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‘Yeni normal’de sektörleri ve şirketleri neler bekliyor?

DİJİTALLEŞME COVID-19 UZAKTAN ÇALIŞMAEVDEN ÇALIŞMA COVID-19

SANAL FUARLAR SOSYAL MESAFE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ELDİVEN

ONLINE TOPLANTI

POST KORONA KORONAVİRÜS YENİ NORMAL

UZAKTAN EĞİTİM İZOLASYON

MASKE COVID-19 DEZENFEKTAN COVID-19 VENTİLATÖR

KOLONYA ISLAK MENDİL SABUN İLAÇ Tek kullanımlık plastik ambalaj



Bir soruyla başlamak istedim. Çünkü 
cevap aradığımız o kadar çok soru 
var ki aklımızı kurcalayan. Bazı 
şeyleri özleyerek girdik pandemi 

sürecine ve normalleşmeye başlasak da 
hala özlediğimiz şeyler var. Dönüşüm devam 
ettikçe, özlemeye devam eder miyiz? Bu 
biraz da bizim elimizde...

ŞIMDI “YENI NORMAL”E UYUM ZAMANI 
Bir önceki yazıya “Salgın herkes için bir 
dönüm noktası olacak” diyerek başlamıştık. 
Geride bıraktığımız dönem pek çoğumuzun 
hayatında köklü değişikliklere sebep oldu. 
Bazılarımız bunu mecbur kalarak yaptı 
bazılarımız ise bir fırsat olarak değerlendirdi 
ve bu kriz döneminden yeni tecrübelerle 
çıkmayı hedefledi. Pek çok ezber bozuldu, 
bazı alışkanlıklar kırıldı bazılarının ise değeri 
daha da iyi anlaşıldı.

COVID-19 pandemisi, sadece bireysel 
yaşantımız için değil, ekonominin çarklarını 
oluşturan tüm sektörler için de bir sınav 
dönemi oldu.

Ülke sanayisi için stratejik öneme sahip 
kimya tesisleri başta olmak üzere kimya 
sanayimizin pandemi süresince başarılı 
bir sınav verdiğine inanıyorum. Salgının 
en aktif olduğu dönemde dahi Türkiye 
sanayisinin üretime devam edebilmesinin 
arkasında, sektörlerin ihtiyaç duyduğu ham 
madde ve ara madde ihtiyacını karşılayan 
kimya sektörümüz var. Salgınla mücadele 
kapsamında ülkelerin aldığı önlemler, dış 
ticaretimizi olumsuz etkiledi. Temassız 
lojistik gibi alternatif çözümlerle ihracat 
devam ettirilse de üreticilerin ihtiyaç 
duyduğu ithal ürünlerin tedarikinde 
büyük sıkıntı yaşandı. Bu noktada yerli 
kimya sanayimiz ülkede üretimin devam 
etmesi açısından büyük rol oynadı. Bunun 
kazanımlarını da Haziran ayı ihracatı ile 
birlikte görmeye başladık. Türkiye’nin genel 
ihracatı Haziran ayında yaklaşık yüzde 16 
artarken, kimya mamulleri ihracatı yüzde 
10 arttı. Ambalajlı gıdalara oluşan yüksek 
talep nedeniyle sektörün dolaylı ihracatı 
da arttı. Salgın döneminde dikkat çekici bir 
detay ise tek kullanımlık plastik ihtiyacının 
yeniden artış eğilimine geçmesi oldu. Bu 
durum, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 
doğrultusunda üretim altyapısını kurmaya 
çalışan kimya sanayimiz için bir paradoks 

yaratıyor gibi görünse de bu bir yeniden 
yapılanma fırsatı olarak algılanabilir. 

Kimya ve ona bağlı üretim sektörü, sadece 
ham madde ve ara madde noktasında değil, 
işletmelerin ve tesislerin güvenli çalışma 
koşullarını sağlaması açısından da stratejik 
rol oynadı. Sağlık Bakanlığı başta olmak 
üzere çok sayıda kurumun ihtiyaç duyduğu 
dezenfektan ve siperlik ihtiyacını karşıladı.

Pandemi süreci, geleceği biraz daha 
yakınlaştırması açısından şirket yöneticileri 
için de büyük bir tecrübe oldu. Çalışma 
hayatında uzun süredir konuşulan fakat 
pratiğe dökülemeyen veya emekleme 
döneminde olan birçok dijital uygulamanın 
test edilebilmesine imkan tanıdı. Pandemi ile 
birlikte hayatımıza yeni kavramlar ve çalışma 
modelleri girdi. 

Bizler de KİPLAS olarak üyelerimizin 
zamanında ve doğru bilgilendirilmesi için 
dinamik bir etkileşim ağı yarattık. Böyle 
bir dönemde muhatap sendikalarımızla 
olan bağımızı hiç kopartmadan şartların 
izin verdiği ölçüde, tüm tedbirlere uyarak 
faaliyetlerimizi sürdürdük. Önümüzdeki 
dönemin en önemli konularından 
olan “işletmelerdeki çalışma ortamı 
uygulamalarının” ele alındığı webinarımız 
ise İSGGM-KİPLAS arasında var olan ilişkilere 
farklı bir anlam kazandırarak işbirliğini 
güçlendirdi ve iş sağlığı ve güvenliği alanında 
KİPLAS bünyesinde yeni bir yapılanma 
oluşumunun ilk adımını attık. 

Dergimizin kapak konusunda “post-
corona” veya “yeni normal” olarak tabir 
edilen bu dönemi ekonomiden, iş yapış 
şekilleri ve çalışma modellerine kadar detaylı 
olarak ele aldık. 

Büyük bir dönüşümün olması beklenen 
insan kaynakları yönetimiyle ilgili öngörüleri 
ise sektörümüzün en önemli kuruluşlarının 
İK yöneticilerine sorduk. Yeni dönemde insan 
kaynakları kavramının ve yönetiminin daha 
geniş çaplı bir bakış bilinciyle dönüşüm 
geçireceği öngörülebilir. İK ekipleri şimdiden 
hazırlıklarını yapmaya başlamış durumda. 
Gelecek, beklediğimizden de hızlı geliyor.

Zaman bize ne getirirse getirsin, bütün 
zorlukların geride kalacağına dair ümidimiz 
en büyük avantajımız.
Güçlü yarınlara kavuşmak dileğiyle herkese 

sağlıklı günler dilerim.

"Pandemi süreci, 
geleceği biraz daha 

yakınlaştırması 
açısından şirket 

yöneticileri için de 
büyük bir tecrübe oldu. 
Çalışma hayatında uzun 
süredir konuşulan fakat 

pratiğe dökülemeyen 
veya emekleme 

döneminde olan birçok 
dijital uygulamanın test 

edilebilmesine imkan 
tanıdı." 

Levent Kocagül

ESKIYI ÖZLER MIYIZ?

BAŞYAZI
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Siz de annesi veya babası hayatta olmayan,  
maddi durumu yetersiz, yetenekli çocuklarımızın 
eğitimine destek olun.
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BİZDEN HABERLER

KIPLAS ile T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Iş Sağlığı ve Güvenliği 
Genel Müdürlüğü arasında yapılan işbirliği kapsamında oluşturulacak bir platform 
aracılığıyla kimya sektörüne özel pandemi rehberlerinin hazırlanması planlanıyor.

ISO LISTELERINE KIPLAS IMZASI

KIPLAS PANDEMI ÇALIŞMA GRUBU 
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTIRILDI

KIPLAS GENEL SEKRETER YARDIMCISI ULAŞ YILDIZ, KOMPOZIT 
SANAYICILERI DERNEĞI'NIN TOPLANTISINA KATILDI

2020’NIN IKINCI ÇEYREĞINDE 12 TOPLU IŞ SÖZLEŞMESI BAĞITLANDI

IKINCI 500’DE 5 KIPLAS ÜYESI YER ALDI
Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019 Araştırması’nın 

sonuçlarına göre ise listede 5 KİPLAS üyesi firma yer aldı. 
Böylelikle Türkiye’nin 1.000 Büyük Sanayi Kuruluşu Listesi’nde 

toplamda 22 KİPLAS üyesi kuruluş yer almış oldu.

KİPLAS Genel Sekreter Yardımcısı Av. Ulaş Yıldız, 
Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından 11 Haziran 
2020 tarihinde gerçekleştirilen “COVID-19’un İşçi 
Sağlığı ve İş Hukukuna Etkileri” konularının ele 
alındığı dokuzuncu üye toplantısına konuşmacı 
olarak katıldı. Zoom üzerinden gerçekleştirilen 
toplantıya 76 sektör mensubu katıldı. Av. Ulaş 
Yıldız, toplantıda COVID-19 salgınının globalde ve 
Türkiye’deki iş gücüne, işçi sağlığı ile iş hukukuna 
etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 
Yıldız’ın konuşmasının ardından KİPLAS üyesi Polin 
Su Parkları ve Havuz Sistemleri firmasından Strateji ve 
İnsan Kaynakları Direktörü Müge Tolunay Gündoğdu, 
COVID-19 sürecinde işyerinde alınan önlemler ile ilgili 
örnekleri içeren bir sunum gerçekleştirdi.

Tüm dünyada 
etkili olan 
COVID– 19 
salgını nedeniyle 
2020’nin ikinci 
çeyreğinde toplu 
iş sözleşmesi 
süreçleri de dijital 
ortamda devam 
etti.  

Bilindiği 
üzere pandemi 

tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal 
mesafe kuralları kurumsal toplantıların 
düzenlerine de etki etmişti. KİPLAS bu 
dönemde muhatap sendikalar ile görüşmelere 
bazı işyerleri için video konferans uygulaması 
üzerinden devam etti. Bazı sözleşmeler de bu 
video konferanslar neticesinde bağıtlandı.

KİPLAS Genel Sekreteri Av. Saadet Ceylan, 
Genel Sekreter Yardımcısı Av. Ulaş Yıldız, Av. 

Cem Beşerler, Av. Gönül Akgün Koyuncu, Av. 
Ozan Aydın ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 
İlişkileri Uzmanı Onur Gözütok’tan oluşan 
bir ekiple yürütülen toplu sözleşme süreçleri 
sonucu 2020’nin ikinci çeyreğinde 12 toplu iş 
sözleşmesi bağıtlandı.

Yılbaşı yürürlük tarihli Masters Builders 
Solutions Yapı Kimyasalları Ltd. Şti., Basf 
Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti. (Çayırova) 
ve Huhtamaki Turkey Gıda Servisi Ambalajı 
A.Ş. işyerlerine ait toplu iş sözleşmeleri Mayıs 
ayında, Thrace Basin Natural Gas (TÜRKİYE) 
Corporation işyerine ait toplu iş sözleşmesi 
Haziran ayında, Pulcra Kimya San. ve Tic. 
A.Ş., Petlas Lastik San. ve Tic. A.Ş., Tristone 
Flowtech İstanbul Otomotiv San. ve Tic. Ltd. 
Şti., Petkim Petrokimya Holding A.Ş., STAR 
rafineri A.Ş., Basf Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. 
Şti. (Dilovası), Polisan Kansai Boya San. A.Ş. 
ve Polisan Kimya A.Ş. işyerlerine ait toplu iş 
sözleşmeleri ise Temmuz ayında bağıtlandı.

KİPLAS’ın, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel 
Müdürlüğü’nün katkı ve destekleriyle 
gerçekleştirdiği 17 Haziran 2020 tarihli 
“Yeni Normalde İşyerlerinde İş Sağlığı 
ve Güvenliği Uygulamaları” başlıklı 
webinarının bir çıktısı olarak KİPLAS 
çatısı altında Genel Müdürlük Rehberlik 
ve Teftiş Başkanlığı’nın da yer alacağı bir 
platform oluşturularak, kimya sektörüne 
özel pandemi rehberlerinin hazırlanmasına 
karar verildi. Bu kapsamda gerçekleştirilen 
“KİPLAS Pandemi Çalışma Grubu”nun ilk 
toplantısı 7 Temmuz 2020 Salı günü KİPLAS 
ev sahipliğinde yapıldı. Video konferans 
üzerinden interaktif olarak gerçekleştirilen 
toplantıya, İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma 
ve Geliştirme Enstitüsü (İSGÜM) Başkanı 
Sakine Büyükgüçlü Ovacıllı ve enstitü 
uzmanları, Türkiye İnşaat Sanayicileri 
İşveren Sendikası (İNTES) temsilcisi 
olarak İnşaat Mühendisi Görkem Ökbay 
ve KİPLAS üye işyerlerinden çok sayıda 
sektör temsilcisi katıldı. KİPLAS Genel 

Sekreter Yardımcısı 
Av. Ulaş Yıldız’ın 
açılış konuşmasıyla 
başlayan toplantının 
ilk bölümünde 
İSGÜM Başkanı 
Sakine Büyükgüçlü 
Ovacıllı, rehberlerin 
hazırlanması 
noktasında atılması 
gereken adımlara 
ve izlenecek yol 
haritasına ilişkin 
bir konuşma 
gerçekleştirdi. 
Ardından İNTES temsilcisi İnşaat Mühendisi 
Görkem Ökbay daha önce İSGÜM ile işbirliği 
içerisinde hazırladıkları inşaat sektörüne 
özel pandemi rehberlerine ilişkin detaylı 
bilgileri içeren bir sunum yaptı. İkinci 
bölümde ise KİPLAS üye işyeri temsilcileri, 
bulundukları işyerlerindeki COVID-19 
uygulamalarına ilişkin bilgi aktardılar.

KURULUŞ LİSTEDEKİ 
YERİ

TÜPRAŞ -Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (1)

Star Rafineri A.Ş. (5)

Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (17)

Aygaz A.Ş. (22)

Toros Tarım San. ve Tic. A.Ş. (52)

Petlas Lastik San. ve Tic. A.Ş. (95)

Ravago Petrokimya Üretim A.Ş. (141)

Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayii A.Ş. (155)

Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş. (165)

Sumitomo Rubber Ako Lastik San. ve Tic. A.Ş. (178)

Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (196)

DYO Boya Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş. (207)

Akdeniz Kimya San. ve Tic. A.Ş. (255)

Koruma Klor Alkali San. ve Tic. A.Ş. (268)

Jotun Boya San. ve Tic. A.Ş. (296)

Polisan Kansai Boya San. ve Tic. A.Ş. (299)

Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş. (375)

KURULUŞ LİSTEDEKİ 
YERİ

İ. E. Ulagay İlaç Sanayii T.A.Ş. (28)
Toyo Matbaa Mürekkepleri San. ve Tic. A.Ş. (250)
Polisan Kimya Sanayii A.Ş. (265)
Polin Su Parkları ve Havuz Sistemleri A.Ş. (275)
Elba Bant San. ve Tic. A.Ş. (324)

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından, “Türkiye’nin İlk ve İkinci 500 
Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasının 2019 yılı sonuçları açıklandı. 
Araştırma sonuçlarına göre ilk 500’de 17 KİPLAS üyesi, ikinci 500’de ise 
5 KİPLAS üyesi kuruluş yer aldı.

ILK 500’DE 17 KIPLAS ÜYESI YER ALDI
Kimya sektöründen çok sayıda firmanın bulunduğu ilk 500’de KİPLAS 
üyesi 17 firma yer aldı. Sanayi sektörünün en değerli verilerini oluşturan 
İSO 500 2019 yılı araştırmasında KİPLAS üyesi 6 firma ilk 100’de yer 
almayı başardı.
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Bu yıl beşincisi düzenlenen 2019 İKMİB 
İhracatın Yıldızları Ödül Töreni online olarak 
gerçekleştirildi. T.C. Ticaret Bakanı Ruhsar 
Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
Başkanı İsmail Gülle ve İstanbul Kimyevi 
Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 
(İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil 
Pelister’in katıldığı ödül töreninde, kimyanın 
alt sektör ve ürün gruplarında toplam 
28 kategoride ilk beşe giren ve ödül almaya 
hak kazanan 140 firma açıklandı. 

Firmalar arasında KİPLAS üyeleri de yer 
aldı. SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya 
A.Ş., kimya sektöründe 2019 ihracat 
şampiyonları arasında genel sıralamada ilk 
üçe girdi. KİPLAS üyesi Pulcra Kimya A.Ş. ise 
kendi kategorisinde ilk sırayı alarak ödüle 
layık görüldü. Kategorilere göre ödül alan 
KİPLAS üyelerinin tamamı ise şöyle; 

“Organik Kimyasallar İhracatında”; 

BASF Türk Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., 
“Boya, Vernik, Mürekkepler İhracatında”; 
Betek Boya ve Kimya San. A.Ş., “Mineral 
Yakıtlarda”; SOCAR Turkey Petrol Enerji 
Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş., Star Rafineri 
A.Ş., AYGAZ A.Ş. “Sabun İhracatında”; 
Colgate Palmolive Temizlik Ürünleri San. 
ve Tic. A.Ş., “Deterjan, Yıkama İhracatında”; 
Procter And Gamble Tük. Mal. San A.Ş., 
“Haşere Öldürücüler ve Kovucular 
İhracatında”; Koruma Klor Alkali San. ve Tic. 
A.Ş., “Kimyasal Gübrelerde”; Toros Tarım 
San. ve Tic. A.Ş., “Yapıştırıcılar, Tutkallar, 
Enzimler İhracatında” Türk Henkel Kimya 
San.ve Tic. A.Ş., “Tekstil Kimyasalları 
İhracatında” ise Pulcra Kimya San. ve Tic. 
A.Ş. ile Setaş Kimya Sanayi A.Ş. 2019 yılında 
İhracatın Yıldızları arasında yerini aldı.

BİZDEN HABERLER
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Bu yıl beşincisi düzenlenen 2019 IKMIB Ihracatın Yıldızları Ödül Töreni online 
olarak gerçekleştirildi. Kimyanın alt sektör ve ürün gruplarında toplam 
28 kategoride ilk beşe giren ve ödül almaya hak kazanan 140 firma açıklandı.

KIPLAS ÜYELERI IHRACATIN YILDIZLARI ARASINDA

MAYIS AYINDA VEFAT EDEN KIPLAS BAŞ MÜŞAVIRI EROL 
ÇILELI’YI RAHMET, SAYGI VE ÖZLEMLE ANIYORUZ.

Geçtiğimiz Mayıs ayında aramızdan 
ayrılan KİPLAS Teknik İşler Baş 
Müşaviri Erol Çileli’yi rahmet, saygı 
ve özlemle anıyoruz.

Daha önce KİPLAS üyesi 
olan çeşitli kuruluşlarda iş 
sağlığı ve güvenliği konularında 
danışmanlık yapan Erol Çileli, KİPLAS’ta 
1997 yılında başlayan Teknik İşler Baş 
Müşavirlik görevini vefat ettiği güne 
kadar devam ettirdi. Teknik İşler ve 
Eğitim Biriminin gelişmesinde büyük 

emekleri olan Erol Çileli, görev 
yaptığı süre boyunca KİPLAS 
üyesi işyerlerinde gerçekleştirilen 
denetim ve eğitimlerde birim 
ekiplerine liderlik ederken sektörün 
iş sağlığı ve güvenliği anlayışının 
geliştirilmesinde ve bir kültür olarak 

benimsenmesinde büyük rol oynadı.
Görev yaptığı süre boyunca bilgi ve 

tecrübelerini büyük bir özveri ile paylaşarak 
çevresindekiler için bir bilgi kaynağı 
olan Çileli’nin vizyonu ve anısı, gerek 

SEOIL PLASTIK, 
KIPLAS ÜYESI OLDU

Pipet üretiminde bir dünya devi 
olan ve 100’den fazla ülkeye ihracat 
gerçekleştiren SEOIL Plastik, KİPLAS 
üyesi oldu.

Kocaeli’de bulunan Arslanbey 
Organize Sanayi Bölgesi’nde 2012 
yılından bu yana faaliyet gösteren 
Güney Kore firması SEOIL Plastik 
Ürünleri Sanayi Tic. Ltd. Şti, KİPLAS 
üyeleri arasına katıldı. Seoıl Plastik’e 
işbirliğimizin uzun yıllar devam 
etmesi dileğiyle hoş geldin diyoruz.

camiada gerekse Sendikamızda her zaman 
yaşayacak. Sendikamıza verdiği emekler 
asla unutulmayacak olan değerli çalışma 
arkadaşımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, 
ailesi ve sevenleri başta olmak üzere tüm 
camiamıza başsağlığı dileriz.
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BİZDEN HABERLER

KIPLAS PANDEMIDE DE ÜYELERININ YANINDAYDI
Türkiye’de 11 Mart’tan bu yana etkisini gösteren koronavirüs salgını 
süresince iş dünyası da pek çok yenilikle karşı karşıya kaldı. KIPLAS, 
koronavirüs salgınının başladığı günden itibaren bir taraftan yeni normale 
hazırlanırken bir taraftan da faaliyetlerine tüm hızıyla devam etti.

PROAKTIF YAKLAŞIMLA FAALIYETLERE HIZLICA BAŞLANDI

SÜREÇ VE SONRASI IÇIN MUHTEMEL SORUNLAR ELE ALINDI

ÜYELERE MASKE VE 
DEZENFEKTAN DESTEĞI SUNDU

ILK WEBINAR GERÇEKLEŞTIRILDIPANDEMI KONUSUNDA ÜYELER IÇIN 
BILGILENDIRICI REHBERLER HAZIRLANDI

Çok hızlı bir şekilde tedbirlerini alan KİPLAS, 
personelinin sağlığını korumak adına pek çok 
kurum gibi izolasyon uyguladı. İzolasyonda iş 
yapış süreçlerinde aksama yaşamamak adına 
teknolojik kapasitesini artırarak, ekiplerin bu 
şartlara uyumunu sağlayacak yapılandırmaları 
gerçekleştirdi. 

Pandeminin başından itibaren KİPLAS 
Yönetim Kurulunun koordinasyonunda ve üye 
işyerlerinin destekleriyle sürecin en hassas 
bölümü olan toplumsal izolasyon safhasını 
titizlikle yönetti. Üye işyerlerinde çalışanların 
salgından etkilenmemesi adına desteklerini 
sürdürdü. 

İki ana hat üzerinden yürütülen destek 
çalışmalarında ilk olarak üyelerin pandemiyle 
ilgili tedbirlere ve sahada yaşanan sorunların 
çözümüne en hızlı şekilde ulaşması için 
danışmanlık veren KİPLAS, bunu sağlamak için 
periyodik bilgi aktarımı ve dinamik etkileşim 
faaliyeti yürüttü. Bu kapsamda üyelerin, 
sokağa çıkma kısıtlamaları başta olmak üzere 
uygulamaya konan tedbirler ve bunlara bağlı 
mevzuat değişiklikleri hakkında kendilerini 
etkileyebilecek her türlü konuda en hızlı ve 
doğru şekilde bilgilendirilmesi sağlandı. 
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KİPLAS, salgının başladığı ve yükselişte olduğu dönemde 
güvenli bir çalışma ortamı tesis etmek için işyerlerinde 

işverenler tarafından alınması gereken tedbirler ve salgının 
gerilemesiyle birlikte hızlanan işyerine dönüş süreci için 

uluslararası alandaki iyi uygulamalar çerçevesinde rehberler 
hazırlayarak üyelerinin kullanımına sundu. Bu rehberler; 

COVID-19 ile Mücadele Tedbirleri, İş Sürekliliği Planlaması, 
İşe Dönüşte Güvenli Çalışma, Yeni Normal ile İşyerlerine 

Geri Dönüş, Uzaktan Çalışma (Verimli Çalışma Yöntemleri ve 
Ergonomi), Uzaktan Çalışma Konusunda Zorluklar ve Çözüm 

Önerileri başlıklarında hazırlandı. 

KİPLAS, salgının çalışma yaşamına olan etkisini ölçmek, üyelerinin 
yaşadıkları sorunları ve çözüm önerilerini belirlemek üzere KİPLAS, 
üyeleriyle iletişim mekanizmasını güçlendirerek sürekli hale getirdi. 
Üyelerden gelen geri bildirimler doğrultusunda sektörde yaşanan 
sorunların, talep ve beklentilerin çatı örgüt olan Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu (TİSK) aracılığıyla ilk elden ilgili mercilere taşınması 
konusunda köprü görevi gören KİPLAS, aynı zamanda işyerlerinde yaşanan 
sorunların karar mercilerine süratle ulaşmasını sağlayarak iş dünyasının ve 
sektörün gündeme getirdiği konuların takipçisi oldu. 

KİPLAS destek faaliyetlerinin diğer ayağını ise çatı 
örgüt TİSK ve TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon 

Vakfı aracılığıyla üyeleri için doğrudan hijyen ve 
korunma malzemesi temini noktasında yürüttü. 

Sosyal izolasyonun en yoğun olduğu dönemde 
KİPLAS koordinasyonunda 20 binin üzerinde 

maskenin ve 1200 litrenin üzerinde dezenfektanın 
KİPLAS üyesi işyerlerindeki çalışanlar için ücretsiz 

olarak temini ve dağıtımı sağlandı.

KİPLAS, kontrollü normalleşmeyi öngören ve “Yeni Normal” 
olarak ifade edilen süreçte üyelerine yönelik hizmetlerin, 
koşulların gerektirdiği şekilde devam etmesi adına video 
konferans uygulaması üzerinden sektörü ve çalışma hayatını 
ilgilendiren konularda webinarlar düzenlemeye başladı. 
Bu kapsamda normalleşme döneminde işyerlerindeki 
uygulamaların ele alındığı ve İSGGM-KİPLAS arasında var 
olan ilişkilere farklı bir anlam kazandırarak, bu işbirliğinin 
iş sağlığı ve güvenliği alanında KİPLAS bünyesinde yeni bir 
yapılanmaya dönüştürülmesi hedeflenerek, “Yeni Normalde 
İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları” webinarı 17 
Haziran 2020 tarihinde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü 
Cafer Uzunkaya, Genel Müdür Yardımcısı Furkan Yıldız ve 
Genel Müdürlük uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.
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VİZYONER

"ŞIRKET BIRLEŞMELERI, IHRACATIMIZI 
POZITIF AYRIŞTIRACAK!"

Türkiye Ihracatçılar Meclisi (TIM) Başkanı Ismail Gülle, “Sektörün 
yüksek ihracat rakamlarına ulaşması için yurt içinden veya yurt 
dışından yeni ortaklıklarla ölçeğini büyütmesi gerekiyor” dedi.

K oronavirüs salgınının 
doğurduğu yeni ihtiyaçlar ve 
tüketim eğilimi nedeniyle kimi 
sektörler bu süreçten olumlu 

etkileniyor. Birçok sektörde görülen 
ihracat rakamlarındaki düşüşün aksine 
Kimya sektörü ihracat rakamlarını 
2020 haziran ayında, geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 10,7 artırarak 
1,42 milyar dolar olarak gerçekleştirdi. 

TÜRKIYE, YENI NORMALDE TEDARIK 
MERKEZI OLMA FIRSATINA SAHIP! 
Haziran ayı ihracatı, yılın ikinci yarısı ve 
ekonomisi için nasıl bir mesaj veriyor? 
Mevcut pazarlarda ihracat artışının 
yanı sıra yeni pazarların olduğunu 
gözlemliyoruz. Bu verilere baktığınızda 
yansımalarını nasıl yorumluyorsunuz?
Haziran ayında gerçekleşen ihracat 
artışı, böylesi zorlu bir dönemde tüm 
ülkemize umut oldu diyebilirim. İhracat 
ailesi, pandemi döneminde üretmekten 
geri durmadı ve bunun meyvelerini 
toplamaya başladık. Başlattığımız 
üretim seferberliğinin gelecekte daha 
da iyi sonuçları ortaya çıkaracağına 
inanıyoruz. İhracattan beklentimizin 
yeni dönemde “Normalin de ötesinde” 
olduğunu geride bıraktığımız aylarda 
ifade etmiştik. Yeni normalin henüz 
başındayız ve ihracat pazarlarımızda 
olan gelişmeler ihracatımızı doğrudan 
etkiliyor. Bu anlamda, önümüzdeki aylar 
içerisinde ihracatımızda dalgalanmaların 
gerçekleşmesi öngördüğümüz bir 
durum. Pazarlarımızda faaliyetler 
yoluna girmeye devam ettikçe, 
ülkemiz ekonomisinin dinamosu olan 
ihracatımız da hedeflerine doğru 
yürümeye devam edecektir. Her yeni 
pazar, ihracatçılarımız için yeni bir 
maceranın başlangıcı anlamına geliyor. 
Pandemi sebebiyle ortaya çıkan talep 
şoku ve buna bağlı arz sorunu sebebiyle 
küresel tedarik merkezinin Asya’dan 
farklı bölgelere kayması bekleniyor. 
Bu anlamda Türkiye, pek çok özelliği 
sayesinde bölgesindeki tedarik 
merkezi olma fırsatına sahip. İhracat 
hedeflerimize giden yolda yeni pazarlar, 
ülkemiz için olmazsa olmaz bir konu. 
Yeni normalde, yeni pazarlara verdiğimiz 
hızlı yanıt bu sebeple çok daha kıymetli. 

TARIM ÜRÜNLERI, IHRACATTAKI PAYINI 
ARTIRACAK!
Uzun yıllardır Türkiye’nin ihracatını üç 
sektör sırtlıyor: Otomotiv, kimya ve hazır 
giyim. Yeni dönemde bu tablo değişir 
mi? Türkiye, hangi sektörlerde ihracatını 
büyütme fırsatına sahip? 
En fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz 
sektörlerin kısa zamanda değişimini 
öngörmesek de bugün gerçekleştirdiği 
ihracat tutarını önümüzdeki yıllarda 
katlama potansiyeline sahip birçok 
sektörümüz var. Pandemiyle birlikte 

ihracatın en çok etkilendiği Nisan ve 
Mayıs aylarında bile artış gösteren 
sektörler tarım sektörleri oldu. Nisan 
ayında, önceki yılın aynı ayına göre, 
“fındık” üretimimizde yüzde 46’lık, 
“meyve sebze mamulleri” üretimimizde 
yüzde 15’lik, “yaş meyve sebze” 
üretimimizde ise yüzde 5’lik artış 
yaşandı. Mayısta ise, “yaş meyve sebze 
ürünleri” ihracatında yüzde 13’lük artış 
gerçekleşti. Sınırların kapalı olduğu, 
birçok sektörde talep şokunun yaşandığı 
böyle bir dönemde tarım ürünleri 
ihracatının artış göstermesi önümüzdeki 
dönemde bu ürünlerin ihracatımızdaki 
payının artacağını gösteriyor. Diğer 
yandan dijitalleşmenin hız kazandığı 
bu günlerde elektrik - elektronik ve 
savunma ve havacılık sanayii gibi 
sektörlerde ihracatın artacağına 
inanıyoruz.

YURT DIŞINDA MARKA SATIN ALMANIN 
DESTEKLENMESI GEREKIYOR!
Son dönemdeki demeçlerinizde yurt 
dışında marka satın alma dönemi 
olduğunu belirtiyorsunuz. Philips ev 
aletlerinin satın alınması için STK’ların 
güç birliğinde süreç nasıl işliyor? Şirketler 
böyle bir oluşuma nasıl bakıyor?
Koronavirüs salgını süreci, Türkiye 
için marka satın alma noktasında yeni 
fırsatları gündeme getirdi. Bu nedenle, 
Türk Eximbank başta olmak üzere 
bankalarımızca, yurt dışında marka 
satın alma sürecinin desteklenmesi 
gerektiğini ifade ediyoruz. Küresel 
rekabette COVID-19 sonrası oluşacak 
bu yeni dönem, Türkiye’nin iddiasını 
artırabilmesi adına ölçek ekonomisine 
de ağırlık vermesini gerektirmekte. 
Bu nedenle, şirket birleşme ve satın 
almalarını canlandırmak adına attığımız 
adımlardan birisi, diğer STK’lar ile 
birlikte, Philips ev aletlerinin satın 
alınması çalışmaları oldu. Bakanlığımız 
da bu süreçte bizlere büyük destek 
sağladı. Süreç mart ayında başladı, yakın 
zamanda nihayete ermesini umuyoruz.

BIRLIKTEN KUVVET DOĞACAĞINA 
INANIYORUM!
Yeni dönemde birleşmeler ve şirketlerin 
güç birliğinin artacağına dair öngörüler 
var. Siz ne düşünüyorsunuz? Türk iş 
dünyasında ortak iş yapma ve birliktelik 
kültürü ne düzeyde? Güç birliği 

%10,7 
Bir önceki yılın aynı ayına göre 

2020 Haziran ayı ihracat 
artış oranı

1,42
MILYAR DOLAR 

Kimya sektörü Haziran 2020 
ihracat rakamı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı 
İsmail Gülle, pandemi döneminde 
ihracatta öne çıkan sektörlere ilişkin 
sorularımızı yanıtlarken, yeni dönemde 
şirket birleşmelerinin önemine dikkat 
çekti. Gülle, birleşmeyle birlikte 
maliyetlerin azalarak kar marjlarının 
artışının sağlanmasının, küresel 
rekabette avantaj olduğunun altını 
çiziyor.

TİM Başkanı İSMAİL GÜLLE
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Kimya sektörü son yıllarda 
olumlu performansıyla 

dikkat çeken sektörlerimiz 
arasında yer alıyor. Kimya 

2019 yılında yüzde 18’in 
üzerinde bir büyüme 

rakamıyla en çok ihracat 
artışı gerçekleştiren 

sektörümüz oldu. Rakamlar, 
2020 yılındaki tüm olumsuz 
şartlara rağmen, benzer bir 

başarının sergilenebileceğini 
gösteriyor. 

Ihracat ailesi, pandemi 
döneminde üretmekten 
geri durmadı ve bunun 
meyvelerini toplamaya 
başladık. Başlattığımız 
üretim seferberliğinin 
gelecekte daha 
da iyi sonuçları 
ortaya çıkaracağına 
inanıyoruz.

yapmadan ölçek ekonomisini büyütmek 
mümkün mü? 
Ben de birlikten kuvvet doğacağına 
inananlardanım. Yurt dışında kimi 
zaman karşılaştığımız büyük ürün 
taleplerini karşılama noktasında bu 
birlik ve beraberliği sağlayamadığımız 
için fırsatları kaçırıyoruz. Gerek sektörel 
bazda gerekse ürün bazında bu birliği 
sağladığımız an önümüzde daha çok 
fırsatlar olacaktır. Türkiye’yi bu noktada 
incelediğimizde, Hofstede Kültür 
Skorlarına göre Türkiye’nin “bireyci” bir 
toplum olmadığını görüyoruz. Yani Türk 
insanı sadece ben demiyor, biz diyor. 
Kültürümüzde olan bu tablonun, iş 
hayatımıza da ilerleyen dönemde daha 
çok sirayet edeceğine inanıyorum. Güç 
birliği yapmadan da ölçek ekonomisi 
elbette sağlanabilir, fakat bu şekilde 
toplam maliyet daha fazla olur. Bu 
anlamda birlikten doğan kuvvetler, 
ihracatımızı da pozitif ayrıştıracaktır.

BANKALARLA YAPILACAK IŞ BIRLIKLERI 
ILE IHRACATÇIYA FINANSMAN ERIŞIMI 
SAĞLANACAK!
KOBI’lerin en önemli sorunlarından 
biri sermayeye erişimde yaşanılan 
zorluk. Pandemi ile bu sorun daha da 

büyüdü. Iç pazarın daralması ile dış 
pazara yönelmesi beklenen KOBI’lere bu 
anlamda ne gibi destekler sağlanıyor? Bu 
konuda yeni destek talepleriniz olacak 
mı? 
Göreve geldiğimizden bu yana 
ihracatçıların finansmana erişimi için 
çalışıyoruz. Bilhassa KOBİ’lerimizin 
büyümesi ve bu zorlu dönemde 
faaliyetlerine devam edebilmesi 
adına düşük maliyetli finansman 
paketleri büyük önem taşıyor. Pandemi 
döneminde attığımız adımlardan birisi 
de İş Bankası ile KOBİ’lere yönelik 
finansman paketi oldu. Bu paketle 
ihracatçı KOBİ’lere birçok avantaj 
sağlanıyor. TİM üyesi tüm ihracatçılara 
1 yıl vadeli dolar kredilerde yıllık 
yüzde 2,40, Avro kredilerde yıllık 
yüzde 1,15 faiz oranıyla ‘İhracat Döviz 
Kredisi’ sunulmakta. Yine pozitif 
ayrımcılığın sağlanması adına kadın 
girişimci ihracatçıların kullanacakları 
kredilerde daha avantajlı koşullar 
oluşturduk. Kadın girişimci ihracatçılar, 
kullanacakları kredilerde dolar cinsinden 
krediler için yüzde 2,25; Avro cinsinden 
kredileri için ise yüzde 1 gibi daha 
avantajlı faiz oranlarına tâbi olacaklar. 
Ayrıca, kadın ve genç girişimcilerimiz 
için, 100 bin TL’ye, 500 bin Avro'ya 

veya dolara kadar Eximbank kaynaklı 
ihracat kredisi sunuyor ve yabancı para 
cinsinden kredilerde 25 baz puan indirim 
uyguluyoruz. Önümüzdeki dönemde 
de gerek Eximbank eliyle gerekse 
bankalarla yaptığımız iş birlikleriyle 
ihracatçılarımızın finansmana erişimini 
kolaylaştırmaya devam edeceğiz.

IHRACATÇI, AB STANDARTLARINI 
SAĞLAMA KONUSUNDA ÖNEMLI 
ADIMLAR ATIYOR!
Uzmanlara göre Avrupa Birliği’ndeki her 
1 puanlık küçülme, Türkiye’nin ihracatını 
3 puan aşağı çekiyor. Diğer taraftan AB 
sürdürülebilirlik misyonundan vazgeçmiş 
değil. Hatta odağına almış durumda. 
Bu durum, Türk şirketler için avantaj 
mı dezavantaj mı? Türk ihracatçısı 
Avrupa’nın yeni standartlarına hazır mı?
Yeşil Mutabakat süreci, yakından takip 
ettiğimiz bir süreç. Bildiğiniz üzere 
Avrupa Birliği’ne ihracatımızın çok 
önemli bir bölümünü gerçekleştiriyoruz. 
Bu anlamda pazardaki standartların 
değişmesi, bizi ve bölgeye tedarik 
sağlayan tüm diğer ülkeleri de 
doğrudan ilgilendiriyor. Bugün itibarıyla 
sürecin Türkiye’ye avantaj sağlayıp 
sağlamayacağı noktası belirsiz, çünkü 
standartlar ve yol haritasıyla ilgili 

henüz netleşmemiş durumlar var. TİM 
olarak gerçekleştirdiğimiz çalışmalara 
göre gelebilecek yeni standartlar kimi 
sektörlerimize avantaj sağlarken, 
kimi sektörlerimize ise dezavantaj 
oluşturacak. Fakat bu dezavantaj 
aşılamayacak bir durum değil, 
ihracatçılarımız standartları sağlama 
hususunda önemli adımlar atıyor.

KIMYA SEKTÖRÜ, OLUMSUZ KOŞULLARA 
RAĞMEN BAŞARI GÖSTERECEKTIR!
Son olarak dergimizin ana sektörü kimya 
ile ilgili bir sorumuz olacak. Pandemi 
döneminde kimya önemli bir rol oynadı. 
Sektörün geleceğini nasıl görüyorsunuz, 
daha çok KOBI ağırlıklı olan sektörün 
ölçeğini büyütmesi için neler yapılabilir?
Kimya sektörü son yıllarda olumlu 
performansıyla dikkat çeken 
sektörlerimiz arasında yer alıyor. Kimya 
2019 yılında yüzde 18’in üzerinde 
bir büyüme rakamıyla en çok ihracat 
artışı gerçekleştiren sektörümüz 
oldu. Rakamlar, 2020 yılındaki tüm 
olumsuz şartlara rağmen, benzer bir 
başarının sergilenebileceğini gösteriyor.
Sektörümüzün daha da yüksek ihracat 
rakamlarına ulaşması için yurt içinden 
veya yurt dışından yeni ortaklıklarla 
ölçeğini büyütmesi gerekiyor.

VİZYONER
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EKONOMİ

PANDEMI SONRASI 
EKONOMIYI NELER BEKLIYOR?

Salgını kontrol altına alma amacıyla uygulanan sosyal izolasyon tedbirleri; ekonomi 
ve uluslararası ticareti kısıtlıyor. Şirketlerin derinden etkilendiği bu süreçte merkez 
bankalarına ve hükümetlere büyük sorumluluk düşüyor. Ekonomik öngörüler de 
dünyanın içerisinde bulunduğu küresel durgunluğu yansıtıyor. Peki, pandemi etkisini orta 
ve uzun vadede sürdürecek mi? Türkiye’yi ve dünyayı yılın ikinci yarısında neler bekliyor?

Bu senenin başında hem Türkiye’de 
hem dünyada ekonomiye dair 
yapılan analizler COVID-19 
salgınıyla birlikte anlamını yitirdi 

ve öncelikler de değişti. Yılın ilk yarısının 
sonuna baktığımızda küresel büyümede 
salgının yarattığı etkiyle kriz hala devam 
ediyor. Durumla mücadele eden hükümetler; 
teşvik paketleri, para ve maliye politikası 
adımlarıyla sorunları hafifletmeye çalışıyor. 
Şimdiye kadar dünyada açıklanan teşvik 
paketlerinin toplam değeri 10 trilyon 
doları buluyor. Küresel tedarik zincirindeki 
bozulma ile başlayan ve devamında artan 
vaka sayılarıyla birlikte oluşan süreç çok 
büyük maliyetler yaratıyor. 

Normalleşmeye rağmen dünyanın en 
büyük ekonomilerinin bile duraklamaya 
gireceği öngörülüyor. Haziran ayında 
Moody’s, Fitch Ratings, Dünya Bankası, 
IMF gibi uluslararası kuruluşlar arka 
arkaya büyüme tahminlerini yayınladılar. 
Bu tahminler yılın ilk yarısında yaşanan 
ekonomik hasarın sanılandan daha derin 
olduğuna işaret ediyor. İkinci bir dalga 
gelmeyip ekonominin hızla toparlanmaya 
başladığı bir senaryoda bile 2020 yılında 
global olarak yüzde 5 civarında bir daralma 
bekleniyor. İkinci bir dalga durumunda ise 
tablo çok daha karamsar bir hal alacak. 
İkinci dalganın yaratacağı hasarın birinciden 
daha büyük ve daha kalıcı olması bekleniyor. 
OECD tahminlerine göre global ekonomide 
ilk dalgada yüzde 5, olası ikinci dalgada ise 
yüzde 11 daralma bekleniyor.

EN FAZLA TURIZM, SEYAHAT VE ULAŞIM 
SEKTÖRLERI ETKILENDI
Salgından büyük ölçüde etkilenen sektörler; 
turizm, seyahat ve ulaşım olarak öne çıkıyor. 
Dünyanın en büyük havayolu şirketleri, 
uluslararası seyahat yasaklarının bir sonucu 
olarak büyük bir gelir düşüşüyle karşı 
karşıya. Dolayısıyla konaklama sektöründe 
de benzer bir düşüş var. Uluslararası 
Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) havayolu 
şirketlerinin COVID-19 pandemisi kaynaklı 
zararını küresel ölçekte 314 milyar dolar 
olarak öngörüyor. IATA’nın Nisan 2020 
araştırmasına göre sektör temsilcilerinin 
yüzde 86’sı altı aydan önce toparlanma 
öngörmüyor.

COVID-19 salgınının küresel ekonomi 
üzerindeki uzun vadeli etkilerinin 
değerlendirilmesi için normalleşme 

sürecinin belli bir aşamaya ulaşması 
da gerekiyor. Aynı zamanda dünya 
ekonomisinde birçok sektör ciddi darbe 
aldı. ABD ve Avrupa ekonomileriyle birçok 
gelişmekte olan ülkede daralma sürecine 
girildi, Çin ve büyüme hızıyla dikkat çeken 
Asya ekonomileri, büyüme hızının düşüşüyle 
karşı karşıya kaldılar.

DÜNYA KÜÇÜLÜRKEN TÜRKIYE BÜYÜDÜ
Yılın ilk çeyreğindeki veriler baz alındığında; 
dünyadaki birçok ülke küçülürken Türkiye 
ekonomisi yüzde 4,5 büyüdü. İkinci çeyrek 
ise henüz açıklanmış değil. Profesyonel bir 
denetim, vergi ve danışmanlık şirketi olan 
KPMG Türkiye’nin iş dünyası temsilcileriyle 
gerçekleştirdiği anket, salgın sonrası 
dönemle ilgili öngörülere de ışık tutuyor. 
COVID-19 sonrası toparlanma süresi ve şekli 
ile ilgili farklı görüşler bulunmakla beraber 
öngörülen zaman 3 ay ile 12 ay arasında. 
Bununla beraber ekonomide önemli 
daralma öngörülüyor. Yılın geri kalanında 
görünümün ne olacağı salgının kontrol altına 
alınma süreci ile de alakalı olacak.

Türkiye’nin avantajlı olduğu birçok 
sektör de bu dönemde ön plana çıktı, krizi 
fırsata çevirdi. Sağlık, gıda ve perakende 
sektörleri krizden yara almadan çıktı. KPMG 
Türkiye’ye göre; enerji, ilaç, endüstriyel 
üretim ve kimya sektörlerinde olumsuz 
etkinin görece daha az hissedildiği belirtildi. 
Türkiye’de tekstil, turizm / ev dışı tüketim, 
enerji, inşaat ve yiyecek-içecek sektörlerinde 
toparlanmanın 2020 sonrasına sarkacağı 
öngörülüyor. Deloitte Türkiye’nin raporuna 
göre ise; teknoloji, yazılım, medya ve 
telekom sektörlerinin yıl sonunda yüzde 10 
büyüyeceği tahmin ediliyor. 

PETROL FIYATLARI YENIDEN 
ARTMAYA BAŞLADI 
Salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamaların 
ardından petrol fiyatları Nisan ayında 
sert bir düşüş göstermişti. Ham petrol 
fiyatı zaten petrol üreten OPEC ülkeleri 
ile Rusya arasındaki anlaşmazlıklardan 
etkilenmişti. Salgın, petrol fiyatlarını 
daha da düşürdü. Brent ham petrolünün 
fiyatı varil başına 16 dolar ile son 18 
yılın en düşük seviyesine indi. Seyahat 
sınırlamalarının gevşetilmesiyle yakıt 
talebinin artması üzerine petrol fiyatları 
yeniden yükselişe geçti ve Temmuz sonu 
itibariyle 43 doları gördü.

314 
Milyar Euro 

Havayolu şirketlerinin 
pandemi kaynaklı zararı

YÜZDE 5  
Uluslararası kuruluşlara 

göre dünya ekonomisinin 
küçülme oranı

YÜZDE 4,5  
Türkiye ekonomisinin ilk 
çeyrekteki büyüme oranı



18 1918 19

İNFOGRAFİK

EKONOMININ VE KIMYANIN 
2020 ILK YARI KARNESI VE ÖNGÖRÜLER

Küresel ekonominin ilk yarı karnesi henüz netlik kazanmamış olsa da en büyük ekonomilerde ciddi 
oranlardaki daralmalara bağlı olarak sert bir düşüş olacağı noktasında herkes hemfikir. Türkiye ekonomisi bu 
kötü tablo içinde olsa da milli gelir içinde önemli paya sahip olan ihracatın, Haziran ayındaki performansı yılın 

ikinci yarısı için umut verdi. Petrol fiyatları ve ithalatındaki düşüşe bağlı olarak ihracatın ithalatı karşılama 
oranı haziranda yüzde 82’ye yükseldi. En fazla cari açık veren sektör olan kimya sanayisinin yerlileşme 

yatırımları da gelecek dönemde ülke ekonomisinde belirleyici rol oynayacağa benziyor.

%5,2 
Dünya Bankası’nın 

2020 sonunda 
küresel ekonomide 

öngördüğü küçülme 
oranı

8 milyar 642 
milyon dolar

Kimya sektörünün ilk 6 aylık 
ihracat değeri

Yüzde 95
KPMG’nin araştırmasına 

göre; pandemiden KOBI’lerin 
etkilenme oranı

43 dolar
Temmuz ayı sonunda brent 

petrolün varilinin uluslararası 
piyasalarda işlem gördüğü 

değer

280 milyar TL
1 Temmuz itibarıyla 

Türkiye’nin açıkladığı 
ekonomik destek paketi 

değeri

Yüzde 58
KPMG’nin anketine göre; 

evden çalışma sistemine geçen 
çalışanların oranı. Evden 

çalışan sektörler eğitim, hukuk, 
finansal hizmetler, bankacılık, 

sigortacılık, emeklilik ve hayat, 
enerji olarak öne çıkıyor.

10 trilyon 
dolar

Haziran sonu itibarıyla tüm 
dünyada açıklanan destek 
paketlerinin toplam değeri

10 trilyon 
dolar

Haziran sonu itibarıyla tüm 
dünyada açıklanan destek 
paketlerinin toplam değeri

%4,5 
Türkiye’nin ilk 

çeyrekteki büyüme 
oranı

%20 
Kaybedenler

Deloitte Türkiye’nin 
raporuna göre; turizm 

ve otelcilik, inşaat 
ve gayrimenkul ile 
endüstriyel ürünler 

sektörlerinde yıl 
sonunda öngörülen 

küçülme oranı

%10 
Kazananlar

Deloitte Türkiye’nin 
raporuna göre; 

teknoloji, yazılım, 
medya ve telekom 

sektörlerinin yıl 
sonunda öngörülen 

büyüme oranı

Kazananlar
Yılın ilk 6 ayında gıda perakendeciliği ve sağlık sektöründe ilaç üretim dağıtımı, 

test kiti üretimi yapan şirketlerin artan talep nedeniyle olumlu etkilendiği gözleniyor.

11,6 milyon 
dolar

2019 Ocak- Haziran 
dezenfektan 

ihracatı rakamı
188,5 milyon 

dolar

2020 Ocak- Haziran 
dezenfektan 

ihracatı rakamı

16 kat artış

164,8 
milyon dolar 

2019 Ocak-Haziran sabun 
ürünleri ihracat rakamı

223,5
milyon dolar

2020 Ocak-Haziran sabun 
ürünleri ihracat rakamı

Dolar 7,37 TL        Euro 8,81 TL
19 Ağustos 2020 tarihli döviz kuru baz alınmıştır.
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DOSYA

‘YENI NORMAL’DE SEKTÖRLERI VE 
ŞIRKETLERI NELER BEKLIYOR?

COVID-19 salgını mücadelesinde alınan önlemlerin aşama aşama 
kaldırılmasıyla hayat normale dönmeye başladı. Uzmanlar, ‘yeni 
normal’ olarak tanımlanan bu dönemde, sürece uyum sağlayan 
şirketlerin ayakta kalabileceğini belirtiyor.

K oronavirüs salgını, bireylerle olan 
fiziksel mesafenin yanında bütün 
sektörleri ve çalışma biçimlerini 
tekrar gözden geçirme ihtiyacı 

doğurdu. Salgın döneminde birçok işveren 
çalışanlarını evden çalışmaya yöneltti. Sosyal 
izolasyon ön planda olduğu için işyerinde 
çalışan sayısını azaltmak ve ofis ortamından 
kurtulabilmek adına yaygın ve gerekli bir 
uygulama oldu. Özellikle danışmanlık, 
pazarlama, bilgisayar ve yazılım teknolojileri, 
insan kaynakları, muhasebe gibi ofis ağırlıklı 
çalışma yapan iş yerlerinde evden çalışmaya 
geçildi. 

Pandemi dünya ekonomisini özellikle 
yılın ikinci çeyreğinde ağır vurdu. Küresel 
önlemlerle ve ülkelerin ulusal sağlık 
planlarıyla pandeminin yayılma hızı kontrol 
altına alındı ve ‘yeni normal’ dediğimiz 
döneme geçildi; duran ekonomiler 
canlanmaya başladı. Fakat 2020 sonu için çok 
da iyimser olmamak lazım. Dünya Bankası, 
bütün sektörleri göz önünde bulundurarak 
koronavirüs salgınının, küresel ekonomiyi 

Çalışma hayatının temelden değiştiği 
bir süreç yaşandığını söyleyen TÜSİAD 
Başkanı Simone Kaslowski, “Tüm 
dünyayı hazırlıksız yakalayan COVID-19 
salgını, çalışma hayatı başta olmak 
üzere bildiğimiz her şeyi temelden 
değiştiriyor. Bu süreç gösterdi ki, 
işlerin geleceği konusunu ele alırken 
en beklenmeyen aykırı senaryoları da 
dikkatle göz önünde bulundurmalıyız. 
Büyük dönüşümlerin yaşandığı süreçte 
hem çağın gerektirdiği teknoloji 
altyapısına yatırım yapılması hem de 
gelecekte ihtiyaç duyulacak becerilere 
yatırım yapılması kritik önemde. 
Unutmamalıyız ki insanın odakta 
olmadığı bir dijital dönüşüm başarılı 
olamayacaktır” dedi. Dijitalleşmenin 
bir kültür olduğuna dikkat çeken 
Kaslowski, “TÜSİAD olarak büyük 
şirketler kadar KOBİ’lerin de teknoloji 
kullanımlarını artırmalarını, dijital 
yetkinliklerini geliştirmelerini; 
yaratılacak katma değerin yükseltilmesi 
açılarından kritik önemde görüyoruz. 
Dijitalleşme KOBİ’lerin yüksek 

katma değerli üretime geçişlerinin 
yanı sıra hem istihdam hem de ciro 
bakımından büyümelerini etkileyen 
faktörlerden. Dijitalleşme bir kültürdür; 
yalnızca dijital ürünlerin iş süreçlerine 
entegrasyonunu değil, kültürel ve 
zihinsel bir dönüşümü de işaret 
ediyor. Dijital dönüşüm, dijital çağın 
gerekliliklerine göre düşünebilmeyi, 
kararlar alabilmeyi teşvik eden 
bir süreç. Buradan yola çıkarak 
KOBİ’lerin şirket performanslarını 
yükseltecek bir diğer etkenin de 
şirket yönetiminde çevik yönetim 
yaklaşımının benimsenmesi olduğunu 
belirtmemiz gerek” açıklamasında 
bulundu. Kaslowski, risk senaryoları 
içerisinde böyle bir pandemi krizinin 
bulunmadığına işaret ederek, şöyle 
konuştu: "Birçok şirket pandemi krizine 
hazırlıksız yakalandı. Dijital altyapısına 
yatırım yapmış olan firmaların bu 
krizden daha sağlıklı, daha güçlü bir 
şekilde çıktıklarını gördük. Bu kriz, bize 
dijitale daha fazla yatırım yapılması 
gerektiğini öğretti.”

“DIJITALE DAHA FAZLA YATIRIM YAPILMALI”

SIMONE KASLOWSKI TÜSİAD Başkanı

%251
Sanal market trafiğindeki artış

%10 
Deloitte Türkiye’nin raporuna 
göre; yıl sonunda teknoloji, 

medya ve telekom sektörü için 
öngörülen büyüme oranı
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İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana görülen 
en derin ekonomik durgunluğa soktuğunu 
belirterek, küresel ekonominin bu yıl yüzde 
5.2 daralacağı tahmininde bulundu.

TEDARIK ZINCIRININ KAZANAN VE 
KAYBEDEN SEKTÖRLERI
Deloitte Türkiye’nin yayımladığı “COVID-19 
Sonrasında Tedarik Zincirinde Kazananlar 
ve Kaybedenler” raporu da sektörlere ışık 
tutuyor. 28 Nisan-15 Mayıs 2020 tarihleri 
arasında Türkiye’de farklı sektörlerden 
314 üst düzey yöneticinin katılımıyla 
gerçekleştirilen araştırmada toplam 9 
sektör analiz edildi. Rapor, bu sene turizm 
ve otelcilik, inşaat ve gayrimenkul ile 
endüstriyel ürünler sektörü için yüzde 20’den 
fazla küçülme; teknoloji, medya ve telekom 
sektörü için ise yüzde 10’a yakın bir büyüme 
öngörüyor. Salgından olumsuz anlamda en 
çok etkilenen sektör inşaat ve gayrimenkul 
oldu. Katılımcıların yüzde 75’i bu yıl sektörde 
yüzde 20’den fazla küçülme bekliyor; salgın 
sonrasında finansal riskleri yönetmek ve 

alternatif iş modellerine odaklanmak da 
öncelikli hedefler arasında yer alacak. Mal ve 
hizmet yönetiminde dijital teknolojilerden 
en fazla yararlanılan teknoloji, medya ve 
telekom sektörünün de gelecekte daha fazla 
büyüyeceği öngörülüyor. Mesela, tüketici 
alışkanlıkları ve artan mobil veri ihtiyacını 
karşılamak için telekom şirketlerine olan 
talep artacak. COVID-19 sonrası dönemde 
bütün ülkeler için 5G sürecinin de hızlanarak 
devam etmesi bekleniyor.

İnsanların tatil anlayışları da değişmiş 
durumda. Bireyler, artık daha izole bir 
seyahat planlaması yapıyor ve karavan, 
yat gibi alternatiflere yöneliyor. Deloitte 
Türkiye’nin raporuna göre ise bu yıl; 
turizm ve otelcilik sektörünün yüzde 
20’den fazla küçülmesi öngörülüyor. 
Katılımcılarının yüzde 96’sı şirket içerisinde 
veya hükümet tarafından alınan tedbirler 
ile nakit pozisyonlarını 6 aydan fazla 
koruyamayacaklarını belirtiyor.

Deloitte Danışmanlık Hizmetleri 
Ortağı Gökay Özdemir raporla ilgili yaptığı 
değerlendirmede şu açıklamalarda 
bulundu: “Türkiye’de az sayıda firmanın 
böylesi bir kriz sırasında, sorunları 
önceden anlayabilme ve doğru reaksiyonu 
gösterebilme konusunda başarılı olduğunu 
söyleyebiliriz. Dijital teknoloji kullanımının 
düşüklüğü ve işgücü yetkinliklerinin kısıtlı 
olması bu durumu yaratan esas faktörler 
olarak karşımıza çıkıyor. Önümüzdeki 
dönemde birçok sektör için kalıcı 
değişikliklerin yaşanmasını bekliyoruz. 
Pandemi sonrasında birçok sektörün ‘yeni 
normale’ uyum ile faaliyetlerine başlarken 
operasyonel görünürlüklerini artırma ve 
alternatif iş modelleri yaratma konularına 
odaklandıklarını görmekteyiz.” 

KRIPTO PARALARA ILGI ARTACAK
Salgın hem bireylerde hem de 
kurumlarda birtakım aydınlanmaların 
yaşanmasında etkili oldu. Ekonomi 

anlamında da birtakım gelişmeler 
hızlanacak. Bu dönemde kripto paralar 
ve sanal bankacılık işlemleri yeni trendler 
arasında yer alıyor. Pandemi nedeniyle 
tedarik zincirlerinin ve ticaretin durması 
insanları, kripto paraya, blokzincire ve 
bunlarla bağlantılı olarak farklı ödeme 
sistemlerine yönlendirdi. Bu açıdan tüm 
dünyada bir teknoloji ve yazılım yarışının 
başlayacağı öngörülüyor. Nitekim 
dünyadan pek çok şirket yavaş yavaş 
çalışmalarına başladıklarının haberini 
de veriyor. Kripto para birimleri, banka 
kullanımına ve sonrasında diğer alışveriş 
platformlarına açıldığı zaman internet ve 
fiziksel ödeme sistemlerinde de büyük 
değişiklikler olacak.

Neredeyse tüm dünyada ülkelerin 
sınırlarını kapatması ile uluslararası 
dolaşımın sınırlandırıldığı bu dönemde 
fiziki fuarlar yerini sanal fuarlara 
bıraktı. Video konferanslar hayatımıza 
girerken uzaktan kontrol sağlayan 
pek çok dijital altyapı da şirketlerin 
geleceğinde önemli bir kavram haline 
geldi. Son yıllarda dijitalleşme trendinde 
altyapılarını geliştiren ve bu alana 
yatırım yapan şirketler bu süreci bir 
nebze daha rahat atlatırken teknolojik 
gelişmelere direnme eğilimi gösteren 
sektör ve şirketler için de geleceğin 
geldiği nokta daha anlaşılır bir gerçekliğe 
ulaştı. Birçok şirket bu dönemde 
dijitalleşmeyi yapılacaklar listelerinin üst 
sıralarına taşımaya karar verdi. Salgın 
sonrası dönemde de özellikle işveren 
cephesinde bu süreçte deneyimlenen 
birçok uygulamanın kalıcılığının 
sağlanacağı öngörülüyor.

ETKI EN HIZLI PERAKENDE SEKTÖRÜNDE 
HISSEDILIYOR
KPMG Türkiye Tüketici Ürünleri ve 
Perakende Sektör Lideri Emrah Akın, 
COVID-19’un etkisini en hızlı perakende 
sektörünün hissettiğini söylüyor. Akın, 
“Tüketiciye birebir dokunan sektör, 
‘yeni normal’e hızla adapte olmak 
zorunda kaldığından, tüketicinin de 
ne kadar hızlı geliştiğini anlamak 
zorunda. Tüketicinin nerede ve nasıl 
harcama yapacağını belirleyen kalıcı 
değişimlere tanıklık ediyoruz. Yaptığımız 
araştırmalardan gördüğümüz kadarıyla, 
ABD’de sosyal mesafenin önemiyle ilgili 
farkındalık yüksek. Bunun süreceğini 
ve tüketicilerin online platformlara 

göç edeceğini söyleyebiliriz. Online 
kanallardan alışveriş büyüyerek devam 
edecek. Yine kendilerini güvende 
hissetmeyen tüketicilerin daha küçük 
gruplarla sosyalleşeceğini, konser, 
bar, spor salonu gibi rutinlerin yerini 
restoranlarda ya da daha sakin yerlerde 
buluşmalara bırakacağını anlıyoruz. 
Buradan işletmelerin tüketicileri 
etkilemek için sağlık tedbirlerini 
önceliklendiren değişiklikler yapmaları 
gerektiği sonucuna ulaşıyoruz” şeklinde 
konuştu. Akın, perakende sektörünün 
tüketicinin güvenini kazanmak için zor 
bir dönemden geçtiğini vurgulayarak; 
“Ancak sektörleri şekillendiren her 
yıkıcı olayda olduğu gibi yeniliklerde de 
fırsatlar var. Yeniliklerden fırsat yaratmak 
için tüketiciye yakın olmak, değişimin 
sinyallerini doğru okumak ve işletmeleri 
yeni normalde müşteriyle buluşturacak 
şekilde dönüştürmek bu işin anahtarı 
olacak” dedi.

Hootsuite firmasının yayınlamış 
olduğu “We Are Social” raporu da 
Deloitte Türkiye’nin online satışlarla 
ilgili yaptığı araştırmasını destekler 
nitelikte. Koronavirüs sürecinde birçok 

Ekonomi anlamında da 
birtakım gelişmelerin 
hızlanacağına işaret eden 
bu dönemde kripto paralar 
ve sanal bankacılık işlemleri 
yeni trendler arasında yer 
alıyor. Pandemi nedeniyle 
tedarik zincirlerinin ve 
ticaretin durması insanları, 
kripto paraya, blokzincire 
ve bunlarla bağlantılı 
farklı ödeme sistemlerine 
yönlendirdi.

DOSYA

Salgının özellikle son beş 
yıldır kendini iyice belli eden, 
yaygınlaşması beklenmekte olan 
teknolojik değişimlerle entegre 
ilerlemesi gereken bazı dinamikleri 
hızlandırdığını düşünen M-GEN Dijital 
Ajans Kurucusu, Fütürist, Ekonomist ve 
T-İnsan kitabının yazarı Ufuk Tarhan; 
“Bizi geleceğe taşıyan araç birdenbire 
turbo vitese geçti, hepimizi jet hızı 
ile kapısı hafif aralanmış olan yeni 
dünyanın önüne bırakıverdi. İnsanlık 
şimdi yeni normalin, geleceğe açılan 
eşiğin önünde, dijital atak nedenli 
dönüşüm spazmı geçirir gibi endişeli, 
meraklı, kaygılı, umutlu, zorunlu, 
heyecanlı, ne yapacağını bilmeyen 
salınımlı duygu halleriyle bekliyor” 
diyor. Ne iş ne sosyal ne eğitim ne 
de turizm amaçlı asla eskisi kadar 
çok seyahat etmeyeceğimizi belirten 
Tarhan; “İstesek de edemeyeceğiz” 
diyor ve ekliyor: “Ülkelerin milli 

korumacı önlemleri, güvenlik kaygıları, 
yeni ve çok zorlayıcı vize koşulları, 
ekonomik kısıtlamalar gibi nedenler 
belirleyici olacak. Gelişen teknolojik 
olanaklarla uzaklar o kadar canlı, 
hissedilebilir, paylaşılabilir ve konforlu 
biçimde yakınlaşacak ki; eskisi 
kadar uzun mesafe seyahat gereği 
de kalmayacak. Ofislerde çalışan 
sayıları çok çok azalacak, sahada, ön 
saflarda çalışanların sayıları artacak. 
Hem çalışanlarla hem müşterilerle 
aracısız, anında iletişim yeni normal 
olacak. Ofis, okul gibi yerler daha çok 
sosyal mesafeli ve son derece steril 
koşullarda, insan insana bir araya 
gelme ihtiyacını gidermek üzere 
değişecek. Plazaların bir kısmı dikey 
çiftliklere, laboratuvarlara, 3 boyutlu 
tarama, üretim merkezlerine, bazı 
katlar çalışanların evlerine, bazıları da 
kiralanan-paylaşılan ofislere, iş-eğitim 
yerlerine dönüşecek.”

“ASLA ESKISI GIBI SEYAHAT ETMEYECEĞIZ”

UFUK TARHAN M-GEN Dijital Ajans Kurucusu

Pandemi nedeniyle özellikle 
danışmanlık, pazarlama, 

bilgisayar ve yazılım 
teknolojileri, insan kaynakları, 

muhasebe gibi ofis ağırlıklı 
çalışma yapan iş yerlerinde 

evden çalışmaya geçildi.
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“Bugün 7,4 milyar insan yaşıyor 
olmasına karşın, önümüzdeki 10 yıl 
içerisinde insandan daha fazla robota 
sahip olacağız” diye konuşan Fütüristler 
Derneği Başkanı ve Akademisyen Dr. 
Mustafa Aykut; “Pandemi dönemi 
teknolojik gelişmeleri daha da 
hızlandıracak. Robotlar her yanımızda 
olacak. Evimizde, işyerimizde, 
hatta arabamızda. Bir başka deyişle 
arabamızı kullanmak için sürücüye 
ihtiyaç duymayacağız. Direksiyon, 
gaz, debriyaj, fren pedalı gibi şeyler 
olmayacak. Çünkü arabamızın kendisi 
zaten robot olacak. Bu örneği şunun 
için veriyorum: Evet, her yanımızı 
robotlar saracak, ama bunların çok 
azı insanımsı robotlar olacak. Kimi 
araba şeklinde, kimi tek kolla çalışan 
imalat robotu, kimi ağır yük taşıyan 
tekerlekli, kimi dört, kimi iki ayaklı, kimi 
ise uçabilen, yüzebilen robotlar olacak. 
O aşamada insan-robot birliktelikleri 
dahi söz konusu olacak” açıklamasını 
yaptı. Pandemi döneminde lojistik 
firmalarının hiç olmadığı kadar iş 
yüküyle karşı karşıya kaldıklarını, 
kârlılıklarıyla her gün yeni rekorlar 
kırdıklarını da dile getiren Aykut; 

“Online alışveriş siteleri her yaştan 
insanın kullanabildiği ve araba dahil her 
şeyin satıldığı, 24 saat açık pazarlara 
evrildi. Sağlık ürünleri ise dezenfektan 
malzemelerinden, cerrahi maskelere, 
suni solunum cihazlarından uzaktan 
teşhis kitlerine kadar en çok aranılan 
nesneler haline geldi. Ortama en çabuk 
adapte olan sektörlerin başında tekstil 
sektörü geliyor. Çünkü daha önce ne 
üretirse üretsin, atölyeler; hızla sağlık 
maskeleri, koruma tulumları üretir 
hale getirilebildiler. Bunu her sektör 
için söylemek zor” şeklinde konuştu. 
İnternet altyapısı, iletişim, online hizmet 
platformu sağlayıcılarının talepleri 
karşılamakta zorlandıklarını ve bütün 
bunların bize artık kol gücünün yerini 
otomasyonun beklediğimizden daha 
hızlı alacağını gösterdiğini ifade eden 
Aykut; robotlar, sensörler, yapay zekâ, 
sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklikten 
yararlanamayan sektörlerin hızla 
kaybolacağını da belirtti. Aykut’a göre; 
otomasyon her yere hâkim olacağı gibi, 
kendini hızla zaman ve zemine adapte 
edebilen yapıdaki atölyeler, üretim 
bantları, hizmet sağlayıcılar piyasada 
ayakta kalmayı başaracak.

“DURUMA EN ÇABUK TEKSTIL 
SEKTÖRÜ ADAPTE OLDU”

DR. MUSTAFA AYKUT Fütüristler Derneği Başkanıkişinin market alışverişini mümkün 
oldukça dışarı çıkmadan yapmaya özen 
göstermesi, sanal market trafiğinin yüzde 
251 artmasını sağladı.

Koronavirüs salgını lojistik sektörünü 
de etkiledi. Birçok ülkenin Mart-Nisan 
ve Mayıs aylarında sınırlarını kapatması 
üzerine bu dönemde yeni alternatif 
planlar devreye sokuldu. Mesela 
Türkiye, İran-Irak sınırlarında üretim 
ve ihracatın devam etmesi için, insan 
teması olmayan ‘Temassız Ticaret’i 
hayata geçirdi. Böylece ticaretin etkin 
ve güvenli bir şekilde devamı sağlandı. 
Ayrıca, oluşturulan tampon bölgede 
konteyner, dorse ve şoför değişimiyle 
mal değişimi yapıldı. Türk Sanayicileri 
ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) 
Başkanı Simone Kaslowski de Türk 
lojistik sektörünün bu dönemden 
alnının akıyla çıktığını belirtti ve şunları 
söyledi: “Türkiye’nin lojistik açıdan 
Avrupa’ya yakınlığı sebebiyle güvenilir 
bir kaynak olduğunu görüyoruz. Ayrıca, 
altyapımız ve genç nüfusumuz, Ar-Ge’ye 
yatkınlığımız bizim güçlü yanlarımız. 
TÜSİAD olarak, önümüzdeki dönemde 
Avrupa ile olan ilişkilerimizi biraz daha 
sağlam temeller üzerine kurabilirsek, 
daha iş birlikçi ve Gümrük Birliği 
anlaşmasının müzakerelerini tekrar 
başlatabilirsek, farklı sektörlere de 
Gümrük Birliği’ni açabilirsek Türkiye’nin 
önünde çok önemli bir fırsat olduğunu 
düşünüyoruz.”
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Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görülmesinin 
ardından gözler, talebi yoğun şekilde artan tıbbi 

malzemelere çevrilmişti. Kimya sektörünün de 
kapsamında bulunan ve bu dönemde en çok 

ihtiyaç duyulan maske, eldiven, dezenfektan ve tek 
kullanımlık plastik ambalajlara talep arttı. Türk 

kimya sektörü, ihtiyaçları fazlasıyla karşıladı.

COVID-19 SÜRECI 
KIMYA ÜRÜNLERININ 

ÖNEMINI ARTIRDI

K oronavirüs salgınının dünyada 
yayılmasıyla birlikte, insanların 
kişisel hijyen konusunda aldığı 
önlemler, kimya sektörünü 

de kapsayan koruyucu maske, el 
dezenfektanları, eldiven gibi tıbbi 
malzemelere talebi artırdı. Bu ürünlere 
artan talep kimya sektörünün ne kadar 
hayati ve stratejik bir öneme sahip 
olduğunu da ortaya koydu. Sektörde 
özellikle bu ürünlerin üretimini ve 
ihracatını yapan firmalar, başta Türkiye 
olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinden 
gelen talep ve ihtiyaçları karşılamak için 
pandemi sürecinde çalışmalarına ara 
vermeden devam ediyor. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 
üretim seferberliği kapsamında, 100 
bin litre dezenfektan, TİM adına Sağlık 
Bakanlığı'na ve hastanelere geçtiğimiz 
aylarda teslim edilmişti. Yüz koruyucu 
siperlik ihtiyacını karşılamak üzere 
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği (İKMİB) ve Plastik 
Sanayicileri Derneği (PAGDER) işbirliği 
ile 100 bin Siperlik Türkiye Cumhuriyeti 
Sağlık Bakanlığı'na, 3 bin siperlik Gebze 
Devlet Hastanesi’ne ve 10 bin sağlık 
siperi Türk Kızılayı’na teslim edildi. 

Ayrıca; Türkiye, ABD’ye siperlik, 
dezenfektan ve 1 milyona yakın 
maske içeren tıbbi yardım gönderdi. 
Kimya sektörünün de yardımıyla 
sadece ABD’ye değil, Çin, Avusturya, 
İspanya ve Kamerun’a da tıbbi 
malzeme desteğinde bulunuldu. 
60’ın üzerinde ülkeye 10 bini aşkın 
hijyen seti yollandı. 

ETIL ALKOL SORUNU ÇÖZÜLDÜ
İstanbul Kimyevi Maddeler ve 
Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) 
Başkanı Adil Pelister, salgın sürecinde 
maske, eldiven ve dezenfektan 
haricinde kolonya, antiseptik 
mendil, ıslak mendil, kolonyalı 
mendil, tek kullanımlık plastikler 
ve ambalaj ürünleri, ilaç ve medikal 
ürünlerinin öne çıktığını belirtti. 
Ayrıca koronavirüsün ülkemizde 
görülmeye başlamasıyla birlikte 
kolonya ve dezenfektan ürünlerinde 
yaşanan yoğun talep sebebiyle bu 
ürünlerin üretiminde etil alkol sıkıntısı 
oluştuğunu dile getiren Pelister, “İKMİB 
olarak girişimlerimiz sonucunda, 
bu sorunun kısa sürede çözüme 
kavuşturulmasını sağladık” dedi. 

Bu yıl plastikler ve mamulleri 
ihracatının altı aylık dönemde 2 
milyar 855 milyon dolar olarak 
gerçekleştiği bilgisini veren İKMİB 
Başkanı Adil Pelister, “Bu ihracatın 
615,5 milyon dolarlık kısmını plastik 
ham maddeler, 2 milyar 240 milyon 
dolarlık kısmını mamul plastikler 
oluşturdu. Sektör ihracatının 
yaklaşık yüzde 77’sini mamul 
plastikler oluşturuyor. Geçen yıl aynı 
döneme göre yüzde 5,27 gerileme 
söz konusu. Ancak plastik ambalaj 
sektöründeki birim fiyat gerilemesine 
rağmen tek kullanımlık ve bazı 
ambalaj ürünlerine talep artışı 
sebebiyle toplam ihracatta değer 
bazında yüzde 1,21’lik artış oldu. 
Ayrıca plastik ambalaj sektörünün 
plastik ve mamulleri içerisindeki 
payı yüzde 42,7’den yüzde 45,6’ya 
yükseldi. Ambalaj sektörü genel 
olarak endüstriyel ve gıda ambalajları 
üretiyor. Endüstriyel ambalaj 
sektöründe temizlik mamulleri 
ve medikal sıvı ambalajlarının 
haricinde üretim yavaşlamasına 
bağlı olarak bir gerileme görüldü 
ancak tek kullanımlık ambalaj ve film 
sektöründe son dönemde önemli 
bir artış olduğunu biliyoruz. Plastik 
tek kullanımlık ambalajların hijyen 
ve toplum sağlığı açısından önemi 
anlaşıldı ve buna bağlı olarak tüm 
bu ürünlere olan talep pandemi 
nedeniyle arttı” dedi.

TEK KULLANIMLIK PLASTIK 
AMBALAJ TÜKETIMINE 

TALEP ARTTI

İKMİB Başkanı 
ADİL PELİSTER

188,4 
milyon dolar 

Dezenfektan ihracatının yılın 
ilk altı ayındaki değeri 

223,5 
milyon dolar 

Sabun ürünleri ihracatının 
yılın ilk altı ayındaki değeri
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Salgının, kimya endüstrisi ve 
plastik sektörü arasındaki bağın ne 
kadar güçlü olduğunu gösterdiğini 
söyleyen Plastik Sanayicileri Derneği 
(PAGDER) Başkanı Selçuk Gülsün, “Bu 
birlikteliğin yansımaları ile plastik 
sektöründe en çok kişisel hijyen 
ürünlerinin üretiminde karşılaşıyoruz. 
Özellikle bu dönemde kritik öneme 
sahip bu ürünlerin tedarikinin devam 
edebilmesi için alt sektör çalışanları 
ekstra mesailer ile mevcut ihtiyacı 
gidermek için çalıştılar. Salgının 
ne kadar süre ile devam edeceği 
konusunda net bir öngörü olmasa 
dahi kısa vadede medikal sektöründe 
talep artışında bir gerileme 
yaşanmayacağını söylemek mümkün. 
Ancak bu noktada salgının etkileri 
sebebiyle personel devamlılığının 
etkisinden söz edilebilir, her ne 
kadar hızlı bir artış yaşanmış olsa 
da salgının olumsuz etkileri kontrol 
altına alınamadığı için doğurduğu 
sıkıntılar bu aşamada kendini 
personel devamlılığı bağlamında 
gösteriyor. Keza ambalaj sektörü de 
toplum sağlığı açısından hijyenik 
koşulları sağlamada elzem bir rol 
oynaması sebebiyle üretimde yine 
hız kazanan alt sektörlerden oldu. 
Özellikle kolonya ve antiseptik 
solüsyon şişelerine olan talepteki hızlı 
artış sonrası sektör firmaları üretimi 
yetiştirmekte zorlandı” dedi. Pandemi 
döneminde hijyen önlemleri nedeniyle 
ambalajlı ve tek kullanımlık ürünlerin 
tüketiminin arttığı bilgisini de veren 
Gülsün, “Artık ambalajsız gıdayı kimse 
kullanmıyor. Plastik, tek kullanımlık 
dediğimiz bir sefer kullanılıp atılan 
çatal, bıçak, kaşık, tabak, bardak 
tüketiminde bu dönemde artışlar 
oldu” ifadelerine yer verdi.

PANDEMI SÜRECI, 
PLASTIĞIN ÖNEMINI 

ISPATLADI

SELÇUK GÜLSÜN
PAGDER Başkanı

DEZENFEKTAN VE KOLONYADA IHRACAT 
REKORU KIRILDI
Koronavirüsün Türkiye’de de 
görülmesiyle birlikte sektörde 
dezenfektan üretimine başlayanlar 
veya bu konuda sektöre yeni giriş 
yapanlar da oldu. Sağlık ve hijyen 
gereçleri alanındaki üretimler, 
koronavirüs günlerinde ülkeye önemli 
bir döviz girdisi sağladı. Özellikle 
dezenfektan ve kolonya ihracatı tarihi 
rekoru katlayarak kırdı. 2019  
Ocak-Haziran döneminde 11,58 milyon 
dolar olan dezenfektan ihracat rakamı 
bu yılın aynı döneminde 16 kattan 
fazla arttı ve 188,44 milyon dolara 
çıktı. Yurt içinde nisan ayında söz 
konusu ürünlerde talep yüzde 30-40 
oranında arttı. Sabun ürünleri ihracatı 
ise 2019 yılında ilk 6 aylık dönemde 
164,81 milyon dolarken, bu yıl altı aylık 
dönemde 223,56 milyon dolara ulaştı. 
Sabun ihracatı da yarı yılda yüzde 35,64 
büyüdü. Kimya sektörünün altı aylık 
ihracatı değer bazında 8 milyar 642 
milyon dolar olarak gerçekleşti.

VENTILATÖR IHRACATI DA YAPILIYOR
İKMİB Başkanı Pelister, 
Mart-Nisan aylarında 
Türkiye’deki ihtiyaçlar 
doğrultusunda etil 
alkol, dezenfektan, 
kolonya, ventilatör 
gibi kimyevi 
maddelerin ihracatına 
kısıtlamalara 
2 Mayıs’ta Resmi 
Gazete’de yayınlanan 
tebliğ ile son 
verildiğini ve bunda İKMİB’in de 
katkısının bulunduğunu söyledi. 
Bunun üzerine kimya sektörünü de 
yakından ilgilendiren bir gelişme 
yaşandı, 3 Türk firma ve ASELSAN’ın 
bir araya gelerek tamamen yerli ve 
milli imkânlarla geliştirdiği solunum 
cihazının (ventilatör) ilk ihracatı yapıldı. 
Arçelik, Biyovent, ASELSAN ve Baykar 
mühendislerince salgın döneminde 
geliştirilen yerli ve milli solunum 
cihazları, Mayıs ayında tanesi 17 bin 500 
dolardan 20 adet Litvanya’ya satıldı.

EVDE İZLEME
 (KARANTİNA)

KURALLARI

Bilgi için: www.saglik.gov.tr

KORONAVİRÜS 
ALACAĞINIZ TEDBİRLERDEN 
DAHA GÜÇLÜ DEĞİLDİR.
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Yurt dıșına çıkmayın. 
Seyahatlerinizi iptal edin
ya da erteleyin.  

Çıktıysanız, dönüște ilk on dört
günü evde geçirin.  

Aile üyelerini korumak için
evde kendinizi izole edin. 

Evde geçen süre boyunca
ziyaretçi kabul etmeyin. 

İzole edilmiș kișinin odasına
maskesiz girmeyin. 

Odanızı sık sık
havalandırın. 

İnsanlarla, özellikle yașlılar ve
kronik hastalıkları olanlarla
temas kurmaktan kaçının.  

Ellerinizi sık sık, su ve sabun ile 
en az yirmi saniye boyunca ovarak 
yıkayın.  

Kapı kolları, armatürler, lavabolar
gibi sık kullandığınız yüzeyleri su ve
deterjanla her gün temizleyin.  

Havlu gibi kișisel eșyalarınızı 
ortak kullanmayın.

Kıyafetlerinizi 60-90OC’de normal
deterjanla yıkayın. 

Bol sıvı tüketin, dengeli beslenin, 
uyku düzeninize dikkat edin. 

Evden çıkmak zorunda kalırsanız
mutlaka maske takın. 

Düșmeyen ateș, öksürük ve nefes 
darlığınız varsa, maske takarak
bir sağlık kurulușuna bașvurun.  

GÜN
KURALI

14



30 31

ÜYE RÖPORTAJI

“TARIMSAL ÜRETIMDE DIJITALLEŞME
HIZLI BIR DÖNÜŞÜM SAĞLADI”

GÜBRETAŞ GENEL MÜDÜRÜ İBRAHİM YUMAKLI

Bitki besleme sektöründe 68 yıldır öncü rol üstlenen GÜBRETAŞ, bilinçli üretimi 
yaygınlaştırmak için dijital altyapıya bağlı çalışmalarına ağırlık veriyor. 
Çiftçilere birçok alanda ilkleri sunduklarını ifade eden GÜBRETAŞ Genel Müdürü 
ve KIPLAS Yönetim Kurulu Üyesi Ibrahim Yumaklı, bu yıl en az 30 noktada 
model üretim alanı uygulaması gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

S algın sürecinde, dünyada gıda 
tedariki ve tarımsal üretimin sahip 
olduğu stratejik önemin daha iyi 
idrak edildiğini söyleyen GÜBRETAŞ 

Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, “Bu 
süreçte tarımın; sağlık sektöründen sonra 
insanların gıda güvenliği açısından faaliyete 
devam etmesi gereken sektörlerin başında 
geldiği anlaşıldı” diyor. GÜBRETAŞ 2700’ün 
üzerinde satış noktası ile salgın döneminde 
de gıda talebinin kesintiye uğramadan 
karşılanabilmesi için faaliyetlerini sürdürerek 
yoğun bir çalışma süreci geçirdi. GÜBRETAŞ 
Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, COVID-19 
sürecini ve yeni dönem hedeflerini KİPLAS 
Periyod dergisi için değerlendirdi.

Türkiye tarım konusunda hayli iddialı bir 
ülke. Küresel rekabette tarım asla önemini 
kaybetmiyor. Gübre üretimi de tarım 
sektörünün en önemli bileşenlerinden biri. 
GÜBRETAŞ bu tabloda nerede konumlanıyor?
İnsanlığın temel ihtiyaçlarından biri olan 
beslenme ve gıda talebinin karşılanabilmesi 
açısından tarım sektörü, tarih boyunca 
önemli bir role sahip oldu. Yaşanan 
endüstriyel dönüşümler, geleneksel 
yöntemlerle yapılan tarımın modern üretim 
teknikleriyle ve yeni teknolojilerle daha 
verimli hale gelmesinde önemli bir itici 
kuvvet oluşturdu. Türkiye bu konuda sahip 
olduğu mikroklima çeşitliliği ve tarımsal 
imkanlarla dünyadaki şanslı ülkelerden.

Bitki besleme sektöründe 68 yıldır öncü 
bir role sahip olan GÜBRETAŞ, Bakanlar 
Kurulu tarafından ülkemizde kimyevi gübre 
kullanımı yoluyla tarımsal verimliliğin 
artırılması amacıyla kurulan ilk şirket. 
Çiftçilerimize birçok ilki sunan şirketimiz, 
özellikle son 15 yılda bilinçli tarımı 
yaygınlaştırmaya yönelik uygulamalarıyla 

tarım alanında sosyal faydalar sağlıyor. 
İki ilde bulunan üretim tesislerimizin 
yanı sıra beş lojistik merkezi, sekiz bölge 
müdürlüğü ile Türkiye genelinde tarım 
yapılan her noktaya ulaşarak, çiftçilerin 
yüksek verimli ve üstün kaliteli tarımsal 
üretim yapabilmelerine katkı sağlıyoruz. 
2017’de başlattığımız ihracat faaliyetleri ve 
2018’de kurulan Ar-Ge merkezinin yürüttüğü 
yenilikçi çalışmalarla da tarım alanındaki 
katma değeri yükseltmek için çalışmalarımız 
sürüyor. 

Tarım ürünleri ve buna dayalı gıda sektörü 
pandemi dönemi boyunca daha da önem 
kazandı. Tarım ürünleri iç pazar payını ve 
ihracatını artırdı. Bu durum GÜBRETAŞ’ın 
yurt içindeki konumlanmasına nasıl yansıdı? 
Pandemi öncesi dönem ile bir kıyaslama 
yapabilir misiniz? 
COVID-19 salgını sürecinde, dünyada gıda 
tedariki ve tarımsal üretimin sahip olduğu 
stratejik önem daha iyi idrak edildi. Bu 
süreçte tarımın; sağlık sektöründen sonra 
insanların gıda güvenliği açısından faaliyete 
devam etmesi gereken sektörlerin başında 
geldiği anlaşıldı. Ülkeler arası etkileşimin 
olabildiğince azaldığı bu süreçte ülkelerin, 
tarım ve hayvancılıktan sağlanan ihtiyaçlar 
açısından kendilerine yetebilirliği ön 
plana çıktı. Bu durum, tarımda verim artışı 
için önemli girdilerden birini sağlayan 
GÜBRETAŞ’ın sektördeki sorumluluğunu 
artırdı.

Ülkemizde salgının ortaya çıkmasıyla 
birlikte çalışanlarımız ve paydaşlarımızın 
sağlığını korumak için tedbirler almak 
adına hızlıca eylem planı oluşturarak 
aksiyona geçtik. Aynı zamanda tarım sezonu 
olması nedeniyle üretim, satış ve tarımsal 
danışmanlık faaliyetlerini de kesintisiz 
şekilde sürdürdük. İlk hafta yaptığımız KAP 
duyurusunda, ülkemizin gıda güvenliği ve 
vatandaşlarımızın sağlığı için faaliyetlerimizi 
sürdüreceğimizi açıklayarak, çiftçilerimizin 
ihtiyaç duyduğu her türlü gübre temin için 
operasyonel faaliyetlerimizi etkin şekilde 
sürdürdük. 

Geçen 3-4 aylık salgın döneminde 
şirketimiz herhangi bir tedarik, üretim 
veya sevkiyat sıkıntısı yaşamadığı gibi 
paydaşlarına da yaşatmadı. Gübre tedariki 
ve tarımsal danışmanlık noktasında tüm 
imkanlarını seferber ederek çiftçilere 
desteğini sürdüren GÜBRETAŞ, bu zorlu 
dönemi ilk çeyrekler bazında şirket tarihinin 
satış miktarı ve konsolide ciro rekorlarına 

ulaşarak tamamladı. 2020 yılına dair 
oluşturduğumuz yol haritasındaki hedefleri 
şu ana kadar koruyarak, satış ve üretim 
noktasında beklentilerimize uygun bir 
dönem geçirdik. Gübre üretimimizi geçen 
yılın ilk çeyreğine göre yüzde 8 artışla 
tamamlarken, dönemsel bazda şirket 
tarihinin en yüksek satış sevkiyat miktarını 
gerçekleştirdik. 

Kısacası, salgın döneminde GÜBRETAŞ’ın 
faaliyetlerinde herhangi bir kesinti olmadığı 
gibi tam aksine bu sürecin ülkemiz açısından 
daha sağlıklı şekilde geride bırakılması 
için daha fazla azimle çalıştığımızı ve bu 
çabamızın güzel yansımalarını da aldığımızı 
ifade edebilirim. 

Altını özellikle çizmek istediğim bir 
diğer husus da, pandemi başlangıcından 
günümüze kadar KİPLAS’ın proaktif, her 
detayı yakından izleyen ve aksiyon alan 
kimliği ile başta şirketimiz olmak üzere 
üye olsun olmasın kimya sektöründeki 
tüm firmalar için hayati öneme sahip 
paylaşma ve yön gösterme görevini başarıyla 
yerine getirdiğinin tüm sektör paydaşları 
tarafından görülmesidir. KİPLAS’ın böylesine 
olağanüstü bir süreçte vizyonuna ve 
misyonuna uygun davranması için büyük 
çaba sarfeden değerli başkanı ve yönetim 
kurulu üyelerine teşekkür ederim.

Küresel çapta tedarik zincirinde yaşanan 
kırılmalar ve hassasiyetlerin size özellikle 
yurt dışı operasyonlarınıza yansıması nasıl 
oldu? 
2020 yılında uluslararası piyasalar ve 
tedarik zincirinin en önemli gündemi, 
COVID-19 salgınıydı. Dünyadaki gübre 
üretim tesislerinin genel olarak şehir 
merkezlerinden uzak konumda olması 
bir avantaj sağlasa da riskten uzak değil. 
Salgının zirve yaptığı İspanya’da, bir 
gübre ham maddesi madeni virüsten 
dolayı faaliyetlerine ara verirken, dünya 
piyasalarında fiyatlara etki eden en önemli 
azotlu gübre alıcılarından Hindistan’da bazı 
gübre fabrikaları tesislerini üç hafta kapattı. 
Benzer örneklere rağmen, tarımsal üretimin 
önemli girdilerinden olan kimyasal gübre 
piyasalarında bazı belirsizlikler olsa da 
korkulacak kötü bir senaryo yaşanmadı. 

Biz de uluslararası ham madde ve emtia 
tedarikiyle ilgili gerekli aksiyonları aldık. Bu 
kapsamda uluslararası piyasalardaki tüm 
gelişmeleri yakından takip ederek, tedarik 
stratejilerimizi dinamik halde tutmaya özen 
gösterdik ve başarı sağladık. Tüm operasyon 

Yıllık Katı Gübre Üretimi:

985 
bin ton

Yıllık Sıvı ve Toz Gübre 
Üretimi:

100 
bin ton

Çalışan Sayısı:

570+

2019 Konsolide Cirosu

4,34 
Milyar TL

Satış Noktası:

2700+
Ürün Çeşidi:

120+
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noktalarımız ve hem kendi ihtiyaçlarımız için 
kullandığımız hem de limancılık hizmetleri 
verdiğimiz İskenderun Tesisleri’nde 
uyguladığımız tedbirler sayesinde limancılık 
hizmetleri ve sevkiyat faaliyetlerini kesintisiz 
devam ettirdik.

Son yıllarda tüketici çapını hızla genişleten 
sürdürülebilirlik ve gıda güvenliği konuları 
salgın sürecinin de etkisiyle daha da önem 
kazandı. Bu durum, sıklıkla vurguladığınız 
bilinçli tarımı yaygınlaştırma çalışmalarınıza 
nasıl yansıdı? Yol haritası ve strateji 
planınızda değişikliğe neden oldu mu?
GÜBRETAŞ, misyon gereği bilinçli bitki 
besleme ve iyi tarım uygulamalarını 
yaygınlaştırarak tarımsal üretimde verim 
ve kaliteyi artırma amaçlı faaliyetlerini 
yıllardır sürdürüyor. Şirketimiz özellikle son 
yıllarda tüketicilerine yönelik danışmanlık 
hizmetini geliştirmek ve güncel imkanlarla 
desteklemek adına dijital iletişim kanallarına 
yatırım yapmaktaydı. Salgın sürecinde 
teknolojik hizmetlerin ne kadar isabetli 
olduğu daha iyi tecrübe edildi. Yüz yüze 
iletişimin zorlaşması ve ulaşılan tüketici 
sayısının azalmasına karşın maliyetlerin 
artması, tarımsal üreticilerin sosyal medya 
ve diğer dijital kanalları kullanımının 
yaygınlaşması bu alanda sürekli gelişimi 
zorunlu kılıyor. GÜBRETAŞ, bilinçli üretimi 
yaygınlaştırmak için gerek dijital altyapıya 
bağlı çalışmaları gerekse gerçekleştirdiği 
projelerle gelişimi dinamik olarak 
yönetmeye devam ediyor. 

Pandeminin altını çizdiği bir diğer konu ise 
teknoloji ve dijitalleşme oldu. Özellikle son 

yıllarda ağırlık verdiğiniz Ar-Ge çalışmalarınız 
nasıl gidiyor? Son yıllarda hızla gelişen 
teknolojik tarım, Türkiye’nin yeniden tarımsal 
bir atak gerçekleştirmesinde ve katma değer 
yaratması noktasında nerede duruyor? Siz bu 
konuda neler yapıyorsunuz?
Şirket olarak tarımsal üreticilerimizin 
teknolojik imkanlardan daha kolay 
yararlanmaları ve bu sürece hızlı adapte 
olmaları için uygun altyapıyı sağladığımızı 
söyleyebiliriz. Bu alanda önceki yıllarda 
başlattığımız çalışmaların faydalarını ve 
etkisini salgın döneminde görerek, her 
zaman sektörün bir adım önünde olma 
çabasının yansımasını aldık. Özellikle 
salgın döneminde Ar-Ge, teknoloji ve 
dijitalleşmenin önemi bir kez daha kavrandı. 
Şirketimiz son dört yıldır ağırlık verdiği 
teknolojik dönüşüm ve dijital altyapı 
çalışmalarını, küresel salgının etkisiyle 
hızlandırdı. Uzaktan çalışmanın planlanması 
ile salgının zorunlu kıldığı yeni teknolojilerin 
ivedilikle hayata geçtiği bu süreç, verimli ve 
sürdürülebilir şekilde yönetildi. 

Salgın sürecinde dijitalleşme, tarımsal 
üreticiler için hızlı bir dönüşüm sağladı. 
Çiftçilerimize, ziraat mühendislerimiz 
aracılığıyla sahada verdiğimiz desteğin 
yanı sıra mobil, web ve sosyal medya gibi 
mecralardan da tarımsal danışmanlık 
hizmeti sağlandı. Özellikle uzmanlarımızın 
birikimleriyle geliştirdiğimiz etkili gübreleme 
metodlarını, tarımda verime ulaşmanın yolu 
olarak teknolojik ortamlara taşıdık. Bitki 
besleme sektörünün ilk mobil uygulaması 
GÜBRETAŞ EGP, (Etkili Gübreleme Programı) 
birçok farklı ürüne özel olarak hazırlanmış 
gübreleme programları içeren özelliğiyle 
büyük ilgi gördü. Diğer yandan Ar-Ge 
çalışmaları kapsamında Mayıs 2018’de 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 
onaylanan GÜBRETAŞ Ar-Ge Merkezi, 28 
çalışanı ve devam eden beş projesi ile 
çalışmalarını sürdürüyor. 

2020 ve sonrasına dair öngörüleriniz 
nelerdir? Küresel ticaret ve ekonomi bu süreci 
nasıl tamamlayacaktır? Bu süre zarfında 
yeni yatırım ve istihdam çalışmalarınız söz 
konusu mu?
Devletimizin aldığı önemli tedbirler ve 
milletimizin gösterdiği duyarlılık sayesinde 
2-3 aylık dönemde küresel salgının 
ülkemizdeki etkileri kontrollü şekilde 
hafifletildi. Devam eden küresel salgınının 
bundan sonraki dönemde ülkemiz ve dünya 
ölçeğinde etkilerini şimdiden öngörebilmek 

zor. Yeni şartların ne kadar süreceği ve nasıl 
devam edeceği de belirsiz fakat bu dönemde 
artık toplumsal sağlık tedbirlerinin elden 
bırakılmadığı bir “yeni normal”in oluşacağı 
muhakkak. Bu dönemde salgınla ilgili yeni 
bir dalga yaşanmaması için devletlerin yanı 
sıra şirketlerin, çalışanların ve tüm bireylerin 
sosyal mesafe, maske kullanımı ve hijyen 
kurallarına uyması büyük önem taşıyor.

Şirketimizin toplumun gıda ihtiyacının 
karşıladığı bir alanda faaliyet gösteriyor 
olması, görev ve sorumluluğumuzu artırıyor. 
Bu nedenle faaliyet gösterdiğimiz kimyevi 
gübre sektörünün, tarımsal üretimin 
artış göstermesine bağlı olarak diğer 
sektörlere nazaran salgın sürecinden daha 
az etkileneceği söylenebilir. Toplumsal 
ihtiyaçların başında gelen sağlıklı gıdaya 
erişim açısından ülkemizin temel taşlarından 
olan tarımsal üreticilerin, insanların gıda 
ihtiyacını karşılamak amacıyla aynı gayretle 
üretimi sürdüreceğini öngörüyoruz. 2020’de 
tesis yatırımlarımızı hızla devam ettirmeyi ve 
toplam 267 milyon TL’lik yatırım bütçesiyle 
şirket tarihinin bu alandaki rekoruna 
ulaşmayı hedefliyoruz. Bu yatırımlar ile 
üretim çeşitliliği ve maliyet avantajlarımızı 
artırmak; tarım sektörü, çiftçilerimiz ve 
ülke ekonomisi için katma değer üretmek 
arzusundayız. 

GÜBRETAŞ olarak üretim ve istihdam 
konularında küresel pandemi sürecinin 
olumsuz etkilerinin azaltılması için ne tür 
tedbirler aldınız? 
Salgın sürecine başından itibaren ciddiyetle 
yaklaşan ve en hızlı aksiyon alan şirketlerden 
biri olduk. Öncelikle ülke genelindeki 
tüm birimlerimizde koordinasyonun 
tek bir kanaldan sağlanmasına yönelik 
çalışma ekibi oluşturuldu. Ekip, dünyada 
ve ülkemizdeki güncel verileri dikkate 
alarak, bulaşıcı hastalıklarla ilgili tedbirlerin 
faaliyet alanlarımızda uygulanmasıyla ilgili 
yöntemleri içeren bir eylem planı oluşturdu. 
Eylem planı kapsamında, çalışanlarımızda 
farkındalık oluşturmak için bilgilendirme 
eğitimleri ve yayınlar gerçekleştirildi. 

Çalışanlara maske, kolonya, dezenfektan 
gibi koruyucu hijyen ürünleri dağıtıldı. 
Türkiye genelindeki çalışma alanlarımızda 
periyodik hijyen ve sterilizasyon çalışmaları 
yapıldı. Tesis girişlerinde ateş ölçümü, 
maske kullanımı ve sosyal mesafeye 
özen gösterildi. Sağlık Bakanlığı’nın 
açıklamaları doğrultusunda, risk 
grubundaki çalışanlarımızın sağlık ve 

güvenliğini sağlama amaçlı evden çalışma 
uygulamasına geçildi. Fabrikalarımızda 
üretimin devam etmesi için iş güvenliği ve 
işçi sağlığı amacıyla gerekli aksiyon planları 
hayata geçirildi. Önümüzdeki dönemde de 
gelişmeleri yakından takip edip çalışma 
alanlarında alınan önlemleri sürekli gözden 
geçirerek, herhangi bir olumsuzluğun 
yaşanmaması için maksimum çabamızı 
sürdüreceğiz.

Yönetim ekibi içinde yer aldığınız KIPLAS’ın, 
kimyevi gübre sektörü için önemini nasıl 
ifade etmek gerekir?
KİPLAS’ı salt toplu iş sözleşmesi bağlamında 
düşünmek; kimya sektöründeki önemini, 
işletme ve işveren problemlerine katkısını, 
ulusal ve uluslararası düzeyde network’ler 
ile üyelerinin en iyi şekilde bilgilenmesini ve 
temsil edilmesini, toplamda da üyelerinin 
ekonomik ve sosyal rekabet koşullarına her 
an hazır olmasını sağlayacak hizmet sunma 
gayretini ıskalamak olur. 

Özellikle 2018 ve sonrasında yaşanan 
süreçte, Türkiye için sanayi üretiminin ve 
katma değer üretmenin ne kadar önemli 
olduğu görüldü. Genelde tüm sektörler 
özelde de bizim sektörümüzü kapsayan 
kimya sektörü için; düşük maliyetli ve kaliteli 
üretim yapmak, hem üreten hem de tüketen 
olarak insanı odak noktasına almak, ürün 
ve çevre perspektifinde stratejilere ve kabul 
görmüş uygulamalara sahip olmak, olmazsa 
olmaz bir gerçekliktir. Bu açıdan bakıldığında 
çevre, güvenlik, sağlık ve endüstriyel riskler 
konusu uluslararası rekabet, haksız rekabet 
ve çevre dostu olma boyutuyla da tüm 
dinamiklerin doğru algılanması açısından 
KİPLAS büyük öneme sahiptir. İçinde 
bulunmaktan onur duyduğum dinamik 
yönetim ekibiyle hiç yorulmadan değişime 
ayak uyduran ve destekleyici bir paydaş 
olarak KİPLAS’ın, sektörümüze büyük bir 
değer kattığı inancındayım.

ÜYE RÖPORTAJI

Üreticilere farkındalık kazandırmak 
için düzenlenen çiftçi eğitim 
toplantılarında, toprak analizi ve 
bilinçli bitki beslemenin tarımsal 
üretim açısından önemine 
vurgu yaparak, tarımda bilginin 
gücünü artırmayı hedefliyoruz. 
Bu konuda üreticilerin istedikleri 
zaman uzmanlarımızdan 
bilgi desteği alabildiği 'Üretici 
Danışma Hattı’ ve 'Whatsapp 
Danışma Hattı’ ile verilen 
ücretsiz tarımsal danışmanlık 
hizmetleri kapsamında, geçen 
yıl yaklaşık 4,500 noktada 42 
binden fazla tarımsal üreticiye 
ulaştık. 2019’da Türkiye genelinde 
üç binden fazla noktada arazi 
gözlem ve reçetelendirme 
çalışması gerçekleştiren ziraat 
mühendislerimiz, sekiz binden 
fazla üreticiye arazisinde birebir 
bilgi desteği verdi. 1.500’den fazla 
noktada düzenlediğimiz eğitim ve 
bilgilendirme toplantılarına ise 32 

BILINÇLI TARIMI 
YAYGINLAŞTIRMAK 

IÇIN TARIMSAL 
ÖĞRETIME 
ÖNCÜLÜK 
EDIYORUZ

Salgın sürecinde 
çiftçilerimize, mobil, 

web ve sosyal medya 
gibi mecralardan da 

tarımsal danışmanlık 
hizmeti sağlandı. 

Özellikle uzmanlarımızın 
birikimleriyle 

geliştirdiğimiz etkili 
gübreleme metodlarını, 

tarımda verime ulaşmanın 
yolu olarak teknolojik 

ortamlara taşıdık.

bine yakın üretici ile ziraat mühendisi katılım 
sağladı. Düzenlediğimiz tarla ve bahçe günü 
etkinliklerinde 4.600 civarında üretici, model 
üretimi alanı uygulama sonuçlarını yerinde 
görüp inceleme imkanı buldu. Yıllardır farklı 
illerde model üretim alanları kuruyoruz. 
2018’de 18 noktada yapılan uygulama, 
2019’da 27 noktaya ulaştı. Bu yıl ise en az 
30 noktada model üretim alanı uygulaması 
gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Model üretim 
alanlarından alınan verim ve kalite sonuçları, 
bölge ve ülke ortalamasının üzerinde 
seyrediyor. GÜBRETAŞ olarak çiftçilerimizin 
işlerinde bilinçlenmesini ve bereketli 
bir hasat elde etmelerini önemseyerek 
faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.
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DIJITAL DÖNÜŞÜM IŞ HAYATINI 
NASIL ŞEKILLENDIRECEK?

Avrupa Işçi Sendikaları Konfederasyonu (ETUC), Avrupa Iş Dünyası 
Konfederasyonu (BusinessEurope), Avrupa KOBI Birliği (SME United) ve Avrupa 
Kamu Hizmet Sağlayıcıları Merkezi (CEEP), Haziran’da yapılan zirve sonucunda 
Dijitalleşme Çerçeve Anlaşması’nı kabul etti. Anlaşma, dijital değişime kapsayıcı 
bir yaklaşım getiriyor. Çerçeve Anlaşma sonucunda ortaya çıkan başlıklara göre; 
otomasyon, yapay zekâ ve robot teknolojileri kullanılan üretim yöntemlerinin 
yanı sıra iş hayatında çalışma şekillerinin gelecekte daha hızlı bir şekilde 
değişeceği konusunda mutabakata varıldı. Biz de çerçeve anlaşmada öne çıkan 
başlıkları KIPLAS Periyod okurları için derledik.
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Ekonominin dijital dönüşümü, iş 
dünyası ve genel olarak toplum 
için büyük etkileri olan çok 
yönlü bir konu olarak AB üyeleri 

ve sosyal taraflarca detaylı şekilde ele 
alınıyor.

Dijital dönüşüm, işverenler, çalışanlar 
ve iş arayanlar için yeni iş fırsatları, 
artan üretkenlik, çalışma koşullarındaki 
iyileştirmeler, yeni çalışma biçimleri ile 
hizmet ve ürün kalitesinin iyileştirilmesi 
açısından açık faydalar sağlıyor. Genel 
olarak, doğru stratejilerle istihdamın 
büyümesine ve korunmasına yol açıyor.

Bu dönüşüm sırasında bazı işler 
ortadan kalkacağı veya değişeceği için, 
yeni dönem çalışanlar ve işletmeler 
açısından zorluklara da neden oluyor. 
Dijital çağda çalışanların ve işletmelerin 
yeni becerilerle donatılması zaruri hale 
geliyor. Ayrıca iş organizasyonunun 
yeniden yapılandırılması, özel hayat ve 
çalışma hayatı dengesinin ve teknolojiye 
erişimin artırılması gibi konular ön 
plana çıkıyor. KOBİ’lerin gelişimine 
olanak sağlamak üzere bu işletmelerin 
dijitalleşmeden en fazla istifade edecekleri 
özel politikalara da ihtiyaç duyuluyor.  

PAYDAŞLAR ORTAKLIK KURMALI
Geçiş sürecinde işverenler ve işçilerin 
karşılıklı faydalandığından emin olmak 
için işgücü piyasasını, eğitim, öğretim 
ve sosyal koruma sistemlerini buna 
uyarlamak gerekiyor. Burada Avrupa 
Birliği ve hükümetlerin, işverenlerin ve 
çalışanların fırsatları kavramasına ve 
zorluklarla başa çıkabilmeleri için uygun 
çözümler sunması adına oynayacağı 
önemli roller var. 

Ayrıca, iklim ve çevresel etkileri de 
dikkate almak gerekiyor. İşverenlerin, 
çalışanların ve temsilcilerinin, fırsatlardan 
en iyi şekilde yararlanmaları ve bir 
ortaklık kurarak zorluklarla başa çıkmaları 
sağlanmalıdır. 

ETUC, BusinessEurope, SME United 
ve CEEP’in kabul ettiği çerçeve anlaşma 
sonucunda ortaya çıkan başlıkların 
ana amacını ise şunlar oluşturuyor: 
Dijital dönüşümden kaynaklanan iş 
dünyasındaki fırsat ve zorluklarla ilgili 
olarak işverenlerin, çalışanların ve 
temsilcilerinin farkındalığını ve bilgi 
seviyelerini artırmak. Mevcut girişimleri, 
uygulamaları ve toplu sözleşmelerini 
göz önünde bulundurarak, işverenleri, 
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İş organizasyonunu, 
gerektiğinde, dijital iş 

cihazlarının kullanımından 
kaynaklanan işin sürekli 
dönüşümüne uyarlamak 
işverenlerin ve işçilerin 

yararınadır. Bu tür cihazları 
kullanırken işçilerden 

beklentiler konusunda açıklığa 
ulaşmak, üye devletlerde uygun 

seviyelerde toplu pazarlık ile 
desteklenebilir.

İşyerlerinde dijital cihazların, 
araçların varlığı veya tanıtımı, işi 
işverenlerin ve işçilerin yararına 

esnek bir şekilde organize 
etmek için birçok yeni fırsat 
ve olanak sağlayabilir. Aynı 

zamanda, hem çalışma süresi 
boyunca hem de ötesinde işin 

ve kişisel zamanın tanımlanması 
çevresinde riskler ve zorluklar 
yaratabilir. İşle ilgili her açıdan 

çalışanların güvenliğini ve 
sağlığını korumak işverenin 

görevidir. Böylece işverenlerin 
ve çalışanların, tanımlanmış 

haklar, sorumluluklar ve 
görevler sistemiyle güvenli ve 
sağlıklı bir çalışma ortamında 

çalışılması sağlanmış ve iş 
yerinde bir kültür oluşturulmuş 

olunur. Bu alanda dijital 
cihazların kullanımı ile ilgili 

olarak çalışanlara ve işverenlere 
eğitim verilmesi, rehberlik 

sağlanması, çalışma sürelerine 
ilişkin olarak cihaz kullanım 

alanlarının uygun politikalarla 
tespit edilmesi gibi tedbirler 

tavsiye edilmektedir.

Yapay zekânın (AI) yarının çalışma 
dünyası üzerinde önemli bir 

etkisi olacağı şüphe götürmez bir 
gerçek. Bugün Avrupa’daki çoğu 
işletme, iş süreçlerini optimize 
etmek veya yeni iş modelleri 

oluşturmak için yeni AI tabanlı 
olasılıkları kullanmanın ilk 

aşamalarında bulunuyor. Bu çıkış 
noktasında, ekonomik başarı ve 
iyi çalışma koşulları için AI veya 

Makine Öğrenmesi (Machine 
Learning) sistemlerini araştırmak 

da büyük önem taşıyor.
Yapay zeka sistemleri ve 

çözümleri, işletmenin 
verimliliğini ve işgücünün 

refahını artırmak için değerli bir 
potansiyele sahipken, insanlar, 

işletmenin farklı bölümleri, 
makineler ve insanlar arasında 

daha iyi bir görev tahsisi de 
sağlamak gerekiyor. Diğer 

taraftan bir işletmenin, yapay 
zekâ sistemlerinin işyerindeki 

insan faktörünü tehlikeye 
atmadığından emin olması 

gerekiyor. İnsanların, makineler 
ve yapay zekâ üzerindeki 

kontrolü işyerinde garanti 
edilmeli, bu uygulamaları 

kullanması desteklenmelidir. 
Yapay zeka ile ilgili insanların 

kontrol etmesi ilkesi izlenmeli ve 
herhangi bir zarar doğmayacak 
şekilde planlama yapılmalıdır. 
Yapay zeka konusunda özel bir 
risk değerlendirilmesi tavsiye 

edilmektedir. 

Dijital teknoloji ve yapay zekâ 
gözetim sistemleri, veri işleme 

ile birlikte, çalışma ortamını 
güvence altına alır, sağlıklı 

ve güvenli çalışma koşulları 
sağlar, kurumsal verimliliği 

artırma imkânı sunar. Bununla 
birlikte, aynı zamanda, özellikle 

kişisel izleme durumlarında, 
insanın onurunu tehlikeye atma 

riskini de taşırlar. Bu, çalışma 
koşullarının bozulmasına ve 

işçilerin kötü etkilenmesine yol 
açabilir. Şeffaflığın sağlanması 
ve kişisel verilerin işlenmesine 

ilişkin açık kurallar, müdahaleci 
izlemenin kötüye kullanılması 

riskini ortadan kaldırır. 
Anlaşma ile sosyal tarafların 
özellikle toplu sözleşmeler 
vasıtasıyla kişisel verilerin 

güvenliği noktasında tedbirler 
alabilecekleri hatırlatılmaktadır. 

Buradaki temel hedef, mevcut 
ve gelecekteki çalışanları ve 

işletmeleri sürekli öğrenmeye 
ve uygun becerilere sahip olarak 
hazırlamak, fırsatlara açık olmak 

ve çalışma hayatındaki dijital 
dönüşümün zorluklarıyla başa 

çıkmak olarak özetlenebilir. 
Ayrıca, işverenlerin dijital 

teknolojiyi olumlu kullanması 
ile inovasyon ve üretkenliği 
artırması, işletmelerin uzun 

vadeli olmasını ve çalışanlarının 
daha iyi çalışma koşullarına 

kavuşmasını sağlar. İşletmelerin 
modern dünyada rekabetçi 

kalabilmeleri için çalışanlarının 
dijital teknolojiye ayak 

uydurması bekleniyor. İstihdam 
güvencesinin sağlanması 

konusunda ulusal, sektörel 
ve işletme düzeyinde dijital 
beceri açıklarını kapatacak 

beceri yükseltme (upskilling) 
programlarının sosyal 

tarafların ve işletmelerdeki 
İK yöneticilerinin katılımı 

ile oluşturulması ve 
desteklenmesi tavsiye 

edilmektedir. Programların 
sadece dijitalleşme ile 

sınırlandırılmaması, iletişim, 
duygusal zeka gelişimi gibi 

konuları da kapsaması 
önerilmektedir. Hayat boyu 

öğrenme ve toplumdaki 
sürekli öğrenme kültürünün 

geliştirilmesi de burada önem 
taşımaktadır. Anlaşmada, 

çalışanlara sağlanacak eğitim 
imkanlarının finansmanı 

konusunda esnek bir yaklaşım 
sergilenmiş olup, her ülkenin 
endüstri ilişkileri sistemi veya 
uygulamaları dikkate alınarak 

bu eğitimlerin finanse edilmesi 
öngörülmüştür. 

BAĞLANTI ŞEKILLERI VE 
BAĞLANTI KESME

DIJITAL BECERILER VE 
ISTIHDAM GÜVENCESI

YAPAY ZEKÂ VE INSANLARIN 
KONTROLÜNÜN TEMIN EDILMESI

INSAN ONURUNA SAYGI 
VE IZLEME

çalışanları ve temsilcilerini bu fırsatlardan 
yararlanmaya teşvik etmek. İşverenler, 
çalışanlar ve temsilcileri arasında bir 
ortaklık yaklaşımının teşvik edilmesi. 
Dijital teknolojinin çalışma hayatına 
entegrasyonu, çalışanların desteklenmesi 
ve verimliliğin artırılması için insan odaklı 
bir yaklaşımın geliştirilmesini sağlamak.

IŞ ORGANIZASYONU
Çalışma organizasyonu, bir 
organizasyondaki çalışma görevlerinin ve 
otoritenin dağılımı ve koordinasyonudur. 
İş organizasyonu, görevlerin bir 
kuruluştaki bireyler arasında dağıtılması 
ve daha sonra nihai ürün veya hizmeti elde 
etmek için bunların koordine edilmesidir. 
Çalışma organizasyonu ya da yapısı, kimin 
ne yaptığını, ekipler halinde olsun ya da 
olmasın, kimin ne işten sorumlu olduğunu 
ortaya koyar.

ÇALIŞMA IÇERIĞI VE BECERILER
Çalışma içeriği, dijital teknolojinin işin 
içeriği üzerindeki etkisi ve etkileşimde 
bulunmak için gerekli beceriler ile ilgilidir. 

Dijital dönüşüm, 
işverenler, çalışanlar ve 
iş arayanlar için yeni iş 
fırsatları, artan üretkenlik, 
çalışma koşullarındaki 
iyileştirmeler,
yeni iş düzenleme biçimleri 
ile hizmet ve ürün 
kalitesinin
iyileştirilmesi açısından 
açık faydalar sağlıyor.

Özerklik, tutarlılık, değişim, iş yükü, bilgi, 
rolün netliği gibi unsurları dikkate alır.

ÇALIŞMA KOŞULLARI
Çalışma koşulları, çalışma ortamını 
yani sağlık, güvenlik gibi çalışanların 
istihdam şart ve koşullarını ifade eder. 
Çalışma süresi, dinlenme süreleri, iş 
yerleri, çalışma-yaşam dengesi, izin 
sistemleri, eğitim ve öğrenme fırsatları, 
değerlendirme mekanizmaları gibi 
konuları da kapsar.

ÇALIŞMA ILIŞKILERI
Çalışma ilişkileri veya kişiler arası 
ilişkiler, çalışanların performansı ve 
esenliği üzerinde bir etkiye sahiptir. 
Bunlar, çalışanların kendi aralarındaki 
ilişkiler ile çalışanlar ve işletme 
arasındaki sosyal etkileşimi kapsar. 
Müşteriler ve diğer üçüncü taraflarla 
ilişkiler de bunun bir parçasıdır. İlişkilerin 
kalitesini, yönetim tarzını, şiddet veya 
tacizin ortaya çıkması, çatışma yönetimi, 
destek prosedürleri ve mekanizmalarını 
dikkate almak önemlidir.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM
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KARİYER

“GELECEĞI YENIDEN INŞA ETMEK IÇIN HIZ 
KAZANACAĞIMIZ BIR DÖNEME GIRIYORUZ”

TÜPRAŞ İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRÜ AHMET AKSOY

Tecrübe edilen pandemi döneminin, şirketlerin sosyal bir kurum haline 
dönüşmelerinin önünü açacağını düşünen Tüpraş Insan Kaynakları 
Direktörü Ahmet Aksoy, “Bugüne dek kurumlar çalışanlardan bağlılıklarıyla 
ilgili olumlu sonuçlar duymak isterken, bugün çalışanlar kurumlarından 
kendilerine bağlılıklarını duymak isteyecekler. Üstelik bu bağlılık sadece 
kendileri için olmayacak. Ailelerine, topluma ve bulundukları ekosisteme 
bütünsel bir iyilik bakış açısıyla yaklaştıklarını bilmek isteyecekler” diyor.

Türkiye’nin enerji ihtiyacında önemli 
bir role sahip olan Tüpraş, pandemi 
sürecinde çalışanlarının sağlığını 
en üst seviyede koruyarak ülkenin 

enerji ihtiyacını kesintisiz sağlamayı başardı. 
Salgının ilk gününden itibaren bir araya 
gelen Tüpraş COVID-19 Kriz Masası, Dünya 
Sağlık Örgütü başta olmak üzere Sağlık 
Bakanlığı, bilim insanları ve Koç Holding Kriz 
Merkezi’nin yönlendirmelerini dikkate alarak 
adımlarını belirledi. Süreçteki İK yönetimi 
deneyimlerini ve değişim öngörülerini 

paylaşan Tüpraş İnsan Kaynakları Direktörü 
Ahmet Aksoy; “Üretim devamlılığını 
sağlamak için 3’lü vardiya sisteminden 
2'li vardiya sistemine geçerek 12 saatlik 
çalışma düzenleri oluşturduk. Olası 
büyük yayılımlarda üretimin devamlılığı 
için rafineriler arası çapraz ve paralel 
değerlendirmeler ile yedekleme planlarımızı 
hazırladık. Rafinerilerde olası bir karantina 
durumunda üretimin aksamadan devam 
edebilmesi için geçici yaşam alanları 
oluşturduk. Rafineri sahalarımızda görev 

alan çalışma arkadaşlarımıza ve süreci en 
iyi şekilde organize etmemize destek olan 
Petrol-İş Sendikamıza çok teşekkür ederim” 
dedi.

Pandemi süreci insan kaynakları 
yönetiminde nasıl bir tecrübe kazandırdı, 
nasıl bir süreç yönetiyorsunuz? 
Koronavirüs salgını insanların hayata 
bakış açısını, iletişim ve çalışma şeklini 
değiştirerek derinden etkileyen bir kriz oldu. 
Şirketler ve çalışanlar, yeni şartlara çok 
kısa bir sürede ayak uydurmak durumunda 
kaldı. Herkes için hem büyük bir sınav hem 
de büyük bir tecrübe oldu. Yaşadığımız 
bu süreç, dijitalleşmenin, işbirliği içinde 
çalışmanın ve hızlı adapte olabilme 
becerisinin ne kadar önemli olduğunu 
bir kez daha ortaya koydu. Uzaktan 
çalışanların kaygı ve motivasyon seviyelerini 
anlamaya çalıştık, teknolojiyi kullanarak 
çalışmalarımızın aksamadan devamı gibi 
konularda önemli kazanımlar elde ettik. 
Ayrıca; hızlı ve etkin karar alma, kararların 
sorumluluğunu taşıma, öneri geliştirme 
ve uygulama gibi farklı alanlarda da 
çeviklik anlayışımızla çözümler ürettik. Koç 
Holding ve Tüpraş İK olarak bu dönemde 
çalışma arkadaşlarımıza çok sık ve çeşitli 
bilgilendirmeler, online eğitimler sunarak 
hem bilgili kalmalarını hem de öğrenerek 
davranış geliştirmelerini sağlamaya çalıştık. 
Koç Holding İK ekibine bu zorlu süreçte 
yönlendirmeleri ve verdikleri destekler için 
çok teşekkür ediyorum. 

Liderlerimize, çalışma arkadaşlarımıza ve 
ebeveynlerimize uzaktan çalışma kılavuzları, 
online eğitimlerle evde bireysel gelişim, 
bilinçli farkındalık seansları, izolasyon 
ortamında sağlıklı ve dinç kalabilmek, aile 
içi ilişkileri yönetebilmek, dijital teşekkür 
ve takdir platformu gibi uygulamalarımızı 
bütünsel olarak ele aldık. Belirsizlik dolu 
günlerde çalışma arkadaşlarımızın ve 
ailelerinin stres seviyesini azaltmalarına 
yardımcı olmak ve sosyal izolasyonun 
negatif etkilerini birbirimize destek vererek 
gidermeye çalışmak amacıyla “Birlikte 
Mutlu ve Umutlu” konseptini geliştirdik. 
Bu konseptin içinde yer alan sağlıklı zihne 
sahip olma, sosyalleşme ve birbirimizi 
takdir etme başlıklarıyla çalışanlarımıza 
ulaşmayı amaçladık. Salgın öncesinde 
başladığımız çalışmalarımızın hiçbirini 
askıya almadık, mevcut koşullara göre 
adapte ederek ve çalışanlarımızla daha sık 
iletişim kurarak İnsan Kaynakları Geliştirme 

projelerimize devam ettik. Bizim için en 
önemli konu, çalışanlarımızın aileleri ile 
birlikte bu dönemi sağlık ve güven içinde 
atlatmalarıydı ve bunu da başarabildiğimizi 
düşünüyorum.

Çalışma hayatı açısından “Yeni normal” 
kavramı nasıl bir dönüşüm getirecek?
Yeni normali dört ay öncesine dönüş olarak 
görmüyorum. Bu dönem geleceği yeniden 
inşa etmek için hız kazanacağımız ve krizleri 
fırsata dönüştürebileceğimiz bir zaman. Bu 
dönemde belirsizlikleri anlamak, değişime 
adapte olmak hatta değişime yön vermek 
için adımlar atabileceğimizi düşünüyorum. 
Merkeze insanı koymak, insanın bir bütün 
olarak iyiliğini düşünen uygulamaları hayata 
geçirmek, kendilerini güvende hissettikleri 
bir çalışma ortamı yaratmak, müşterilerin ve 
iş ortaklarımızın yaşadığı durumu anlayarak 
empati yapmak; değişen duygu, tutum 
ve davranışlara uygun çözümler sunmak 
önceliğimiz olmalı. Bunun için çalışanlardan 
sıcağı sıcağına ihtiyaç ve önerilerini almak, 
bu dönemde kurumların sosyal bir kurum 
haline dönüşmelerinin önünü açacaktır. 
Bugüne dek kurumlar çalışanlardan 
bağlılıklarıyla ilgili olumlu sonuçlar duymak 
isterken, bugün ise çalışanlar kurumlarından 

Pandemi sürecinin öğrencilerin staj 
sistemlerinde de dijitel çözümleri 
beraberinde getirdiğini söyleyen 
Tüpraş İK Direktörü Ahmet Aksoy, 
kurum özelinde yapılan çalışmaları 
şöyle değerlendirdi: “Pandemi 
dönemi içerisinde kariyerlerine ilk 
adımı Tüpraş’ta atmak isteyen 4 bin 
500’den fazla öğrenci 23 Şubat - 15 
Mart 2020 tarihlerinde programımıza 
başvurdu. Pandemi süresince de 
online araçlar üzerinden yetenekleri 
ve yetkinlikleri göz önünde 
bulundurularak değerlendirilen 
öğrencilerden son aşamaya geçenler 
bugünlerde online gerçekleştirilen 
birebir mülakatların heyecanını 
yaşıyorlar.  Öğrencilerle birlikte 
olduğumuz bir diğer uygulamamız 
da staj programları. Yeni normal 
ile birlikte Ağustos ayında aramıza 

katılması planlanan üniversite 
öğrencileri yaz stajlarını online 
olarak uzaktan tamamlayacak. 
Stajlarına oryantasyon eğitimiyle 
başlayacak öğrenciler, alacakları 
grup mentorluk desteği ile Tüpraş’ı 
daha yakından tanıma fırsatı 
bulacak ve Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçları üzerinde Tüpraş’a özel proje 
fikirleri geliştirecekler. Projelerini 
geliştirirken destekleyici eğitimler 
alacak olan öğrenciler, fikirlerini 
mentorlarından ve yöneticilerden 
oluşan komiteye sunacaklar. 
Öğrenciler, bu çalışmalarının 
ardından gelecek dönem açılacak 
Nextremers Genç Yetenek 
Programı’na doğrudan aday olma 
şansı yakalayacaklar. Öğrencilerle 
buluşmayı ve fikirlerinden öğrenmeyi 
büyük bir heyecanla bekliyoruz.”

ONLINE STAJ DÖNEMI BAŞLIYOR

Araştırmalar, esnek 
çalışma sistemleri, 

mobilite ihtiyacı, farklı 
kontrat yöntemleri 

ve karma çalışma 
yöntemleriyle 

insan-makine işbirliğiyle 
oluşan çalışma 

ortamları daha hızlı bir 
şekilde hayata geçecek.
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kendilerine bağlılıklarını duymak 
isteyecekler. Üstelik bu bağlılık sadece 
kendileri için olmayacak. Ailelerine, topluma 
ve bulundukları ekosisteme bütünsel bir 
iyilik bakış açısıyla yaklaştıklarını bilmek 
isteyecekler. 

Çalışan deneyimini COVID-19 sonrasında 
değişen ihtiyaçlara göre yeniden tasarlama 
yoluna gitmemiz kaçınılmaz olacak. 
Araştırmalar, esnek çalışma sistemleri, 
mobilite ihtiyacı, farklı kontrat yöntemleri ve 
karma çalışma yöntemleriyle insan-makine 
işbirliğiyle oluşan çalışma ortamlarının 
daha hızlı bir şekilde hayata geçeceğini 
söylüyor. Tüm bunları hayata geçirebilmek 
için elbette dijital bakış açımızı geliştirerek, 
yenilikçi dijital çözümlere yatırım yapmamız; 
datayı anlamlandırmamız, analitiği ve 
yapay zekayı işimizin bir parçası haline 
getirmemiz gerekiyor. Bu uygulamaları 
düşünürken süreçlere çevik bir bakış açısıyla 
yaklaşmamız gerektiğini düşünüyorum. 
Eski iş yapış alışkanlıklarımızın da hızlı bir 
şekilde değişeceği bir döneme giriyoruz. Bu 
dönemde dijitale yakın, çevik dönüşümü 
hızlandırdığımız; yaratıcı çözümler 
sunarak kendimizi her zamankinden 
daha fazla geliştirmeye ve yenilenmeye 
odaklanacağımız yeni normal başlıyor. Bu 
dönem aynı zamanda geleceğin çalışma 
modellerinin sinyallerini veren bir süreç oldu. 

COVID-19 sonrası dönemde çalışanların 
yetkinliklerinde ne tür değişiklikler olacaktır? 
Gelecek öngörülerimiz içinde yeni meslekler 
ortaya çıkması, bazı mesleklerin de ortadan 
kalkması hep yer alır. COVID-19 bu konularda 
hızlandırıcı bir etki oluşturacak mı? 
Değişen dünya, değişen ihtiyaçlar ve içinde 
bulunduğumuz “VUCA” dünyası diye tabir 
edilen, hızla dalgalanan-değişen, kesinlikleri 
olmayan, karmaşık ve belirsiz ortam; bizi 
gelecek odaklı bakmaya, yeni yetkinlikleri, 
iş modellerini, çalışma ortamlarını ve 
çalışan deneyimini tasarlamak için adımlar 
atmaya yönlendiriyordu. COVID-19 ile 
birlikte tahmin ettiğimiz, hazırlandığımız ve 
gelmesini beklediğimiz tüm gelecek odaklı 
yetkinlikler, küresel etkiler yaratarak çok 
hızlı bir şekilde hayatımıza girdi. 

Dünya Ekonomik Forumu’nun açıkladığı 
2020 yılı ve sonrası yetkinliklerin hala 
geçerliliğini koruduğunu düşünüyorum. Bu 
dönemde bazılarına daha hızlı ihtiyacımız 
olduğunu, bazılarını geliştirmemiz 
gerektiğini yaşayarak öğrendik. Son 
yıllarda üzerine çalıştığımız Resilience 

(dayanıklılık) yetkinliği, zorlu ve belirsiz 
durumları anlama ve baş edebilme, onlara 
uyum gösterme ve stresini yönetebilme 
özelliklerini kişiye kazandırıyor. Bu 
yetkinlik altında yatan uyum sağlama 
ve belirsizlikle baş edebilme özelliklleri 
krizden fırsatlar çıkarmamızı sağlıyor. 
Krizden fırsatlar çıkarabilmek ise karmaşık 
problemleri çözme, analitik bakış açısına 
sahip olma, kararlılık gösterme; yaratıcılık 
ve hayal gücünü kullanarak yeni geleceği 
inşa etmeyi destekleyen yetkinliklerin 
kullanımına yer açıyor. Bunları yaparken, 
kişinin dijital dünyayı iyi anlaması, verileri 
yorumlayabilmesi, yeniye karşı merak 
duyması ve değişimi tetikleyecek özgüvene 
sahip olması bekleniyor. 

Yine bu dönemde duygusal zekanın her 
zamankinden daha çok ön plana çıktığını 
gözlemliyoruz. Kişilerin kendileriyle 
ilgili farkındalık kazanması, öz disiplini, 
başkaları üzerinde yarattığı etkiyi anlaması; 
karşısındakinin duygu ve düşüncelerini 
kapsayıcı bir şekilde yaklaşması önem 
kazanıyor. Tüm bunlar kişilerin işini ya da 
ekibini uzaktan yönetirken kuracağı güven, 
işbirliği ve gelişim ortamını destekleyici 
özellikleri olacak. Yeni düzende kişinin 
fark yaratması ise pozitif bakış açısı, iç 
motivasyonunu sağlaması; başkalarını 
motive etmesiyle mümkün olacak. 

“ÖĞRENME ÇEVIKLIĞINE AYRI BIR BAŞLIK 
AÇMAK ISTIYORUM”
Öğrenme çevikliği çalışanları kurumlarının 
gelecek organizasyonlarındaki rollere 
hızlı bir şekilde hazırlanmalarını ve 
adapte olmalarını sağlayacak. Alınan 
her yeni sorumluluğun yeni bir öğrenme 
süreci olarak geçecek ve yeniye karşı 
meraklı olan, kendini geliştiren ve hayat 
boyu öğrenmeyi prensip haline getirmiş 
çalışanlar en çok aranan profiller olacak. 
Yeni meslekler dijitalleşmeyle birlikte 
daha çok konuşmaya başladığımız 
bir konu oldu. Artık, stratejik iş gücü 
planlamalarını yaparken, “Bu iş bundan 
10 yıl sonra nasıl bir şekil alacak? Ne 
gibi becerilerin edinilmesi gerekecek? 
Nasıl bir çalışma modeliyle çalışacak?” 
gibi soruları kendimize sormalı ve 
beceri geliştirme stratejilerimizi bunları 
düşünerek kurgulamalıyız. İnsan-makine 
işbirliğiyle varlıklarına devam edecek 
işler önümüzdeki günlerde karşımıza 
çıkacak. Operasyonel işlerin otomasyon 
ve yapay zeka desteğiyle yürütüldüğü, bu 

dijital altyapıları kuracak ve yönetecek 
mesleklerin doğacağını öngörüyoruz. 

Tüpraş’ta insanı ve teknolojiyi birleştiren 
bir bakış açısıyla dijitalleşme sürecini 
yönetiyoruz. Teknolojinin yoğun kullanımı, 
dijitalleşmenin hayatımıza daha yoğun 
girmesiyle her şeyin bireyselleştirilebileceği 
yönünde tüm kurumsal şirketlerin 
karşılaştığı bir değişim ihtiyacı var. Biz 
Tüpraş’ta dijitalleşirken kurumumuzun 
stratejik ihtiyaçları doğrultusunda 
çalışanlarımızın dahiliyetini sağlayacak 
şekilde uygulamalarımızı dizayn ediyor ve 
hayata geçiriyoruz. Ana stratejimiz ise iş 
yapış modellerimiz, süreçlerimiz ve çalışan 
becerilerimizle beraber geleceğe hazır bir 
organizasyon olma yolunda dijitalleşmeyi 
çok önemsiyoruz. Dijitalleşmenin yanısıra 
çevik dönüşüme, çevik akıl gelişimine 
ve çevik çalışma metodlarına çok önem 
veriyoruz. Bunun adına “Çevik İlerleme” 
adını koyduk. 

IK açısından, COVID-19 sonrası dönemde 
yeni çalışma modelleri ile ilgili öngörüleriniz 
neler? IK uygulamalarında, örneğin 
mülakatlarda, iş görüşmelerinde, işe alım 
süreçlerinde ne gibi değişiklikler olmasını 
bekliyorsunuz ? 
Esnek çalışma uygulamaları birçok şirket 
gibi bizim de bir süredir iş hayatımızın içinde 
olmakla birlikte, pandemi döneminde 
ilk kez bu kadar uzun süre ve yüksek 
bir çalışan oranıyla uzaktan çalışmayı 
deneyimledik. Gördük ki gayet verimli bir 
şekilde çalışılabiliyor. Pandemi sonrası 
dönemde de şirketler uzaktan çalışma 
şekillerini daha fazla çalışma hayatının 
içine alacak gözüküyor. Artık geleneksel 
iş yapış yaklaşımları yerini daha çevik ve 
etkin çalışma modellerine bırakıyor. Silo tipi 
organizasyonlar, çevik ve kendi kendilerine 
organize olan, sorumluluk alan network 
takımlarıyla çalışma ihtiyacını hissedecek. 
Önümüzdeki dönemde süreçlerini ve 
çalışma modellerini çok hızlı şekilde yeni 
döneme adapte edebilen şirketler fark 
yaratacak. 

Uzunca bir süredir teknolojiyi 
İK’nın birçok sürecinde kullanıyoruz ve 
teknolojinin geldiği nokta İK süreçlerimize 
önemli bir katma değer sağladı. İşe alım 
süreci dijital ve uzaktan yapılandırmaya 
en uygun süreçlerden biri ve bizde toplam 
görüşme, envanter uygulama adımlarımızı 
dijitale taşımak için tasarımlara başladık. 
Asıl amacımız bir ilana başvurudan en son 

işe girişe kadar tüm aday deneyim sürecini 
en iyi seviyeye getirerek memnuniyeti 
maksimum yapmak. Hedefimiz bundan 
sonraki dönemde de dijital altyapıyla 
birçok İK sürecini, çalışan merkezli 
İK yönetim anlayışımızla birleştirip 
çalışanımızın toplam ihtiyacını anlayıp 
kendilerine özgü çözümler geliştirmeyi 
hedefliyoruz. 

Endüstri ilişkileri ve IK yönetimi açısından 
sektörde KIPLAS belirgin bir rol üstleniyor. 
Sendikanın bu konuda yaptığı çalışmaları 
nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin için KIPLAS 
ne ifade ediyor? KIPLAS'ın pandemi süreci 
yönetimini nasıl değerlendirirsiniz?
İşveren sendikamız KİPLAS, pandemi 
dönemi boyunca aktif çalışarak gerek 
bildirgeler gerekse eğitim içerikleri 
konusunda çok yardımcı oldu. Ayrıca üye 
şirketlerin pandemi döneminde aldığı 
tedbirleri paylaşarak çok kıymetli içeriklerle 
bizleri desteklediler. 

İşveren sendikaları konfederasyonumuz 
TİSK’e de süreç boyunca kısa çalışma 
ödeneğinden faydalanmamız amacıyla 
yaptıkları destek ve bilgilendirmeler, 
COVID-19’a karşı bilgilenmemiz amacıyla 
tüm çalışanlarımız için hazırladıkları İSG 
eğitimleri ile diğer özel eğitim programları 
için çok teşekkür ederim.

Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle 
yürütülen "Enerjimiz Geleceğe; 
Kodluyorum, Modelliyorum, 
Üretiyorum" sosyal sorumluluk 
projesinin pandemi döneminde 
sosyal fayda amaçlı bir yapıya 
dönüştürüldüğünü açıklayan 
Aksoy, resmi açılışı Şubat 2020’de 
yapılan sınıfların, koronavirüs 
salgınıyla mücadele kapsamında 
koruyucu siperli maske üretimi 
yapmak üzere Tüpraş tarafından 
yeniden tasarlandığını belirterek 
şöyle devam etti: “Rafinelerimizin 
bulunduğu illerdeki 30 ortaokulda 
açtığımız “Robotik Kodlama, 
Üç Boyutlu Modelleme, Üretim 
Beceri” sınıflarında gönüllü 
öğretmenlerimiz sağlık 
çalışanları için koruyucu siperli 
maske ürettiler. Siperli maske 
üretimi, Millî Eğitim Bakanlığı 
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 
işbirliğinde, Tüpraş’ın sağladığı 
malzemelerle 30 okuldaki 60 
gönüllü öğretmenin desteğiyle 
gerçekleştiriliyor. Gönüllü 
öğretmenlerin, proje kapsamında 
okullara verilen 3D yazıcılar 
ve gönderilen malzemelerle 
evlerinde veya sınıflarda 
ürettikleri siperli maskeler, Tüpraş 
yetkilileri tarafından İl Sağlık 
Müdürlüklerine teslim edildi. 
Bu süreçte büyük emek veren, 
Kurumsal İletişim ekiplerimize 
teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca 
Milli Dayanışma kampanyasına 
desteğimizin yanında, Derince 
Devlet Hastanesi’nden gelen talep 
üzerine hastaneye bir laboratuvar 
kuruldu. Tesislerimizin bulunduğu 
Körfez/ Kocaeli, Aliağa/İzmir, 
Kırıkkale ve Batman’daki 
hastanelerden gelen maske ve 
tulum talepleri karşılandı. 

ÖĞRENCI VE 
ÖĞRETMENLERLE 

SIPERLI MASKE 
ÜRETTILER

Artık geleneksel iş yapış 
yaklaşımları yerini daha 

çevik ve etkin çalışma 
modellerine bırakıyor. 

Silo tipi organizasyonlar, 
çevik ve kendi kendilerine 
organize olan, sorumluluk 
alan network takımlarıyla 

çalışma ihtiyacını 
hissedecek.
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GÜVENLI ÇALIŞMA ORTAMI SAĞLAYARAK 
ÜRETIME KESINTISIZ DEVAM ETTIK

SOCAR TÜRKİYE İNSAN KAYNAKLARI BAŞKANI SİBEL UĞUR

SOCAR Türkiye özelinde ofislere tamamen geri dönüldüğünde çalışma sisteminde 
bazı alışkanlıkların değişeceğini söyleyen SOCAR Türkiye Insan Kaynakları 
Başkanı ve KIPLAS Yönetim Kurulu Üyesi Sibel Uğur, "COVID-19 salgınının başından 
itibaren güvenli çalışma ortamı sağlayarak üretime kesintisiz devam ettik" diyor.

Pandemi süresince güvenli bir 
çalışma ortamı oluşturarak ülkenin 
ihtiyacı olan stratejik ham madde 
ve ürünleri üretmeye devam eden 

SOCAR Türkiye, çalışanların ailelerine 
yönelik destek hattı ve uzaktan eğitim gibi 
çözümlerle süreci oldukça başarılı yönetti. 1 
Haziran itibarıyla kademeli bir normalleşme 
planı uygulamaya başladıklarını ve Eylül 
ayında da rutine dönmeyi planladıklarını 
söyleyen SOCAR Türkiye İnsan Kaynakları 
Başkanı ve KİPLAS Yönetim Kurulu Üyesi 
Sibel Uğur, “Önümüzdeki dönemde öncelikli 
konularımızdan biri ‘uzaktan çalışma 
modelleri’ olacak. Uzaktan çalışma modelleri 

üzerine yeni projeler üretmeye ağırlık verdik” 
diyor. Uğur, yeni dönemde dijitalleşmenin, 
5 bin 600 kişiye istihdam sağlayan SOCAR 
Türkiye başta olmak üzere genel insan 
kaynakları yönetiminde oynayacağı rolü 
KİPLAS Periyod Dergisi’ne değerlendirdi. 

Şirketlerin COVID-19 ile mücadele 
çerçevesinde en büyük rol hiç şüphesiz insan 
kaynakları departmanlarının oldu. Türkiye 
sanayisinin stratejik ham maddelerini üreten 
SOCAR Türkiye, nasıl bir süreç yönetti ve 
yönetiyor?
5 bin 600 kişiye istihdam sağlayan, 
Türkiye’nin en büyük doğrudan dış 

yatırımcısı SOCAR Türkiye’nin İnsan 
Kaynakları Departmanı olarak pandemi 
döneminde önceliğimiz, en büyük değerimiz 
olan çalışma arkadaşlarımızın sağlığını 
korumak ve onlara güvenli bir çalışma 
ortamı sunmak oldu. Türkiye’de 11 Mart 
tarihinde ilk COVID-19 vakasının görülmesi 
ile birlikte SOCAR Türkiye çatı şirketi ve 
iştiraklerimiz Petkim, TANAP, STAR Rafineri, 
SOCAR Terminal, Petkim RES, Bursagaz, 
Enervis, Kayserigaz ve Millenicom’da 
entegre bir kriz yönetimi uygulamaya 
başladık. Üretim ve satış operasyonlarının 
direkt içinde olmayan, tesislerimizde fiili 
olarak bulunmasına ihtiyaç duyulmayan 
çalışma arkadaşlarımız için uzaktan çalışma 
modeline geçtik. İlk vakanın açıklanmasının 
ardından 16 Mart tarihi itibarıyla ofiste 
çalışan ekiplerimizin yüzde 100’ü, uzaktan 
çalışma modeliyle işlerini yönetmeye 
başladı. Üretim sahalarımızdaki vardiya 
sistemini de “özel çalışma düzeni”ne 
dönüştürerek sahalarımızdaki insan 
sirkülasyonunu iş sürekliliğini sağlamaya 
yeterli olacak minimum düzeyde tuttuk. İş 
sürekliliğinde sorun yaşanmaması adına 
uygulama öncesinde VPN, video konferans 
gibi tüm teknik altyapıları hazır hale getirdik. 
Nitelikli insan kaynağımız, birbirine entegre 
şekilde kurulan petrokimya ve rafineri 
tesislerimizle özellikle tıbbi malzemeler 
için ham madde üretimine ağırlık vererek, 
salgın sürecinde bir aksama yaşamadan 
Türkiye’nin ihtiyacı olan stratejik ham madde 
ve ürünleri üretmeye devam ettik. 

Türkiye genelinde 1 Haziran tarihi 
itibarıyla atılan normalleşme adımları 
çerçevesinde biz de grup olarak kademeli bir 
normalleşme planı uygulamaya başladık. 1 
Haziran’dan itibaren ofislerimizde ve üretim 
sahalarımızdaki kişi doluluk oranını belirli bir 
limitte tutarak, güvenli çalışma ortamımızı 
korumak için gereken tüm tedbirleri en üst 
düzeyde alıyoruz. Kronik hastalığı olan ve 
65 yaş üzerindeki çalışma arkadaşlarımız 
ise uzaktan çalışma düzenine devam ediyor. 
Hem Türkiye hem de şirket olarak herhangi 
bir olumsuz durumla karşılaşmamamız 
durumunda Eylül ayı itibarıyla normal 
rutinimize dönmeyi planlıyoruz.

Çalışanların ailelerini de kapsayan projeler 
yürüttüğünüzü biliyoruz. Bu projelerle ilgili 
biraz bilgi verebilir misiniz?
Evet, biz bu zorlu süreçte çalışma 
arkadaşlarımızın yanı sıra ailelerinin 
de yanındaydık. Pandemi döneminin 

başlamasıyla hem çalışan hem de ailelerinin 
psikolojik ve tıbbi danışmanlık, sağlıklı 
beslenme, yeni doğan bakımı gibi birçok 
farklı konuda danışabilecekleri mobil ve 
telefondan 7/24 hizmet veren destek hattı 
uygulamamızı hayata geçirdik. Yine bu 
süreçte sosyal sorumluluk projelerimizden 
bazılarını dijitalleşmeden aldığımız destekle 
sürdürerek özel bir projeye imza attık ve 
çalışma arkadaşlarımızın çocukları için bir 
proje başlattık. Grup olarak ‘Yeni Jenerasyon’ 
adı altında merkezimizin ve iştiraklerimizin 
bulunduğu iller olan İstanbul, İzmir, Bursa 
ve Kayseri’de çalışanlarımızın 11 ve 12’inci 
sınıfta okuyan çocuklarına profesyonel iş 
hayatına ve gelecek kariyerlerine ilişkin bir 
eğitim veriyoruz. 6 hafta süren eğitimlerde 
‘Fark ediyorum, keşfediyorum, büyüyorum, 
gelişiyorum, etkileniyorum, dönüşüyorum’ 
başlıklarını interaktif olarak işliyoruz. İşte bu 
programımızdan mezun olan öğrencilerimiz, 
pandemi döneminde yine çalışanlarımızın 
daha küçük çocukları için çeşitli programlar 
hazırladı. Uzaktan ve görüntülü olarak 
‘Yeni Jenerasyon’ mezunlarımız tarafından 
gerçekleştirilen aktivitelerde; oyun oynama, 
hikâye anlatımı, hobinin videosunu paylaş, 
gitar kursu, İngilizce konuşma gibi atölyeler 
bulunuyor. 462’ye ulaşan başvuru sayısıyla, 
ebeveynlerin ve çocukların evde kalmak 
zorunda olduğu bu salgın döneminde yine 
çalışanlarımızın çocuklarının birbirine 
rehberlik ettiği oldukça başarılı bir proje 
yürütüyoruz. 

Büyük bir aile olan SOCAR Türkiye’de 
çalışma arkadaşlarımızdan aldığımız geri 
bildirimler bu dönemde atılan adımlardan 
memnun oldukları yönünde.

Eylül ayında eski normale mi dönülecek 
yoksa insan yönetiminde ve çalışma 
alışkanlıklarında dönüşüm olacak mı?
Uzaktan çalışma sistemine hazır olan 
şirketlerin, pandemi sürecini daha iyi 
yönettiği görüldü. Biz de SOCAR Türkiye 
ve grup şirketleri olarak, teknolojik 
altyapımız ve dijital dönüşümden destek 
alarak şekillendirdiğimiz iş modellerimiz 
ile bu dönemde kısa sürede organize 
olduk. Oldukça da başarılı bir performans 
sergiledik. Şimdi bu konuda esnekliğimizi 
ve çevikliğimizi daha da artırarak yeni 
normalde neler yapabiliriz ona bakıyoruz. 
Ofislere tamamen geri dönüldüğünde 
bu süreçte gelişen kaslarımız nedeniyle 
bazı alışkanlıklarımız değişecek diye 
düşünüyorum. Bundan sonraki yeni 

Şirketlerin organizasyon 
yapıları ve yönetim 

süreçleri de yeni çağın 
gerekliliklerine uygun 

olarak değişiyor. 
Organizasyonun 

değişmesine 
öncülük etmesinde 

insan kaynakları 
departmanlarına büyük bir 

görev düşüyor.
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normalde pozisyondan bağımsız olarak 
hızlı ve yetkin karar alma, kararların 
sorumluluğunu taşıma, öneri geliştirme ve 
uygulama gibi farklı alanlarda da işgücünün 
yeteneklerinde çeviklik öne çıkacak.

SOCAR Türkiye olarak yeni dönemde 
önceliğinizde neler olacak?
COVID-19 ile mücadele kapsamında atılan 
adımlar, şirketler ve insan kaynakları 
departmanları için hem büyük bir sınav hem 
de önemli bir tecrübe oldu. Teknolojinin 
maksimum şekilde kullanıldığı, hızlı karar 
alma, belirsizliklere karşı hazır olma ve 
uzaktan ekipleri idare etme kabiliyetlerinin 
öne çıktığı bir dönem yaşadık. Bu 
nedenle önümüzdeki dönemde öncelikli 
konularımızdan biri ‘uzaktan çalışma 
modelleri’ olacak. SOCAR Türkiye olarak 
bu konuda esnekliğimizi ve çevikliğimizi 
daha da artırmak adına uzaktan çalışma 
modelleri üzerine yeni projeler üretmeye 
ağırlık verdik. 

IK uygulamalarında ne gibi değişiklikler 
olmasını bekliyorsunuz? Dijitalleşmeyi daha 
çok hissedecek miyiz?
Şirketlerin organizasyon yapıları ve yönetim 
süreçleri de yeni çağın gerekliliklerine uygun 
olarak değişiyor. Çeviklik; takım oyununa 
önem veren, değerleri önceliklendiren, 
değişime adapte olan, hatta değişimi 
yaratan bir organizasyon olmak anlamını 
taşıyor. Organizasyonun değişmesine 
öncülük etmesinde insan kaynakları 
departmanlarına büyük bir görev düşüyor. 
Nitekim pandemi döneminde bunun ne 
kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. 

Yine önemi daha çok anlaşılan bir diğer 
konu da dijitalleşmeydi. Bu alanda yol 
almış şirketler, COVID-19 sürecinde hızla 
organize olarak başarılı operasyonlara 
imza attı. SOCAR Türkiye genelinde 2018 
yılında başlatılan dijitalleşme, insan 
kaynakları süreçlerini de kapsadı. Bu 
çerçevede çok önemli projeleri hayata 
geçirdik. Örneğin; SAP SuccessFactors 
uygulamalarından performans yönetimi, 
işe alım, yetenek yönetimi, gelişim planı, 
eğitim, kariyer modüllerinin her biri ayrı 
proje olarak ele alınarak geliştirmeleri 
yapıldı. Grup içindeki her şirketin insan 
kaynakları departmanından bir proje 
ekibinin katılımıyla başından sonuna 
kadar ortak ilerleyen ilk proje olma 
özelliğine sahip olan, işe alım süreçlerinin 
şirketlerarası entegrasyonu sağlayan 

SOCAR Türkiye İK departmanı olarak 
“İşimiz insan, işimiz memleket, 
işimiz gelecek” mottosuyla hareket 
ediyoruz. Çalışanlarımızın öneri 
ve beklentilerini dikkate alarak, 
onlara etik değerlerin var olduğu, 
güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı 
sağlamayı, motivasyonlarını yüksek 
tutmayı, tüm çalışanların kendilerine 
değer katabilecekleri ve kendilerini 
geliştirebilecekleri, çalışmaktan zevk 
duyacakları ve en önemlisi SOCAR 
Türkiye ailesinin bir ferdi olmaktan 
gurur ve mutluluk duyacakları 
bir çalışma ortamını sağlamayı 
hedefliyoruz. Açık kadrolarımızın 
yüzde 72’sini içerden atama yöntemi 
ile dolduruyoruz. Çalışanlarımızın 
bağlılık oranı yüzde 98’lerde. İş 
gücü devir oranı yüzde 5’te. Bu 
rakamlardan ve en çok çalışılmak 
istenen enerji şirketleri arasında yer 
almaktan büyük mutluluk ve gurur 
duyuyoruz.

ÇALIŞANLARIN 
BAĞLILIK ORANI 
YÜZDE 98’LERDE

SuccessFactors Recruiting modülü 
projesinin geliştirildi. Sistem, Ekim 2018’de 
canlıya alındı ve tüm grup şirketlerimizin 
ortak kullandığı ilk dijital uygulama oldu. 
Performans yönetim sistemiyle de yüksek 
performans kültürünü desteklemek 
amacıyla tüm grup çalışanlarından 1.650 
kişi kapsama alındı. Sistem geri bildirim 
fonksiyonları ile zenginleştirildi. Bu sistem 
ile çalışanlar artık sadece bağlı olduğu 
tek bir yönetici tarafından değil, yakın 
çalıştığı farklı yöneticiler tarafından da 
değerlendiriliyor. Sürecin objektifliğini 
artırmak için online kalibrasyon 
uygulaması da devreye alındı.

Endüstri ilişkileri ve IK yönetimi açısından 
sektörde KIPLAS belirgin bir rol üstleniyor. 
Sendikanın bu konuda yaptığı çalışmaları 
nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin için KIPLAS 
ne ifade ediyor? KIPLAS'ın pandemi süreci 
yönetimini nasıl değerlendirirsiniz?
Stratejik iş kollarını kapsayan, 
sektörümüze, ülke sanayisine, ekonomiye 
ve çalışma hayatına dair önemli katkılar 
sunan Türkiye Kimya Petrol Lastik ve 
Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası 
(KİPLAS), ortaya koyduğu vizyon ile 
sektöre önemli katkılar sunan kurumlar 
arasında yer alıyor. Petkim ve STAR Rafineri 
ile SOCAR Türkiye olarak en önemli 
paydaşlarımız arasında yer alan KİPLAS, 
sektörümüzü pek çok platformda temsil 
ederken, sağlıklı ve güvenli bir çalışma 
ortamı, yenilikçi ve modern endüstriyel 
ilişkiler ile hem işveren hem de çalışanların 
haklarının korunması ve geliştirilmesine 
yönelik politikalarla işletmelere büyük 
destek sağlıyor. Tüm dünyayı etkisi altına 
alan COVID-19 pandemisi sonrasında 
bu desteğin öneminin çok daha arttığını 
düşünüyorum. 

Bugün endüstriyel riskler, sağlık, 
güvenlik ve çevre gibi konularda global 
piyasalardaki süreçleri çok daha yakından 
takip etmek ve kendimizi yeni normale 
uyumlu bir hale getirmek zorundayız. 
Pandemi hepimizin iş yapış şekillerini 
değiştirdi, herkes için bir dönüm noktası 
oluşturdu. Uzaktan çalışma ve sosyal 
mesafe kurallarına göre işyerlerinin dizaynı 
başta olmak üzere birçok konuda tüm 
paydaşlarım ve özellikle de işçi ve işveren 
sendikalarının bir araya gelerek ortak 
standartlar belirlemesi, şirketlerin değişen 
iş yapış şekillerine göre çözümler üretmesi 
gerektiğini düşünüyorum.

KARİYER
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IK'LAR PANDEMI SÜRECINI NASIL YÖNETTI?
Koronavirüs salgınıyla birlikte çalışma yaşamı farklı bir döneme girdi. Uzaktan 
çalışma, dijitalleşme bunlardan bazıları oldu. Kurumsal şirketlerin insan 
kaynakları departmanları da ortaya çıkan yeni soruların yanıtlarını aramaya 
başladılar. Biz de konuyu KIPLAS Periyod okurları için uzmanlarına sorduk...

Tüm dünyayı etkisi altına alan 
koronavirüs salgını sürecinde, 
çalışanların ve işverenlerin 
hayatında pek çok şey değişti. 

Pandemi süreci sadece çalışma şeklini 
değiştirmekle kalmadı, aynı zamanda 
sektörleri farklı bakış açılarına zorladı. 
Salgından korunmanın en önemli yolu 
olan sosyal izolasyon pek çok şirketi 
uzaktan çalışma sistemine yöneltti. Bu 
süreçte dijital dönüşüm ve teknoloji 
daha da önem kazandı. Uzaktan çalışma, 
dijital iş gücü, mobilite, çalışan deneyimi 
ve motivasyonu gibi kavramlar öne çıktı. 
Diğer taraftan, 1 Haziran’dan itibaren 
sokağa çıkma yasakları kalktı ve sosyal 

mesafeye uygun normalleşme başladı. 
Ofislere kademeli olarak dönüşler 
de başladı. Normalleşme sürecinde 
kurumsal şirketlerin insan kaynakları 
departmanları da yeni sorular ve 
sorunlarla baş başa kaldılar. COVID-19, 
insan kaynakları uygulamaları 
anlamında işe alım, eğitim, ofis 
deneyimi, performans yönetimi 
başlıklarında büyük değişimler 
yarattı. Kimya sektörüne hizmet 
veren şirketlerin insan kaynakları 
direktörleri, koronavirüs sürecini ve 
bu sürecin gelecekte çalışma hayatını 
nasıl etkileyeceğini KİPLAS Periyod 
okurlarına anlattı.

Koronavirüs sürecini en başından itibaren, 
işyeri hekimi, İSG uzmanı, üretim ve 
yönetim sistemleri yöneticilerinden 
oluşan bir ekiple birlikte yönettiklerini 
söyleyen Toyo Matbaa Mürekkepleri 
İnsan Kaynakları Müdürü Ferdi Doğdu, 
çalışanlarıyla beraber ailelerinin de 
sağlıklarını güvence altına alabilmek 
için çalışma şekillerinde değişiklik 
yaptıklarını belirtti. “Süreç, hızlıca karar 
almamızı gerektirdi” diyen Doğdu, 
“Çalışanlarımızın dönüşümlü olarak 
çalışabilmelerini sağlamak adına 
imkanlar sunduk. Çalışanlarımız, 
beklenmedik bu durum karşısında alınan 
kararlara mümkün olduğunca hızlı 
uyum sağladılar. Ayrıca uzaktan çalışma 
modeli ile iş süreçlerini büyük bir özveri 
ve titizlikle yürüttüler. Çalışanlarımızın 
memnuniyetini görmek için anket 
yaptık. Yaptığımız ankette, genel olarak 
durumlarından memnun olduklarını 
gördük, ancak evden çalışmanın getirdiği 
bazı zorluklar üzerinde de durum 

tespiti yaparak, bu konunun ayrıca 
çalışılması gerektiğine karar verdik. 
Yeni normalde içinde bulunduğumuz 
sürecin, uzmanların yaptığı açıklamalara 
göre de bir süre daha bu şekilde devam 
edeceğini düşünüyorum” ifadelerini 
kullandı. Gelecekteki çalışma modelleri 
hakkında da açıklamalarda bulunan 
Doğdu, “Esnek çalışma modelinin 
pandemi sonrasında da kalıcı olacağını 
düşünüyorum. Gelecekte, çalışanın fiziki 
olarak bulunduğu çalışma alanlarından 
çok, şirkete ne derecede katkı sağladığı 
konusu önem kazanacak. Evden veya 
uzaktan çalışma uygulamalarına geçişle 
birlikte adaptasyon sürecinde, kültür ve 
alışkanlıklar, organizasyonel yapılanma 
ve çalışan bağlılığı gibi şirketleri zorlayan 
konuların varlığı insan kaynakları 
uygulamalarında değişiklikler meydana 
getirecek. Dijitalleşmeyle birlikte iş 
yapış şekilleri ve iletişim yöntemlerinin 
değişmesi insan kaynakları süreçlerini de 
etkileyecek” şeklinde konuştu. 

Pulcra Kimya İnsan Kaynakları Müdürü 
Renan Mamak’a salgının ofis hayatına 
etkisini ve normale dönüş sürecinde 
yapılan yeni düzenlemeleri sorduk. 
Mamak, ofis çalışanlarının pandemi 
başlar başlamaz evden çalışma 
düzenine geçtiğini belirterek, şunları 
söyledi: “Üretim ve saha ekibimiz 
normal çalışma düzenlerine devam 
ettiler. Haziran ayı itibarıyla dönüşümlü 
olarak ofiste bulunuyoruz. Bundan sonra 
alacağımız aksiyonlar içinde bulunulan 
duruma göre şekillenecek. Sık sık 
durum değerlendirmesi yapıyoruz. 
Çalışanlarımız şirketin süreci yönetiş 

şeklinden memnunlar.” 
Gelecekte, yeni çalışma modelleri 

açısından dijitalleşmenin daha çok 
hissedileceğini ifade eden Mamak, 
“Uzaktan çalışma modellerinin 
artacağını düşünüyorum. Online 
toplantılar, online eğitimler çalışma 
hayatında uzun bir süre yer alacak gibi 
duruyor. Bu nedenle şirketlerin teknoloji 
altyapılarını daha fazla geliştirmeleri 
gerekecek. Uzaktan çalışmaya geçildiği 
için çalışanlar arası sinerji, ekip ruhu 
gibi kavramları canlı tutmak adına 
yeni çözüm yolları aramak gerekecek” 
diyerek sözlerini tamamladı. 

OFISTEN BAĞIMSIZ OLARAK, NE KADAR KATKI 
YAPTIĞINIZ ÖNEM KAZANACAK

UZAKTAN ÇALIŞMA MODELLERININ 
ARTACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM

Toyo Matbaa Mürekkepleri 
İnsan Kaynakları Müdürü 

FERDİ DOĞDU

Pulcra Kimya 
İnsan Kaynakları Müdürü 

RENAN MAMAK

KARİYER
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Çalışan sağlığı açısından pandemi sürecinin 
takibi ve yönetimi için üst düzey bir ekip 
oluşturduklarını söyleyen Santa Farma İnsan 
Kaynakları Direktörü Sema Yetkiner, aldıkları 
önlemler sayesinde fabrikalarında herhangi 
bir pozitif vakayla karşılamadıklarını belirtti. 
Mart ayından itibaren ofis personelini 
evden çalışmaya yönlendirdiklerini 
belirten Yetkiner, “Tüm çalışmalarımızı 
ve toplantılarımızı dijital ortama taşıdık. 
İlaç şirketi olarak stratejik bir sektörde 
faaliyet gösteriyoruz. Bu nedenle üretim 
faaliyetlerimize kesintisiz devam ettik. Mayıs 
ayında genel merkezde işe dönüş ile ilgili 
hazırlıklarımızı yaptık ve aldığımız tedbirleri 
çalışanlarımızla paylaştık. Haziran ayında 
dönüşümlü çalışma modelini uygulamaya 
başladık ve halen de bu uygulamaya devam 
ediyoruz. Yeni nesil organizasyonlarda, 
zaten önemli olan dijital altyapı salgınla 
beraber çok daha önemli hale geldi. Bu 
alan şirketimizde de işlerin aksamadan 
yürümesinde önemli rol üstlendi. Hem kısa 
hem de uzun vadede önemini korumaya 
devam edecek. Salgının devam etmesi 
halinde, uzun vadede, tüm kuruluşların iş 
yapma biçimleri ile bu konulardaki ezberleri 
de mutlaka değişecek” dedi. “Salgın 
sürecinde sağlık, ilaç, tarım, enerji ve çevre 
sektörleri öne çıktı. Bu yüzden nitelikli daha 

çok çalışana ihtiyaç var” diyen Yetkiner, 
“Orta vadede ülkeler biraz daha içlerine 
kapanacak. Bu da hem ülkelerin hem de 
şirketlerin stratejilerini gözden geçirmelerini 
gerektirecek. Diğer yandan dijital platformda 
küreselleşme tüm hızı ile devam ediyor. Bu 
hızlı teknolojik gelişme üretim hatlarında da 
nitelikli çalışanları gerektirecek. Bu durum 
iş-insan dengesini büyük ölçüde zorlayacak. 
Dikkat çekici bir diğer konu ise; tüm dünya 
şirketlerini yakından ilgilendiriyor. Salgının 
sonuçları ile ilgili olarak ekonomistlerin 
genel görüşleri; önümüzdeki iki yıl içinde 
şirketlerin hedeflerinin kârlılık değil, 
sürdürülebilirlik olması şeklinde. Böyle bir 
hedef hem işveren hem çalışan açısından 
önemli. Böyle bir durumda insan gücü 
planlaması, iş değerleme, ücret, eğitim ve 
gelişim sistemlerinin gözden geçirilerek yeni 
duruma ve şartlara uyumlu hale getirilmesi 
gerekecek. Diğer yandan, dijitalleşme ile 
iletişim çok hızlanacak, bu da kaçınılmaz 
olarak bireyselleşmeyi beraberinde 
getirecek ve çalışanlarda aile olma kavramı 
zayıflayacak. Bu konuda insan kaynakları 
bölümlerine çalışan bağlılığını güçlendirme 
ve ayakta tutma görevi öncekinden daha 
yoğun bir şekilde verilecek. İnsan Kaynakları 
yöneticilerinin en zor görevlerinden biri bu 
olacak” ifadelerini kullandı.

Sürecin en başından bu yana üst 
seviyede önlemlerle ciddi bir şekilde 
hareket ettiklerini söyleyen GÜBRETAŞ 
İnsan Kaynakları Müdürü Sezgin Diz, 
"Salgın sürecini şirketimizin tüm 
birimlerinde farkındalık sağlayarak 
yürütmek amacıyla insan kaynakları 
ekibimizin koordinasyonuna katkı verdiği 
‘Enfeksiyonel Hastalıklar Çalışma Ekibi’ 
oluşturarak, aksiyon süreçleri profesyonel 
bir yaklaşımla yönetildi. İnsan odaklı bir 
yaklaşımla küresel salgının çalışanlarımız 

üzerinde oluşturacağı sağlık ve geçim 
kaygılarını bertaraf etmek adına alınması 
gereken tüm aksiyonlar alındı" diyerek 
sürece katkı sağlandığını belirtti.

"Esnek çalışma modellerinin yanında 
duruma uygun İSG uygulamalarını hayata 
geçirdik. Bu tür kamu bütçelerinin küresel 
salgından daha çok etkilenen ve asıl ihtiyaç 
sahibi şirket ya da sektörler için kullanılması 
noktasında, şirketimizin sosyal duyarlılıkla 
davrandığını da özellikle vurgulamak 
isterim. 68 yıllık kurumsal tecrübemizin 

Su parkları üzerine uzmanlaşmış bir şirket 
olan Polin Waterparks, 500’den fazla kişinin 
çalıştığı Kocaeli’ndeki merkez ofis ve 
fabrikasında tüm hijyen, sağlık, güvenlik 
tedbirlerini alarak uzaktan çalışabilecek 
tüm ekiplere evlerinden çalışma imkânı 
sağlayarak süreci yönetti. Bilgilendirme 
webinarları, psikolojik destek görüşmeleri 
ile çalışanların bilgilerini taze tuttukları 
bilgisini veren Polin Waterparks Strateji 
ve İnsan Kaynakları Direktörü Müge 
Gündoğdu, “Fabrikamızda ‘Pandemi 
Risk ve Önlem Protokolü’ oluşturarak 
çok sıkı sağlık güvenlik tedbirleri aldık. 
Fabrikamıza ziyaretçi kabul etmiyoruz, 
tüm görüşmelerimizi online devam 
ettiriyoruz. Online gerçekleştirdiğimiz 
bölüm sohbetlerimiz ile iletişimi sıcak 
tutarak, motivasyonu yüksek tutmaya 
çalışıyoruz. Tüm alınan önlemlere rağmen, 
elbette kimse için bu sürece alışma kolay 
olmadı. Önce panik ve endişe hali, sonra 
yeni çalışma modellerine alışma sorunları, 
bir süre sonra uzaklıktan ve belirsizlikten 
duyulan can sıkıntıları herkesi ciddi 
anlamda etkiledi. Herkesin hayali gibi 
görünen evden çalışma insanlar için sıkıcı 
ve rahatsız edici bir hal almaya başladı, 
herkes ofiste olmayı özledi. Ben bu 
sürece yeni normal demiyorum, normal 

dediğimizde yine eski alışkanlıklar akla 
geliyor, biraz değiştirilmiş normal hayat 
gibi algılanıyor. Oysa biz bambaşka bir 
çalışma düzeni oluşturmaya çalışıyoruz” 
şeklinde konuştu. Dijitalleşme nedeniyle 
pek çok pozisyonu yeniden tanımladıklarını 
ve iş ilanlarından ‘İstanbul ‘da ikamet 
edecek’ gibi ifadeleri çıkardıklarını 
söyleyen Gündoğdu, “Aradığımız bir 
mimar, mühendis veya herhangi bir rol 
için çalışanlar Türkiye’nin veya dünyanın 
herhangi bir yerinden çalışabilecekler. Bu 
durum bizi mekâna bağımlı anlayıştan 
kurtardı, iş gücü piyasamızı genişleterek 
tüm dünya haline getirdi. Mekândan 
bağımsız çalışabilme durumunu iyi 
yönetebilmek için online sistemlerin 
iyi çalışması ve dijital altyapı kritik hale 
geldi. Bilgi güvenliği konusu ön plana 
çıktı, siber güvenlik açıkları en önemli 
gündemlerimizden biri haline geldi. Çeviklik 
bu dönemin yükselen değeri oldu. Bir anda 
oluşacak bir sokağa çıkamama durumunda 
bile işlerin durmaması için her yerden 
işlerin yürüyebilmesi, güncel duruma göre 
hızlı aksiyon alınması konuları öne çıktı. 
Bu dönem, herkes için belki de yıllar içinde 
yavaş yavaş geçilecek dijital-esnek-çevik 
çalışma düzenine birkaç ayda geçilmesini 
sağladı” dedi.

IK’NIN EN ZOR GÖREVLERINDEN BIRI ÇALIŞAN 
BAĞLILIĞINI GÜÇLENDIRMEK OLACAK

DIJITAL UYGULAMALAR IŞ 
DÜNYASINDA YAYGINLAŞACAK

ARTIK IŞ ILANLARIMIZDAN ISTANBUL’DA 
IKÂMET ETME ZORUNLULUĞUNU KALDIRDIK

COVID-19, insan kaynakları 
uygulamaları anlamında işe 
alım, eğitim, ofis deneyimi, 
performans yönetimi 
başlıklarında büyük 
değişimler yarattı.

Salgından korunmanın 
en önemli yolu olan 

sosyal izolasyon pek çok 
şirketi uzaktan çalışma 

sistemlerine yöneltti. Bu 
süreçte dijital dönüşüm 

ve teknoloji daha da önem 
kazandı.

KARİYER

Santa Farma
İnsan Kaynakları Direktörü 
SEMA YETKİNER

GÜBRETAŞ 
İnsan Kaynakları Müdürü 
SEZGİN DİZ

Polin Waterparks 
Strateji ve İnsan Kaynakları Direktörü 

MÜGE GÜNDOĞDU

yanı sıra sektörün ilk ve öncü şirketi olmanın 
verdiği sorumluluk bilinciyle salgın döneminde 
operasyonel faaliyetlerin kesintisiz devam 
etmesi için çalıştık ve süreci hassasiyetle takip 
etmeye devam ediyoruz."

Önceliklerinin her zaman insan sağlığı 
ve iş güvenliği olduğunun altını çizen Diz, 
uzaktan çalışma, işe gidiş ve geliş saatlerinin 
esnekliği gibi uygulamalarını gerektikçe devam 
ettireceklerini belirtti. 

"Yeni normale uygun bir kültürün şirketimizin 
tüm kademelerinde olgunlaştırılması için insan 
kaynakları motivasyon uygulamalarımıza, 
kontrollü sosyal hayata uygun tema isimleri 
veriyoruz. Geçtiğimiz günlerde başlattığımız ve 
çalışanlarımızın motivasyonunu yükselttiğini 
gözlemlediğimiz Sosyal Mesafeli Jenga Turnuvası 
da bu doğrultuda verilebilecek örneklerden biri. 

Bu anlamda çalışanlarımızın farkındalıklarını 
artırmayı hedefliyoruz. Yeni normale uygun 
çalışan yaklaşımlarını, farklı bir bakış açısıyla 
güçlendirip uygulamaya çalışıyoruz" diyen 
Sezgin Diz'e göre yeni dönemde tüm insan 
kaynakları süreçlerinde dijitalleşme ve  
self-servis uygulamaları daha çok yer tutacak. 
Diz, "Ayrıca yeni dönemde geleneksel çalışma 
şekillerinin yerine daha esnek çalışma modelleri 
ve uygulamaları öne çıkacak. İş kanununda 
tanımlanmış ancak geleneksel yaklaşım esası 
nedeniyle tam anlamda uygulanamayan esnek 
çalışma modelleri, sadece ülkemizde değil 
aynı zamanda küresel çapta da eskisinden çok 
daha fazla gündemde olacak. Bunun yanı sıra 
kişisel hayatlarımızda büyük yer kaplayan dijital 
uygulama ve araçlar bundan sonraki dönemde iş 
dünyasında yaygınlaşacak" dedi.
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MATBAA SEKTÖRÜ COVID-19 
SÜRECINDEN NASIL ETKILENDI?

Baskı sektörünün önemli kollarından biri olan ofset matbaaları arasında küçük işletmeler 
olduğu gibi ambalaj baskıları yapan matbaalar da bulunmakta. Bu çeşitlilikten dolayı 
ofset sektöründe koronavirüsün etkisiyle küçük matbaalar ticari olarak olumsuz etkiler 
yaşarken, paketli gıda, tek kullanımlık ürünler gibi alanlarda artan talep ve ihtiyaçlardan 
dolayı gıda ambalajı ve etiket sanayisinin artan ivme kazandığını rahatlıkla söyleyebilirim. 

Dünyamızı neredeyse durma 
noktasına getiren ve Dünya Sağlık 
Örgütü tarafından da pandemi 
olarak ilan edilen koronavirüs 

(COVID-19) salgını; başta sağlık, yaşam, 
çevre olmak üzere birçok alanı etkilediği gibi 
ticari olarak da ülke ekonomilerini derinden 
etkiledi. İnsanların eski refah seviyesine 
tekrar ulaşması için tüm dünya var gücü ile 
çalışmaya devam ederken pandeminin sona 
ereceği zaman ise belirsizliğini koruyor. 

Ekonomik olarak uzun vadede 
bu salgından kaynaklı yaşanabilecek 
durgunluğun küresel bir küçülmeye yol 
açacağı maalesef kaçınılmaz. Bu nedenle 
yakın zaman için her sektörden firmalar uzun 
vadede değişim yönetimi ve aynı zamanda 
yeniden inşa sürecine hazırlıklı olmalıdır. 

Mart ayından itibaren yaşanabilecek 
ekonomik dalgalanmalara karşı Toyo Ink 
Türkiye olarak acil eylem planlarımızı 
hazırladık. Üretim, dağıtım ve satış 
süreçlerinin bütün parametrelerini 
gözden geçirdik. Bu yeni süreç itibarıyla 
de değerlendirmelerimizi sürdürüyoruz. 
Faaliyet zincirimizin hangi halkasında ciddi 
bir olumsuzluk olacağını öngörmeye ve 
öngördüğümüz noktalarda herhangi bir olası 
aksama durumunda ise telafisi için uygun 
aksiyonlar geliştiriyoruz. 

Her zaman olduğu gibi bugün de hayati 
önem taşıyan ilaç, gıda, temizlik malzemeleri 
gibi tüm ambalajlı ürünlerin toplum için acil 
ihtiyaç olması hem şirketimize hem de tüm 
sektör çalışanlarına bu zor günlerde ayrı bir 
sorumluluk yükledi. İçinde bulunduğumuz 
durum doğrultusunda temel ihtiyaçlarımız 
ile paralel olarak esnek ambalaj sanayisinde 
yaşanan talep artışları pazarı olumlu yönde 
etkiledi, kapasite artışlarını destekledi. Artan 
talep karşısında ham madde teradikinde 
hem üretici firmalar hem biz tedarikçiler 
başlarda tedirginlik yaşasak da alınan 
önlemler çerçevesinde süreci tüm sektör 

YAKUP BENLİ
Toyo Ink Türkiye 
CEO

çalışanları olarak özveri ile yürüttüğümüzü 
düşünüyorum.

Gazete sektöründe ise son yıllarda 
tirajların düştüğünü söylemek mümkün. 
Birçok gazete kapanıyor veya birleşiyor, sayfa 
sayıları düşüyor, ebatlar küçülüyor. Bunda, 
dijital yayıncılığın gelişmesinin ve toplumun 
gazete okuma alışkanlığının azalmasının da 
etkisi oldukça büyük. Koronavirüs ile birlikte 
gazete tirajları daha da düştü. Bazı gazeteler 
ise sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu 
günlerde baskı yapmadı. Bu durumun da 
sektöre dolaylı olarak yansıması oldu. Tüm 
verileri ve artan ham madde fiyatlarını göz 
önünde bulundurduğumuz zaman gazete 
ve dergi basımlarında ciddi küçülmelerin 
yaşanacağı da öngörülüyor.

Baskı ve ambalaj sektörünün Mart 
ayındaki stok yapma ihtiyacı Nisan ve 
Mayıs aylarında yavaşladı. Bu süreç bize 
sektör temsilcilerinin, yaşanabilecek 
sorunlara ılımlı yaklaşabildiklerini gösterdi. 
Görüyoruz ki, sevkiyat ile ilgili problemler 
bile tolere edilmemeye başlandı. Özellikle 
sürdürülebilir tedarik süreci firmalar 
için çok önemli hale geldi. Halihazırda 
tedarikçileriyle çalışmaya devam ediyorlar. 
Bu da sektöre yeni girmeye çalışanlar için 
dezavantaj oluşturuyor. 

Bu süreç, tüm sektörlerin ortak tedarik 
zincirinin birer parçası olduğunu ve birlikte 
hareket edilmesi gerektiğini bir kez daha 
gösterdi. İlaç, gıda, temizlik malzemeleri 
haricinde üretim yapan sektör temsilcileri 
süreçten olumsuz etkilendi. Haziran ayıyla 
birlikte hükümetin yaptığı normalleşme 
süreci müşterilerimizin algısında da önemli 
rol oynadı. Yaygın bir coğrafya ile çalıştığımız 
için salgının en iyi ihtimalle eylülde 
hafifleyeceği ama Afrika’da devam edeceğini 
tahmin ediyoruz. Ayrıca, bu dönemde gelir 
kaybı yaşayan kişilerin alım güçlerinde 
yaşanan düşüşün tüketimi olumsuz etkileme 
ihtimali de mevcut.

Bu süreç hepimizin 
hayatına yeni iş yapış 
modelleri getirdi.
Mayıs sonu itibarıyla 
“yeni normal” olarak 
adlandırdığımız bu 
aşama, tüm iş yerlerini 
yeni strateji ve iş yapış 
modelleri geliştirmeye 
yönlendiriyor.

MAKALE
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edildikleri için bu kontrol standartlarından 
etkilenmediğini, etkilenenlerin daha 
küçük oyuncular olduğunu belirtmek 
gerekir. Devletin bu politikasına uymayan 
veya modası geçmiş teknolojilere sahip 
tesisler kapatılıyor. Örneğin, 2018’de 
hükümet, Shandong eyaletinde faaliyet 
gösteren tüm kimya şirketlerinin yüzde 
25’ini kapattı.

KORONAVİRÜSÜN ETKİLERİ
Pandeminin ocak ayında patlak 
vermesinin ardından çoğu ülke sınırlarını 
kapattı ve bu durum küresel ekonomiyi 
bozdu. Bu düşüşün işaretleri, Çin’in 
GSYİH’sinin 2020’nin ilk çeyreğinde bir 
önceki yıla göre yüzde 6,8 daralmasıyla 
baş gösterdi. Çin Ulusal İstatistik Bürosu 
verilerine göre; 2020 yılının ilk iki ayında, 
kimyasal üretim koronavirüs nedeniyle 
yüzde 21, kârlar ise yüzde 66 azaldı. Virüs 
nedeniyle ekonomisi yılın ilk yarısında 
büyük ölçüde zarar gördü. 

Arka arkaya gelen olumsuzluklara 
rağmen, kimya endüstrisindeki en büyük 
oyunculardan bazıları, projelerine ve 
ülkedeki yatırımlarına devam ediyor. 
Exxon Mobil, yakın zamanda Guangdong 
eyaleti Huizhou’da 10 milyar dolarlık 
petrokimya kompleksinin yapımını 
açıkladı. Tamamlandığında, kompleksin 
yılda 1,6 milyon ton etilen üretmesi 
bekleniyor. Proje, tamamen yabancı bir 
yatırımcının sahip olduğu Çin’deki birkaç 
büyük petrokimya projesinden biri. 

Çin son 20 yıldır küresel kimya 
endüstrisine egemen oldu ve bu eğilimin 
her türlü krize rağmen yakın gelecekte 
de devam etmesi bekleniyor. Ülkenin 
karşılaştığı birçok zorluğa rağmen, Çin 
hâlâ dünya pazarında itici bir güç olmaya 
devam edecek. 

giderek özel kimyasallara odaklanmalarını 
sağlıyor. Mesela; üst düzey kişisel bakım 
ürünleri pazarları büyüdükçe, daha pahalı 
kokular için de talep gelecek. Benzer 
şekilde, tüketici trendleri de yeni fırsatlar 
sunuyor. Koronavirüs salgını nedeniyle 
online gıda siparişindeki hızlı büyümenin, 
ambalaj malzemelerine olan talebi 
artırması muhtemel. 

Çin hükümetinin 2025 politikası gereği; 
yüksek teknolojili kalkınmaya öncelik 
veriliyor. Bu da kimya sektörünün stratejik 
önemini ortaya koyuyor. Havacılık, 
elektronik sektörü, elektrikli araçlar 
ve piller gibi bazı nihai pazarlar devlet 
tarafından teşvik ediliyor. Böylece Çin’de 
kimyasal ürün yelpazesini genişletmek 
için fırsatlar yaratılıyor. Elektrikli araçlar 
çok güzel bir örnek oluşturuyor. Çin’deki 
elektrikli otomobil satışlarının 2030 
yılına kadar yüzde 25 büyüyeceği tahmin 
ediliyor. Ayrıca, ülkenin gittikçe genişleyen 
havacılık ve uzay endüstrisi tarafından 
kullanılan kompozitler de sektörün ürün 
çeşitliliğini artırıyor. 

KİMYASAL TEKNOLOJİ YETENEKLERİ 
HIZLA İLERLİYOR
Çin’in kimyasal teknoloji ve Ar-Ge 
alanındaki kapasitesi de hızla artıyor. 
Rekabetçi olabilecekleri en güncel 
teknolojilere erişebilen çok sayıda 
Çinli şirket mevcut. Kimyasal Ar-Ge 
harcamaları, devlet araştırma enstitüleri 

Dünyanın en büyük ikinci 
ekonomisi olan Çin’de kimya 
endüstrisi büyük bir güce 
sahip. Sektör, gelir bakımından 

da dünyanın en büyüğü durumunda. 
Ülke, 2009’da ilk kez dünyanın en büyük 
kimyasal üreticisi olmuş ve küresel 
kimyasal satışlarının yüzde 23,6’sını 
temsil etmişti. 2019’da ise yaptığı 2 trilyon 
dolarlık kimyasal satışla dünya pazarının 
yüzde 40’ını aldı ve liderliğini sürdürüyor. 

Çin’in ekonomi politikası bu yüzyılın 
başından beri daha fazla tüketime dayalı 
büyüdüğünden, yatırımlar daha sofistike 
ürünlere kayıyor. Bu da kimya şirketlerinin 

ÇİN’İN KİMYA ENDÜSTRİSİ SALGINA 
RAĞMEN HÂLÂ GÜÇLÜ

676
Kimya sektöründe faaliyet 
gösteren teknopark sayısı

2 
TRILYON DOLAR

Sektörün 2019’da yaptığı 
satış

17 
MILYAR DOLAR

Sektörde Ar-Ge’ye ayrılan 
bütçe

Yüzde 3,5
Kimya endüstrisinin ülke 
üretiminden aldığı pay

Kaynak: Çin İstatistik Bürosu

KIŞI BAŞI GSYIH 

9 bin 770
Dolar

IHRACAT 

421.5
Milyar Dolar

IŞSIZLIK ORANI

%6,0

NÜFUS 

1.395.038.000

ENFLASYON ORANI 

%2,9

ÇİN KİMYA 
SEKTÖRÜ

ve üniversitelerle işbirliği yapıldığı için 
önemli ölçüde arttı. Ar-Ge faaliyetleri 
o kadar ilerledi ki; batılı şirketlerle sert 
şekilde rekabet edebiliyorlar. Bunlardan 
biri olan Sinopec şirketi, 2018’de yüzde 
25’lik bir artışla 79,5 milyar dolar kimyasal 
satışı ile dünyanın önde gelen kimya 
şirketi olarak birinci sırada yer aldı.

ÇEVREYE ODAKLANMA
Çin, ülkeyi daha temiz ve daha güvenli 
bir yer haline getirmek için güçlü çevre 
reformları da gerçekleştiriyor. Asya ülkesi 
hava kirliliği ile ilgili ulusal eylem planını 
uyguladı ve aynı zamanda kimyasal 
tesisleri değiştirmeyi amaçlayan yeni 
ulusal kirlilik kontrol standartlarını 
benimsedi. Böylece atık su arıtımı, su 
bertarafı ve emisyon kontrolleri için 
uzmanlaşmış tesisler sunan özel yeşil 
endüstri parkları ortaya çıktı.

Büyük petrokimya ve kimyasal 
tesislerinin emisyon kontrolleri ve atık 
arıtma tesisleri gibi uygun sistemlerle inşa 

ÜLKE KÜNYESİ
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BÜYÜME ORANI

%6,11

Çin’in kimyasal teknoloji ve 
Ar-Ge alanındaki kapasitesi 

hızla artıyor. Rekabetçi 
olabilecekleri en güncel 

teknolojilere erişebilen çok 
sayıda Çinli şirket mevcut.
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KADIN SANAYİCİ

PANDEMI SÜRECINDE ÜRETIMI 
DURDURMAYARAK HIJYEN 
ÜRÜNLERINE ULAŞILMASINI SAĞLADIK

P&G GEBZE FABRİKA MÜDÜRÜ BAŞAK AYDIN

Ürünleri ve gerçekleştirdiği projelerle tüketicilerin yaşamlarını iyileştiren 
Procter&Gamble (P&G), pandemi sırasında üretimini durdurmayarak 
birçok vatandaş için temel ihtiyaç malzemesi olan hijyen ürünlerine kolayca 
ulaşılmasını sağladı. P&G Gebze Fabrika Müdürü Başak Aydın; “Bu dönemde 
kişisel bakım, sağlık, hijyen, temel ihtiyaç ürünlerimize talep oldukça arttı 
ve biz de üretimin devamlılığı sayesinde bu talebi karşılayabildik” dedi.

Procter&Gamble (P&G), birçok 
marka ve ürünle bebek bakımı, 
çamaşır yıkama ürünleri, kadın 
kişisel bakım, saç bakımı, ev 

temizliği, kişisel bakım, sağlık ürünleri 
ve ağız bakımı kategorilerinde faaliyet 
gösteriyor. Koronavirüs salgınının 
Türkiye’de de görülmesiyle birlikte 
öncelikli olarak çalışanlarının sağlık 
ve ekonomik koşullarını korumaya 
yönelik adımlar atan şirket, daha 
sonra vatandaşların ihtiyaç duyduğu 
ürünlerin kesintisiz üretimini sürdürmek 
ve tüketicilere ulaşmasını sağlamak 
için de belirli önlemler aldı. Ürettikleri 
ürünlerin virüs riski taşımadığından 
emin olduklarını söyleyen Gebze Fabrika 
Müdürü Başak Aydın ile pandemi süreci 
ve sonrasını, iş güvenliğini ve teknolojiye 
ne kadar kaynak ayırdıklarını konuştuk. 

Mart ayından bu yana yaşadığımız 
olağanüstü süreci P&G’nin fabrika müdürü 
olarak nasıl yönettiniz? Ne tür somut 
tedbirler aldınız? Pandemi olgusu, üretim 
ortamlarında neyi değiştirdi ve neyi 
değiştirecek? 
P&G olarak, süreç başladığı andan 
itibaren yol haritamızı belirleyen üç temel 
hedef vardı. Bunlar; P&G çalışanlarının 
sağlık ve ekonomik koşullarının 
korunması, toplumun çok daha fazla 
ihtiyaç duyduğu markalarımızın 
kesintisiz üretimi ve tüketicilere 
sunulması, pandemi ile ön saflarda 
mücadele eden tüm kişi ve kurumları 
desteklemekti. Bu nedenle öncelikli 

olarak; ürettiğimiz ürünlerin virüs 
riski taşımadığından emin olduk. Tüm 
çalışma ortamlarımızı ve personelimizi 
gerekli önlemlere göre hazırladık ve 
iş yapış süreçlerimizi yeniden dizayn 
ettik. P&G olarak Türkiye’deki her 10 
evden dokuzunda en az bir markamızla 
bulunuyoruz ve bildiğiniz üzere 
birçok marka ve ürünle bebek bakımı, 
çamaşır yıkama ürünleri, kadın kişisel 
bakım, saç bakımı, ev temizliği, kişisel 
bakım, sağlık ürünleri ve ağız bakımı 
kategorilerinde faaliyet gösteriyoruz. 
Yani tüketicilerin hijyen ihtiyacı için 
çok önemli bir konumda bulunurken 
pandemi süresince bu, çok daha fazla 
önem teşkil ediyordu. Bu ürünlerde 
üretimi durdurmamız aynı zamanda 
ülke genelinde birçok vatandaşın hijyen 
ürünlerine ulaşamaması anlamına 
gelecekti. Bu bilgiden yola çıkarak 
üretime devam etme noktasında 
da tüm izinleri çok çabuk aldık. Bu 
süreçte devletimiz de çok hızlıca gerekli 
aksiyonları aldı. Öte yandan bu süreçte 
gördük ki ürünlerimiz insanlar için temel 
ihtiyaç grubunun başında geliyor. Kişisel 
bakım, sağlık, hijyen, temel ihtiyaç 
ürünlerimize talep oldukça arttı ve biz de 
üretimin devamlılığı sayesinde bu talebi 
karşılayabildik.

Kuşkusuz ki üretim ortamlarının en 
önemli unsurlarından biri de ISG. 
Firmanızın ISG alanında yapmış olduğu 
çalışmalar ve yenilikler nelerdir? Pandemi 
öncesi ve pandemi sonrası olarak bir 
ayrım yapacak olsak, üretimin başındaki 
kişi olarak bize neler söylemek istersiniz? 

Pandemi sürecinin başlangıcından 
itibaren en önemli önceliğimiz, P&G 
çalışanlarının sağlık ve ekonomik 
koşullarının korunması idi. Bu 
hedefimiz doğrultusunda hareket 
ederek fabrikalarımızda ve ofisimizde 
belirli uygulamaları hayata geçirdik. 
Fabrikamıza ulaşım sağlayan servis 
araçlarımızın düzenli dezenfekte 
edilmesi, araçlarda sosyal mesafe 
esaslarını dikkate alarak oturulması 
ve maske takılmasıyla başladık. 
Fabrikamıza girişlerde ateş ölçümü 
yapmaktayız, fabrikamızın her yerinde 
maske kullanımı pandeminin ilk 
günlerinden beri zorunlu. Pek çok alana 
dezenfektanlar yerleştirdik, temizlik 

planlarını sıklaştırdık. Yürüme yolları da 
dahil olmak üzere yemekhane, dinlenme 
alanları gibi ortak alanlarda segregasyon 
uygulaması yapıp, her vardiya ekibi 
için belirlenmiş ayrı yerler oluşturduk. 
Toplantı odalarında ve yemekhanede 
masa-sandalye sayısını sosyal mesafe 
kuralını dikkate alarak, minimuma 
indirdik. Bazı ekiplerimizin çalışma 
saatlerini değiştirerek servislerden 
inen çalışanların karşılaşmamasını 
sağladık. Toplantılarımızın çok büyük bir 
kısmını tamamen dijital ortama taşıdık. 
Çalışanlarımız aynı anda fabrikada 
bulunmasın diye dönüşümlü evden 
çalışma sistemine geçtik. Özellikle 
evden çalışmaya müsait rollerde olan 
çalışanlarımızın, haftanın çoğunda ya da 
tamamen evden çalışmalarını istedik. 
İşyeri hemşiremiz, çalışanlara virüse karşı 
korunmaları için eğitimler vermekte. 
Çeşitli görsellerle de sağlık ve güvenlik ile 
ilgili kuralları çalışanlarımıza hatırlatmaya 
devam ediyoruz. Aldığımız ve alacağımız 
tüm önlemlerle; çalışanlarımızın sağlık ve 
güvenliğini sağlamaya, tüketicilerimizin 
temel ihtiyaçlarına yönelik üretimimizi 
sürdürmeye ve insanların yaşamlarını 
iyileştirmeye devam edeceğiz.

Kimyaya dayalı üretim, teknoloji yoğun 
olarak değerlendiriliyor. Sizin fabrikanız 
bu noktada nasıl konumlanıyor? Pandemi 
öncesinde dilimizden düşmeyen Sanayi 
4.0 ve IoT gibi kavramlar biraz daha az 
işitilse de aslında hala önemini koruyor. 
Pandemi olgusuyla birlikte bu kavramları 
değerlendirmenizi istesek neler 
söyleyebilirsiniz?  

Türkiye’deki tüm P&G üretim 
tesislerimizde, markalarımızın 
kalitesinde sürdürülebilirliği sağlamak 
için 4. Sanayi Devrimi’nin hayatımıza 
getirdiği Nesnelerin İnterneti (IoT) 
uygulamalarından maksimum 
düzeyde faydalanıyoruz. Aslında bu 
yolculuk bizim için yeni değil, son 
yıllarda üretimdeki verilerin yüksek 
performansta işlenebilmeleri için 
altyapı çalışmalarına hız vermiştik. Bu 
kapsamda fabrikamızı yüksek kapasiteli 
bulut sunucu yapıları ve siber güvenlik 
uygulamaları ile ileri teknolojik veri 
uygulamaları için hazır hale getirmiştik. 
İçinde bulunduğumuz dönemde de 
tüketicilerin bize duydukları güveni 

BIN 800 
ton 

Bir yılda P&G Gebze 
fabrikasında önlenen 

plastik kullanımı

%60  
P&G’nin Türkiye’de ürettiği 

ürünlerin oranı
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haklı çıkarmak için veri analitiği ve 
yapay zekâ uygulamaları ile hem 
proseslerimizi iyileştirmekte hem de 
fabrikanın verimliliğini en üst seviyede 
tutarak, markalarımızı kaliteli ve 
hızlı bir şekilde müşterilerimiz ve 
tüketicilerimizle buluşturmak için 
üzerimize düşeni yapıyoruz. Bu nedenle 
pandemi sonrasında bu alandaki 
eforlarımızda bir gerileme yaşamadık, 
tam tersine ürettiğimiz ürünler, bu zorlu 
dönemde tüketicilerimizin en çok ihtiyaç 
duydukları ürünler oldu. Biz de bu güçle 
hem bir taraftan üretim tesislerimizde 
çalışmalarımızı sürdürdük hem de Ar-Ge 
faaliyetlerimize hiç hız kesmeden devam 
ettik. Bu kapsamda markalarımızın 
kalitesini üretildikten sonra kontrol 
ederek değil, daha üretim aşamasında 
kalite beklentilerini karşılayacak 
şekilde üretildiklerini, otomatik olarak 
yüksek veri analiziyle doğrulayan IoT 
uygulamalarından; üretimde kritik 
rol oynayan proses parametrelerinin 
trend analizleri ve gelecek tahminleme 
algoritmalarının efektif uygulama 
örneklerine kadar pek çok alanda 
teknolojiyi kullanmaya ve geliştirmeye 
devam ediyoruz.

Kimya sektöründe Ar-Ge’nin önemi 
hakkında düşünceleriniz nedir? P&G’deki 
Ar-Ge çalışmalarından bahseder misiniz? 
P&G teknolojiye ve Ar-Ge’ye ne kadar 
kaynak ayrılıyor? 

P&G olarak markalarımızla insanların 
yaşamlarını iyileştirirken aynı zamanda 
yarınlara daha yaşanabilir ve yeşil 
bir dünya bırakmayı hedefliyoruz. 
Buradan hareketle hem global hem 
de ülke çapında kurumsal vatandaşlık 
raporları hazırlıyor; kendimize özel 
sürdürülebilirlik hedefleri belirliyoruz. 
Aynı zamanda inovatif uygulamalarımız 
ve çözümlerimizle de yaşadığımız çevreye 
en az olumsuz etkiyi bırakmak istiyoruz 
ve bu kapsamda çeşitli çalışmalar da 
sürdürüyoruz. Örneğin hem dayanıklı 
hem de geri dönüştürülebilir PET 
malzemesinin kullanımını taahhüt 
ederek geri dönüştürülmüş plastikler 
için yeni bir pazar yaratmayı hedefliyor, 
döngüsel ekonomi ortaklığıyla da beş 
yılda 200 milyon plastik şişeden tasarruf 
etmeyi planlıyoruz. Üstelik bu inovatif 
yaklaşımlarımızla yakın bir tarihte ödül 
de aldık, 2020 Edie Sürdürülebilirlik 
Liderleri Ödülleri kapsamında, “Yılın 
Döngüsel Ekonomi İnovasyonu Ödülü” 
verildi. Ayrıca geliştirdiğimiz programlarla 
Solar Impulse Foundation tarafından 
kaliteden ödün vermeden daha az 
enerji ve su tüketimi ile sürdürülebilirlik 
sağladığımızdan dolayı 1000 Efficient 
Solutions Label unvanına layık görüldük. 
Bununla birlikte Ar-Ge’de fark yarattığımız 
diğer bir alan ise değer yaratan ürün 
inovasyonlarımız ve kaynaklarımızın 
verimli kullanımı. 100’den fazla STK ve 
1000’den fazla gönüllünün yardımlarıyla 
denizlerden ve okyanuslardan toplanan 
plastik atıkları dönüştürerek ‘Dünyanın 
İlk Geri Dönüştürülmüş Şampuan 
Şişesi’ni ürettik. Fairy ürünümüz, saf ve 
temiz performansından ödün vermeyen 
formülüyle boya ve parfüm içermiyor. 
Ayrıca formülünden fosfatı çıkardığımız, 
karbondioksit emisyonlarını yüzde 50 
azaltan Fairy kapsülleri de dünyada 
yıllık yaklaşık 21 milyar litre su tasarrufu 
sağlayarak denizlerin korunmasına destek 
oluyor. Doğaya zarar vermeden temin 
edilmiş birinci kalite pamuk ve yumuşak 
bitkisel liflerden üretilen Prima’nın yeni 
Pampers Pure bebek bezi, yüzde 100 
sertifikalı yenilenebilir elektrik ile üretildi.

Kimya ve çevre kelimeleri yan yana 
geldiğinde olumsuz algılar ortaya 
çıkabiliyor. Yeşil çevre ve teknolojiler, 
sürdürülebilirlik de artık şirketler için 
çok önemli. Daha yaşanabilir bir dünya 
adına üretim yaparken almış olduğunuz 
önlemler hakkında bilgi verebilir misiniz?  
P&G olarak günümüz dünyasında, insanı 
veya çevreyi olumsuz etkileyebilen 
sorunlara şirketlerin artık tepkisiz 
kalamayacağına, markaların da kurumsal 
vatandaş olarak sorumlulukları olduğuna 
inanıyoruz. Sürdürülebilirlik odaklı 
yaklaşımımızla hem global sürdürebilirlik 
hedeflerimize hem de ülkemizin sıfır 
atık çalışmalarına önemli katkılar 
sağlıyoruz. Fabrikamızda yürüttüğümüz 
sürdürülebilirlik çalışmalarıyla 450 ton 
plastik atık, PE torbalarında yeniden 
kullanılırken DL’de kullanılması önlenen 
içme suyu miktarı ise yılda 254 ton olarak 
görülüyor. Ayrıca fabrikamızda yılda bin 
800 ton plastik kullanımı önlendi, Mart 
2018’den bu yana elle doldurulan kalite 
kontrol formlarının kaldırılmasıyla da 
yılda 20 bin kâğıt tasarrufu sağlandı ve 3 
aylık zaman dilimi içerisinde 600 kadar 
plastik kap kullanımının önüne geçildi. 
Fabrikada kâğıt bardak yerine sadece 
cam bardak kullanılıyor.

Yöneticisi olduğunuz işletmenin Türkiye, 
bölge ve dünya açısından yeri nerede? 
Yurt içi ve yurt dışı satış faaliyetlerinizden 
bahsedebilir misiniz? P&G, Türkiye 
üzerinden hangi bölgelere ne tür ürün 
satışları gerçekleştiriyor? 
P&G Türkiye olarak bugün ürünlerimizin 
yüzde 60’ını Türkiye’de üretiyoruz. 
Bunun yanı sıra Türkiye’de üretilen 
P&G ürünlerinin yüzde 25’inden 
fazlasını 20’den fazla ülkeye ihraç 
etmekteyiz. Takvim yılının ilk üç ayında 
ise ihracatımızda yüzde 30’luk bir artış 

oldu. Avrupa’ya yakınlığımız ve üretim 
tesislerimizin yeterliliği bize ciddi avantaj 
sağladı. Oradaki üretim aksamalarını bu 
ihracatla kapattık.

P&G ailesinin bir üyesi olmak sizin için 
nasıl bir anlam ifade ediyor? 
P&G olarak gelecekten bahsederken 
her zaman bunu iyilikle 
gerçekleştirebileceğimizden bahsederiz. 
İyilikle güçlenebileceğimizden… 
P&G bunu içerisinde bulunduğu her 
ülkede, faaliyet gösterdiği her alanda 
yapmayı hedefliyor. Az önce pandemi 
dönemindeki önceliklerimizden 
bahsederken nasıl ilk önceliğimiz olarak 
‘P&G çalışanlarının sağlık ve ekonomik 
koşullarının korunması’ maddesini 
verdiysem, bir P&G'li olarak ben de 
bundan gurur duyuyorum. Kurumsal 
vatandaşlık raporlarımız altında 
vatandaşlara ve dünyaya vaat ettiklerimiz 
hepimiz için çok önemli ve bunu 
gerçekten umursuyorum, bundan dolayı 
mutluluk duyuyorum.

Üyesi olduğunuz KIPLAS, sizce sektör 
için ne ifade ediyor?  
Hepimizin farkında olduğu bir gerçek var 
ki dünyamızın karşı karşıya kaldığı en 
büyük sorunlardan biri çevre kirliliği ve 
bu alanda hepimize düşen sorumluluklar 
bulunuyor. Bu konuda ilk akla gelenlerden 
biri fazla, bilinçsiz veya gereksiz plastik 
tüketimi olurken plastik aynı zamanda 
yaşamımızın birçok alanında bize büyük 
katkı sağlıyor. Bu ve birçok konuda 
sektörün bilinçli, kontrollü ve doğru bir 
şekilde bilgilendirilmesini sağlayan ve 
bunu bir başlık altında toplayan KİPLAS’ın 
faaliyetlerinin tüm insanlar için çok önemli 
olduğunu düşünüyorum. Eğer yarınlara 
daha yaşanabilir bir dünya bırakmak 
istiyorsak, hep birlikte, umutla çalışmalıyız.

200 
milyon 

Şirketin önümüzdeki beş yılda 
tasarruf etmeyi planladığı 

plastik şişe sayısı

P&G olarak, pandemi süreci 
başladığı andan itibaren 
yol haritamızı belirleyen üç 
temel hedef vardı. Bunlar; 
P&G çalışanlarının sağlık 
ve ekonomik koşullarının 
korunması, toplumun çok 
daha fazla ihtiyaç duyduğu 
markalarımızın kesintisiz 
üretimi ve tüketicilere 
sunulması, pandemi ile ön 
saflarda mücadele eden 
tüm kişi ve kurumları 
desteklemek...

Birçok konuda sektörün 
bilinçli, kontrollü ve doğru 

bir şekilde bilgilendirilmesini 
sağlayan ve bunu bir başlık 
altında toplayan KIPLAS’ın 

faaliyetlerinin tüm insanlar 
için çok önemli olduğunu 

düşünüyorum.
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RAPOR

2050’DE AVRUPA KIMYA 
ENDÜSTRISINI NELER BEKLIYOR?

Avrupa Birliği’nin en rekabetçi ve başarılı endüstrilerinden biri olan kimya 
endüstrisi, geniş bir işleme ve üretim faaliyet alanına sahip. 650 milyar Euro 
değerindeki Avrupa kimya endüstrisi, modern ürünler ve malzemeler sağlarken, 
hemen hemen tüm sektörlere de çözümler sunuyor. Avrupa Kimya Endüstrisi 
Konseyi’nin (CEFIC) hazırladığı rapor da sektörün, 2050’deki projeksiyonuna ışık 
tutacak cinsten. Biz de öne çıkan başlıkları KIPLAS Periyod okurları için derledik.

650 
Milyar Euro 

Avrupa kimya endüstrisinin 
değeri

1,2 
milyon 

Avrupa Birliği ülkelerinin 
kimya sektöründe istihdam 
ettiği nitelikli insan sayısı

K imya, hayatın başlangıcından 
bugüne kadar dünyanın 
önemli bir parçası konumunda. 
Dünyadaki birçok ülkede sanayi 

sektörüyle bağlantı içinde. Aynı durum 
Avrupa Birliği’ne üye ülkeler için de 
geçerli. Bugün, Avrupa kimya sektörünün 
ürettiği malzemeler, tarım, inşaat, 
yiyecek ve içecek, enerji, sağlık, makine, 
tekstil, hastane ve nakliyeye kadar her 
endüstride kullanılıyor. Ürünler, Avrupa 
ve dünya çapında milyarlarca insanın 
refahına yarıyor. Sağlıklı gıdalar, temiz 
suya erişim, ilaç, sanitasyon, gübre, 
boyalar, yalıtım malzemeleri, böcek 
ilaçları gibi ürünlerde kimyasalların 
büyük önemi var. Önümüzdeki 
30 yılda kimya sektörünün kabuk 
değiştireceği düşünüldüğünde Avrupa 
Kimya Endüstrisi Konseyi’nin (CEFIC) 
hazırladığı raporun geleceğe ışık tutacağı 
söylenebilir.

DAHA TEMIZ BIR DÜNYA VADEDIYOR
Avrupa kimya sektörünün 2050 yılı 
vizyonu için hazırlanan rapor; daha 
temiz, daha güvenli, daha azla daha 
fazla üreten, adaleti arttıran, dijital 
olan ve dinamik esneklik sağlayan bir 
taahhüt içeriyor. Sektör, Avrupa’da geri 

dönüşümü önümüzdeki 30 yılda zorunlu 
kılacak. Ayrıca, sera gazı emisyonlarının 
azaltılması siyasi gündemde en 
üst sıralarda yer alıyor. Buna göre; 
2050 yılına gelindiğinde, sera gazı 
emisyonlarının bugünün seviyelerine 
kıyasla yüzde 50 daha azaltılabileceği 
öngörülüyor. Sektör, yenilenebilir enerji 
ve sıfır emisyonlu nakliyeye de yatırım 
yapıyor. Bu bağlamda endüstrinin; 
kimyasal güvenlik, insan sağlığı ve 
çevrenin korunması, biyolojik çeşitliliğin 
sürekli iyileştirilmesi konularında 
toplumla sürekli diyalog içinde olduğu 
söylenebilir. 

Avrupa kimya endüstrisi, topluma 
sağlıklı ürünlerle hizmet ederken, 
bütün sektörlerin hedeflerine 
ulaşmalarına da yardımcı oluyor. 
650 milyar euroluk bir sektörden 
bahsediyoruz. Son yıllarda Avrupa 
kimya endüstrisi, hafif malzemeler ve 
enerji verimliliğini artıran yalıtım gibi 
yüksek katma değerli ürünlere, 3D 
yazıcılar için sofistike mürekkeplere, 
atık sudan değerli fosfatların geri 
kazanılmasına yardımcı olan 
pıhtılaştırıcılara, daha iyi çamaşır 
deterjanlarına yöneldi. Avrupa kimya 
endüstrisi aynı zamanda Avrupa’nın 
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Geleceğin kimya mühendisi, bugün 
tipik organik kimya mezunundan 
farklı bir beceri karışımına ihtiyaç 
duyacak. Bir laboratuvar mühendisi 
olarak, yeni kimyasal bağ oluşturmak 
ve molekülleri bugün olduğundan 
çok daha hızlı bir şekilde ortaya 
çıkarmak için yapay zekâ ve büyük 
verilerle çalışmak durumunda 
kalacak. Mezunlar; biyokimya veya 
organik kimya ve genom düzenleme 
becerilerine ihtiyaç duyacak. Dijital 
araçların iletişim üzerindeki sürekli 
etkisi ile, gelecekte üstün esneklik, 
yönetimsel çeviklik ve uluslararası 
deneyim ile birlikte üstün beceriler 
göstermeleri gerekecek.

GELECEĞIN KIMYA 
MÜHENDISINDE 

BULUNMASI 
GEREKEN 

ÖZELLIKLER

en büyük endüstriyel elektrik tüketicisi 
ve Avrupa’nın enerji sistemlerinin 
dönüştürülmesinde büyük bir payı var.

AR-GE’YE 10 MILYAR EURO HARCANDI
Avrupa Birliği kimya sektörü, doğrudan 
28 bin şirkette 1.2 milyon yüksek nitelikli 
çalışan istihdam ederken, yıllık 540 
milyar Euro’dan fazla satış yapıyor. 
Peki sektörün yatırımları ne durumda? 
Avrupa kimya endüstrisi, katma değerinin 
yüzde 15’inden fazlasını, yeni ve 
geliştirilmiş üretim tesislerine yatırıyor. 
Dijital teknolojilere de yatırımlar artmış 
durumda. 2017 yılında sektör, daha fazla 
enerji verimli olmanın ve karbon ayak 

izini azaltmanın yollarını bulmak da dahil 
olmak üzere araştırma ve geliştirmeye 
yaklaşık 10 milyar Euro harcadı. 2050’de 
kimyasal ortamın çok farklı görüneceği 
kesin. Avrupa’nın bu dönüşüme öncülük 
edebilmesi, hem dünyada hem de 
Avrupa pazarında adil ticaret ve rekabet 
sağlayacak şekilde sürdürülebilirlik 
standartları belirlemesi ve yatırımlarını 
buna göre yapması gerekiyor. Adil rekabet 
konusundaki ısrar, sürdürülebilir finans 
için aydınlatılmış politikalar, düşük 
karbonlu elektrik üretimine ve dağıtımına 
yapılan önemli yatırımlarla birleştiğinde, 
doğru yatırım ve iş ortamının hüküm 
sürmesini sağlamak hiç de zor olmayacak.

RAPOR

Avrupa kimya sektörünün 
2050 yılı için hazırlanan 

raporu; daha temiz, daha 
güvenli, daha azla daha 

fazla üreten, adaleti 
artıran, dijital olan ve 

dinamik esneklik sağlayan 
bir taahhüt içeriyor.

Kimya endüstrisi topluma değer sağlamaya devam edecek. Avrupa 
ekonomisine ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedeflerine katkısını daha iyi ifade etmeli ve bunu göstermeli. Buna 
karşılık Avrupa, ithalat uyumunu sağlayarak ve uluslararası 
anlaşmalarda Avrupa çevresel ve kimyasal standartlarını geliştirerek 
damping ve haksız rekabetten kaçınmalı. Uzun vadede, Avrupa için 
büyük bir iş fırsatını temsil ettiği için Afrika kilit bir öncelik olmalı. 
Amaç: coğrafi kapılarda Avrupa endüstrisi için fırsatlar yaratırken 
Afrika ekonomilerinin gelişmesine yardımcı olmak.

01
AB’yi 

güçlendirmek 
için kimyasallar 

kullanılmalı

Kimya bugün dünyada insanların ihtiyacı olan bütün çözümleri 
sunuyor. Daha büyük tabloya bakıldığında, kimya endüstrisi büyüyen 
ve yaşlanan bir nüfus için sağlık ve güvenlik sağlayıcısı konumunda. 
Sürdürülebilir ve besleyici gıdalara, örneğin mikrobesinler ve 
vitaminler yoluyla erişimi iyileştiriyor. Yaşam beklentisini artıran yeni 
tıbbi çözümler sunuyor. Akıllı ambalajlar, gıdaları besleyici ve güvenli 
tutan antioksidanlar ile gıda israfını azaltmaya yardımcı oluyor. 
Kimya endüstrisi, Avrupa’daki ve dünyadaki uluslararası kuruluşlarla 
iş birliği içinde olmalı. Kamu-özel sektör ortaklıkları aracılığıyla, 
sosyal medya da dahil olmak üzere bu konularda toplumla aktif 
olarak yeniden bağlantı kurulmalı ve halk eğitilmeli. 

02

Kimyasal 
güvenlik ve 

eğitime 
odaklanılmalı

Avrupa kimya endüstrisi kendi dijital dönüşümünü başlattı ve 
dijitalleşmedeki gelişmelerin şeffaflık üzerinde gelecekte daha fazla 
etkisi olacak. Fikri mülkiyet haklarını ve ürün formülasyonlarını 
korumak için sağlam bir politika çerçevesine ihtiyaç duyulacak. Veri 
madenciliği, yapay zekâ ve mümkün olan en yüksek siber güvenlik 
dahil olmak üzere yeniliğe yönlendiren bazı teknolojilere yatırım, 
uygulama ve girişimciliği teşvik etmek için doğru politik çerçeveye 
ihtiyaç var. Avrupa makamları ve kimya endüstrisinin bu geçişi 
desteklemek için birlikte çalışması gerekiyor. Dijital devrimin tüm 
potansiyelini kullanabilmek için, Avrupa dijital altyapısını oluşturmalı 
ve güçlendirmeli. Avrupa Kimyasallar Ajansı (ECHA), küresel 
standartlar bağlamında kimyasal verilerle ortak bir yaklaşımı teşvik 
etmek için endüstri ile birlikte çalışabilir.

04

Dijitalleşmeyi ve 
dördüncü sanayi 

devrimini 
destekleyin

Dünya genelinde, insanların yüzde 55’inden fazlası kentsel alanlarda 
yaşıyor. Birleşmiş Milletler’in raporuna göre; bu rakamın 2050 yılına 
kadar yüzde 68’e çıkması bekleniyor. Bu şehirler aynı zamanda 
atıkların çoğunun üretildiği yerler. Özellikle ürünler yeniden kullanım 
ve geri dönüşüm amacıyla tasarlanmışsa, neredeyse her tür atığın 
geri dönüştürülmesi teknik olarak mümkün. Bugünün kimyası hala 
büyük ölçüde fosil ham maddesine dayanıyor ve gelecekte de öyle 
olacak. Bu nedenle karbon verimliliğini artırmanın yollarını bulmak 
gerekiyor. Ayrıca biyokütle, atık malzemeler ve endüstriyel CO2 ve CO 
emisyonları gibi daha dairesel ham maddeler kullanılmalı.

03

Geri dönüşüm 
önem 

kazanacak

2050 hedefleri için neler yapılmalı?
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COVID-19 ve Çalışma Yaşamı 
hakkında 7-9 Temmuz tarihleri 
arasında online olarak yapılan 
toplantıya 50’yi aşkın Devlet 

ve Hükümet Başkanı ile dünyanın önde 
gelen işveren ve işçi teşkilatlarının 
liderleri katıldı. Liderler, video mesajlarla 
zirveye hitap etti. BM Genel Sekreteri 
Antonio Guterres’in yanı sıra, BM ile 
uluslararası kuruluşların başkanlarının 
da birer konuşma yaptığı zirve işçiler, 
işverenler ve hükümetlerin bir araya 
geldiği gelmiş geçmiş en büyük çevrimiçi 
toplantı oldu. Katılımcılar, milyonlarca 
işçi ve işletmenin aşırı kırılganlığını apaçık 
ortaya çıkaran küresel salgının ekonomik 
ve sosyal etkilerinin nasıl ele alınması 
gerektiğini tartıştılar. Küresel zirvede “yeni 
ortamda tam ve üretken istihdam nasıl 
desteklenmeli?”, “çalışma yaşamında 
küresel salgının ortaya çıkardığı büyük 
çaplı kırılganlıkları gidermek için neler 
yapılmalı?”, “hangi işçi kesimlerinin özel 
destek ve ilgiye ihtiyacı var?”, “yoksulluğun 
azaltılması ve ortadan kaldırılması, düze 
çıkış sürecinin ana hedefi olarak nasıl 
konumlanabilir?” gibi bir dizi sorun ele 
alındı.

Küresel zirvenin ilk aşamasında,  
1-2 Temmuz’da, Afrika, Amerika Kıtaları, 
Arap Devletleri, Asya-Pasifik, Avrupa 
ve Orta Asya’nın bölgesel etkinlikleri 

EROL KIRESEPI COVID-19 VE ÇALIŞMA 
YAŞAMI KÜRESEL ZIRVESI’NDE KONUŞTU

60 ülkeden liderin konuşmacı 
olarak katıldığı online zirvede 
konuşma yapan Uluslararası 
Işverenler Teşkilatı (IOE) 
Başkanı, Santa Farma Ilaç 
Yönetim Kurulu Başkanı 
ve KIPLAS Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Erol Kiresepi, 
“Pandemiden çıkış ancak 
özel sektör liderliğinde, hızlı, 
sürdürülebilir ve kapsayıcı 
politikalar geliştirilmesi 
halinde mümkün olabilir” dedi.

ele alındı. Hükümet, işveren, işçi 
temsilcileri ve akademisyenler, COVID-19 
küresel salgınının, ekonomilere, iş gücü 
piyasalarına ve toplumlara verdiği 
devasa zararlarla, farklı ülkelerin nasıl 
mücadele ettiğini tartıştılar. Bölgesel 
etkinliklerden önemli gelişmeler ve ILO 
Bölge Direktörleri ile yapılan mülakatlar, 
7 Temmuz’da yapılan Bölgeler gününde 
sunuldu. 8 Temmuz’da yapılan Küresel 
Liderler gününde, Devlet ve Hükümet 
Başkanları, dünyanın önde gelen 
işveren ve işçi teşkilatlarının liderlerinin 
konuşmaları yer aldı. 9 Temmuz’daki 
ILO Ortakları gününde ise, ILO üyesi 
devletlerin bakanları, işçi ve işveren 
liderleri, önceki günlerin etkinliklerini 
değerlendirdi, küresel salgın bağlamında 
ILO Çalışma Yaşamının Geleceğine 
ilişkin ILO Yüzüncü Yıl Bildirgesi’nin 
uygulanmasını tartıştı.

“YATIRIMLARIN IYILEŞTIRILMESI GEREK”
Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE) 
Başkanı, Santa Farma İlaç Yönetim 
Kurulu Başkanı ve KİPLAS Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Erol Kiresepi, 
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 
8 Temmuz 2020 tarihinde canlı olarak 
gerçekleştirdiği ve 60 ülkeden liderin 
konuşmacı olarak katıldığı COVID-19 
ve Çalışma Yaşamı Küresel Zirvesi’nde 

dünya işverenlerini temsilen konuştu. 
Kiresepi, yaşanan dev boyuttaki krizin 
hepimizin hayatını ve yaşam tarzını 
olumsuz etkilediğini, ülkelerin kalkınma 
hedeflerini derinden sarstığını ifade 
ederek, çalışma hayatı açısından 
da pandemi nedeniyle önemli gelir 
kayıpları ve işsizlik artışları yaşandığını 
vurguladı. Dünyada özel sektörün en 
geniş temsilcisi olan IOE Başkanı olarak, 
krizin aşılması için çeşitli paydaşlar 
tarafından gösterilen büyük çabalara 
şahit olduğunu, bu uluslararası çabaların 
işbirliği ve ortak eylem çerçevesinde 
koordine edilmesine acilen ihtiyaç 
duyulduğunun altını çizdi. 

Kiresepi, krizden çıkışın ancak özel 
sektör liderliğinde hızlı, sürdürülebilir 
ve kapsayıcı politikalar geliştirilmesi 
halinde mümkün olabileceğine 
değinerek, özel sektör işletmelerinin 
gelişimine ve güçlendirilmesine zemin 
hazırlayacak şekilde yatırım ortamının 
iyileştirilmesine her zamankinden 
daha fazla ihtiyaç duyulduğunu belirtti. 
IOE Başkanı, krizin yol açtığı işsizlik 
ve gelir kayıplarının, yeni iş imkânları 
ve istihdam alanları yaratılması ile 
ortadan kaldırılabileceğini belirterek, 
ticaret, sanayi ve yatırım alanlarının 
canlandırılması, küresel ölçekte işletme 
devamlılığının ve reel ekonominin 
desteklenmesi konularına öncelik 
verilmesi gerektiğini vurguladı. 

“KRIZ, OLUMLU GELIŞMELERI DE 
BERABERINDE GETIRDI”
Pandeminin, iş dünyasında inovasyon, 
iş modellerinin değiştirilmesi ve 
teknolojiden doğru faydalanılması 
gibi konularda farkındalık yarattığına 
işaret eden Kiresepi, “Yaşanan kriz, 
sürdürülebilirlik ve iş devamlılığı adına 
olumlu gelişmeleri de beraberinde 
getirdi. Bunun sonucu olarak, daha iyi 
bir geleceği inşa ederken çalışanların 
istihdam edilebilirliğini güvenceye 
almak için beceri gelişimi ve yaşam 
boyu öğrenme çözümlerine yatırım 
yapma gereksinimini de hep göz 
önünde bulundurmalıyız. Çalışma 
yaşamı için kriz sonrasında daha iyi bir 
gelecek oluşturulması, beceri arzının 
işgücü piyasasının ihtiyaçlarına cevap 
verebilmesini de sağlayacaktır” dedi. 

ILO’nun önemli bir rol üstlendiğine 
de vurgu yapan Kiresepi, “ILO’nun, bu 

sahalarda temel işlevini sürdürerek, 
bünyesindeki işçi, işveren ve hükümet 
kesimlerine krizi yönetme ve krizden 
sürdürülebilir bir şekilde çıkabilme 
sürecinde destek vermelidir” şeklinde 
konuştu. Krizden çıkış konusunda tüm 
tarafların işbirliğine ihtiyacı olduğunu 
vurgulayan Kiresepi, şunları söyledi: 
“Şirketlerin krizi tek başlarına atlatması 
mümkün değildir, kamu sektörü ile özel 
sektör arasında kararlı bir işbirliği şimdi 
her zamankinden daha önemlidir. Ayrıca, 
hızlı bir iyileşme süreci için yeni ve 
inovatif yaklaşımlara yönelik kamunun 
müdahalelerine de acil ihtiyaç vardır. 
Bunun yanında, etkili sosyal diyaloğu da 
kararlılıkla güçlendirmek gerekli. Sosyal 
diyalog, güvenli ve başarılı çalışma 
yaşamına dönüş için üzerinde anlaşılmış 
ve etkin stratejilerin oluşturulması için 
kilit faktördür. İşveren ve işçi teşkilatları 
da bu amaçla yönlendirme sağlama 
ve zamanında, güvenilir bilgi akışı 
oluşturma konularında önemli bir role 
sahiptir.”

Kiresepi, özellikle yaşanan pandemi 
kapsamında sosyal korumaya yönelik 
yeni bir anlayış geliştirilmesi gerektiğinin 
de altını çizdi. Konuyla ilgili olarak 
“Yaşanan acil durum bağlamında 
yaşama güvenli bir dönüşten 
bahsederken, çabalarımızı sosyal 
koruma sistemlerinin geliştirilmesi ve 
çalışma yaşamında yeterli, sürdürülebilir 
ve ortamlarla uyumlanabilir bir hale 
getirilmesi yönünde, yoğunlaştırma 
ihtiyacı da çok daha belirgin olarak 
karşımıza çıkıyor. Ancak, ulusal 
sosyal koruma sistemlerinin oluşma 
sürecinin, kayıt dışı ekonomi dahilindeki 
oldukça fazla sayıda çalışanın müşkül 
durumuna yönelik politikalarla da 
el ele ilerlemesine ihtiyaç vardır. 
COVID-19 krizi, kayıt dışı ekonomi 
dahilindeki çalışanlar üzerinde bütün 
dünyada, özellikle de işgücünün 
yüzde 70’ini temsil ettikleri gelişmekte 
olan ülkelerde, etkilerini daha da 
artırmaktadır. Pandemi süreci, kayıt dışı 
ekonominin çok zayıf yanlarını açıkça 
ortaya koymuştur. Kayıt dışı ekonomi 
dahilindeki çalışanların hassasiyetinin 
ve risklere maruz kalma oranının 
azaltılması sadece kayıtlı ekonomiye 
geçişi kolaylaştıran sağlam ve etkili 
politikalar ile mümkün olabilir” şeklinde 
görüş bildirdi.

60  
Toplantıya katılan ülke sayısı

Zirvede konuşan Uluslararası 
Işverenler Teşkilatı (IOE) 

Başkanı, Santa Farma Ilaç 
Yönetim Kurulu Başkanı 

ve KIPLAS Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Erol Kiresepi, 

“Krizin yol açtığı işsizlik 
ve gelir kayıpları, yeni iş 

imkânları ve istihdam 
alanları yaratılarak ortadan 

kaldırılabilir” dedi.
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Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu’nun (TİSK), 
“Genç Dönüşüm Eğitim Programı” 
projesi, Temmuz-Ekim 2020 

tarihleri arasında yapılacak. Hedef ise; 
gençleri geleceğin mesleği olacak alanlarda 
eğitmek ve bilişim alanında donanımlı 
genç iş gücü kaynağı oluşturmak. ‘Genç 
Dönüşüm Eğitim Programı’na katılan 
gençler, eğitim sonunda yapılacak sınav ile 
sertifikalarını alıp, iş hayatındaki görevlerini 
almak üzere de desteklenecekler. Tamamı 
ücretsiz olarak sunulacak olan Genç 
Dönüşüm Eğitim Programı kapsamında, 
geleceğin bilişim meslekleri veri tabanı 
uzmanı, iş analisti, java, .net, Phyton yazılım 
uzmanı, veri mühendisi alanlarında eğitim 
verilecek. Program, STEM (fen, teknoloji, 
mühendislik, matematik) alanlarında eğitim 
gören ve bu alanlarda iş arayan, yeni mezun 
ya da çalıştığı şirkette bu mesleklere geçiş 
yapmak isteyen tüm gençlerin katılımına 
açık olacak. Eğitimler çevrimiçi sınıflarda 
Temmuz-Ekim 2020 ayları arasında 
yapılacak.

Bilişim alanına nitelikli insan yetiştirmeyi 
amaçlayan program kapsamında, yedi ayrı 
sınıfta eğitim alacak olan 150 genç, 4 ay 
boyunca teknik ve uygulamalı eğitimler 
alacak. Bunların yanı sıra, bilgisayar, liderlik, 
iletişim, problem çözme, markalaşma, 
pazarlama, özgüven, motivasyon ve 
kararlılık becerilerini de uzman eğitmenler 

istanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından 
enerji piyasasındaki son gelişmeler 
hakkında üyelerini bilgilendirmek 

amacıyla düzenlenen webinar, İKMİB 
Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister ve 
SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş 
Birimi, Petrokimya Pazarlama Müdürü 
Dr. Mevlüt Çetinkaya’nın katılımıyla 
gerçekleştirildi. 

“KIMYA SEKTÖRÜNÜN ÖLÇEK 
BÜYÜTMESI GEREKIYOR” 
Webinarın açılış konuşmasını 
gerçekleştiren İKMİB Yönetim Kurulu 
Başkanı Adil Pelister, pandemi 
dolayısıyla zor bir süreçten geçildiğini, 
haziran itibarıyla artık normalleşmeye 
başlandığını, önümüzdeki aylardan 
itibaren hissedilir bir biçimde iyileşme 
olacağını ve geçmiş senelerdeki 
performansı yakalayacaklarına inandığını 
söyledi. Kimya sektörünün 2019’da 
başarılı bir performans sergilediğini 
hatırlatan Pelister, “Özellikle kimya 
sektörümüz 20,6 milyar dolarlık 
ihracatıyla Türkiye’deki ikinci büyük 
ihracatçı sektör konumuna geldi. 
İhracatımızda en büyük payı petrokimya 
ile plastik ve mamulleri ürün grubumuz 
teşkil etti. Dolayısıyla bu seminerimizin 
ana konusu da çok önem arz ediyor. 
COVID-19’un getirdiği olumsuzluklardan 
dolayı hemen hemen tüm sektörler frene 
bastılar. Bizim sektörümüzde de olumsuz 
yansıması oldu. Ancak hükümetimizin 
aldığı tedbirlerle özellikle de kredi 
imkanlarıyla firmalarımızı rahatlatması 
ve insanlarımızın da azmiyle birlikte bu 
süreci atlatacağımıza inanıyorum” dedi.

TISK VE WTECH’TEN GENÇ DÖNÜŞÜM PROJESI COVID-19, KIMYA SEKTÖRÜNDE 
REKABET DÜZENINI DEĞIŞTIRECEK

Türkiye Işveren Sendikaları 
Konfederasyonu (TISK), bilişim 
teknolojileri alanında kamu 
ve özel sektöre uzman genç 
iş gücü kazandırmak adına, 
Teknolojide Kadın Derneği 
(Wtech) ve Avrupa Imar ve 
Kalkınma Bankası EBRD’nin 
desteğiyle ‘Genç Dönüşüm 
Eğitim Programı’ projesini 
hayata geçiriyor.

aracılığıyla geliştirecek. Azim ve istek 
gerektiren bir eğitimin ardından mezun 
olmaya hak kazananlar, program desteğiyle 
iş hayatındaki yerlerini alacak ve istihdama 
kazandırılacak. Program bu doğrultuda, 
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 
uygulamaya konulan ‘1 Milyon Yazılımcı 
Projesi’ne de katkı sağlayacak.

“ÜLKE OLARAK MUAZZAM BIR POTANSIYELE 
SAHIBIZ” 
Eğitim programı hakkında konuşan proje 
ortaklarından TİSK Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Nevzat Seyok; “Dünyada yaşanan 
dijital dönüşüm ve teknoloji trendleri 
hiç kuşkusuz ülkemizi de etkilemektedir. 
Bu anlamda sanayiden başlayarak tüm 
sektörlerde görülecek olan bu değişime 
karşı gençlerimizi hazırlama görevi bizler 
gibi köklü kuruluşlara düşüyor. Dijital 
dönüşümün bir parçası olmak için yenilikleri 
takip etmenin yanı sıra nitelikli işgücüyle de 
geleceği şekillendirmek gerekiyor. Ülkemizin 
15-24 yaş grubundaki genç nüfusu yaklaşık 
13 milyon. Bu sayı dünyadaki 143 ülkenin 
nüfusundan daha fazla. İstihdamdaki 
eğitim profili ise hızla artıyor. Son 10 yılda 
lisans ve üstü mezunu çalışan sayımız 
yüzde 7,5 seviyesinde arttı. Kadın iş 
gücü perspektifinden bilim ve teknoloji 
alanlarında mezun kadın oranı yüzde 37 ile 
Avrupa’daki her ülkeden yüksek durumda. 
Dijital hayata uyum sağlama oranlarımız 
oldukça yüksek. Sosyal medyayı iş amaçlı 
kullanımda dünyada 13. sıradayız. Yüzde 
68 olan mobil bankacılık penetrasyonu 
ile dünyada üçüncüyüz. Bunlar, doğru 
yönlendirme ile hızlı yol alabileceğimizin 
birkaç göstergesi. Ülke olarak muazzam 
bir potansiyele sahibiz. Türkiye’de işin 
yarınına yön vereceksek, ülkemizin küresel 
rekabet gücünü artırmada en büyük 
potansiyelimiz olan gençlerimizin çalışma 
hayatına en doğru şekilde hazırlanması 
kuşkusuz önceliklerimizden biri. Bu sebeple, 
projemiz özellikle yeni mezun ve deneyimsiz 
gençlerimizi hedefliyor. Teknolojide Kadın 
Derneği ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 
ile hayata geçirmeye hazırlandığımız Genç 
Dönüşüm Eğitim Programı, ülkemizin bilişim 
alanına liderlik edecek yeni yeteneklerin 
kazandırılmasına büyük katkı sağlayacak” 
açıklamasında bulundu.

“PETROLÜN KADERINI PETROKIMYA  
VE KIMYA BELIRLEYECEK”
SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş 
Birimi, Petrokimya Pazarlama Müdürü 
Dr. Mevlüt Çetinkaya, yaptığı konuşmada 
koronavirüs dolayısıyla dünyanın kesintiye 
uğradığını ve bu süreçte her şeyin alt üst 
olduğuna dikkat çekerek, petrolün tüm 
dünyayı etkileyen, uğruna savaşların 
yapıldığı, fiyatların yükseldiğinde bizim 
ülkemiz açısından ithalat faturamızın 
artmasına sebep olan, düştüğünde özellikle 
petrol ihraç eden ülkelerin gelirlerindeki 
düşüş sebebiyle bu ülkelere yapacağımız 
ihracatın azalmasına yol açabileceği çok 
önemli bir konu olduğunu belirtti. Küresel 
enerji talebinin nüfus ve gelir artışına 
bağlı olarak arttığını, alternatif kaynaklara 
yönelim ve verimliliğe bağlı olarak da 
düştüğünü ifade eden Çetinkaya, “Küresel 
ekonomik büyüme, nüfus ve refahın artışı 
ile son 20 yılda enerji, yıllık yüzde 2 büyüdü. 
Büyümenin itici gücünü Çin ve Hindistan 
liderliğindeki gelişmekte olan ekonomiler 
oluşturuyor. Özellikle ulaşım ve endüstrideki 
birincil enerji tüketiminin azalması 
bekleniyor. Gelecekte elektrikli araçlar hızla 
yayılacak, petrolün tahtı sarsılmaya devam 
edecek. 2040 yılında elektrikli araç sayısının 
350 milyon adet olması öngörülüyor. 2050 
yılına kadar enerji kaynakları kullanımında 
köklü değişim ve dönüşüm yaşanacak, 
petrolün payı azalacak, doğalgaz payını 
koruyacak, yenilenebilir enerjinin payı yüzde 
64’e çıkacak. Petrol üretiminde lider ülke 
ABD, onu sırayla Rusya, Suudi Arabistan, 
Irak, Kanada ve Çin takip ediyor. Gelecekte 
petrolün kaderini petrokimya ve kimya 
belirleyecek. Fosil kaynaklar petrokimya 
sektörüne yönelecek” ifadelerini kullandı. 

ADİL PELİSTER
İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı

İş hukuku alanında Türkiye’nin önde gelen akademisyenleri arasında yer alan Prof. Dr. 
Nuri Çelik, 5 Haziran 2020 tarihinde vefat etti. İş Hukuku alanında yaptığı çalışmaları 
ve sunduğu sayısız makalesiyle hukuk camiasında olduğu kadar çalışma hayatında 
ve sendikacılık camiasında da yer edinen Prof Dr. Nuri Çelik’i rahmetle anıyor, başta 
ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm hukuk camiasına başsağlığı diliyoruz.

HUKUK DÜNYASININ ÖNDE GELEN ISMI VEFAT ETTI

DR. MEVLÜT ÇETİNKAYA
SOCAR Türkiye Rafineri ve 
Petrokimya İş Birimi, Petrokimya 
Pazarlama Müdürü
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W ebinar, T.C. Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Genel Müdürü 

(İSGGM) Cafer Uzunkaya, Genel Müdür 
Yardımcısı Furkan Yıldız ve Genel 
Müdürlük uzmanlarının katılımıyla 17 
Haziran 2020 tarihinde gerçekleşti. 
KİPLAS Yönetim Kurulu Başkanı Levent 
Kocagül, KİPLAS Genel Sekreteri Av. 
Saadet Ceylan ile İş Sağlığı ve Güvenliği 
Genel Müdürü Cafer Uzunkaya’nın açılış 
konuşmalarıyla başlayan webinara, 
KİPLAS üyesi işyerlerinden ve TİSK’e 
bağlı işveren sendikalarından çok 
sayıda yönetici ve uzman katıldı. KİPLAS 
Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kocagül 
webinarda yaptığı açılış konuşmasında 

iş sağlığı ve güvenliğinin kimya sektörü 
açısından önemine değinerek İSSGM-
KİPLAS arasında var olan ilişkilerin 
bu webinar ile birlikte farklı bir anlam 
kazanarak işbirliğini güçlendireceğini ve 
iş sağlığı ve güvenliği alanında KİPLAS 
bünyesinde yeni bir yapılanmaya 
dönüşeceğini vurguladı.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü 
Cafer Uzunkaya ise Türkiye çalışma 
hayatı açısından, KİPLAS’ın ve TİSK’in 
öncü bir yapıya sahip olduklarını 
belirtti. İş sağlığı ve güvenliği ile alakalı 
konuların sadece birtakım mevzuatların 
ve prosedürlerin yerine getirilmesiyle 
halledilemeyeceğini, toplumsal anlamda 
her birey için politikaların üretilmesi 
gerektiğini ifade eden Uzunkaya 

ISG WEBINARI KIPLAS’IN 
EV SAHIPLIĞINDE YAPILDI

COVID-19 sonrası dönemde iş yerlerindeki uygulamaların ele 
alındığı “Yeni Normalde Iş Yerlerinde Iş Sağlığı ve Güvenliği 
Uygulamaları” webinarı KIPLAS’ın ev sahipliğinde yapıldı. 

Ev ortamında çalışanlar 
evdeki risklerle karşı 

karşıya kalıyor. Bu 
sebeple işyerinde 
alınması gereken 

tedbirlerin ev ortamında 
da alınması gerekiyor.  
Ancak işverenin bunu 

yakinen takip edebilmesi 
çok mümkün değil. 

Bununla ilgili bir mevzuat 
düzenlemesi yakın 

zamanda yapılacak.

kamunun da tüm paydaşlarla yoğun 
bir işbirliğinin temini çerçevesinde 
çalışması gerektiğini belirtti. Uzunkaya, 
tüm dünyanın pandemi sürecindeki 
uygulamalarını yakından takip eden 
bir kurum olarak, pandemi sürecinde 
iş sağlığı ve güvenliği konularında 
yapılması gerekenlerle ilgili sektörel 
bazda onlarca rehber hazırladıklarını 
ve bu süreçte özel sektörle işbirliğinin 
artırıldığını ifade etti. 

Açılış konuşmalarının ardından 
Genel Müdür Yardımcısı Furkan Yıldız 
“COVID-19 Sürecinde Yapılanlar ve 
Normalleşme Süreçleri” başlıklı bir 
konuşma yaptı. Yıldız konuşmasında, bu 
toplantının sonucunda oluşturulacak 
teknik komisyon marifetiyle kısa, orta 
ve uzun vadede belirlenecek olan 
hedefler çerçevesinde bir çalışma 
ortaya koyabilmeyi ve başta KİPLAS 
üyeleri olmak üzere, tüm işveren ve 
çalışanların faydalanacağı dokümanlar 
ortaya çıkarmayı ümit ettiklerini dile 
getirdi. Pandemi sürecinde diğer 
Bakanlıklar gibi çok hızlı bir şekilde 
eyleme geçmeye özen gösterdiklerini 
söyleyen Yıldız, 11 Mart’ta Türkiye’de 
ilk vakanın görüldüğü tarihten 
itibaren bir ekip oluşturarak, ve tüm 
işyerleri için müşterek riskleri dikkate 
alacak şekilde sektörlerin ihtiyaçları 
doğrultusunda iş sağlığı ve güvenliği 
konusunda alınması gerekli tedbirleri 
kapsayan 22 farklı alana ilişkin 700 bin 
işletmeyi ve 9 milyona yakın çalışanı 
kapsayan dokümanlar ve rehberler 
yayınladıklarını ifade etti. KİPLAS ile 
başlatılacak işbirliği çerçevesinde 
normalleşme adımlarının birlikte 
istişare edileceğini ve oluşturulacak olan 
komisyon marifetiyle sadece pandemi 
hakkında değil, kullanılan tehlikeli 
kimyasallarla ilgili çözümlerin üretilmesi 
ve SEVESO-Büyük Endüstriyel Kazalarla 
ilgili ciddi çalışmaların ve çıktıların yer 
alacağı orta ve uzun vadeli bir çalışma 
planı düşündüklerini ifade etti. Yıldız, 
konuşmasının ardından izleyicilerden 
gelen soruları yanıtladı.

Webinar, KİPLAS Genel Sekreter 
Yardımcısı Av. Ulaş Yıldız ve İş Sağlığı ve 
Güvenliği Genel Müdürlüğü yetkililerinin 
teşekkür konuşmalarıyla sona erdi. 

Genel Müdür Cafer Uzunkaya 
ve KİPLAS Yönetim Kurulu Başkanı 

Levent Kocagül’ün katıldığı video 
konferansta teknik çalışma gruplarının 
oluşturulmasına karar verilerek 
çalışmanın sahaya faydalı çıktılar ve 
kazanımlar sunacağı vurgulandı. “Yeni 
Normalde İşyerlerinde İş Sağlığı ve 
Güvenliği Uygulamaları” webinarında 
izleyicilerden gelen bazı sorular İş 
Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü 
uzmanlarınca yanıtlandı. İzleyiciler 
tarafından yöneltilen ve uzmanlarca 
yanıtlanan bazı sorular ile cevapları 
KİPLAS Periyod okurları için derledik. 

Uzaktan çalışmaya devam eden çalışanlar 
açısından, işverenin iş sağlığı ve güvenliği 
ile ilgili nasıl bir kontrol sağlaması 
gerekiyor? 
Ev ortamında çalışanlar evdeki risklerle 
karşı karşıya kalıyor. Esasında işyerinde 
alınması gerekli tedbirlerin ev ortamında 
da aynı şekilde alınması gerekiyor. Ancak 
işverenin bunu yakinen takip edebilmesi 
çok mümkün değil. Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma 
Genel Müdürlüğü tarafından uzaktan 
çalışma ile ilgili bir mevzuat düzenlemesi 
yayınlanması planlanıyor. Bahsedilen 
mevzuat düzenlemesi yayınlandıktan 
sonra da iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 
olan konu Genel Müdürlük tarafından 
da detaylı bir şekilde çalışılarak konuyla 
ilgili bir düzenleme yapılacak. 

SGK tarafından COVID-19 vakaları 
hastalık olarak değerlendirildi. 
COVID-19 vakaları açısından Genel 
Müdürlüğümüzün görüşü ne yönde? 
SGK tarafından yayınlanan genelgeye 
göre, hastalık olarak kabul edildi. İş 
kazası veya meslek hastalığı bildirimi 
yapılmasına gerek bulunmuyor. 
Bu konuda iş kazası veya meslek 
hastalıklarını belirleyen kurum SGK’dır.  

Işyerlerinde cerrahi maske ve KKD 
sınıfında olan maskelerin kullanımı 
konusunda 
nasıl bir yol izlenmelidir? 
İşyerlerinde özellikle yapılan risk 
değerlendirmesi sonuçlarına göre 
kullanılması zaruri görülen kişisel 
koruyucu donanım hangisi ise 
onun kullanımı önemli, çünkü 
işyerlerinde çalışanların maruz kaldığı 
kimyasallardan dolayı farklı riskler de 

İSG
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var. Örneğin işinin gereği olarak toza 
maruz kalan bir çalışana toz maskesini 
çıkarıp salgından korunmaya yönelik 
cerrahi maskenin kullandırılması sıkıntı 
teşkil edebilir. Bakanlık tarafından 
hazırlanan rehberlerde yer verildiği 
üzere işyerlerinin hazırladığı risk 
değerlendirmelerinde, muhatap 
olunan kimyasal madde hangi koruma 
sınıfındaki maske türünü gerektiriyorsa 
onun kullanılmasında yarar var.

Işyerinde pişirilen ya da dışarıdan temin 
edilen öğle yemeği faaliyetinin işyerinde 
askıya alınması durumunda, çalışanların 
en güvenli şekilde yemek ihtiyacı hangi 
yöntemlerle karşılanmalıdır?  
Genel Müdürlük olarak kumanya 
verilmesinin daha yararlı olacağı 
düşüncesindeyiz. Yine benzer şekilde 
işyerlerinde sebil kullanımına ilişkin 
Bakanlık tarafından yayınlanan 
dokümanlarda kullanılmamasına özen 
gösterilmesi veya kullanılacaksa sensörlü 
ve dokunmadan kullanılan sebillerin 
tercih edilmesi tavsiye ediliyor. Sebillerin 
ortak kullanımı dolayısıyla virüsün bu 
yüzeylere bulaşması mümkün olacaktır. 

COVID-19 için risk değerlendirmesi, 
mevcut risk değerlendirmesi / acil 
durum planları içinde mi yer almalı 
yoksa hem acil durum planları hem 

Genel olarak kapalı 
yerlerde klima 
sistemlerinin 
kullanılması tavsiye 
edilmiyor. Bilimsel 
Pandemi Kurulu da 
bunu önermiyor. Doğal 
yollarla havalandırma 
yapmak zaruridir.

de risk değerlendirmeleri ayrı ayrı mı 
düzenlenmeli? 
Risk değerlendirmesi ve acil durum 
planları kapsamında biz işyerlerine 
bir doküman göndermiştik. 
Buradaki hususlardan bir tanesi, 
risk değerlendirmesi ve acil durum 
dökümanlarında yer alan konuları 
gözden geçirin ve bu konuyla ilgili bir 
ekip oluşturun, İSG kurullarında bununla 
ilgili kararlar alınmasını sağlayın ve 
tedbirler silsilesini de işyerlerinizde 
bir an önce uygulamaya özen gösterin 
demiştik. Konunun, bu çerçevede 
değerlendirilmesi gerekiyor. 

Işyerinde bir kişide COVID-19 
görüldüğünde diğer çalışanlar açısından 
bu durum, ciddi, yakın ve önlenemeyen bir 
tehlike olarak değerlendirilebilir mi?  
Kanunun çalışmaktan kaçınma hakkı 
ile ilgili maddesinde, “önlenemeyen” 
ifadesi bulunuyor. Çalışmaktan 
kaçınma hakkını kullanabilmek için 
önlenemeyen bir risk olması gerekiyor. 
COVID-19 önlenemeyen bir durum 
değil, alınan tedbirlerle önlenebilir. Bu 
yüzden kanunun amir hükmü bu ifadeyi 
karşılamadığından böyle bir durum söz 
konusu değil. Öncelikle böyle bir durum 
ile karşı karşıya kaldığını düşünen ya 
da ifade eden çalışanlar işyerinde varsa 
kurula yoksa çalışan temsilcisine bildirip 
durumun tespit edilmesi sağlanmalıdır. 
Durum tespiti neticesinde çalışana 
detaylı açıklama yapılması gerekiyor. 

Bu süreçte klima kullanmaktan  
kaçınmak gerekir mi? 
Özellikle belli bir nem oranına sahip 
olması gereken proseslerde önemli 
bir konudur. Ancak genel olarak klima 
sistemlerinin kullanılması tavsiye 
edilmiyor. Esasında Bilimsel Pandemi 
Kurulu da bunu önermiyor. Doğal 
yollarla havalandırma yapmak zaruridir. 
Üretim prosesi içerisinde değerlendirme 
yapılmalıdır. Havalandırmayı tamamen 
kapatmak ortamdaki diğer risklerin 
ortamdaki miktarını azaltmaya yönelik 
engel teşkil ediyorsa, lokal çözümler gibi 
farklı metotlarla havalandırma yapılması 
değerlendirilmelidir. 

İSG ÜYELERDEN

GÜBRETAŞ’IN 68. OLAĞAN GENEL 
KURUL TOPLANTISI YAPILDI
Nisan ayında yapılması planlanan 
ancak koronavirüs salgını nedeniyle 
ertelenen GÜBRETAŞ’ın 68. Olağan Genel 
Kurul Toplantısı, 25 Haziran tarihinde 
İstanbul’da gerçekleşti. Toplantı, Genel 
Müdürlük binasında yapıldı. 2019 yılına 
ait finansal ve operasyonel sonuçlar 
paylaşıldı. Genel Kurul, e-GKS canlı yayını 
sayesinde elektronik ortamdan da takip 
edilebildi. Toplantıda konuşan Yönetim 
Kurulu Başkanı Dr. Fahrettin Poyraz, 
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’nin en 
büyük şirketi olan GÜBRETAŞ’ın, köklü 
tecrübesi ve kurumsal vizyonu ile proje 
ve yatırımlarına devam ettiğini belirtti. 
Salgın döneminde şirketin tarımsal 
üretiminin devamı için büyük bir 
çaba ile çalışmalarını sürdürdüğünü 
belirten Poyraz, “Gıda tedarikinin ve 
tarımsal üretimin kritik rolünü bir kez 
daha gördük” dedi. Toplantıda şirketin 
2019 yılı faaliyetleri ile operasyonel 

TÜPRAŞ’TAN ÇEVRE PROJESINE BÜYÜK DESTEK
“MOF4AIR” isimli Ar-Ge projesinde yer 
alan Tüpraş, endüstriyel süreçlerden 
çıkan karbondioksit gazının verimli 
şekilde yakalanmasını ve karbondioksit 
salınımının azaltılmasını sağlayacak 
teknolojik bir yöntem geliştirilmesine 
destek olarak çevreye katkıda bulunmayı 
hedefliyor. Baca gazlarındaki atık 
karbondioksitin yakalanmasına 
yönelik çalışmalar yürütecek olan 
Tüpraş, geliştirilecek teknolojiyi rafineri 
sahasında test etme imkânı bulacak. 
Proje kapsamında geliştirilen teknolojinin 
ve sistemin; enerji santralleri, rafineriler, 
çimento, demir ve çelik gibi çeşitli enerji 
ve karbondioksit yoğunluğu bulunan 
endüstrilere açılımı hedefleniyor. 
Koordinatörlüğünü Belçika’nın Mons 
Üniversitesi’nin üstlendiği MOF4AIR 
(Metal Organic Frameworks for carbon 
dioxide Adsorption processes in power 
production and energy Intensive 
industRies) projesi; Belçika, Norveç, 

Fransa, İtalya, Yunanistan, Birleşik Krallık, 
Güney Kore ve Türkiye’den 14 kuruluşun 
ortaklığıyla gerçekleştiriliyor. Toplamda 
11 milyon Euro bütçeye sahip MOF4AIR 
projesi kapsamında, Tüpraş’ın yüzde 
100’ü Avrupa Birliği tarafından destekli 
olmak üzere 902 bin 500 Euro bütçesi 
bulunuyor.

ve finansal sonuçları hakkında bir 
sunum yapan Genel Müdür İbrahim 
Yumaklı da “Ülke tarımına katma 
değer üretme çabamızı, yatırımlarımız 
ve Ar-Ge çalışmalarımız ile bilinçli 
tarımı yaygınlaştırma faaliyetlerimizi 
bundan sonraki dönemde de artan 
tempoyla sürdüreceğiz” dedi. Genel 
Kurul’da görev dağılımı da yapıldı. 
Yeni dönemde Fahrettin Poyraz 
Yönetim Kurulu Başkanlığı, Ahmet 
Bağcı Yönetim 
Kurulu Başkan 
Vekilliği 
görevlerini 
sürdürürken, 
Prof. Dr. 
Vahit Kirişçi 
ise Bağımsız 
Yönetim Kurulu 
Üyesi olarak 
seçildi.
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ÜYELERDEN

Santa Farma, sektörüne sağlıklı hizmet 
vermeye devam ediyor. Santa Farma’nın 
Kocaeli Gebze V (Kimya) İhtisas Organize 
Sanayi Bölgesi’nde (GEBKİM OSB) yer 
alan tesisleri, Türk Standartları Enstitüsü 
(TSE) tarafından COVID-19 özelinde 
verilen; Güvenli Üretim Belgesi’ni aldı. Bu 
belge ile Santa Farma, üretim tesislerinin 
COVID-19 sürecinden etkilenmediğini ve 
hijyenik koşullarda üretim faaliyetlerini 
aksatmadan yürütmeye devam ettiğini 
kanıtlamış oldu. 

Konu hakkında açıklamada bulunan 
Santa Farma İlaç Yönetim Kurulu Başkanı 
Erol Kiresepi; “TSE tarafından COVID-19 
özelinde verilen; 'Güvenli Üretim 
Belgesi’ni almış bulunuyoruz. Bunu bir 
başarı belgesi olarak değil, şirketimizin 
kuruluşundan beri toplum sağlığına 
göstermekte olduğu hassasiyetin kanıtı 

COVID-19 pandemisi sürecinde acil 
eylem planını devreye sokan ve bu 
zorlu şartlarda bile operasyonlarını 
tam kapasiteyle kesintisiz sürdüren 
SOCAR Türkiye’nin İzmir Aliağa’daki 
tesislerinin ‘güvenli üretimi’ tescillendi. 
TSE tarafından 19-24 Haziran tarihleri 
arasında SOCAR Türkiye Rafineri ve 
Petrokimya İş Birimi kapsamındaki 
tesislerde yapılan tetkikler başarıyla 
sonuçlanırken Petkim, STAR Rafineri ve 
SOCAR Depolama, ‘COVID-19 Güvenli 
Üretim Belgesi’ almaya hak kazandı. 
8 Temmuz Çarşamba günü SOCAR 
Türkiye Aliağa Yönetim Binası’nı 
ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Yardımcısı Hasan Büyükdede 
ile TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, 
belgeyi SOCAR Türkiye Rafineri ve 
Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim 
Genel Müdürü Anar Mammadov’a 
takdim etti. Anar Mammadov, rafineri 
ve petrokimya alanında bu ölçekte 
bir entegre tesisin ilk kez bu belgeyi 

SANTA FARMA, TSE COVID-19 GÜVENLI 
ÜRETIM BELGESINI ALDI

PETKIM, STAR RAFINERI VE 
SOCAR DEPOLAMA’NIN ÜRETIMI TESCILLENDI

aldığına dikkat çekerek, “Türkiye’nin 
ihtiyacı olan stratejik ürünleri üreten 
şirketlerimizin ‘COVID-19 Güvenli 
Üretim’ belgesini alması bizim için gurur 
kaynağı oldu. Salgınla mücadelede 
bir yandan çalışma arkadaşlarımızın 
ve paydaşlarımızın sağlığını korumak 
için sağlık otoritelerinin önerileri 
doğrultusunda tüm 
önlemleri alırken, 
operasyonlarımızı da 
aralıksız sürdürmeyi 
başardık. Aliağa’da 
birbirine entegre 
olarak çalışan STAR 
Rafineri ve Petkim 
bu dönemde de 
Türkiye’nin ihtiyacı 
olan ham madde ve 
ürünleri üretirken, 
SOCAR Depolama 
da sektöre hizmet 
vermeye devam etti” 
ifadelerini kullandı.

olarak görüyoruz. COVID-19 salgın 
sürecini en başından beri büyük dikkatle 
takip ettik, salgını önleme, çalışanlarımızı 
ve diğer paydaşlarımızı koruma ve 
kontrol etme ilkeleri doğrultusunda 
hazırladığımız acil eylem planlarımızı hızlı 
bir şekilde hayata geçirdik ve gereken 
tüm tedbirleri uyguladık. Stratejik öneme 
sahip bir sektörde faaliyet göstermemizin 
bilinciyle, üretimi kesintisiz devam 
ettirdik ve toplumumuzun ilaca erişim 
konusunda zorluk yaşamamasını 
sağladık. Süreci çalışanlarımızın, 
paydaşlarımızın ve toplumun sağlığını 
her şeyin önünde tutarak yürüttük ve 
bu şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. 
Bu zor günlerde, sorumlu ve bilinçli 
davranarak tedbirlere uyum sağlayan 
çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür 
ediyoruz” ifadesini kullandı.

tamamlandı ve TSE Yürütme Komitesi 
tarafından 11.06.2020/07 tarih ve sayılı 
toplantı kararı ile PharmaVision San. ve Tic. 
A.Ş.’ye “TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi” 
verilmesi uygun bulundu.

Tarihsel gelişim sürecinde kurumsal 
sorumluluk alanına büyük önem veren 
PharmaVision, 1986 yılında Türkiye Kimya 
Sanayicileri Derneği’nin (TKSD) kurucuları 
arasında yer aldı. Ayrıca ülkemizde başlatılan 
Üçlü Sorumluluk (Çevre, Sağlık, Güvenlik) 
taahhüdünü ilk imzalayan firmalardan biri 
oldu. 1993 yılında TKSD ile Üçlü Sorumluluk 
taahhüdü imzalayan kuruluşun çevreyi 
korumaya ve doğaya verdiği önem aynı yıl 
Çevre Bakanlığı tarafından verilen Çevre Beratı 
ile de somutlaştırıldı, akabinde firmanın çevre, 
iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, 1995 yılında 
Üçlü Sorumluluk Ödülü ve İstanbul Sanayi 
Odası İlk Büyük Çevre Ödülü'ne layık görüldü. 

Başarının tesadüfi olmadığı gerçeği ile 
müteakip yıllarda da çevreye, insan sağlığına 
ve iş güvenliğine yönelik çalışmalarına hız 
vererek devam eden kuruluş, 2001 yılında 
Boğaziçi Üniversitesi Prof. Kriton Curi Çevre 
Ödülü'nün yanı sıra, 2001 ve 2005 yıllarında 
Üçlü Sorumluluk Ödüllerine layık bulundu, 
ayrıca 2005 yılındaki proje başvurusu ile 
CEFIC Avrupa Kimya Sanayi Konseyi’nden 
Mansiyon aldı. 2005 yılında İstanbul Sanayi 
Odası Sektör Çevre Ödülü'ne tekrar layık 
bulunan PharmaVision, 2006 yılında Avrupa 
Birliği Çevre Ödülleri programında, Türkiye 
AB Çevre Ödülleri Yönetim Kategorisi 

PHARMAVISION’DAN BIR YENI SERTIFIKASYON DAHA 
TSE COVID-19 GÜVENLI ÜRETIM BELGESI

Finalisti olarak yarıştı. 
2008 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı tarafından sigarasız işyeri/en iyi 
uygulama örneği seçilen firma, Türk ilaç 
sektöründe ilk olarak alınan TS EN ISO 22000 
Ürün Güvenliği Yönetim Sistemi (2006),  
TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim 
Sistemi (2007), TS EN ISO/IEC 17025 
Laboratuvar Akreditasyon Sistemi (2008) 
sertifikasyonlarını takiben, entegre yönetim 
sistemi uygulamaları ile 2013 yılında 
TSE tarafından Gümüş Kalite Ödülü ile 
onurlandırıldı. 

Türk ilaç sektöründe ilk olarak alınan 
TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi 
Sertifikası (2012) ve TS ISO 31000 Risk 
Yönetimi Doğrulama Sertifikası'nın (2016) 
ardından, 2017 yılında ise Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen 
“Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması” 
kapsamında ilaç sektörü içinde Enerji 
Yoğunluğunun Azaltılması kategorisinde "En 
Başarılı Endüstriyel İşletme Ödülü"nü aldı. 
Son olarak da 11 Haziran 2020 tarihinde alınan 
“TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi” ile 
PharmaVision ilaç üreticileri arasındaki öncü 
kimliğini bir kez daha vurgulanmış oldu.

 “Önce İnsan” felsefesine uygun olarak 
topluma ve çalışanlarına yarar sağlarken, 
mükemmellik anlayışını bütün iş ortaklarıyla 
paylaşan PharmaVision, tüm faaliyetlerinde 
kalite üreterek müşterilerinin tam 
memnuniyetini ve güvenini kazanmak için 
çalışmalarına devam ediyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı önderliğinde, 
TSE tarafından yayınlanan kılavuza göre 
belirlenen kriterleri yerine getiren firmalar 
denetleniyor. Denetlemeler sonucu 
kriterlere uygun güvenli üretim yaptığı 
belirlenen şirketler “COVID 19 Güvenli 
Üretim Belgesi”ne sahip oluyor. Haziran 
ayında denetime giren DYO, denetimleri 
başarı ile tamamladı. “COVID-19 Hijyen, 
Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu” 
doğrultusunda, “COVID-19 Güvenli Üretim 
Belgelendirme” denetimi, 17.06.2020’de 

DYO, TSE COVID-19 GÜVENLI ÜRETIM BELGESI'NI ALDI
Çiğli Üretim Tesisi’nde, 18.06.2020 tarihinde 
Dilovası Üretim Tesisi’nde gerçekleşti. 
Kurulduğu günden bu yana çalışanların 
temel haklarını, sağlık ve güvenliklerini her 
zaman ön planda tutan DYO, pandemiye 
karşı hayata geçirdiği uygulamalarıyla 
Çiğli ve Dilovası Üretim Tesislerinde “TSE 
COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi”ni almaya 
hak kazandı. DYO, Türkiye genelinde boya 
sektöründe bu belgeyi almaya hak kazanan 
ilk firma oldu.

Modern üretim tesislerinde çevreye duyarlı 
teknolojilerle 40’tan fazla uluslararası ve 
yerli firma için fason ilaç üretimi yapmasının 
yanı sıra çalışan sağlığı ve iş sürekliliği 
konusundaki gelenekselleşmiş prensipleriyle 
tanınan PharmaVision, COVID-19 salgını 
ülkemizde henüz başlamadan aldığı 
önlemlerle sektörde öncü olmuştu.

Firma kriz komitesinin önderliğinde 
yapılan iş sürekliliği tatbikatları, proaktif 
olarak hazırlanan yol haritaları ve “COVID-19 
Salgın Önlem Politikası” doğrultusunda 
çalışanların ve tesisle fiziksel irtibatı bulunan 
tüm kişilerin farkındalığını artıran yoğun 
eğitimler, muhtelif fiziki önlemler, altyapısal 
kontroller ve özel hijyen tedbirleri gibi 
sürekliliğini artarak koruyan uygulamaların 
tarafsız bir kurum tarafından denetlenmesi 
için Türk Standardları Enstitüsü’ne (TSE) 
yapılan başvuruyu takiben, “TSE COVID-19 
Güvenli Üretim Belgesi” için ilk teftişlerden biri 
PharmaVision’da gerçekleştirildi. 

Sanayiciler için COVID-19 kılavuzunda 
belirtilen önlemleri asgari şart olarak 
kabul eden teftiş, 9 Haziran 2020 tarihinde 
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ÜYELERDEN

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) 
tarafından belirlenen enfeksiyon önleme 
ve kontrol prosedürlerini eksiksiz bir 
şekilde yerine getiren Tüpraş İzmit 
Rafinerisi, gerçekleştirilen denetimleri 
başarıyla geçerek “TSE COVID-19 Güvenli 
Üretim Belgesi” almaya hak kazandı. 

Sürecin en başından itibaren tüm 
rafinelerinde ve idari ofislerinde 
çalışanlarını ve paydaşlarını koruyan pek 
çok önlemi hızla hayata geçiren Tüpraş’ın, 
İzmir, Kırıkkale ve Batman rafinerilerinde 
belgelendirme süreci devam ediyor. 

Japonya merkezli Toyo Ink Group’a 
bağlı olan Toyo Matbaa Mürekkepleri, 
Koronavirüs sürecinde aldığı önlemler ve 
yaptığı çalışmalar ile TSE COVID-19 Hijyen, 
Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu’na 
uygun olarak tüm şartları yerine getirerek 
TSE COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi’ni 
almaya hak kazandı. 

EFQM ve InvoLİG gibi önemli ödülleri 
olan Toyo Matbaa Mürekkepleri, ISO 
9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 18001 
İş Sağlığı ve Güvenliği, ISO 14001 Çevre, 
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ve ISO 
10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim 
Sistemi belgelerine sahip olan mürekkep 
sektörünün ilk kuruluşudur. Son olarak ise 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı önderliğinde, TSE 

TÜPRAŞ’A TSE COVID-19 GÜVENLI ÜRETIM BELGESI

tarafından hazırlanan “COVID-19 Hijyen, 
Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu”na 
uygun olarak TSE COVID-19 Güvenli Üretim 
Belgesi için denetimlerini tamamlayarak 
sektöründe bir ilki gerçekleştirdi. Toyo 
Matbaa Mürekkepleri CEO’su Yakup Benli 
“Koronavirüs ile mücadelede Toyo Matbaa 
Mürekkepleri olarak sürecin başından bu 
yana ulusal ve uluslararası resmi kaynaklara 
dayanan en güncel verileri yakından takip 
ettik ve tüm önlemleri kademeli olarak 
hayata geçirdik. Aldığımız tüm önlemler ve 
yaptığımız çalışmalar sonucunda mürekkep 
sektöründe TSE COVID-19 Güvenli Üretim 
Belgesi’ni almaya hak kazanan ilk ve tek 
sanayi kuruluşu olmanın haklı gururunu 
yaşıyoruz” dedi.

Tüpraş İzmit Rafinerisi’nde, TSE 
COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi 
prosedürleri çerçevesinde alınan tüm 
önlemler, TSE denetçileri tarafından 
titiz inceleme sürecine tabi tutuldu. 
İzmit Rafinerisi’nin üretim alanları, 
personel servislerinin kontrolü, 
pandemi eğitimleri, atık yönetimi, 
ofislerin uygunluğu, hijyen teçhizatları, 
yemekhane, dinlenme alanı, tuvaletlerin 
sterilizasyonu, hizmet tedarikçilerinin 
kontrolleri gibi birçok farklı alandaki 
uygulamalar ayrıntılı olarak denetlendi. 
Yapılan değerlendirme sonucunda İzmit 
Rafinerisi COVID-19 Güvenli Üretim 
Belgesi’ni almaya hak kazandı. 

Devam eden çalışmalar kapsamında, 
her hafta video konferans yöntemiyle 
toplanan Tüpraş Kriz Masası, rafineri ve 
iştiraklerdeki gelişmeleri değerlendiriyor 
ve gerekli aksiyonların kusursuz şekilde 
hayata geçirilmesi konusunda kararlar 
alıyor. Koronavirüs kaynaklı risklere karşı 
ilk günden itibaren Dünya Sağlık Örgütü 
başta olmak üzere bilim insanlarının ve 
Sağlık Bakanlığı’nın yönlendirmelerine 
uyan Tüpraş, koronavirüs kriziyle 
ilgili tüm gelişmeleri yakından takip 
edip, Koç Holding Kriz Merkezi’nin 
yönlendirmelerini dikkate alarak 
adımlarını belirledi.

TOYO TSE COVID-19 GÜVENLI ÜRETIM BELGESI ALDI

TSE denetçileri tarafından 
yapılan inceleme 
sürecinde tüm tedbir, 
uygulama ve kurallarını 
yerine getirdiği görülen 
Tüpraş Izmir Rafinerisi, 
TSE COVID-19 Güvenli 
Üretim Belgesi'ni almaya 
hak kazandı.

GEBKİM Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından 
geçtiğimiz yıl açılan ve Türkiye’nin en iyi 
mesleki eğitim veren okulu olma hedefiyle 
çalışmalarına devam eden GEBKİM Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi’nin öğrencileri 
arasına bu yıl LGS puanıyla 140 yeni öğrenci 
eklendi. 2020 LGS puanlarına göre yüzde 
8,9 ile yüzde 27,48 yüzdelik dilimdeki 
öğrencilerin tercihi olan GEBKİM MTAL, 
Kocaeli genelinde en yüksek yüzdelik dilimle 
öğrenci alan ikinci okul oldu. 

LGS tercihlerinde eğitim programı ile 
olduğu kadar sosyal ve kültürel olanakları 
ile de öğrencilerin gözdesi olan GEBKİM 
MTAL’in toplam 480 öğrenci kapasitesi 
bulunuyor. Okulda 20 derslik, 8’i kimya ve 
4’ü endüstriyel otomasyon olmak üzere 
12 laboratuvar bulunuyor. Geleceğini 
ilaç, kozmetik, temizlik ürünleri, plastik, 
ambalaj gibi birçok farklı alt sektörü 
barındıran kimya sektöründe şekillendirmek 
isteyen öğrenciler, GEBKİM Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi’nden aldıkları 
nitelikli eğitimle sektörde iş bulmakta 
zorlanmayacak. Nitelikli iş gücü yaratmak 
için sanayi ve okul işbirliğinin çok önemli 
olduğunu belirten GEBKİM Eğitim ve Sağlık 
Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim 
Aracı, “Gençlerimizi meslek sahibi yapmak 
ve geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için 
eğitim hayatına kazandırdığımız GEBKİM 
MTAL, daha ilk yılında meyvelerini verdi. 
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs 
salgınına rağmen 2019-2020 eğitim-
öğretim yılını öğrencilerimiz son derece 
başarılı bir şekilde bitirdi. 2020 yılı LGS 
sınav sürecinde öğrencilerin ve velilerin 
okulumuza gösterdiği ilgi de eğitim alanında 
doğru adımlar attığımıza olan inancımızı 
perçinledi. LGS’de başarı gösteren tüm 
öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bilmelerini 
isterim ki öğrencilerimizin kimya sektörünün 
ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlar olmasını 
önemsediğimiz kadar kültürel ve sosyal 
açıdan kendini geliştirmiş mutlu bireyler 
olmasını da önemsiyoruz. Bu doğrultuda 
GEBKİM Vakfı olarak okulumuzu her alanda 
desteklemeye devam edeceğiz.”

GEBKIM MTAL LGS TERCIHLERINDE IKINCILIĞE YERLEŞTI
GEBKIM Eğitim ve Sağlık Vakfı’nın geçtiğimiz yıl Kocaeli Dilovası’nda eğitime kazandırdığı 
GEBKIM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ikinci yılında Anadolu Meslek Programı türünden 
öğrenci alan Meslek Liseleri arasında en çok tercih edilen ikinci okul oldu. 

GEBKİM MTAL’in LGS başarısını 
değerlendiren GEBKİM Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi Müdürü Hakan Çelik 
ise “LGS sınavından başarı ile geçen ve 
öğrencimiz olmaya hak kazanan tüm 
gençlerimizi kutluyoruz. İkinci yılımızda 
Kocaeli genelinde en yüksek yüzdelik 
dilimle öğrenci alan ikinci okul olmaktan 
gurur duyuyoruz. Yeni dönemde 60’ı LGS 
sınavı puanı, 80’i yerel yerleştirme ile olmak 
üzere 140 yeni öğrencimiz oldu. Bir eğitimci 
olarak öğrencilerimize iyi bir mesleki 
eğitim yanında kişisel gelişim ve kariyer 
planlamasında da destek veriyor olmaktan 
dolayı çok mutluyum. Yeni eğitim ve öğretim 
yılında, güçlenen eğitim kadromuzla kimya 
sanayinin üretirken öğrenen iş gücünü 
yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu yıl devreye 
alınması planlanan Uygulama ve Pilot 
Üretim Tesisimiz, mikro düzeyde üretim 
yapma ve deneyim kazanma açısından 
büyük bir fırsat olacak. Endüstriyel 
Otomasyon sınıfımızı da bu yıl açıyoruz. 
Ayrıca Avrupa Birliği projeleri ile okulumuzun 
vizyonunu geliştirmek hedefindeyiz. 
Sağladığı imkanlar için GEBKİM Vakfı’na ve 
GEBKİM MTAL’e desteklerini esirgemeyen 
GEBKİM OSB firmalarına bir kez daha 
teşekkür etmek isterim" dedi. 

LGS tercihlerinde eğitim 
programı ile olduğu kadar 

sosyal ve kültürel olanakları 
ile de öğrencilerin gözdesi 

olan GEBKIM MTAL’in toplam 
480 öğrenci kapasitesi 

bulunuyor. Okulda 20 derslik, 
8’i kimya ve 4’ü endüstriyel 
otomasyon olmak üzere 12 

laboratuvar bulunuyor.
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ANALİZ

PLASTIK VE MAMULLERI 
KIMYA SEKTÖRÜNÜN ITICI GÜCÜ

D ünyada kimya sektörü ürünleri 
oldukça geniş bir ürün 
yelpazesine sahip. Pek çok 
sektöre ara mal ve ham madde 

temin eden bir sanayi dalı olarak gerek 
üretim gerekse de dış ticarette bütün 
ülkeler için önemli. Kimya sektöründen 
ham madde kullanılmaksızın üretilen çok 
az sayıda ürün bulunuyor. Sektör; mineral 
yakıtlar/yağlar, inorganik kimyasallar, 
organik kimyasallar, eczacılık, tekstil, 
gübre, boya, macun, vernik, parfümeri 
ve kozmetik, sabun, albüminoid madde, 
barut, patlayıcı madde, fotoğrafçılık ve 
sinemacılık eşyası, muhtelif kimyasallar, 

Kimya sektörünün dünya pazarı ile daha fazla rekabet edilmesi için katma değeri yüksek, 
çevre dostu ve rekabetçi ürünlerin üretilmesi, ileri teknoloji kullanılması ve koordineli 
yatırımlar yapılması hedefleniyor. Bu bağlamda Türkiye Ihracatçılar Meclisi’nin raporu 
önem taşıyor. Buna göre; Türkiye’nin dünya pazarında rekabet gücü olan kimyevi ürünler 
sıralamasında ihracatta alt sektör olarak başı plastik ve mamulleri çekiyor. 

plastik ve plastikten mamul eşya ve 
kauçuktan eşya ürünlerini kapsıyor. 

Dünyada kimya sanayisinin yaklaşık 
yüzde 38’ini ana kimyasallar, yüzde 27’sini 
özel kimyasallar, yüzde 25’ini farmasötikler 
ve yüzde 10’unu tüketici kimyasalları 
oluşturuyor. Dünyada kimyasal madde 
dış ticaretinin coğrafi dağılımına bakıldığı 
zaman Avrupa Kimya Endüstrisi Konseyi 
(CEFIC) 2020 yılı verilerine göre; 2018 
yılında Çin dünya kimya ürünleri satışının 
yüzde 35’ini gerçekleştirirken, AB ülkeleri 
yüzde 16’sını, NAFTA üyesi ülkeler yüzde 
16’sını, Latin Amerika ülkeleri yüzde 3,5’ini 
gerçekleştiriyor.

TESISLER, ÜLKENIN KIYI 
BÖLGESINDE YER ALIYOR
Türk kimya endüstrisi ise ağırlıklı olarak 
petrokimya, sabun, deterjan, gübre, ilaç, 
boya-vernik, sentetik elyaf, soda gibi 
çeşitli kimyasal ham madde ve tüketim 
ürünlerinin üretiminin gerçekleştirildiği 
tesislerden meydana geliyor. Sektörde 
faaliyet gösteren firmaların önemli bir 
kısmı küçük ve orta ölçekli işletmelerden 
oluşmakla birlikte, büyük ölçekli firmalar 
ile çok uluslu şirketler de faaliyette 
bulunuyor. 

2019 yılında en çok ihracat yapan 
ikinci sektör olan Türk kimya sektörü, 
ithalata bağımlı bir sektör. Kullanılan 
ham maddenin yüzde 70’i ithal edilirken, 
yüzde 30’u yerli üretimle karşılanıyor. 
Plastik üretimin ana girdisi yüzde 90 
oranında petrokimya sektöründen 
sağlanıyor. 

Türk kimya sanayisi, lojistik önemi 
açısından çoğunlukla ülkenin kıyı 
bölgelerinde yer alıyor. Petrol ve 
petrol ürünleri, deterjan, sabun, ilaç 
kimyasalları, boya gibi ürünleri üreten 
kimya firmalarının çoğu Marmara 
Bölgesi’nin üç büyük sanayi ili olan 
İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’da, Ege 
Bölgesi’nde İzmir’de yerleşim gösterirken, 
gübre ve petrol ürünleri firmalarının 
çoğu Akdeniz Bölgesi’nde toplanıyor. 
Ayrıca Akdeniz Bölgesinde ana ham 
maddelerden olan soda, bikromat 
gibi ürünlerin üretim merkezleri de 
bulunuyor. 

Kimya sektöründe yaklaşık 2 bin 
600 kimyasal madde ve müstahzarları 
üretiliyor ve bu üretimlerde kullanılan 
yöntem ve teknolojilerin bir kısmı küresel 
rekabete ayak uydurabilecek seviyede. 
Ancak, plastik sektöründe plastik ham 
maddede yerli üretimin yetersiz oluşu, 
deterjan, temizlik ürünleri, sabun, kauçuk 
gibi sektörlerde ham madde açısından 
dışa bağımlı olması sektörün gelişimi için 
önemli bir engel teşkil ediyor.

ABD PAZARI ÖNE ÇIKIYOR
Türkiye’nin dünya pazarına ihraç ettiği ve 
rekabet gücü olan kimyevi maddeler ve 
mamulleri ürün gruplarında 2019’da ilk 
üç sırayı sırasıyla plastikler ve mamulleri, 
mineral yakıtlar, yağlar ve anorganik 
kimyasallar alıyor. Anorganik kimyasalları 
takiben ilk 10'da yer alan diğer sektörler 
ise; uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun, 

eczacılık ürünleri, muhtelif kimyasal 
maddeler, kauçuk, kauçuk eşya, boya, 
vernik, mürekkep ve müstahzarları, 
yıkama müstahzarları ve organik 
kimyasallar oldu.

Kimyevi maddeler ve mamulleri 
sektör ihracatının 2019 yılı ülkeler bazlı 
dağılımına baktığımızda ilk 10'da; 
İspanya, Hollanda, Irak, İtalya, Mısır, 
Almanya, ABD, Yunanistan, İngiltere ve 
Malta yer alıyor. 

Türkiye, Güney Amerika Bölgesi, Kuzey 
Afrika ülkeleri, Sahraaltı Afrika, Doğu 
Asya ve Orta Asya ülkelerine kimyevi 
ürünlerde nispeten daha az ihracat 
yaparken, bu bölgeler büyük potansiyel 
barındırıyor. Ayrıca, ABD ile 100 milyar 
dolarlık ticaret hacmi hedefi kapsamında 
kimya sektörü de öncelikli sektörler 
arasında öne çıktığı için bu pazara da ayrı 
bir önem veriliyor. 

Kimya ihracatının 2023 hedefi 
kapsamında 30 milyar dolara 
ulaşabilmesi için sanayiciler, Ticaret 
Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kamu 
kurumlarından ve fonlardan destek 
ve teşvikler de alıyor. Bunlar arasında; 
finansmana erişimin kolaylaştırılması, 
sektörün dijital dönüşümünün 
sağlanması, enerji maliyetleri ve ÖTV, 
konteyner hatlarının oluşturulması, 
petrokimya tesisi yatırımlarının yapılması 
gibi destekler de mevcut.

	 Ocak-aralık	2018	 ocak-aralık	2019
Ürün	grubu	 değer	($)	 değer	($)

Plastikler ve mamulleri 5.884.260.446 6.126.422.171
Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler 3.274.531.062 6.083.391.967
Anorganik kimyasallar 1.805.361.884 1.821.753.232
Kauçuk, kauçuk eşya 1.363.366.628 1.241.480.134
Uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun 1.146.012.128 1.187.530.941
Eczacılık ürünleri 959.108.327 1.033.411.475
Boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları 795.769.721 848.577.657
Muhtelif kimyasal maddeler 601.043.045 681.480.547
Organik kimyasallar 626.068.693 583.968.618
Yıkama müstahzarları 454.803.067 481.722.112
Gübreler 295.405.227 319.375.633
Yapıştırıcılar, tutkallar, enzimler 192.802.690 217.044.382
Fotoğrafçılık ve sinemacılıkta kullanılan ürünler 11.824.069 13.450.498
Barut, patlayıcı maddeler ve türevleri 9.573.701 10.925.959
Gliserin, bitkisel mamuller, degra, yağlı maddeler 838.216 846.244
İşlenmiş amyant ve karışımları, mamulleri 243.460 161.897
Toplam 17.421.012.364	 20.651.543.466

Türkiye’nin dünya pazarına 
ihraç ettiği ve rekabet gücü 

olan kimyevi maddeler ve 
mamulleri ürün gruplarında 
2019’da ilk üç sırayı sırasıyla 

plastikler ve mamulleri, 
mineral yakıtlar ve yağlar, 

anorganik kimyasallar alıyor.
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PANDEMI HAVA KIRLILIĞINI AZALTTI 
DÜNYA RAHAT NEFES ALDI

Trafiksiz yollar, uçakların olmadığı bir gökyüzü, insanların çok az dışarı çıkması, 
tüm dünyada, azotdioksit (NO

2
) yani hava kirliliği oranını yılın ilk yarısında 

yaklaşık yüzde 60 oranında azalttı, çevre kalitesi de önemli ölçüde artmış oldu.

7 
milyon 

Dünya çapında hava kirliliği 
nedeniyle ölen isan sayısı

1,8 
milyar 

Hava kirliliği sebebiyle 
insanlar hastaneye gittiği 

veya hastalık izni aldığı için 
yaşanan iş günü kaybı sayısı

K oronavirüs geçen aralık ayında 
Çin’in Wuhan şehrinde ortaya 
çıkmış ve 200’e yakın ülkeye 
yayılınca Dünya Sağlık Örgütü 

tarafından pandemi ilan edilmişti. 
Bunun üzerine tüm dünyada uluslararası 
uçuşlar askıya alındı, endüstriyel üretim 
sınırlandırıldı, virüsün yayılmasını 
önlemek için karantina ve sokağa 
çıkma yasakları uygulandı. Bu önleyici 
tedbirlerin uygulanmasının maliyeti 
şüphesiz yüksek olsa da, önemli sosyal 
faydalar da sağlıyor. Bunlar arasında, 
çevre kalitesinin önemli ölçüde artması 
gösterilebilir. Böylece COVID-19’a karşı 
alınan önlemlerin maliyetleri kısmen telafi 
edilebilir. Şimdiye kadar, Türkiye’de olduğu 
gibi Amerika’da, Avrupa’da, Hindistan’da, 
Asya ülkelerinde ve özellikle Çin'de hava 
kirliliği önemli ölçüde azaldı. Fakat bilim 
adamları, normalleşme sürecine geçilmesi 
ve beraberinde insanların dışarıdaki 
etkinliğinin artmasıyla hava kirliliğinin 
yeniden artmasından da korkuyor.

Hava kirliliği küresel bir halk sağlığı 
krizi olarak görülüyor. Dünya Sağlık 
Örgütü’ne göre; her yıl dünya çapında 
tahmini yedi milyon insan hava 
kirliliğinden dolayı ölüyor ve her 10 
kişiden 9’unun yüksek düzeyde kirletici 
içeren hava soluduğu düşünülüyor. Hava 
kirliliği sebebiyle insanlar hastaneye 

gittiği veya hastalık izni aldığı için her yıl 
1,8 milyar iş günü kaybı yaşanıyor. 

DÜNYA TEMIZLENIYOR
İsviçre merkezli bir hava kalitesi teknoloji 
şirketi olan IQAir; koronavirüs sınırlamaları 
sırasında Yeni Delhi, Londra, Los Angeles, 
Milano, Mumbai, New York, Roma, Sao 
Paulo, Seul ve Wuhan gibi 10 büyük 
küresel şehirde hava kalitesini inceledi. 
Yeni Delhi düzenli olarak dünyanın en 
kirli şehir listelerinin başında gelirken, 
bu dönemde hava kirliliği yüzde 20 
oranında düştü. Onlarca yıl sonra ilk defa 
Himalayalar şehirden net bir şekilde 
görünür hale geldi. Amerika Birleşik 
Devletleri’ndeki nitrojendioksit kirliliği 
yüzde 30 düşüş kaydetti. İtalya'nın 
başkenti Roma’da hava kirliliği bir önceki 
yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 49 
oranında azaldı. Diğer şehirlerde de durum 
aynı. Hava kirliliği son beş yılın ortalaması 
ile karşılaştırıldğında, Paris’te yüzde 46, 
Londra şehrinde yüzde 38, Milano’da 
yüzde 29, Los Angeles’ta yüzde 26, Sao 
Paulo ve New York şehirlerinde yüzde 40 
düşüş kaydedildiği görülüyor. Çin’de ise 
23 Ocak’ta kısıtlamaların başlamasının 
ardından partikül madde kirliliği ortalama 
yüzde 35, azotdioksit ise ortalama yüzde 
60 azaldı.

İnsaların evde kalması nedeniyle 
işletmeler ve restoranlar da kepenkleri 
indirdi. Dolayısıyla çevre de geçici olarak 
değişiyor ve yabani hayvanlar boş sokakları 
ele geçiriyor. Mesela tavus kuşunun, 
İspanya sokaklarında rahatça dolaştığını, 
Kuzey Galler’deki bir sahil kasabası 
çevresinde keçilerin gezdiğini gördük. Bu 
da insanlar evde oturduklarında dünyanın 
kendini temizlediğini ve doğal yaşamın bu 
boşluğu doldurduğunu gösteriyor.

TEK KULLANIMLIK PLASTIKLER 
DAHA GÜVENILIR
Pandemi sırasında kimya sektörünü 
de yakından ilgilendiren bir gelişme 
yaşandı. Hava kirliliğinin azalacağı ve bu 
durumun çevreye yarayacağı düşüncesiyle 
ABD ve Avrupa’daki endüstriler, bazı 
düzenlemeleri gevşetmeye çalıştı ve 
bunda başarılı oldular. Plastik endüstrisi, 
koronavirüs döneminde plastik torba 
yasaklarının kaldırılmasını sağladı. Plastik 
üreticileri uzun zamandır tek kullanımlık 
plastiklerin yeniden kullanılabilir 
alternatiflerden daha güvenli ve hijyenik 

olduğunu savunuyordu. Plastik Endüstrisi 
Derneği CEO’su Tony Radosewski ABD 
Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı’na 
virüsün yayılmasıyla mücadele etmek 
için daha fazla tek kullanımlık plastik 
ihtiyacını vurgulayan bir mektup yazdı ve 
plastik torba kısıtlamaları ülke çapında 
kaldırıldı. New York ve Maine’de, yakın 
zamanda tanıtılan yasaklar ertelendi. 
Connecticut’ta, plastik torba ücretleri 
kaldırıldı, New Hampshire’da, alışveriş 
yapanların yeniden kullanılabilir çanta 
getirmeleri yasaklandı ve vali tarafından 
mağazalara tek kullanımlık çantalar 
sunmaları söylendi. 

TÜRKIYE’DE DE HAVA KIRLILIĞI ÖNEMLI 
ÖLÇÜDE AZALDI
Türkiye’de ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
ile belediyelerin hava kalitesi ölçüm 
istasyonları verilerine göre, koronavirüs 
salgını tedbirleri kapsamında alınan 
önlemler nedeniyle mart, nisan ve mayıs 
aylarında İstanbul dahil, 29 büyükşehirde 
hava kirliliği yüzde 32 azaldı. Ülkedeki 
büyükşehirlerde en fazla hava kirliliği 
azalması Kahramanmaraş’ta yaşandı. 
Kahramanmaraş’ı sırasıyla Şanlıurfa, 
Hatay, Van, Erzurum ve Eskişehir takip 
etti. 16 Mart’tan sonra hava kirliliği 
Kahramanmaraş’ta yüzde 60, Şanlıurfa’da 
58, Hatay’ta yüzde 55, Van’da yüzde 53 
ve Erzurum ile Eskişehir’de yüzde 51 
azaldı. Türkiye’nin en kalabalık şehri olan 
İstanbul’da hava kirliliği 16 Mart tarihinden 
1 Haziran’daki normalleşme sürecine 
kadar olan dönemde yüzde 11 azaldı. 
Nüfus olarak en kalabalık büyükşehirlerde 
hava kirliliği başkent Ankara’da yüzde 27, 
Bursa’da yüzde 37, Antalya’da yüzde 28 ve 
Adana’da yüzde 46 azalarak kayıtlara geçti. 
İstanbul’da 1 Haziran’da normalleşme 
sürecine geçilmesiyle beraber azotdioksit 
(NO2) hava kirliliği oranı, mart, nisan, mayıs 
ayıyla kıyaslandığında yüzde 38 artmış 
durumda.

Bilim adamları, hava kirliliğinin 
insan sağlığına ve çevreye verdiği zarar 
konusunda tüm dünyada farkındalık 
ve duyarlılık oluşturulması gerektiğini 
ve salgın hastalık sonrasında da hava 
kalitesinin iyi olması için küresel bir 
çaba içine girilmesi gerektiğini belirtiyor. 
Uzmanlara göre; temiz hava sadece güzel 
manzara demek değil, temiz ve güçlü 
ciğerler, daha az astım, daha az ölüm ve 
daha hızlı iyileşme demek. 

Bilim adamları, 
hava kirliliğinin 
insan sağlığına ve 
çevreye verdiği zarar 
konusunda tüm 
dünyada farkındalık ve 
duyarlılık oluşturulması 
gerektiğini ve salgın 
hastalık sonrasında 
da hava kalitesinin iyi 
olması için küresel bir 
çaba içine girilmesi 
gerektiğini belirtiyorlar. 

Pandemi sırasında İngiltere’nin başkenti 
Londra’da sokaklar boştu ve 

çevre kirliliği azalmıştı.

Los Angeles şehir merkezi’nde 
mavi gökyüzü açık bir şekilde gözüküyor.

Filipinler’in başkenti Manila’da
 hava kalitesi arttı.

ÇEVRE
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ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATIL 
GÜNLERINDE DEVAMSIZLIK

Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri, 19.03.1981 yürürlük tarihli ve 2429 sayılı “Ulusal 
Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun” ile düzenlenmiştir. Kanunla belirlenen bu 
günlerde çalışma yapılması ise Iş Kanunu m.44 ‘de düzenlenmektedir. 

U lusal bayram ve genel tatil 
günlerinde işyerlerinde 
çalışılıp çalışılmayacağı 
toplu iş sözleşmesi veya 

iş sözleşmeleri ile kararlaştırılır. 
Sözleşmelerde hüküm bulunmaması 
halinde söz konusu günlerde 
çalışılması için işçinin onayı gereklidir. 
(İş Kanunu m. 44/1)

Görüleceği üzere ulusal bayram ve 
genel tatil günlerinde tatil yapılması 
ve dinlenme esas olup, çalışma 
yapılması işçinin onayı veya toplu iş 
sözleşmesi hükmü ile mümkündür. 
Çalışanın onayı alınmaksızın belirtilen 
tatil günlerinde çalışma yaptırılması 
mümkün değildir. 

Ulusal bayram ve genel tatil 
günlerinde çalışma yapılacağına 
dair iş sözleşmelerinde veya 
toplu iş sözleşmelerinde hüküm 
bulunması, ancak çalışanın mazeret 
göstermeksizin işe gelmemesinin 
sonuçları hakkında farklı Yargıtay 
kararları mevcuttur. 

YARGITAY KARARI - 22. HD., E. 
2013/8617 K. 2014/8159 T. 15.04.2014
İş sözleşmesinin, işçinin işyerine 
devamsızlıkta bulunması sebebiyle 
işverence haklı olarak feshedilip 
feshedilmediği noktasında taraflar 
arasında uyuşmazlık söz konusudur.

4857 sayılı Kanun’un 25 II- (g) 
bendinde, “işçinin işverenden izin 
almaksızın veya haklı bir sebebe 
dayanmaksızın ardı ardına iki 
işgünü veya bir ay içinde iki defa 
herhangi bir tatil gününden sonraki 
işgünü, yahut bir ayda üç işgünü 
işine devam etmemesi” halinde 
işverenin haklı fesih imkanının 
bulunduğu kurala bağlanmıştır.

İşçinin işe devamsızlığı, her 
durumda işverene haklı fesih imkanı 
vermemektedir. Devamsızlığın 

AV. OZAN H. AYDIN
Hukuk, Toplu İş Sözleşmesi ve  
Dış İlişkiler Birimi

haklı bir sebebe dayanması halinde 
işverenin derhal ve haklı sebeple fesih 
imkanı bulunmamaktadır.

Somut olayda, davacının 18 ve 19 
Mayıs 2010 tarihlerinde devamsızlık 
yaptığı sabit olup, izin aldığını veya 
haklı bir mazeretinin bulunduğunu 
ispatlamış değildir. Bu durumda, 
işveren tarafından yapılan fesih haklı 
sebebe dayanmaktadır. Öte yandan, 
işçi veya işveren bakımından haklı 
fesih sebeplerinin ortaya çıkması 
halinde, iş sözleşmesinin diğer 
tarafının sözleşmeyi haklı sebeple 
fesih yetkisinin kullanılma süresi 
sınırsız değildir. 4857 İş Kanunu’nun 
26. maddesinde işverenin öğrendiği 
tarih ve olayın gerçekleştiği tarih 
başlangıç esas alınmak üzere iki 
ayrı süre öngörülmüştür. Bu süreler 
içinde fesih yoluna gitmeyen işçi ya 
da işverenin feshi, haklı bir feshin 
sonuçlarını doğurmaz. Bu süre, 
feshe sebep olan olayın diğer tarafça 
öğretilmesinden itibaren altı iş 
günü ve herhalde fiilin gerçekleştiği 
tarihten itibaren bir yıl olarak 
Kanunda belirlenmiştir. Altı iş günlük 
süre işçi ya da işverenin haklı feshe 
sebep olan olayı öğrendiği günden 
itibaren işlemeye başlar. Olayı 
öğrenme günü sayılmaz ve takip eden 
iş günleri sayılarak altıncı günün 
bitiminde haklı fesih yetkisi sona erer. 
İşverenin tüzel kişi olması durumunda 
altı iş günlük süre feshe yetkili 
merciin öğrendiği günden başlar. 
Bu konuda müfettiş soruşturması 
yapılması, olayın disiplin kurulunca 
görüşülmesi süreyi başlatmaz. Olayın 
feshe yetkili kişi ya da kurula intikal 
ettirildiği gün, altı iş günlük sürenin 
başlangıcını oluşturur.

Temyize konu davada, davalı 
taraf 21.05.2010 tarihinde davacının 
savunmasını almış ve 27.05.2010 

MAKALE

tarihinde iş sözleşmesini feshetmiştir. 
Bu halde, 21.05.2010 günü soruşturma 
devam etmekte olup, o gün itibariyle 
hak düşürücü süre işlemeye 
başlamayacağından fesih, altı iş 
günlük hak düşürücü süre içerisinde 
yapılmıştır. Kaldı ki, anılan süre 
içinde iş günü olmayan pazar günü de 
bulunduğundan, altı iş günlük süre 
dolmadan fesih yapılmıştır.

Davacı taraf; 19 Mayıs’ın resmi 
tatil olduğundan işe gitmek 
zorunluluğu olmadığını ileri 
sürmüştür. Oysa iş günü, işçi 
bakımından çalışılması gereken 
gün olarak anlaşılmalıdır. 
Toplu iş sözleşmesinde ya da 
iş sözleşmesinde genel tatil 
günlerinde çalışılacağına dair bir 
kural mevcutsa, bu takdirde söz 
konusu günlerde çalışılmaması 
da işverene haklı fesih imkanı 
tanır. Nitekim, davacıya ait iş 
sözleşmesinin 10. Maddesinde 
davacının bayram ve genel 
tatillerde çalışmayı kabul ettiği 
yer almaktadır. Ayrıca, davacının 
davalıya ait diyaliz merkezinde 
çalışan tek laborant olduğundan, 
genel tatillerde de çalıştığı şahit 
beyanları ve tüm dosya içeriğinden 
anlaşılmaktadır.

Açıklanan bu maddi ve hukuki 
olgular göz önünde tutulduğunda, 
kıdem ve ihbar tazminatı isteminin 
de reddi gerekirken, yazılı şekilde 
kabulüne karar verilmesi usul 
ve kanuna aykırı olup bozmayı 
gerektirmiştir.

Yargıtay, “Toplu iş sözleşmesinde 
ya da iş sözleşmesinde genel tatil 
günlerinde çalışılacağına dair bir 
kural mevcutsa, bu takdirde söz 
konusu günlerde çalışılmaması da 
işverene haklı fesih imkanı tanır” 
hükmü ile açıkça işçinin onayının 
alındığı durumlarda işçinin ulusal 
bayram ve genel tatil günleri işe 
gelmemesini devamsızlık olarak 
nitelendirmiş ve diğer şartlarının 
oluşması halinde haklı nedenle feshin 
mümkün olduğu belirtilmiştir.

Ancak daha yeni tarihli aşağıdaki 
kararda Yargıtay’ın bir başka 
dairesinin devamsızlık hususuna bakış 
açısı nispeten farklı oluşmuştur. 

YARGITAY KARARI - 9. HD., E. 2018/9185 
K. 2019/7777 T. 03.04.2019
Davacı işçi, davalı işyerinde işe 
başlarken imzaladığı bireysel iş 
sözleşmesi ile ulusal bayram genel 
tatil günlerinde da çalışmayı kabul 
etmiştir. Fazla mesaiye muvafakat 
her yıl yeniden alınması gerekirken 
bu yükümlülük ulusal bayram genel 
tatil çalışmaları bakımından geçerli 
değildir. Davacının çalıştığı işyeri unlu 
mamuller üzerine üretim yapmakta 
olup bayramda da çalışması işin 
doğası gereğidir. 2015 yılı Kurban 
Bayramı günleri için hangi işçilerin 
hangi gün nöbetçi olup çalışacakları 
vardiya çizelgesi ile düzenlemiş ve 
davacı işçi Kurban Bayramı süresi 
içinde çalışacak işçiler arasında 
gösterilmiştir. Söz konusu vardiya 
çizelgesi dosyaya sunulmuştur. 
Davacı işçinin nöbetçi olduğu halde 
Kurban Bayramı süresince vardiyasına 
gelmediği uyuşmazlık dışıdır. Davacı 
işçinin bayram sonrası işe geldiğinde 
alınan savunmasının içeriğinden de 
anlaşılacağı üzere davacı işçi bayramda 
çalışacak işçilerden olduğunu da 
bilmektedir. Davacı işçinin izin 
vermeye yetkili kişiyi arayıp izin 
almadığı da hem savunma içeriğinden, 
hem de ilgilinin tanık beyanından 
anlaşılmaktadır. 

Sonuç itibarıyla, davacının 2015 
yılı Kurban Bayramında nöbetçi 
bırakılan işçilerden olduğu halde 
izin almaksızın vardiyasına gitmediği 
sabittir. Hal böyle iken Kurban 
Bayramı günlerinin resmi tatil oluşu 
karşısında gelmemenin haklı feshe 
dayanak teşkil edecek devamsızlık 
niteliği de yoktur. Davacının söz 
konusu davranışı devamsızlık niteliği 
taşımamakla birlikte işverenden 
habersiz gerçekleştiği için iş akışını 
bozduğu ve işyerinde olumsuzluklara 
neden olduğu açıktır. Bu nedenle 
davalının iş akdinin feshinin haklı 
değil, ancak geçerli nedene dayandığı 
kabul edilerek davanın bu nedenle 
reddi gerekirken yazılı gerekçe ile 
kabulü hatalıdır. 

Yargıtay bu kararda, ulusal 
bayram ve genel tatil günleri işe 
gelinmemesinin devamsızlık olarak 
nitelendirilmesinin mümkün 

Ulusal bayram ve genel 
tatil günlerinde çalışma 
yapılacağına dair iş 
sözleşmelerinde veya 
toplu iş sözleşmelerinde 
hüküm bulunması, 
ancak çalışanın mazeret 
göstermeksizin işe 
gelmemesinin sonuçları 
hakkında farklı Yargıtay 
kararları mevcuttur.
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olmadığını açıkça belirtmiştir. Kararda 
davacı işçinin tatil günü çalışacak 
işçiler arasında olduğu da açıkça 
belirtilmiştir. Buna rağmen davacının 
işe gelmemesi devamsızlık olarak 
değil, iş akışını bozan ve işyerinde 
olumsuzluklara neden olan bir davranış 
olarak nitelendirilmiş, bu sebeple 
feshin geçerli nedene dayandığı 
ve davacı işçinin kıdem ve ihbar 
tazminatına hak kazandığına karar 
verilmiştir. 

Aşağıda yer alan Yargıtay Hukuk 
Genel Kurulu kararı ise, yukarıda ilk 
olarak belirttiğimiz ulusal bayram ve 
genel tatil günleri işe gelinmemesinin 
devamsızlık sayılacağı ve haklı nedenle 
feshe neden olacağı yönündeki Yargıtay 
kararına karşı verilen direnme kararı 
üzerine verilmiştir. 

YARGITAY KARARI - HGK., E. 2015/22-
3352 K. 2019/569 T. 16.5.2019 
Görüldüğü üzere, işçilerin dinlenme 
hakkı Anayasa ile güvence altına 
alınmış yine Anayasa’nın 50’nci 
maddesinde dinlenmenin çalışanların 
hakkı olduğu belirtildikten sonra yıllık 
izin, hafta tatili ve bayram tatili hakları 
ayrıca vurgulanmıştır. Gerçekten 
de kişinin hiç dinlenmeden sürekli 
biçimde çalışması gerek beden ve 
ruh sağlığı, gerekse sosyal, kültürel 
ve toplumsal birliktelik açısından 
olumsuz sonuçlara yol açacaktır. 
Ayrıca yukarıda değinilen Anayasa’nın 
50’nci maddesi ile 2429 sayılı Kanun 
maddeleri uyarınca kural olarak 
ulusal bayram ve genel tatil günleri 
çalışılan günlerden değildir. Başka 
bir deyişle bu günler iş günü olarak 
kabul edilemez. (Mollamahmutoğlu, 
H./Astarlı, M./Baysal, U.; İş Hukuku, 6. 
Bası, Ankara 2014, s.1311)

İşverenin haklı nedenle derhal fesih 
nedenlerini düzenleyen 4857 sayılı 
İş Kanunu’nun 25’inci maddesi (g) 
bendinde;

“İşçinin işverenden izin almaksızın 
veya haklı bir sebebe dayanmaksızın 
ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde 
iki defa herhangi bir tatil gününden 
sonraki iş günü, yahut bir ayda üç 
işgünü işine devam etmemesi” haklı 
fesih nedeni olarak düzenlenmiştir.

İşçinin, işverenden izin almaksızın 
veya haklı bir nedene dayanmaksızın 

ardı ardına iki iş günü veya bir ay 
içinde iki defa herhangi bir tatil 
gününden sonraki iş günü ya da bir 
ayda üç iş günü işine devam etmemesi 
hâlinde işveren sözleşmeyi haklı 
nedenle derhal feshedebilir. Burada 
fesih hakkını doğuran haklı neden, 
işçinin izinsiz veya geçerli bir mazereti 
olmadan belirli bir süre işine devam 
etmemiş olmasıdır. Haklı neden 
oluşturması için devamsızlık, 
kanunda öngörüldüğü gibi, ardı 
ardına iki iş günü, bir ay içinde iki 
defa herhangi bir tatil gününden 
sonraki iş günü veya bir ayda üç 
iş günü sürmüş olmalıdır. İş günü 
tabiri, kanunen iş günü kabul edilen 
günler yanında sözleşmeyle iş günü 
kabul edilen günleri ve buna göre de 
toplu iş sözleşmeleriyle çalışılacağı 
öngörülen genel tatil günlerini de 
kapsar. (Mollamahmutoğlu/Astarlı/
Baysal, ...e., s.851)

Yukarıdaki açıklamalar ışığında 
somut olay değerlendirildiğinde, 
davacının 18-19 ve 20 Mayıs 2010 
tarihlerinde işe gelmediği ve dolayısıyla 
devamsızlık yaptığı sabittir. Ancak, 
Mahkeme ile Özel Daire arasında 
davacının 20 Mayıs günü yapılan 
devamsızlığın ibraz edilen sağlık 
raporu uyarınca haklı bir mazerete 
dayandığı da uyuşmazlık dışıdır. 
Dolayısıyla davacının 18 ve 19 Mayıs 
2010 günleri yaptığı devamsızlıkları 
üzerinde durularak işveren tarafından 
yapılan feshin haklı nedene dayanıp 
dayanmadığı tespit edilmelidir.

Yukarıda da belirtildiği 
üzere Anayasa, 2429 sayılı 
Kanun maddeleri ile 4857 
sayılı İş Kanunu’nun 44’üncü 
maddesi hükümleri birlikte 
değerlendirildiğinde kural olarak, 
ulusal bayram ve genel tatil günleri 
çalışma günü olarak düzenlenmemiş, 
işçinin dinlenme hakkı 
kapsamında değerlendirilmiştir. 
Ancak bu günlerde iş yerlerinde 
çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş 
sözleşmesi veya iş sözleşmesi 
ile kararlaştırılabileceği gibi iş 
sözleşmesinde ya da toplu iş 
sözleşmesinde bu yönde hüküm 
bulunmaması hâlinde söz konusu 
günlerde çalışılması için işçinin 
onayı gerektiği ayrıca belirtilmiştir. 

Bu bağlamda öncelikle genel tatil 
günü olan 19 Mayıs 2010 günü 
davacı işçinin yaptığı devamsızlığın 
haklı nedene dayanıp dayanmadığı 
üzerinde durulmalıdır.

Somut olayda, taraflar arasında 
imzalanan iş sözleşmesinin 1.10. 
maddesinde, “Personel fazla çalışma 
yapmayı… bayram ve genel tatil 
günlerinde çalışmayı peşinen kabul 
eder, çalışılan ulusal bayram ve 
tatillerde çalışılan her gün için 
bir günlük ücret ödenir” şeklinde 
düzenleme bulunduğu görülmektedir.

Bu delil durumu karşısında davalı 
iş yerinde genel tatil günlerinde iş 
yerinde çalışma yapılmakla birlikte, 
genel tatil günlerinde çalışacak işçilerle 
ilgili olarak bir hafta öncesinde çalışma 
gün ve saat listesinin hazırlandığı 
anlaşılmıştır. Ancak davacının 
kural olarak çalışmadan dinlenerek 
geçirmesi gereken resmî tatil günü 
olan 19 Mayıs 2010 tarihinde iş yerinde 
çalışacağına dair davalı işveren 
tarafından davacı işçiye yapılmış 
bir bildirime dosya kapsamında 
rastlanılamamıştır. Dolayısıyla 
davacının 19 Mayıs genel tatil gününde 
iş yerinde çalışacağına, bir başka 
deyişle bu günün davacı için çalışma 
günü olarak değerlendirilmesine 
bu delil durumu karşısında imkân 
bulunmamaktadır.

Diğer taraftan; 19 Mayıs genel 
tatil olup, iş mevzuatı yönünden iş 
günü olmadığından görevlendirildiği 
hâlde gelmeme devamsızlık değil, 
verilen görevi yapmama olarak 
değerlendirilmelidir.

Şu halde davacı işçinin 19 Mayıs 
2010 günü çalışacağına dair öncesinde 
kendisine bir bildirim yapılmamış 
olması, 20 Mayıs 2010 günü yaptığı 
devamsızlığın da işçi yönünden haklı 
bir mazerete dayandığının uyuşmazlık 
dışı olması karşısında, 4857 sayılı İş 
Kanunu’nun 25/2-g bendi uyarınca 
ardı ardına iki iş günü işe devamsızlık 
nedeniyle iş sözleşmesinin haklı 
nedenle derhal feshi koşullarının 
oluşmadığı anlaşılmıştır.

Dolayısıyla mahkemece, davalı 
işveren tarafından yapılan feshin 
haklı nedene dayanmadığı yönündeki 
direnme gerekçesi yerindedir.

Hukuk Genel Kurulunda yapılan 

görüşmeler sırasında, iş sözleşmesinin 
1.10. maddesinde değinildikten sonra, 
davalı iş yerinin sağlık sektöründe 
faaliyet gösteren iş yeri olduğu, sadece 
Pazar günleri kapalı olup, haftanın altı 
günü ve ulusal bayram ile genel tatil 
günlerinde de açık olduğu, davacının 
diyaliz merkezi olan davalı iş yerinde 
fesih tarihinden üç ay öncesinden beri 
tek laborant olarak çalıştığı, daha önceki 
yıllarda iki ve üç laborant çalışılan 
dönemde ulusal bayram ve genel tatil 
günlerinde, davacının çalışmakta 
olduğunun bilgisi dâhilinde olduğu, 
davalı tanığı başhemşirenin beyanları ile 
davacı savunması üzerinde durulduktan 
sonra da iş yerinde tek laborant olarak 
çalıştığı ve iş yerinin açık olduğu 
günlerde davacının çalışması gerektiğini 
bildiği, bu durumda davacının 19 Mayıs 
2010 tarihinde de iş yerinde çalışması 
gerektiği hâlde haklı mazeret 
olmaksızın devamsızlık yaptığı, sonuç 
olarak davacının hem 18 Mayıs hem de 
ertesi gün iş yeri ve davacı açısından 
iş günü olan 19 Mayıs günü çalışması 
gerektiği günlerde de devamsızlık 
yaptığı için iş sözleşmesinin haklı 
nedenle feshedildiği ve davacının 
kıdem ve ihbar tazminatlarının 
reddi gerektiği yönündeki Özel Daire 
bozma nedenlerinin yerinde olduğu 
ve direnme kararının bozulması 
gerektiği görüşü ileri sürülmüş ise de, 
bu görüş Kurul çoğunluğu tarafından 
benimsenmemiştir.

Hal böyle olunca, her ne kadar 
Mahkemece, davalı işveren tarafından 
yapılan feshin altı iş günlük süre 
içerisinde yapılmadığı yönündeki 
tespiti isabetli değilse de, sonuç olarak 
davalı işveren tarafından yapılan feshin 
haklı nedene dayanmadığına ilişkin 
direnme kararı yerindedir.

KARŞI OY
Hukuk Genel Kurulu önüne gelen 
uyuşmazlık “işçilik alacakları istemli 
eldeki davada, davacı işçinin 18-19-
20 mayıs 2010 tarihleri aralarında 
yaptığı işe devamsızlığın geçerli bir 
sebebe dayanıp dayanmadığı” ve 
özellikle de 19.05.2010 ulusal bayram 
ve genel tatil gününde çalışmasının 
gerekip gerekmediği noktasında 
toplanmaktadır.

İş Kanununun 44. maddesine göre 
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Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde 
işyerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı 
toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri 
ile kararlaştırılır. Sözleşmelerde hüküm 
bulunmaması halinde söz konusu 
günlerde çalışılması için işçinin onayı 
gereklidir.

Görüldüğü gibi, bu hükümler 
karşısında her şeyden önce yasada 
belirtilen ulusal bayram ve genel 
tatil günlerinde resmi daire ve 
kuruluşlar tatil edilir, bu yerlerde 
çalışma yapılamaz. Buna karşılık özel 
işyerlerinin sadece 29 Ekim günü 
kapanması zorunludur. Bu işyerleri 
belli bazı koşullarla diğer bayram ve 
tatil günlerinde faaliyetlerine devam 
edebilirler. Ulusal Bayram ve Genel 
Tatiller Hakkında Kanunda yer alan 
özel işyerleri deyiminden, özel 
sektöre ait işyerlerini değil özel 
hukuk hükümlerine ve İş Kanununa 
tabi işyerlerini anlamak gerekir. Bu 
nedenle, kamu iktisadi teşebbüslerine 
ait işyerleri kamu sektörüne dahil 
olmakla beraber İş Kanununun 
uygulanma alanına girdiklerinden 
özel işyerleri olarak tatil günlerinde 
faaliyette bulunabilirler.

İş Kanununun 44. maddesine 
göre genel tatil günlerinde asıl olan 
işçilerin çalışmamasıdır. Hükümde 
bu kuralın iki istisnası bulunmaktadır. 
Bunlardan ilki, söz konusu günlerde 
işçilerin çalıştırılabileceğinin toplu 
iş sözleşmesi veya iş akitleri ile 
kararlaştırılabilmesidir. Nitekim, 
Yargıtayın bu yöndeki bir kararı 
uyarınca “Her ne kadar anılan 
Kurban Bayramını 2. ve müteakip 
günleri tatil ise de TİS’nin 14/a 
maddesine göre bugünlerde de 
çalışılması öngörüldüğünden 
davacının mazeretsiz üst üste 3 gün 
devamsızlıkta bulunması işverene 
hizmet akdini haklı olarak feshetme 
yetkisi verir.” Sözleşmelerde 
bu yönde hüküm bulunmaması 
halinde tatil günlerinde işçinin 
çalıştırılabilmesinin İK 44 uyarınca 
diğer koşulu işçinin bu konuda onay 
vermiş bulunmasıdır. Aksi takdirde 
işçi söz konusu günlerde çalışmaya 
zorlanamaz. (Prof. Dr. Sarper Süzek 
İş Hukuku 11. baskı s. 846; Yargıtay 9 
H.D. 04.12.1995 tarihli ve 20094/34946 
sayılı ve Yargıtay 9 H.D. 31.01.1992 

tarihli ve 12798/815 sayılı kararları)
İşyerindeki uygulamaya göre Pazar 

günü çalışıp diğer bir gün tatil yapacak 
işçi için Pazar günü, iş görme borcunu 
yerine getirme yönünden bir iş günü, 
buna karşılık hafta içindeki kanuni iş 
gününde hafta tatili şeklinde kabul 
edilecektir. Ulusal Bayram ve Tatil 
Günleri içinde durum aynıdır. Sözü 
edilen günlerde kural olarak işçi iş 
görmeye zorlanamaz; ancak hizmet 
akitleri veya toplu iş sözleşmelerinde 
bu günlerde dahil işçilerin 
çalışacaklarına dair hükümler 
konulabilir. Böyle bir durumda 
işçinin ulusal bayram ve genel tatil 
günlerin de işe devam yönünden iş 
günleri olarak dikkate alınacaktır. 
(Münir Ekonomi, iş hukuku, cilt-1 1976, 
s. 178)

Bu durumda davacının 18 Mayıs ve 
19 Mayıs günlerindeki devamsızlıkları 
yönünden olayın irdelenmesi 
gerekmektedir. Bu durumda davacının 
18.05.2010 tarihinde haklı neden 
olmaksızın devamsızlık yaptığı sabittir.

İşçinin iş akdinin haklı nedenlerle 
fesh edilmesi için 1 günlük devamsızlık 
yeterli olmayıp 4857 sayılı İş 
Kanunu’nun 25/g bendine göre “ardı 
ardına 2 iş günü haklı neden olmaksızın 
devamsızlığı” haklı fesih sebebidir. 
Somut olayda da davacının ardı ardına 
2 iş günü haklı sebep olmaksızın 
devamsızlığının bulunup bulunmadığı 
ve 19.05.2010 ulusal bayram ve 
genel tatil gününde çalışmamasının 
bu günün tatil olması nedeniyle 
devamsızlık olarak kabulünün gerekip 
gerekmeyeceği 19.05.2010 genel tatil 
gününde işe devam edip etmemesini 
zorunlu olup olmadığı önem arz 
etmektedir.

Davacının iş sözleşmesinin 1.10 
maddesine göre “personel fazla 
çalışma yapmayı, 4857 Kanun’un 
64. maddesine uygun olarak telafi 
çalışmayı kabul eder, bayram ve genel 
tatil günlerinde çalışmayı peşinen 
kabul eder, çalışılan ulusal bayram 
ve genel tatil günlerinde çalışılan 
her gün için bir günlük ücret ödenir.” 
düzenlemesi mevcuttur. Bu durumda 
davacının 19.05.2010 tarihinde de 
işyerinde de çalışması gerektiği 
halde haklı mazeret olmaksızın 
devamsızlık yaptığının kabulü 

gerekecektir. Sonuç olarak davacı 
hem 18.05.2010 hem de ertesi 
gün işyeri ve davacı açısından iş 
günü olan 19.05.2010 çalışması 
gerektiği günlerde devamsızlık 
yaptığı için iş akdinin haklı nedenle 
fesih edildiği ve davacının kıdem 
ve ihbar tazminatlarının reddi 
gerektiği bu yöndeki Yüksek Özel Daire 
bozma nedenlerinin yerinde olduğu 
kanaatinde olduğundan saygıdeğer 
çoğunluğun kararına katılmamaktayım.

Hukuk Genel Kurulu kararında, 
dinlenme hakkının Anayasa ile güvence 
altına alındığı ve Anayasa’da genel 
tatil haklarının ayrıca vurgulandığı, 
2429 sayılı “Ulusal Bayram ve Genel 
Tatiller Hakkında Kanun” ile kural 
olarak ulusal bayram ve genel tatil 
günlerinin çalışılan günlerden 
olmadığı ve bu günlerin işgünü olarak 
kabul edilmesinin mümkün olmadığı 
belirtilmiştir. Kararın hareket noktası 
bu şekilde ifade edildikten sonra, haklı 
nedenle fesih ile devamsızlık nedenleri 
açıklanmış ve devamsızlığın yasal 
ifadesinde yer alan “işgünü” kavramı 
üzerinde durulmuştur. 

Devamsızlık nedeniyle haklı fesih, 
İş Kanunu kapsamında “İşçinin 
işverenden izin almaksızın veya haklı 
bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına 
iki işgünü veya bir ay içinde iki defa 
herhangi bir tatil gününden sonraki 
işgünü, yahut bir ayda üç işgünü işine 
devam etmemesi” (İş Kanunu m.25/2-g) 
şeklinde sınırlandırılmıştır. 

Her ne kadar “İşgünü tabiri, 
kanunen işgünü kabul edilen günler 
yanında sözleşmeyle işgünü kabul 
edilen günleri ve buna göre de 
toplu iş sözleşmeleriyle çalışılacağı 
öngörülen genel tatil günlerini de 
kapsar” şekildeki doktrin görüşlerine 
(Mollamahmutoğlu/Astarlı/Baysal, 
...e., s.851) yer verilse de devamında 
“Anayasa, 2429 sayılı Kanun maddeleri 
ile 4857 sayılı İş Kanunu’nun 
44’üncü maddesi hükümleri birlikte 
değerlendirildiğinde kural olarak, 
ulusal bayram ve genel tatil günleri 
çalışma günü olarak düzenlenmemiş, 
işçinin dinlenme hakkı kapsamında 
değerlendirilmiştir.” şeklindeki 
hüküm ile ulusal bayram ve genel tatil 
günlerinin işgünü kavramı dahilinde 

olmayacağı vurgulanmıştır. 
Son olarak devamsızlık kavramının 

ancak işgünlerinde mümkün olacağı 
“19 Mayıs genel tatil olup, iş mevzuatı 
yönünden işgünü olmadığından 
görevlendirildiği hâlde gelmeme 
devamsızlık değil, verilen görevi 
yapmama olarak değerlendirilmelidir.” 
hükmü ile vurgulanmıştır. 

Hukuk Genel Kurulu Kararında 
yer alan karşı oy yazısında ise, Ulusal 
Bayram ve Genel Tatiller Hakkında 
Kanunda İş Kanunu’nun uygulanma 
alanına giren özel işyerlerinin tatil 
günlerinde faaliyette bulunabileceğinin 
belirtildiği ve İş Kanununda ulusal 
bayram ve genel tatil günlerinde istisna 
olarak işçilerin çalıştırılabileceğinin 
ifade edildiği vurgulanmıştır. “Her ne 
kadar anılan Kurban Bayramının 2. ve 
müteakip günleri tatil ise de, TİS’nin 
14/a maddesine göre bugünlerde de 
çalışılması öngörüldüğünden davacının 
mazeretsiz üst üste 3 gün devamsızlıkta 
bulunması işverene hizmet akdini 
haklı olarak feshetme yetkisi verir.” 
şeklindeki Yargıtay kararı ve “Ulusal 
Bayram ve Tatil Günleri için de durum 
aynıdır. Sözü edilen günlerde kural 
olarak işçi iş görmeye zorlanamaz; 
ancak hizmet akitleri veya toplu iş 
sözleşmelerinde bu günler de dahil 
işçilerin çalışacaklarına dair hükümler 
konulabilir. Böyle bir durumda işçinin 
ulusal bayram ve genel tatil günleri de 
işe devam yönünden işgünleri olarak 
dikkate alınacaktır” şeklindeki doktrin 
ifadesi alıntılanarak, çalışma öngörülen 
günlerin işgünü olarak kabul edilmesi 
gerektiği öne sürülmüştür. İşgünü 
kavramına bakış açısındaki bu farklılık 
sebebiyle de devamsızlık olgusunun 
kabulü farklılaşmaktadır. 

Buna göre, yukarıda ifade edilen 
sebeplerle ulusal bayram ve genel 
tatil günleri çalışma yapılacağının 
kararlaştırılması halinde ilgili günlerin 
işgünü olarak nitelendirileceği kabul 
edilmektedir. Bu sebeple işgünü 
çalışmaya katılmayan işçinin İş Kanunu 
m.25/2-g gereğince devamsızlık yaptığı 
gerekçesi ile iş sözleşmesinin haklı 
nedenle feshinin mümkün olduğu ve 
kıdem ile ihbar tazminatı taleplerinin 
reddi gerekeceği kabul edilerek 
Hukuk Genel Kurulu Kararına karşı oy 
verilmiştir. 

Ulusal bayram ve genel 
tatil günlerinde kural 
olarak işçi iş görmeye 

zorlanamaz; ancak 
hizmet akitleri veya toplu 

iş sözleşmelerinde bu 
günler de dahil işçilerin 

çalışacaklarına dair 
hükümler konulabilir. 

Böyle bir durumda işçinin 
ulusal bayram ve genel 

tatil günleri de işe devam 
yönünden işgünleri olarak 

dikkate alınacaktır.
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EĞİTİM

“TISK AKADEMI ONLINE GELIŞIM 
PLATFORMU PARMAĞININ UCUNDA”

Bugüne kadar hayata geçirdiği tüm projelerde çalışanların profesyonel yaşamlarına ve 
bireysel gelişimlerine destek olmayı amaç edinen Türkiye Işveren Sendikaları Konfederasyonu 
(TISK), son yıllarda ülkemizin çalışma hayatındaki politikalara makro düzeyde yön veren 
önemli aktörlerin başında geliyor. Büyük bir sorumlulukla, çalışma hayatının geleceği ve dijital 
dönüşüme odaklanan TISK, COVID-19 salgını dolayısıyla çalışma hayatında meydana gelen 
olumsuz etkilere yönelik olarak, TISK Akademi “Online Gelişim Platformu”nu hayata geçirdi.

Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu (TİSK), 20 üye 
işveren sendikası ve onlara 
bağlı iş yerlerinde hem saha 

hem de ofis çalışanlarının gelişimine 
katkı sunmaya devam ediyor. TİSK; 
kamu, işçi ve işverenden oluşan üçlü sac 
ayağının işveren tarafı olarak, büyük bir 
sorumlulukla dünya ile aynı anda çalışma 
hayatının geleceği ve dijital dönüşüme 

odaklanıyor. Ayrıca bugüne kadar hayata 
geçirdiği tüm projelerde de çalışanların 
profesyonel yaşamlarına ve bireysel 
gelişimlerine destek olmayı amaç ediniyor.

TİSK, son yıllarda ülkemizin çalışma 
hayatındaki politikalara makro düzeyde 
yön veren önemli aktörlerin başında 
olmasının yanı sıra çalışanlara ve ailelerine 
doğrudan dokunabileceği ve ekosisteme 
katkı sağlayacak uygulamaları da hayata 
geçiriyor. “Birlikte Mümkün Türkiye” 
sloganı ile düzenlenen Ortak Paylaşım 
Forumu'nda da olduğu gibi; TİSK, ilgili 
bakanlık ve işçi konfederasyonlarının da 
destekleri ile her kesime fayda sunacak 
yeni nesil sendikacılık anlayışıyla icraat 
odaklı projeler üretmeye devam ediyor. 

TİSK, dünyayı etkisi altına alan 
COVID-19 salgını dolayısıyla ülkemizde 
çalışma hayatında meydana gelen 
olumsuz etkilere yönelik olarak da icraat 
odaklı yaklaşımını sürdürerek, TİSK 
Akademi Online Gelişim Platformu’nu 
hayata geçirdi. 

TISK AKADEMI NASIL DOĞDU?
İş sağlığı ve güvenliği kültürünü 
yaygınlaştırmak amacıyla sunulan 
hizmetleri, dijital dönüşüm ekseninde 
online platformlara taşımak TİSK’in her 
zaman hayata geçirmeyi hedeflediği 
projelerden biri oldu. 

TİSK, ekosisteminde İSG kültürünün 
yerleşmesi ve bu kültürün sürdürülebilir 
olmasına her daim önem verdi. Son 
yıllarda, Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon 
Vakfı’nın katkılarıyla işletmelerin ilgili 
uzmanlarının uluslararası geçerliliği olan 
en prestijli İSG sertifikalarını almasını 
sağlayan TİSK, bu çalışmalarına ilave 
olarak İSG Forum Tiyatro etkinliklerini de 
organize etti. Bu etkinlikler kapsamında 
yaklaşık 15 bin çalışan başta olmak üzere 

aileleri ile toplamda 60 bin kişinin İSG 
eğitimleri almasına katkı sağlandı. 
COVID-19 nedeniyle uzaktan çalışmanın 
yaygınlaştığı dönemde TİSK ekosistemi için 
öncelikli konu İSG Online Platformu’nun 
oluşturulması oldu. Bu proje ile evden 
çalışma sürecine geçen çalışanların 
ihtiyaçlarının online olarak karşılanması 
hedeflendi. Projeye TİSK Mikrocerrahi 
ve Rekonstrüksiyon Vakfı tam destek 
verdi. Bu destekle birlikte, TİSK Akademi 
Online Gelişim Platformu projesi evden 
çalışma sürecinin ilk günlerinde hızlı ve 
profesyonel bir şekilde hayata geçirildi. 

Bu platform ile İş Sağlığı ve Güvenliği 
Yenileme Eğitimleri, Kişisel ve Profesyonel 
Gelişim Eğitimleri, Skillsoft Bilişim 
Eğitimleri olmak üzere 3 farklı kategoride 
eğitim hizmeti sunuluyor. Ulusal ve 
uluslararası düzeyde kabul görmüş konu 
uzmanları ve organizasyonlar tarafından 
hazırlanan  birbirinden değerli bu eğitim 
içeriklerine ücretsiz olarak erişilebiliyor. 
Bunun yanı sıra, eğitimleri tamamlayan 
kullanıcılar, sistem 
üzerinden sertifikalarına 
da ulaşabilme kolaylığı 
buluyorlar. TİSK 
Akademi’de ayrıca 
işletmelere raporlama 
imkânı da sunuluyor. 
Tüm işletmeler kendi 
çalışanlarının eğitim raporlarına erişim 
sağlayabiliyor. 

TISK AKADEMI YÜZDE 100 YERLI VE GÜÇLÜ 
ALTYAPIYA SAHIP
TİSK Akademi altyapısı, Türkiye’nin önde 
gelen 500 özel ve kamu kurumu tarafından 
e-öğrenme başta olmak üzere tüm eğitim 
faaliyetlerinde kullanılan bir eğitim 
yönetim sistemidir. 20 yılı aşkın süredir 
tamamen yerli kaynaklarla geliştirilen bu 
eğitim yönetim sistemi, yüzde 100 yerli bir 
yazılıma sahip. 

TİSK Akademi altyapısında kullanılan 
eğitim ve yönetim sistemi, güncel 
e-öğrenme trendlerine uygun olarak 
kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşımak 
için sürekli geliştiriliyor. İlgili mevzuata göre 
sağlanması gereken bilgi güvenliği özellikleri 
de her zaman güncel hale getiriliyor. Ayrıca 
TİSK Akademi platformuna mobil cihazların 
internet tarayıcılarından veya doğrudan 
TİSK Akademi aplikasyonu indirilerek erişim 
sağlanabiliyor. 

TISK AKADEMI BIRBIRINDEN DEĞERLI 
EĞITIM IÇERIKLERINE SAHIP
TİSK Akademi kapsamında yer alan İş
Sağlığı ve Güvenliği Yenileme Eğitimleri;
temel, sağlık ve teknik konularından 
oluşan 3 modülden oluşuyor. Bu modüller, 
İSG temel eğitimini kapsayan sekiz saatlik 
anlatımlı içerikler. Bu eğitim, TİSK üyesi 
işveren sendikalarında ve onlara bağlı 
işletmelerde çalışan herkese sunuluyor. 

Kişisel ve Profesyonel Gelişim 
Eğitimleri başlığı altında, bu süreçte 
evde kalmak zorunda kalan herkes; 
çocuklar, gençler, çalışanlar, yaşlılar ve 
kadınlar düşünülerek, birbirinden değerli 
kurumlarla da işbirliği yapılarak değerli 
içerikler hazırlandı. Hazırlanan içerikler 
doğrultusunda da “Stresle Başa Çıkma, 
Sanal Liderlik, Duygusal Zeka, İş-Yaşam 
Dengesi, İş İngilizcesi” gibi eğitimler 
platforma eklendi. 

Dijital dönüşümün ayrılmaz bir parçası 
olan bilişim eğitimleri, özellikle genç 
nüfus gibi önemli bir potansiyel bulunan 

Türkiye için önemli bir yere 
sahip. Türkiye’de 20-34 yaş 
aralığında 13 milyonu aşkın 
gencimiz bulunuyor ve bu 
140 ülkenin nüfusundan 
daha büyük bir rakama 
karşılık geliyor. TİSK de 
bu doğrultuda gençleri ve 

dijital dönüşümü birlikte odağına alan 
projeler hazırlamaya devam ediyor. 

TISK AKADEMI'DEKI IÇERIKLER 
YOĞUN ILGI GÖRDÜ
TİSK Akademi, hizmete açıldığından bu 
yana oldukça olumlu dönüşler alındı. 
Programda en çok rağbet görenler 
ise bilişim kategorisinden “FSD 
Development: Java Spring Framework”, 
“Python Fundamentals” ve “Agile for 
Software Development: Lean, Agile, 
& Scrum Methodologies” eğitimleri 
oldu. İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri 
için her gün onlarca kişi eğitime 
katılıyor. Kişisel ve Profesyonel Gelişim 
eğitimlerinden ise “Zor İnsanlarla Başa 
Çıkma”, “Zaman Yönetimi”, “Duygusal 
Zeka Eğitim Programı” ve “İş İngilizcesi” 
eğitimlerine olan talep oldukça yoğun. 
Katılım sayısı ve olumlu geri dönüşlerle 
birlikte TİSK Akademi'yi geliştirmek 
için arka planda sürekli ve heyecanla 
çalışılıyor.

TISK, Türkiye’de “Future of 
Work” konusunu odağına alan 

bir konfederasyon. Bilindiği 
üzere kendini geleceğe 

bugünden hazırlayamayan 
kurumlar, ne kadar 

büyük ve köklü olurlarsa 
olsunlar, varlıklarını devam 

ettiremiyorlar. Bu bilinçle, TISK 
de yeni bir dönem başlatarak 
çalışma hayatının geleceğine 
odaklanıyor ve ülkenin 2023 

vizyonu da başta olmak üzere 
millete hizmet edecek, somut 

ve fark yaratan projelerin 
hayata geçirileceğini her 

platformda belirtiyor.

“TİSK Akademi ile Gelişim Senin 
Elinde” denilerek tüm çalışanlar ve 

aileleri platforma davet ediliyor. TİSK 
Akademi eğitimlerine ulaşabilmek 

için öncelikle platforma kayıt 
olunması gerekiyor. Platforma kayıt 
olmak için gerekli adımlar, kullanıcı 

deneyimleri çerçevesinde, son derece 
basit şekilde dizayn edilmiş olup şu 

şekildedir;

www.tiskakademi.org sitesi 
üzerindeki kayıt linkinden ya da 
doğrudan kayit.tiskakademi.org 

adresinden kayıt formuna ulaşılabilir.

    Çalışan veya aileleri kayıt 
formunu doldurduktan sonra e-mail 
adreslerine gelen aktivasyon linkine 

tıklanır.

Yönlendirilen sayfa üzerinden şifre 
oluşturulur ve platforma giriş yapılır.

Ana sayfadan kolaylıkla tüm 
eğitimlere ulaşılır.

Kayıt e-mailiniz ile gelen link 
üzerinden TİSK Akademi mobil 

uygulaması indirilerek, dilenilen 
yerden eğitimlere erişilebilir.

TISK AKADEMI EĞITIMLERINE 
NASIL ULAŞILIR?
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START–UP

KIMYA SEKTÖRÜNDEKI GIRIŞIMCILER 
PANDEMIYLE DÖRT KOLDAN MÜCADELE EDIYOR

Koronavirüs salgını döneminde start-up ve girişimlerde ağırlıklı olarak öne çıkan alanlardan 
biri de sağlık. Buna bağlı olarak salgının etkisini gösterdiği sektörler arasında kimya ilk 
sıralarda geliyor. Bu dönemde teknoparklarda yer alan girişimciler önemli çalışmalar yapıyor.

A ralık 2019’da Çin’de ortaya 
çıkan koronavirüs salgınının 
etkisini gösterdiği sektörler 
arasında kimya sektörü ilk 

sıralarda yer alıyor. Sektörün büyük 
katkıları ile üretilen koruyucu maske, 
dezenfektan, gıda ve temizlik ürünlerine 
tüketiciler tarafından büyük ilgi var. 
Aynı zamanda salgın sırasında ortaya 
çıkan hastalıkların engellenmesi adına 
Türkiye’de kimya alanında faaliyet 
gösteren yerli start-up’lar önemli 
işler yapıyor. Bu girişimciler Ar-Ge 
faaliyetlerinin gerçekleştiği bilim parkları, 
teknoparklar ve inovasyon merkezlerinde 
salgın ile ilgili çalışmalarını 
gerçekleştiriyor. Teknoparklar bu 
girişimlere yüksek kalitede mekânlar
sağlarken, katma değerli hizmetler
sunmasına imkân veriyor. Bunlardan 
biri olan Yıldız Teknopark da salgın 
ile mücadelede önemli bir inovasyon 
merkezi haline geldi. Teknopark 
bünyesindeki şirketler pandemiye karşı 

farklı medikal ürünler geliştiriyor. Yıldız 
Teknopark’ta COVID-19 aşısından hızlı 
tanı kitine, otonom hastane robotundan 
yenilebilir antiviral etkili koruyucu spreye 
kadar pek çok farklı ürünün geliştirilmesi 
konusunda yoğun bir çalışma 
sürdürülüyor. KİPLAS Periyod okurları 
için Yıldız Teknopark’ta yer alan iki  
start-up’ın çalışmalarını inceledik.

VIRAL TAŞIMA VASATI 
ÜRETIYOR
Yıldız Teknopark’ın 
bünyesindeki Yıldız 
Kuluçka şirketlerinden 
biri olan Standart 
Media Medikal 
Ürünleri, üniversitede 
aktif olarak öğretim 
üyeliği yapan ve 
mikrobiyoloji-infeksiyon hastalıkları 
alanında uzmanlıkları bulunan üç kurucu 
ortak tarafından 2019’da kuruldu. 

Kimya sektörüne hitap eden önemli 

çalışmalar yapan şirket, pandemi 
döneminde kullanılmak üzere geliştirdiği 
bir proje ile de ön plana çıkıyor. Standard 
Media Medikal Ürünleri Genel Müdürü 
Hasan İskenderoğlu, bu dönemde viral 
taşıma vasatı üretimi yaptıklarının altını 
çiziyor. Viral taşıma vasatı hakkında 
açıklamalarda bulunan İskenderoğlu, 
“Viral taşıma vasatı hastalardan virüs 
teşhisi amacıyla alınan klinik örneklerin 
test laboratuvarlarına güvenli bir şekilde 
taşınmasını sağlayan bir sarf malzemesi, 
test sisteminin bir parçası. Virüsün doğru 
tespiti, alınan örneğin doğru ve güvenli 
bir şekilde alınması ve kirletilmeden en 
kısa sürede laboratuvara ulaştırılmasını 
sağlıyor. Bu alanda ihtiyaç olduğunu 
belirlemiştik ve viral taşıma vasatı 
üretilebileceği kanaatiyle harekete 
geçtik. Pandemi döneminde bu işi 
yapıyoruz. Büyük çaplı olmasa da ihtiyaç 
duyulan yerlere bu vasatları tedarik 
ediyoruz” diyor.

Sağlık, eczacılık, biyoloji alanlarında 
faaliyet gösteren mikrobiyoloji 
laboratuvarlarının kendi ürünlerini 
kullandığı bilgisini veren İskenderoğlu, 
“Ürettiğimiz ürünler esas olarak kimya 
sektörünün genel kapsamı altında 
değerlendiriliyor. Hazır kompozit 
laboratuvar ürünleri, diyagnostik ürünler, 
laboratuvar kimyasal sarfları gibi genel 
adlandırmalar bizim çalışma alanımızı 
kapsıyor. Sağlık alanına hitap ettiğimiz 
için bu pandemi sürecini de nispeten 
hasarsız atlatacağımızı umuyoruz. Bu 
sürecin arkasından alanımızda oldukça 
genişleyeceğim bir döneme gireceğimizi 
tahmin ediyorum. Ürün çeşitlerimiz 
de artarak devam edecek” ifadelerini 
kullanıyor.

SALGINA TEK 
KULLANIMLIK 
ÜRÜNLERLE KATKIDA 
BULUNUYOR
Yıldız Teknopark‘ın 
Yıldız Kuluçka 
Merkezinde yer alan 
bir diğer start-up ise 
Hempoly Polimer. 
Ürünleri hakkında 
önemli bilgiler veren Hempoly Polimer 

Kurucusu Biyomühendis Gizem Çizmaz, 
“Ürettiğimiz ara ürün her sektörde 
kendine yer bulmayı başarmış, kimya 
sektöründe ve polimer sınıfında yer 
alan tamamen bitkisel bir biyopolimer. 
Şirket olarak bizler kenevir bitkisinden 
elde edilen biyopolimer diğer bir 
adıyla yeşil polimer ile kimya, tıp, 
gıda, kozmetik ve diğer sektörlere yeni 
bir çehre kazandırmayı hedefliyoruz. 
Ürettiğimiz biyopolimerde, sentetik 
polimerlerde karşılaşılan toksisite ve 
kronik iltihaplanma sorunları yok. 
Aynı zamanda doğal ve sürdürülebilir 
kaynaklardan elde edilen biyopolimerler, 
mekanik ve termal özellikleri sayesinde 
endüstriyel polimerlerin taşıdığı 
özelliklere eşdeğer özellikteler. Üretmiş 
olduğumuz biyopolimerler, endüstriyel 
polimerlerin tükenir kaynaklardan elde 
edilmeleri ve bertarafının zor olması gibi 
dezavantajlar sonucu, birçok alanda 
alternatif materyal olarak ön plana çıkan 
ve gelecek vadeden ürünler arasında yer 
alıyor” açıklamalarında bulundu. 

Şirket, pandemi süreciyle beraber 
biyobozunur, antibakteriyel olan, toksik 
ve alerjenik özellik göstermeyen bitkisel 
bazlı tek kullanımlık ürünler ile ilgili  
Ar-Ge çalışmaları yürütüyor. Bunlardan 
biri de kenevir. Çizmaz, “Kenevir 
tarımının desteklenmesi ve teşviğiyle 
birlikte bu bitkinin endüstriyel 
alanda yarattığı avantajlar sayesinde 
çalışmalarımızı önce yerli bir marka 
haline getirip; ardından dış pazarda 
bitkisel tabanlı anti-bakteriyel ürünler ile 
ülkemize katkıda bulunacağız” diyor.

Şirketin normalleşme sürecindeki 
hedeflerinden de bahseden Çizmaz, 
“Kimya alanında faaliyet gösteren bir 
Ar-Ge firması olarak yeni dönemde 
planlarımız; ekolojik sorunlara 
mühendislik prensiplerini katarak 
etkili çözümler bulmak olacak. Evrene, 
insanlığa hatta tüm canlılara en doğal 
yaşam alanını sunmak istiyoruz. 
İnsan ve doğa birer rakip değil aksine 
birbirini tamamlayan birer parça. Bizler 
bu parçanın bütünlüğünü korumayı 
kendimize vazife kabul ederek yolumuza 
devam ediyoruz” diyerek sözlerini 
tamamladı. 

Salgın sırasında ortaya 
çıkan hastalıkların 
engellenmesi adına 
Türkiye’de kimya alanında 
faaliyet gösteren yerli 
start-up’lar önemli işler 
yapıyor. Girişimciler salgın 
ile ilgili çalışmalarını, 
Ar-Ge faaliyetlerinin 
gerçekleştiği bilim 
parkları, teknoparklar ve 
inovasyon merkezlerinde 
gerçekleştiriyor.

Hempoly Polimer Kurucusu 
Biyomuhendis Gizem 

Çizmaz, pandemi süreciyle 
beraber biyobozunur, 

antibakteriyel olan, 
toksik ve alerjenik özellik 

göstermeyen bitkisel bazlı 
tek kullanımlık ürünler 

ile ilgili Ar-Ge çalışmaları 
yürüttüklerini söylüyor.
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ONLINE TOPLANTILARDA 
VERILERINIZI GÜVENDE TUTUN

Birçok şirket, pandemi nedeniyle uzaktan çalışma düzenini 
sürdürürken toplantılarını da online olarak gerçekleştiriyor. Kullanımı hızla 
artan video konferans uygulamaları, bireyler ve şirketler için veri gizliliği 
ve bilgi güvenliği gibi önemli konuları da gündeme taşıyor. Bu toplantılarda 
önleminizi nasıl alabilirsiniz? Konuyu uzmanlarına sorduk...

TEKNOLOJİ

gerçekleştiriyor. Bu video konferans 
uygulamaları, bireyler ve şirketler için 
veri gizliliği ve bilgi güvenliği gibi önemli 
konuları da gündeme taşıyor. Güvenli 
olmayan ağların kullanımı, cihazlara virüs 
girmesi gibi risklere, online toplantılar 
sırasında kullanıcıların siber saldırıya 
uğrama tehlikesi de ekleniyor.

Nitekim Nisan ve Mayıs aylarında 
Zoom uygulamasını kullanan 500 binden 
fazla kişinin, kullanıcı bilgilerinin ‘dark 
web’te ve hacker forumlarında satışa 
çıktığı iddia edilmişti. Sızdırılan bilgiler 
arasında e-posta adreslerinin, şifrelerin, 
güvenlik anahtarlarının ve kişisel toplantı 

URL’lerinin yer aldığı belirtilmişti. Zoom 
üzerinden güvenlik ve gizlilik konusuna 
dair endişeler mevcut ama bu toplantılar 
sadece Zoom üzerinden yapılmıyor. 
Google Hangouts, Microsoft Teams ve 
Skype gibi birçok alternatif de var. Bu 
toplantılar sırasında olası siber tehditlere 
karşı önlem alarak verilerinizin gizliliğini 
koruyabilmeniz de çok önemli.

GÜÇLÜ VE BENZERSIZ BIR ŞIFRE KULLANIN
Toplantı 
uygulamalarının 
hepsi dijital ve 
hiç görmediğiniz, 
tanımadığınız 
yazılımcıların 
insiyatifindeyken, siber 
suçlular da uzaktan 
erişim olgusuna 
hızlı ayak uydurmuş 
durumda. Peki 
şirketler ve çalışanlar ne yapmalı? 
Kaspersky Baş Güvenlik Araştırmacısı 
David Emm, konuyla ilgili şu tavsiyelerde 
bulunuyor: “Zoom gibi şirketler artan 
iş yükünün üstesinden gelmeyi başardı 
ve güvenlik araştırmacılarının tespit 
ettiği açıklara hızla müdahale etti. Ancak 

yüzde 100 güvenli diye bir şey ne yazık 
ki yok ve her hizmette olduğu gibi, 
kod güncellemeleri tüm hassasiyetleri 
ortadan kaldıramayabiliyor. Dolayısıyla 
bazı durumları dikkate almakta fayda var: 
Kullanıcılar, güçlü ve benzersiz bir şifre 
kullanmalı ve hesaplarını eğer mümkünse 
iki faktörlü kimlik doğrulama ile 
korumalı; Zoom’u ve bu tür uygulamaları 
eğer iş amaçlı kullanıyorlarsa iş 
e-postalarıyla kaydolmalı; Zoom 
uygulamasını güvenle PC ve Mac’e 
indirmek için uygulamanın resmi sitesini, 
mobil versiyon içinse AppSstore ve 
Google Play’i kullanmalılar. Güvenlik 
risklerini en aza indirmek için tüm ekibin 
kurumsal ağa güvenli bağlanabilmesi 
ve ağ trafiğini tek bir tünelden geçirmek 
için bir VPN kullanması da önemli. Ek 
olarak telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar 
da dahil olmak üzere tüm kurumsal 
cihazların güvenlik yazılımıyla korunması 
da gerekiyor. Kullanıcılar her zaman 
işletim sistemleri ve uygulamaların en 
güncel sürümünü kullanmaya özen 
göstermeli.” 

Çevrim içi toplantı hizmetlerinin 
gizlilik ve güvenlik ayarlarına da 
dikkat çeken Emm, “Bir toplantının 
kaydedilmesi gerekip gerekmediğini 
düşünün. Eğer kaydedilmesi şartsa 
kaydedilen içeriğin güvenli bir 
yerde saklandığından ve yeterince 
korunduğundan emin olun. Toplantının 
‘temizlik’ yönlerini de düşünün. 
Dışarıdan gelenlerin toplantıya izinsiz 
giriş yapmasının önüne geçmek için 

Dünyada pek çok çalışan 
koronavirüse karşı sağlık 
otoritelerinin tavsiyeleriyle 
önleyici bir tedbir olarak hızla 

izole bir yaşam tarzına geçmiş durumda. 
Bu ani değişim, bireyler kadar şirketleri 
de hazırlıksız yakaladı. Fakat teknolojinin 
sunduğu imkânlarla sürece hızla uyum 
sağlanarak uzaktan çalışmaya geçildi. Bu 
süreçte, kurumlar ve bireyler arasındaki 
bağlantıyı sağlayan modern iletişim 
araçlarının ve internetin önemi de arttı. 
Şirketler, işlerini yürütebilmek için gerek 
kendi ekipleri gerekse diğer kurumlarla 
olan toplantılarını online olarak 

500 BIN + 
Zoom uygulaması nedeniyle 

bilgileri çalınan kişi sayısı

YÜZDE 78 
Bir tehditle karşılaşmadan 

siber riski fark etmeyen 
şirketlerin oranı

Marsh Türkiye ve TÜSİAD işbirliği ile 
gerçekleştirilen ‘2020 Türkiye Siber 
Risk Algı Araştırması’nın sonuçları 
Temmuz ayında düzenlenen bir 
webinarla açıklandı. Araştırma, 
Türkiye’de siber riskler konusunda 
yapılan ilk ve en kapsamlı araştırma 
olma özelliğini taşıyor. Araştırma 
sonuçlarına göre; firmaların siber 
riskleri diğer risk başlıkları gibi 
önemsemeleri ve yönetmeleri 
gerektiğine ilişkin farkındalık seviyesi 
hızla artıyor. Buna karşın, siber 

güvenliğe yönelik farkındalık ve 
yatırım, büyük ölçüde siber saldırı 
deneyimi ve hukuki düzenlemelerle 
tetikleniyor. Firmaların yüzde 78’i bir 
tehditle karşılaşmadan siber riski fark 
etme ve harekete geçme pratiğine 
sahip değilken, yaşanan saldırının 
etki gücünün de öngörülenden daha 
yüksek olduğu görülüyor. Siber 
ataklar sebebiyle işlerinde yavaşlama, 
durma veya finansal zarar yaşamayan 
şirketler ise siber güvenlik riskini 
gözden kaçırma eğiliminde.

BIR TEHDITLE KARŞILAŞMADAN 
SIBER RISK FARK EDILMIYOR
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Koronavirüs salgını süresince 
birçok firmanın tam olarak 
hazır olmadan ve gerekli 
tedbirleri alamadan hızlı bir 
şekilde dijitalleşmesi, özellikle 
video konferanslarda siber 
saldırı olasılıklarını yükseltti. 
Bu da veri güvenliği konusunu 
gündeme getirdi. Güçlü ve 
benzersiz şifre kullanmanız en 
etkin çözüm yollarından biri.

✓ Zoom veya diğer video 
konferans uygulamalarındaki 

toplantı katılımcılarını dikkatle 
inceleyin.

✓ Ekran paylaşımını ana 
bilgisayar ile sınırlayın.

✓ Video konferans 
uygulamalarının en güncel 

sürümünü kullanın.

✓ Bağlantı veya toplantı 
kimliklerini sosyal medyada 

paylaşmayın.

✓ Katılımcıları davet ederken 
bağlantılar yerine toplantı 

kimliklerini kullanmaya 
çalışın. Çünkü uygulamanın 
beklenmedik başarısından 

faydalanmaya çalışan Zoom 
temalı ama kötü amaçlı 

yazılımlar var.

NASIL GÜVENDE 
KALIRSINIZ?

ÇEVR
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GÜVE
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toplantının link’ini ve parolasını özel 
olarak paylaşın. ‘Zoombombing’i 
önlemek için ekran paylaşımı yetkisini 
sadece toplantının düzenleyicisine verin. 
Toplantıya katılanları filtreleyebilmek 
için de ‘bekleme odası’ özelliğini 
kullanabilirsiniz. Son olarak, sanal arka 
planlardan birini seçerek veya arka planı 
bulanıklaştırma özelliğini kullanarak 
çevrenizde size özel hiçbir şeyin 
kameradan görünmediğinin farkında 
olun” diyor. 

TOPLANTILARDA EN ÇOK HEDEF
ALINAN ÜLKELER
Siber güvenlik 
kuruluşu ESET’in 
verilerine göre, 
şirketlere uzaktan 
erişim imkânı tanıyan 
Windows Uzak 
Masaüstü Protokolü‘ne 
(RDP) yönelik ‘Kaba 
Kuvvet‘ saldırılarda 
ciddi artış söz konusu. 
RDP, video konferans toplantıları için 
de büyük önem taşıyor. RDP’nin artan 
önemine karşın, kurumlar genellikle ilgili 
ayarları ve koruma önlemlerini göz ardı 
ediyor. Çalışanlar ek yetkilendirme ya 
da koruma katmanları olmadan, tahmin 
edilmesi kolay parolalar kullanıyor. 
Saldırıları raporlayan ESET Telemetri 

verilerini paylaşan ESET Güvenlik Uzmanı 
Ondrej Kubovic, bu toplantılar sırasında 
en yoğun kaba kuvvet saldırılarının 
Rusya, Almanya, Japonya, Brezilya 
ve Macaristan’da yaşandığını söyledi. 
Saldırının kaynağı olarak ise en çok ABD, 
Çin, Rusya, Almanya ve Fransa’dan IP 
adreslerinin bloklandığı bilgisini paylaştı. 

Ondrej Kubovic, konuyla ilgili şunları 
söyledi: “Siyah şapkalı bilgisayar 
korsanları yıllardır RDP’yi suistimal etmeye 
çalışıyor. Bu, uzaktan erişim güvenliğinin 
ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. 
Pandemi olsun veya olmasın; şirketler 
parolalarını güçlendirerek, çok faktörlü 
kimlik doğrulaması kullanarak ve uzaktan 
erişim açıklarına karşı koruma sağlayan 
bir güvenlik çözümü ekleyerek, RDP ve 
benzeri hizmetlerin oluşturabileceği riskleri 
yönetebilmeli. Bu bağlamda şirketleri bu 
tür saldırılardan korumaya odaklanan 
‘ESET Brute-Force Attack Protection‘ 
isimli yeni bir koruma katmanı geliştirdik. 
Bu yeni katman, kaba kuvvet saldırısının 
göstergesi olabilecek dış ortam kaynaklı 
başarısız oturum açma denemelerini 
algılıyor ve daha sonraki denemeleri 
engelliyor. Ardından, IP adresleri arasındaki 
en büyük saldırganları, milyonlarca cihazı 
gelecekteki saldırılara karşı koruyacak bir 
kara listeye ekliyor. Bu yeni teknolojinin 
rastgele ve hedefe yönelik saldırılara karşı 
etkili olduğu kanıtlandı.”

91

viya@viyamedya.com
0 (212) 236 00 50 

REKLAMLARINIZIN 
BU SAYFALARDA 
YER ALMASINI 
ISTER MISINIZ?

KİPLAS Periyod Dergisi'nin reklam süreçlerini 
KİPLAS adına Viya Medya yürütmektedir. 
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