorundalar ve sadece bir sefer değil,
sürekli geliyor olmasını sağlamak
durumundalar. Kaydırak tasarım
çalışmalarımızı yaparken şuna
bakıyoruz, su parkına gelen misafirler
ne istiyor. Hatta bununla ilgili en son
bir pazar araştırması yaptık ve şu
sonuçlarla karşılaştık: Birincisi su parkı
ziyaretçileri en heyecanlı, kalplerini
yerinden oynatacak atraksiyonları tercih
ediyorlar. Adrenalini yüksek kaydıraklar
istiyorlar. İkincisi, interaktif kaydıraklar
istiyorlar; eğlenceyi ve deneyimi eşleri,
çocukları, kardeşleri ve arkadaşları ile
paylaşmak istiyorlar. Üçüncüsü, temalı
kaydıraklar istiyorlar. Kaydırakların
onlara hikayeler anlatmasını istiyorlar.
Dördüncüsü yüksek kapasiteli
kaydıraklar istiyorlar. Bu sebeple aynı
anda dört ya da altı kişinin aynı anda
kayabileceği kaydıraklar tasarladık.
Park operatörlerinin de en önemli
önceliklerinden biri sıraları azaltmak.
Aynı anda dört yada altı kişi kaysın
ki sirkülasyon sağlansın. Ayrıca
kaydıraklarının güzel görünmesini

Varsa ulusal ve uluslararası ödülleriniz
hakkında da bilgi verir misiniz?
Ulusal ve uluslararası 60’ın üzerinde
ödüle layık görüldük. Bu ödüller
arasında, en değerli ürün, en yenilikçi
ürün, Avrupa’nın En İyi Su Kaydırağı, en
çok ihracat yapan firma ve Turquality
şampiyonu gibi ödüller bulunuyor.

istiyorlar. RTM kaydırakların neden bu
kadar popüler olduğunu bu beklenti
çok iyi açıklıyor. Kaydıraklardan
kaymayanların, parkta dolaşanların
bile kaydırakları seyredilmeye değer
bulmalarını istiyorlar.
Kaydırak tasarımları dışında,
parklarda genel trend tema ve parkların
bir hikayesinin olması. Bir de tabii
teknolojik entegre kaydıraklar bugün
gündemimizde. Artırılmış gerçeklik ve
VR gözlükler artık su parklarının da bir
parçası olmaya hazırlanıyor. Bu konuda
Polin’in güzel sürprizleri var.
Türkiye’de heyecan verici gelişmeler
var bu anlamda. Sektöre örnek
olabilecek bir çok proje artık Türkiye’de.
Bu projelerden birkaçı bu yıl değişik
uluslararası ödüllere layık görüldüler.
Amerika’dan çekim ekipleri Extreme
Waterparks programı için birkaç kez
Türkiye’ye geldiler. Bir çok uluslararası
yayında Türkiye su parkı projeleri
haber oldu. Bunların hepsi biz çok
gururlandırıyor.
Son olarak, firmanızın büyüme stratejisi,
hedef pazarları ve 2018 yılına ilişkin

hedefleri ve yatırım planları ile ilgili
neler söylemek istersiniz? Firma olarak
bundan sonra gündeminizde yeni yatırım
planlamalarınız var mı? Yurt içi ve yurt
dışında ürün gruplarınıza yönelik yeni
yatırımlarınız olacak mı?
Sektörde global bir oyuncu
olarak inovasyon ve teknoloji
liderliği konumumuzu sürdürmek
için çalışmalarımızı bu yönde
konumlandırıyoruz. 41 yıllık sektör
tarihçesi, 105 ayrı ülkede 3 bin proje
gerçekleştirmemiz bize benzersiz bir
işletme teknolojik uzmanlık kazandırdı.
Tüm bu süreçte değişmeyen tek şeyse,
Polin’in müşteri ihtiyaçlarını karşılamaya
verdiği öncelik oldu. Dolayısıyla ileriye
dönük planlarımızı bu önceliğe göz ardı
etmeden ele aldık. Bugün ve gelecek
öngörülerimiz ve müşterilerimizin
görüşleri sektörümüzde iki önemli
küresel gelişmeyi işaret ediyor: A’dan
Z’ye kadar tüm ihtiyaçlara tek elden ve
entegre edilmiş çözümler üretmek ve
sektöre yeni, adrenalini yüksek ürünler
sunmak. Her iki konuda da liderliğimizi
ve öncülüğümüzü önümüzdeki yıllarda
da sürdürmeyi amaçlıyoruz.
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arım asır önce Türkiye’de
kurulan ve 2016 yılında
sektörünün en büyük üç
mürekkep firmasından
Toyo Ink Group’a
bağlanarak global bir kimliğe bürünen
Toyo Matbaa Mürekkepleri’nin hedefi
Türkiye’yi bölgesel üs yapmak. TOYO
Matbaa Mürekkepleri CEO’su Yakup
Benli, bu hedef doğrultusunda
Türkiye’nin en büyük mürekkep ve
yardımcı malzeme üretim tesisinin
hazırlık ve proje çalışmalarını
sonlandırmak üzere olduklarını
söylüyor. Yakup Benli ile Toyo Ink
Group sonrası yaşanan değişimi ve
şirketin yeni yol haritasını konuştuk.

TOYO MATBAA
MÜREKKEPLERI CEO’SU
YAKUP BENLI
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TOYO Matbaa Mürekkepleri’ni tanıyarak
söyleşimize başlamak isteriz.
1968 yılından itibaren Dyo Matbaa
Mürekkepleri olarak faaliyet gösteren
şirketimiz, kuruluşundan bugüne
kadar birçok ilklere, başarılara ve
yeniliklere imza attı. Türkiye’nin ilk
matbaa mürekkep üreticisi olarak
başlayan yolculuğumuz, 2016 yılından
itibaren Japonya merkezli Toyo Ink
Group ile gerçekleştirilen birleşme
sonrası Toyo Matbaa Mürekkepleri
olarak yoluna devam ediyor. TOYO
Matbaa Mürekkepleri, bölgesinde
yarım asrı geride bırakırken, 1896
yılından itibaren varlığını sürdüren
Toyo Ink Group, global pazarda bilgi
birikime ve köklü bir geçmişe sahip.
Önemli olan geçmişten edinilen
tecrübenin gelecek için yapılan
çalışmalarımıza girdi sağlamasıdır.
Şirket olarak geçmişten gelen tüm
birikimimizi yansıtan ve gelecek
dönemin ihtiyaçlarına da cevap
verebilen teknolojilere uygun ürünler
tasarlıyoruz. Bizim hedefimiz sadece
yoğun üretim teknolojileri ile yüksek
tonajlarda üretim yapmak değil, asıl
hedefimiz iş ortaklarımızın süreçlerine
dahil olduğumuzda gözle görülür
farklar yaratan ve fayda sağlayan
teknolojileri sunmak. Fotoğrafı
karşıma alıp baktığımda bu hedef
için çalışan nitelikli ekip ve sistematik
çalışmayı refleks haline getirmiş bir
organizasyon kültürü görüyorum. Bu
tablonun bizlere ve iş ortaklarımıza
güven duygusunu hissettirdiğine net
bir şekilde inanıyorum.

TOYO INK GROUP, TÜRKIYE’YI
ÜRETIM ÜSSÜ YAPACAK
Toyo Ink Group ile birlikte şirkette nasıl
bir değişim yaşandı veya yaşanıyor?
Toyo Ink Group ile gerçekleştirdiğimiz
birliktelik sonrası şirketimiz değişim
sürecine girdi. Türkiye’nin güçlü yerel
markaları arasındayken, sektörünün
en büyük üç mürekkep firmasından
biri olan Toyo Ink Group’a bağlı
olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
İki yıl içerisinde aldığımız yatırım
destekleriyle de bu değişim sürecini
başarıyla yürüttüğümüzü söyleyebilirim.
Türkiye ve yakın bölgelerde geniş bir
satış, dağıtım ve servis ağına sahip
olsak da global ağın bir parçası olarak
hedeflerimizi büyütüyoruz. Türkiye
lokasyonu olarak; bölgesel üretim
ve ihracat merkezi olma hedefi için
çalıştığımız bir dönemin içerisindeyiz.
Hedeflerimize ulaşmak için artan ihracat
kadromuz ile birlikte ihracat ağımızı
geçmiş yıllara kıyasla kayda değer
miktarda genişlettik. Yeni oluşum içinde
“insan odaklı yönetim” felsefemize
paralel geleceğimizi şekillendirirken
bir yandan da şirketimizde yeni
pozisyonlar oluşturduk. Sektörel
bazda uzmanlarımızla Ar-Ge ve
inovasyon çalışmalarımıza hız verdik.
Pazarın ihtiyaçlarına cevap verebilmek
ve iş ortaklarımıza “çözüm ortağı”
olabilmek adına ürün gamımızı
genişleşttik. Bu sayede yurt içi ve yurt
dışı iş ortaklarımızla birlikte kalıcı
çözümler yakaladık.

Yarım asırlık hikayesi olan
ve 2016 yılından itibaren
Japonya merkezli Toyo
Ink Group ile başarılı
yolculuğuna devam
eden TOYO Matbaa
Mürekkepleri, bölgesel
üretim ve ihracat merkezi
olma hedefi için çalışmalar
yürütüyor. TOYO Matbaa
Mürekkepleri CEO’su Yakup
Benli, Türkiye’yi; Avrupa,
Afrika ve Rusya bölgeleri
için “üretim üssü” yapma
stratejisi doğrultusunda
kapasite artırımına
gideceklerini söylüyor.

Çok uluslu bir şirketin üyesi olarak
Türkiye’nin bir dünya markası
olmasına katkı sağlayacak yatırım ve
çalışmalarınız var mıdır?
Çok uluslu şirketler; yatırım yaptığı
ülkeye tecrübesini, yönetim modelini,
kültürünü ve know-how bilgisini
de beraberinde getiriyor. Bu yönde
gerçekleştirilen her yatırım, o ülkenin
hem geleceğine hem de hizmet ettiği
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“Toyo Ink Group’un
ülkemizde yatırım
ile desteklediği
yerel gücümüzü,
hedef bölgelerimize
taşıyarak hem ülkemiz
hem de firmamız
adına katma değerli iş
çıktıları alıyoruz.”
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sektörün gelişmesine katkı sağlıyor.
Toyo Matbaa Mürekkepleri’nin bilgi
ve teknolojisi ile Toyo Ink Group’un
know-how’ı, kaliteli hizmet ve ürün
standartlarını birleştirerek iş yapış
modelimizi güçlendiriyoruz. Bizler
bu anlayış ile Ar-Ge Merkezimizde
tasarladığımız ürünleri, yüksek
verim ve kalitede üretecek üretim
prosesleri üzerinde çalışıyoruz.
Bununla birlikte gelişen lojistik
imkanlarını da planlarımıza dahil
ederek elde edeceğimiz çıktının
kusursuz olması için çaba harcıyoruz.
Doğru kurgulanan tedarik zinciri
süreci yardımıyla da yaratacağımız
olumlu etkinin ülkemizin uluslararası
arenada markalaşmasına destek
olacağına inancım tam. Bu doğrultuda
stratejilerimize paralel olarak
geçtiğimiz aylarda açıkladığımız
bir yatırım kararımız var. Türkiye’yi;
Avrupa, Afrika ve Rusya bölgeleri
için “üretim üssü” yapma stratejisi
doğrultusunda kapasitemizi artırma
kararı aldık. Türkiye’nin en büyük
mürekkep ve yardımcı malzeme
üretimi tesisinin hazırlık ve proje
çalışmalarını sonlandırmak üzereyiz.
Polimer ve mürekkep üretim tesisinin
ilk etap yatırımını 2019 yılının sonuna
kadar tamamlanmasını planlıyoruz.
Bugün kaç ülkede varsınız? İhracatınızla
ilgili genel bir bilgi verir misiniz? Türkiye
lokasyonu olmanın ne gibi avantaj ve
dezavantajları oluyor?
Toyo Ink Group’un dünya üzerinde
8 binden fazla çalışanıyla 24 ülkede
üretim ve satış ofisi bulunmaktadır.
Toyo Matbaa Mürekkepleri olarak
2016 yılında Toyo Ink Group bünyesine
katıldıktan sonra yurt dışı pazarlardaki
faaliyet alanımızı hızla geliştirdik.
Ağırlıklı olarak Türki Cumhuriyetler,
Ortadoğu ve Rusya pazarında
gösterdiğimiz faaliyetlere Kuzey Afrika,
Balkanlar, Baltık ülkeleri ve Doğu
Avrupa’yı da dahil ederek ihracat
yaptığımız ülke sayısını 23’e çıkardık.
Bu doğrultuda, global desteğimizden
güç alarak satış kabiliyetimizi her
geçen gün artırıyoruz. Türkiye’nin
gerek pazar dinamikleri gerek coğrafi
konumu bazı zorlukları ve fırsatları
beraberinde getirmektedir. Toyo
Ink Group’un ülkemizde yatırım ile

desteklediği yerel gücümüzü, hedef
bölgelerimize taşıyarak hem ülkemiz
hem de firmamız adına katma değerli
iş çıktıları alıyoruz.
TOYO Matbaa Mürekkepleri'ni rakiplerinden
farklı kılan özellikleri nelerdir?
Türkiye pazarında küçük ve orta
ölçekli üreticilerin yanı sıra global
oyuncuların tamamı da aktif olarak
faaliyet gösteriyor. Toyo Matbaa
Mürekkepleri’ni rakiplerinden ayıran
en önemli özelliklerinden biri ise çok
geniş üretim alanlarına hitap edebilen
ürünler sunabilmesi. Şirketimiz,
Gazete ve Magazin Mürekkepleri
(Veb Ofset Mürekkepleri), Tabaka
Ofset Mürekkepleri (Sheet-Fed ve
Serigrafi Mürekkepleri), Flekso ve
Rotogravür Mürekkepleri (Likit
Mürekkepler), Metal Ambalaj
Sistemleri ve Mürekkepleri olmak
üzere dört farklı sektörde aynı anda
üretim yapabilme kabiliyetine sahip
Türkiye’deki tek şirket konumunda.
Dört ana iş kolumuza ek olarak,
Toyo Ink Group bünyesinde bulunan
Laminasyon Tutkalları, Dijital
Mürekkepler, Plastik Renklendiriciler
ve UV Mürekkeplerininde Türkiye’deki
satış ve dağıtım faaliyetlerini de
yürütmekteyiz. Hem ürettiğimiz hem
de satış ve dağıtımını yaptığımız ürün
grupları ile ayrıcalıklı pozisyona sahip
olduğumuzu söylemek mümkün.
Ar-Ge çalışmalarınızın odağını
neler oluşturuyor, ne gibi katma
değer katıyor?
Ar-Ge Merkezimizde kaliteli hizmet,
ürün standarlarına ve regülasyonlarına
uygun, yüksek teknoloji, çevreye duyarlı
ve inovatif ürünler sunma prensibi
ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Kuruluşumuzdan bugüne kadar Ar-Ge’ye
ve insan kaynağına gerçekleştirdiğimiz
yatırımlar ile iş ortaklarımıza değer
katmak ve onlara çözüm ortağı
olma anlayışımız, bize Türkiye’nin
ilk mürekkep Ar-Ge Merkezi ünvanını
kazandırdı. Ar-Ge Merkezimizde insan
sağlığının korunması, gıda güvenliği
ve çevreye duyarlı olma bilinci ile
yenilenebilir kaynaklar, düşük VOC’li
ürün gruplarını geliştirme çalışmalırımızı
yürütüyoruz. Teknolojinin, Ar-Ge’nin ve
inovasyonun rekabet ortamı yarattığı

sektörümüzde büyüme hedeflerimizi
gerçekleştirmek ve sürekliliğini
sağlamak için Ar-Ge ve inovasyona
yatırım yapıyoruz. Ar-Ge Merkezimizde
gerliştirdiğimiz yenilikçi ürün gruplarımız
ve tüm satış politikalarımız ile sektörel
değişimlere uyum sağlayarak büyüme
trendimizi devam ettiriyoruz.
Türkiye’nin matbaa sektörünü nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Talebin ve ihtiyacın hızla büyüdüğü
ambalaj ve baskı sektörü her geçen gün
hacimini artırarak gelişim gösteriyor.
Özellikle, tüketim alışkanlıklarının
değişmesi ile birlikte esnek ambalaj
sanayi ve etiket sektörünün hızlı bir
ivme kazandığından bahsedebiliriz.
Süreçlerine dijital teknolojileri de dahil
eden firmalar için yeni fırsatlar ve gelişim
alanları da bir o kadar zengin.

“KİPLAS, ENDÜSTRIMIZI
BESLIYOR”

KİPLAS’ın, kimya sektörünün önemli
kuruluşlarından biri olduğunu
söyleyen TOYO Matbaa Mürekkepleri
CEO’su Yakup Benli, KİPLAS’ın yaptığı
organizasyonlar ve çalışmalar ile
Türkiye sanayisi ve ekonomisinin
gelişmesine kalıcı katkılar sağladığını
belirterek şöyle devam etti: “KİPLAS’ın
sektörümüzden aldığı bilgi ve birikimi
paydaşlarına aktarmaları ve kurduğu
güçlü ağ ile işbirliklerimize katkı
sağlması beklentilerimiz arasında.
Pek çok faaliyet alanına hizmet eden
bir kuruluş olarak sektörleri yakından
takip etmesi ve buradan elde ettiği
veriler ile endüstrimizi bilgilendirerek
desteklemesi son derece önemlidir.”
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SANAYISINDE
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imya sanayisinde petrol
rezervi olmayan ülkelerin
ürün rekabetinde öne
çıkması için teknolojiye,
maliyet avantajı yakalamak
için ise doğru bir lojistik altyapısına
sahip olması gerekiyor. Karayolu başta
olmak üzere lojistik açıdan güçlü olan
Türkiye kimya sanayisinin en büyük
eksikliği ise denize yakın bir bölgede
kümelenememesi. Bu da, hammadde
maliyetinin düşürülmesi ve ürünün
pazara rekabetçi fiyatlarla ulaşabilmesi
noktasında lojistiğin önemini artırıyor.
Lojistik altyapısı kadar uzmanlaşma
da büyük önem taşıyor. Çünkü kimyevi
maddenin doğru sınıflandırmasının yanı
sıra ambalajlanması ve risk iletişimi denilen
etiketleme ve güvenlik bilgi formlarının
etkili bir biçimde kullanılması, risklerin
bertaraf edilmesi ve taşıma sürelerinin
kısaltılması noktasında önem taşıyor.
Tehlikeli maddelerin canlılara ve
çevreye zarar vermeden güvenli bir şekilde
karayoluyla nakledilmesini sağlamak
amacı ile tehlikeli madde zinciri içinde
yer alan göndericiler, alıcılar, dolduranlar,
yükleyenler, boşaltanlar paketleyenler,
taşımacılar ve taşıt sürücüleri hak,
sorumluluklarına ilişkin usul ve esaslar
“Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası
Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması
(ADR)” ile belirlenmiş durumda.
Türkiye'nin 50 ülkenin taraf olduğu
Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası
Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşmasına
22 Mart 2010 tarihinde taraf olsa da,
ADR’ye uyum süreci oldukça uzun sürdü.
“Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla
Taşınması Hakkında Yönetmelik” adıyla
ilk mevzuat 2007 yılında yayımlanmış
olsada yönetmeliğin yürürlülük tarihi
sürekli ertelendi ve yedi yıl sonra yürürlüğe
girebildi. 2014 yılında yayımlanan
yönetmelikte belirtilen tüm muafiyetler ise
2018 itibariyle kaldırılmış oldu. Karayolu
ile başlayan ADR’ye uyum süreci, UDH
Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine
Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü
(TMKT) tarafından demiryolu, denizyolu ve
Nisan 2018’de havayolu sektörüne yönelik
çıkarılan yönetmelik ile tüm ulaştırma
modları kapsama alındı.
TEHLIKELI YÜKLERDE BÜYÜK
PAY KARAYOLUNUN
Tehlikeli madde taşımacılığının yüzde

Hammaddede en fazla dışa bağımlı olan ve en büyük üçüncü ihracat
sanayisi konumunda olan Türk kimya sanayisinin maliyetlerinde lojistik
kilit rol oynuyor. Türkiye’deki kimya tesislerinin deniz kenarında
kümelenememesi nedeniyle tehlikeli maddelerin yüzde 90’ı karayolunda
taşınıyor. Bu da can ve çevre güvenliği için tehlikeli maddelerin
taşınmasında uzmanlaşma zorunluluğunu beraberinde getiriyor.

90’ı karayolu üzerinde gerçekleştiğinden
dolayı, en büyük sorumluluk karayolu
işletmelerine düşşe de yeni yönetmelik
kimya tesislerinden, taşıyan ve
paketleyene kadar süreçte bulunan tüm
paydaşlara yükümlülükler getirdi.
KİPLAS Tehlikeli Madde Güvenlik
Danışmanı Çevre Y. Mühendisi Volkan
Doğan, Yönetmeliğin, yıllık net 50 ton
üstünde işlem yapan işletmelere Tehlikeli
Madde Faaliyet Belgesi zorunluluğu
getirildiğini belirterek işletmelerin ayrıca
ADR Bölüm 1.8.3’te yer alan hükümlere
göre Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı
istihdam etmesi veya Tehlikeli Madde
Güvenlik Danışmanından hizmet alması
zorunluluğu bulunduğunu kaydetti.
Doğan, danışmanların tüm ulaştırma
modları için zorunlu olduğunu belirtti.
Volkan Doğan, tesislerin tehlikeli
maddelerin taşınması sürecinde yer
alan çalışanların, Bakanlık tarafından
belirlenecek olan mevzuata göre eğitim
almalarının zorunlu tutulduğunu belirterek
“Bakanlıkça veya ADR’ye taraf bir ülkenin
yetkili otoritesince yetkilendirilmiş
kuruluşlar tarafından test edilip UN
Numarası verilerek sertifikalandırılmış
olan ambalajların kullanılması zorunlu
hale geldi. Ayrıca tehlikeli maddelerin
taşınması ile ilgili yıllık faaliyet
raporlarının TMGD’ler tarafından her yıl
Bakanlığa e-devlet üzerinden bildirmeleri
gerekiyor” diye konuştu.
KİPLAS tarafından sektördeki
firmalarda, iş sağlığı ve güvenliği, yangın
ve tehlikeli maddelere yönelik yapılan
denetimlerde, bilgi ve uzman eksikliklerini
çok sık gördüklerini dile getiren Doğan,
şunları söyledi: “Yapılan denetimlerde
çok farklı eksikliklerle karşılaşmaktayız.
Bu sorunların altında yatan kök nedenler
araştırıldığında; işletmelerde doldurma,
boşaltma, ambalajlama, yükleme,
gönderme işlemleri dahil olmak üzere

tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer
alan çalışanların bu konuda yeterli derecede
eğitim almamış olması ve işlerin sürekliliği
ve güvenliğinin sağlanması açısından uygun
organizasyon oluşturulmaması konuları ön
plana çıkmaktadır.”
Volkan Doğan, tehlikeli maddelerin
taşınması kapsamındaki sorumlulukların
doğru olarak tespit edilmesi ve bu
sorumlulukların paylaşılması ve düzenli
olarak yürütülmesi açısından eğitimli
ve deneyimli bir organizasyonun
kurulması, tehlikeli maddelerin
risklerini minimize etmek için önemli
bir nokta olduğuna dikkat çekti.
GÜVENLIK DANIŞMAN SAYILARI
YETERLI SEVIYEDE DEĞIL
Denetim sürecinin sağlıklı işlemesi için
2017 yılında Tehlikeli Madde Taşımacılığı
Denetimleri hakkında bir genelge
yayımlandığını hatırlatan Volkan Doğan,
sektörde yaşanan sıkıntıların çözümü için
şu tespitte bulunuyor: “bugün gelinen
noktada Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi
almış işletme sayısının yaklaşık 27 bin
civarında olması, Tehlikeli Madde Güvenlik
Danışman sayısının 8 bin 542 olması ve
bunlardan yalnızca 341 danışmanın TMGDADR+RID+IMDG olması, yani karayolu,
demiryolu ve denizyolu olmak üzere
üç mod kapsamında tehlikeli madde
güvenlik danışmanı olarak yetkilendirilmiş
olması, henüz havayolu ile tehlikeli
maddelerin taşınmasında TMGD yetkisi
almış danışman bulunmaması, TMGD
hizmetlerinin henüz yeterli seviyede
verilebilmesinin mümkün olmadığını
göstermektedir. Önümüzdeki dönemde
karayolu, demiryolu, denizyolu-iç suyolu
ve havayolu taşımacılığı kapsamında
tehlikeli madde güvenlik danışmanı ve
Bakanlığın ilgili denetim uzmanı sayılarının
yeterli seviyeye çıkarılması ve sürekliliğinin
sağlanması büyük önem arz etmektedir.”
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DINÇER LOJISTIK GENEL MÜDÜRÜ MUSTAFA DINÇER

"TÜM YAPIMIZI KIMYA SEKTÖRÜNE
GÖRE KURGULADIK"
Hayata geçirdiği yeni
projelerle kimya
sanayisinin girdi
maliyetlerini azaltmaya
çalışan Dinçer Lojistik,
32 kişinin görev yaptığı
Ar-Ge Merkezi ile
üzerinde çalıştığı dijital
çözümler sayesinde
sektöre yenilikler
getirmeyi planlıyor.

T

ürkiye’deki tehlikeli
maddelerin yüzde
90’ının karayolu ile
taşınması, nakliye
şirketlerine kimya
sektöründe uzmanlaşma imkanı
getiriyor. Bu firmaların başında gelen
Dinçer Lojistik de tüm yapılanmasını
kimya sektörüne göre kurgulamış.
Tüm personel, tesis, araç ve
sertifikasyon donanımlarını kimya
sektörüne hizmet verme üzerine
kurguladıklarını söyleyen Dinçer
Lojistik Genel Müdürü Mustafa Dinçer,
Türkiye’de kimya sektörüne özel
ADR’li dağıtım ağına sahip tek lojistik
firması olduklarını belirtiyor.
Dinçer Lojistik kaç yıldır kimya
sektörüne hizmet veriyor?
Dinçer Lojistik 2003 yılında kurulmuş

olup, 15 yılı aşkın bir süredir stratejik
planımız doğrultusunda faaliyette
bulunduğumuz kimya sektöründeki
müşterilerimize özel çözümler
sunmakta ve ADR standartlarına
uygun donanıma sahip öz mal ve
sözleşmeli araç filomuz ve SRC5
ehliyetli sürücülerimizle paketli kimyevi
madde taşımacılığı alanında sektörde
önemli bir açığı kapatmaktayız. Bu
bağlamda tüm personel, tesis, araç
ve sertifikasyon donanımları kimya
sektörüne hizmet verme üzerine
kurgulanmıştır. Şu anda Türkiye’nin
ticari hareketi göz önüne alınarak
seçilmiş 11 transfer merkezimiz, 15
farklı il ve 21 farklı lokasyonda hizmet
veren bölgesel ve dedike depolarımız,
ADR standartlarına uygun araç filomuz
ve 450 personelimizle müşterilerimize
hizmet vermekte olup, ulusal ve
uluslararası birçok firmanın da
Türkiye’deki lojistik servis sağlayıcısıyız.
Dinçer Lojistik’in ana ekseninde
sadece kimya sektörü mü var?
Dinçer Lojistik, stratejik planı
doğrultusunda ana eksenine kimya
sektörünü yerleştirmiş olup, boya ve
kimya sektörünün yanı sıra inşaat,
madeni yağ, ambalaj, endüstriyel
ürünler ve otomotiv yan sanayii gibi
birçok sektörün en önemli servis
sağlayıcılarından biridir. Kimya
sektörüne özel sunmuş olduğumuz
nakliye ve depolama servislerinde
odak noktamız “Tehlikeli Madde
Lojistiği” olup, Türkiye’de kimya
sektörüne özel ADR’li dağıtım ağına
sahip tek lojistik firmasıyız.
Ağırlıklı olarak hangi bölgelerde
konuşlanmış durumdasınız?
Depolama alanında 80 bin metre
alan üzerine kurulu, 120 bin palet
kapasiteli ve yurt geneline dağılmış 21
bölgesel ve dedike depomuz mevcut.
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Bununla birlikte limanlara ve konteyner
terminallerine yakınlığı ile stratejik bir
pozisyonda bulunan kimya sektörünün
başkenti niteliğinde olan Dilovası
bölgesinde 2016 yılında hizmete alınan
Tehlikeli Madde Depomuz ile özellikle
yanıcı (sınıf 3) nitelikteki ürünlere
yönelik hizmet vermekteyiz. Söz konusu
depomuz 8 bin metrekarelik alan üzerine
kurulu ve 12 bin palet kapasiteli olup
tamamıyla SQAS ve NFPA standartlarına
uygun şekilde donatılmıştır.
Kimya sektörüne yönelik “Bayi
Lojistiği” adıyla yeni bir projeyi
devreye alıyorsunuz. Bu proje sektöre
nasıl katma değer yaratacak?
2017 yılı ortasında başladığımız
Bayi Lojistiği projesi ile özellikle
boya ve madeni yağ sektörlerindeki
müşterilerimize hizmet vermekteyiz
ve Mayıs ayında, projeye başlamak
üzere iki farklı müşterimizle daha
el sıkıştık. Bayi Lojistiği projesi ile;
müşterilerimize tek merkezden
yönetilen lojistik faaliyetlerin
bölgesele yayılarak hem hizmet
alan firmaların hem de distribütör
bayilerin nakliye ve depolama
süreçlerinin bir arada yürütülmesi,
depolama ve dağıtım maliyetlerinin
minimize edilmesi, ürünlerin satış
ve tüketim noktalarına en hızlı
şekilde ulaştırılması ve kimya
sektörü üreticilerinin maliyetlerinde
ciddi oranda artışa sebep olan ADR
mevzuatı kaynaklı maliyetlerin
konsolidasyon olanakları ile
azaltılması gibi müşterilere yönelik
satış artırıcı olanaklar ve hizmetler
sunmaktayız. Projenin ilk ayağı olan
ve yaklaşık 25 milyon TL’lik depo
ve araç yatırımlarını tamamladık.
Şu an Ar-Ge departmanımızdan
aldığımız destekle, projenin ikinci
ayağını oluşturan dijital çözümlerle
anlık veri akışı, sevk bilgilerinin anlık
takibi, e-arşiv gibi benzeri alt projeler
üzerinde çalışmaktayız.
Ar-Ge Merkezi'nizden kısaca
bahsedebilir misiniz?
Hazırlıklarına 2017 yılı sonunda
başladığımız Ar-Ge Merkezimizi
2018 Mart ayı başında kurduk ve
bu çerçevede de Kocaeli’nin 100.
Ar-Ge merkezi olduk. Kurduğumuz

Ar-Ge Merkezimizle, kimyasal madde
lojistiğindeki bilgi birikimimizi ve
tecrübeli insan kaynağımızı tek çatı
altında toplayarak, ilk aşamada 20
kişilik bir ekiple çalışmaya başladık.
Şu an Ar-Ge çalışan sayımız 32’ye
ulaştı ve sene sonuna kadar da bu
sayıyı 45’e çıkarmayı planlıyoruz.
Toplamda 11 proje üzerinde
çalışmalara başladık. İnovasyon
ve dijitalleşme çalışmalarının
yürütüleceği Ar-Ge Merkezimiz
sayesinde hem satışlarımızı artırmayı
hem de müşterilerimize maliyet
avantajı sağlamayı hedefliyoruz.
Yatırımlar bu yıl da devam ediyor mu?
2018 yılı başında başladığımız
E-ticaret Lojistiği Projesi kapsamında;
100 araçlık bir filo yatırımı yaptık ve
sadece bu proje kapsamında, yılı
sonuna kadar 200 araç yatırımı daha
yapmayı planlıyoruz. 2018 yılı bizim
için hem Ar-Ge yatırımları, hem Bayi
Lojistiği Projesi yatırımları hem de
E-ticaret Lojistiği Projesi yatırımları
sayesinde oldukça hareketli ve yoğun
geçmekte, sene sonuna kadar da bu
yatırımları tamamlayıp, meyvelerini
toplamayı hedefliyoruz.

Kocaeli’nin 100. Ar-Ge
merkezine sahip olan
Dinçer Lojistik, 32 olan
Ar-Ge çalışan sayısını
yıl sonuna kadar 45’e
çıkarmayı planlıyor.
Bu merkez, kimya
sektörünün maliyetlerini
nasıl azaltacağına dair
projeler geliştirecek.
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T

ürkiye gibi emek
yoğun sektörlerin
hâkim olduğu
ülkelerde, personel
verimliliği, iş gücü
maliyetlerinin azaltılmasında
önemli rol oynuyor. Türkiye iş
dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli
iş gücünün oluşturulmasında
önemli rol üstlenen Mesleki Yeterlilik
Kurumu’nun Standartlar Dairesi
Başkanı Yaprak Akçay Zileli, MYK’nın
iş dünyasındaki rolünü Periyod
dergisine anlattı.

MYK STANDARTLAR DAIRESI BAŞKANI YAPRAK AKÇAY ZILELI

“MYK, EĞITIM ILE
İŞ DÜNYASINI BIRLEŞTIREN
BIR KÖPRÜDÜR”
Ulusal düzeyde iş gücü niteliklerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürüten Mesleki Yeterlilik Kurumu, bir yandan
da bu yeterliliklerin uluslararası alanda tanınırlığının sağlanmasına yönelik faaliyetler yürütüyor. MYK Standartlar
Dairesi Başkanı Yaprak Akçay Zileli, MYK’nın temel hedeflerinden birinin, eğitim ve iş dünyası arasında köprü görevi
görerek, iş süreçlerinde kaliteyi ve verimliliği artırmak olduğunu söylüyor.
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Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun
ulusal meslek standardı ve ulusal
yeterlilik hazırlamadaki görev ve
sorumluluklarından bahseder misiniz?
Kurumumuz faaliyetlerinin ilk
ayağını, ulusal meslek standartlarının
hazırlanması oluşturmaktadır.
İkinci aşamada ise ulusal meslek
standartları temel alınarak ulusal
yeterlilik olarak ifade ettiğimiz
dokümanlar hazırlanmaktadır.
UMS ve UY’ler kapsamında iş
piyasasının, mesleklerin icrasında
iş gücünden beklediği nitelikler
ortaya konmaktadır.
UMS ve UY’ler ile iş gücünün
niteliklerinin doğru tanımlanması,
bu niteliklere sahip kişilerin istihdam
edilmesi ile iş süreçlerinin etkin ve
etkili şekilde yürütülerek israfın
önüne geçilmesi ve bu sayede iş
gücü verimliliğinin artarak ülke
ekonomimize önemli katkılar
sunulması hedeflenmektedir.
Yürürlükte olan ulusal meslek
standartları ve ulusal yeterliliklerin
güncelliği de sağlanmakta, gelişen
teknoloji ve sektörün değişen
ihtiyaçları dikkate alınarak en geç
beş yılda bir güncellenmektedir.
Şimdiye kadar 145 UMS
Hazırlama İşbirliği Protokolü
imzalanmış, protokoller
kapsamındaki meslek
standartlarından 782’si Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir. Yine şimdiye kadar
120 UY Hazırlama İşbirliği
Protokolü imzalanmış, protokoller
kapsamındaki yeterliliklerden 444’ü
Yönetim Kurulumuzun onayı ile
yürürlüğe girmiştir.

Bizdeki gibi emek yoğun sektörlerin hâkim olduğu
ülkelerde, iş gücü maliyetlerinin azaltılması, iş gücü
verimliliğinin artırılması yoluyla elde edilmektedir.
Nitelikli iş gücüne bağlı olarak kalite ve verimliliğin
artması ülkemize küresel düzeyde sürdürülebilir bir
rekabet avantajı kazandıracaktır.

Kurumunuz son zamanlardaki
faaliyetleri ile Ulusal Meslek
Standartları ve Ulusal Yeterliliklerin
oluşturulması ve belgelendirme
konularında adını daha da çok
duyurmaya başladı. Bu üç kavramın
birbirleriyle olan bağına ilişkin
değerlendirme yapar mısınız?
İş piyasasının nitelikli iş gücü ihtiyacı
ile birlikte küreselleşen ekonomide
iş gücünün farklı ülkelerde
hareketliliğinin ve tanınırlığının
sağlanması ihtiyacı doğmuş ve bu
durum, ülkelerin
ulusal yeterlilik
sistemlerini
oluşturmalarında
etkili olmuştur.
Ulusal yeterlilik
sisteminde yürütülen
faaliyetlerle; mesleki
ve teknik eğitimin iş
piyasasının ihtiyaçları
doğrultusunda
verilerek eğitim
ile istihdam
arasındaki ilişkinin
güçlendirilmesi,
kalite güvencesi sağlanmış ölçme,
değerlendirme ve belgelendirme
sistemi ile bireylerin önceki
öğrenmelerinin tanınması, özetle
nitelikli insan kaynağının yetişmesi
ve ülkemize kazandırılması
hedeflenmektedir.
Ulusal meslek standartları ve
ulusal yeterliliklere göre ölçme,
değerlendirme ve belgelendirme
faaliyetleri MYK tarafından
yetkilendirilmiş belgelendirme
kuruluşlarınca yürütülmektedir.

MYK’nın temel hedeflerinden birini
UMS ve UY’ler ile eğitim ve iş dünyası
arasında köprü görevi görerek iş
süreçlerinde kalite güvencesinin
sağlanması ve verimliliğin artırılması
oluşturmaktadır.
Bizdeki gibi emek yoğun
sektörlerin hâkim olduğu ülkelerde,
iş gücü maliyetlerinin azaltılması,
iş gücü verimliliğinin artırılması
yoluyla elde edilmektedir. Mesleğin
gereklilikleri doğrultusunda iş
süreçlerinin yürütülmesi hem işçi
hem de işveren
açısından zaman ve
maliyet kayıplarının
azalmasına ve bu
sayede verimliliğin
artarak yüksek
katma değerli ürün
ve hizmetlerin
üretilmesine imkân
sağlayacaktır. Nitelikli
iş gücüne bağlı olarak
kalite ve verimliliğin
artması, ülkemize
küresel düzeyde
sürdürülebilir bir
rekabet avantajı kazandıracaktır.
MYK, ulusal düzeyde iş gücü
niteliklerinin artırılmasına yönelik
yürüttüğü çalışmalarının yanı sıra
uluslararası alanda da tanınırlığın
sağlanmasına yönelik faaliyetler
yürütmektedir. Ülkemiz eğitim ve
öğretim sisteminde düzenlenen
diploma, sertifika ve mesleki
yeterlilik belgelerinin Avrupa
Birliği (AB) ülkelerince daha
anlaşılır, güvenilir ve geçerliliğinin
sağlanmasını amaçlayan çalışmalar
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İlerleyen süreçte,
belirlenen ana ve
alt alanların altında
yer alan mesleklerin
belirlenmesine yönelik
çalıştaylar MYK
koordinasyonunda
KİPLAS çatısı altında
sürdürülecektir.

ise kurumumuzun bir diğer görev
alanı olan Türkiye Yeterlilikler
Çerçevesi'nin (TYÇ) geliştirilmesine
yönelik çalışmalar kapsamında
yürütülmektedir. Bu kapsamda
hedeflenen, ülkemizde kalite
güvencesi sağlanmış diploma ve
belgelerin TYÇ’de yer alması ve
bu sayede bu belgelerin Avrupa
Birliği ülkelerinde tanınır ve geçerli
hale gelmesini sağlamaya yönelik
gerekli altyapı çalışmalarını
tamamlamaktır. Bu hedefe ulaşma
sürecindeki en önemli adım, TYÇ’nin
Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi ile
referanslanması olup, TYÇ’nin
AYÇ ile referanslanması faaliyeti
geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirilmiştir.
Bir sonraki adım olarak ise
amacımız, TYÇ’ye, kalite güvencesi
sağlanmış diploma ve belgelerin
yerleştirilmesidir.
Bu bağlamda MYK
Mesleki Yeterlilik Belgeleri
değerlendirildiğinde bu belgelerin
iş piyasasının ihtiyaçlarına göre
hazırlanan ulusal yeterliliklerde
yer alan öğrenme kazanımlarına
dayalı verilmesi, akreditasyon ve
MYK denetimleri sayesinde dış
değerlendirmeye tabi olmaları ve
bu sayede geçerli, güvenilir, şeffaf
ve tarafsız ölçme, değerlendirme
ve belgelendirme faaliyetlerinin
yürütülmesi ve benzeri ölçütleri
karşılamaları nedeniyle TYÇ’ye
dâhil edilmek için beklenen şartları
büyük ölçüde karşılamakta ve
belgelerin verilmesi süreci belgelerin
uluslararası düzeyde tanınır ve geçerli
hale gelmesi bakımından da gerekli
altyapıyı oluşturmaktadır.
KİPLAS kimya sektöründe meslek
standartları ve yeterliliklerin
hazırlanması faaliyetlerinde
kurumunuz ile sıkı bir iş birliği
içerisinde. Bu konuda neler
söylemek istersiniz?
Meslek standardı ve yeterlilik
hazırlama çalışmalarını
gerçekleştirdiğimiz KİPLAS ile iş
birliğimiz yaklaşık 10 yıldır devam
etmektedir. KİPLAS ile kimya, petrol,
lastik ve plastik ile ulaştırma, lojistik
ve haberleşme sektörlerinde meslek
standardı ve yeterlilik hazırlamak
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üzere dört adet iş birliği protokolü
imzalanmış olup, çalışmalar
kapsamında 23 adet ulusal meslek
standardı yayımlanmış ve 11 ulusal
yeterlilik onaylanarak yürürlüğe
girmiştir. KİPLAS tarafından
hazırlanan UMS’lerin güncelleme
çalışmaları başlatılmıştır. Güncelleme
çalışmaları da KİPLAS ile iş birliği
içerisinde yürütülmektedir.
Ayrıca kimya, petrol, lastik ve
plastik sektörüne yönelik meslek
haritalama çalışmalarını iş birliği
içerisinde yürütmekteyiz. Meslek
haritalama çalıştaylarının ilki 30
Mart 2018 tarihinde kurumumuzda
gerçekleştirilmiştir. Çalıştay
kapsamında petrokimya ürünleri ve
türevleri, plastik ve polimer işleme,
boya üretimi, inorganik ve organik
kimyasallar, gübre üretimi, beşeri ve
veterinerlik ilaçları üretimi, biosid
ve diğer zirai kimyasallar, tüketici
kimyasallarının üretimi, kimyasalların
yönetimi ve laboratuvar hizmetleri
gibi ana ve alt alanlar belirlenmiştir.
İlerleyen süreçte, belirlenen ana ve alt
alanların altında yer alan mesleklerin
belirlenmesine yönelik çalıştaylar,
MYK koordinasyonunda KİPLAS çatısı
altında sürdürülecektir.

alan büyük bir değişim ve gelişim
yaşanacaktır. Tüm bu gelişim ve
değişim ışığında, sürdürülebilir
kalkınma için ülkemizin de bu
dönemin gerekliliklerini yerine
getirmesi önem arz etmekte olup, bu
gelişimi ve değişimi sağlayacak insan
kaynağına da ihtiyaç duyulmaktadır.
Şüphesiz ki; ülkemiz sanayisinin
bu döneme uyum sağlamasındaki en
önemli faktör; insan faktörü olacaktır.
Endüstri 4.0 ile değişime uğrayacak
üretim süreçlerinde ihtiyaç duyulan
insan kaynağının sahip olması
gereken niteliklerinin belirlenmesi
amacıyla kurumumuz tarafından
da çalışmalar başlatılmış, ilgili
bakanlıkların, kamu kurumlarının,
meslek ve sivil toplum kuruluşlarının
ve sektör temsilcilerinin katılımı
ile 24-25 Nisan 2018 tarihlerinde
Kurumumuzda “Endüstri 4.0 Alanı
Meslek Haritalama Çalıştayı”
gerçekleştirilmiştir. Çalıştay
kapsamında; otonom (robotik)
sistemler, veri yönetimi ve analizi,

bilişim sistemleri, dijital sanayi,
yapay zekâ, ileri imalat, akıllı
yaşam sistemleri, siber güvenlik,
simülasyon/sanal/arttırılmış
gerçeklik, sanayi 4.0 ile ilgili sosyal
alanlar, yazılım ve adli bilişim alanları
ve bu alanlar altında hazırlanacak
meslekler belirlenmiştir. Endüstri 4.0
kapsamında Dijital Sanayi Operatörü
(Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı
26.01.2018 tarihinde Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Endüstriyel Robotik Uygulamalar
Operatörü (Seviye 5), Nanoteknoloji
Uygulama Operatörü (Seviye 5),
Akıllı Tarım Operatörü (Seviye 5)
mesleklerine yönelik ulusal meslek
standardı; Sızma Testi Uzmanı
(Seviye 6), Zararlı Yazılım Analisti
(Seviye 6), SOC Analisti (Seviye 6),
Adli Bilişim Uzmanı mesleklerine
yönelik ulusal meslek standardı
ve ulusal yeterlilik, Dijital Sanayi
Operatörü (Seviye 5) mesleğine
yönelik ulusal yeterlilik hazırlama
çalışmaları devam etmektedir.

Endüstri 4.0 ile
değişime uğrayacak
üretim süreçlerinde
ihtiyaç duyulan
insan kaynağının
sahip olması gereken
niteliklerinin
belirlenmesi
amacıyla kurumumuz
tarafından da
çalışmalar başlatıldı.

Dijitalleşen dünya ile birlikte,
bazı meslekler kaybolurken yeni
meslekler oluşmaya başladı.
Kurumunuz bu değişikliğe nasıl
hazırlanıyor?
Ulusal Yeterlilik Sistemi'nin temelini
oluşturan ulusal meslek standartları
ve ulusal yeterlilikler sektörde ve
meslekte yaşanan gelişmelere
bağlı olarak güncellenen, bir diğer
ifadeyle yaşayan dokümanlardır.
UMS’ler, sektörlerden gelen talepler
ile eğitim ve iş dünyasının ihtiyaçları
esas alınarak en geç beş yılda
bir değerlendirilmekte ve gerekli
görülenler güncellenmektedir.
UMS’lerdeki değişiklikler en geç bir yıl
içerisinde UY’lere yansıtılmaktadır.
Bilindiği üzere, bilim ve teknoloji
alanındaki gelişmelerin üretim
süreçlerine yansıması sonucu ortaya
dördüncü sanayi devrimi olarak
adlandırılan Endüstri 4.0 kavramı
çıkmıştır. Endüstri 4.0 ile üretim
süreçlerinde dijitalleşmeyi esas
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MEVZUAT

VERGI VE BAZI ALACAKLARA

INDIRIMLER GELDI
Av. Ozan AYDIN
KİPLAS Hukuk, Toplu İş Sözleşmesi ve Dış İlişkiler Birimi

18.05.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanun yürürlüğe girdi.
Yeni bir yapılandırma dönemi başlatan kanun ile kamuya olan borçların
yapılandırılarak ödenmesi, mevcut ve muhtemel ihtilafların sulh yoluyla
sonlandırılması, matrah ve vergi artırımı yoluyla vergilemede öngörülebilirliğin
artırılarak geçmiş vergilendirme dönemleri ile ilgili olası risklerin ortadan kaldırılması,
işletme kayıtlarının fiili durumlarına uygun hale getirilerek kayıtlı ekonomiye geçişin
teşvik edilmesi amaçlanıyor. Bu doğrultuda; Vergi Usul Kanunu ile Gümrük Kanunu’na ilişkin
vergi ve ceza borçları ile idari para cezalarına, sigorta primleri ile gecikme zammı ve cezalarına
ve il özel idareleri ile belediyelerin alacaklarına ödeme kolaylıkları sağlanmış, önceki dönemlere
ilişkin matrah ve vergi artırımı yapan mükelleflere vergi incelemesi muafiyeti gibi ayrıcalıklar
sağlanmış, işletmelerdeki emtia, makine, teçhizat ve demirbaş kayıtlarına ilişkin cezasız düzeltme
imkanı sağlanmış, ihtilafların sulh yoluyla sonlandırılması ve taksitleri devam eden yapılandırılmış
borçlarda peşin ödeme indirimi gibi imkanlar sağlandı. Kanun kapsamına 31 Mart 2018 tarihinden
önceki dönem esas alındı. Kanun ile birlikte, kesinleşmiş vergi ve ceza borçları ile idari para
cezalarının (Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen
istisnalar dışında kalan diğer borçların) gecikme faizi ve gecikme zamları silinecek. Belirtilen feri
alacaklar yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak güncellenen tutar tahsil edilecek. Vergi aslına
bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının ise yüzde 50’sinin tahsilinden
vazgeçildi. Dolayısı ile usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının kalan yüzde 50’si
ile belirtilen gecikme faizi ve gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilmiş oldu.
Gümrük vergilerinde ise ayrıca; eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı
olarak kesilmiş idari para cezalarının yüzde 30’u ile vergi aslının
tamamı ile Yİ-ÜFE oranları esas alınarak güncellenen
tutar ödendiği takdirde cezaların kalan yüzde
70’inin tahsilinden vazgeçilecek.
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İNDIRIMDEN YARARLANABILMENIN
ŞARTLARI DA VAR
Ancak bir hususu önemle belirtmekte
fayda var. Kanuna ilişkin haklardan
yararlanabilmek için belirtilen şartların
yanı sıra yapılandırma konusu hakkında
dava açmamak, açılmış davalardan
vazgeçmek ve kanun yollarına
başvurmamak şartı bulunuyor.
İhtilaflı hususlarda vergi aslında
da indirim sağlanabilecek. Dava açma
süresi geçmemiş veya davası vergi
mahkemelerinde görülmekte olan
konularda vergi aslının yüzde 50’sinin ve
feri alacaklar yerine Yİ-ÜFE oranları esas
alınarak güncellenen tutarın tamamen
ödenmesi halinde; kalan vergi aslının
yüzde 50’sinin, vergi aslına bağlı cezaların
tamamı ile gecikme faizi ve zammının
tahsilinden vazgeçilecektir. Dava ile ilgili
karar verilmiş ancak karar kesinleşmemiş
(üst mahkemeye başvurulmuş veya
başvurma süresi geçmemiş) ise verilen
son karara bakılacaktır. Verilen son karar
“terkin” ise vergi aslının yüzde 20’sinin ve
feri alacaklar yerine Yİ-ÜFE oranları esas
alınarak güncellenen tutarın ödenmesi;
verilen son kararın “tasdik” olması
durumunda ise ek olarak tasdik edilen
vergi aslının da tamamının ödenmesi
hallerinde terkin edilen vergi aslının yüzde
80’inin, vergi cezalarının ve feri alacakların
tahsilinden vazgeçilecektir.
İNDIRIM ORANI IHTILAFIN
DURUMUNA GÖRE DEĞIŞIYOR
İhtilaflı hususun usulsüzlük ve özel
usulsüzlük cezaları olması durumunda;
dava devam ediyor veya dava açma
süresi geçmemiş ise cezanın yüzde
25’inin, davada karar verildikten sonra üst
mahkemede dava devam ediyorsa veya
itiraz süresi geçmemiş ise son kararın terkin
olması durumunda terkin edilen cezanın
yüzde 10’unun, son kararın tasdik olması
durumunda tasdik edilen cezanın yüzde
50’sinin ve terkin edilen kısmın yüzde
10’unun ödenmesi şartı ile kalan kısımların
tahsilinden vazgeçilecek.
İhtilaflı hususun idari para cezaları
olması durumunda ise; dava devam
ediyor veya dava açma süresi geçmemiş
ise cezanın yüzde 50’sinin, davada karar
verildikten sonra üst mahkemede dava
devam ediyorsa veya itiraz süresi geçmemiş
ise son kararın terkin olması durumunda
terkin edilen cezanın yüzde 20’sinin, son

kararın tasdik olması durumunda tasdik
edilen cezanın tamamının ve terkin edilen
kısmın yüzde 20’sinin ödenmesi şartı ile
kalan cezaların, gecikme cezası ve gecikme
zammının tahsilinden vazgeçilecek.
DEMIRBAŞLARI KAYDETTIRME SON
TARIHI 31 AĞUSTOS
Kanun kapsamındaki 31 Mart 2018
tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak
18 Mayıs 2018 tarihinden önce başlamış
ve tamamlanmamış vergi incelemeleri
ile tarh, tahakkuk ve takdir işlemlerinde
matrah ve vergi artırımında bulunan
mükellefler açısından da kolaylık sağlandı.
Ayrıca gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri
işletmelerinde mevcut olduğu hâlde
kayıtlarında yer almayan emtia, makine,
teçhizat ve demirbaşları kendilerince
veya bağlı oldukları meslek kuruluşunca
tespit edilecek rayiç bedel üzerinden
31 Ağustos 2018 tarihine kadar vergi
dairelerine başvurarak defterlerine
kaydedebilecekler. Emtia, makine,
teçhizat ve demirbaşların tabi oldukları
KDV türüne göre de indirim uygulanacak.
SGK bakımından; prim, işsizlik sigortası
primi, idari para cezası, eğitime katkı payı,
özel işlem vergisi, damga vergisi, emeklilik
keseneği, sosyal güvenlik destek primi,
topluluk sigortası primi, isteğe bağlı sigorta
primi borçları yapılandırma kapsamına
alındı. Borç asıllarına bağlı gecikme zammı
ve gecikme cezaları yerine, yine Yİ-ÜFE
oranları esas alınarak güncellenen tutar
tahsil edilecek. Peşin ödemelerde YİÜFE oranları esas alınarak güncellenen
tutar üzerinden yüzde 90, ilk iki taksit
ödeme süresindeki ödemelerde ise
yüzde 50 indirim sağlanacak. 31 Mart
2018 tarihinden önce yapılan tespitlere
ilişkin idari para cezalarında da yüzde 50
indirim uygulanacak.

Mükelleflerin kamuya
olan borç yükünün
azaltılarak borçlara
taksitle ödeme imkanı
getiren ve ihtilafların sulh
yoluyla sonlandırılmasını
sağlayacak Vergi ve Diğer
Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılması ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına İlişkin 7143
Sayılı Kanun, 18 Mayıs’ta
yürürlüğe girdi. Kanun
ile işletme kayıtlarının
fiili durumlarına uygun
hale getirilerek kayıtlı
ekonomiye geçişin teşvik
edilmesi amaçlanıyor.

SON BAŞVURU TARIHI 31 TEMMUZ
Borç yapılandırması ve kanunun sağladığı
diğer imkânlardan yararlanabilmek için
son başvuru tarihi 31 Temmuz 2018 olarak
belirlendi. Başvurudan sonra yapılacak
peşin ödemelerde son tarih; SGK için 31
Ağustos 2018, diğer kurumlar için ise 1
Ekim 2018 tarihi belirlendi. Herhangi bir
hak kaybının yaşanmaması için belirtmek
isteriz ki; yapılandırmanın iptal olmaması
için yapılandırmaya ilişkin önceki
kanunlarda olduğu gibi ilk iki taksitin
süresinde ödenmesi gerekiyor.
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GEBKİM BÖLGE MÜDÜRÜ DENIZ DELIOĞLU

etkisinin oluşması gibi büyük bir
dezavantaj bulunmaktadır. Ancak, bir
firmada oluşan kazanın diğer firmaya
ulaşmasını engellemek için yapılar
arasında yapı yaklaşma sınırı konularak
domino etkisi minimize edilmekte
ve kaza anında etkilenmelerinin
önüne geçilmektedir. Aynı uygulama
tanklar arasındaki mesafelerde de
uygulanmaktadır.

KİPLAS IŞ BIRLIĞIYLE
“IŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI”
EKSIKLIKLERI MINIMIZE EDILDI

D
25 firmanın aktif olarak
faaliyet gösterdiği
ve 16 firmanın da
yatırımlarına devam ettiği
GEBKİM'de, KİPLAS'ın
yaptığı denetimler ve
incelemeler, OSB'deki
firmaların iş sağlığı ve
güvenliği konularındaki
eksikliklerini minimize
ederek katkı sağlıyor.
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ört yıldır devam eden
KİPLAS-GEBKİM iş birliği ile
OSB’deki firmaların mevzuat,
iş sağlığı ve güvenliği
tedbirlerindeki eksikliklerin
yapılan denetim ve rehberlikler sonucu
her yıl hızlı bir azalma sürecine girdiğini
söyleyen Kocaeli-Gebze V (KİMYA) İhtisas
Organize Sanayi (GEBKİM) Bölge Müdürü
Deniz Delioğlu, GEBKİM’in kimya sanayisi
için önemini ve iki kurum arasında devam
eden iş birliklerini anlattı.
Kimya İhtisas Bölgesi olması ve
konumu GEBKİM’e nasıl bir avantaj
sağlamaktadır?
Sanayileşmenin “kent-insan-çevre”
bağlamında uyumunun sağlanması
gerektiği ilkesi ve “yaşanabilir çevre ve
sürdürülebilir kalkınma” felsefesi esas
alınarak, sanayileşmenin düzenli ve sağlıklı
bir şekilde yapılandırılması amacıyla, Kimya
İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kuruldu.
İstanbul ve Kocaeli - Gebze'de
halen üretime devam eden, büyümek
isteyen ve dağınık bir halde bulunan
kimya sanayisi tesislerinin bir İhtisas
OSB çatısı altıda birleştirilmesinin

gerektiği görülmüştür. Buradan
hareketle kurulan GEBKİM, işletmelerin
kent planlarına uygun olarak, kentin
dışında ve kentten yeşil bantlarla
ayrılan, altyapısı tamamlanmış,
sanayicinin düzenli gelişmesine
imkan veren rezerv alanlara sahip özel
bölgelere yerleştirilmesi konusunda
gerekli projeleri birer birer hayata
geçirmektedir.
GEBKİM, toplam 2 bin 447
dönümlük araziyi kapsamakta olup,
Türkiye’nin kimya işkolunda kurulan ilk
İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olma
özelliğine sahip. Bölge için kesin Ön
ÇED Raporu alındığı için OSB'de yatırım
yapacak firmaların, ÇED Raporu alma
zorunluluğu bulunmuyor.
Bölge sanayicilerin maliyetlerinin
azaltılabilmesi ve faaliyet alanlarıyla
bağlantılı olarak altyapı hizmetlerinin
verimli kullanılabilmesi amacıyla iş
kollarına göre alt bölümlere ayrılmış
ve kimya sanayiinin alt alanlarının
bölge içinde gruplaşarak yerleşmesi
sağlanmıştır. OSB'de yer alacak firmalar
iş kollarındaki diğer temsilciler ve ham
madde sağlayıcılarıyla da bir arada
olmaları sebebiyle maliyet avantajları
yanında lojistik altyapı ile de avantaj elde
etmekte, birçok hizmet, ekonomik olarak
gerçekleştirilmektedir.
Sanayicinin gerek resmi gerekse
özel kurumlarla olan işlerinin en kısa
sürede gerçekleştirilebilmesi için bölge
içinde uygun görülen kurum ve tesislere
yer ayrılması planlanmaktadır. Bu
doğrultuda elektrik, doğalgaz, imariskan, çevre, güvenlik, eğitim, sağlık
alanlarında bölgemiz ile sanayicilerin ve
diğer kuruluşların bir araya getirilmesi
amaçlanmaktadır.
Bunun yanında bölgenin kimya

GEBKİM BÖLGE MÜDÜRÜ
DENİZ DELİOĞLU
ihtisas organize sanayi bölgesi olması
ve kimya işkolunun gerek ham madde
gerekse üretim konusunun özellikli olması
sebebiyle, bölgeye ve bölgenin üretim
konularına ihtisaslaşmış bir itfaiye ekibi
kuruldu ve hizmet vermektedir.
GEBKİM’de şu anda faal olarak hangi
alanlarda kaç tesis bulunuyor ve toplam
kaç parselde üretim olacak?
Bölgemizde üretime geçmiş 25 firma
bulunuyor. Söz konusu firmalar plastik,
ilaç, yapı kimyasalları, boya ve çeşitli
kimyasal üretimi gerçekleştirmektedir.
16 katılımcımız ise yatırımlarına devam
ediyor. Tüm parseller dolduğunda 67
parselde üretim gerçekleştirilecek.
Sadece kimya alanında faaliyet gösteren
tesislerin olması ne gibi güvenlik riski
doğuruyor? GEBKİM, ihtisas bölgesi
olarak ne tür tedbirler almaktadır?
Kimya sanayisinin en büyük risklerini
yangın, patlamalar, kimyasal dökülme
ve sızıntı oluşturmaktadır. Sadece kimya
alanında faaliyet gösteren tesislerin
olması güvenlik riskleri oluşturabileceği
gibi avantajları da içinde barındırmaktadır.
Firmaların oluşturabilecekleri riskler proje
aşamasından başlayıp üretim aşamasına
kadar uzman kadromuz tarafından
incelenmekte ve her aşamasında gerekli
tüm önlemler aldırılmaktadır. Söz
konusu risklere karşı alınan önlemlerin
sürekliliğinin sağlanması ve geliştirilmesi
için de sahada devamlı kontrol edilmekte
ve denetlenmektedir.
Bölgemizde kimya sanayii olması
nedeniyle acil bir durumda domino

KİPLAS ile yürüttüğünüz iş birliğinden
bahseder misiniz? Bu iş birliğinden
doğan kazanımlarınız ne oldu?
KİPLAS iş sağlığı ve güvenliği ekibi
tarafından 2014 yılından bu yana 6331
sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve
Binaların Yangından Korunması Hakkında
Yönetmelik başta olmak üzere ilgili ulusal
ve uluslararası mevzuat kapsamında
GEBKİM sınırlarında faaliyet gösteren
işyerlerinde 3. Göz Bağımsız Denetimleri
gerçekleştirilmekte ve sonuçları GEBKİM
Bölge Müdürlüğü’ne her hafta rapor
halinde sunulmaktadır.
Yapılan çalışmalar ile bağımsız bir
kuruluş olan KİPLAS, 3. Göz yaklaşımı
ile işletmelerimizi yangın ve iş sağlığı ve
güvenliği açısından kontrol edip bize
raporlamakta, gereken konularda rehberlik
yapma, doküman temin etme ve bölgemiz
risklerinin azaltılmasına büyük katkıları
olmaktadır. Firmalarımız söz konusu
denetimler neticesinde varsa eksikliklerini
ve iyileştirilmesi gereken konuları tespit
ederek güvenlik sistemlerinin sürekli
gelişmesini sağlamaktadır. Yapılan
denetimler neticesinde, firmalarımızın
mevzuat, iş sağlığı ve güvenliği
tedbirlerindeki eksiklikler her yıl azalmaya
devam etmektedir. Söz konusu eksiklikler
de minör düzeydedir.

KİPLAS’IN GEBKİM VE FİRMALARA
SAĞLADIĞI FAYDALAR;

Kimya sanayii, barındırdığı alt sektörler açısından
yangınlar, büyük kazalar ve çevresel zararlar
açısından potansiyeli fazla olan bir sektör olması, iş
sağlığı ve güvenliği önlemleri bakımından yakından
takip edilmesi ve sürekli gözetim altında tutulması
gereken bir sektör olması nedeniyle, ülkemizde
kimya ihtisas organize sanayi bölgeleri sayısının
artırılması büyük önem taşıyor.
Kocaeli-Gebze V (KİMYA) İhtisas Organize Sanayi
Bölgesi (GEBKİM) de bu fikirlerin bir oluşumudur.
GEBKİM Bölge Müdürlüğü ile KİPLAS arasında iş
sağlığı ve güvenliği hakkında 2014 yılında imzalanan
ve 13 Mart 2014 tarihinde fiilen başlayan sözleşme
kapsamında KİPLAS; GEBKİM katılımcısı olan
firmalarda Bölge Müdürlüğü namına iş sağlığı ve
güvenliği mevzuatına uygunluğun denetlenmesi,
raporlanması ve çözüm önerileri getirilmesi, ayrıca
Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan ruhsatlandırma
aşamasından önce projelerin ilgili İSG ve yangın
mevzuatı ve standartlarına uygunluğunun
incelenmesi ve raporlanması işlerini yürütüyor.
Bugüne kadar, yapı işyeri olarak faaliyette
bulunan, deneme izni aşamasında olan ya da açma
ve çalışma ruhsatı almış işyerleri olmak üzere toplam
36 işyerinde 353 bağımsız denetim gerçekleştirildi.
İşyerleri tarafından yapılan yatırımların,
KİPLAS-GEBKİM iş birliği ile sunulan bu hizmet
vasıtasıyla daha proje aşamasındayken
İSG ve diğer ilgili mevzuata uygunluğu
değerlendirilmekte, böylece işyerleri daha bir
çivi bile çakmadan söz konusu önleyici yaklaşım
sayesinde güvence altına alınmış olmaktadır. Bu
bağımsız denetim ve gözetim hizmetleri; yapı
işyeri olarak yapı ruhsatı ile yapı kullanma izni
alınması, üretim faaliyetine geçerken deneme izni
ile açma ve çalışma ruhsatı alınması süreçlerini de
kapsamakta olup, ayrıca işyeri faaliyete geçtikten
sonra da sürekliliği sağlanmaktadır.
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DESTEKLER

TEŞVIK UYGULAMALARI
BILGILENDIRME TOPLANTISI

T

İstihdam ve Yatırım
Teşvikleri başlığıyla
yapılan ilk toplantıda,
kamu teşvikleri ve
teşviklerin hukuki
boyutları değerlendirildi.
Toplantılar yıl içinde
altı şehirde daha
gerçekleştirilecek.
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ürkiye İşveren Sendikaları
Konfederasyonu (TİSK) ve
Türkiye Sanayicileri ve İş
İnsanları Derneği (TÜSİAD)
iş birliğiyle gerçekleştirilen
Teşvik Uygulamaları Bilgilendirme
Toplantılarının ilki 25 Nisan 2018
tarihinde, Hilton İstanbul Bosphorus
Hotel’de gerçekleştirildi. Yedi ilde
yapılacak olan toplantıların İstanbul’dan
sonraki durakları Tekirdağ, İzmir, Bursa,
Adana, Kayseri ve Ankara olacak.
İstihdam Teşvikleri ve Yatırım Teşvikleri
başlıklarında iki oturumdan oluşan
toplantının açılış konuşmalarını TİSK Genel
Sekreteri Akansel Koç ve TÜSİAD Yönetim
Kurulu Üyesi ve Yatırım Ortamı Yuvarlak
Masası Lideri Barış Oran yaptı. Ayrıca,
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Sosyal Güvenlik
Kurumu (SGK), Ekonomi Bakanlığı
ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri
Destekleme İdaresi Başkanlığı’ndan
(KOSGEB) temsilciler, istihdam, yatırım ve
KOBİ teşvikleri hakkındaki uygulamalar
hakkında bildi verdi.
Teşvik uygulamaları sayesinde
önünün açılmasıyla daha güçlü bir
ekonomi oluşacağı vurgusunu yapan
TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, “Teşvik
uygulamalarının sadeleştirilmeye ve
etkinleştirilemeye ihtiyacı var. Teşvikler
farklı kurallar/kanunlar ile düzenlenip
farklı kurumlar tarafından uygulanıyor.
Bizim talebimiz, aracısız, sadeleştirilmiş
ve doğrudan işletme tarafından
uygulanabilen teşvikler” dedi.
Ekonominin son sene içinde
önemli bir büyüme kaydettiğini ve en
iyi döneminde olduğunu ve iyimser
bir ortam olduğunu söyleyen TÜSİAD
Yönetim Kurulu Üyesi ve Yatırım Ortamı
Yuvarlak Masası Lideri Barış Oran,
“Küresel sermaye hareketlerini gelişmiş
ülkelere doğru yönlendirmeye başladığı
ortamda, sürdürülebilir ve öngörülebilir
politikaların gelişmekte olan ülkelerde
yatırımın en önemli unsuru olduğu

söylenebilir. Türkiye 2017 yılında yüzde
7,4 büyüme elde etmeyi başardı. Vergi
indirimleri gibi talep artırıcı politikaların
etkisi büyük ancak ihracatta da güçlü
bir artış var. Yatırımlarda da ağırlık
inşaatta başladı ancak senenin ikinci
yarısında özellikle makine ve teçhizat
yatırımlarında görülen artış hepimiz için
ümit verici” ifadelerini kullandı.
“Şu an mevcut birçok teşvik var.
Ancak bunlar beraber planlanmadan ayrı
ayrı uygulamaya konulduğu görülüyor.
Bu konferansların amacı da bu. Ayrıca
teşviklerin online platformlarda takip
edilip uygulanabiliyor olması çok
önemli. Teşviklerin genç ve kadın
istihdamına etkisi pozitif, ancak bazı
sınırlandırmalar var bunların kaldırılması
etkinliği artıracak” diyen Oran, işgücü
maliyeti üzerindeki etkilerin azaltılması
ve güvenli bir esnekliğin sağlanması
gerektiğini belirtti.
İSTIHDAM TEŞVIKLERI
Toplantının ilk oturumu olan “İstihdam
Teşvikleri” başlığında İŞKUR ve SGK
kurumlarının işçi, işveren, kadın ve
engellilere yönelik hayata geçirdiği
teşvikler ve içerikler masaya yatırıldı.
Oturumun konuşmacılarından
İŞKUR Genel Müdür Yardımcısı Bekir
Aktürk, 2018 yılında hayata geçirilen ve
geçirilecek olan teşviklerin iş arayan,
kadın, engelli, genç ve iş kurmak
isteyenlere yönelik olduğunu belirterek
“İstihdamın artırılması ve mevcut
istihdamın korunmasına yönelik birçok
teşvik uygulamaya kondu. Bunların
bir diğer amacı da yüksek işveren
maliyetinin düşürülmesi” dedi.
Diğer bir konuşmacı olan SGK
Genel Müdür Yardımcısı Özge Songül,
SGK’nın verdiği teşviklere dayanarak
şöyle konuştu: “Genel amaç 4/A'ya
kayıtlı istihdamın artırılması, kadın,
genç ve engellilere yönelik istihdamının
artırılması, bölgesel gelişmiş farkların

azaltılması, iş kazalarının azaltılması ve
en önemlisi işverenlerin üzerindeki prim
yükünün azaltılmasıdır. Bizim açımızdan
en önemli amacı ise, SGK tahsilatının
artırılmasıdır.”
İŞKUR’un hayata geçirdiği teşvikler:
Bir Senden Bir Benden Teşviki: Küçük
esnafa yönelik bir teşvik.
2018 Kurs ve Program Uygulamaları:
Bu başlıkta, işçiye işi iş başında öğretme,
işverene mesleki eğitim vererek destek
olma, çırak, aday ve öğrencilere staj
desteği sağlama gibi destekler sunuluyor.
SGK’nın verdiği teşvikler:
• Malullük Yaşlılık Ölüm Sigortası
• Yurt Dışına Gönderilen İşçinin Sigorta
Primi Teşviki
• 51 İlimizde Uygulanan İlave 6 Puanlık İndirim
• Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında
Kararlar Uyarınca Uygulanan Teşvik
• İş Kazası Teşviki
• İşbaşı Eğitim Programı’nı Bitirenlerin
İstihdamı Halinde Sağlanan Teşvik
• Genç ve Kadın İstihdamı ile Mesleki
Belgesi Olan Sigortalıların İstihdamı
Halinde Uygulanan Teşvik
• Geçici 19 Teşviki
YATIRIM TEŞVIKLERI
Toplantının ikinci oturumu olan Yatırım
Teşviklerinde, “Yatırımlarda Devlet
Yardımları” başlığı altında devletin
işveren ve çalışanlara sağladığı teşvik ve
yardımlar anlatıldı. Oturumda, ülkemizde
gerçekleştirilecek yatırımlar aracılığıyla
üretim, istihdam ve rekabet gücünün
artırılmasının sürdürülebilir büyüme ve
kalkınma hedeflerini yakalamak adına
önemine değinildi.
Bu kapsamda Ekonomi Bakanlığı’nca
özel sektör tarafından gerçekleştirilecek
yüksek katma değerli, ülkemiz sanayisinin
yapısal dönüşümüne katkıda bulunacak,
belirli bir ölçeğin üzerindeki ulusal veya
uluslararası sermayeli
yatırımlar, Yatırım
Teşvik Sistemi ve Proje
Bazlı Teşvik Sistemi
adı verilen iki farklı
program aracılığıyla
desteklendiği
belirtildi ve bu teşvik
sistemlerinin nasıl
hayata geçirildiği anlatıldı.

1. Yatırım Teşvik Sistemi: Yatırım teşvik sistemi kapsamında sağlanan destek unsurları,
yatırımın konusu, büyüklüğü ve yerine göre farklılık gösterebilmektedir.

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ
Bölgesel Teşvik

İller arasındaki gelişmişlik farklarını azaltmaya ve illerin
üretim ve ihracat potansiyellerini artırmayı hedefler.

Öncelikli Yatırımlar

Belirli yatırım konularının 5. Bölge destekleri ile
desteklenmesi hedeflenmektedir.

Starejik Yatırımlar

Cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacak katma değeri
yüksek yatırımları desteklenmektedir.

Büyük Ölçekli Yatırımlar

Teknoloji ve Ar-Ge kapasitesini artıracak, rekabet üstünlüğü
sağlayacak yatırımları desteklenmektedir.

Genel Teşvikler

Teşvik edilmeyecek yatırım konuları dışında kalan tüm
yatırımları kapsamaktadır.

2. Proje Bazlı Teşvik Sistemi: Proje bazlı teşvikler bakanlığın belirlediği yatırım
konularında yetkin firmaların davet edilmesi veya duyuru yapılması suretiyle çağrıda
bulunulması usulüyle gerçekleşiyor.

PROJE BAZLI TEŞVİK SİSTEMİ
Vergisel Destekler

• KDV İstisnası • Gümrük Vergisi Muafiyeti • Vergi İndirimi ve
İstisnası • KDV İadesi

İstihdam Destekleri

• Sigorta Primi (İşveren Hissesi) Desteği • Gelir Vergisi Stopajı
Desteği • Nitelikli Personel Desteği

Finansman Destekleri

• Enerji Desteği • Faiz Desteği

Yatırım Yeri Destekleri

• Altyapı Desteği
• Yatırım Yeri Tahsisi

Diğer Destekler

• İzin, Ruhsat, Tahsis, Lisans ve Tescillerde İstisna Getirilmesi •
Kamu Alım Garantisi Desteği

BULMACA
ÇENGEL BULMACA

SUDOKU
KOLAY
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