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İzmir Aliağa'da 6 milyar dolarlık yatırımla yapımı süren ve 
%97'sini tamamladığımız STAR Raf ineri'nin önemli kilometre 
taşlarından biri olan enerjilendirme aşamasını tamamladık.

STAR Raf ineri'de yılda 10 milyon ton ham petrol işleyerek dizel, jet yakıtı 
ve LPG gibi petrol ürünlerinin yanı sıra nafta ve reformat gibi petrokimya 

hammaddeleri üreteceğiz. Böylece her yıl 1.5 milyar dolar civarında
 tasarruf sağlayarak, Türkiye’nin cari açığının kapanmasına 

önemli katkı sağlamış olacağız.

2018’de üretime başlayacak STAR Raf ineri Türkiye’nin gücüne güç katacak.

Şimdiden ülkemize hayırlı olsun.

TÜRKİYE’DE
BİR STAR 
DOĞUYOR
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er yeni yıl, riskleriyle 
birlikte umutları da 
beraberinde getirir. 
Biz, 2018 yılına daha 
umutlu girmemizi 

gerektirecek nedenlerimiz 
olduğuna inanıyoruz. Türkiye 
ekonomisinin üçüncü çeyrekte 
yüzde 11.1 büyümesinin ardından, 
uluslararası tüm kuruluşlar Türkiye 
ekonomisine dair beklentilerini 
revize ederek tahminlerini artırdı. 
2017 yılında 157,1 milyar dolarlık 
ihracat geliriyle, Cumhuriyet 
tarihinin en iyi ikinci yıllık ihracat 
rakamı elde edilmiş oldu. İKMİB’in 
verilerine göre kimyevi ürünlerin, 
ihracat gelirlerinde 14.7 milyar 
dolarlık bir payı bulunuyor. Bir 
önceki yıla göre kimyevi madde 
ve mamul ihracatında yüzde 16’lık 
artış sağlandı.

Geçen yıl Ankara’nın 
sektörümüzle ilgili almış olduğu 
olumlu kararlar ile önümüzdeki 
dönemde kimya sektörünün 
ekonomiye daha fazla katma 
değer sağlayacağına inanıyoruz. 
Petrokimya sektörünün Orta 
Vadeli Program'da desteklenmesi 
gereken öncelikli sanayiler arasına 
girmesi, ilaç sanayimizin Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
Türkiye’nin dış ticaret açığını 
kapatmak amacıyla başlattığı 
projede, beş sektörden biri 
olarak belirlenmesi, sektörümüz 
açısından olumlu karşılanan 
gelişmelerden oldu.

Hem kimya sektörünün 
gelişimine hem de ülke 

ekonomisine katkı sağlayacak 
önemli bir yatırım ise özel sektör 
desteğiyle gerçekleştiriliyor. 
Socar’ın yılın son çeyreğinde 
devreye alacağı Star Rafineri, 
sektörde dengeleri ciddi oranda 
değiştireceğe benziyor. Star 
Rafineri ile birlikte cari açığın yıllık 
bazda 1.5 milyar dolar azaltılacağı 
tahmin ediliyor.

Tüm bu gelişmeler, kimya 
sektörü olarak geleceğe daha 
umutlu bakmamıza vesile 
olurken, sektörümüzü yakından 
etkileyeceğini düşündüğümüz 
uluslararası gelişmeleri de yakından 
takip etmek gerektiğine inanıyoruz.

Bu gelişmelerin başında da 
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri geliyor. Birleşmiş 
Milletler Global Compact’ın 
imzacıları arasında olan Sendikamız, 
Küresel Hedefleri de yakından 
takip ederek, gelişmeleri üyeleriyle 
paylaşmaya devam ediyor.

Sektörümüzü de etkileyecek 
gelişmelerden biri Avrupa 
Birliği tarafından Ekim 2017’de 
Malta’da düzenlenen “Our Ocean” 
konferansında alındı. Çok sayıda 
çok uluslu şirket, gelecek dönemde 
plastik kullanımlarını ciddi oranda 
azaltacaklarını açıkladılar. Avrupa 
Komisyonu, Brüksel’deki binasında 
tek kullanımlık plastik bardakları ve 
otomatları kaldıracağını duyurdu.

BM’nin Küresel Hedefleri, 
gelecek dönemde iş yapış şeklimizi 
daha çok etkileyeceğe benziyor.

Umudunuzun azalmayacağı bir 
yıl geçirmeniz dileğiyle...

Çok sayıda çok 
uluslu şirket, gelecek 

dönemde plastik 
kullanımlarını ciddi 

oranda azaltacaklarını 
açıkladılar. 

Birleşmiş Milletler’in 
Sürdürülebilir Kalkınma 

Hedefleri, gelecek 
dönemde iş yapış 

şeklimizi daha çok 
etkileyeceğe benziyor.

M. Feridun Uzunyol
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urulduğu 1961 yılından 
bu yana kimya 
sektörüne hizmet 
veren Türkiye Kimya, 
Petrol, Lastik ve Plastik 

Sanayii İşverenleri Sendikası-
KİPLAS’ın, 2017 yılı başında değişen 
yeni yönetimi ve üyeleri görkemli 
bir organizasyonda bir araya geldi. 
Bundan böyle düzenli olarak 
yapılması planlanan organizasyonun 
teması “Çalışma Hayatının Geleceği” 
(Future of Work) olarak belirlendi.

“SENDİKACILIK SÜREKLİ 
KENDİNİ SORGULAMALI VE 
YAPILANDIRMALI”
Kimya sektörünün lider firmalarının 
yönetim kurulu başkanları ve 
CEO’larının katıldığı etkinlikte  
ilk konuşmacı  KİPLAS Yönetim 
Kurulu Başkanı Feridun Uzunyol 
oldu. Uzunyol, KİPLAS’ın kimya 
sektöründeki önemine vurgu 

yaparak; “Sizler de gayet iyi 
biliyorsunuz ki, kimya, hayatımızın 
her alanında. Sanayide, tarımda, 
tekstilde, kıyafetlerimizde, 
evlerimizde, otomobillerimizde, 
yemeklerimizde ve suyumuzda 
“kimya” var. Kısacası hayatımız 
kimya. İşte KİPLAS da bu somut 
gerçeğin bilinciyle “hayatımızı” 
kolaylaştırmak için 1961’den beri 
sektörümüze ve ülkemize hizmet 
veriyor.  Geleceğin Çalışma Hayatı 
ya da Çalışma Hayatının Geleceği… 
Önümüzde sürprizlerle dolu uzun 
bir yol var. Yıllar içinde yorulan ve 
eskiyen sendikacılık da bu yolun 
koşullarına uyum sağlamak için 
kendini hiç durmadan sorgulamak 
ve yapılandırmak zorunda. Bu  
hıza yetişemeyen kurumların 
ayakta kalması çok zor.  Bu bilinç 
ve sorumlulukla bu uzun soluklu 
koşuda geriye düşmemek için 
KİPLAS Ailesi olarak kendimizi 

KKIPLAS, KIMYA 
SEKTÖRÜNÜN 
LIDERLERINI BIR 
ARAYA GETIRDI

Kimya sektörünün önde gelen firmalarını bünyesinde barındıran Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve 
Plastik Sanayii Işverenleri Sendikası-KIPLAS, yeni yönetimi, üyeleri ve basın mensuplarının katıldığı 
görkemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı. “Çalışma Hayatının Geleceği” (Future of Work) temasıyla 
gerçekleşen etkinlikte, sadece kimya sektörü değil, iş dünyasına yönelik önemli mesajlar verildi.

hem yönetim anlayışı hem de 
çalışma prensipleri açısından 
daima yeniledik ve yeniliyoruz. 
Kuruluşumuzdan beri kullandığımız 
kurumsal kimlik renklerimizi ve 
logomuzu yeniledik. Mevcut ve 
gelecekteki üyelerimize daha 
doyurucu hizmet verebilmek 
için her alanda gelişiyoruz. 
Devletimizle, paydaşlarımızla, 
muhatap işçi sendikalarımızla, 
çatı örgütümüz TİSK ile hem ulusal 
hem de uluslararası platformlarda 
yarattığımız sinerjiyi sürdürmek için 
durmaksızın çalışıyoruz ve azimle 
çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

KÜRESEL DALGADA, STATÜKOYU 
SÜRDÜRMEK MÜMKÜN DEĞİL!
Daha sonra etkinliğin açılış 
konuşmasını yapmak üzere KİPLAS 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve 
Uluslararası İşverenler Sendikası 
(IOE-The International Organisation 
Of Employers) Başkanı Erol Kiresepi 
sahneye davet edildi. Çalışma 
hayatının dünya genelinde en 
çok konuşulan konuların başında 
geldiğinin altını çizen Kiresepi, 
çalışma hayatının geleceğini; 
“Değişim ve değişimin kapsamı, 
İş fırsatları, iş gücü piyasasının 
düzenlenmesi, kalıcı şirketler, 
gelişmekte olan ekonomilerin 
sorunları, yeni çalışma hayatındaki 
esneklik ve işyeri kavramı” başlıkları 
altında ele aldı. Çalışma hayatının 
geleceği noktasında, IOE tarafından 
özel bir rapor hazırlandığını dile 
getiren Erol Kiresepi, şöyle devam 
etti; “İstanbul’da 2-5 Ekim 2017 
tarihlerinde gerçekleştirilen 
Uluslararası Çalışma Teşkilatı 
Avrupa ve Orta Asya Bölge 
Toplantısı çerçevesinde çalışma 
hayatının geleceği konusunda 

yapılan değerlendirmelere de 
değinmek istiyorum. Toplantı sonuç 
metninde yeni üretim, dijitalleşme 
ve otomasyon süreçlerinin işgücü 
piyasalarını etkileyen dinamik 
süreçler olarak değerlendirilmesini 
isabetli bulduğumu belirtmek 
isterim. 'Yüzyıl İçin İstanbul İnsiyatifi' 
olarak adlandırılan sonuç metninde, 
işçi, işveren ve hükümetlere eğitim, 
becerilerin geliştirilmesi ve yaşam 
boyu öğrenme programlarının 
desteklenmesi yönünde tavsiyede 
bulunulmasını da çalışma hayatının 
geleceği açısından ümit verici bir 
işaret olarak kabul ediyorum. Politik 
modellerin ve düzenlemelerin 
tasarımında gerçek bir değişiklik 
olmasını istiyorsak herkesin 
olağanın dışında düşünmesi 
gerektiğine inanmaktayım. Çünkü 
gelen küresel dalga karşısında 
statükoyu sürdürmek artık mümkün 
değildir. Ayrıca, iddialı olmamız ve 
önümüze sunulan sayısız imkânları 
değerlendirirken de olumlu bir 
yaklaşım sergilememiz gerektiğine 
gönülden inanmaktayım.” 

İMALAT SANAYİİNDE KURALLAR 
YENİDEN YAZILIYOR
Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu -TİSK Başkanı 
Kudret Önen, sanayide yeni bir 
yolculuğa çıkıldığına ve dördüncü 
sanayi devriminden söz edildiğine 
dikkat çeken konuşmasında, imalat 
sanayiinde kuralların yeniden 
yazıldığına işaret etti. İş dünyası 
olarak dijital dönüşümün bir 
kültür olarak hızla özümsenmesi 
gerektiğini belirten TİSK Başkanı 
Önen, şunları söyledi; “Türkiye’nin 
bugün geldiği noktada, iki 
önemli konumuz olduğunu 
söyleyebilirim. Bunlardan ilki; 

“Politik modellerin ve 
düzenlemelerin tasarımında 
gerçek bir değişiklik 
olmasını istiyorsak herkesin 
olağanın dışında düşünmesi 
gerektiğine inanmaktayım.”

“Önümüzde sürprizlerle dolu 
uzun bir yol var. Yıllar içinde 
yorulan ve eskiyen Sendikacılık 
da bu yolun koşullarına uyum 
sağlamak için kendini hiç 
durmadan sorgulamak ve 
yapılandırmak zorunda. Bu 
hıza yetişemeyen kurumların 
ayakta kalması çok zor.”
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KİPLAS’a üye kuruluşlardan 
PETKİM’in Genel Müdür Yardımcısı 
Kanan Mirzayev ise konuşmasında, 
kimya sektörünün diğer sektörlere 
girdi sağlayan stratejik bir sektör 
olduğunu söyledi. Mirzayev; 
“Ülkemizde cari açığın en önemli 
nedeni dış ticaret açığıdır. En fazla 
dış ticaret açığı verdiğimiz sektör, 
enerjiden sonra kimya sektörüdür. 
Her yıl kimya sektöründe 20 milyar 
doların üzerinde açık veriyoruz. 
Kimya sektörü içinde de en büyük 
açık petrokimya ithalatlarından 
kaynaklanıyor. Ülkemiz petrokimya 
sektöründe yıllık yaklaşık 11 
milyar dolar dış ticaret açığı 
veriliyor. Türkiye’nin dış ticaret 
açığı içinde petrokimyasalların 
payı %13 civarında olup bu 
yönü ile petrokimya, yatırım 
yapılması gereken öncelikli ve 
ülkemiz açısından son derece 
kritik öneme sahip sektörlerden 
birisi durumundadır. Ülkemiz cari 
açığını azaltmak için petrokimya 
yatırımları yapma zorunluluğu 
tüm bakanlıklarımız tarafından 
benimsendi ve öncelikli olarak 
petrokimya yatırımlarının 
desteklenmesi hükümetimizin Orta 
Vadeli Program hedefleri arasına 
girdi. Bunun için kendilerine 
buradan bir kez daha teşekkür 
ediyorum. Türkiye’nin en büyük 
yabancı yatırımcısı SOCAR’ın bir 
iştiraki olarak, üretim olmadan 
gelişim olmayacağının bilinci 
ve Türkiye ile Azerbaycan’ın 
kardeşliğini en iyi anlatan, bir 
millet, iki devlet ülküsüyle üretim 
ve yatırım faaliyetlerini sürdürmeye 
devam edeceğimizi bildirir, selam 
ve saygılarımı sunarım.” diyerek 
konuşmasını noktaladı.

evet, belirli sektörlerde hayli 
başarılıyız ve küresel ekonomi 
içinde rekabeti yakalayarak belli 
bir yere gelmiş bulunuyoruz. Bugün 
durmamalı, bunu devam ettirmeli, 
güçlendirmeliyiz.  İkincisi ise, 
ihracatta sürdürülebilir büyümeyi 
yakalamalıyız. Bu iki hedefi 
önemsiyorsak, Endüstri 4.0 ile 
gelen değişimin dışında kalmamız 
zaten mümkün olmayacaktır. 
Üretim sektöründe Endüstri 4.0’a 
adapte olmak isteyen tüm ülkelere; 
robotları, bilgisayar sistemlerini ve 
yazılımları satacak olan ülkeler, bu 
işten çok kârlı çıkacak. Bu nedenle, 
bu yeni dönemde artık yazılım 
konusuna hâkim, akıllı sistemler 
tasarlayabilen, robotlarla sadece 
çalışabilen değil, aynı zamanda 
robot üretebilen mühendisler 
yetiştirmemiz gerekiyor. Bu yarışta 
geriye düşmemek için hep birlikte 
Türkiye’yi teknoloji üretip satabilen 
bir ülke konumuna getirmemiz 
gerekiyor. Dijitalleşmeyi; önümüze 
çıkan fırsatlarla, sürekli kendimizi 
yenileyeceğimiz; çalışanlarla, 
kullandığımız teknolojilerle 
ve ürünlerle birlikte hayata 
geçireceğimiz bir dönüşüm olarak 
görmeliyiz. Çalışma hayatımızı da, 
mevzuat ve uygulamalar yönüyle 
bu yeni sürece adapte etmeliyiz. 
Milletler arasındaki bugünkü 
eşitsizliklerin kaynağı, geçmiş 
dönemlerin fırsatlarıydı. Bugünün 
fırsatlarını iyi değerlendirenler 
de kuşkusuz yarının avantajlı 
kesimi olacak. Sanayinin bu yeni 
yolculuğunda, devletimizin ve her 
sektörün üzerine düşeni yapacağına 
ve Türkiye’nin Endüstri 4.0 
devrimine geçişini büyük bir hızla 
tamamlayacağına inanıyorum.”

Son konuşmacı olarak söz alan 
INTEGRA SİGORTA CEO’su ve ortağı 
Mert Yücesan, hem bir sigorta uzmanı, 
hem de bir kimya Mühendisi olarak, 
Kimya sektörünün gerek çevreye 
verebileceği zararlar gerekse kendi 
içerisinde oluşturduğu riskleri 
açısından bakıldığında hassas sektörler 
içerisinde yer aldığına dikkat çekti. 
Mert Yücesan “Kimya sektörünün 
üzerine düşen iki boyut söz konusu: 
Bir taraftan risk yönetimi konusunda 
dünya standartlarını takip ederek 
uygulamaları gerekmekte ki, bu 
konu kendi içinde bir hayli geniş bir 
konudur. Risk mühendisliği ile risk 
yönetim kurallarının belirlenmesi ve 
üretim içerisinde her türlü önlemin 
belli standartlar çerçevesinde 
uygulamaları gerekir. Diğer bir taraftan 
da bu uygulamaları sigorta yapan 
kurumlar ile paylaşmaları ve kendilerini 
tanıtmaları gerekir. Kurum olarak 
Sigorta Brokerlerinin görevi iki sektörün 
yani sigortalı ve sigortacının en uyumlu 
şekilde çalışmasını sağlamaktır. İlk 
aşamada bizlerin rolü endüstriyel 

müşterilerin risk yönetimi konularına 
risk mühendisliği uzmanlarımız ile 
destek olmak ve ne şekilde fiziksel ve 
çevresel bir risk yönetimi, yani önleme 
ve korunma sistemi oluşturmaları 
gerekliliği üzerinde durmaktır. 
İkinci aşama sigorta programlarının 
oluşmasında deprem, yangın gibi olası 
riskler için matematik modellemeler 
yaparak olası risk ve hasar limitlerini 
belirlemek ve hangi şart ve limitler 
ile sigorta satın alınmasının faydalı 
olacağını belirlemek ile devam 
edecektir. Güvenilir bir risk yönetimi 
ve sigorta programı endüstriyel 
kurumların rekabet avantajlarını da 
artıracak yatırımcı güveni açısından 
ise kurumun öne çıkmasını da 
sağlayacaktır.” dedi.

Konukların iyi niyet mesajları 
verdiği etkinlikte son olarak 
KİPLAS’ın mevcut üyeleri arasına 
“İSO-Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu” ve “İkinci 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu” listesi içinde yer 
alan kimya sektörü firmalarını da 
eklemenin hedeflendiği vurgulandı. 

“Risk mühendisliği ile risk 
yönetim kurallarının  
belirlenmesi ve üretim 
içerisinde her türlü önlemin  
belli standartlar çerçevesinde 
uygulanması gerekir.”

“Cari açığı azaltmak 
için petrokimyaya 
yatırım zorunluluğu tüm 
bakanlıklarımız tarafından 
benimsendi ve petrokimya 
sektörü Orta Vadeli Program 
hedefleri arasına girdi.”

“Dijitalleşmeyi; çıkacak 
fırsatlarla, kendimizi 
yenileyeceğimiz; çalışanlarla, 
kullandığımız teknolojilerle 
ve ürünlerle birlikte hayata 
geçireceğimiz bir dönüşüm 
olarak görmeliyiz.”
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ıvaya İlişkin Ön 
Değerlendirme Projesi 
kapsamında, KİPLAS 
Genel Merkezi’nde “ön 
değerlendirme toplantısı” 

yapıldı. Minamata Sözleşmesi’ne uyum 
sağlamak için farkındalığın artırılması 
faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen 
toplantıya, TC Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı yetkilileri, UNIDO yetkilileri ve  
uluslararası uzmanlar katıldı. 

Bu toplantılarda, Minamata 
Sözleşmesi’ne uyum sağlamak 
için mevcut yasal araçların gözden 
geçirilmesi,  envanter çalışması, 
paydaşlar analizi, cıva kullanımı, 
salınımı ve emisyonları da dahil 
olmak üzere ulusal cıva profilinin 
oluşturulması hedefleniyor.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı 
(UNEP) liderliğinde hazırlanan “Cıvaya 
İlişkin Minamata Sözleşmesi” Türkiye    
tarafından 24 Eylül 2014 tarihinde 
imzalandı. Minamata Sözleşmesi, 
cıva kullanılan, salınan ya da yayılan 
ürünler, prosesler, endüstriler ve 
bunların cıva içeren atıkları için bazı 
kontrol ve azaltım tedbirlerini içeriyor. 
Sözleşme kapsamında, taraf ülkelerin; 

2020 yılına kadar bazı cıva içeren 
ürünlerin üretim, ithalat ve ihracatını 
yasaklamaları ve bunlara ilişkin 
atıklarını etkin bir şekilde bertaraf 
etmeleri, kullanılan cıva miktarını ve 
salımlarını azaltmaya yönelik stratejiler 
oluşturmaları gerekiyor. 

Süreç içerisinde büyük endüstriyel 
tesislerden kaynaklanan emisyonları ve 
salımları azaltmak için belirli zamanlar 
dâhilinde yeni açılacak tesislerde 
mevcut en iyi teknolojilerin kullanılması, 
mevcut tesislerin de belirli bir plan 
çerçevesinde emisyonlarını azaltmaları 
zorunlu hale getirilecek.

Minamata Sözleşmesi'ne 
taraf olunmasıyla birlikte cıvaya 
ilişkin ülkedeki mevcut durumun 
belirlenmesi ve sözleşmenin ülkemizde 
uygulanabilmesini hedefleyen süreç,  
Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından 
finanse edilen ve ilgili kurum/
kuruluşlarla iş birliği içerisinde T.C. Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı önderliğinde, 
UNIDO tarafından yürütülüyor. 

Konuya ilişkin, KİPLAS Teknik İşler 
ve Eğitim Birimi Sorumlusu Seçil Utku 
Şahintürk ile iletişime geçilerek, daha 
ayrıntılı bilgi edinilmesi mümkündür. 

CMINAMATA 
SÖZLEŞMESI 
UYUM TOPLANTISI

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) liderliğinde hazırlanan “Cıvaya Ilişkin Minamata 
Sözleşmesi” Türkiye tarafından 24 Eylül 2014 tarihinde imzalandı. 
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KIPLAS’IN HAZIRLADIĞI MESLEK STANDARTLARI

KIPLAS’TAN 
SELKIM’E ZIYARET

AVRASYA’NIN LIDER 
POLIÜRETAN SANAYI FUARI: 
PUTECH EURASIA 2017 AÇILDI
Avrasya’nın Lider Poliüretan ve 
Kompozit Platformu bünyesinde 
gerçekleşecek “5. Uluslararası 
Poliüretan Sanayi Fuarı Putech Eurasia 
2017”, KİPLAS Yönetim Kurulu Başkanı 
Feridun Uzunyol ve çeşitli sektörlerden 
liderler ve temsilciler tarafından açıldı. 
9-11 Kasım 2017 tarihleri arasında, üç 
gün boyunca İstanbul Fuar Merkezi 9. 
ve 10. Salonlarda, dünyanın dört bir 
yanından sektör profesyonellerini bir 
araya getiren 5. Uluslararası Poliüretan 

Sanayi Fuarı Putech Eurasia 2017’de 
Poliüretan Kimyasallar, Poliüretan 
Makine Ekipman, Poliüretan 
Sistem Evi, Poliüretan Kaplama ve 
Yapıştırıcılar, Poliüretan Kalıp ve 
Sistemler, Poliürea Uygulamaları, RIM-
Integral Poliüretan Sistem Ürünleri 
sergilenirken, eş zamanlı olarak 
düzenlenen “3. Kompozit Sanayi 
Fuarı” Eurasian Composites Show 
2017 ise Kompozit Endüstrisi’nin lider 
firmalarını ağırladı.

KİPLAS tarafından hazırlanan ve yürürlüğe giren 8 adet Ulusal 
Meslek Standardı revize edildi. Ayrıca kompozit sektöründe bir 
yeni standart hazırlandı. Standartlar 29/11/2017 tarihli ve 30255 
(Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yeni Hazırlanan Meslek Standardı:
Kompozit Ürün Üretim Elemanı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı
Revize edilen Meslek Standartları:
Akaryakıt ve Otogaz İkmal ve Dolum Elemanı (Seviye 3)
Kompozit Ürün Üretim Elemanı (Seviye 3)
Boya Üretim Operatörü (Seviye 3)
Kimya Laboratuvarı Analisti (Seviye 4)
Boya Üretim Sorumlusu (Seviye 4)
Boya Üretim Sorumlusu (Seviye 5)
İlaç Üretim Operatörü (Seviye 4)
Kauçuk Hortum Üretim Operatörü (Ekstrüzyon) (Seviye 3)

KİPLAS’ın, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri 
çerçevesinde yürüttüğü “3. Göz Bağımsız İş 
Sağlığı ve Güvenliği Denetimleri” kapsamında, 
KİPLAS ekibi, SELKİM Selüloz Kimya San. ve 
Tic. A.Ş. üretim tesisindeydi. 
Nazilli’de bulunan tesiste Ege Bölge 
Temsilcisi Av. Cem Beşerler, Teknik İşler 
Baş Müşaviri Erol Çileli ve İş Güvenliği 
Uzmanı Volkan Doğan’dan oluşan KİPLAS 
ekibinin 2-3 Kasım 2017 tarihlerinde 
yaptığı çalışmada, iş sağlığı ve güvenliği 
ile ilgili mevzuat kapsamında doküman 
kontrolleri ve saha ziyareti yapıldı. Çalışma 
sonucu elde edilen bulgular, destekleyici 
doküman ve müşavereler ile beslenerek 
işletme yetkilileriyle paylaşıldı. KİPLAS’ın, 
sürdürülebilirliğe katkı misyonu çerçevesinde 
sunduğu korumaya yönelik hizmetleri, tüm 
üyelerine ücretsiz olarak veriliyor. 

HABERLER
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ürkiye Kimya, Petrol, 
Lastik ve Plastik Sanayii 
İşverenleri Sendikası 
(KİPLAS) ve İNTEGRA 
Sigorta ve Reasürans 

Brokerliği ortaklığıyla, 15 Aralık 2017 
tarihinde, KİPLAS Genel Merkezi’nde 
“Sigorta Piyasaları ve Risk Yönetimi 
Kapsamında Sigorta Programları ve 
Sigorta Satın Alma Yöntemleri” konulu 
bir seminer düzenlendi. 

Kimya sektörünün sigortacılık 
açısından en riskli sektörlerden biri 
olarak tanımlanması ve bu risklerin 
sabit kıymet hasarı sonucu oluşabilecek 
kâr kaybı zararları ve çevre zararları ile 
çalışanların ve üçüncü kişilerin maruz 
kalacağı bedeni hasarlar şeklinde 
ortaya çıkması neticesinde düzenlenen 
seminerde, KİPLAS Teknik İşler ve Eğitim 
Birimi Sorumlusu Seçil Utku Şahintürk 
ile KİPLAS Genel Sekreteri Av. Saadet 
Ceylan açılış konuşması yaptı.

RİSK AZALTILMAZSA, MARKA  
DEĞERİ KORUNAMAZ
Açılış konuşmasının ardından İNTEGRA 
Sigorta ve Reasürans Brokerliği Risk 
Yönetimi Mühendisi Çağatay Yılmaz, 
“Risk Yönetimi” konulu bir sunum 

gerçekleştirdi. 
Sunuma risk yönetimi süreçlerini 
tanımlayarak başlayan Yılmaz, risk 
azaltımı sağlanamazsa, sigorta 
hasarları önlenemez, iş sürekliliği 
sağlanamaz ve şirketin marka değeri 
korunamaz dedi. 

Sektörel riskleri de tanımlayan 
Yılmaz, yangın ve patlama, 
çevre ve iş kazaları ile kimyasal 
maruziyetlerin sektörel riskler arasında 
gösterilebileceğini belirtti. 

GELİŞEN OLAYLAR, RİSK  
FAKTÖRÜNE DAHİL DEĞİLDİR
Seminerde konuşma yapan İNTEGRA 
Sigorta ve Reasürans Brokerliği CEO’su 
Mert Yücesoy, kurumların sigorta 
edilebilen riskleri, global sigorta 
piyasaları, sigorta şirketlerinin iş kabul 
kriterlerine değinerek, sektörel riskler 
ve doğru sigorta satın alma yöntemleri 
hakkında bilgiler verdi.  

“Risk veya sigortaya konu olan risk 
olayları genel olarak beklenmeyen, 
ani, normal durum dışında oluşan 
olaylar olarak algılanır” diyen 
Yücesoy, kademeli olarak gelişen 
olayların, risk faktörüne dahil 
olmadığını da özellikle vurguladı.

TRISK YÖNETIMI 
VE SIGORTA 
PIYASALARI SEMINERI 
DÜZENLENDI

Sigortacılık açısından riskli 
sektörlerden biri olarak 
gösterilen kimya sektöründe, 
sigortacılık ve risk yönetimi 
konularını kapsayan “Sigorta 
Piyasaları ve Risk Yönetimi 
Kapsamında Sigorta 
Programları ve Sigorta Satın 
Alma Yöntemleri” semineri, 15 
Aralık 2017 tarihinde KIPLAS 
Genel Merkezi’nde düzenlendi. 

HABERLER

alışma hayatını 
etkileyen en son 
gelişmelerin ele 
alındığı seminerin 
açılış konuşmasını 
KİPLAS Başkanı 

Feridun Uzunyol yaptı. KİPLAS’ın 
yeni vizyonundan bahseden  Feridun 
Uzunyol, üyelere sendikanın 
önleyici misyonuyla ilgili bilgiler 
verdi. Öncelikle çağı yakalamak 
adına, gelişen hukuk ve iş 
güvenliği kurallarıyla ilgili KİPLAS 
üyelerini aydınlatmak için değerli 
hocalarla seminerlerin devam 
edeceğinden bahseden Uzunyol, bu 
bilgilendirmelerle üyelerin hukuksal 
veya operasyonel sorunlarının 
oluşmadan önlenmesinin 
hedeflendiğine değindi.

Seminer programına geçmeden 
önce kürsüye gelen KİPLAS Genel 
Sekreteri Av. Saadet Ceylan da KİPLAS’ın 
önleyici misyonuna vurgu yaparak, 
seminere büyük katkısı bulunan Prof. 
Dr. Ömer Ekmekçi gibi değerli hocalarla 
seminerler serisinin süreceğinden 
ve yılda en az dört seminerle üye 
işletmelerin değişen ve gelişen iş ve 
sosyal güvenlik hukuku konusunda 
bilgilendirileceğinden bahsetti. 

İstanbul Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Ömer Ekmekçi İş Kanunu'nda 
yapılan değişiklikler kapsamında; işe 
iade ve işçilik alacakları taleplerine 
ilişkin zorunlu arabuluculuk ve 
zamanaşımı süreleri, analık izinlerinde 
yapılan değişiklikler, fazla çalışma 
yönetmeliğinde yapılan değişiklikler, 
yıllık izin yönetmeliğinde yapılan 
değişiklikler, özel istihdam bürolarıyla 
ilgili düzenleme ve Anayasa 
Mahkemesi’nin 15 Kasım 2017 tarih 
ve 30241 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan kararının sendikal tazminat 
açısından etkisi konularında bilgi verdi. 
Geniş bir katılımın olduğu seminer 
soru-cevap bölümüyle sona erdi. 

ÇÇALIŞMA HAYATINI 
ETKILEYEN SON 
DEĞIŞIKLIKLER 
SEMINERI 
DÜZENLENDI

KIPLAS’ın yeni vizyonu çerçevesinde düzenlediği 2017 yılı seminer etkinliklerinden üçüncüsü, 
Hukuk ve Sosyal ilişkiler konusundaki 2. semineri “Çalışma Hayatını Etkileyen Son Değişiklikler” 
başlığıyla 17 Kasım 2017 tarihinde KIPLAS Konferans Salonu'nda yapıldı.
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İPLAS’ın üyelerine 
yönelik gerçekleştirdiği 
eğitimler kapsamında 
27 Aralık 2017 tarihinde, 
Vibracoustic Çerkezköy 

Otomotiv San. Tic. A.Ş. için Çerkezköy 
OSB Müdürlüğü Konferans Salonu’nda 
bir eğitim gerçekleştirildi. 

KİPLAS Hukuk, Toplu İş Sözleşmesi 
ve Dış İlişkiler Birimi’nden Avukat Gönül 
Akgün Koyuncu, Teknik İşler ve Eğitim 

Birimi Müşaviri Erol Çileli ve İSG Uzmanı 
ve Çevre Mühendisi Volkan Doğan 
tarafından verilen eğitimde, çalışanlara, 
Çalışma ve İş sağlığı ve Güvenliği 
Mevzuatı kapsamında “çalışanların idari, 
hukuki ve cezai sorumlulukları ile iş 
kazası ve meslek hastalıklarının hukuki 
yapısı” hakkında bilgi aktarıldı.

KİPLAS’ın üyelerine yönelik 
eğitimleri ve bağımsız saha denetimleri 
yıl boyunca devam edecek.

KKIPLAS, 
VIBRACOUSTIC 
ÇALIŞANLARINA 
EĞITIM VERDI

17

ETROL İŞ SENDİKASI 
İLE BAŞLAYAN 
GÖRÜŞMELER
 Plastiform Plastik 

San. ve Tic. A.Ş. adına 
yeni dönem toplu iş sözleşmesi 
görüşmelerine 27.12.2017 tarihinde, 

 Transatlantic Exp. Med. Int. Pty Ltd. 
adına yeni dönem toplu iş sözleşmesi 
görüşmelerine 19.12.2017 tarihinde,

 Thrace Basın Natural Gas Corparation 
A.Ş. adına yeni dönem toplu iş 
sözleşmesi görüşmelerine 24.11.2017 
tarihinde başlanmıştır.

LASTİK İŞ SENDİKASI İLE  
BAŞLAYAN GÖRÜŞMELER
 Pharmavision Sanayi ve Tic. A.Ş. 

adına yeni dönem toplu iş sözleşmesi 
görüşmelerine 03.01.2018 tarihinde, 

 Vibracoustic Oto. San. ve Tic. A.Ş. 
adına yeni dönem toplu iş sözleşmesi 
görüşmelerine 18.12.2017 tarihinde,

 Tristone Flowtech İst. Otom. San. ve 
Tic. Ltd. Şti. adına yeni dönem toplu iş 
sözleşmesi görüşmelerine 13.12.2017 
tarihinde, 

 Huhtamaki İstanbul Ambalaj San. 
A.Ş. adına yeni dönem toplu iş 
sözleşmesi görüşmelerine  
12.12.2017 tarihinde, 

 Berke Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
adına yeni dönem toplu iş sözleşmesi 
görüşmelerine 08.12.2017 tarihinde, 

 BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. ŞTİ. 
adına yeni dönem toplu iş sözleşmesi 
görüşmelerine 30.11.2017 tarihinde, 

 Pfizer İlaçları Ltd. Şti. San. adına 
yeni dönem toplu iş sözleşmesi 
görüşmelerine 27.11.2017 tarihinde, 

 Pulcra Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
adına yeni dönem toplu iş sözleşmesi 
görüşmelerine 23.11.2017 tarihinde 
başlanmıştır.

PYENI BAŞLAYAN TOPLU 
IŞ SÖZLEŞMELERIMIZ

Oldukça hareketli geçen 2017 
yılı içinde üyelerimiz adına 
yürüttüğümüz görüşmeler 
sonucunda muhatap 
sendikalarımız Petrol Iş ve Lastik 
Iş ile toplam 11 yeni sözleşme 
bağıtladık. Çalışanlarımız ile 
işverenlerimizin uyumunun 
devamı için, hep birlikte 
kazanmak için, ülkemizin iş 
barışının kesintisiz sürmesi için 
özveriyle ve şevkle çalışmaya 
devam edeceğiz.
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ÜYELERDEN

rlando'da 4-17 Kasım 2017 
tarihlerinde gerçekleşen tüm 
dünya ülkelerinde sektörde 
önde gelen bin 114 şirket ve 
39 binden fazla ziyaretçinin 

katılımı ile Orange County Convention 
Center'da düzenlenen IAAPA Attractions 
Expo, dünyadaki en büyük eğlence fuarı 
olarak kabul ediliyor.  Polin Waterparks, 480 
metrekarelik standı ile su parkları üreticisi 
olarak en büyük, fuarın genelinde ise en 
büyük üçüncü standa sahipti. 
IAAPA Attractions Expo kapsamında 
sektöre yön veren, eşsiz, ezber bozan 
tasarımlarıyla birçok ürünü geride bırakan 
başarılı ürünleri onurlandırmak adına, 
bağımsız ve alanlarında uzman bir jürinin 
değerlendirmesi sonucunda verilen 

ödüllerden en önemli dört ödül, Polin 
Waterparks'ın oldu. Polin Waterparks'ın 
2016'da sektörle buluşturduğu iki kişilik 
interaktif kabin oyunu Splash Cabin ve bu 
sene ilk defa lansmanı yapılan sektörün ilk 
ve tek sanal gerçeklik teknolojisi (Virtual 
Reality-VR) kullanılarak tasarlanmış su 
kaydırağı olan Splash VR, IAAPA Brass Ring 
“En iyi Ürün Ödülü”nü kazandı. 

Polin Waterparks, standında 
lansmanını yaptığı her atraksiyon ürünü 
için hazırladığı istasyonlar sayesinde adeta 
bir eğlence merkezi halinde tasarlanan 
standı ile IAAPA Brass Ring Ödülleri'nden 
“En İyi Stand” ödülünü kazandı.  

Polin Waterparks, IAAPA'nın marka, 
stant tasarımı, konumlandırma, stant 
ekibi ve fuarın tümünü geniş kapsamlı 
olarak değerlendirerek verdiği jüri özel 
ödülü “Image Award”a layık görülerek 
fuardaki başarısını taçlandırmış oldu. Polin 
Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü 
Şöhret Pakiş, “Bir Türk firması olarak, 
99. yılını kutlayan sektörün bu en önemli 
organizasyonuna hem ürün tasarımı 
hem üretim teknolojileri alanında yapmış 
olduğumuz yeniliklerle imza atmış olmanın 
gururunu yasıyoruz. Tasarım gücümüzle, 
AR-GE merkezimizle, proje yönetim ve 
üretim yaklaşımımızla ve en önemlisi tüm 
ekip olarak inancımızla, çabamızla ve 
vizyonumuzla global atraksiyon sektörüne 
öncülük etmeye devam edeceğiz” şeklinde 
görüşlerini bildirdi. 

OPOLIN'E 
AMERIKA'DAN DÖRT 
BÜYÜK ÖDÜL! 

Polin Waterparks, 
Uluslararası Eğlence 
Parkları ve Atraksiyonları 
Birliği'nce ABD'de 
düzenlenen dünyanın 
en büyük sektörel 
organizasyonunda, dört 
ödüle layık görüldü. 

AR-GE’DE SEKTÖR LIDERI PETLAS OLDU
Petlas, araştırma geliştirme alanında 
yaptığı, yatırımlarıyla 2016 yılı "Ar-Ge 250" 
araştırmasında lastik sektörünün lideri oldu.
Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) "İlk 1000 
İhracatçı Firma" verileri ve Kamuyu Aydınlatma 
Platformu’na bildirilen bilançolarda yer alan 
bilgilerden derlenen Turkishtime’ın Ar-Ge 
250 araştırması sonuçları açıklandı. Petlas, 
araştırmaya katılan 250 firma arasında 84’üncü 
sırada yer aldı.  Ar-Ge 250 araştırmasına göre 
Türkiye’de araştırma geliştirmeye en çok 
yatırım yapan ilk beş firma savunma sanayii 
şirketlerinden oluşuyor. İlk 10'da yer alan 
otomotiv firmaları Ford ve Tofaş’ın dışında 
beyaz eşya, bilgi teknolojileri, tekstil- hazır giyim 
ve ilaç sektörleri yer alıyor. 

1977 yılında kurulan ve 2005’te AKO grubuna 
katılmasıyla Ar-Ge ve ekipman yatırımları her 
geçen yıl artıran Petlas, tek çatı altında üretim 
yapan dünyanın en büyük lastik fabrikalarından 
biri olarak tanımlanıyor. Tam donanımlı Ar-Ge 
laboratuvarlarını 2010 yılında kuran Petlas, 
Lastik Test Laboratuvarında analiz kabiliyetlerini, 
iç ve dış mekan test imkanlarını Türkiye’deki 
diğer sektör paydaşlarının çok üstünde geliştirdi. 
Bu gelişimin sonucu olarak, Türkiye’nin ilk 
Traktör Radyal Lastiği, ilk Run-Flat Lastiği, 
İlk Tam Çelik İş Makinası Lastiği, Askeri Araç 
Lastikleri, Tam Çelik Otobüs/Kamyon Lastiklerini 
dışarıdan teknoloji transferi olmadan, kendi 
bilgi birikimi ve bu topraklardan yetişmiş akıl ve 
beden gücüyle üretmeyi başardı.

AVRUPA STANDARTLARINDA TEST PİSTİ
Petlas, ürettiği lastiklerin Avrupa Birliği 
ECE R117 Regülasyonuna uygunluk testleri 
ve sübjektif araç-lastik uyum testlerinin 
yapılabileceği bir test pisti tasarlayarak 2016 
yılı içerisinde yapımını gerçekleştirdi. Yaklaşık 
70 bin m² alan üzerinde 2 bin 100 m² yol 
uzunluğuna sahip olan test pistinde, ECE R117 
regülasyonu kapsamında "Lastik Yuvarlanma 
Gürültüsü" ve "Lastik Islak Yol Yüzeyi Tutunma 
İndeksi" hassas bir şekilde ölçülebilirken, 
sübjektif araç-lastik uyum testleri de (viraj, 
slalom ve şerit değiştirme performansı vb.) 
etkin olarak gerçekleştirilebiliyor. Petlas 2018 yılı 
içerisinde test pistinin yurt dışı onay kuruluşları 
tarafından akredite edilmesini hedefliyor. 
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ıllık 42 milyon metre tül 
teknik deri üretimi ve 
60 bin ton poliüretan 
sistem kapasitesine 
sahip Flokser, kimya 

sanayisinde de hızlı büyüme gösteriyor. 
Bir yandan biyolojik kimyasalları 
kullanarak kendi hammaddesini 
üretebileceği dev bir yatırıma 
hazırlanıyor. Bir yandan da dünyanın 
5 farklı ülkesinde tesisler kurmanın 
stratejik altyapısını tamamlıyor

Teknik deri alanında Flokser, 
kimya alanında Poliser markaları ile 
pazarda yer alan Flokser,  hem kimyada 
hem tekstilde çok fazla sektöre 
üretim yapıyor. Ayakkabıdan tekstile, 
otomotive, mobilyaya ve inşaata dek 
pek çok sektöre üretim yapan büyük bir 
yapıya sahip Flokser, Türkiye suni deri 
pazarının yüzde 32'lik kısmını elinde 
bulunduruyor. 

2006 yılında kimya sanayisine giren 
ve hızlı büyüme yakalayan Flokser, 
biyolojik kimyasallarla üretim yapan 
bir yatırıma hazırlanıyor. Flokser İcra 
Kurulu Üyesi Kaan Ateş, sağlığa zararlı 
olmayacak su bazlı poliüretanlarla 
üretim yolunda hızla ilerlediklerini 
belirterek şunları söylüyor: “Biyokim 

firmamızla şimdi büyük bir yatırımımız 
olacak; biyolojik kimyasallarla üretilmiş 
ürünler üretmek üzere bir yatırımımız 
söz konusu. Dünyada çok sayılı, büyük 
projelerden biri olacak. Flokser'in çevre 
bilincinin, iş sağlığına ve iş güvenliğine 
verdiği önemin bir göstergesi olarak bu 
alana yönelmiş durumdayız. İsteğimiz 
çevreye zarar vermeyen ürünlerle 
adımızı duyurmak, bu alanda global bir 
öncü olmak.”

HAMMADDE ÜRETECEK
Yurt dışında kimyada yatırım 
planladıklarını açıklayan Ateş,  
“Yatırımlarımızı yaparken sıçrama 
kaydedebilmek için strateji 
çalışmalarımızı tamamladık. 
Balkanlar'dan Avrupa'ya dünyanın pek 
çok bölgesinde kimya tesisleri kurmayı 
planlıyoruz. Çok yakında yurt dışında 
ilk kimya tesisimiz olacak.

10 yıllık stratejimiz içinde en az 5 
ülkede yatırım yapar konuma gelmeyi 
planlıyoruz. Bu yatırımla hammadde 
üreticisi olacağız. O hammaddeyi 
satabileceğimiz pazarlarda da tesis 
kurabiliriz. Flokser bu kurguları 
yapabilecek düzeyde büyük, vizyonu 
geniş bir şirket” ifadelerini kullandı.

YFLOKSER’DEN, KIMYA 
SANAYISINDE HIZLI 
BÜYÜME HAMLESI

Son 10 yıldır büyüme ivmesiyle 
ISO 500’de yer bulmayı 
başaran Flokser, tekstil ve 
kimya sektöründe üretim 
yapıyor. Kimya sanayisinde 
büyüme hedefleri olan Flokser, 
yurt dışında kuracağı tesislerle 
hammadde üretecek.

PETKIM'E EN FAZLA IHRACAT ÖDÜLÜ
Türkiye’nin ilk ve tek entegre 
petrokimya tesisi olan Petkim, 
Ege bölgesinin “En Fazla İhracat 
Gerçekleştiren Firması” ve “Kimya 
Sektörünün En Fazla İhracat 
Gerçekleştiren Firması” ödüllerinin 
sahibi oldu. SOCAR Türkiye’nin 
iştiraki Petkim, Ege İhracatçı Birlikleri 
tarafından gerçekleştirilen "İhracatın 
Yıldızları 2017 Ödül Töreni"nde iki 
ödülün birden sahibi oldu. 2017 
yılında gerçekleştirdiği 671 milyon 
dolarlık ihracatla Ege bölgesinin “En 
Fazla İhracat Gerçekleştiren Firması” 
unvanını alan Petkim; Ege İhracatçı 
Birliği üyeleri arasında yapılan 
değerlendirme sonucu ise bölgede 
“Kimya Sektörünün En Fazla İhracat 
Gerçekleştiren Firması” ödülünü 
kazandı. İhracatın Yıldızları ödüllerini 

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin 
elinden alan Petkim Genel Müdürü 
Anar Mammadov, 2017’nin kendileri 
için rekorlarla geçen bir yıl olduğuna 
dikkat çekti. Geçtiğimiz yıl 69 ülkeye 
ihracat yaptıklarını dile getiren 
Mammadov, sözlerine şöyle devam 
etti: “Türkiye’nin ilk ve tek entegre 
üretim gerçekleştiren petrokimya tesisi 
olan Petkim, sanayici için hammadde 
güvenliğini sağlamanın yanı sıra 
Türkiye’nin petrokimya sektöründeki 
cari açığını azaltmakta büyük rol 
oynuyor. Global olarak açıldığımız 
pazarlardaki ihracat başarımızla 
ülkemiz için en iyisini yapmaya 
devam ediyoruz. Ege bölgesinin en 
büyük ihracatçısı unvanına sahip 
olmak, gelecekteki hedeflerimize 
ulaşmamızda bize yol gösterici olacak.”
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RAKAMLARLA KİPLAS

Türkiye Kimya, Petrol, Lastik 
ve Plastik Sanayii Işverenleri 
Sendikası (KIPLAS), kimya 
sektöründeki önemli bir 
organizasyon olarak işletme ve 
işveren problemlerini çok geniş 
bir açılımda ele alarak, işkolu, 
bölgesel, ulusal ve uluslararası 
seviyede “network”ler ile 
üyelerinin en iyi şekilde 
bilgilenmesi, temsil edilmesi, 
ekonomik ve sosyal rekabet 
koşullarına her an hazır olmasını 
sağlayacak bir hizmet sunuyor.
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2017 yılının tümüne 
dair henüz net ekonomik göstergeler 

açıklanmasa da ilk üç çeyrekteki performans, ekonominin 
yılı yüksek büyüme oranı ile kapatacağını gösteriyor. Hatırlanacağı gibi ilk üç 

çeyrekteki büyüme yüzde 11.1 olmuştu. Bu büyüme oranı, son altı yılın en yüksek 
büyümesi oldu. Türkiye, üçüncü çeyrekte yakaladığı yüzde 11,1'lik büyüme oranıyla 

gelişmekte olan ülkeler arasında yeniden öne çıkmayı başardı. Borsa İstanbul'da BIST 
100 endeksi, Aralık 2016'da gördüğü 71.792 seviyesinden başlattığı yükseliş trendini rekor 

üstüne rekor kırarak 2018 yılına 115.000 puanın üstünde girdi. İhracattaki artış ise yüzde 10’un 
üstünde gerçekleşti. Cumhuriyet tarihinin en fazla ikinci ihracat geliri 157.1 milyar dolar ile geçen 
yıl yakalanmış oldu. Fakat TL, borsa kadar şanslı olamadı. Yıl içinde 3.98 seviyesini gören dolar kuru 
yılı 3.78 seviyesinde bitirdi. 4.80'lere çıkan Euro ise yılı 4,52 ile kapattı. Şimdi herkes, bu büyüme 
trendinin yeni yılda da devam edip etmeyeceğinin cevabını ararken, döviz kurunun izleyeceği rotayı 

merak ediyor. Türkiye siyasi kanadının 2018 yılı büyüme beklentisi Orta Vadeli Program'a göre yüzde 5.5 
büyüme yönünde. Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) ise yüzde 3.5'lik tahmini var. AB de Türkiye'nin büyüme 

tahminini 2017 için yüzde 3'den yüzde 5,3'e, 2018 için yüzde 3,3'ten yüzde 4’e yükseltti. 2019’daki büyümeyi de 
yüzde 4,1 olarak öngördü. Dünya Bankası, yayımladığı "Küresel Ekonomik Beklentiler" (GEP) raporunun (GEP) Ocak 2018 

sayısında Türkiye’nin 2017 yılına ilişkin büyüme tahminini yüzde 6,7’ye yükseltti, 2018 beklentisini ise yüzde 3,5’te sabit tuttu.

ORANLAR FARKLI AMA BÜYÜMEDE HEM FİKİRLER
Diğer uluslararası kuruluşların oranları farklı olsa da sonuç, Türkiye ekonomisinin büyüme eğiliminin devam edeceğini gösteriyor. Çünkü 
2017 yılının ekonomi performansı beklenenin üstünde gerçekleşince uluslararası tüm kuruluşlar, gerek Türkiye, gerekse küresel 
ekonomiye dair 2018 tahminlerini pozitif yönde revize etti. En iyimser beklenti Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) 
oldu. OECD, 28 Kasım 2017 tarihinde yayınladığı Küresel Ekonomik Görünüm Raporu ile, Türkiye'nin 2017 yılı büyüme tahminini 

yüzde 3.4'ten yüzde 6.1'e, 2018 tahminini de yüzde 3.5'ten yüzde 4.9'a yükseltti. 2019 yılı büyüme öngörüsü ise yüzde 4.7 
olarak belirlendi. Yeni yıla dair umutlar artsa da yine de iş dünyasında bir tedirginlik mevcut. Nedeni ise birinin her an 

bir saçmalık yapma ihtimalinin çok yüksek olması. Dünya ekonomisinde kısa vadeli risklerin azalmasına karşın, 
orta vadede birçok ülkenin aşağı yönlü risklere maruz kalabilme olasılığı devam ediyor. Gelişmiş 

ülkelerdeki düşük enflasyon, yükselen piyasa ekonomilerindeki finansal çalkantılar, küresel finansal 
şartların beklenenden hızlı sıkılaşması ve korumacı politikalar, Çin'in yarattığı belirsizlik ve ABD'nin faiz 

artışlarının canlanma üzerindeki baskısı, 2018 yılına dair endişeleri artırıyor.

THE ECONOMIST: RESESYON YILI OLABİLİR
The Economist dergisi ise 2018 yılı öngörüsünde daha temkinli. Resesyon tehdidine dikkat çekilen araştırmada, 

‘Dünya ekonomisinin her 8-10 yılda bir resesyona sürüklendiği ve son ekonomik 
durgunluğun 2009'da sona erdiği vurgulanıyor. Resesyonlar da genellikle, 

merkez bankaları faizleri çok hızlı ve fazlaca artırdığında başlıyor. 
İngiltere Merkez Bankası faiz oranını 25 baz puan artırarak 

yüzde 0.25'ten yüzde 0.50'ye çekti. Avrupa Merkez Bankası 
yıl boyunca faiz oranlarını sabit tutsa da ABD Merkez 

Bankası'nın 2017'de üç kez faiz artırdıktan sonra bu yıl da 
faizleri üç kez yükselteceği tahmin ediliyor. ABD'deki 

faiz artışı diğer ülkelerde de 
merkez bankalarının 

sermaye 
çıkışlarını 

EKONOMISI IÇIN 
HERKES IYIMSER
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engellemek için parasal sıkılaştırmaya 
gitmesine neden oluyor. The Economic 
Intelligence Unit (EIU) tahminlerine göre; 
büyük ekonomilerin hemen hepsinin 
görünümünün iyileştiğinden 2018'de 
gelişmekte olan ülkeler de 2014'ten bu 
yana en iyi yılını geçirecek. EIU raporuna 
göre; küresel üretim 2010'dan bu yana en 
yüksek artışını 2017 yılında yaptı.  Küresel 
ekonomi 2018’de yüzde 3.3 büyüyecek. 
Zengin ülkelerde büyüme yüzde 2.0 
olarak gerçekleşecek, gelişmekte olan 
ülkelerde ise büyüme beklentisi yüzde 
4.4. ABD ve Euro bölgesinde büyüme 
yüzde 2.2 olacak. Çin'de GSYH artışı 
yüzde 5.8'de kalacak. 

FITCH: PETROL FİYATLARI ARTABİLİR
Uluslararası kredi derecelendirme 
kuruluşu Fitch Ratings, 2018 yılında 
küresel ekonominin güçlü büyüme seyrini 
sürdürmeye devam edeceğini açıklıyor. 
Avro bölgesinde ekonomik büyümenin 
son dönemde genel trendin üzerinde 
gerçekleştiği, 2018 yılında bölgede büyüme 
görünümünün daha güçlü seyretmesinin 
beklendiği kaydedildi. Açıklamada Avro 
Bölgesi’nin gelecek yıla ilişkin büyüme 
beklentisinin yüzde 1,8’den yüzde 2,2’ye 
yükseltildiği belirtildi. Çin ekonomisinin 
2018 yılında yüzde 6,4 büyümesi 
beklenirken, gelişen piyasa ekonomilerinin 
2018’de yüzde 5,1 seviyesinde 
büyümesinin beklendiği kaydedildi. Fitch 
açıklamalarında, Suudi Arabistan ve İran 
arasındaki gerilimin petrol fiyatlarında 
yükselişe neden olabileceği, bunun da 
merkez bankalarının politikaları için zorluk 
oluşturabileceği vurgulandı.

EULER HERMES: KÜRESEL TİCARETİ 
CANLANDIRACAK ÜÇ İTİCİ GÜÇ VAR
Sigorta şirketi Euler Hermes’in “Ticaret 
Oyunları: Boyun Eğmez, Eğilmez, Kırılmaz” 
başlıklı yeni küresel ticaret raporunda, 
küresel ticaret hacminde 2014-2016 
döneminde yaşanan 3 trilyon dolara yakın 
daralmanın 2017’deki büyümenin de 
etkisiyle bu yıl telafi edileceği öngörülüyor. 
Küresel ticaret hacminin 2018 yılında 
yüzde 3,9 artacağı ifade edilen raporda, 
Türkiye ithalatının ise küresel ortalamanın 
altında seyredeceği belirtiliyor. 
Küresel mal ve hizmet ticaretinin büyüme 
hızının kriz öncesi dönemlerin ancak 
yarısı kadar olacağı vurgulanan raporda, 
bunun en büyük nedeni olarak korumacı 
önlemlerin artması gösteriliyor. Büyüme 
hızının kriz öncesi dönemin altında 
kalacak olmasının bir diğer nedeni olarak, 
para politikalarındaki normalleşmenin 
sınır ötesi ticaretin finansmanının 

maliyetlerini artıracak olmasının belirtildiği 
raporda, bir diğer gerekçe ise Körfez Arap 
Ülkeleri, Kore Yarımadası ve diğer yerlerde 
yükselen jeopolitik tansiyon.
Öte yandan önümüzdeki dönemde 
küresel ticareti canlandıracak üç itici güç 
bulunuyor. Bunların ilki bilançolardaki 
nakit pozisyonlar. Daha güçlü kurumsal 
bilançolar ve rekor seviyesindeki 7 trilyon 
dolarlık nakit desteğiyle yatırım akımlarının 
2018 yılında yüzde 3 büyümesi bekleniyor. 
İkinci itici güç ise akıllı sanayi politikaları. 
Bunlar arasında Çin’in “Bir Kuşak Bir Yol” 
girişimi gibi büyük altyapı projeleri de 
var. Diğer bir örnek Japonya’nın altyapı 
ve enerji reformlarına yaptığı yatırımlar. 
Ayrıca, bölgesel serbest ticaret anlaşmaları 
ölü küresel anlaşmalar arasındaki 
boşlukları dolduruyor. Asya’da “Bölgesel 
Kapsamlı Ekonomik Ortaklık” ve Kanada 
ile AB arasındaki “Kapsamlı Ekonomik ve 
Ticari Anlaşma” bu yaklaşıma iki örnek.

Yeni yıla girdiğimiz şu günlerde, yatırımcılar ve iş adamları, ülkesel ve 
küresel piyasa endekslerine bakarak yol haritası çıkarmaya çalışıyor. Küresel 
ekonomide son üç yıldaki toparlanma, geçen yıl daha bariz hissedildi ve en 
iyi küresel büyüme yakalandı. Ilk üç çeyrekte yüzde 11.8 büyüme yakalayan 
Türkiye’nin 2017 yılı ihracatı yüzde 10’un üstünde artarak 157,1 milyar dolar 
oldu. Herkesin merak ettiği soru ise şu; büyüme devam edecek mi?

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN 2018 YILI TAHMINLERI

KURUMLAR Türkiye Ekonomisi Küresel Ekonomi
IMF 3,5 3,7
OECD 4,9 3,7
Dünya Bankası 3,5 3.1
Fitch 3,3 3,9
DTÖ - 3,6
AB Komisyonu 4 -
Goldman Sachs 3.5 4
JP Morgan 3.1 -
Moody’s 3,2 -
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DÜNYA BANKASI 
PETROKİMYAYI 
DESTEKLEMEYE  
DEVAM EDECEK

 
Dünya Bankası, iklim de- 

ğişikliğiyle mücadele kapsamında 2019 
senesinden itibaren petrol ve doğalgaz sahası 

aramalarına yönelik sağladığı teşvik ve finansmanı 
durdurma kararı aldığını açıkladı. Dünya Bankası’nın elin-

deki toplam büyüklüğü 280 milyar dolar civarında olan fonun 
yüzde 2’si petrol ve doğalgaz aramaları için ayrılmış durumdaydı. 
Bankanın bu kararının en çok, Irak’ta petrol ve doğalgaz artırma 

yatırımlarını, Ukrayna’nın kaynak çeşitliliği çalışmalarını ve Trans 
Adriyatik Doğalgaz Boru Hattı (TAP) projesini etkileyeceği belirtiyor. 

Dünyada her yıl yapılan petrol ve doğalgaz yatırımlarının içindeki payı 
yüzde 0.4 seviyesinde olan Dünya Bankası’nın bu kararı, aslında bir 

mesaj niteliği taşıyor. Avrupa Yatırım Bankası’nın (EIB) da Trans-Adri-
yatik Boru Hattı (TAP) projesine sağlamayı düşündüğü yaklaşık 1.5 

milyar Euro’luk finansmanı ertelemesi yeni iklim rejiminde fosil 
yakıtlara dayalı sektörlerin işinin daha zorlu olacağının be-

lirtileri olarak gösteriliyor. Öte yandan uzmanlar, Dünya 
Bankası’nın bu kararının işleme rafinerileri ve pet-

rokimya endüstrisi gibi alanlarda finansman 
desteğinin önünü kapatmadığının  

altını çiziyor.     

OECD’NIN 2018 
YILI TÜRKIYE 

GSYIH BÜYÜME 
TAHMINI

%4.9

BIST 100  
2017 KAPANIŞ 

DEĞERI

115.840  
Dünya Bankası, 
küresel ekonominin 
2017'de yüzde 3, 
2018'de yüzde 3,1 
ve 2019'da yüzde 
3,0 büyümesini 
beklediğini açıkladı. 
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aaliyet gösterdiği 
her sektörün öncü 
markalarından biri 
olmayı başaran Yaşar 
Holding’in arkasında 

90 yıllık bir tarih ve deneyim var. 
Holdingin kaptanlığını yapan Selim 
Yaşar, “Her şirketimiz, bulunduğu 
sektörde lider veya ilk üç marka 
arasında yer alıyor. Bazı ürünlerimiz 
yurt dışı pazarlarda lider durumda” 
diyor ve ekliyor: “Dış pazarlara 
yayılmak ve bulunulan pazarlarda 
derinlemesine büyümek hepimiz 
için ortak hedef olmalı.” İşi bir 
yaşam haline getirdiğini söyleyen 
Selim Yaşar ile holdingin geleceğini, 
ekonomiyi ve iş dünyasındaki kuşak 
değişimini konuştuk.

İş hayatına 37 yıl önce Yaşar 
Holding’de atılmışsınız. O dönemde 
şirket, hangi alanlarda faaliyet 
gösteriyordu? Bugün gelinen 
noktayı hayal edebiliyor muydunuz?
Dedem Durmuş Yaşar 1927’de ilk 
şirketi Ticaret Odası’na kaydederek 
başlamış. Yaşar Topluluğu’nun 
temelleri 90 yıl önce atılmış. 
1980’lerin başlarında Yaşar 
Holding; boya, süt ve süt ürünleri, 
turizm, dış ticaret başta olmak 
üzere çok sayıda sektörde faaliyet 
gösteriyordu. Babamız Selçuk 
Yaşar, her zaman yenilikçi, atılımcı 
ve cesur oldu. Türkiye’yi ilklerle 
buluşturması da bu özelliklerinin 
sayesinde gerçekleşti. 1980’li 
yıllarda topluluk daha da büyüdü, 
yeni sektörlere girdi. Et ve et 

ürünleri, tek yönlü ambalajda 
kaynak suyu, hindi besiciliği, 
kültür balıkçılığı gibi çok sayıda 
sektörün ilki ve lideri olduk. Bugün 
gelinen noktayı o günlerden hayal 
edebiliyorduk.

Kurumun, başarı hikayesine 
tanıklık etmiş ve katkı sağlamış 
biri olarak, başarının sırrını neye 
bağlıyorsunuz?
İhtiyacı görebilmek, geleceğin 
nasıl şekilleneceğini doğru tahmin 
edebilmek, cesur ve kararlı olmak 
ve ülkenin gelişimini çok istemek 
başarıyı getiren temel unsurlar. 
Öğrenmek, çalışmak, birlikte olmayı 
başarmak ön şarttır.

Grubun beş farklı alanda iştirakleri 
bulunuyor? Her şirketiniz 
bulunduğu sektör pazarında nasıl 
bir güce sahip?
Yaşar Topluluğu bugün gıda, 
içecek, boya, turizm, kağıt, dış 
ticaret, enerji sektörlerinde faaliyet 
gösteriyor. Bu sektörlerde bulunan 
şirketlerimizin birçoğu sektörlerinin 
ilki... Her şirketimiz, bulunduğu 
sektörde lider veya ilk üç marka 
arasında yer alıyor. Sektörlerinde 
büyümeye öncülük eden 
şirketlerimiz büyümeyi sürdürürken, 
markalarımız birer dünya markası 
olma yolunda hızla ilerliyor.
Öyle ki, bazı ürünlerimiz yurt dışı 
pazarlarda lider durumda. Ortadoğu 

YAŞAR HOLDİNG  
YÖNETİM KURULU BAŞKANI SELİM YAŞAR

IŞ DÜNYASI, KUŞAK DEĞIŞIMINI 
CIDDIYETLE ELE ALMALI

F Temelleri 90 yıl önce atılan Yaşar Holding, asırlık 
tecrübesiyle girdiği her sektörde lider veya ilk üçte olmayı 
başardı. Holding’in yönetiminde şu an üçüncü kuşak var.  Iş 
dünyasının kuşak değişimini ciddiyetle ele alması gerektiğini 
düşünen Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar, 
geleceğin nasıl şekilleneceğini doğru tahmin etmenin ve 
ihtiyacı görebilmenin başarıyı getirdiğini söylüyor. 
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pazarında lider olan Pınar Labne bu 
ürünlerin en iyi örneği. 1983 yılında 
Körfez Ülkeleri'ne ihracatı yapılan 
Pınar Labne bugün, Birleşik Arap 
Emirlikleri, Kuveyt, Suudi Arabistan gibi 
ülkelerde lider durumdadır. Bölgesel 
güç olma yolunda ilerleyen şirket ve 
markalarımız, bulunduğu ülkelerde ve 
sektörlerde tüketici ve müşterilerinin 
ihtiyaç ve beklentilerini doğru anlayıp 
bunlara uygun ürünler geliştirerek 
Türkiye’de olduğu gibi yurt dışında da 
etkin markalar haline geldiler.

Kariyeriniz boyunca Holding 
bünyesindeki farklı şirketlerin 
yönetim kadrosunda bulundunuz, 
kendiniz en çok hangi sektöre yakın 
hissediyorsunuz?
Benim için sektör fark etmiyor. Ekipler 
bilgiyi, pazarı ve finansı kontrol 
edebilir olmalı. Kuş, sürüsüyle uçar.

Sizin kaptanlığınızda,  
Yaşar Holding nasıl bir rota izliyor  
ve izlemeye devam edecek,  
biraz bahsedebilir misiniz?
Yaşar Holding son yıllardaki 
büyümesini sürdürüyor. 2017 yılında 
da yüzde 12-15 aralığında büyüme 
kaydettik. 5,1 milyar TL konsolide 
brüt ciroya ulaştık. Büyümek için 
yatırımlarımızı da sürdürüyoruz. 
2017 yılında başladığımız ve devam 
eden yatırımlarımızı 2018 yılının ilk 
yarısında sonlandıracağız.
Yaşar Birleşik Pazarlama Esenyurt 
Lojistik Merkezi yatırımı, Çamlı 
Yem ve Besicilik Turgutlu 
Fabrikası yatırımı, DYO toz boya ve 
mantolama (Dyotherm) yatırımları, 
yatırımlarımızdan bazıları.

İş dünyasında bir yandan teknolojik 
evrim, diğer yandan bir kuşak 
değişimi yaşanıyor,  bu değişimi nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Yaşar Holding 
bu süreci nasıl yönetiyor?
Yaşar Topluluğu olarak değişime 
hızlı adapte olan topluluklardan 
biriyiz. 1990’lı yılların başında bilgi 
teknolojisindeki gelişimi SAP sistemini 
tüm süreçlerimize adapte ederek takip 
ettik. Bu konuda da Türkiye’nin lider 
topluluklarındanız.
Kuşak değişimi iş dünyası için 

ciddiyetle ele alınması gereken 
bir konu. Kuşaklar değişirken hem 
tüketici hem de çalışanlarımız 
değişiyor. Stratejilerimizde ve 
uygulamalarımızda bunu gözeterek 
aksiyon alıyoruz. Yöneticilerimizi 
nesiller ve teknolojik değişim 
konusunda bilgilendiriyoruz.  
Her türlü değişime hazır olmamız, 
gelecekte karşılaşacağımız süreçlerde 
hızlı karar almamızı ve harekete 
geçmemizi sağlayacak.

Selim Yaşar, günün kaç saatini 
çalışarak geçiriyor? Ailenize ve 
ilgi alanlarınıza yeterince zaman 
ayırabiliyor musunuz?
İşimle beraber yaşadığımı 
söyleyebilirim. 3 çocuğum ve eşim 
benim en büyük destekçilerim,  
bana enerji veriyorlar.

Çalışmadığınız zamanlarda ne 
yapmaktan keyif alıyorsunuz?
Bir çiftliğimiz var ve o çiftlikte vakit 
geçirmekten, çiftlik hayatından  
büyük keyif alıyorum.

Yeni yıla girdiğimiz şu günlerde 
ekonomiye dair 2018 için 
beklentilerinizi de öğrenmek isteriz. 
Dışa açılmaya devam etmeliyiz. 
İhracat, dış ticaret açığını kapatmak, 
dış pazarlara yayılmak ve bulunulan 
pazarlarda derinlemesine büyümek 
hepimiz için ortak hedef olmalı. 
Dengelerde büyük değişiklikler olmazsa 
2018 yılı bir önceki yıla göre ekonomik 
anlamda daha  iyi bir yıl olabilir.

Son olarak KİPLAS hakkındaki 
düşünceleriniz nelerdir? öğrenmek 
isteriz? Bir işveren gözüyle sendikacılığa  
ve KİPLAS’ın rolüne bakışınızı 
öğrenmek isteriz...
KİPLAS’ın köklü bir oluşum olduğuna 
ve sektörler için çok değerli ve önemli 
olduğuna inanıyorum. Kimya sektörü, 
Türkiye’de ithalata dayalı sektörlerde 
ikinci sırada geliyor. Türkiye’de kimya 
sektörünün ithalatını azaltmak 
için rafineri sayısında artışa ihtiyaç 
var. İthalatın azalması cari açıkta 
da pozitif bir etki yaratacaktır. Bu 
anlamda KİPLAS’a önemli görev ve 
sorumluluklar düşüyor. 
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5.1
MILYAR TL
Yaşar Holding'in  

2017 Cirosu

Yaşar Topluluğu 
bugün, 21 şirketi  
24 fabrika ve tesisi,  
2 vakfı ve 7500 
çalışanı ile ülke 
ekonomisine 
katkı sağlamayı, 
paydaşlarına 
değer yaratmayı 
sürdürüyor.
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21
MILYAR TL

Türkiye İlaç  
Pazar Büyüklüğü

1.1
TRILYON DOLAR

Dünya İlaç  
Pazar Büyüklüğü

150
İlaç ihracatı Yapılan  

Ülke Sayısı
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ıllarca maliyet yaratan 
sektör olarak görülen 
ilaç sektöründe her yıl 
verilen bütçe açıklarını 
kapatmak isteyen 

hükümet, önce Sağlık Bakanlığı 
üzerinden reçetesiz ilaç satışını 
yasaklayarak bilinçsiz ilaç tüketiminin 
önüne geçti. İlaç sanayisindeki dışa 
bağımlılığı azaltmayı hedefleyen 
hükümetin yeni bir hamlesi ise geçen 
yıl oldu. Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Türkiye’nin dış ticaret açığını 
kapatmak amacıyla önceliğe alınacak 
beş sektör belirledi ve ilaç sanayisini 
de bu çerçeveye dahil etti.
Bu proje, artık geleneksel ilaç 
imalatından katma değerli 
ilaçlara geçiş yapmak isteyen ilaç 
endüstrisinde de umut ışığı yaktı.
Santa Farma Yönetim Kurulu Başkanı ve 
CEO’su Erol Kiresepi’ye göre, Türkiye’nin 
ilaç sektöründe dünyada büyük oyuncu 
olabilmesi için, Türk ilaç şirketlerinin 
ilacın keşif aşamasından hastalara 
ulaşana kadarki bütün süreçte küresel 
ölçekteki firmalarla rekabet edebilir 
olması gerekiyor. Bu nedenle Bakanlığın 
bu projesini anlamlı buluyor. Erol 

Kiresepi, uzun vadeli doğru stratejilerin 
uygulanmasıyla Türkiye’nin, dışa 
bağımlılığı daha az ve uluslararası 
rekabet gücü yüksek bir endüstriye 
sahip olabileceğinin altını çiziyor.
Türkiye ilaç sanayi, dünyadaki 
teknolojik cihaz gelişimini yakından 
takip edip, yatırım yapsa da bir 
türlü geleneksel ilaç geliştirmenin 
ötesine geçemedi. Bunun için ilaç 
sanayicilerinin finansman yaratıyor 
olabilmesi ve bunu da araştırmaya 
harcaması gerekiyor. Avrupa Birliği 
standartlarında ve kalitesinde ilaç 
üretirken, fiyatların Avrupa fiyatlarının 
çok altında olmasının sermaye 
yaratmada en büyük engel olduğunu 
söylüyor Sağlık Bilimleri Derneği 
Başkanı Fatma Taman ve hükümetin 
bu noktada yerli üreticilerin elini 
güçlendirmesi gerektiğini belirtiyor. 
Fatma Taman, Türkiye’de üretilen ilaç 
fiyatlarının çok ucuz olmasının ihracatta 
dezavantaj yarattığının altını çizerek, 
nedenini şöyle açıklıyor: “Avrupa ve 
belki de dünyadaki en düşük ilaç 
fiyatlarına sahibiz. Özellikle gelişmiş 
ülkelerdeki distribütörler, bulundukları 
pazardaki ilaç fiyat dengesini korumak 

Y

ILAÇ SANAYISINDE 
HEDEF; DIŞA BAĞIMLILIĞI 
AZALTMAK

Ilaç ve kimya sanayii, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın Türkiye’nin dış ticaret açığını 
kapatmak amacıyla başlattığı projede, belirlenen 
beş sektörden biri oldu. Yıllık 20 milyar TL’nin 
üstünde pazar değeri bulunan ilaç sanayisi en 
fazla dışa bağımlı olan sektörlerin başında geliyor. 
Projede hedef sektörün dışa bağımlılığını azaltmak.
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için Türk ilaçlarını tercih etmiyor. 
Bulunduğu pazardaki ilaç fiyatları 
çok yüksek ve dünya standartlarında 
ilaç üretebilen Türkiye’den çok ucuza 
aldıkları ilaçlarla, fiyatları aşağı 
çekmek istemiyorlar. Bunun için Sağlık 
Bakanlığımızın ilaç firmalarından 
aldığı indirimli fiyatları açıklamaması 
gerekiyor. Bunun ticari bir bilgi olarak 
gizli tutması gerekiyor.”
İlaç üreticilerinin kar marjını düşüren 
diğer bir uygulama ise bugün 4.50’nin 
üstünde olan Euro kurunun Bakanlığın 
alımlarında çok daha düşük kurda 
sabitlenmiş olması.
İhracatta kâr marjlarının çok düşük 
olması ve riskli pazarların bulunması 
nedeniyle Türkiye’deki ihracatçıların 
çok ihracat odaklı olmadığına 
dikkat çeken Fatma Taman, yine bu 
noktada otoritenin, çeşitli ülkelerle 
yapacağı anlaşmalarla Türk menşeli 
ilaçların ruhsatlandırılması ve yeni 
pazarların açılması noktasında destek 
olabileceğini belirtiyor.

İLAÇ İHRACATI AZALDI 
Türkiye ilaç sanayisinin ihracatı, 
2010’dan 2016 yılına kadar artışını 
sürdürse de son iki senedir düşüş 
yaşıyor. İEİS verilerine göre, 2010 yılında 
603 milyon ABD Doları seviyesinde 
olan ilaç ihracatı, son altı yılda yüzde 
43,1 artarak, 2016’da 863 milyon ABD 
Doları’na ulaştı.  2017 yılının tamamına 
dair sonuçlar henüz açıklanmamış 
olmakla beraber, yılın ilk 8 ayında ilaç 
ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine 
göre yüzde 18,7 düştü. Son altı yılda 
ilaç ithalatının ise toplamda yüzde 
5,3 azalarak, 4,5 milyar ABD Doları 
seviyesine gerilemesi dikkat çekti. 
Böylelikle ilaç sektöründeki dış  
ticaret açığı 2016’da 3,66 milyar  
ABD Doları’na gerilemiş oldu. 

FİRMA SAYISI ARTIYOR
Bir trilyonun üstünde pazar 
büyüklüğüne sahip dünya ilaç 
pazarında, Türkiye, yarattığı üretim 
ve tüketim ile 16. sırada yer alıyor. 
İşverenler Sendikası’nın verilerine göre, 
ilaç endüstrisi bugün, 70’in üstünde 
üretim tesisi, 10 hammadde üreticisi, 
35 binin üstünde yarattığı istihdam, 
11 binden fazla ürün ve 150’den fazla 
ülkeye yaptığı ihracat ile Türkiye 

sanayisinde stratejik bir konuma sahip. 
Bu büyüklüğün arkasında, Hükümetin, 
Ar-Ge faaliyetleri başta olmak üzere 
ilaç sanayisine 2009 yılında vermeye 
başladığı teşvikler var. 2010 yılında 
toplam 441 olan firma sayısı, 2016’da 
496’ya ulaştı ve artmaya da devam 
ediyor. Yine aynı dönemde sadece dört 
adet olan sektördeki Ar-Ge merkezi 
sayısı 25’e çıktı. Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı’nın, Türkiye’nin 
dış ticaret açığını kapatmak amacıyla 
başlattığı projede, ilaç sanayisini de 
kapsama dahil etmesi, büyümenin 
devam edeceğini gösteriyor. 
Türkiye ilaç sanayisinde 2010 
yılında yabancı sermayeli 109 firma 
bulunurken, 2016’da yabancı firma 
sayısı 124’e ulaştı. Aynı dönemde  
40 yerli firma pazara girerek, yerli  
firma sayısı 372’ye ulaştı.

TÜRKİYE’DE ARAŞTIRMA YOK, 
GELİŞTİRME VAR
Türkiye ilaç sanayinin güçlü bir  
Ar-Ge yapısına sahip olmasına  
rağmen sanayicilerin sadece ilaç 
geliştirme yaptıklarını söylüyor Sağlık 
Bilimleri Derneği Başkanı Fatma  
Taman ve ekliyor: “Araştırma, bir 
molekülden başlayarak ilaç üretmek 
anlamına geliyor fakat bu henüz 
Türkiye’de yok. Değer katılmış  
markalı jenerik geliştiriyoruz.”
Aynı düşüncede olan Erol Kiresepi 
de yenilikçi ilaçların ilk adımı olan 

“Deloitte’un 2020’ye doğru 
Sağlık ve ilaç sektörü 
ile ilgili öngörülerinin 
bulunduğu raporunda, 
şirketlerin sadece kendi 
kurumları içinde yaptıkları 
Ar-Ge çalışmalarının 
payı azalacağı ve başta 
akademik kuruluşlarla 
olmak üzere iş birlikleri 
üzerine kurulu Ar-Ge 
ağının ön plana çıkacağı 
belirtiliyor.”
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Ilaç sektöründe 
yukarı sıralara 
tırmanmak adına 
Ar-Ge’ye ve yüksek 
teknolojiye sahip 
tesislere olan 
yatırımımızı devamlı 
olarak artırmamız 
gerekiyor.
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molekül keşfinin de Türkiye’de 
henüz yapılmadığının altını çiziyor 
ve ekliyor: “İlaç sektöründe yukarı 
sıralara tırmanmak adına Ar-Ge’ye ve 
yüksek teknolojiye sahip tesislere olan 
yatırımımızı devamlı olarak artırmamız 
gerekiyor.” Türkiye ilaç endüstrisinin yıllık 
Ar-Ge harcamasının 50 milyon Amerikan 
Doları civarında olduğu belirtiliyor. 
Türkiye’nin küresel yatırımlardaki payı 
0,5 bile değil. Çünkü TEPAV’ın “İlaç Ar-Ge 
Ekosistemi Nisan 2015” raporuna göre 
yenilikçi ilaçlara dünya çapında yılda  
135 milyar dolar düzeyinde yatırım 
yapıldığı tahmin ediliyor. 

ÜRETİM’DEKİ ARTIŞ DEVAM EDİYOR
Türkiye ilaç pazarı 2016 yılında değerde 
20,67 milyar TL’ye kutu ölçeğinde ise 
2,23 milyar hacme ulaştı. Yurt içinde 
üretilen ilaç segmentinin her geçen 
yıl pazardaki payı artıyor. Yurt içinde 
üretilen ilaçlar, 2016’da son altı yıl 
içerisinde gerçekleşen en yüksek artış 
oranını göstererek, yüzde 20,9 büyüdü 
ve 9 milyar TL’lik değere ulaştı. 
2010-2016 yılları arasında ilaç 
sanayisinde üretim, yüzde 85,7 büyüdü 
sanayi üretim endeksi verilerine göre, 
2014’ten bu yana çift haneli büyüme 
yakalayan ilaç sektöründe üretim, 
2016’da da yüzde 14,8 büyüme sağladı. 
Buna karşılık, üretim, imalat sanayinde 
yüzde 1,4, kimya sektöründe yüze 3,9 
artarken ilaç sektörü, 2016 yılında, 
imalat sanayi üretimindeki büyümeyle 
en yüksek katkıyı veren sektör oldu. 

Büyüme 2017 yılının ilk yarısında da 
devam etti. İEİS’nin verilerine göre, 
Haziran ayında ilaç üretimi bir önceki 
yılın aynı dönemine göre yüzde 0,9 
artarken,  yıllık bazda yüzde 6,4 büyüme 
oranı ile büyümeye en yüksek katkı 
sağlayan ikinci sektör oldu. 
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25
İlaç Sanayisindeki  

Ar-Ge Merkezi sayısı

70
İlaç Üretim  
Tesis Sayısı

50
MILYON DOLAR
Türkiye İlaç Sanayisinin  

Ar-Ge Harcaması

35
BIN

İlaç Sanayisinin  
Sağladığı İstihdam

496
İlaç Sanayisindeki  

Firma Sayısı
Avrupa ve belki de 

dünyadaki en düşük 
ilaç fiyatlarına sahibiz. 

Distribütörler, bulundukları 
pazardaki ilaç fiyat 
dengesini korumak  
için Türk ilaçlarını  

tercih etmiyor.

FATMA TAMAN
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TÜRKiYE 
PLASTiK 

SEKTÖRÜ

etrokimya sektörüne bağımlı 
sektörlerin başında plastik 
üretimi geliyor. Plastik 
üretiminin ana girdisi yüzde 
90 oranında petrokimya 

sektöründen sağlanıyor. 37.1 milyar doların 
üstünde üretim değerine sahip Türk plastik 
sektörü dünyanın altıncı, Avrupa’nın en 
büyük ikinci üretim üssü konumunda. 
2016 yılı verilerine göre; 8.7 milyar dolar 
hammadde ithalatı bulunan plastik 
sektörünün, hammadde ve mamul ihracat 
toplamı ise 5 milyar dolar seviyesinde. 
Küresel bazda sektörün 330 milyon ton 
civarında yıllık üretim hacmi bulunuyor. 
Plastik ticaret hacminin küresel büyüklüğü 
ise 550 milyar doların üstünde.

P ÜRETI DEĞERI

37.1 
MILYAR DOLAR

GSMH’YE 
KATKI

%4

KG BAŞI 
IHRACAT

2.65  
DOLAR150 

ÜLKEYE IHRACAT

11 BIN 
FIRMA

%99 
KOBI

250 BIN 
ISTIHDAM

9.4 
ÜRETIM

MILYON 
TON

35

KAPASITE 
KULLANIMI

%75.8

PLASTIK MAMUL

2.9  
MILYAR DOLAR

4.3  
MILYAR DOLAR

ITHALATI IHRACATI

%10
2017

YILLIK BÜYÜME

PLASTIK MAMULLERDE

4.97  
$/KG

ORTALAMA 
ITHALAT FIYATLARI

2.65  
$/KG

ORTALAMA  
IHRACAT FIYATLARI

EN ÇOK PLASTIK MAMUL IHRAÇ EDILEN ÜLKE: IRAK

EN ÇOK PLASTIK MAMUL ITHAL EDILEN ÜLKE: ÇIN

HAMMADDE

8.7  
MILYAR DOLAR

919  
MILYON DOLAR

1  
MILYON TON

ITHALATI IHRACATI ÜRETIMI

(2016 yılı verileri)

2016 2017

(2017 yılı beklentisi)
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ebze Kimya İhtisas 
Organize Sanayi 
Bölgesi (GEBKİM) 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Vefa İbrahim 

Aracı, yol haritasına öncelikli 
beş hedef koymuş. Sanayicilere 
rekabet avantajı sağlayacak 
yatırım ortamı, ortak proje üretme 
kültürü oluşturma, markalaşma, 
eğitim ve sosyal projeler. Tüm 
bunların GEBKİM OSB’yi, kimya 
endüstrisinde merkez yapacağına 
inanan İbrahim Aracı ile bu 
doğrultuda yapılan çalışmaları ve 
kimya sanayisini konuştuk.

GEBKİM’i diğer organize sanayi 
bölgelerinden ayıran hangi 
özellikleri bulunuyor?
Öncelikle Türkiye’nin ilk kimya 
ihtisas OSB’si olma unvanını taşıyor 
olması GEBKİM’i farklı kılıyor. 
Sanayi kenti Dilovası’nın kuzeyinde 
2500 dönümlük arazi üzerinde, 
tamamen sanayicinin finansmanı 
ile kuruldu. GEBKİM OSB, lojistik 
avantajlarıyla da jeopolitik olarak 
önemli bir merkezde yer alıyor. 
D-100 Karayolu’na 5 kilometre, 
proje aşamasındaki Kuzey Marmara 
Otoyolu’na 3 kilometre, Gebze-
Orhangazi-İzmir Otoyolu Körfez 
Geçişi’ne 5 kilometre, en yakın 
liman Diliskelesi’ne 7 kilometre, 
demiryoluna 8 kilometre ve Sabiha 
Gökçen Havaalanı’na 35 kilometre 
mesafede yer alıyor. GEBKİM, kimya 
sanayicilerinin daha geniş kapsamlı 
bir araya gelebileceği, ortak proje 

üretebileceği bir ortam yaratması 
açısından da önem taşıyor. 

GEBKİM, bir yandan üretmeye bir 
yandan genişlemeye devam ediyor? 
GEBKİM, 2018 başı itibariyle nasıl 
bir büyüklüğe ulaştı?
Halihazırda tüm altyapılarımızı 
tamamladık. Doluluk oranı yüzde 
50’yi aştı. Toplam 67 adet sanayi 
parselimiz içerisinde 21 fabrikamız 
üretimde, 20 fabrikamız inşaat 
halinde ve iki fabrikamız da proje 
aşamasında. Tahsisi yapılmış ve 
henüz planlanmayan 21 parselimiz ve 
üç boş parselimiz mevcut. Toplamda 
bin 515 kişi istihdam ediliyor. 2018 
yılı içerisinde iki yeni projenin temeli 
atılarak inşaata başlanacak. Bu 
tesislerin faaliyete geçmesiyle doluluk 
oranımız daha da artmış olacak.

GEBKİM OSB’de kimyanın hangi 
alanlarında üretim yapılıyor?
Bölgemizde, Boya, Kozmetik, 
Temizlik, Plastik ve İlaç sanayinin 
yanı sıra Kimyasal Madde Üretimi 
ve Gıda Katkı Maddeleri olmak 
üzere ağırlıklı yedi sektörde 
faaliyet gösteriyoruz. Yerli kimya 
sanayicilerinin bir araya gelmesi 
gerektiğine inanıyoruz. OSB fikri, 
Türkiye’de tuttu, şimdi bir aşama 
ötesine gidip bunu sınıflandırmak, 
ihtisaslaştırmak gerekiyor. GEBKİM 
de kimyada ihtisaslaştı. Hedefimiz, 
GEBKİM’i kimya sanayisinin merkezi 
yapmak. Endüstriyel simbiyoza 
yönelik kimya sanayicileri arasında 
birtakım çalışmalarımız mevcut. Bu 
konuda ortaklıklar yapılabileceğini 
düşünüyoruz. Kimya sektöründen 
kaynaklı cari açığın düşürülmesi 

GEBKİM BAŞKANI VEFA İBRAHİM ARACI

HEDEFIMIZ, 
GEBKIM’I KIMYA 
SANAYISININ 
MERKEZI YAPMAK

G
Türkiye’nin ilk kimya ihtisas OSB’si olma unvanına sahip 
GEBKIM’in, Vefa Ibrahim Aracı kaptanlığındaki hedefi, 
kimyada markalaşmanın öncüsü olmak. “Bunu başarabilmek 
için de bir araya gelerek, ortak proje üretmemiz gerekir” 
diyor Yönetim Kurulu Başkanı Vefa Ibrahim Aracı ve kimya 
sanayicilerini bölgelerine davet ediyor.
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için kimya sanayicilerinin bir araya 
gelip, sermaye koyarak yeni şeyler 
üretmesi gerekiyor. 

Hükümetin, Petrokimyayı Orta 
Vadeli Program'da öncelikli sektör 
olarak belirlemesi, bu hedefinizi 
destekler mi?
Verilecek desteğin kapsamına bağlı. 
Uzun yıllardır verilen mücadelenin 
ardından devletin yöneticileri 
tarafından kimya sektörünün 
stratejik bir sektör olduğu kabul 
edilmiş oldu. Zamanında tekstil 
ve otomotiv sektörüne verilen 
destekler gibi kimya sanayisinin 
de desteklenmesi lazım. Maalesef 
en çok dış ticaret açığını kimya 
sanayisinde veriyoruz. Bu nedenle, 
özellikle yerli kimya sanayicilerinin 
bir araya gelerek proje üretmesi 
büyük önem taşıyor. Yatırım, üretim, 
pazarlama, tasarlama, teknoloji, 
Ar-Ge alanlarında sanayicimiz için 
gerekirse bölgemiz teşviklerinin 
de artırılmasını sağlayacağız. 
Markalaşma, dağıtım, tanıtım ve 
inovasyon üzerine çalışmalarımızı 
artırarak, devletimizin de desteği ile 
2023 hedefine ulaşmaya çalışacağız.

Yönetiminiz, öncelikli hedefleri 
olarak neleri belirledi?
Küreselleşmeyle birlikte rekabet 
ve regülasyonlar da artıyor. 
GEBKİM olarak, kimya sanayisinin 
ihtisaslaşarak, birlikte rekabete 
karşı koyabilecek bir güç birliği 
oluşturarak öncü olmayı, 
ideal yatırım ve ticaret ortamı 
oluşturmayı hedeflemekteyiz. Bu 
kapsamda düzenli bir sanayi dokusu 
oluşturma, ülke ekonomisine 
katkı sağlama, sanayicileri 
yatırıma teşvik etme, doğaya ve 
çevreye saygılı sanayi koşulunu en 
ekonomik boyutta gerçekleştirme, 
sanayileşmenin kent-insan-çevre 
bağlamında uyumunu sağlama, 
sanayiciye ucuz enerji ve hizmet 
sağlayacak eylem planlarını 
üyelerimizin de düşünce ve 
destekleriyle sağlayacağız. Benim 
ve yönetimdeki arkadaşlarımın 
tek amacı, kimya sanayisinin ve 
sanayicinin hizmetinde olmaktır. 
‘BEN’ yerine ‘BİZ’ olmak ve 

birlikte hareket edip Kimya İhtisas 
Lobisi oluşturarak markalaşmayı 
sağlayabilmektir. Bir diğer önem 
verdiğimiz konu eğitim. Bölgemizde 
Kimya İhtisas Meslek Lisesi’ni 
hayata geçireceğiz. Bizim yapmayı 
düşündüğümüz okul çok farklı 
olacak. İçerisinde gelişmiş bir 
laboratuvar bulunan bir kampüs 
planlıyoruz. Bu iş için TÜBİTAK’la 
iş birliği yapabileceğimizi 
düşünüyoruz. Burada öncelikli 
hedefimiz, elbette bizim ve bu 
bölgedeki kimya ağırlıklı OSB’lerin 
ihtiyacı olacak ara elemanı 
yetiştirmek. Lisemizde mekatronik, 
elektrik-elektronik, boya, ana 
kimyasallar, polimer kimya, 
plastik-poliüretan gibi bölümler 
olacak. Meslek Lisesi ve tüm eğitim 

“Tamamen  sanayicinin finansmanı ile kurulan GEBKIM 'de 
Yatırım Izleme Koordinasyon Başkanlığı %12, Gebze Ticaret 
Odası %6, Kimya Işverenleri Organize Sanayi  Bölgeleri 
Derneği ise %82 katılım payı ile yer alıyor.” 

GEBKİM OSB'de, 
boya, kozmetik, 
temizlik, plastik 
ve ilaç sanayinin 
yanı sıra kimyasal 
madde üretimi 
ve gıda katkı 
maddeleri olmak 
üzere yedi sektör 
faaliyet gösteriyor.
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faaliyetlerini kurmuş olduğumuz 
GEBKİM Eğitim ve Sağlık Vakfı 
üzerinden yapmayı düşünüyoruz. 

Eğitim dışında bölgenin sosyal 
yaşamına nasıl katkı sağlamayı 
düşünüyorsunuz?
Yakın zamanda bin 100 kişilik 
cami projemizin temelini attık. 
Camimiz, Selçuklu ve Osmanlı 
mimarileri esas alınarak inşa 
edilecek. Ayrıca planlanan 
projeler arasında; 8 adet dükkan, 
1 adet çok amaçlı salon, 2 kafe, 
3 katlı sağlık merkezi, 1 spor 
merkezi, 82 odalı otel, 1 adet 
otel restoranı ve 3 adet banka 
şubesi bulunuyor. GEBKİM’in 
dışında bölge OSB’leri bir 
araya gelip sosyal sorumluluk 
projeleri hayata geçirebilir diye 
düşünüyorum. Bölgemizde 
GEBKİM’le birlikte yan yana beş 
OSB bulunuyor. OSB’ler bir araya 
gelerek burada çalışan insanlara 
yönelik, içerisinde sosyal yaşam 
alanlarının veya konutlarının yer 
alacağı bazı projeleri yapabilirler. 
Bu bölgede önemli projeleri 
gerçekleştirecek alanlarımız 
oldukça fazla. Buralara komşu 
OSB’lerle birlikte ortak sosyal 
tesisler, spor alanları, parklar, 
piknik alanları yapılabilir. Su 
kaynakları varsa bu alanlara 
su parkları oluşturulabilir, 
bu su; sanayinin kullanımına 
sunulabilir, hatta enerjiye 
dönüştürülebilir. Belediyelerimiz 
ve bölge milletvekilleri de bu işin 
yasal prosedüründe, Ankara’ya 
konuyu aktarma anlamında bize 
destek olurlar. Bunları yaptıktan 
sonra da devletten buraya belki 
bir okul, bir huzur evi, sağlık 
merkezi ya da bakımevi açmasını 
isteyebiliriz. Sonrasında burası 
bir cazibe merkezi olur. Burada 
çalışan ve oturan insanlar, 
komşu OSB çalışanları ile birlik 
beraberlik hatta komşuluk 
ilişkilerini geliştirir ve buradan 
onca trafik sıkıntısı çekerek başka 
yerlere bu ihtiyaçlar için gitmek 
zorunda kalmazlar. Bunları hayata 
geçirmek zor değil, dünyada 
örnekleri var.

"Bölgemizin kurucusu, 
bugünlere gelmesinde 
önemli bir rol oynayan ve 
Türk sanayisine ve kimya 
sektörüne adeta ömrünü 
veren Refik Baydur’u 
rahmetle anıyorum."

TOPLUMA FAYDALI OLDUĞU SÜRECE 
KENDİNİ BAŞARILI SAYIYOR

Aracı Tıbbi Destekli Yaşlı 
Bakım Merkezi’nin inşasıyla 
sosyal sorumluluk projelerine 
de destek oluyor. Dernek ve 
vakıf faaliyetlerinin topluma 
yadsınamaz katkılarının 
farkında olan ve son derece 
önemseyen V. İbrahim Aracı, 
Kocaeli Şehit Aileleri Vakfı 
ile Kocaeli Kırım Tatarlar 
Derneği ve Kırım Dernekleri 
Federasyonu kurucusudur.

Aracı’yı birçok sanayiciden 
farklı  kılan yanlarından biri 
de sanayi kadar önemli ve 
istihdam kaynağı olarak 
gördüğü Türk atçılığına 
sağladığı katkılar. 2008’den 
beri Vefa Harası ve yurt dışında 
Safkan İngiliz Atı yetiştiriciliği 
yapan İbrahim Aracı, at 
yetiştiriciliği konusunda önemli 
bir isim haline gelmiş durumda. 
V. İbrahim Aracı, Dünya 
EPSOM Derbisinde atı koşan 
ve Türk Soy Kütüğüne kayıtlı 
atıyla İngiltere’de üst üste 
yarış kazanan ilk ve tek Türk 
vatandaşı olma unvanına sahip.

Başarılı bir sanayici olmanın 
yanında, gelişmiş toplumun 
temelinin eğitimden geçtiğine 
inanan ve yaşadığı topluma 
fayda sağlamak isteğiyle çok 
sayıda öğrenciye karşılıksız burs 
veren Vefa İbrahim Aracı, yaptığı 
Kocaeli Üniversitesi Semahat 
Aracı Konferans Salonu ve 
Derince Şükrü Aracı İlkokulu 
ve Ortaokulu’nun yanında 
Kocaeli Üniversitesi ‘Semahat 
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irleşmiş Milletler, belirlediği 
ilkeler ve hedefler ile 
tüm dünyada ortak 
bir kalkınma kültürü 
sağlamayı amaçlıyor. 2000 

yılında resmi bir nitelik kazanan BM 
Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (Global 
Compact) ardından Ocak 2016’da 
yürürlüğe giren Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri ile gelecek nesillere daha iyi 
bir gezegen bırakılması amaçlanıyor. 
İlkeler sözleşmesi daha çok iş dünyasına 
hitap ederken, Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri’nin gerçekleştirilmesi için 
hükümetler, özel sektör, sivil toplum ve 
vatandaşların ortaklığına ihtiyaç duyuyor.

2030 Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri, 2015 yılında gerçekleştirilen 
BM Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesinde 
193 ülkenin imzası ile kabul edildi 
ve Ocak 2016’da yürürlüğe girdi. 17 
hedef, 15 yıl boyunca Birleşmiş Milletler 
Kalkınma Programı (UNDP) politikası ve 
finansmanına rehberlik edecek.

Küresel Hedeflere ulaşmada, 
devletler ve şirketlere büyük 
sorumluluklar düşüyor. Yoksulluk ve 
açlıkla mücadele, sağlıklı bireylerin 
yetiştirilmesi, nitelikli eğitim, cinsiyet 
eşitsizliği, temiz su, sıhhi koşullar, 
erişilebilir ve temiz enerji gibi ilk 
yedi hedef, devletlerin büyük rol 
üstlenebileceği sorumluluklar arasında 
yer alıyor. Hedefler arasında yer alan 
sürdürülebilir yaşam alanları, barış 
ve adalet yine devletlerin oluşturması 
gereken sorumluluklar arasında 
bulunuyor. 

ÜRETİM SANAYİİNİN GÜNDEMİNDE 
EMİSYON ORANLARI VAR
Sekizinci hedef ile birlikte, iş dünyası ve 
sanayicilerin sorumlulukları başlıyor. 
Sürdürülebilir ekonomik büyüme, 
sanayi, yenilikçilik, altyapı, eşitsizliklerin 
azaltılması ve sorumlu üretim bu 
hedeflerin başında geliyor. Temiz enerji 
ve sürdürülebilir yaşam alanları yine 
şirketlerin sorumlulukları arasında yer 
alıyor. Çünkü enerji kullanımına bağlı 
emisyonların 2030'a doğru zirveye 
ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle 
Paris İklim Anlaşması, küresel ısınmanın 
2’nin altında tutulmasını öngörüyor. 
Dünya çapındaki zararlı karbondioksit 
(CO2) emisyonlarının yüzde 12’sinden 
sorumlu olan Avrupa Birliği, sera gazı 

emisyonlarını 2030 yılına kadar yüzde 
40 azaltmayı taahhüt ediyor. Enerji 
sektöründe Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri’ne ulaşılması konusunda 
öne çıkan konuların düşük karbonlu 
enerji kaynaklarına dönüşümün 
desteklenmesi, mevcut üretimin etkisinin 
azaltılması ile enerji sistemlerinde 
inovasyona odaklanılması ve bu 
anlamda iş birlikleri kurulması olduğu 
ifade ediliyor. 

YENİLENEBİLİR ENERJİ  
ARTIK BİR ZORUNLULU
Araştırmalar, 2030 yılına kadar nüfus 
artışı ve orta gelir sınıfının 2 milyardan 
5 milyara çıkacağını gösteriyor. Küresel 
enerji talebinin ise 2040'a kadar yüzde 25 
artacağı öngörülüyor. Uluslararası Enerji 
Ajansı’nın verileri de, insan kaynaklı sera 
gazı emisyonlarının yüzde 68'inin enerji 
kullanımından kaynaklandığına vurgu 
yaparak, enerji sektöründe yenilenebilir 
enerji ve enerji depolama sistemlerinin 
artan öneminin altını çiziyor. Yenilenebilir 
enerjinin 2014'teki yüzde 23'lük 
payının 2030'da yüzde 45 seviyelerine 
gelebileceği, enerji depolama pazarının 
da 2040'ta 250 milyar dolarlık büyüklüğe 
ulaşacağı belirtiliyor. 

BM, 2030 yılına kadar erişilebilir 
enerjiye herkesin kavuşmasını sağlamak 
için güneş, rüzgar ve termal gibi temiz 
enerji kaynaklarına yatırım yapılması 

gerektiğini belirterek, gelişen teknoloji 
yelpazesi ile birlikte, binalardaki 
ve sanayideki elektrik tüketiminin 
dünya genelinde yüzde 14 oranında 
azaltılabileceği vurgulanıyor. 

OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜ  
BEKLEYEN RİSKLER...
Türkiye’nin öncü şirketlerinden Koç 
Topluluğu, küresel hedeflerin farklı 
sektörlere olan yansımalarını ve iş 
süreçleriyle olan ilişkisini ortaya koymak 
amacıyla “The Sustainable Development 
Goals and Their Implications on 
Business” raporu hazırladı. 20 yıla yakın 
süredir çalışmalar yapan Dave Knight 
tarafından hazırlanan rapor; finans, 
enerji, otomotiv ve dayanıklı tüketim 
sektörleri için öncelikle küresel trendleri 
ortaya koyarken, bu trendleri verilerle 
destekliyor.

Raporda, inovasyon yolunda 
sürdürülebilirliği itici güç olarak 
kullanan şirketlerin fırsatları daha etkin 
değerlendireceği ve topluma daha fazla 
katkı sağlayacağı vurgulanıyor. 

Raporda, petrokimya ürünlerinin 
en çok kullanıldığı otomotiv sektörüne, 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin 
etkileri incelenmiş. İklim değişikliği ve 
hızlı şehirleşme otomotiv sektörünün 
önemli trendleri olarak öne çıkıyor. BM 
Küresel İlkeler Sözleşmesi ve KPMG’nin 
ortak çalışmasına göre; nüfus artışı ile 

Küresel Ilkeler Sözleşmesi ile sürekli rekabet içindeki iş 
dünyasında ortak bir kalkınma kültürü oluşturmayı amaçlayan 
Birleşmiş Milletler, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile 
yaşanabilir bir dünyanın sürdürülebilmesi için 17 hedef 
belirledi. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, iklim değişikliğiyle 
mücadeleden yoksulluğun azaltılmasına ve toplumsal cinsiyet 
eşitliğine kadar birçok alanda dünyanın 2030 yılında ulaşmak 
istediği noktayı tanımlıyor. Hedefler oldukça iddialı fakat 
dünyanın en büyük kuruluşları, bu hedefleri çoktan benimseyip, 
şirket stratejilerine eklemeye başladı. Peki, bu hedeflere 
ulaşmak ne kadar mümkün, dünyaya yön veren kuruluşlar, 
yoksa bir hayalin peşinden mi koşuyor?

B
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dünyadaki otomobil filosunun 2050'ye 
kadar üç kat, kamyon sayısının ise 
iki kat artacağına dikkat çekiliyor. Bu 
artışın yüzde 80'inin ise gelişmekte 
olan ülkelerde olacağı belirtiliyor. 
Her yıl dünyada 3 milyondan fazla 
kişinin hava kirliliğinden ölmesi ve 
hava kirliliğine bağlı sağlık sorunları 
bazı ülkelerde GSMH'nin yüzde 5'ine 
ulaşan maliyetler getirmesi, otomotiv 
sektörü üstündeki baskıları artırıyor. 
Bu trendler ışığında düşük emisyonlu 
araçların ön plana çıkacağı, otonom 
araçların yükseleceği ve paylaşım 
ekonomisi gibi yeni ürün ve hizmetlerin 
hızla yaygınlaşacağı belirtiliyor. 

HER SEKTÖRDE HESAP  
VEREBİLİRLİK ÖNE ÇIKACAK
Raporda özellikle STEM (Fen, teknoloji, 
mühendislik ve matematik) alanında 
bilgi ve yeteneklerin geliştirilmesinin 
sürdürülebilir kalkınmanın 
desteklenmesi açısından çok önemli 
olduğunun altı çiziliyor. Bu kapsamda, 
eğitim kurumlarıyla iş birlikleri 
geliştirilmesi ön plana çıkıyor. Yetenek 
yönetimi, eğitim, toplumsal cinsiyet 
eşitliği, insana yakışır iş ve ekonomik 
büyüme, inovasyon ve iş birlikleri 

geliştirilmesi gibi birçok Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefi’yle doğrudan ilişkili. 
Rapor, iş süreçlerinde çevresel ve 
sosyal etkileri dikkate almanın ve etkiyi 
şeffaf bir şekilde paylaşmanın önemini 
vurguluyor. İş süreçlerinin etkilerinin 
müşteri ve yatırımcılar nezdinde artan 
bir önem kazandığı günümüzde, hesap 
verebilirlik, şeffaflık ve bunun düzenli 
olarak raporlanması tüm sektörler 
için ön plana çıkan konular arasında. 
Bu anlamda, hesap verebilirlik ve 
şeffaflık küresel hedeflerin tamamıyla 
doğrudan ilişkili ortak bir konu olarak 
ortaya çıkıyor. 

İŞ DÜNYASI CİNSİYET  
AYRIMCILIĞINI KALDIRMALI
Raporda tüm şirket politikalarının 
ve uygulamalarının ayrımcılığa karşı 
olduğunun garanti altına alınması ve 
buna ilişkin olarak eşitlikçi anlayışın 
yaygınlaşması ve tüm iş süreçlerine 
entegre edilmesinin altı çiziliyor. Bu 
anlamda, küresel hedeflerden biri olan 
eşitsizliklerin azaltılmasını desteklemek 
amacıyla cinsiyet, yaş, ırk, etnik kimlik ve 
engellilik kaynaklı ayrımcılığın ortadan 
kaldırılması için iş dünyasına önemli bir 
rol düştüğü vurgulanıyor. 

KİPLAS DA GLOBAL COMPACT 
İMZACILARI ARASINDA
BM Küresel İlkeler Sözleşmesi, sürekli rekabet 
içindeki iş dünyasında ortak bir kalkınma kültürü 
oluşturmak üzere evrensel ilkeler öneren yenilikçi 
bir kurumsal sorumluluk yaklaşımıdır. Sözleşmeye 
taraf olmak gönüllülük esasına dayanıyor. 
10 bine yakını şirketler olmak üzere dünya 
genelindeki 13 binden fazla imzacısıyla 161 ülkede 
bulunan BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (United 
Nations Global Compact- UNGC) Türkiye’deki 
güncel imzacı sayısı 254. Bunların 100 tanesini 
KİPLAS’ın da aralarında olduğu dernekler, 
belediyeler, kamu kuruluşu, borsa ve odalar, 
STK’lar, akademik kuruluşlar gibi şirket dışı 
imzacılar oluşturuyor. 
Global Compact’in insan hakları, çalışma 
standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele 
ile ilgili on ilkesini desteklediğini belirterek 
Global Compact imzacısı olmayı 4 Ağustos 
2015’te taahhüt eden KİPLAS, 22 Eylül 2015 
tarihinden beri de Global Compact imzacısı. 
Buna göre KİPLAS, UN Global Compact ve 
ilkelerini stratejilerinin, kültürünün ve günlük 
faaliyetlerinin bir parçası haline getirmeyi ve 
özellikle “Binyıl Kalkınma Hedefleri” başta olmak 
üzere, Birleşmiş Milletler’in diğer geniş kapsamlı 
kalkınma hedeflerinin geliştirilmesini destekleyen 
iş birliği projelerinde yer almayı taahhüt ediyor. Bu 
doğrultuda KİPLAS tarafından hazırlanan Küresel 
İlkeler Sözleşmesi Sorumluluk Bildirimi Global 
Compact sayfasında yayınlandı.

ANALİZ

ÇOK ULUSLU 
ŞIRKETLER 

PLASTIK 
KULLANIMINI 

AZALTACAK

Avrupa Birliği, Ekim 2017’de 
Malta’da gerçekleştirdiği ‘Our 
Ocean’ Konferansı'nda, Birleşmiş 
Milletler Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri doğrultusunda 
plastik başta olmak üzere 
kimya sektörünü de yakından 
ilgilendiren önemli kararlar alındı. 
Avrupa Komisyonu okyanuslar 
için 550 milyon Euro’nun üstünde 
AB fonu ile bir seferberliğe start 
verdi. 112 ülkeden kamu ve özel 
sektör temsilcilerinin verdiği 
taahhütler ise deniz kirliliği ile 
mücadelenin iyi yönetilebilmesi 
için dünya genelinde 6 milyar 
Euro harcanacağını gösteriyor. 
Plastik ambalajların okyanusları 
tehdit etmesi nedeniyle çok uluslu 
yapıda pek çok şirket, önümüzdeki 
dönemde, plastik kullanımlarını 
ciddi oranda azaltmaya 
gideceklerini taahhüt ettiler.

Unilever, Procter&Gamble, 
PepsiCo, Marks&Spencer, MARS, 
Werner&Mertz ve Carrefour gibi 
tüketim malları üreten şirketlerin 
hepsi önümüzdeki yıllrda plastik 
kullanımında ciddi azaltımlar 
yapacaklarını duyurdular.

Avrupa Komisyonu, 
Brüksel’deki binalarında, tek 
kullanımlık plastik bardakları 
ve otomatları 2017 yılının sonu 
kadar kaldıracağını duyurdu.

Birleşik Krallık merkezli Ellen 
MacArthur kuruluşu, 8.5 milyon 
Euro’luk Yeni Plastik Ekonomi 
girişimi adı altında inovasyonu 
teşvik etmek amacıyla prestijli  
bir “Döngüsel Dizayn Ödülü”ne 
start verdi.

Bu gelişmeler, önümüzdeki 
yıllarda, plastik malzemelerin 
üzerindeki baskının daha da 
artacağını gösteriyor.
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ürkiye sanayisinde 
çarklar döndükçe, 
petrole dayalı sektörlerde 
dışa bağımlılık da 
aynı oranda artıyor. 

Akaryakıt ve petrokimya sektörü de 
bunların başında geliyor. SOCAR’ın 6 
milyar dolar yatırım yaparak Aliağa’da 
kurduğu ve 2018 Eylül ayında üretime 
başlaması planlanan STAR Rafineri, 
sektörün dışa bağımlılığını ciddi oranda 
azaltacak. Genel Müdür Mesut İlter  
ile STAR Rafineri’nin sektörde 
değiştireceği dengeleri ve yaratacağı 
katma değeri konuştuk.

Tesisin açılmasına çok kısa bir 
süre kaldı, STAR Rafineri, sektörde 
dengeleri nasıl değiştirecek?
STAR Rafineri’nin tasarımında 
teknolojik gelişmelerin yanı sıra 
Türkiye’nin bugün ve gelecekteki 
akaryakıt ürünleri ihtiyacı dikkate 
alındı. STAR Rafineri’nin kurulumunda, 
Türkiye’nin ihraç ettiği değil, ithal 
ettiği ürünleri üretme misyonu var.  
Böyle bakınca, Türkiye’nin akaryakıt 
sektöründe yıllık yaklaşık 38 milyon 
ton petrol ürünü ihtiyacı var fakat 
halihazırda rafineri kapasitesi  
28 milyon ton. STAR Rafineri, 
yıllık 10 milyon ton ilave ham 
petrol işleme kapasitesi getiriyor. 
Böylelikle ihtiyacın yaklaşık yüzde 
25’ini karşılayacağız. STAR Rafineri 
petrokimya hammaddesi, dizel, jet 
yakıtı ve petrokok gibi Türkiye’de 
ithalat yüzdesinin çok yüksek olduğu 
ürünleri üretecek şekilde dizayn edildi. 
Amacımız ülke ekonomisinin en zayıf 
noktası olan cari açığı azaltmak. 
Hesaplamalarımıza göre; STAR 
Rafineri, dizel, jet yakıtı ve nafta gibi 
stratejik ürünlerin ithalatını azaltarak, 
cari açığın yıllık yaklaşık 1,5 milyar 
dolar azaltılmasına katkı sağlayacak.

İlk etapta hangi ürünler üretilecek ve 
ne kadarı iç piyasadan karşılanacak?
Rafinerimizde, petrokimya sektörü 
için önemli hammaddeler olan 
nafta ve ksilen, cari açığın önemli 
bileşenlerinden olan dizel, jet yakıtı, 
LPG gibi petrol ürünlerinin üretimi 
gerçekleştirecek. Yılda 1,5 milyon 
ton nafta ve 1 milyon ton ksilen ve 
reformat üretimi ile, petrokimya 

hammadde ihtiyacını büyük ölçüde 
karşılayacak ve petrokimya sektörünün 
dışa bağımlılığını azaltacak.

EPDK verilerine göre, Türkiye 
dizel pazarı, her yıl ortalama yüzde 
7 oranında büyüyor. Üretim tam 
kapasitede olmasına rağmen, yüksek 
talep nedeniyle ithalat payı yüksek 
seyrediyor. Motorin türlerinde yerli 
üretim yıllık yaklaşık 10 milyon ton 
iken, yurt içi talep 22 milyon ton 
civarındadır. Dolayısıyla 12 milyon 
tonluk bir ithalat yapılması söz 
konusu. STAR’ın üreteceği motorin 
miktarı yaklaşık 5 milyon ton olacak. 
Yüzde 50 ilave bir üretim kapasitesi 
getireceğiz. STAR Rafineri devreye 
girdikten sonra Türkiye’deki dizel 
açığının önemli ölçüde azalacağını 
ve dizel ithalat oranının yüzde 39’a 
düşeceğini öngörüyoruz.

Türkiye’de jet yakıtı tüketiminin 
ise yüzde 90’dan fazlası üretim ile 
karşılanıyor. İstanbul’da yapımı 
devam eden Yeni Havalimanı’nın 
2018’den itibaren jet yakıtı talebini 
artıracağı öngörülüyor. STAR Rafineri, 
yıllık 1,6 milyon ton jet yakıtı üretim 
kapasitesi ile, jet yakıtı ihtiyacının 
tamamen yurt içinden sağlanmasına 
katkıda bulunacak.

Ayrıca, Türkiye’nin  yaklaşık 3,5 
milyon ton LPG tüketimi var. Yaklaşık 
700 bin tonu üretiliyor. Şu an yüzde 80’i 
ithal ediliyor, STAR devreye girdiğinde 
ise ithalat miktarı yüzde 70’e düşecek.

Bir yanda 6 milyar dolarlık dev bir 
yatırım, diğer yandan Avrupa’da 
dizel yakıtlara getirilmeye başlayan 
yasaklar var. Bu yasaklar, sizin yatırım 
ve ürünlerinizi etkiler mi?
STAR Rafineri’nin ana hedeflerinden 
biri petrokimya hammaddesi üretmek 
olsa da, önemli oranda dizel, jet yakıtı 
ve LPG üretimi planlanıyor. Rafineri 
konfigürasyonu yapılırken, Türkiye’nin 
ileriye yönelik ihtiyaçları göz önüne 
alındı. Türkiye’de dizele ciddi bir eğilim 
var. Benzin ile dizel tüketim oranı 20 yıl 
önce 1’e 2 iken, şimdi 1’e 10 civarında. 
Dizel yakıttan vazgeçilmesinin ve yeni 
teknolojilere yer bırakmasının çok 
yakın bir projeksiyon olmadığını, oran 
olarak dizel kullanımının özellikle 
taşımacılık sektöründe uzun süre daha 
baskın olacağını öngörüyoruz.

T

2018 Eylül ayında üretime 
başlaması planlanan 
STAR Rafineri, ciddi cari 
açık veren akaryakıt ve 
petrokimya sektörüne 
adeta ilaç olacak. Cari 
açığın yıllık yaklaşık 1,5 
milyar dolar azalmasına 
katkı sağlayacak olan tesis, 
petrokimya alanında da 
yeni yatırımlara öncülük 
edecek. STAR Rafineri 
Genel Müdürü Mesut Ilter, 
STAR Rafineri’nin kuruluş 
misyonunda, Türkiye’nin 
ihraç ettiği değil, ithal 
ettiği ürünleri üretme 
olduğunu söylüyor.

1000
KIŞI

STAR Rafineri’nin  
Sağlayacağı İstihdam
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Elektrikli araç artış oranının çok 
fazla olmadığı, sadece Türkiye’de değil, 
Avrupa’da da böyle bir altyapı olmadığı 
görülüyor. Batarya teknolojilerinin 
maliyeti çok yüksek, ilk yatırım maliyeti 
çok fazla. Üstelik tek şarj ile kat 
edilebilecek mesafeler limitli.

Fosil yakıt kullanan araçların yerine 
elektrikli araçlar konulunca, ihtiyaç 
duyulacak olan elektriğin üretilmesi 
gerekecektir. Bu elektrik yenilenebilir 
kaynaklardan üretilemeyecektir. Zira 
Türkiye’de yenilenebilir enerji üretim 
oranı yüzde 15 ve yine fosil yakıtlardan 
veya nükleer enerjiden yararlanmak 
gerekecektir. Dolayısıyla petrol sektörü 
için 2040’lara kadar sadece Türkiye için 
değil, tüm dünya için ciddi bir değişim 
beklemiyoruz.

Petrokimya sektöründe çalışacak 
personelin belirli standarda 
ve tecrübeye sahip olması 
gerekiyor. Personel sürecini nasıl 
yönetiyorsunuz? STAR Rafineri, tam 
kapasite çalıştığında ne kadarlık bir 
istihdam yaratacak?
STAR Rafineri inşaat aşamasında 
Aralık ayında en üst noktaya çıktı 
ve sahada yaklaşık 19 bin 500 kişi 
çalıştı. Bu sayıya işveren, danışman, 
ana yüklenici ve alt yüklenici firma 
çalışanları dahil.

Tesis üretime başladığında ise 
yaklaşık bin civarında çalışanı olacak.

2017 yılı başında 190 olan çalışan 
sayımız 4 kat artarak 800’e ulaştı. 
2018’in ilk aylarında bu sayıyı yaklaşık 
1000’e çıkarak işletme kadromuzu 
tamamlanmış olacağız.

Personel alımları devam ediyor. 
Nitelikli bir işgücüne sahip olabilmek 
için oldukça titiz bir seçme ve 
yerleştirme süreci yürütüyoruz.

İnsan Kaynakları taraması ile 
sektörde benzer deneyimi olan ve 
istenen teknik bilgi ve becerilere 
sahip adaylar tespit edilerek, önce 
bir aday havuzu oluşturuluyor. 
Aranan nitelikleri karşılayan adaylar, 
yapılan mülakatlardan sonra 
elektronik ortamda Koç Üniversitesi 
tarafından geliştirilen iki aşamalı bir 
değerlendirme testine tabi tutuluyor. 
Testi başarıyla geçen adaylar, 
yetkinlik bazlı mülakata alınıyor ve 
bu aşamayı da geçen adaylar ilgili 

teknik departmanların amirleriyle 
teknik mülakata giriyor. Tüm bu süreci 
başarıyla tamamlayan adaylara iş 
teklifi yapılıyor.

Sektörde deneyimli, bilgi ve 
beceri düzeyi açısından nitelikli 
personel istihdamı bizim için hem 
üretim kalitesi ve sürekliliği, hem iş 
sağlığı ve güvenliği açısından çok 
önemli. Ancak işletme ve bakım 
ekiplerinde ve laboratuvarda 
çalışmak üzere deneyimlilerin yanı 
sıra yetiştirilmek üzere alınan ve STAR 
Eğitim Merkezi’nde yaklaşık 6 aylık 
teknik eğitime tabi tutulan deneyimsiz 
personel alımımız da devam ediyor.

Endüstri 4.0 ve otomasyon 
sistemlerinin yaygınlaştığı bir çağda, 
STAR Rafineri, sahip olduğu altyapı ve 
teknoloji ile fark yaratıyor mu?
Henüz, Endüstri 4.0 aşamasında 
olmamakla birlikte, STAR Rafineri’nin 
mühendislik tasarımı aşamasında 
üretim verimliliği sağlarken aynı 
zamanda çevrenin bir bütün olarak en 
iyi şekilde korunmasını sağlayacak “En 
İyi Mevcut Teknikler” (Best Available 
Techniques) esas alınmıştır.

Gerektiğinde üretim esnekliği 
sağlayacak ve enerji verimliliğinde 
üst seviyede bir tasarım modeli 
benimsenmiştir.

Türkiye’de ilk defa STAR Rafineri 
tarafından IRIS Sistemi (Integrated 

STAR, PETROKİMYADA 
YENİ YATIRIMLARA 
ÖNCÜLÜK EDECEK
STAR’ın üretime başlamasıyla 
birlikte Türkiye’de ilk petrokimya 
rafineri entegrasyonun 
kurulacağını söyleyen STAR 
Rafineri Genel Müdürü Mesut 
İlter, petrolün bileşenlerine 
ayrıldığında ortaya çıkan benzin 
ara maddesinin petrokimya 
sanayisinin ana hammaddesi 
olduğunu belirterek şöyle devam 
ediyor: “STAR Rafineri, petrokimya 
sektörünün hammadde ihtiyacını 
da garantiye alıyor. Petrokimya 
sektörü hammaddesinin yüzde 
95’ini ithalat yoluyla karşılıyor. 
Bizim ürettiğimiz bazı ara ürünler 
petrokimyada hammadde 
olarak kullanılacağı için ithalatı 
azaltacak. Hemen yanıbaşımızda 
kurulu Petkim'in hammaddesini 
üreteceğiz ve Türkiye’de ilk 
petrokimya rafineri entegrasyonu 
kurulmuş olacak. Petrokimyanın da 
dışa bağımlılığı azaltılmış olacak. 
Ayrıca oluşacak ürün fazlamız, 
petrokimya tesisinin orta vadede 
ilave yatırımlarla büyümesine 
olanak sağlayacak. Socar’ın da bu 
konuda açıklamaları olmuştu.”
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Refinery Information System) 
kullanılacaktır. Bu sistem anlık bilgiyi 
öngörülerimiz ve hayal gücümüz 
doğrultusunda yorumlayan (satış, 
envanter takip, iş güvenliği istatistikleri, 
vb)  “karar destek sistemi”miz olacaktır.

IRIS haricinde uygulayacağımız 
Varlık Yönetim Sistemi, Proje Yönetimi 
Sistemi, Proses Emniyeti, Laboratuvar 
Altyapısı, Kalite Yönetim Sistemi gibi 
yönetim sistemlerimiz, Endüstri 4.0’ın ilk 
adımları olacaktır. Türkiye’de ilk defa bu 
kadar karmaşık bir sistem, aynı anda ve 
kısa bir sürede kurulacaktır.

Kimya tesisleri, en çok çevre koşunda 
endişe yaratıyor, çevre konusunda ne 
gibi yatırımlar yapıldı veya yapılacak?
STAR Rafineri’de ulusal mevzuatın 
gerekliliklerinin sağlanmasının yanı 
sıra;  Uluslararası Finans Kurumu (IFC) 
standartları ve Avrupa Birliği’nin ilgili 
direktifleri de uygulanmakta olup, 
tesisin tasarımı sırasında çevresel 
etkilerin en aza indirilmesi yönünde 
33 adet En İyi Mevcut Teknoloji ve 
Teknikler de esas alındı. Bu kapsamda; 
hava, atık su, gürültü başta olmak 
üzere çevresel emisyonların ünite 
bazında kontrolü, izlenmesi, doğal 
kaynakların ve enerjinin verimli 
kullanılarak emisyonların asgari 
düzeyde sınırlandırılması ve atıkların 
etkin yönetilmesi şirketimizin başlıca 
hedefleri arasındadır.

Tesisimizde;  gerek yakıt kaynağı 
olarak fuel-oil yerine doğalgazın ve 
rafineri gazının tercih edilmiş olması, 
gerek rafineri gazı eldesi sırasında 
amin yıkama faaliyeti sonucu hidrojen 
sülfitlerin giderilmesi ile özellikle 
SOx emisyonlarının azaltılması 
hedeflenmiştir.

Aynı şekilde, yüksek kapasiteli 
atık su arıtma tesisi ile ünite rafineri 
proseslerinden kaynaklı tüm sınai ve evsel 
atık suların,  gemilerden gelecek sintine 
ve evsel atık suların arıtılması ve sektörel 
eşik değerlerin ihtiyatlı şekilde sağlanarak 
sürekli izlenmesi söz konusu olacaktır.

İnşaat sürecinde ise, aralarında 
özellikle denizde bulanıklığın 
giderilmesine dönük silt perdesi 
(bulanıklık perdesi) uygulaması ve 
Dokuz Eylül Üniversitesi desteği ile 
Nemrut Körfezi’nde denizel izleme 
faaliyetlerinin yer aldığı çeşitli 
uygulamalarla da, bölgede pek çok 
örnek çalışmayı hayata geçirmiş 
bulunmaktayız.

Rafinerimizin tasarlanma 
aşamasında faaliyetlerinin yakın 
çevredeki diğer endüstriyel kuruluşlarla 
birlikte hava kalitesine toplam etkisi de 
göz önünde bulundurulmuştur. Proje 
sahası merkezi alınarak 20x21 km’lik 
bir alan için yürütülen hava kalitesi 
modellemesi çalışmalarımız,  
tesisin azami kapasite koşullarında 
dahi olası etkilerinin oldukça düşük 
olacağını ve insan sağlığına zarar 
vermeyeceğini göstermiştir.

1,5
MILYON TON

STAR Rafineri’nin 
Yıllık Üreteceği 

Nafta miktarı

6 
MILYAR DOLAR
STAR Rafineri’nin 
Yatırım Maliyeti

10
MILYON TON
STAR Rafineri’nin 
Yıllık Ham Petrol 
İşleme Kapasitesi

1,5 
MILYAR DOLAR

STAR Rafineri’nin  
Cari Açıkta Sağlayacağı 

Yıllık Tasarruf

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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KIŞISEL VERILERIN KORUNMASI KANUNU  
IŞVERENE HANGI SORUMLULUKLARI YÜKLÜYOR?

vrupa Birliği’ne uyum 
çalışmaları kapsamında 
Anayasa’da yer bulan 
Kişisel Verilerin Korunması 
Hakkı ile, kişilere ait 

isim, adres, TC kimlik numarası, 
telefon numarası gibi kişilerin teşhisini 
sağlayan veriler kanun kapsamına 
alındı. 2016 yılında da Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu olarak yürürlüğe 
girdi. Böylelikle, kişisel verilerin 
kaydedilmesine, depolanmasına 
veya muhafaza edilmesine kadar her 
işlemin kanuna uygun olarak yapılması 
gerekiyor. Bu bilgi veya verilerin şirket 
kayıtlarında yer alması ve kullanılması 
suretiyle, neredeyse her şirket, yönetici 
veya çalışan KVKK hükümleri uyarınca 
yükümlülüklerle karşı karşıya. 

Kanun, en küçüğünden en 
büyüğüne tüm şirketleri ve sektörleri 
yakından ilgilendiriyor. Çünkü her 
şirket kendi çalışanlarına ait kişisel 
verileri saklayıp kullandığı için kanun 
kapsamında görülüyor. Kişinin 

verilerin işlenmesi, kaydedilmesi veya 
kullanılması için açık onay veya rızasının 
alınması gerekiyor.

Aksi halde şirketlere yüksek 
tutarlı idari ve adli para cezaları 
uygulanabilecek. Bunun takibi için de 
Ocak 2017 tarihinde dokuz üyeden 
oluşan bağımsız ve özerk Kişisel Verileri 
Koruma Kurulu oluşturuldu. 

Kurul’un 1,000,000 TL’ye kadar 
varan idari para cezası verme yetkisi 
bulunuyor. Cezalar, bir yıldan dört yıla 
kadar çıkıyor. 

NET OLMAYAN UYGULAMALAR VAR
Kanunun çıkmasının ardından uzun bir 
süre geçmesine rağmen, kişisel verilerin 
korunması kapsamında, işverenler 
bakımından net olmayan konular 
bulunuyor. Bunlardan biri de çalışanlara 
ait kişisel bilgiler. İş ilişkisi çerçevesinde 
işverenin bilgi edinme hakkı ile çalışanın 
özel yaşam hakkı karşı karşıya gelebiliyor. 

Yargıtay, kararlarında genel olarak 
işverenin çalışana iş ilişkisi dahilinde 
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Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu, 
2016 yılında yürürlüğe 
girmiş olsa da 
şirketlerin gündemini 
meşgul etmeye devam 
ediyor. Çünkü çoğu 
şirket ve çalışan kendi 
yükümlülüklerinden 
haberdar değil. Fakat 
1 Ocak 2018 itibarı ile 
yürürlüğe giren “Kişisel 
Verilerin Silinmesi, 
Yok Edilmesi veya 
Anonim Hale Getirilmesi 
Hakkında Yönetmelik” 
cezai yaptırımları da 
beraberinde getiriyor. 

sağladığı bilgisayarlar üzerinde 
işverenin kapsamlı bir inceleme ve 
denetim yetkisi bulunduğunu kabul 
ediyor. Yargıtay’a göre, işveren bu 
bilgisayarlarda iş dışı faaliyetlerin yapılıp 
yapılmadığını, işverene hakaret içerikli 
yazışmaların bulunup bulunmadığını 
kontrol edebilir. Burada önemli olan, 
bu denetimlerin yapılabilmesi için 
işçinin önceden rızasının alınmış 
olması. Bilgi güvenliği taahhütnamesi 
veya iş yeri disiplin yönetmeliği gibi 
şirket iç yönetmeliklerini imzalayarak 
işveren tarafından hazırlanmış kural 
ve kısıtlamalar hakkında yeterince 
bilgilendirilen çalışanların, kurumsal 
e-posta hesapları üzerinden 
gerçekleştirdikleri kişisel yazışmaları 
işveren tarafından incelenebilir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
Büyük Dairesi de, işyerinde ofis 
kullanımına tahsisli aletlerin kişisel 
işler için kullanılmasını yasaklıyor. 
Fakat yönerge, çalışanların 
iletişimlerinin işveren tarafından 
izlenebileceğine dair açık bir hüküm 
içermemesi karışıklık yaratıyor. 

Bu nedenle şirketlerin kanun 
karşısında mevcut durumunu, 
varsa eksikliklerini belirleyip, bu 
doğrultuda da şirketi mevzuata 
uyumlu hale getirmesi ve çalışanlarını 
da bilgilendirmesi gerekiyor. Şirket 
iç yönetmeliğinin hazırlanması, 
çalışanların inceleme için önden 
rızasının alınması ve dolayısıyla 
çalışanın inceleme hakkının şartlarını 
ve kapsamını kabul etmiş olması, 
oluşabilecek ihtilafların giderilmesi için 
büyük önem taşıyor. 

BİLGİLER ANONİM HALE GETİRİLMELİ
Diğer yandan 1 Ocak 2018 itibarı 
ile yürürlüğe giren ‘Kişisel Verilerin 
Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale 
Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’ gereği 
kişilere ait kişisel veri bulunduran tüm 
kamu ve özel kurumlar, bulundurdukları 
kişisel verileri silme, yok etme veya 
anonim hale getirmek zorunda. 
Kurumlar, verilerin silindiğine, yok 
edildiğine veya anonim hale getirildiğine 
ilişkin kayıtları üç yıl muhafaza edecek. 
Kişisel veriyi korumayı amaçlayan  
imha süreçlerinin hukuki ve teknik 
önlemler alınarak ve sistemler  
kurularak yönetilmesi gerekiyor.

Kişinin verilerin işlenmesi, kaydedilmesi 
veya kullanılması için açık onay veya 
rızasının alınması gerekiyor. Aksi halde 
idari ve para cezaları uygulanabilecek.
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ürkiye Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk Derneği 
(KSSD) öncülüğünde 
şirketlerin, insan kaynaklı 
ya da doğal sebeplerle 

ortaya çıkan herhangi bir afete karşı 
hazırlıklı olmalarını desteklemek amacı 
ile 2013 yılında oluşturulan Sağlam 
KOBİ projesi, kısa sürede uluslararası 
bir yapıya büründü. 

CBi oluşumunda küresel ölçekte 
Sağlam KOBİ uygulamasından ilham 
alındığını söyleyen KSSD Başkanı 
Serdar Dinler,  “Üç yıldır devam 
eden başarılı projedeki çıktıların 
Meksika ve Filipinler’den başlayarak 
özellikle eğitim içeriği, araçlar ve 
danışma kurulu formatlarımızın UNDP 
aracılığıyla kalkınma vizyonuna sahip 
diğer ülkelere teknik uzmanlık transferi 
olarak yayılması bizler için gurur 
kaynağıdır” diyor.

Sağlam KOBİ Projesi; UPS Vakfı, 

Dünya Ekonomik Forumu, Amerikan 
Ticaret Odası, Türkiye Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk Derneği, UPS Türkiye 
iş birliği hay ve yerel paydaşların 
desteğiyle hayata geçirildi. Sağlam 
KOBİ, şirketlerin, insan kaynaklı ya da 
doğal sebeplerle ortaya çıkan herhangi 
bir afete karşı hazırlıklı olmalarını 
desteklemek amacı ile eğitimler ve 
bilgilendirme faaliyetleri düzenleyen 
bir kurum. Eğitimler ve online 
araç kiti ile firmaların karşılaşması 
olası tehlikelere karşı çalışanlarını, 
ürünlerini, verilerini ve markalarını 
korumaya yönelik adımlar atmalarını 
sağlıyor. Bugüne kadar düzenlenen 
56 eğitimde 10 binden fazla kişiye 
ulaşıldı. Çok taraflı bir paydaş ilişkisi 
ile kurgulanan proje kapsamında, 
Türkiye’deki farklı aktörler ortaklığında 
yaygınlaştırılması ve iş dünyası 
bünyesinde kapsamlı bir afet 
koordinasyon planının hazırlanması 

TAFET VE ACIL 
DURUMLARDA 
KÜRESEL 
STANDARTLAR 
OLUŞUYOR
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yolunda bilgi alışverişinde bulunmak 
amacı ile bir “Danışma Kurulu” 
oluşturulmuş. Danışma Kurulu 
kamu kurumları, özel sektör ve sivil 
toplum kuruluşlarını temsil eden 32 
kurumdan oluşuyor. Sağlam KOBİ'nin 
Küresel İş Bölümü Girişimi ağına 
katılarak, sadece afete hazırlık süreci 
değil, aynı zamanda müdahale ve 
iyileştirme süreçlerinde de aktivite 
yapıp rol almaya başladığını söyleyen 
Serdar Dinler,  CBi ile birlikte Sağlam 
İşletmeler Platformu’nu kurarak afete 
dayanıklı bir toplum yaratmak için etki 
alanını daha da büyütme ve geliştirme 
rolünü üstlendiğine dikkat çekiyor.

SAĞLAM İŞLETMELER PLATFORMU
CBi-Connecting Business inisiyatifi 
(Küresel İş Bölümü Girişimi), özel 
sektörün bütüncül katılım talebini 
karşılayan, daha dirençli topluluklar 
oluşturmayı hedefleyen ve insani 
mağduriyetleri hafifletmek için talep 
odaklı ve aralarında özel sektör ve 
devletlerin de olduğu çok paydaşlı 
özel bir girişim olarak biliniyor. 
GCi’nin liderliğini de Birleşmiş 
Milletler yürütüyor.

CBi’nin Türkiye’deki yeni oluşumu 
Sağlam İşletmeler Platformu, afet risk 
yönetimi sürecinde afet risklerinin 
azaltılması, acil durum hazırlığı, 
müdahale ve iyileştirme aşamalarında 
Türkiye’deki özel sektör, sivil toplum, 
uluslararası organizasyonlar ve kamu 
kurumlarıyla iş birliğini güçlendirmek ve 
özel sektörün afet risk yönetimi sürecine 
katılımını teşvik etmek amacıyla bilimsel 
araştırmalar ve bu araştırmaların 
sonuçlarına dayanan çeşitli yayınlar 
yapmak, medya ile ilişkiler kurmak, 
iş birliği yaptığı 
kuruluşlarla çalışma 
grupları oluşturmak 
gibi etkinlikler 
yapmayı planlıyor.

KSSD Başkanı Serdar Dinler, “CBi 
ağında, Sağlam KOBİ projesi yanı sıra 
Sağlam İşletmeler Platformu ile sadece 
KOBİ'lerin değil, özel sektörün ve büyük 
şirketlerin ve işletmelerin de etki alanına 
alınması amaçlanıyor” diyor. 

KİPLAS DA CBİ’DE ROL ALIYOR
Kimya Sektörü Afetlere Hazırlık Sistemi 
Projesi kapsamında geliştirdiği  

KİM-AHS Yazılımı ile başarılı çalışmalara 
imza atan KİPLAS (Türkiye Kimya Petrol 
Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri 
Sendikası), Sağlam KOBİ Projesi 
Danışma Kurulu’nda da aktif rol 
oynuyor. Birleşmiş Milletler faaliyetleri 
desteğinde çalışmalarını yürüten CBi 
ağında KİPLAS da aktif roller üstlenerek 
etkinliğinin artırılması doğrultusunda bir 
projeksiyon geliştiriyor.

KİPLAS daha önce, Kimya Sektörü 
Afetlere Hazırlık Sistemi 
Projesi kapsamında 
düzenlenen seminerler, 
eğitimler ve saha 
ziyaretleri ile 100’e yakın 

firmaya ulaşılarak kimya sektöründe afet 
ve acil durum planlarının hazırlanması 
konusunda bir yol gösterici olan 
“Afetlere Hazırlık Yazılımı” firmaların 
kullanımına sunmuştu. İstanbul’da 
kimya sektöründe faaliyet gösteren 50 
firmaya yerinde uygulanan yazılımın 
içeriği ve kullanımı hakkında ilgili kişilere 
eğitim verildi ve yazılım portalı kullanımı 
ile ilgili 8 adet eğitim gerçekleştirdi. 

Global Compact ile küresel çapta Sürdürülebilir Kalkınma 
direktifleriyle tanışan iş dünyası,  şimdi de Küresel Iş Bölümü 
Girişimi (CBi) ile afet riskleri ve acil müdahalede küresel standartları 
yakalamaya çalışıyor. Türkiye’nin aktif rol aldığı ve 13 ülkede 
faaliyetlerini sürdüren CBi, acil durum öncesi, sırasında ve sonrasında 
stratejik ve bütünsel olarak özel sektör ile iletişime girerek, tepkinin 
ölçeğini ve etkililiğini koordineli bir biçimde arttırıyor. 



ÇEVRE

BAZI ZARARLI 
KIMYASALLARIN 
IHRACAT VE 
ITHALATI 
HAKKINDA 
YÖNETMELIK 
GELIYOR!

vrupa Birliği’ne uyum 
çerçevesinde, Çevre Faslı 
kapsamında ülkemizde 
uyumlaştırılması 
öngörülen kimyasallar 

mevzuatı arasında, 649/2012/EC 
sayılı Zararlı Kimyasalların İhracat ve 
İthalatına İlişkin AB Tüzüğü (PIC Tüzüğü) 
yer almaktadır. Söz konusu Tüzük, 
Rotterdam Sözleşmesi’nin Avrupa Birliği 
düzeyindeki uygulaması olup, tüm üye 
ülkeler, sözleşmeye taraf ülkeler ve diğer 
ülkelerde uygulanmaktadır. 

Bazı Tehlikeli Kimyasallar ve Pestisitlerin 
Uluslararası Ticaretinde Ön Bildirimli 
Kabul Usulüne Dair Rotterdam 
Sözleşmesi’nin amacı;
• Kimyasalların özelliklerine ilişkin bilgi 
alışverişini kolaylaştırmak,
• İthalatı ve ihracatıyla ilgili ulusal karar 
verme sürecini oluşturmayı sağlayarak, 
bu kararları taraflara duyurmak; 
• Bazı tehlikeli kimyasalların, insan 
sağlığına ve çevreye verebilecekleri 
olası zararlardan korunmayı ve bu 
tür kimyasalların çevreyle uyumlu bir 
biçimde kullanılmalarını teminen, 
uluslararası ticaretinde taraflar 

arasında paylaşılmış sorumluluğu ve 
iş birliği çabalarını artırmaktır.

1998 yılında imzaya açılan ve 
2004 yılında taraf olan ülkeler için 
yürürlüğe giren Rotterdam Sözleşmesi 
çerçevesinde, Birleşmiş Milletler 
Gıda ve Tarım Örgütü ile Birleşmiş 
Milletler Çevre Programı tarafından 
müştereken yürütülen Ön Bildirimli 
Kabul [Prior Informed Consent-(PIC)] 
usulüne göre, hükümetler çevre ve 
insan sağlığını koruma nedeniyle bir 
kimyasalı yasaklamak veya büyük 
ölçüde kısıtlamak için aldıkları 
düzenleyici faaliyetler dahilinde diğer 
ülkelere kimyasalların ihracatından 
önce İhracat Ön Bildirimi yapmak 
zorundadırlar.

Rotterdam Sözleşmesi Türkiye 
tarafından 10 Eylül 1998 tarihinde PIC 
Sözleşmesi Diplomatik Konferansı’nda 
imzalanmıştır. 21 Eylül 2017 tarihinde 
Türkiye’nin de onay belgesini tevdi 
etmesi ile bugün itibariyle Rotterdam 
Sözleşmesi’ne taraf olan ülke sayısı 
büyük bir katılım ile 159’a ulaşmıştır. 
Türkiye için Rotterdam Sözleşmesi'ne 
taraf olma süreci 20 Aralık 2017 tarihinde 
yürürlüğe girdi. 

Bazı Zararlı Kimyasalların Ihracat ve Ithalatı Hakkında Yönetmelik, zararlı kimyasal maddelerin insan 
sağlığı ve çevreyi tehdit etmeden daha güvenilir bir biçimde taşınması ve kullanılmasını sağlayacak.
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Zararlı Kimyasalların İhracat ve İthalatına 
İlişkin AB Tüzüğü’nün Uygulanması için 
Teknik Destek Projesi - PIC Projesi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, zararlı 
kimyasalların insan sağlığı ve çevrede 
yarattığı problemlere ilişkin ulusal ölçekte 
bilinç ve farkındalığın artırılmasına 
yönelik olarak zararlı kimyasalların ithalat 
ve ihracat usul ve esaslarını belirlemek 
ve bu kimyasalların ithalatı ve ihracatına 
ilişkin AB Tüzüğü’nün uyumlaştırılması 
için iki yıl süren bir AB projesini 5 Kasım 
2015 tarihinde başlatmıştır ve söz konusu 
Proje 26 Ekim 2017 tarihinde yapılan 
kapanış semineri ile tamamlanmıştır.

Proje süresince gerçekleştirilen 
faaliyetler çerçevesinde, hem ülkemizde 
insan sağlığı ve çevrenin korunması 
amacıyla yasaklanan kimyasal 
maddelerin hem de küresel antlaşmalara 
konu olan ve özellikle Avrupa Birliği 
Üye Devletleri başta olmak üzere diğer 
ülkelerce yasaklanmış olan endüstriyel 
ve tarımsal alanlarda kullanılan kimyasal 
maddelerin ihracatında, 150’yi aşkın 
ülkenin kullanmakta olduğu Ön Bildirimli 
Kabul Sistemi'nin ülkemizde uygulanması 
için paydaşların kurumsal kapasitelerinin 
artırılması hedeflenmiştir. 

En önemli çıktısı olacak Ön Bildirim 
Kabul Sistemi'nin uygulanmasıyla 
birlikte uluslararası ticarette yasaklanmış 
kimyasal maddelerin yasa dışı trafiğinin 
önlenmesinin yanında, ithalat ve ihracat 
sırasında kimyasalların zararlarına 
ilişkin bilgiler içeren etiket ve güvenlik 
bilgi formları sayesinde, bu kimyasal 

maddelerin insan sağlığı ve çevreyi 
tehdit etmeden daha güvenli bir biçimde 
kullanılması sağlanacaktır.

Bazı Zararlı Kimyasalların İhracat ve 
İthalatı Hakkında Yönetmelik Taslağı  
(PIC Yönetmeliği)
Sanayicilerin söz konusu kimyasal 
maddelere ilişkin ihracat ve ithalat 
işlemlerinde tabi olacağı mevzuat,  
proje kapsamında hazırlanan “Bazı 
Zararlı Kimyasalların İhracat ve İthalatı 
Hakkında Yönetmelik” olacaktır. 

Bu Yönetmeliğin amaçları  
şu şekildedir:
• Uluslararası Ticarette Bazı Zararlı 
Kimyasallar ve Pestisitlere yönelik Ön 
Bildirimli Kabul konusunda Rotterdam 
Sözleşmesi'nin Uygulanması;
• Zararlı kimyasalların uluslararası 
ticaretinde insan sağlığını ve çevreyi 
potansiyel zararlardan korumak üzere 
ortak sorumluluğu ve iş birliğine dayalı 
çabaları teşvik etmek;
• Zararlı kimyasalların çevreye uygun 
kullanımına katkıda bulunmak.

Bu Yönetmelik; Sözleşme 

Türkiye’nin de onaylaması ile 
Rotterdam Sözleşmesi’ne taraf olan 
ülke sayısı 2018 yılında 159’a ulaştı.

57

150+
Ön Bildirim Kabul 

Sistemi'ni kullanan 
ülke sayısı



• İhraç edilmek istenen kimyasala 
ilişkin ilgili mevzuatın dolayısıyla 
sınıflandırmasının değişmesi durumunda 
yeni bir ihracat bildirimi hazırlayarak 
Bakanlığa göndermek,
• Bakanlığı her yılın ilk çeyreğinde (1 Ocak-
31 Mart) ihraç veya ithal edilen miktar 
konusunda bilgilendirmek,
• İthalatı yapan her bir özel veya tüzel 
kişinin isim ve adreslerini Bakanlığa 
bildirmek,
• Talep üzerine Bakanlığa ek bilgi sağlamak.

İhracatının yapılması planlanan 
kimyasallar için Bakanlıkça belirlenen 
usul ve esaslar gereğince etiketleme ve 
ambalajlama hükümleri uygulanacaktır. 
Uygun olduğu takdirde bu yönetmelikte 
listelenen kimyasalların farklı iklim 
koşullarındaki de dahil olmak üzere son 
kullanma ve üretim tarihlerinin etikette 
belirtilmesi, ihracatı sırasında Güvenlik 
Bilgi Formlarının söz konusu kimyasalla 
birlikte verilmesi, etikette ve güvenlik 
bilgi formunda yer alacak bilgilerin hedef 
ülkenin veya bölgenin resmi dil veya 
dillerinde hazırlanması gereklidir.

Bilgi Paylaşımı ile ilgili olarak,  
Bakanlık yönetmeliği kapsamındaki 
kimyasallara ilişkin;
• Bilimsel, teknik, ekonomik ve yasal 
bilginin paylaşılmasını,
• Yasaklama veya büyük ölçüde 
kısıtlamaya dair tedbirlerin kamunun 
erişimine açık hale getirilmesini,
• Yasaklama veya büyük ölçüde 
kısıtlamaya dair tedbirlerle ilgili bilgilerin 
sözleşmeye taraf olan veya diğer ülkelere 
doğrudan ya da sekretarya vasıtasıyla 

kapsamında ön bildirimli kabule 
tabi kimyasallar (PIC Prosedürü) ile 
yasaklanmış veya ciddi ölçüde kısıtlanmış 
kimyasalları kapsamaktadır.

Söz konusu Yönetmelik, uyuşturucu 
maddeler ve psikotropik ilaçlar, 
radyoaktif maddeler ve müstahzarlar, 
atıklar, kimyasal silahlar, gıda, gıda katkı 
maddeleri, hayvan yemleri, genetik yapısı 
değiştirilmiş organizmalar ile beşeri 
tıbbi ürünler ve veterinerlik tıbbi ürünleri 
kapsamamaktadır.

Yönetmelik Ekleri:
• Ek-1: İhracat Bildirimine Tabi 
Kimyasallar Listesi
• Ek-2: Ön Bildirimli Kabul (ÖBK) Usulü ve 
Açık Onaya Tabi Kimyasallar Listesi
• Ek-3: İhracat Bildirim İçeriği
• Ek-4: İhracat Bildiriminin Alındığının 
Bildirimine Yönelik Form
• Ek-5: Bildirimlere Yönelik  
Bilgi Gereklilikleri
• Ek-6: İhracat Yasağına Tabi Kimyasallar

Yönetmelik kapsamındaki İhracat 
Bildirimi'ne yönelik ihracatçı/ithalatçı 
yükümlülükleri:
• Planlanan ihracat tarihinden en geç 
35 gün öncesinde Bakanlığa bildirimde 
bulunmak,

iletilmesini sağlamakla görevlidir.
Bu yönetmeliğin amaçları 

doğrultusunda; Yönetmeliğin Ek-3’ünde 
ve Ek-5’inde belirtilen bilgiler, güvenlik 
bilgi formlarındaki bilgiler, Kimyasalların 
üretim ve son kullanma tarihi, 
kimyasallara dair zarar sınıflandırması, 
riskin doğası ve ilgili güvenlik önerileri 
dahil olmak üzere tedbir önerilerine 
ilişkin bilgi, toksikolojik ve ekotoksikolojik 
testlerin özet sonuçları, kimyasal içeriği 
boşaltılmış ambalajların elleçlenmesine 
ilişkin bilgiler gizli olarak kabul 
edilemeyecektir.

Bakanlık, Yönetmelik eklerinden 
olan Ek-1 ve Ek-2 listelerini en az yılda bir 
kez gözden geçirecektir. Bir kimyasalın 
insan sağlığı ve çevreyi korumak amacıyla 
bitki koruma ürünü, biyosidal ürün veya 
sanayi kimyasalı kategorilerinden en az 
birinde ülke içinde yasaklanması veya 
büyük ölçüde kısıtlanmasına ilişkin 
tedbir alınması durumunda, o kimyasal 
bu yönetmeliğin Ek-1’indeki listeye dahil 
edilecektir, bir kimyasalın insan sağlığı 
ve çevreyi korumak amacıyla Kalıcı 
Organik Kirleticilere İlişkin Stockholm 
Sözleşmesi’nin yasaklamaya dair ekine 
dahil edilmesi durumunda o kimyasal 
ihracatı yasak olan kimyasalların 
bulunduğu bu yönetmeliğin Ek-6’sındaki 
listeye dahil edilecektir. 

Bu yönetmelik hükümlerinin 
yürütülmesinde, mevzuata dayalı olarak 
görev alanlarına giren hususlarda; 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Sağlık 
Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
ve Ekonomi Bakanlığı yetkili olacaktır. 
Ayrıca denetimler, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından 2872 sayılı Çevre 
Kanunu çerçevesinde gerçekleştirilecek, 
yönetmeliğe aykırılık halinde ise 2872 
sayılı Çevre Kanunu’nun 13'üncü 
maddesi ve 20'nci maddesinin birinci 
fıkrasının (y) bendi doğrultusunda idari ve 
cezai yaptırımlar uygulanacaktır.

ÇEVRE
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1998
Rotterdam 
Sözleşmesi ülkeler 
için imzaya açıldı.

2004
Rotterdam Sözleşmesi, 
taraf olan ülkeler için 
yürürlüğe girdi.

2017
Türkiye, onay 
belgesini tevdi ederek, 
sözleşmeye taraf oldu.

Rotterdam Sözleşmesi’ne 
uyumlaşmış bir yapı ve PIC 
Yönetmeliği’nin Türkiye’de 
kimyasal güvenliğinin 
iyileştirilmesine katkı 
sağlayacağı düşünülüyor. 

Maliyetler açısından;
• Firmaların karşılaşacağı maliyetlerin ihmal edilebilir 
düzeyde düşük olduğu,
• Bu mevzuatın herhangi bir kimyasalın yasaklanması 
ve/veya kısıtlanmasını içermediğinden teknoloji 
değişikliği gerektirmeyeceği,
• Alışma/geçiş sürecinde oluşacak idari maliyetlerin, 
firmaların hali hazırda uyumlu olmakla yükümlü 
olduğu mevzuatın uygulanması çerçevesinde 
karşılanabileceği,
• İhracat bildirimlerinin hazırlanması ve sunulmasına 
harcanacak zaman yükünün, firma operasyonları ve 
kar-ciro oranları gözetilerek ek maliyet getirmeyeceği, 
• Kamuya maliyetlerin ihmal edilebilir düzeyde 
olduğu; uyumlaşma sürecinin, kamu kurumları 
arasındaki hali hazırda devam eden kurumlar arası 
iletişim ve yapılanma çerçevesinde karşılanabileceği, 
• Uyumlaşma sürecindeki en belirgin  
maliyetlerin, kurumsal kapasitenin geliştirilmesi  
için gerçekleştirilen eğitimler, bilişim  
teknolojileri yatırımları gibi nedenlerin olacağı  
ortaya koyulmuştur.

SWOT
Analizi

Güçlü Yayınlar

Fırsatlar

Tehditler

Zayıf  
Yanlar Kurumlar arası iletişim

 Kimyasallar mevzuatında 
yüksek uyum

 Türkiye'nin 
kimyasal güvenliği 
alanında uluslararası 
işbirliği katılımının 
artması  Uyum/geçiş süreci 

tamamlanana kadar mevcut 
duruma göre başvuru 
onay süreçlerinin iş akışını 
yavaşlatması

 Bakanlıklar arası 
koordinasyon kurulu 
benzeri bir yapılanmanın 
yokluğu

 Yapılanmanın 
yokluğu, KOBİ'lerin 
çalıştıkları alandaki 
bilgi düzeyinin 
yetersizliği

Rotterdam Sözleşmesi 
Türkiye tarafından 10 
Eylül 1998 tarihinde PIC 
Sözleşmesi Diplomatik 
Konferansı'nda 
imzalanmıştır. Türkiye 
için Rotterdam 
Sözleşmesi'ne taraf olma 
süreci 20 Aralık 2017 
tarihinde yürürlüğe girdi. 
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Düzenleyici Etki Analizi (RIA) sonuçlarına göre ise; Rotterdam 
Sözleşmesi’ne uyumlaşmış bir yapı ve PIC Yönetmeliği’nin uygulanması ile 
beklenen faydaların, uygulamayla birlikte gerekli olacak maliyetlerden daha 
fazla olduğu öngörülmüş, Türkiye’de kimyasal güvenliğinin iyileştirilmesi, 
kimyasal güvenliği ve kimyasalların yönetimi alanında uluslararası 
topluluklarda etkinliğin artması, beklenen faydalar olarak tanımlamıştır. 
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IŞ KAZASI SAYILARINI  
AZALTMAK ADINA SANAYI 

BÖLGELERINDE EĞITIMLER 
DÜZENLIYOR

TiSK 
MIKROCERRAHI 

VAKFI,

ürkiye’de uzuv kopmalı iş 
kazası sayısı son yıllarda 
her ne kadar azalmış 
olsa da bu kazalar 
sonrası nasıl hareket 

edilmesi gerektiği konusunda hala 
ciddi bilgi eksikliği olduğu, yaşanan 
olaylar sonrasında görülüyor. Kaza 
sonrası yapılan yanlış bir müdahale 
ya da zamanı doğru kullanamamak 
uzvun yerine dikilememesi, dikilse 
de eskisi gibi kullanılamaması 
sonuçlarını doğurabiliyor. 

TİSK Mikrocerrahi ve 
Rekonstrüksiyon Vakfı da bu konuyu 
kendisine görev edinerek, Türkiye’nin 
sanayi bölgelerinde, üretim tesislerinde, 
mavi ve beyaz yakalı çalışanlara yönelik 
bilgilendirme etkinlikleri düzenliyor.

Vakıf, geçtiğimiz günlerde Kocaeli-
Gebze Kimya İhtisas OSB ve Çerkezköy 
OSB’de yer alan firmaların temsilcilerine 
yönelik bir eğitim etkinliği düzenledi.

Etkinlikte iş kazalarını önlemeye 
yönelik yapılabilecek pratik bilgilerin 
yanı sıra, uzuv kopmalı ve mikrocerrahi 
operasyon gerektirecek kazalara nasıl 
müdahale edilmesi gerektiği uzmanlar 
tarafından paylaşıldı. 

Vakfın Yönetim Kurulu Üyesi 
Prof. Dr. Türker Özkan, replantasyon 
cerrahisinin (kopan uzuvların yerine 
dikilmesi) hastaya çok şey kazandıran 
bir girişim olduğunu vurguladı. 
Uzvunu kaybeden hastaların ciddi 
maluliyetlerle emekli olduğunu belirten 
Özkan, “SGK’nın istatistiklerine göre 
yılda yaklaşık 600 kişi iş kazası sonucu 
uzuv kaybı yaşıyor. Bu durum hasta için 
büyük bir kayıp olduğu gibi, SGK için de 
büyük bir yük oluşturuyor. Bu nedenle 
bir uzvun yerine takılması için tüm 
şartlar zorlanmalıdır” dedi. 

CERRAHLARA DA EĞİTİM  
DESTEĞİ VERİLİYOR
TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon 
Vakfı, aynı zamanda mikrocerrahi 
uygulamalara ilgi duyan ve bu alanda 
eğitim almak isteyen cerrahları İsviçre 
ve Amerika’daki eğitim merkezlerine 
gönderiyor. Aynı zamanda Türkiye’de 
benzer eğitimler veren kurslara 
katılmak isteyen cerrahlara da destek 
oluyor. Eğitimler sayesinde Türkiye’de 
yetersiz olan uzman sayısının da 
artırılması hedefleniyor.
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tecrübe eksikliği 
iş kazası riskini 

8 KAT 
artırıyor.

İş kazası  
yaşayan işçilerin 
yaş ortalaması 

27,5
İş kazalarının 

%31’ini 
el yaralanmaları 

oluşturuyor.

El yaralanmaları 

25-40 
yaş arasında 
çok daha sık 

yaşanıyor. 

Çalıştığı çevreyi tam 
olarak tanımamak 

ve bana bir şey 
olmaz yaklaşımı 

kaza riskini artırıyor.

SGK’nın istatistiklerine göre 
yılda yaklaşık 600 kişi, iş 
kazası sonucu bir uzvunu 
kaybediyor. TISK Mikrocerrahi 
ve Rekonstrüksiyon Vakfı, 
bu sayının azaltılabilmesi 
adına Türkiye’deki sanayi 
bölgelerinde, çalışanlara 
yönelik bilgilendirme 
etkinlikleri düzenliyor. Uzuv 
kayıplarının engellenebilmesi 
için, kaza sonrası nasıl hareket 
edilmesi gerektiğini anlatıyor.

60



KARİYER

62

Y Kuşağı'nı yönetirken en çok zorlanılan konuların 
başında sabırsızlık, yüksek beklenti ve kendine 

aşırı güven geliyor. Farklı düşünmeleri ve davra-
nışlarından dolayı zaman zaman eleştiriliyor olsa 

da yetenekleri taktir topluyor. 1984 doğumlu, 
Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg başta 

olmak üzere sosyal medya şirketlerinin kurucu-
larının çoğunun Y Kuşağı’ndan olması, gençlerin 

özgüven kazanmasına ve girişimci olmalarına 
neden oluyor. Yapılan araştırmalarda; her dört ki-

şiden birinin kendi işinin sahibi olmayı ve her iki 
kişiden birinin de lider olmak istemesine yönelik 

çıkan sonuçlar, bunu doğruluyor.  Bu kuşağın li-
derlik arzusunun, batı ülkelerinde gerçekleşme-

ye başladığı görülüyor. Son dönemde yaşlı bir 
nüfusa sahip Avrupa’da yapılan seçimlerde de 

genç liderlerin seçiliyor olması, batıda dümene 
Y Kuşağı'nın geçmesinin yakın olduğunu gösteri-

yor. Dünyanın ikinci en büyük petrol rezervine 
sahip Suudi Arabistan’da, Y Kuşağı'ndan 

Prens Muhammed bin Salman’ın yap-
tığı reform ise aylardır dünya gün-

demini meşgul ediyor.  Kuzey 
Kore’nin sıra dışı Lideri Kim 

Jong-Un ise Asya kıta-
sının Y Kuşağı tem-

silcilerinden. KUŞAĞI 
YÖNETIME 
GEÇMEYE 
BAŞLADI

Önceki kuşaktan 
daha farklı 
karakteristik 
özelliklere sahip  
Y Kuşağı, iş dünyası 
ve politikada yeni  
bir değişimin  
öncüsü olabilir mi?

Dünyanın ikinci en büyük 
petrol rezervine sahip 
Suudi Arabistan’da,  
Y Kuşağı'ndan olan bir 
prensin yaptığı reform, 
aylardır dünya gündemini 
meşgul ediyor. Avrupa 
ülkelerinde son dönemde 
yapılan seçimlerde ise 
genç liderlerin öne çıkması, 
siyasette ve iş dünyasında  
Y Kuşağı döneminin 
başladığı izlemini veriyor. 
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elirli yıl aralıklarında 
doğan insanlar artık, 
X, Y ve Z kuşakları 
olarak adlandırılıyor. 
Ortak davranışları ve 

karakteristik özelliklerinden dolayı 
kırılma noktası, Y Kuşağı ile birlikte 
başlıyor. Y Kuşağı, 1980 - 1995 arası 
doğumlu kişiler olarak tanımlanıyor. 
Yetenekli fakat şımarık oldukları 
düşünülüyor. Çünkü Y Kuşağı'nın bir 
şirkette çalışma süresi ortalama üç 
yıl ile sınırlı. Bireysel özgürlüklerine 
düşkünler ve tek bir görev tanımı içine 
sıkışmaktan hoşlanmıyorlar. Bu da 
şirketleri, insan kaynağı yönetiminde 
alternatif arayışlara itiyor. Y Kuşağı'nı 
daha yakından tanımak için Türkiye’de 
ve dünyada bu konuda yapılan 
araştırmaları inceledik.

Y Kuşağı, öncelikle kendi 
işlerinin sahibi olmayı veya bir yerde 
çalışacaklarsa da esnek çalışma 
saatlerinin olmasını istiyor. Ülkenin 
işsizlik oranlarını umursamadan iş 
türü ve lokasyon durumu tercihlerinde 
büyük rol oynuyor. Bir şirkette ortalama 
çalışma süreleri 2,5-3 yıl arasında. Bir 
önceki kuşağa göre daha girişimci 
ruha sahipler. Bir önceki kuşak “hiçbir 
şey yapamazsam, pazarda limon 
satarım” derken, Y Kuşağı “internette 
bir sanal market kurar, ürün alıp 
satarım” diye bakıyor. Deloitte’un 2015 
yılında 29 ülkeden 8 bin kişiyle yaptığı 
araştırmasında, her iki kişiden birinin 
lider olmak istediği ortaya çıkıyor. Her 
dört kişiden biri kendi işini kurmak 
istiyor. Her iki kişiden biri ise global 
firmalarda çalışmayı tercih ediyor.  
Y Kuşağı’nın Türkiye’de en çok tercih 
ettiği ilk üç sektör, yüzde 63’lük oranla 
teknoloji, medya ve telekomünikasyon.

“ESNEK ÇALIŞMA SAATLERİ İSTİYORLAR”
Deloitte’un altıncısını yayımladığı  
Y Kuşağı 2017 Araştırması, esnek 
çalışma düzenine, Türkiye’deki  
Y Kuşağı'nın dünya geneline göre daha 
cesur baktığını gösteriyor. İşsizlik, 
Türkiye’deki Y Kuşağı çalışanlarının 
yüzde 21’inin en çok endişe duyduğu 
konu olarak yer alıyor. Y Kuşağı'nın tam 
zamanlı düzenli bir işe olumlu bakma 
katsayısı artsa da, freelance çalışma 
isteği hala hatırı sayılır oranlarda. 
Özellikle Türkiye’de bu oranın dünya 

geneline göre daha yüksek olduğu 
gözlemleniyor. Türkiye’deki Y Kuşağı 
çalışanlarının yüzde 40’ı, ‘freelance’  
çalışmayı tercih edeceğini belirtiyor.

Ülkeler geneline bakıldığında, 
Y Kuşağı çalışanlarının yüzde 84'ü 
kurumlarında esnek çalıştıklarını 
ve yüzde 39'u kurumlarının yüksek 
esnek çalışma ortamları sunduğunu 
belirtiyor. Türkiye’deki katılımcıların 
çoğunluğu esnek çalışma koşullarının; 
motivasyonu, kişisel refahı, iş-özel 
yaşam dengesini, performansı ve 
kurumların hedeflerine ulaşmadaki 
başarısını olumlu etkilediğini belirtiyor. 
Türkiye’de, bu şekilde düşünen Y 
Kuşağı çalışanları oranı yüzde 65’ler 
seviyesinde iken, globalde bu oran 
yüzde 75-80 seviyesinde gerçekleşiyor.

KİMYA SEKTÖRÜNDE KUŞAKLARIN 
BİRLİKTELİĞİ AVANTAJA ÇEVRİLEBİLİR
Türkiye’deki Y Kuşağı çalışanlarının 
yüzde 38’i otomasyon, yapay zeka ve 
robot teknolojilerinin iş imkanlarını 
artıracağına inanıyor ve yüzde 58’i 
verimliliğin yükseleceğini düşünüyor. Y 
Kuşağı’nın en büyük avantajı teknoloji 
kullanımı konusunda yetenekli 
olmaları. Bu durum petrokimya 
ve otomotiv gibi otomasyonun 
ağırlıklı olduğu endüstrilerde önemli 
bir avantaj olarak öne çıkıyor. 
Kimya sektörünün gelişime açık, 
teknoloji adaptasyonu yüksek ve 
dinamik bir alan olduğunu söyleyen 
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi 
Eczacılık Fakültesi Dekan Yardımcısı 
Do. Dr. Buket Aksu, bu nedenle Y 
Kuşağı'nın varlığının avantaj haline 
getirilebileceğini belirtiyor. “Yoğun 
çalışma temposuna, girişimciliğe ve 
üretmeye açık Y Kuşağı için özellikle 
kimya sektörü üretim alanlarında, 
revize edilmesi gereken en önemli 
konu hiyerarşidense ideokrasinin 
yaygınlaştırılmasıdır” diyen Aksu, 
otomasyon ağırlıklı kimya sektörünün 
kalabalık, dört kuşak bir arada 
barındıran ve hızlı çalışma ortamına 
sahip olduğunu söylüyor ve ekliyor; “Y 
Kuşağı da hızı seven ve teknoloji aşığı 
bir kuşaktır. Bu sebeple hiyerarşik bir 
düzen benimsemektense, kuşakların 
birlikteliği avantaja çevrilmeli ve akıl 
hocası seven Y Kuşakları için daha çok 
fırsat verilmelidir.”
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4 SORUDA TÜRKIYE’DEKI Y KUŞAĞI

Istanbul Kemerburgaz 
Üniversitesi Eczacılık 
Fakültesi Dekan 
Yardımcısı ve Kişisel 
Gelişim Uzmanı Doç. 
Dr. Buket Aksu’ya, iş 
dünyasında onuncu 
yıllarını dolduran  
Y Kuşağı'nı sorduk.

Y Kuşağı'nın önceki kuşağa göre ne gibi 
avantajları ve dezavantajları var?
Önceki kuşağa göre Y Kuşağı; global 
odaklı, sağlık, spor ile daha fazla ilgili, 
eğitimi yüksek, geleceğe yönelik oldukça 
iyimser, özgüven sahibi, ahlaki konularda 
güçlü bir duruşa sahip, farklılığı arayan, 
daha hızlı adaptasyon sağlayan bir kuşak. 
Girişimci ve iş birlikçi, takım çalışmasına 
yatkın ve yaşamak için çalışmaktadırlar. 

Türkiye’deki Y Kuşağı, yurt dışındakilere 
nazaran nasıl farklılıklar gösteriyor?
Türkiye’de teknolojiyi seven, iyi eğitimli, 
otoriteye karşı çıkan, çabuk adapte olan Y 
Kuşağı, sahip olduğu olanaklar sayesinde 
küreselleşmenin etkilerinin en iyi şekilde 
hissedildiği, ekonomi ve kültürlerarası 
etkileşimin artığı bir dönemde 
yaşamaktadır. Bu nedenle birçok bulgu, 
diğer ülkelerdeki araştırmalarla da 
desteklenmektedir. Farklı olarak da 
yapılan araştırmalar gösteriyor ki Türkiye 
Y Kuşağı gençlerinin, ailesine daha fazla 
bağımlı oldukları halde karar verme 
süreçlerinde bağımsız oldukları, dünyada 
bir etki yaratma arzusuna sahip oldukları, 
kendilerini geliştirmeye istekli oldukları 
ve bağımsızlık için güçlü bir arzuya sahip 
oldukları tespit edilmiştir.

Y Kuşağı'nın karakteristik özellikleri, 
işverenleri veya insan kaynakları 
departmanlarının stratejilerini  
nasıl etkiliyor?
Y Kuşağı her türlü bilgiye ve kaynağa 
çok hızlı ulaşabilmektedir, “çok 
çalış, daha çok eğlen" prensibini 
benimsemişlerdir, yaparak öğrenirler, 
ofise ilk gelen ve ofisten en son çıkan kişi 

olarak tanınmaktansa, yapılacak işleri 
tamamlama ve işi yapmak onlar için 
daha önemlidir, para motivasyondur; 
ancak eksikliği motivasyon kaybıdır, 
esnek planları tercih ederler, çoklu 
görevlere adaptasyonları çok yüksektir, 
geleneksel ofis kuralları ve hiyerarşi 
taraftarı değildirler, onlara göre iş 
yerinde çalışan tüm bireyler, olaylardan 
haberdar edilmelidir ve yüzde 80’i 
yöneticilerinden düzenli olarak geri 
bildirim beklemektedirler.

Bu sebeple yeni nesil işverenlerin 
stratejileri değişmektedir: Esnek çalışma 
saatleri uygulanmakta, çalışanların 
birlikte vakit geçirerek network 
edinebileceği eğlenceli faaliyetlere daha 
çok önem verilmekte, bireylere kariyer 
planı belirlenmekte, yetkinliklerine ve 
çabuk adapte olmalarına göre farklı 
pozisyon fırsatları sunulmakta, düzenli 
performans görüşmeleri yapılmakta, farklı 
sorumluluklar ile Y Kuşağı'nın kendini 
keşfetmesi sağlanmaktadır. 

Y Kuşağı artık yönetim  
kademelerinde yer almaya başladı.  
Nasıl bir denge söz konusu?
Y kuşağı diğer kuşakların aksine farklılığı 
daha kolay benimseyebilir ve kendileri 
ile benzer düşüncelere sahip olmayan 
kuşakların fikirlerine de daha optimistik 
yaklaşabilir. Bu nedenle Y kuşağı iş 
hayatında yer edindikçe, bir çatışmadan 
çok uzlaşma söz konusu olacaktır. Çünkü 
her zaman soru sormaya meyillidirler. Geri 
bildirimleri ve akıl hocalığını önemserler. Bu 
sebeple kuşakların bir arada çalışmalarının 
Y Kuşağı'na göre şekillenen düzene rağmen 
avantajlı olduğu görülmektedir.

DOÇ. DR. BUKET AKSU

TARİH FUAR ADI KONU BÖLGE

16-20 OCAK 2018
Gapfood 14. Gıda, Gıda Teknolojileri  
ve Ambalaj Fuarı Gıda, Gıda Teknolojileri ve Ambalaj Gaziantep 

22-24 MART 2018 Turkcoat & Paintistanbul 2018
7.Uluslararası Boya ve  Hammaddeleri, Yapı Kimyasalları, 
Yapıştırıcı ve Hammaddeleri, Laboratuar ve Üretim 
Ekipmanları Fuarı 

İstanbul

22-25 MART 2018 Samsun 4. İnşaat Fuarı 2018 Yapı, Yapı ve İnşaat Malzemeleri, Tesisat, Isıtma,  
Soğutma, Havalandırma, Doğalgaz ve Teknolojileri

Samsun

10-14 NİSAN 2018
PLAST PAK  2. Plastik ve Ambalaj  
Teknolojisi, Makine ve Malzemeleri Fuarı

Plastik Makineleri, Kimyasallar, Hammaddeler, Kalıp, Isı, 
Kontrol Cihazları, Hidrolik-Pnömatik, Ambalaj Makineleri, 
Ambalaj Ürünleri, Baskı Teknolojileri

İzmir

12-15 NİSAN 2018
ANKA-PAK 2. Ambalaj ve  
Paketleme Fuarı Ambalaj ve Ambalaj Makineleri, Etiket Ankara

19-21 NİSAN 2018 PHARMANEXT "İlaç Endüstrisi,  
Teknolojileri ve Bileşenleri Fuarı"

İlaç, İlaç Bileşenleri, Paketleme ve Üretim Ekipmanları, 
Kontrat Hizmetleri

İstanbul

19-21 Nisan 2018 2. ANALYTECH - Analiz ve Laboratuvar 
Teknolojileri, Ekipmanları Fuarı

Analiz ve Laboratuvar Teknolojileri, Kimyasallar, Kalite 
Kontrol Ölçümleme

İstanbul

19-21 Nisan 2018
NUTRIVISION - Nutrasötik  
Endüstrisi Fuarı

Vitamin ve Gıda Takviyeleri, Dermokozmetik, Diyabetik, 
Fitoterapi, Medikal Ürünler İstanbul

11-15 HAZİRAN 2018 Boya ve Kimyasalları Achema : Kimyasal makinalar,Biyokimya  
kompresörleri, Eczacılık maddeleri

Frankfurt

6-8 EYLÜL 2018 İSKİF 2018 İstanbul Kariyer ve  
İstihdam Fuarı

Kurumlar, İşverenler, Çalışanlar ve  
Öğrencilerin Buluşması

İstanbul

31 Ekim-3 Kasım 2018
24. Uluslararası Avrasya Ambalaj 
Endüstrisi Fuarı

Ambalaj Ürünleri, Makineleri, İçecek ve Sıvı Gıda  
Teknolojileri, Baskı Teknolojiler, Oluklu Mukavva Karton, 
Üretim Teknolojileri

İstanbul

23-26 KASIM 2018 Comvex İstanbul 6. Ticari Araçlar,  
Otobüs ve Tedarik Sanayii Fuarı

Ticari Araçlar, Otobüs  ve Yan Sanayi,  
Servis Ekipmanları ve Aksesuarları

İstanbul

5-8 ARALIK 2018
Plast  Eurasia  İstanbul  2018    
28. Uluslararası İstanbul Plastik 
Endüstrisi Fuarı

Plastik Makineleri, Kimyasallar, Hammaddeler, Kalıp,  
Isı, Kontrol Cihazları, Hidrolik-Pnömatik İstanbul

5-8 ARALIK 2018 İstanbul Health Expo Medikal Ürün, 
Ekipman ve Sağlık Turizmi Fuarı

Medikal Ürünler, Laboratuvar Ekipmanları ve Hastane 
Donanımları, Sağlık Turizmi

İstanbul

5-8 ARALIK 2018 Plastik Endüstrisi Fuarı Plastik Makineleri, Kimyasallar, Hammaddeler, Kalıp,  
Isı ve Kontrol Cihazları, Hidrolik, Pnömatik

İstanbul

2018 SEKTÖREL
FUAR TAKVIMI
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