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ılın ilk çeyreğini geride 
bıraktığımız şu günlerde, 
ülke ekonomisi ile ilgili 
büyüme rakamları 
açıklandı. Türkiye 

ekonomisi, beklentinin de üstüne çıkarak 
2017 yılını yüzde 7.4 ile kapatmayı 
başardı. Böylelikle OECD ülkeleri 
arasında en hızlı büyüyen ikinci ekonomi 
oldu. Yılın ilk çeyreğine dair açıklanan 
veriler de büyümenin bu yıl da devam 
edeceğini gösteriyor.
Yıl bazında sanayi üretim endeksinde 
ise yüzde 12’lik bir büyüme oldu. Kimya 
sektörü ve sanayiciler olarak, üretim 
endeksindeki büyümeyi, ekonomideki 
büyümeden çok daha önemsiyoruz. 
Çünkü sürdürülebilir ekonomilerin 
temeli üretimdeki büyümeye bağlıdır. 
Kimya sektörünün bu anlamda 
Türkiye’nin imalat sanayisi ve 
sürdürülebilir ekonomisi için stratejik 
öneme sahip olduğunu bir kez daha 
vurgulamak isterim.
Devletin kimya sektörünü stratejik 
sektör olarak kabul etmesi ve 
gelecek beş yılı kapsayan Orta Vadeli 
Programda öncelikli sektörler arasına 
alması bizleri fazlasıyla mutlu etti. 
Şubat ayında başlayan 11. Kalkınma 
Planı çalışmaları kapsamında, 
oluşturulan özel ihtisas komisyonları ve 
çalışma gruplarında, sektör temsilcileri, 
sektörün gelişimi anlamında kalkınma 
planına katkı sağlıyor.
Sektörün en büyük isteği, yatırım 
ortamının iyileştirilmesi ve 
yatırımcılar açısından daha güvenli 
hale getirilmesidir. 
Kimya sektörünün belki de yarım 
asırdır kurmak istediği, Kimya Endüstri 
Parkı ve Kümelenmesi projesi hala bir 
hayal olarak duruyor. 11. Kalkınma 
Planı’nda bu konuda adım atılmasını 
umut ediyoruz.

Chemport olarak da adlandırabileceğimiz 
bu proje, sadece kimya sektörü için değil 
Türkiye sanayisi ve ekonomisi açısından 
büyük önem taşıyor. Bugün en büyük 
dertlerinin başında işsizlik oranları 
geliyor. Bu nedenle iş dünyasında 
istihdam kampanyası başlatılmıştı. 
Kimyadan beslenen sanayimizin 
gelişimi ve yeni istihdam imkanları, yine 
kimya sanayisinin üreteceği Ar-Ge’den 
ve katma değerli ürünlerden geçiyor. 
Kimya sanayisinin bugün yarattığı direk 
istihdam 250 bin civarı görünse de dolaylı 
istihdam ile bu milyonu aşıyor. Sadece 
Petkim’in sağladığı dolaylı istihdam 250 
bin civarında. Socar’ın Aliağa’daki Star 
Rafineri’nin sadece inşaatı sürecince 
sahada çalışan sayısı bazı günlerde 16 
bine kadar çıktı. Tesis hizmete girdiğinde 
yaratacağı dolaylı istihdamın atarak 
devam edeceğine inanıyorum.
KİPLAS öncülüğünde kurulan 
GEBKİM de, kimya sektörünün 
hayalindeki kümelenmeyi bir bölgede 
gerçekleştirmek için kuruldu ve 
önemli kimya yatırımlarını da çekmeyi 
başardı ve bölgede ciddi ekonomi 
yaratmaya başladı. 
Kimya sanayisini diğer sektörlerden 
ayıran bir diğer özelliği ise, nitelikli 
işgücü yaratıyor olması. Bu da eğitimli 
istihdam demek. Eğitimli işgücünün 
sağlanabilmesi için de üniversiteler 
ile iş birliği yapmanız gerekiyor. 
Öğrencilerin sanayiye hazırlanması için 
işveren örgütlerinin hazırladığı meslek 
standartları artık eğitim müfredatlarına 
girmeye başladı. Meslek standartlarını 
artırmak kadar gençlere kimyayı 
sevdirmek de KİPLAS’ın ana misyonu. 
Şimdi, 11. Kalkınma Planı’nda hem 
sektörümüzü hem de kimya sektörünün 
dokunduğu sanayilerimize umut olacak 
kararları merakla beklemekteyiz.
Türkiye’nin geleceği Kimyada… 

Sürdürülebilir 
ekonomilerin 

temeli, üretimdeki 
büyümeye bağlıdır. 

Kimya sektörünün bu 
anlamda Türkiye’nin 

imalat sanayisi ve 
sürdürülebilir ekonomisi 

için stratejik öneme 
sahip olduğunu bir 

kez daha vurgulamak 
isterim.
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İPLAS Teknik İşler ve Eğitim 
Birimi, 21-22 Şubat 2018 
ve 28 Şubat-1 Mart 2018 
tarihleri arasında üyesi  
İ. E. MENARİNİ’de yaklaşık 

300 kişiye ücretsiz iş sağlığı ve güvenliği 
eğitimi verdi. İ.E Menarini'de verilen ve 
filmlerle de desteklenen eğitimlerde 
çalışanlar İSG iş yeri eğitimi, kişisel 
koruyucu donanımların kullanımı, yangın 
güvenliği, kaynak ve kesme işlerinde iş 
güvenliği, elektrikli el aletleri kullanımında 
iş güvenliği, merdiven ve iskelede yapılan 
çalışmalarda iş güvenliği, yüksekten 
düşmeden korunma, elektrik güvenliği, 
laboratuvar güvenliği, ofis güvenliği ve 
“Forklift: Tehlikeli Durumlarda Güvenli 
Çalışma” konularında eğitim gördü. 

YÖNETICILER DE EĞITILIYOR
KİPLAS tarafından verilen iş 
sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin 
5 Mart 2018 tarihinde düzenlenen 
ayağında ise yöneticiler, iş sağlığı ve 
güvenliği mevzuatı hakkında eğitildi. 
KİPLAS Teknik İşler ve Eğitim Birimi 
Sorumlusu, İş Sağlığı ve Güvenliği 
Uzmanı Seçil Utku Şahintürk, 
KİPLAS Hukuk Toplu İş Sözleşmesi 
ve Dış İlişkiler Birimi'nden Av. 
Gönül Akgün Koyuncu ile Av. Ozan 
Aydın, yöneticilere yasal mevzuat 
çerçevesinde hem iş sağlığı ve 
güvenliği açısından, hem de genel 
anlamda işveren ile çalışanın hak 
ve sorumlulukları konularında 
eğitimler verdi. 

K
KIPLAS'TAN IŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI EĞITIMI

Türkiye Kimya, 
Petrol, Lastik ve 
Plastik Sanayii 
Işverenleri Sendikası 
KIPLAS, üyesi  
I. E. MENARINI’de 
yaklaşık 300 kişiye 
ücretsiz iş sağlığı  
ve güvenliği  
eğitimi verdi.

KIPLAS Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Erol Kiresepi'nin 
yönetimdeki 41. yılı neşe  
içinde kutlandı.

İPLAS Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili, Dünya 
İşverenler Teşkilatı 
(IOE) Başkanı ve Santa 
Farma Yönetim Kurulu 

Başkanı Erol Kiresepi’nin KİPLAS 
yönetimindeki 41. yılı şerefine 
etkinlik düzenlendi.
Etkinliğe KİPLAS Yönetim Kurulu 
Başkanı Feridun Uzunyol, Yönetim 
Kurulu Üyeleri Serdar Oran, Selçuk 
Aksoy, Uğur Bingöl, Yakup Benli, 
Şükrü Ergün, Selçuk Denizligil ve 

Mehmet Yılmaz ile birlikte KİPLAS 
fertleri katıldı. Küçük bir etkinlikle 
kutlanan 41. yılı anısına KİPLAS genel 
Sekreteri Av. Saadet Ceylan, Erol 
Kiresepi’ye bir hediye takdim etti. 
Ceylan, KİPLAS’taki ilk gününden 
bu yana tanıdığı Erol Kiresepi’yle 
çalışıyor olmaktan duyduğu gurur ve 
memnuniyeti dile getirdi. 
Takdim sırasında kısa bir konuşma 
yapan Erol Kiresepi, liderler kadar 
ekiplerin de çok önemli olduğunu 
söyledi. İşi yapanın ekip olduğunu, 
liderlerin de bunu koordine ettiğini 
kaydetti.  Bir aile olan KİPLAS’ın 
kendi hayatındaki önemini 
vurgulayan Kiresepi, KİPLAS’ta vazife 
yapmanın kendisi için bir gurur 
vesilesi olduğunu ifade etti. 
KİPLAS Yönetim Kurulu Başkanı 
Feridun Uzunyol da Erol Kiresepi’nin 
IOE başkanlığının hem KİPLAS 
hem de ülkemiz adına büyük bir 
gurur kaynağı olduğunu belirtti. 
KİPLAS’ı daha ileri taşıma amacı 
doğrultusunda Erol Kiresepi’nin 
tecrübe ve birikiminin önemine 
dikkat çeken Uzunyol, bundan 
sonraki hedefin güçlü yönetim ve 
ekip anlayışıyla KİPLAS’ı daha yüksek 
noktalara taşımak olduğunu söyledi 
ve Erol Kiresepi’yi tebrik etti.
Kutlama ve tebriklerden sonra 
etkinlik, KİPLAS ailesi arasındaki 
sıcak sohbetlerle devam etti.

K
KIRESEPI'NIN 41. YILI NEŞEYLE KUTLANDI
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KIPLAS VERI 
BANKASI IÇIN 
ÇALIŞMALARA 
BAŞLADI

TOPLU IŞ SÖZLEŞMESI HABERLERI

Bu sözleşmelerin altı tanesi sektör 
muhataplarından Lastik-İş Sendikası 
ile iki tanesi de diğer sektör muhatabı 
Petrol-İş Sendikası ile bağıtlandı. 
Lastik İş Sendikası ile bağıtlanan Toplu 
Sözleşmeler; Pharmavision Sanayi 
ve Tic. A.Ş., Berke Plastik San. ve Tic. 
A.Ş., Pfizer İlaçları Ltd. Şti., Tristone 
Flowtech İst. Otom. San. ve Tic. Ltd. 
Şti., Vibracoustic Çerkezköy Otom. San. 
ve Tic. A.Ş.; Pulcra Kimya San. ve Tic. 
A.Ş. üye işyerlerine ait.
Petrol-İş Sendikası ile bağıtlanan Toplu 
Sözleşmeler  ise Thrace Basin Natural 
Gas Corparation A.Ş., Polin Su Parkları ve 
Havuz Sistemleri A.Ş. üye işyerlerine ait.
Bu dönemde muhatap sendikalar 
ile sözleşmeleri ara dönemlerde 
yenilenecek olan TİS görüşmeleri 
faaliyetlerine de başlandı. Bu 

bağlamda Petrol-İş ile Transatlantic 
Exp. Med. Int. Pty Ltd. işyerine ait toplu 
iş sözleşmesi de taraf anlaşması ile 
sonuçlandırılmış oldu. 
Böylelikle hem yıl sonu itibariyle hem 
de ara dönemlerde yenileme sürecine 
geçen toplam dokuz sözleşme de 
grev kararı dahi alınmaksızın, en geç 
uyuşmazlık süreçlerinde tamamlandı.
2017 yılı sonu itibariyle sona eren 17 
sözleşmenin kalan sekiz tanesinin 
görüşmeleri ise;  PETLAS Lastik San. 
Tic. A.Ş., Jotun Boya Ticaret ve San. 
A.Ş., Novares Turkey Otomotiv A.Ş., 
Plastiform Plastik San. ve Tic. A.Ş., 
BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. 
ŞTİ., Huhtamaki Turkey Gıda Servisi 
Ambalajı A.Ş., Polisan Kimya San. A.Ş., 
Polisan Kansai Boya San. ve Tic. A.Ş. 
üye işyerlerimizle sürdürülüyor.

Türkiye Kimya Petrol Lastik ve Plastik 
Sanayii İşverenleri Sendikası, içeriğinde 
ölçülebilir, yönetilebilir, yayınlanabilir 
verilerin toplanacağı KİPLAS Veri 
Bankası’nı oluşturma hedefine yönelik 
çalışmalarına başladı. 
Köklü geçmişi ve geniş temsil yapısından 
aldığı güçle Kimya sektöründe faaliyet 
gösteren üyelerine 1961 yılından 
beri hizmet veren KİPLAS, yenilenen 
yönetim anlayışı ve genişleyen vizyonu 
çerçevesinde hizmetlerine bir yenisini 
ekledi. Bilgi merkezi olma yönünde 
içeriğinde ölçülebilir, yönetilebilir, 
yayınlanabilir verilerin toplandığı bir veri 
bankası oluşturmayı hedefleyen KİPLAS, 
bu amaçla Kimya Sektörü İşgücü Maliyeti 
Araştırması ile kimya ve alt sektörlerindeki 
ortalama işgücü maliyetinin belirlenmesi 
çalışmalarına başladı. 
Bu çalışma ile, kimya ve alt sektörlerindeki 
iş gücü maliyetlerinin belirlenmesi, Toplu 
İş Sözleşmesi uygulayan ve uygulamayan 
yerlerdeki maliyetlerin karşılaştırılabilir 
olması ve iş kolundaki genel ücret 
ortalamasının belirlenmesi hedefleniyor. 
Böylece 04 numaralı kimya iş kolunda 
istihdam edilenlerin işverene toplam 
maliyeti ve bu maliyet unsurlarının toplam 
maliyet içindeki payı belirlenerek, işgücü 
maliyeti ve ayrıntısına duyulan veri 
ihtiyacı karşılanacak. 

Oldukça hareketli geçen 2017 yılının ardından 2018'de 
de yoğun geçecek bir Toplu Iş Sözleşmeleri (TIS) 
dönemine girdik. Yılbaşı itibariyle yenilenme sürecine 
giren toplam 17 işyeri/işletme toplu iş sözleşmesinden 
bu güne kadar sekiz sözleşme sonuçlandırıldı. 

Özel yapılar ve
güzel evler için

Jotun_Adverts_Iconic_eyfel_2015_22,5x30.indd   1 06/04/15   16:36
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oyo Matbaa 
Mürekkepleri, 
kuruluşunun 49. yılını 
17 Şubat 2018 tarihinde 
Mövenpick Hotel’de 

kutladı. Toyo Matbaa Mürekkepleri 
yöneticileri ile Laminasyon 
Tutkalları Teknik Satış Temsilcisi Ata 
Tüzünsoy’un yaptığı konuşmalar 
ile başlayan coşkulu gece, hizmet 
onurlandırma töreni ile devam etti. 
Törende Yönetim Kurulu Başkanı Koji 
Wada ve Toyo Matbaa Mürekkepleri 
CEO’su Yakup Benli, uzun yıllar boyu 
Toyo Matbaa Mürekkepleri ailesinde 
aidiyet duygusu yüksek, yenilikçi 
ve başarı hedefiyle emek veren 
çalışanlara, plaketlerini takdim etti.

AYNI ANDA IKI COŞKU
Toyo Matbaa Mürekkepleri bu yıl 
49. yaşını kutlarken, parçası olduğu 
Toyo Ink Group ise bu sene 121’inci 
yaşını kutladı. Toyo Ink Group, 
Türkiye, Asya, Avrupa, Kuzey ve 
Güney Amerika’yı kapsayan 52 

üretim üssü ile satış faaliyetlerini 
genişletmeyi sürdürüyor.

TOYO INK’E BÜYÜK ZIYARET
Japon Büyükelçisi Akio Miyajima, 
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Dr. Faruk Özlü ve beraberindeki 
heyet Türkiye’nin ilk Mürekkep Ar-Ge 
merkezine sahip olan Toyo Matbaa 
Mürekkepleri’ni ziyaret etti.
Toyo Matbaa Mürekkepleri CEO’su 
Yakup Benli ve Yönetim Kurulu 
Başkanı Koji Wada tarafından 
ağırlanan heyet, Ar-Ge merkezi ve 
gelecek dönem çalışmaları ile Manisa 
Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan 
62 bin metrekarelik yeni yatırım 
hakkında bilgilendirildi. Türkiye’nin 
ilk mürekkep Ar-Ge merkezinde 
incelemelerde bulunan Özlü, Toyo 
Matbaa Mürekkepleri Sheet-Fed Ofset 
Mürrekkepler Ar-Ge Müdürü Rukiye 
Kiter’den ve Likit Mürekkepler Ar-Ge 
Müdürü Yuichi Sato’dan devam eden ve 
gelecekte gerçekleştirilmesi beklenen 
çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

TTOYO MATBAA 
MÜREKKEPLERI  
49. YILINI KUTLADI

Dünyanın en büyük 
üç mürekkep üreticisi 
arasında bulunan  
Japonya merkezli Toyo  
Ink Gruop’a bağlı Toyo 
Matbaa Mürekkepleri,  
49. kuruluş yıl dönümünü 
tüm çalışanları ile birlikte 
kutladı. Bu anlamlı gecede 
beş, on, on beş, yirmi ve 
yirmi beş yılını dolduran 
çalışanlara Hizmet 
Onurlandırma  
Plaketleri verildi.
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anta Farma Yönetim 
Kurulu Başkanı Erol 
Kiresepi, 2017 yılından 
günümüze kadar Santa 
Farma bünyesinde hayata 

geçirilen sosyal sorumluluk projelerini 
anlattı. 2010 yılında imzalanan Küresel 
İlkeler Sözleşmesi gereği, 7. Küresel 
İlkeler Sözleşmesi İlerleme Bildirimi 
Raporu’nu yayınladıklarını belirten 
Kiresepi, "Birleşmiş Milletler, ilan 
etmiş olduğu Sürdürülebilir Kalkınma 
Programı (UNDP) çerçevesinde, 
küresel kalkınma için ekonomik ve 
sosyal alanlarda çok yönlü çalışmalar 
yapmaktadır. Her yıl yayınladığımız 
ilerleme raporu ile bu alanlarda 
yaptığımız çalışmaları raporluyoruz" 
diye konuştu.

ÇEVRECI KEDI ÇEVKI GERI DÖNÜŞÜM 
KONUSUNDA BILINÇ UYANDIRDI
Santa Farma tarafından her yıl bir 
sivil toplum kuruluşunun iş birliğiyle 
düzenlenen şirket pikniklerinde 
geçtiğimiz yılın etkinliklerini anlatan 
Kiresepi, Çevko'nun kahramanı çevreci 
kedi Çevki'nin cam, plastik, metal, 
karton kutu, kompozit kutu ve ahşap 
kasadan oluşan ambalaj atığı geri 
dönüşümü hakkında tüm çalışanlara 
ve ailelerine bilgi verdiğini, ardından 
çocuklara balon, broşür ve kitapçık 
dağıttığını söyledi. 
Piknikte yer alan LÖSEV standında 
LÖSEV ürünlerinin satışının 
gerçekleştiğini de belirten Kiresepi, 
pikniğe katılan çalışanların çocuklarına 
LÖSEV kupaları dağıtıldığını ifade etti.

KAÇUV’A HEP DESTEK TAM DESTEK
Santa Farma, 2017 yılı pikniğine benzer 
bir iş birliğini Kanserli Çocuklara Umut 
Vakfı (KAÇUV) ile de gerçekleştirdi. 
KAÇUV, piknik etkinliğine katılan tüm 
Santa Farma çalışanlarına vakfın 
faaliyetlerini anlatarak, farkındalık 
yaratılması adına katkıda bulundu. 
Ayrıca açılan stantta KAÇUV ürünleri 
satılarak vakfa destek sağlandı.
Piknik etkinliğinin yanı sıra 2017'nin 
kasım ayında gerçekleşen 39. 
İstanbul Maratonu’nda Santa Farma 
çalışanlarından oluşan koşu takımı, 
KAÇUV için koşarak bağış topladı. 
Bağışlar KAÇUV’un Pendik'te kuracağı 
yeni Aile Evi için kullanıldı. Santa 
Farma, maratonda en çok bağış 
toplayan ilaç şirketi olurken, Türkiye 
genelinde yedinci sıraya yerleşti.

2017’NIN SON ETKINLIĞINDE KAN 
BAĞIŞI YAPILDI
2017 yılının son aktivitesi olarak 
Antalya’da yapılan dönem toplantısında 
Kızılay ile iş birliği yapan Santa Farma, 
tüm çalışanlarıyla kan verdi. 200’ün 
üzerinde çalışanın kan verdiği bilgisini 
veren Kiresepi, "toplantıda kan ihtiyacı 
olan kişilere bir nebze olsun destek 
olmayı hedefledik" dedi.

IŞIN ÖZÜ DAIMA HAYATLARA 
DOKUNMAK… 
2018 yılında da sosyal sorumluluk 
kapsamında çalışmalarına hız kesmeden 
devam eden Santa Farma, Antalya’da 
gerçekleştirilen Runatolia Maratonu’nda 
kurumsal koşu takımı olarak Türkiye 
Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD) için 
koştu. Burada toplanan bağışların TOFD 
tarafından geliştirilen “Yol Arkadaşım 
Olur Musun?” projesine aktarılacağı 
bilgisini verdi. Son olarak 8 Mart Dünya 
Emekçi Kadınlar Günü kapsamında 
düzenlenen etkinliklere değinen Kiresepi 
"İşinin özünde hayatlara dokunmak olan 
bir şirket olarak 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü’nde, kadın emeğini daha görünür 
kılarak, kadınların hayatlarına dokunan 
İyimser Abla projesi ile çalışanlarımızı 
kadın kooperatifleri aracılığıyla üretilen 
doğal ürünlerle buluşturduk. Bu vesileyle 
de hepimizin hayatında büyük yeri olan 
bütün emekçi kadınlara destek olmayı 
hedefledik" ifadelerini kullandı.

SSANTA FARMA  
HAYATLARA DOKUNUYOR

Kurulduğu ilk günden bu 
yana giderek büyüyerek ilaç 
sektörünün Türkiye'deki 
öncülerinden biri haline 
gelen Santa Farma, 
ticari faaliyetlerinin yanı 
sıra sosyal sorumluluk 
çalışmalarıyla da hayatlara 
dokunuyor.
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2018 ÇOCUK IŞÇILIĞI 
ILE MÜCADELE YILI 
ILAN EDILDI

Çocuk işçiliği ile 
mücadeleye ilişkin 
duyarlılığın artırılması 
amacıyla 2018 yılının 
‘Çocuk Işçiliği ile 
Mücadele Yılı’ ilan 
edilmesine ilişkin 
Başbakanlık genelgesi, 
Resmi Gazete’de 
yayımlandı.

ocuk işçiliği ile 
mücadeleye ilişkin 
duyarlılığın artırılması, 
programın politika 
ve hedeflerine en üst 

düzeyde katkı sağlanması amacıyla 
2018 yılı ‘Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı’ 
ilan edildi. Konuyla ilgili başbakanlık 
genelgesi Resmi Gazetede yayınlandı. 
Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla 
yayımlanan genelgede, çocukların 
zihinsel, bedensel, ruhsal ve sosyal 
gelişimini olumsuz yönde etkileyen çocuk 
işçiliğinin, küresel ve ulusal çapta önemli 
sorunların başında geldiği ifade edildi.

ORTAK DEKLARASYON 
2018'in çocuk işçiliği ile mücadele 
yılı ilan edilmesiyle beraber sivil 
toplum kuruluşları ve ilgili bakanlıklar 
tarafından ortak deklarasyon yayınlandı. 
Deklarasyona, TZOB, TİSK, TESK, HAK-İŞ, 
TÜRK-İŞ, TOBB, ILO Türkiye, Kalkınma 
Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik 
ve Spor Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Aile 
Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı da imza attı. 
İmza töreninde konuşan Emine Erdoğan, 
çocuk işçiliğinin yüzde 1+4’ten yüzde 5’e 
geriletildiğini hatırlattı ve 2018 hedefinin 
yüzde 2’nin altında belirlenmesi 
gerektiğini belirtti. Erdoğan, eğitimin 
çocuk işçiliğini önlemede en önemli 
unsur olarak ortaya çıktığını söyledi. 
Sivil toplum örgütleri adına konuşan 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 
da ebeveyn işsizliğinin çocukların 
çalıştırılmasında etkin olduğuna dikkat 
çekerek, istihdam politikalarıyla bu 
sorunun engellenmesinde özel sektörün 
çabalarının devam edeceğini ifade etti.

Ç



ŞKUR Genel Müdürü 
Cafer Uzunkaya ve TİSK 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Kudret Önen arasında 
ilki 13 Mayıs 2015 yılında 

imzalanan İşbaşı Eğitim Programı İş 
Birliği Protokolü, 16 Şubat 2018’de 
İstanbul’da düzenlenen bir törenle 
yeniden imzalanarak güncellendi. 
İmza törenine Adecco, Akçansa, 
Anadolu Isuzu Otomotiv, Anadolu 
Motor, Arçelik, Aygaz, Bosch 
Termoteknik, Buga Otis, BriSA, 
Çimsa, Dedeman Hotels & Resorts 
International, Doğuş İnşaat, 
Dörtel Gümrük, EnerjiSA, Eyüp 
Sabri Tuncer, Ford Otosan, Hilton 
Wordwide Türkiye, İçdaş Çelik, 
Liderlik Enstitüsü, Martı Kurumsal 
Hizmetler, Mercedes Benz Türk, 
Migros, Nestle, Otokar, Petek 
Plastik, PharmaVision, Pressmech 
Progressive, Randstad Türkiye, 
Rollmech Automotive, Rönesans 

Holding, Santa Farma İlaç, Söktaş, 
Telpa, Tofaş, Tüp Merserize Tekstil 
olmak üzere GAN TÜRKİYE’ye üye  35 
şirketin üst düzey yöneticileri katıldı.
Küresel İşbaşında Eğitim Ağı’nın 
(GAN) Türkiye ayağı olan “GAN 
TÜRKİYE” üyesi şirketler, İŞKUR’un 
“İşbaşı Eğitim Programı” kapsamında 
işsizlere ve öğrencilere işbaşında 
eğitim vererek becerilerini artıracak, 
mesleki deneyim eksikliklerini 
giderecek. Aynı zamanda istihdam 
etmeyi planladıkları kişileri işbaşında 
tanıma ve eğitme fırsatı bulacak. 
Bu sayede gençler meslek ve iş 
becerileri kazanırken, işverenlerin 
nitelikli eleman ihtiyacı karşılanmış 
olacak. Protokol kapsamında şirketler 
katılımcılara verecekleri eğitimleri 
planlayıp, uygulamayı üstlenecek. 
İŞKUR ise katılımcıların zorunlu 
giderlerinin yanı sıra, iş kazası ve 
meslek hastalığı ile ilgili genel sağlık 
sigortası primlerini ödeyecek.

iIŞKUR VE 
TISK’TEN 
IŞSIZLIĞE KARŞI 
GÜÇ BIRLIĞI

IŞKUR ve GAN TÜRKIYE adına TISK, Işbaşı Eğitim Programı Iş Birliği Protokolü’nü yeniden 
imzaladı. Bu protokol ile işsizlere ve öğrencilere işbaşında eğitim yoluyla beceri kazandırılarak 
istihdamın artırılmasına katkı sağlamak hedefleniyor.
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EĞITIM SISTEMINDE 
YETERLILIK KALITE 
GÜVENCE YÖNETMELIĞI 
YÜRÜRLÜKTE 

DÜNYA BOYA SEKTÖRÜNÜN KALBI 
PAINTISTANBUL & TURKCOAT’TA ATTI

Boya, yapı kimyasalları ve izolasyon 
sanayilerini tek çatı altında buluşturan 
paintistanbul & Turkcoat Fuarı'nın 
yedincisi 22-24 Mart tarihleri arasında 
İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşti. 
Fuar Artkim Fuarcılık organizatörlüğünde, 
Boya Sanayicileri Derneği (BOSAD) iş 
birliğiyle düzenlendi. 
Türkiye, Çin, İtalya, Almanya ve 
Hindistan başta olmak üzere dünyanın 
dört bir yanından gelen önemli 
firmalara ev sahipliği yapan fuar, üç 
gün boyunca aralarında Almanya, 
Belçika, Bulgaristan, Cezayir, Portekiz’in 
de bulunduğu 40 ülkeden, 6 bin 682 
profesyonel ziyaretçiyi ağırladı.

EN YENILIKÇI ÜRÜNLER BU FUARDA!
Fuarda yenilikçi ürün ve hizmetler, yurt 
içi ve yurt dışından gelen ziyaretçilerin 
beğenisine sunuldu. Katılımcı firmalar 
en yeni ürün ve teknolojilerini geniş bir 
kitleye ulaştırarak, yeni iş bağlantıları 
kurma fırsatı elde etti. Bu bağlamda 
Paintistanbul &Turkcoat 2018, üretici 
ile alıcı arasında bir kez daha önemli bir 
köprü görevi gördü.
Fuar içerisinde kurulan özel B2B 
alanda T.C. Ekonomi Bakanlığı 
koordinatörlüğünde ve İstanbul Kimyevi 
Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları 
Birliği (İKMİB) Genel Sekreterliği 
organizatörlüğünde gerçekleştirilen alım 
heyeti programı dahilinde, Doğu Avrupa 
ve Kuzey Afrika’dan gelen alıcılar ile 

fuarın katılımcı firmalarının yetkilileri ikili 
görüşmelerini gerçekleştirdi.
Yenilikçi ürün ve hizmetlerin sergilendiği 
fuar sırasında düzenlenen konferansta 
sunumlar da yapıldı. Konferans’ta 
aralarında BASF, Kansai Altan, Dyo, 
Aleph Trade gibi sektör lideri firmaların 
sunumları ilgi gördü. Renk ve Enerji 
Uzmanı Kimya Müh. Aydan Öztürkatalay 
konferansta yaptığı sunumda gökkuşağı 
renklerinin beyin kimyamızı nasıl 
değiştirdiğinden bahsetti. 

PAINTISTANBUL & TURKCOAT  
2018 KONGRESI ILGI GÖRDÜ
Paintistanbul & Turkcoat 2018 Kongresi 
ise 34 paralel sunum ve dört boya okulu 
sunumuyla beraber 19-21 Mart tarihleri 
arasında gerçekleşti. Fuardan bir gün 
önce InterContinental Otel’de düzenlenen 
kongreye, sektör profesyonelleri yoğun 
katılım gösterdi.
 
8. PAINTISTANBUL & TURKCOAT  
19- 21 MART 2020’DE
Katılımcı ve ziyaretçi rakamları ile sektörün 
dünyaca kabul görmüş ve takip edilen sayılı 
boya ve hammaddeleri etkinliklerinden 
biri olan 8. Uluslararası Boya, Boya 
Hammaddeleri, Yapı Kimyasalları ve 
Yapıştırıcı Hammaddeleri, Laboratuvar ve 
Üretim Ekipmanları Fuarı, Paintistanbul 
& Turkcoat, sektör profesyonellerini 2020 
senesinde 19-21 Mart tarihlerinde yeniden 
bir araya getirecek.

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nde Yer 
Alacak Yeterliliklerin Kalite Güvencesinin 
Sağlanmasına İlişkin Yönetmelik yürürlüğe 
girdi. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) 
tarafından hazırlanan Türkiye Yeterlilikler 
Çerçevesi’nde Yer Alacak Yeterliliklerin 
Kalite Güvencesinin Sağlanmasına İlişkin 
Yönetmelik, 25 Mart 2018 tarihli ve 30371 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelikle bundan 
böyle yaygın ve örgün eğitim kurumlarında 
verilecek tüm diploma, sertifika ve mesleki 
yeterlilik belgeleri için bir kalite güvence 
sistemi kurulmasının ilk adımı atılmış oluyor. 
Yönetmelik eğitim ve öğretim programları 
ve diğer öğrenme yollarıyla kazanılan 
kalite güvencesi sağlanmış tüm 
yeterliliklerin, Türkiye Yeterlilikler 
Çerçevesi'ne (TYÇ) dâhil edilmesine ve 
TYÇ’de yer alacak yeterliliklerin kalite 
güvencesinin sağlanmasına, kalite 
güvence ölçütlerinin belirlenmesine 
ve kalite güvencesinden sorumlu 
kurumların görev ve sorumluluklarına 
yönelik düzenlemeler içeriyor. Buna 
göre; yönetmelik, Avrupa Yeterlilikler 
Çerçevesi’nde tanımlanan kalite güvence 
ilkeleriyle uyumlu tasarlanan ve ülkemizde 
düzenlenen tüm diploma, sertifika ve 
mesleki yeterlilik belgelerinin karşılaması 
gereken kalite ölçütlerini belirleyecek. 

EĞITIM ÖĞRETIMDE YETERLILIKLERIN 
KALITESINE DUYULAN GÜVEN YÜKSELECEK
Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren; 
bir yıl içerisinde kalite güvence belgesi 
ve rehberlerin sorumlu kurumlar 
tarafından hazırlanması ve iki yıl içerisinde 
sorumlu kurumların, kalite güvencesinin 
sağlanmasına yönelik sistemlerini kurarak, 
eğitim kurumları ve belgelendirme 
kuruluşları aracılığıyla işletmeye 
başlaması gerekiyor. 
Kalite Güvence Yönetmeliğinin tam ve 
etkin uygulanmasıyla beraber, eğitim 
ve öğretim sisteminin en önemli çıktısı 
olan yeterliliklerin kalitesine ulusal ve 
uluslararası düzeyde duyulan güvenin en 
üst düzeye yükselmesi bekleniyor.  

7. Uluslararası Boya, Boya Hammaddeleri, Yapı 
Kimyasalları ve Yapıştırıcı Hammaddeleri, Laboratuvar 
ve Üretim Ekipmanları Fuarı Paintistanbul & Turkcoat, 
22-24 Mart tarihlerinde gerçekleşti.



lastik Sanayicileri Derneği’nin 
(PAGDER) dönem başkanlığını 
yürüttüğü ve 36 kuruluştan 
temsilcilerin yer aldığı Kimya 
Sektör Platformu’nun (KSP) 

öncülüğünde gerçekleştirilen 9. Kimya 
Endüstrisi Gelişim Şurası, 14-15 Şubat 
2018 tarihlerinde Ankara’da düzenlendi. 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan 
Yardımcısı Hasan Ali Çelik’in açılışını 
yaptığı programa Başbakanlık Yatırım 
Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda 
Ermut ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Müsteşar Yardımcısı Ramazan Yıldırım 

da iştirak etti.
Türkiye’de yeni petrokimya yatırımlarının 
değerlendirilmesi başlığı ile bir araya 
gelinen şuradan PAGDER Başkanı Reha 
Gür; “Sanayinin ithalat bağımlılığını 
azaltacak, rekabet gücünü artıracak 
projelerin başında yeni petrokimya 
yatırımları yer alıyor” dedi. Kimya 
yatırımlarının en çevreci yatırımlardan 
biri olduğunu ifade eden Gür, “Günümüz 
teknolojisi ile kimya yatırımlarının 
sürdürülebilirliğe en fazla katkı sağlayan 
yatırımlar olduğunu görüyoruz. Şuramızın 
da katılımcısı olan Avrupalı kimya 
devlerinin bahçesinde zeytin ağaçları 
olduğunu öğrendik. Dolayısıyla kurallara 
uygun yapılan üretim, çevreyi kirletmez. 
Kimya yatırımları ile dost olmayan sanayi 
gelişmez” yorumunu yaptı.
Akademisyen, sivil toplum kuruluşu 
ve kamu kurumu temsilcilerinin iştirak 
ettiği şurada, vakit kaybetmeden bir 
petrokimya tesisi yatırımının devreye 
alınması gerektiği vurgulandı. Şurada 
tek yatırımla 40’tan fazla sektörün 
olumlu etkilenmesinin sağlanabileceği 
ifade edildi. Yeni yatırımlar neticesinde 
mineral yağlar ve yakıtlar, plastik, 
kauçuk, kompozit mamuller, boya, 
kozmetik, ilaç ve eczacılık ürünleri, 
medikal ürünler, tekstil, otomotiv, 
beyaz eşya, elektronik, inşaat, 
telekomünikasyon gibi birçok sektörün 
girdisi yerli olarak tedarik edilecek.

P
“YENI PETROKIMYA YATIRIMI 
MILLI BIR PROJEDIR”
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Yerlileştirmenin sıradaki 
hedefinde kimya 
sektörünün odakta olması 
gerekliliğine dikkat 
çeken Plastik Sanayicileri 
Derneği (PAGDER) 
Başkanı Reha Gür, “Yeni 
petrokimya yatırımının 
kamunun öncülüğünde 
hayata geçirilmesi 
gerekiyor” dedi.

ocaeli Sanayi Odası’nın 
düzenleyeceği Proses 
Emniyeti Sempozyumu 
ve Sergisi, 14-15 Mayıs 
2018 tarihleri arasında 

The Green Park Pendik Hotel’de 
gerçekleştirilecek. Katılımın ücretsiz 
olduğu sempozyumda SEVESO direktifi, 
büyük endüstriyel kazaların önlenmesi ve 
etkilerinin azaltılması, ATEX direktifleri, 
sanayide dijital dönüşüm ve proses 
emniyeti gibi konular ele alınacak. 
Sempozyum ile ilgili yapılan açıklamada 
SEVESO ve ATEX direktiflerinin 
uyumlaştırılmasının Türkiye’de büyük 
endüstriyel kazaların önlenmesi ve 
etkilerinin azaltılması yönünde büyük 
faydalar sağlayacağı belirtilirken, 

direktiflerin yasal, teknik ve kurumsal 
reformları beraberinde getireceği 
kaydedildi. Bu reformlar ilgili paydaşlar 
için teknik bilgi, donanım ve bütçe 
gereksinimi doğuracağı öngörülerek 
sempozyumun amacı şu şekilde ifade 
edildi: “Bu süreçte, konu ile ilgili olan tüm 
paydaşları; mevzuat yapıcılar, denetçiler, 
sektör çalışanları, eğitimciler, ürün ve 
hizmet girişimcileri, belgelendirme 
kuruluşlarını bir araya getirerek; bilgi 
birikimlerini, araştırmalarını, sorun 
ve çözümlerini, ürün ve hizmetlerini 
paylaşmayı hedefleyen geniş çaplı bir 
sempozyumun düzenlenmesi; sürecin 
anlaşılması ve yönlendirilmesi için tüm 
paydaşlar açısından faydalı olması 
hedeflenmektedir.”

K
PROSES EMNIYETI SEMPOZYUMU 

Büyük endüstriyel 
kazaların önlenmesi, 
SEVESO ve ATEX 
direktifleri ile 
birlikte gelecek 
yasal düzenlemeler 
hakkında sektörün 
bilgilendirilmesi için 
14-15 Mayıs tarihinde 
Proses Emniyeti 
Sempozyumu ve 
Sergisi düzenlenecek. 
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imya sektörü, katma 
değerli ihracatı 
arttırarak çok sayıda 
sektörün geleceğe 
yönelik hedeflerini 

yakalamasını kolaylaştıracak 
imkanlara sahip. Ancak yanlış 
uygulamalar ülkemizdeki yatırım 
ortamını zedeleyerek, sektörün 
kalkınmasının önünde en büyük 
engeli oluşturuyor. Özellikli 
kimyasallar konusunda sektörün 
öncülerinden biri haline gelen 
Organik Holding’in Yönetim Kurulu 
Başkanı Aldo Kaslowski ile Türkiye 
kimya sektörünü ve sektördeki 
yatırım ortamını etkileyen yanlış 
uygulamaları konuştuk.  

Organik Holding’in kısa hikayesi ve 
bugün geldiği noktayı dinleyerek 
başlamak isteriz...
Organik Şirketler Grubu’nun 
oluşumu 1924 yılında ticari 
faaliyetler ile başladı. Ticari 
faaliyetlerimiz takip eden 
yıllarda muhtelif, dünyaca 
itibarlı uluslararası şirketlerin 
temsilciliklerini portföyümüze 
katarak genişledik. Bunu yine 
itibarlı ve uluslararası şirketler ile 
lisans anlaşmaları takip etti ve 
bu bizi sanayici olma safhasına 
taşıdı. Üretim faaliyetlerimiz ve 
bunu geliştirmek için başlatılan 
Ar-Ge çalışmaları, 1965 yılından 
beri yürütülmekte olup, 
şirketlerimizin temel kültürü 
haline geldi. Dolayısıyla özellikli 
kimyasallar (specialty chemicals) 

konusunda faaliyet gösteren 
şirketler grubumuz da bu yapısal 
gelişime, hizmet, teknik servis, 
müşteriye uygun mamul üretimi 
ve müşteriye katkı değer yaratmak 
kültürlerini içeriyor. Organik 
Grubu sofistike pazarlara yönelik, 
müşteriye katma değer yaratan ve 
çevre dostu ürünler ile başlıca altı 
bölüm altında faaliyet gösteriyor. 
Bu bölünme dikkate alındığında 
ise hizmet verdiğimiz sektörleri şu 
şekilde sıralayabiliriz; boya, inşaat 
ve beton katkı, deri, tutkal, kağıt, 
tekstil ve tekstil baskı, ambalaj, 
etiket ve bant, ağaç ve ahşap, 
deterjan, kozmetik, otomotiv, 
plastik, hijyen ve kişisel bakım, 
halı ve kalıp. 
Türkiye’de, İstanbul'da Tuzla 
Serbest Bölge ve Cendere yolunda 
üretim tesisimiz bulunuyor. 
Hollanda Rotterdam ve İsviçre 
Bellinzona’da üretim tesisimiz var. 

Şirketinizin kimya sanayisindeki 
geçmişi, Türkiye kimya sanayisi 
ile eşdeğer. Sektördeki gelişimi 
en yakın tanığı olarak sizden 
dinlemek istesek...
Kimya sektörü, ülkemizde bugüne 
kadar maalesef günlük kısa 
vadeli hedeflerle yapılanmış ve 
uluslararası rekabetin ihtiyaç 
duyduğu kriterlerden faydalanacak 
şekilde konumlandırılamamıştır. 
Tesisler ya hammadde kaynağının 
yanına ya da pazara yakın bir yerde 
konumlandırılırken, büyümeye ve 
rekabetçi olmaya yönelik lojistik 
imkanlar hiç dikkate alınmadı. 
Şehirleşme ve istihdamın kolay 
ulaşım ihtiyacı sebebiyle, kurulan 
tesisler zaman içinde sanayiye 
uygun olmayan yerleşim yerlerinin 
ortasında kaldı. Yerleşim yerlerinin 
içinde kalan bu tesisler de, kentsel 
dönüşüm ile yerleşim yerlerine 
dönüştü ve istenen rekabetçi 

ORGANIK HOLDING YÖNETIM KURULU 
BAŞKANI ALDO KASLOWSKI

“BUGÜNKÜ YATIRIM ORTAMINDA 
TEK BIR ÇIVI ÇAKILAMAZ!”

K “Kentsel dönüşüm nedeniyle veya istimlak edilerek 
her 25 senede bir, tesisini taşımak zorunda kalan bir 
sanayici olarak ülkemizde yatırım yapmanın cazibesini 
kaybettiğine inanıyorum” diyor Organik Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Aldo Kaslowski ve yatırım ortamının 
iyileştirilmemesi halinde, mevcut sanayicilerin de ülkeyi 
terk edeceği uyarısında bulunuyor. 
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koşullar sağlanmasa da sınırlı 
imkanları olan sanayi parklarına 
taşınmak zorunda kaldılar. 
Biz, bir anlamda, üç defa istimlak 
olduk. Şu an Kemerburgaz Cendere 
yolunda  bir tesisimiz var ki oradan 
da gidiciyiz. Bölgeyi, bizlere sanayi 
ruhsatı verdikten sonra, yeşil alana 
döndürdüler ve şimdi de kentsel 
dönüşüm ile yerleşime açtılar.  Bir de 
Tuzla’da serbest bölgede tesisimiz 
var ve maalesef iki tesisimiz de 
deniz kenarında değil. Devletin 
kimya sektörüne bakışını bir anımı 
anlatarak paylaşabilirim. 1970’li 
yılarda deniz kenarında olabilmek için 
Aliağa’da Petkim’in yanında 80 bin 
metrekarede yer alarak, tesisleşme 
için tüm onayları almıştık. Dünyanın 
en tehlikeli maddesi olan Etilen Oksit 
alacaktık. Hammaddeyi Petkim’den 
alacaktık. Makineler ithal edildi, 
kurulumu yapıldı. Fakat başka bir 
devlet kuruluşu geldi, eski gemileri 
sökmek için istimlak yapacaklarını 
bildirdi. O makineleri başka bir 

yerde kullanamadık ve çok fazla 
para kaybettik. Deniz kenarından da 
maalesef mahrum kaldık. Biz bunu 
yaşadık ve hala yaşıyoruz. Şu an 
Cendere’de bizimle birlikte ruhsatlı 
Evyap ve Eczacıbaşı da vardı. Fakat bu 
noktada, ruhsatlı olup olmamanın pek 
bir önemi yok, bölge kentsel dönüşüm 
çerçevesinde imara açıldı; onlar da 
bölgeden ayrıldı, biz de ayrılacağız. 
Bu zihniyet değişmedikçe bu sektörün 
ilerlemesi mümkün değil.

40 yıl önceki sıkıntılar bugün  
için de geçerli mi?
Maalesef, Bakanlarımız diyor ki 
yatırımcıları korumaya alacağım. 
Samimi olabilirler fakat belediyeler, 
İmar Kanunu'nun 18. maddesinin 
4 C  maddesinde bahsi geçen 
Düzenleme Ortaklık Payı adı altında, 
arsanın yüzde 40’ını istimlak etme 
hakkına sahip. Bir taraftan yabancı 
yatırımcılara teminat veriliyor, diğer 
taraftan bölge istimlak ediliyor. Farklı 
bir ülkede yatırım yapacak olan bir 
sanayici, yatırımı ardından bölgenin 
istimlak edileceğini bilse yatırım 
yapmaz. Bu noktadan bakınca her 20-
25 senede bir tesisini taşımak zorunda 
kalan bir sanayici olarak, ülkemizde 
yatırım yapmanın cazibesini 
kaybettiğini söyleyebilirim. 

Petrokimya sektörünün Orta 
Vadeli Plan’a girmesi, belirttiğiniz 
sıkıntıların çözümüne yardımcı 
olabilir mi?
Petrokimya sektörünün Türkiye’nin 
Orta Vadeli Planı’na girmesi, yıllardır 
özellikli kimyasallar sektörünü 
temsil eden sanayicilerin ve 
sektör derneklerinin uğraşlarının, 
Türkiye’nin kalkınma planlarıyla 
örtüştüğünü göstermektedir. Bugün 
Türkiye’deki özellikli kimyasalların 
üreticilerinin hiçbiri, doğru bir üretim 
lokasyonunda değildir. Bu sektörün 
rekabetçi olabilmesi, orta vadeli 
kalkınma planında da görüldüğü 
üzere kümelenme ile mümkün 
olacaktır. Ancak bu daha başlangıç 
olup gerçekleşmesi için hepimize 
önemli roller düşmektedir. Biz, 
kimya sektöründeki tüm kuruluşlar 
olarak devlete, sektörün önemini ya 
tam olarak anlatamadık ya da onlar 
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anlayamadı. Avrupa’da Almanya 
gibi birkaç ülke dışında tüm kimya 
sanayicileri, Avrupa’dan çıktı. 
Türkiye’de geçmişte bir kümelenme 
oluşsaydı ve yatırımcı önünü 
görebilseydi, bu şirketler Türkiye’ye 
çekilebilirdi. Fakat bugün Türkiye’deki 
mevcut sanayiciler dahi gidebilir. 
Çünkü Türkiye’nin konum olarak da 
cazibesi kalmadı. Lojistik maliyetleri 
çok düştü ve üreticiler pazarlara çok 
rahat ulaşabiliyor.

Dünya değişiyor, çevre bilinci her 
geçen gün daha çok artıyor. Kimya 
sanayi, gelecekte de stratejik 
önemini koruyacak mı sizce? 
Farklı sektörlere değer katması 
nedeniyle kimya sektörü, Türkiye’nin 
geleceğe yönelik hedeflerinde kritik 
bir rol üstlenmektedir. Kimya sektörü 
katma değerli ihracatı arttırarak, 
çok sayıda sektörün geleceğe 
yönelik hedeflerini yakalamasını 
kolaylaştıracak imkanlara sahip. 
Bütün dünyanın istatistiklerine 
bakarsanız, en fazla katma değer 
yaratan sektör kimyadır. Katma değer 
yaratacak olan kimyasal maddeler 
var. Bunları tıpkı bir terzi gibi 
müşteriye uygun bir şekle getiriyoruz. 
Bir örnek vermek gerekirse, Almanya 
Havayolları işçilerinin sendikası, 
bagajlara koyulan etiketler yırtılırken 
çıkan sesten çok rahatsız oldukları 
için 'grev yapacağız' diyorlar. 10 
yıl önce bu yaşandı. Onlar için 
hem yapıştırıcılığı olan hem de ses 
çıkartmayan etiket yaptık. Müşteriye 
böyle katkı değer yaratıyoruz. 
Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri de aslında 
kimya sektörünü, rekabetçi 
olmanın gereği olan kümelenme 
hedeflerine yönlendirmektedir. 
Kimya sektöründe amaç, ‘economies 
of scale’ çerçevesinde hizmetleri 
oluşturarak, hem ekonomik hem de 
en üst standartlarda hizmet imkanına 
olanak sağlamaktır. Çevre bilincinin 
kimya sektörünü etkilemesine gelince, 
bir örnek vereyim: Biz Rotterdam’da 
polimer yapıyoruz. Polimerlerin 
hepsi 30-40 yıl önce solvent bazlıydı, 
hiçbiri ekolojik değildi. 35 yıl içinde bu 
polimerlerin yüzde 99’u kullanılamaz 
hale geldi. Belki yüzde 1’i kaldı. 

Bütün dünya artık su bazlı polimerler 
kullanıyor. Biz ve rakiplerimiz ekolojik, 
doğada kendiliğinden yok olabilen 
türlerden polimerler yapıyoruz artık.

Gelişen Teknolojiyi de eklediğimizde 
çoğu sanayide olduğu gibi 
kimya sektöründe de bir form 
değişikliğinden bahsedebilir miyiz?
Kimya sektörü, gelişen teknolojilere 
adaptasyonu en kolay ve üst düzeyde 
olacak sanayilerin başında gelmektedir. 
Dijitalleşme ve Endüstri 4.0, bu 
sektörün dokusuna diğer sektörlerden 
daha fazla nüfuz etmiştir. Yıllardır 
otomasyon, ihtiyaçtan öte sektörün 
olmazsa olmazı konumundadır. Tüm 
sektörlerde robotlaşma, otomasyon hız 
kazanıyor. Kimya sektörü de yıllardır 
üretimlerinde çevre ve sürdürülebilir 
kalite devamlılığı için elleçlemeyi 
kaldırarak, otomasyon uygulamaktadır. 

Değişen dünya ile birlikte yeni iş 
alanları ve meslek grupları oluşuyor.  
Yeni jenerasyonun kimya sektörüne 
ilgisi nasıl?
İsviçre'de bizim ufak bir rakibimiz 
vardı. 60 yaşına gelince şirketi 
devretmek istedi. Oğulları vardı 
fakat kimisi ressam olmuş, kimisi 
şarkıcı olduğu için kimya sanayisine 
ilgi duymamışlar. Firmasını bana 
satmak istedi ama sonra vazgeçti 
çünkü çok seviyordu işini. 70 yaşına 
gelince yine satmayı düşündü fakat 
yine bırakamadı şirketini. Ancak 
80 yaşına gelince “Bu iş bitti artık. 
Sen bizim en büyük müşterimizsin, 
sen alır mısın?" dedi. Onun oradaki 
şirketin başkanı olarak kalması 
şartıyla almayı kabul ettik. Avrupa 
bu problemi yaşıyor ama Türkiye'nin 
böyle problemi yok. Türkiye genç bir 
nüfusa sahip, nüfusun yüzde 50’si  30 
yaşında. Bizim sermayemiz, nüfusun 
genç olmasından kaynaklanıyor. 
Dolayısıyla inovasyonu, işgücünü, 
vizyonu da sermayemiz üzerine 
tesis etmeliyiz. Yapmamız gereken 
bir şey var, kurumlaşmamız 
gerekiyor. Türkiye’de kurumsallaşma 
olmazsa hiçbir şey yapılamaz. 
Bizim şirketimiz dört sene önce 
kurumsallaşma anlaşması yaptı. 
Fakat bu konuda da yapılacak  
çok işimiz var.  

5.2
TRILYON DOLAR
Kimya Sanayisinin Küresel  

Pazar Büyüklüğü

Birleşmiş Milletler’in 
Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri 
de aslında
kimya sektörünü, 
rekabetçi
olmanın gereği 
olan kümelenme 
hedeflerine 
yönlendirmektedir.

Her 20-25 senede 
bir tesisini taşımak 
zorunda kalan bir 
sanayici olarak, 
ülkemizin yatırım 
yapma cazibesini 
kaybettiğini 
söyleyebilirim. 
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DOĞU B IRLEŞIYOR 

BATI BÖLÜNÜYOR!

Çin, Şangay Paktı'nı 
ekonomik birliğe 
dönüştürebilecek mi? 
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vrupa Birliği’nde 
milliyetçi politikaların 
artması, İngiltere’nin 
birlikten çıkışı ve ABD 
Başkanı Donald Trump’ın 

göreve geldiği günden bu yana Avrupa 
Birliği'ni “Ruhsuz, yapay bir oluşum” 
olarak tanımlaması ve eleştirisel 
yaklaşımı, ticari ilişkilerde de kendini 
göstermeye başladı. Bir süredir ABD 
ile AB arasında karşılıklı restleşme 
ve tehditler ekonomi dünyasının 
gündemini oluşturuyor. 
ABD Başkanı Trump’ın, ithal edilen 
çelik ve alüminyuma ek vergi getirme 
kararına çok sert tepki veren AB 
Komisyonu ise, ABD’den ithal edilen 
ürünlere gümrük vergisi getireceğini 
açıklamıştı. Bunun üzerine Başkan 
Trump da Avrupalı araçlara vergi 
tehdidinde bulundu. Ekonomistler 
restleşmeleri kaygı ile izlerken, bu 
tür korumacı planların dünyada 
yaygınlaşmasına neden olacağı ve 
büyümeye başlayan küresel ticarete 
zarar vereceğine dikkat çekiyor. 
ABD Başkanı Trump’ın, Trans Pasifik 
Ortaklığı’nı (TTP) rafa kaldırması, 
Transatlantik Ticaret ve Yatırım 
Ortaklığı’nda ilerlemeyi durdurması 
ve İklim Değişikliği anlaşmasından 
çekilmesi, ABD’nin bölgesel iş 
birliklerine çok sıcak bakmadığını 
açıkça gösteriyor.
Doğuda ise Şangay İş birliği Örgütü ile 
ülkeler arasındaki ekonomik ilişkiler 
daha da gelişmeye başladı. Çin ve 
Rusya'nın Asya'da güvenlik üzerine iş 
birliği yapma amacı ile 1996 yılında 
Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan ve 
Tacikistan tarafından kurulan Şangay 
Beşlisi, 2001 yılında Özbekistan’ın 
da katılımıyla genişleyerek Şangay 
İş birliği Örgütü (ŞİÖ) adını almıştı. 
Geçen yıl Hindistan ve Pakistan’ın da 
tam üyelikleri ile ülke sayısı sekize 
çıkarken, kontrol ettikleri coğrafya 
da büyümüş oldu. ŞİÖ, bugün dünya 
nüfusunun yüzde 40’ını ve dünya 
gayri safi hasılanın yüzde 20’sini 
oluşturuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın, geçen yıl, Türkiye'nin 
Avrupa Birliği (AB) yerine Şangay 
İş birliği Örgütü'ne (ŞİÖ) üye 
olabileceğine dair açıklaması ile 
Türkiye kamuoyunun dikkatlerini 

çeken ŞİÖ, yakın zamanda İran’ın 
üyeliğiyle genişlemeyi planlıyor. 
Geçen yıl İran’a karşı ambargo ve 
yaptırımların kaldırılması, İran’ın 
örgüte üyelik ihtimalini güçlendirdi. 
Rusya ve Çin, İran’ın üyeliğini 
destekliyor. Haziran ayında yapılacak 
konsey toplantısında, İran’ın tam üye 
olarak kabul edileceği düşünülüyor. 
İran’ın üyeliği, ŞİÖ için de kritik 
önem taşıyor. İran ile birlikte ŞİÖ, 
Orta Doğu’daki coğrafyasını Basra 
Körfezi’ne kadar genişletmiş olacak. 
İran’ın üyeliği ile ŞİÖ, kontrol ettikleri 
petrol ve doğalgaz rezervlerini de 
büyütmüş olacak. Örgüt, şu anda 
dünya petrol rezervlerinin yüzde 18’ini 
ve doğalgaz rezervinin de yüzde 50’sini 
kontrol ediyor. Dünyanın en büyük 
doğalgaz ve 157 milyar varil petrol 
rezervine sahip İran, üyeliği ile örgüte 
önemli bir güç katmış olacak. İran’ın 
üyeliği, Suudi Arabistan ve  Körfez İş 
birliği Konsey üyelerinin de katılım 
isteğini artırabilir. Çünkü bu ülkeler, 
İran’ın olduğu bir örgütte koltuk sahibi 
olmak isteyecektir.
Türkiye şu an, Şangay İş birliği 
Örgütü'nün diyalog ortağı 
konumunda. Fakat Çin’in Tek Kuşak 
Tek Yol (OBOR) projesinde, önemli 
bir rol oynamak isteyen Türkiye’nin 
gelecek dönemde tam üye olabileceği 
değerlendiriliyor. Çünkü Çin,  ŞİÖ’nun 

Çin ve Rusya'nın Asya'da 
güvenlik üzerine iş birliği 
yapma amacı ile kurulan 
Şangay Paktı (Şangay Iş 
birliği Örgütü), Çin’in “Tek 
Kuşak-Tek Yol” projesi ile 
devletler arası ekonomik 
iş birliğine dönüşmeye 
başladı. Batıda ise 
Ingiltere’nin AB’den çıkışı 
sonrası milliyetçi politikalar 
artmaya başlarken, ABD 
Başkanı Donald Trump ile 
Avrupa Birliği arasındaki 
siyasi gerginlikler artmaya 
devam ediyor. Dünya petrol 
rezervlerinin yüzde 18, 
dünya gaz rezervlerinin ise 
yüzde 49’una sahip olan ŞIO, 
157 milyar varil petrol ve 
dünyanın en fazla doğalgaz 
rezervine sahip Iran’ın tam 
üyeliğini konuşuyor.

TÜRKIYE-ŞIÖ EKONOMIK ILIŞKILERI

ŞIÖ’nün 
Türkiye’nin toplam 
ihracatındaki payı

Yüzde  
6

ŞIÖ’nün 
Türkiye’nin toplam 
ithalatındaki payı

Yüzde 
25,7

ŞIÖ ile yapılan 
ticarette dış  
ticaret açığı

44,7  
Milyar Dolar
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ve üye ülkelerin OBOR’da rol alması 
için çeşitli önerilerde bulunuyor. 
Çin, güvenlik meselelerinin 
ötesinde, ticari ve finans üzerinde 
yoğunlaşması gerektiğine inanıyor. 
Kasım 2017’de yapılan hükümetler 
konsey toplantısında Çin Başbakanı, 
SCI kalkınma bankası kurulması 
konusunda çağrıda bulundu ve 
birlik için serbest ticaret anlaşması 
kurulması konusuyla ilgilendiklerini 
açıkladı. Bu anlaşmanın ticarette 
sınırları kaldıracağını vurguladı. 

TEK KUŞAK TEK YOL
Çin’in Tek Kuşak Tek Yol girişimi, 
100'den fazla ülkeden ve 
uluslararası kuruluştan destek 
aldı. Çin, 40'tan fazla ülkeyle ve 
uluslararası örgütlerle iş birliği 
anlaşmaları imzaladı ve 30'dan 
fazla ülkeyle endüstriyel kapasite 
iş birliği mekanizmaları kurdu. 
2014-2016 yılları arasında, Çin ile 
OBOR rotasında bulunan ülkeler 
arasındaki ticaret hacmi 3 trilyon 
doları aştı. Çin'in bu ülkelerdeki 
toplam yatırımları ise 50 milyar 
doların üstünde ve Çinli şirketler, 
20'nin üzerinde ülkede 56 ekonomik 
ve ticaret iş birliği bölgesini kurarak, 
1.1 milyar dolar vergi geliri ve 180 
bin kişiye istihdam yarattı. Çin’in 
Batı Asya, Orta Doğu, Afrika ve 
Avrupa’da yaptığı yatırımların da 
OBOR projesinin bir parçası  
olduğu belirtiliyor.

EN BÜYÜK HEDEF AVRUPA
Çin’in en büyük ticari partneri 
Avrupa Birliği ile Çin arasındaki 
yıllık mal ticaret hacmi 510 milyar 
Euro’nun üstünde. Çin’in Avrupa 
Birliği ile oluşturmayı planladığı 
Serbest Ticaret Bölgesi hayata 
geçerse, AB’nin Çin’e ihracatı 2030’a 
kadar yüzde 110’dan fazla artabilir. 
Bu nedenle ilk başlarda projeye 
sıcak bakmayan AB ülkeleri de 
süreci yakın takibe aldı. Birleşmiş 
Milletler Asya ve Pasifik Ekonomik ve 
Sosyal Komisyonu’nun (ESCAP) da 
Çin'in ortaya koyduğu Kuşak ve Yol 
girişimini desteklediği belirtiliyor. 
OBOR’un, Birleşmiş Milletler‘in 2030 
Sürdürülebilir Kalkınma hedefini de 
destekleyeceği düşünülüyor. 
Yatırım süreciyle birlikte trilyon 
dolarların akacağı yoldan pay 
alabilmek için ülkeler altyapı 
yatırımlarını hızlandırdı. Gelecek 
dönemde OBOR üyesi 68 ülkede 
4 trilyon dolarlık altyapı yatırımı 
öngörülüyor. OBOR için 1 trilyon 
dolarlık hükümet fonu ayırdığını 
açıklayan Çin’in, gelecek beş yıl 
içinde yıllık 120-130 milyar dolar 
yatırım yapacağı belirtiliyor. Çin’in, 
gelecek 10 yıl içinde yurt dışı 
yatırımlarının ise 100 milyar doları 
bulması bekleniyor.
Girişimin gerek finansal gerek 
ticaret hacminin büyüklüğü OBOR’u 
jeoekonomik perspektiften jeopolitik 
perspektife taşıdığını ve küresel çapta 
gündeme oturttuğunu söyleyen 
KÜDENFOR Kurucu Direktörü Amiral 
Cem Gürdeniz, OBOR kapsamında 
sadece son dört yılda 230 milyar dolarlık 
yatırım yapıldığının altını çiziyor. 

ŞIÖ, AB’NIN ALTERNATIFI OLAMAZ
Türkiye’nin, OBOR’da eli güçlü olsa 
da, uzmanlara göre; ŞİÖ, hiçbir zaman 
Türkiye için AB’nin bir alternatifi 
olamaz. En büyük ticaret partneri 
olan AB’nin Türkiye ihracatında 
yüzde 50 payı bulunurken, ŞİÖ’nün 
payı sadece yüzde 6. ŞİO, ekonomik 
entegrasyonun henüz uzağında olsa 
da bu alanda iş birliği konusunda ciddi 
bir potansiyeli olduğu düşünülüyor.

Kasım 2017’de yapılan hükümetler konsey 
toplantısında Çin Başbakanı, SCI kalkınma 
bankası kurulması konusunda çağrıda bulundu 
ve birlik için serbest ticaret anlaşması kurulması 
konusuyla ilgilendiklerini açıkladı.

Dünya Petrol 
Rezervlerinde 

Sahip Olduğu Pay  
Yüzde

18

Dünya Gaz 
Rezervlerinde  

Sahip Olduğu Pay  
Yüzde
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Ekonomik 
Büyüklüğü  

15  
Trilyon Dolar

Dünya  
Ekonomisindeki  

Payı  
Yüzde
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Dünya  
Nüfusundaki  

Payı  
Yüzde

40
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GÖZLER  
IRAN ÜYELIĞINDE…

Oluşturduğu  
Nüfus  

3.1  
Milyar

Üye Sayısı  
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KÜRESEL PLASTIK ÜRETIMI 
BASKIYA RAĞMEN BÜYÜYOR
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ürkiye’nin en çok ihracat 
gerçekleştiren üçüncü 
sektörü konumundaki 
kimya sanayinin alt 
sektörler bazında lideri 

olan plastik sanayinin gelişim ivmesi, 
son yıllarda hep yukarı yönlü hareket 
ediyor. Sektörün büyüme ivmesi, ülke 
ekonomisinin üstünde seyrediyor. 2017 
yılı sonu itibariyle sektörün üretimi, 
miktar bazında yüzde 8,5 artışla 9,6 
milyon ton, değerde ise yüzde 9 artışla 
36,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Aynı 
zamanda yurt içi tüketim, 8,6 milyon ton 
ve direkt mamul ihracatı da 4,3 milyar 
dolar olarak gerçekleşti. “2018 yılında da 
üretim ve ihracatta büyümenin devam 
edeceğini öngörüyoruz” diyor Türk 
Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme 
ve Eğitim Vakfı  (PAGEV) Yönetim Kurulu 
Başkanı Yavuz Eroğlu ve şu sözleriyle 
sektörün fotoğrafını çekiyor: “Türk plastik 
sanayisi sahip olduğu üretim kabiliyeti 
ile Avrupa’da ikinci, dünya sıralamasında 
ise altıncı sırada yer alıyor. Sektörümüzde 
şu an çoğu küçük ve orta ölçekli firmalar 
olmak üzere 11 bin civarında üretici 
firma faaliyet gösteriyor. Söz konusu 
firmalarda yaklaşık 250 bin kişi istihdam 
ediliyor. Bu noktaya gelmemizde yeniliğe 
ve gelişime açık, son trendleri ve 
teknolojik gelişmeleri yakından takip 
eden sektör firmalarımızın büyük payı 
var. Türk plastik sektörünün iddiasını 

önümüzdeki dönemlerde artırarak 
sürdüreceğini görüyoruz.”
Plastik sektörünün yabancı yatırımlar 
için cazip bir pazar görünümünde 
olduğunu söyleyen Eroğlu, 2002 – 2017 
yılları arasında plastik sektörüne 1 
milyar 629 milyon dolarlık doğrudan 
yabancı sermaye yatırımı yapıldığının 
altını çiziyor. Bu miktar Türkiye’de 
yapılmış toplam doğrudan yabancı 
sermaye yatırımlarının yüzde 1’ini, 
imalat sanayiye yapılmış olan doğrudan 
yabancı sermaye yatırımlarının ise yüzde 
4,7’sini oluşturuyor. 
Yabancı yatırımcıları için cazibe merkezi 
olsa da Türk plastik sanayisinde ağırlıklı 
olarak yerli üreticiler faaliyet gösteriyor. 
PAGEV’in verilerine göre; 2017 yılı sonu 
itibariyle Türkiye plastik sektöründe 
389 yabancı sermaye ortaklı firma 
mevcut. Toplam yabancı sermayeli 
firmanın yüzde 52’ini oluşturan 202 
firma ise Avrupa menşeli. Yabancı 
sermayeli firmaların toplam dağılımına 
bakıldığında ise yüzde 14’ünü Suriye, 
yüzde 12’sini Almanya, yüzde 8’ini İtalya 
ve yüzde 7’sini İran oluşturuyor. Fransa ve 
Hollanda menşeli firmalar ise toplamdan 
yüzde 6’şar pay alıyor. 

SEKTÖRÜN KAMBURU HAMMADDE
Plastik sanayisinin en büyük 
dezavantajlarından biri ise hammadde 
tedariki ve ürün fiyatlarının düşük 

T

Küresel plastik sektörü, çevre kirliliği yarattığı 
gerekçesiyle Birleşmiş Milletler başta olmak üzere 
çeşitli kuruluşların yürüttüğü kampanyaya rağmen 
hızlı büyümesini sürdürüyor. 2008 yılında 260 milyon 
ton civarında olan küresel plastik üretimi, 2016 
yılında yaklaşık 300 milyon tonu aştı. Türkiye plastik 
sektörü de son 10 yıllık süreçte üretim, ihracat ve 
istihdam açısından sürekli büyüme ve gelişim halinde. 
37 milyar dolarlık üretim hacmine ulaşan sektörün 
gündeminde, katma değerli ürünler olduğu kadar 
çevreci ürünler de var. Çünkü bilinçsiz kullanımdan 
dolayı sektörün üstündeki çevre baskısı artıyor.
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olması. Şu anda yurt içinde sektör 
için hammadde üreten tek kurum 
Petkim fakat Petkim’in kapasitesi de 
genel tüketimin sadece yüzde 15’ini 
karşılayabiliyor. “Türkiye ciddi bir alıcı 
olmasına rağmen, yabancı hammadde 
üreticileri, önce kendi ve komşu 
pazarlarını besledikten sonra Türkiye’ye 
hammadde ihracatı yapmaktadır” diyor 
Emin İş Ambalaj Yönetim Kurulu Üyesi 
Ferit Uzunyol ve bu durumun zaman 
zaman ülkemizde ithal hammadde 
kısıntılarının, ya da fiyatlarda ani 
artışların yaşanabilmesi anlamına 
geldiğinin altını çiziyor.

PLASTIK MÜKEMMELIYET  
MERKEZI KURULACAK
Plastik üretiminde miktar bazında 
dünya 6.’sı ve Avrupa 2.’si olmasına 
rağmen, birim ihraç fiyatında dünyada 
19’uncu sırada yer alan Türkiye’nin 
kilogram başına 2,6 dolarlık ortalama 
ihracat fiyatı, ucuz mal tedarikçisi 
olarak tanınan Çin’in kilogram başına 
3,8 dolarlık ortalama ihraç fiyatının 
yüzde 38 altında kalıyor. Dünya plastik 
mamul ihracatçısı 20 ülkenin ortalama 
ihraç fiyatı ise kilogram başına 4,5 dolar. 
Türkiye plastik sanayisinin rekabet 
gücünü artırabilmek için PAGEV, T.C. 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile 
birlikte Plastik Mükemmeliyet Merkezi 
projesini hayata geçirmek istiyor. Bu 
merkez ile birlikte Ar-Ge’ye yeterli kaynak 
ayıramayan KOBİ’lere, araştırma ve 
tasarım noktasında destek verilecek ve 
orta ölçekli firmalarında katma değerli 
ürünlere yönelmesine katkı sağlanacak. 

SÜRDÜRÜLEBILIRLIK EN ÖNEMLI 
GÜNDEM MADDESI OLACAK
Otomotivden sağlığa, inşaattan 
gıdaya, kozmetikten tekstile aklımıza 
gelebilecek tüm sektörlerde ve yaşamın 
her alanında kullanılan plastik, kullanım 
kolaylığı, ekonomik olması ve sağladığı 
avantajlarla her geçen gün daha çok 
tercih ediliyor. Teknolojik gelişim ile 
birlikte sektörün 70 yılda küresel üretim 
hacmi 1.5 milyon tondan 350 milyon tona 
yaklaştı. “Plastik, rakip hammaddelere 
göre kolay işlenir, hafif ve ekonomik 
olmasından dolayı plastik ambalaj 
kullanımı her sene artarak devam ediyor” 
diyor Emin İş Ambalaj Yönetim Kurulu 
Üyesi Ferit Uzunyol, artan talep ile birlikte 

plastiğin geri dönüşümü konusunda 
tüketicileri bilinçlendirme çalışmalarının 
da artırılması gerektiğine inanıyor. 
Çünkü sektörün hızlı büyümesi, özellikle 
son yıllarda sektör üstündeki çevresel 
baskıların da artmasına neden oluyor.
PAGEV Başkanı Eroğlu ise plastik 
sektörünün gelecek 10 yılda büyümesini 
sürdüren, ülke ekonomisine ve ihracatına 
yüksek oranlarda katkı sağlayan bir 
sektör olmaya devam edeceğini söylüyor. 
Eroğlu, dünya ticaretinin geri dönüşümü 
ön planda tutan döngüsel ekonomiye 
evrildiğini belirterek, “Bu doğrultuda 
sürdürülebilirlik yakın gelecekte tüm 
sektörlerde olduğu gibi plastik sektöründe 
de gündemin en önemli maddelerinden 
biri konumunda olacak” diyor. 

“ÇEVREYI PLASTIKLER DEĞIL, 
BILINÇSIZ KULLANIM KIRLETIYOR”
Plastiğe karşı yürütülen olumsuz 
kampanyaları da değerlendirilen PAGEV 
Başkanı Yavuz Eroğlu, şu noktalara 
dikkat çekiyor: “Sektörümüz uzun 
yıllardır plastiklerle ilgili kamuoyundaki 
yanlış algı ile mücadele etmekle 
uğraşıyor. Plastiklerle ilgili haksız pek 
çok kampanya yürütülüyor. PAGEV 
olarak bizler de bu tarz kampanyalarla 
mücadeleyi sürdürüyor ve plastik 
konusunda bilinçlendirme çalışmaları 
yürütüyoruz. Sıklıkla söylediğimiz 
gibi çevreye zarar veren plastikler 
değil, bilinçsiz kullanımdır. Plastik 
doğru kullanıldığı zaman ve geri 
dönüştürüldüğünde çok kullanışlı ve 
faydalı bir malzeme. Bu doğrultuda 
geri dönüşüm önemli gündem 
maddelerimiz arasında yer alıyor.”
Üretici olarak okyanus ve denizleri 
temiz tutmak için yapılan tüm 
girişimlere kalpten katıldıklarını 
söyleyen Ferit Uzunyol ise tüketicileri 
bilinçlendirmeye yönelik yürütülen 
kampanyaları desteklediklerini ve 
bunun takibini, devletler ve sivil toplum 
kuruluşlarının yapması gerektiğini 
belirtiyor.  Ferit Uzunyol, “Biz plastik 
ambalaj üreticileri olarak olabildiğince 
az hammadde kullanarak üretim 
yapmaya çalışıyoruz” diyor ve devam 
ediyor; “Sektör olarak yüzde 100 geri 
dönüşebilen ambalajlar üretmeliyiz. 
Hatta yapabilirsek, ambalajlarımızın 
evlerde tekrar kullanılmasına teşvik 
etmeliyiz. Ar-Ge çalışmalarımızda 
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250BIN KIŞI
Yarattığı istihdam

36,8 
MILYAR  DOLAR

Türkiye plastik üretim  
pazar büyüklüğü

11BIN
Üretici firma sayısı

8,6 
MILYON TON

Yurt içi tüketim

4,3
MILYAR  DOLAR

Direkt mamul ihracatı

Avrupa’da 2. Dünyada 6. 
sırada

Yaşam döngüsü içinde 
değerlendirildiğinde plastik en 
çevreci malzemedir. Bilimsel 
çalışmalar bu yargıyı destekliyor. 
Üretimden geri dönüşüme 
her aşamada sağladığı enerji 
tasarrufu ile çevreyi koruyor. 
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miktar bazında 15 milyon ton ve değer 
bazında 30,8 milyar dolara ulaşacağı 
tahmin ediliyor.
Tüketicilerin çevreye olan duyarlılığının 
artması ile üretici firmaların biyo 
bazlı ve biyobozunur özellikteki 
plastiklere ilgisi artmış durumda. 
Diğer yandan yakın gelecekte “drop-
ins” olarak tanımlanan biyo bazlı 
olup biyobozunur özelliği olmayan 
biyoplastiklerin üretiminin sektörde 
hakim olması bekleniyor. Fosil kaynaklı 
plastiklerle aynı teknik özelliklere sahip 
olan Bio PET’lerde hızlı bir gelişim 
öngörülüyor. Mısır gibi tamamen doğal 
ve yenilebilir kaynaklardan elde edilen 
PLA ürünlerinin ise tüm biyobozunur 
plastik pazarında gelir ve hacim 
bakımından en hızlı büyüyen kategori 
haline geleceği tahmin ediliyor. 
“Yakın gelecekte bio hammaddeler 
önemli bir gündem olacak gibi 
görünüyor, bu konuda büyük üreticilerin 
yatırımları mevcut” diyerek tahminleri 
doğrulayan Ferit Uzunyol, plastik 
katkıların da çok önemli rol alacağını 
söylüyor. Uzunyol’a göre; doğada 
ambalajın çözülmesini hızlandıracak 
katkılarla karşılaşabiliriz. Geri dönüşüme 
verilen önemin giderek arttığına dikkati 
çeken Uzunyol, şunları söylüyor; “Geri 
dönüşümün, dünya’nın çoğu yerinde 
zorunlu hale getirileceğini düşünüyorum. 
Bu yüzden müşterilerimiz, sağlığı kötü 
etkilemeyecek geri dönüşmüş ambalaj 
talep edebilirler.”

araştırmaların kesinlikle çevreye 
pozitif katkısını arıyoruz. Şirketimizin 
hedefleri arasında  her yıl yüzde 
15 enerji tasarrufu ve yüzde 10 su 
tasarrufu bulunmaktadır.”

ÇEVRECI ÜRÜNLERDE REKABET 
BAŞLAYACAK
Katma değeri yüksek ve nitelikli 
plastiklere olan talep biyoplastikleri 
öne çıkarmaya başladı. Günümüzde 
ambalaj, tarım, otomotiv, ev aletleri, 
tüketici elektroniği alanlarında 
kullanılan biyoplastikler, yıllık toplam 
plastik üretiminin sadece yüzde 1,5’ini 
karşılıyor. Dünya genelinde üretilen 
325 milyon ton plastiğin sadece 5 
milyon tonu biyo bazlı plastiklere ait. 
Gelişen teknoloji ile birlikte özellikle 
son beş yılda ciddi bir artış gösteren 
dünya biyoplastik üretiminin, 2020 
yılına kadar yıllık yüzde 14,8 artışla 

Türk plastik sanayisi sahip 
olduğu üretim kabiliyeti 

ile Avrupa’da ikinci, dünya 
sıralamasında ise altıncı 

sırada yer alıyor. 

Yakın gelecekte bio 
hammaddeler önemli 

bir gündem olacak gibi 
görünüyor, bu konuda 
büyük üreticilerin de 

yatırımları bulunuyor.

YAVUZ EROĞLU

FERIT UZUNYOL
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aklaşık yarım asır 
kimya sektörünün 
içinde rol alan TKSD 
Onursal Başkanı ve 
TOBB Kimya Sanayi 

Meclisi Başkanı Timur Erk ile 
kimya sanayisini konuştuk.

Yaklaşık yarım asırdır 
kimya sektörünün içinde 
bulunuyorsunuz ve 18 yıl TKSD 
Başkanlığı yaptınız. Başkanlığa 
başladığınız dönem ile bugünü 
kıyaslarsak, kimya  sektörü 
ve derneğinizin nasıl bir 
gelişim ve değişim gösterdiğini 
düşünüyorsunuz?
48 yıldan beri kimya sektörünün 
içinde bulunuyorum. Bunun 38 
senesi bilfiil sanayici olarak geçti. 
Bu süre içinde sentetik reçineler 
ürettim. 2000 yılında başkanlığı 
Sayın Alber Bilen’den devir 
aldığımda, hem global ekonomik 
kriz hem de 1999 depreminin 
etkileri kimya sanayisini de sıkıntıya 
sokmuştu. Dernekte üye sayısının 
arttırılamaması sıkıntısı ile birlikte 
‘Afet Müdahale Merkezi’ tesis 
edilmesi gibi sorunlar mevcuttu. 
Ancak kurumsallaşma, Bakanlıklar 
ve sektördeki STK’lar ile iş birliği 
gelişmeye başlamış ve mesafe 
alınmıştı. Sektörde ise politik 
istikrarsızlığın etkileri ile birlikte 
1996’da yürürlüğe giren Gümrük 
Birliği’nin adaptasyon sıkıntıları, 
ayak uyduramayan KOBİ’lerin zor 
duruma düşmeleri söz konusuydu. 
Fakat bugüne geldiğimizde 
sektörümüz; öncelikli sektörlerin 
içine girmiş hatta başa geçmiş 
durumda, birinci dönem sektörel 
strateji belgesinde yazılı eylem 
planlarının az da olsa bazılarında 
mesafe alınmış, ikinci dönem (2017-
2020) eylem planlarının sayısını 
azaltmış, öncelikleri sıralamış 
durumda. İhracatta önemli 

gelişme kaydetmiş ve otomotiv 
endüstrisinden sonra ikincilik ve 
üçüncülük arasında seyreden bir 
sektör haline gelmiş. 2000’li yıllarda 
8-9 civarında olan Ar-Ge Merkezi 
sayısını 52’ye çıkarmış. Buna karşın 
dış ticaret açığımızda; 11 milyar 
dolar ile petrokimyasalların başta 
geldiği ve dış ticaret açığında 
yüzde 30 ile önemli bir yer tutan 
bir sektörden bahseder hale 
geldik. Derneğimiz ise tam manası 
ile kurumsallaşmış, ana  kimya 
sanayinin temsilciliğini üstlenmiş, 
bakanlıklara ve sektörel STK’lar ile 
iş birliğini geliştirmiş, uzmanları ile 
üst düzey eğitim ve danışmanlık 
hizmetleri veren bir kurum haline 
gelmiş durumda.

Sektörün bahsettiğiniz öncelikli 
sektörler arasına girmesi, kimya 
sanayisine neler kazandıracak?
Öncelikli sektörlerin başına 
alınan ‘kimya ve ilaç sektörü’ orta 
vadeli gelecekte kimya sanayinde 
tamamen azalmış yatırımların 

önünü açacaktır. Teşvikler artacak, 
devletin kamulaştırma ile kıyılarda 
yer tahsisi, kıyı kanunu, zeytin 
kanunu gibi engellerde rahatlama 
sağlanacaktır.

Görevi devraldığınızda, sektör 
adına kurduğunuz hayaller 
veya koyduğunuz hedeflere 
ulaşabildiniz mi?
Görevi devir aldığımda kimya 
sanayi denince akla ilk gelen kurum 
olmak gibi bir hayalim vardı ve 
bu gerçekleşti. Bana herhalde 
yaşım nedeniyle sektörün duayeni 
diyorlar. Tabii ki bunda sektörün 
bürokratından tutun her kesiminden 
iyi dostluklarla geliştirilmiş iş 
birliklerinin de payı var. Henüz 
gerçekleşmemiş olan iki hayalim daha 
var. Bu da Sektörel Endüstri Parkı 
ve Limanı ile Kimya Sanayi Kurulu. 
Bu büyük yatırım gerçekleşirse, 
hem 25 milyar dolarlık dış ticaret 
açığımız azalacak hem de global  
düzeyde aktör olabileceğimiz sektörel 
kümelenme söz konusu olacak.

TKSD ONURSAL BAŞKANI TIMUR ERK

KIMYA SANAYISINE 
HARCANAN YARIM ASIR

Y Bu yılın başında kimya sanayisinin çatı kuruluşu Türkiye 
Kimya Sanayicileri Derneği’nde (TKSD) 18 yıl aradan sonra 
bir vardiya değişimi gerçekleşti. Sektörün duayen ismi 
Timur Erk,  dümeni daha genç bir kaptana devretti. “18 yıl 
önce görevi devralırken hayalim, kimya sektörü dendiğinde 
ilk akla gelen kurum olmaktı, bunu başardığımız için 
mutluyum” diyen  Timur Erk, ‘Sektörel Endüstri Parkı ve 
Limanı’  ile Kimya Sanayi Kurulu’nun gerçekleştiremediği iki 
hayali olduğunu belirterek, yeni yönetime hedef gösteriyor. 
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Başkanlığınız süresince en çok 
mücadele ettiğiniz konuları 
sıralamanızı istesek, hangi konular 
öne çıkıyor, hangilerinde sonuca 
ulaşabildiniz?
Başkanlığım süresince, kurum olarak 
en çok mücadele ettiğimiz konular 
arasında; düşük seviyeli entelektüel 
sermaye, büyük yatırımlar için düşük 
düzeyde olan sermaye birikimi, 
mevzuat yoğunluğu ve karmaşıklığı, 
yatırım ortamının iyileştirilememiş 
olması ve REACH/KKDIK Mevzuatı 
vardı. Bunlardan KKDİK, Güvenlik 
Bilgi Formu, Üçlü Sorumluluk, Çevre 
Mevzuatı gibi konularda mesafe 
kaydettik ve kaydediyoruz.

Bugün kimya sektörünün 
fotoğrafını çekmek istesek nasıl bir 
tablo çıkar karşımıza?
Bugün sektörümüzün geldiği 
konumu şöyle özetleyebilirim: 
Mineral yağlar ve akaryakıt hariç 
sektör ithalatı yaklaşık 40 milyar 
dolar, ihracat ise yaklaşık 16 milyar 
dolar. Büyüme hızı genel ortalaması 
yüzde 6 seviyesinde. Hammadde 
ve ara malı verdiği sektör sayısı 25 
civarında ve sektörün istihdamı 
yaklaşık 250 bin.

İhracat ile kıyasladığımızda 
sektörün ithalatı oldukça yüksek. 
Sektör bu dezavantajını nasıl 
aşabilir sizce?
Sektör dışa bağımlılığını; yatırım 
ortamının iyileştirilmesi, OHAL 
konumundan normal statüye 
geçilerek güven ortamının 
sağlanması, yabancı sermaye girişini 
sağlayacak teşvikler ve tedbirlerin 
alınması ile azaltabilir. Bunun için 
büyük ölçekli, stratejik ve katma 
değeri yüksek, orta ve yüksek 
teknoloji kullanımı ile üretilmiş ara 
girdi kimyasallar hedeflenmelidir. 

Sanayide, dijitalleşmenin ve 
dünyada çevre yaptırımlarının 
arttığı bir devirden geçiyoruz. 
Gelecek dönemde sektörün ve yeni 
yönetimin ana gündeminde sizce 
hangi konular öne çıkacak?
Chemport olarak adlandırdığımız 
Kimya Endüstri Parkı ve Kümelenmesi 
projesinin geliştirilmesi ve yer 

belirlenmesi öncelik olmalı. 
Petrorafineri /Petrokimya 
entegrasyonu, büyük ölçekli, stratejik 
ve kamu değeri taşıyan projelerin 
zeytin ve kıyı kanunundan muaf 
tutulması, KKDİK Mevzuatı Eğitimi, 
kimya sanayicisinin istediği tarzda 
üniversite eğitimi ve dijitalleşme/
Endüstri 4.0 sektörün gündeminde 
olması gereken veya olacak konular.

Kimya sektörünün gelişimi için 
KİPLAS’ın varlığını ve çalışmalarını 
nasıl değerlendiriyorsunuz?
KİPLAS MYK, mevzuat eğitimi, 
teknik ara insan gücü eğitimi gibi 
konularda yaptığı ve bundan sonra 
yapacağı eğitimler ile vazgeçilmez ve 
desteklenmesi gereken bir kurumdur. 

Son olarak, sizi bundan sonraki 
süreçte, hangi şapkalarınızla, hangi 
platformlarda göreceğiz? 
TKSD Onursal Başkanı, TOBB Kimya 
Sanayi Meclisi Başkanı ve KSP Eş 
Başkanı olarak bundan sonra da 
sağlığım, gücüm, bilgim ve ilişkilerim 
elverdiği oranda sektörümüzün 
gelişmesi için var gücümle çalışmaya 
devam edeceğim. 

Chemport olarak adlandırdığımız Kimya Endüstri 
Parkı ve Kümelenmesi projesinin geliştirilmesi ve yer 
belirlenmesi öncelik olmalı.
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MILYAR DOLAR
Kimya Sektörünün İthalatı

16 
MILYAR DOLAR

Kimya Sektörünün İhracatı

250 
BIN

Kimya Sektörünün  
Yarattığı İstihdam
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Kimya Sektöründeki  
Ar-Ge Merkezi Sayısı

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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TÜRKIYE KOMPOZIT 
SEKTÖRÜ BÜYÜYOR

ünya ortalamasının üstünde büyüme gösteren Türkiye kompozit sektörü, 2017 yılını 
yüzde 6 gibi potansiyelin çok altında bir büyüme ile kapattı. 1,5 milyar Euro’luk pazara 
sahip kompozit sektörü, katma değeri yüksek ürünler ürettiği ve yarının malzemesi 
olduğu için ülke ekonomisi açısından büyük öneme sahip. 270 milyon Euro’luk 
doğrudan ihracat gelirine sahip kompozit sektörü, otomotiv, yat ve tüketim malları 

gibi Türkiye’nin en önemli ihracat kalemleri ile de dolaylı ihracat yaparak katma değer yaratıyor.

D

SEKTÖRÜN 
SAĞLADIĞI 
ISTIHDAM

8.200

MILYAR 
EURO 280 BIN 

TON

ORTA VE BÜYÜK 
ÖLÇEKLI KOMPOZIT 

IŞLETME SAYISI

180
KISMEN KOMPOZIT 

IŞI YAPAN  
IŞLETME SAYISI

800

TÜRKIYE 
KOMPOZIT 

MALZEME PAZARI

1,5
TÜRKIYE 

KOMPOZIT 
MALZEME HACMI

SEKTÖRÜN  
2017 YILI  

BÜYÜME ORANI

%7
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KOMPOZIT IHRACATI
270 MILYON 

EURO
KOMPOZIT ITHALATI
270 MILYON 

EURO

AĞIRLIKLI KULLANILAN 
SEKTÖRLER

Kompozit ürünler en çok boru-tank-altyapı 
(%36), taşımacılık-otomotiv (%24) ve yapı-
inşaat (%21) sektörlerinde ağırlıklı olarak 

kullanılmaktadır.

AĞIRLIKLI IHRACAT 
PAZARLARI

Avrupa, Rusya, Türki Cumhuriyetler, 
Orta Doğu ve Kuzey Afrika
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INSAN KAYNAKLARI,  
ŞIRKETLERDE “BAŞROLÜ” ALDI

Çok genel manada 
çalışanların işe 
alımları, iş yerindeki 
performanslarının ve 
dolayısıyla verimliliğe 
katkılarının ölçülmesi 
ve özlük haklarının 
düzenlenmesi gibi 
personel yönetimine 
dair işler yapıyorlar. 
Fakat sorumlulukları 
ve aldıkları roller genel 
mananın çok ötesine 
geçmiş durumda. Evet, 
onlardan bahsediyoruz; 
konumuz Insan 
Kaynakları Departmanı 
ve IK’cılar.
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alışma hayatında insan 
kavramının bir kaynak 
olarak değerlendirilmeye 
başlamasıyla, daha önceleri çok 
çeşitli başlıklar altında faaliyet 

gösteren bu birim, nihayet İnsan Kaynakları 
Departmanı adı altında demirledi. Bir süre 
daha orada duracak gibi görünüyor.
İnsan kaynakları departmanının temel 
görevi, çalışanların işe alım süreçlerini 
yönetmek. Bunu yaparken de işyerindeki 
çalışan profilini belirlemek, uygun işe 
uygun adayı seçmek, alım sürecinden 
sonra da çalışanların taleplerini öğrenmek, 
onları takip etmek, performanslarını 
değerlendirmek ve bunun için gerekli 
sistemi kurgulamak şeklinde özetlenebiliyor. 
Özellikle ofis çalışanlarının veya lisans 
mezunlarının çoğunlukta olduğu sektörlerde 
ya da işyerlerinde temel görevlerinden birisi 
de işe alım sürecinde aday belirlemek ve 
mülakatları yürütmek.
Ancak bazı sahalarda İK departmanlarının 
bunlardan çok daha fazla ve çoğu zaman 
da yorucu bir görevi oluyor. Toplu İş 
Sözleşmesi uygulanan iş yerlerindeki İK 
departmanlarından bahsediyoruz.
Zira sendikalaşmanın olduğu işyerlerinde 
çalışanların temsilcileri ile karşı karşıya 
gelmek, sözleşmenin sadece bir maddesinin 
saatlerce tartışıldığı müzakere masalarında 
sabahlamak,  işe alım sürecinde karşınıza 
oturttuğunuz zorlu bir adayla birebir 
mülakat yapmaktan çok daha çetin bir 
süreç olsa gerek.
Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, işyerinin 
üyesi olduğu işveren sendikalarınca işyeri 
adına yürütülüyor. Toplu iş sözleşmelerinin 
yürürlük süreleri ise en az bir yıl olmak 
üzere üç yıla kadar uzayabiliyor. En fazla 
bağıtlananlar ise yürürlük süresi iki yıl olan 
toplu iş sözleşmeleri.  
Yani İK’cılar zaman zaman yüzlerce ve 
bazen binlerce çalışanın ileriye dönük bir 
veya birkaç yıl boyunca uygulanacak ücret 
ve haklarının belirlendiği bu zorlu süreçte, 
sözleşme masasının çetin müzakerelerinde 
üyesi oldukları işveren sendikasının yanında 
bu mücadeleye ortak oluyorlar. 
Bu sayımızda, konunun genel çerçevesine 
ilave olarak başka bir boyutunu da ele almak 
istedik ve işveren sendikası üye işyerlerinde, 
Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde, işveren 
sendikasının yanında sürece katkı veren İK 
Departmanlarını mercek altına almaya çalıştık. 
Ve sözü onlara bıraktık…

Ç
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İLK OLMAK VE YETİNMEYİP 
SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMAK GEREKİYOR

IK, işi yöneten tüm 
yöneticilerin yanı 
başında, şirket ve iş 
adına karar vericiyle 
birlikte hareket ederse, 
kalbi ve beyni ile işe 
kendini adarsa etkin ve 
faydalı olur.

İnsan kaynaklarının bugünkü görev 
ve sorumluluklarındaki değişim 
süreci, personel departmanından 
insan kaynakları departmanına geçiş 
sonrası başladı diye düşünüyorum. 
Personel departmanı, mali işlere 
bağlı ve sadece çalışanın özlük ve 
maliyetin kontrol edildiği anlayıştan, 
şimdilerde en önemli gücün insan 
olduğu düşüncesine bir yolculuk. 
Elbette kurumdan kuruma, yönetim 
anlayışına ve yaşananlara bağlı bir 
değişim gerçekleşiyor ve bu, sürekliliği 
olan bir değişim diyebiliriz. Bugün 
bilgiye ulaşmak çok daha kolay, hız çok 
daha önemli, ilk olmak ve yetinmeyip 
sürdürülebilir olmak gerekli. DYO’nun 
genlerinde ilk olmak, insanı ön planda 
ve bir değer olarak görmek var. Değişimi 
yaşamada bu açıdan da şanslıyız diye 
düşünüyorum. Elbette daha yapılacak 
çok şey var. Örneğin DYO İK stratejisi 
olarak İK departmanını lav ederek, 
sadece destek ve danışmanlık veren bir 
duruma getirmeyi bile değerlendirdik. 
Çünkü artık yöneticilerin işi, yönettiği 
kadar çalıştıkları kişileri, hatta şirket 
içinde dışında paylaşım içinde oldukları 
tüm paydaşları yönetmek. Ve bunları 
alışılageldiğimiz şekilde yönetim 
anlayışlarımızla yapmamız çok da 
mükün değil. İşten hatta hayattan 
beklentiler farklılaştı. En uygun 
yolda, şirket iş stratejileri ile birlikte 
yönlendirmek ve sürekliliğini güvence 
altına almak şart.
İK’nın iş stratejisini gözeten bir yapıda 
olması dışında etkin olmasının 
mümkün olmadığını düşünüyorum. 

İşveren ve çalışan hakları konusunda 
dengeli, yaratıcılığı yaşatan, mevcut 
durumu daima hedefe doğru 
yönlendiren bir İK ekibi başarılı 
olabilir. Bu nedenle İK, işi yöneten tüm 
yöneticilerin yanı başında, şirket ve iş 
adına karar vericiyle birlikte hareket 
ederse, kalbi ve beyni ile işe kendini 
adarsa etkin ve faydalı olur. Orkestra 
şefinin eli olup, hareketlerine göre 
orkestrayı yönetmesinde güzel bir 
müzik oluşmasında temel gücü olmalı.
İK’nın sürekli devam eden bir rolü 
var. Örneğinde TİS görüşmeleri 
tamamlandıktan sonra da İK ve sendika 
temsilcileri, hayatlarına devam ediyor. 
Yani sadece TİS görüşmeleri değil 
sendika ile yaşamın devamlılığında 
İK’nın rolü sürekli devam ediyor. TİS 
sürecinde biraz daha taraf olmak 
durumunda kalınsa da, talepler ve 
gerçekler konusunda müzakere etmek 
gerektiği için daha farklı bir rol ve 
süreç oluyor. Ancak özünde çalışanın 
sendikalı sendikasız farkı olmaksızın, 
şirket hedefleri için çalıştığı, taleplerin 
gerekçeleri ve ihtiyaç nedenlerinin 
değerlendirildiği ve sunulabilir hakların 
dürüst ve açıklıkla paylaşıldığı önemli 
bir görevi var İK’nın. Ve bu görevin 
sürekli olması, iletişimin devamlılığı, TİS 
sürecinin yönetiminde de önemli.
DYO Boya Fabrikaları’nda çok uzun 
yıllardır sözleşme olması nedeniyle 
maddeler ve anlaşılan konular herkes 
tarafından net. Bunun dışında, işin 
ve yaşamın değişimleri ile oluşan 
talepler değerlendiriyor, güncelleniyor 
yani yaşıyor denebilir. Bu ve benzeri 

DYO BOYA IK MÜDÜRÜ  
ÖZLEM YAYLALI
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HEM İŞVERENİ HEM DE İŞÇİYİ  
TEMSİL EDİYORUZ

Bugün insan kaynakları, şirketin en 
büyük değeri olan insanı nasıl daha 
mutlu, sağlıklı ve başarılı şekilde 
şirkette tutabiliriz, nasıl onun 
tutkularını şirketin uzun vadeli 
hedefleri ile bağdaştırabiliriz 
sorularına cevaplar bulmak için 
çabalamaktadır. 

İnsan kaynakları, özellikle şirketlerin 
insan faktörünün etkisinin diğer bütün 
faktörlerden daha önde olduğunu 
görmesiyle birlikte stratejik bir önem 
kazanmaya başladı. Eskiden sermaye 
ve yatırımın gücünden bahsederken 
bugün, çok düşük sermayeler ile başlayan 
şirketlerin ağırlıklı olarak insanın yaratıcı 
gücü ile geldikleri seviyeleri hayranlıkla 
izliyoruz. Bugün insan kaynakları, şirketin 
en büyük değeri olan insanı nasıl daha 
mutlu, sağlıklı ve başarılı şekilde şirkette 
tutabiliriz, nasıl onun tutkularını şirketin 
uzun vadeli hedefleri ile bağdaştırabiliriz 
sorularına cevaplar bulmak için 
çabalamaktadır. Müşteri ve çalışanın yani 
insanın her şeyin önünde tutulmasını doğru 
buluyorum. Geride kalan tüm departmanlar 
ve süreçler ise ikincil planda. Bu nedenle 
toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, insan 
kaynakları için oldukça önemli bir deneyim. 
Rolümüz gereği, hem işvereni hem de 
işçiyi temsil ediyoruz ve bu durum bazen 
çok zorlu olabiliyor. TİS görüşmeleri de 
bu ikilemin çok belirgin olduğu bir ortam. 

Çalışma huzurunu yüksek bir seviyede 
tutmak için çabalıyoruz.
Tüm konuları derinlemesine tartışıyoruz. 
Tüm maddeler, verilmek istenen mesajlar, 
güncel sorunlar, şirkete ve çalışana yakışan 
bir olgunlukla tartışılıyor ve sonuca 
bağlanıyor. Eskiden çalıştığım şirketlerden 
birinde katıldığım bir TİS görüşmesinde 
yaşadığım bir deneyimi aktararak, 
görüşmelerde neler ile karşılaştığımızı 
anlatmak istiyorum. Eski işyerimde,  
Cezayir'deki fabrikamız için toplu iş 
sözleşmesi görüşmelerine katılmıştım. 
Sendikanın Arapça, İnsan Kaynakları 
Müdürümüzün Fransızca, Endüstri İlişkileri 
Müdürümüzün Türkçe konuştuğu bir 
ortamda, karşılıklı anlaşmaya çalışmıştık. 
Bambaşka bir coğrafya ve kültürde çalışmak 
benim için çok önemli bir deneyimdi.
Sendikaya üye olmak hem işçi hem de 
işveren için önemli bir avantaj. Birçok 
konuda sizinle benzer şartlarda olan 
işyerlerinin de bilgisine sahip olan bir 
sendika, doğru bir şekilde yönetildiğinde, 
sektöre yön verebiliyor, çözülemeyen 
sorunlar için ortak fikirler ortaya koyuyor 
ve toplamda ülkenin menfaati için 
çalışıyor. Sendikalaşma ve çalışanların 
temsili şirket olarak her zaman 
desteklediğimiz bir olgu.
KİPLAS’ın bu anlamda son derece 
profesyonel bir işveren sendikası 
olduğunu düşünüyorum. Sektöre, şirket 
uygulamalarına hakim, işçi sendikaları ile 
rekabetçi bir uyum içerisinde. Biz şirket 
olarak çok faydalanıyoruz ve bundan 
çok memnunuz. Özellikle her konuda 
bizi tecrübeleri ile yönlendiren KİPLAS ile 
çalışmak büyük bir keyif.

taleplerin ne kadarının işveren 
tarafından karşılanabilir olduğu ya 
da nasıl bir çözüm bulunacağı birlikte 
müzakere ediliyor. Ama elbette en çok 
tartışılan konu ücret ve yan haklar. 
Bu süreç işverenin elindekiler ile 
uyuşacak, ülke ekonomisine hizmet 
edecek ve rekabet edebilecek şekilde 
dizayn ediliyor. Bu konu en çok taraf 
olunan ve zor geçen süreç diyebilirim. 
Ama özünde kıymetli sendika 
başkanlarımızdan birinin dediği gibi, 
hayatına devam eden işveren ve 
hakkını alan çalışan olduğu sürece, bir 
yol bulunmaması düşünülemez. Bunun 
çalışanlar ile paylaşımı da önemli ve 
kritik. Burada İK ile birlikte sendikaya 
da düşen görevler var. 
Bizler, sendikalı olsun veya olmasın, 
tüm çalışanlarının haklarını koruyan 
ve yapabileceğinin en iyisini sağlayan 
kurumsal bir firmada İK faaliyetini 
yürütüyoruz. Gerek işçilerin gerekse 
işveren olarak Dyo Boya’nın sendikalı 
çalışmasını Sayın Selçuk Yaşar 
bizzat teşvik etmiş ve bu şekilde 
yönlendirmiştir. Hatta işveren 
sendikası faaliyetlerinde ciddi etkin 
rolü olduğunu, dinlediğim pek çok 
hikayede görebiliyorum. Bu nedenle 
çalışanların sendikalı olup olmamasının 
yanı sıra, işveren olarak işyerinin de 
sendikalı olmasının, gerek diğer şirket 
uygulamalarının paylaşımında,  gerek 
mevzuat değişiklik adaptasyonlarında, 
gerek TİS görüşme sürecinde, gerekse 
çalışan ve işverenin birlikte hareket 
ettiği İK süreçlerinde faydalı olduğunu 
hissediyoruz.

KIPLAS’IN GÜVENILIR BIRIKIMI 
IK’LARA GÜVEN VERIYOR
KİPLAS iş kolundaki hassasiyetin 
getirdiği özelliğin de etkisiyle, gerek 
işveren gerekse işçi haklarını dengeli 
tutmada güç katan, fayda sağlayan 
bir yapıda. Sendikalı olsa da olmasa 
da tecrübesi ve danışılabilir güvenilir 
birikimi daima İK’cılar olarak bizlere iyi 
hissettiriyor. Ayrıca bu sayede, devlet 
politikalarını takip etmede ve parçası 
olabilmede de rol alabiliyorsunuz. 
Birlikte müzakere edip fikirleri 
çoğaltarak ve paylaşarak ilerlenen 
samimi ve güvenilir her ortamda güç 
doğduğuna inanıyorum, ki KİPLAS da 
buna olanak tanıyor. 

BASF IK MÜDÜRÜ  
TANER ŞIMŞEK
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İK, İK İÇİN İK YAPMAYI  
BIRAKIYOR ARTIK!

Toplu Iş Sözleşmesi 
görüşmeleri çok boyutlu 
bir süreç. IK’nın rolü, bu 
süreci tüm partnerlerle 
geliştireceği diyalog 
zemininde, empati 
kurarak, kategorik ve 
ezberci yaklaşımlardan 
uzak, çözüm konusunda 
çok daha yaratıcı, 
ne söylendiği ile 
ne söylenmek 
istediğini ayrı ayrı 
değerlendirebilen, 
öngörülü, planlı, 
objektif ve açık bir 
şekilde yürütmektir. 

Şirketlerin vizyonu olduğu gibi birimlerin 
de vizyonları oluyor. İnsan Kaynakları 
biriminin vizyonunun, stratejik 
partnerlik olduğunu düşünüyorum. 
Organizasyonun, çalışanların, liderlerin, 
departmanların stratejik partneri 
olmak. Stratejik partner olabilmemiz 
için stratejik bir katkı sunmamız şart. 
Katkı sunabilmemizin en temel şartı 
ise neye ve nasıl katkı sunabileceğimizi 
fark etmekten geçiyor. Bunun için en 
az üretim, bakım, satış, finans yani her 
bir departman kadar şirket hedeflerine 
hakim olmamız, şirket ve departmanların 
strateji ve hedeflerini bilmemiz, 
anlamamız ve hatta yaşamamız 
gerekiyor. Örneğin katıldığımız bir üretim 
toplantısında sorduğumuz sorularla 
değerlendirmelere farklı boyutlar katan, 
yorumlarıyla katkı sunmaya çalışan, 
yaşanan sorunları süzüp insan, sistem, 
süreç, yetkinlik ve kültür boyutlarıyla 
sürekli bağlantı kurabilen bir İK olmaya 
çalışıyoruz. Benzer şekilde çalışanların 
daha fazla yanında olan, daha çok 
sahada vakit geçiren, çalışanların da 
daha çok gelebildiği, aradığı, yazdığı 
ulaşılabilir bir İK olmak da bu vizyonun 
olmazsa olmazı. Ne yaptığını, neden ve 
nasıl yaptığını açık ve şeffaf bir şekilde 
anlatmak ve geribildirimleri, gelen 
işaretleri değerlendirip sürekli kendini 
güncellemek yani diğer bir deyişle 
stratejilerini, sistemlerini çalışanların 
fikirlerinden ve operasyondan beslemek 
kritik. Sadece içeriden değil dışarıdan 
da beslenmeliyiz. Dünyanın gerisinde 
kalmamak için şirketimiz dışında 
sektörümüz nereye gidiyor, diğer firmalar 
neler yapıyor, dünya trendleri ne ve 
bunlardan şirketimize getirebileceğimiz 
farklılıklar, yenilikler neler merak etmeli 
ve bunları şirketimize uyarlamalıyız. 
Kopyalamamalıyız, özellikle vurgulamak 
istiyorum, uyarlamalıyız. İnsan Kaynakları 
yönetimindeki  değişimin yönünü daha 
basit bir şekilde ifade etmem gerekirse İK, 
İK için İK yapmayı bırakıyor artık.
Bu vizyonun diğer önemli bir unsuru 
da sadece İK olarak stratejik partner 
olmak değil, departmanların ve ekiplerin 

de birbirlerine stratejik partnerlik 
yaklaşımını göstereceği çalışma 
kültürünü, iş ortamını oluşturmak ve 
bunu sürdürülebilir kılmak.  

BU VIZYON DOĞRULTUSUNDA 
BUGÜN IK’NIN EN TEMEL ODAK 
NOKTALARI; 
 Şirketin vizyonuna, strateji ve 

hedeflerine katkı sağlayacak yetenekleri 
şirkete kazandırmak,
 Şirket içerisindeki yetenekleri ve 

potansiyellerini belirlemek, geliştirmek ve 
stratejik işgücü planı çerçevesinde kısa, 
orta ve uzun vadeli yedekleme planlarını 
oluşturmak,
 Sürdürülebilir bir yüksek performans 

kültürü yaratmak,
 Adil, dengeli, rekabetçi ve yenilikçi bir 

ücretlendirme ve ek menfaat sistemi 
oluşturmak ve bunu korumak,
 Eğitim ve gelişim faaliyetlerinde klasik 

sınıf eğitimlerinin ötesinde, uygulama ve 
simülasyon temelli yeni yaklaşımlar ve 
programlar geliştirmek,
 Ortak değerler ve prensipler 

doğrultusunda şirket kültürünü 
güçlendirmek, 
 İşletmeyi ve çalışanları odağına 

almış, sendika ile diyalog ve iş birliği 
çerçevesinde sosyal partnerlik anlayışıyla 
çalışan bir endüstriyel ilişkiler kültürü 
geliştirmek, 
 Her geçen gün belirsizliklerin arttığı, 

rekabetin boyut değiştirdiği bir dünyada 
organizasyonumuzu güçlü kılmak için 
değişim yönetimi, liderlik ve çalışan 
bağlılığına ilişkin kısa, orta ve uzun vadeli 
stratejiler geliştirmek
 Şirket vizyonu, stratejisi ve hedefler 

doğrultusunda organizasyon yapısını 
esnek, çevik ve dinamik bir şekilde 
güncellemek
 İK’da dijitalleşmeyi gerçekleştirmek, 

dijitalleşen iş dünyasında çalışma 
koşullarını güncellemek ve bu değişim 
doğrultusunda işgücünün donanımını 
arttırmak
İK tüm bunların ötesinde, bu değişime 
uygun olarak sadece şirketlerin ve 
çalışanların gelişimine değil ülkenin, 

PETKIM IK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI   
LEVENT KOCAGÜL
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İŞVERENİN İK’DAN BEKLENTİLERİ  
HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Şirketlerin insan kaynakları 
departmanlarından beklentileri, geçmişe 
kıyasla önemli ölçüde değişti ve önemini 
artırdı. Beklentilerin de hızlı değişime 
bağlı olarak şekilleniyor olması, şirketlerin 
bu duruma aynı hızla ayak uydurup 
adapte olabilmeleri gereğini beraberinde 
getirdi. Bu adaptasyon sürecinde, İK 
departmanları da proaktif iş yapış tarzları 
ile şirketlerini desteklemek ve doğru 
kararlar almalarına katkıda bulunmak 
noktasında hayati bir rol üstleniyor.
Şirket içerisindeki tüm departmanlar, 
kendi uzmanlık alanları itibarıyla çok 
önemli roller alarak, şirketlerini doğru 
zamanda, doğru şekilde ve bir takım ruhu 
içerisinde destekler. İK departmanları da 
bu kapsamda şüphesiz çok kritik bir rol 
oynayarak, tüm departmanlar arasında en 
önde gelenlerden bir tanesi durumunda.
Kritik rollerinden birini de Toplu İş 
Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde oynuyor. 
Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, şirket 
çalışanlarının menfaatleri ile şirketlerin 
sürdürülebilir gelecek hedeflerinin, ortak 
bir noktada buluştuğu platformlar olarak 
görülmelidir. Bu şekilde baktığımızda, 
İK’nın TİS görüşmelerine sağladığı katkı, 
şirket içi dinamiklerin ışığında çalışanların 
menfaatlerini gözeterek, bunların 
uzun vadede korunması ve şirketin 
geleceğine yatırım yapılması yönündedir. 
Unutulmamalıdır ki TİS görüşmeleri 
sırasında İK’lar, şirketlerini temsil ettikleri 
kadar çalışanları da temsil ederek, onların 
menfaatlerini gözetirler ve bu durum, 
ideal bir noktada buluşulması anlamında, 
müzakereleri oldukça destekleyici bir 

etkendir. Görüşmeler sırasında yaşanan 
en büyük uyuşmazlıklar, ülke ve şirket 
gerçekleri göz ardı edilerek yapılan 
taleplerden kaynaklanıyor. Çalışanlarımızın 
her anlamda çalışma şartlarını geliştirmek 
bizim de en büyük isteğimiz olsa bile, 
içerisinde bulunduğumuz rekabet ortamı 
ve ekonomik dış unsurlar nedeniyle 
beklentileri bu kapsamda geliştirmenin ve 
belirli bir plan dahilinde ortaya koymanın, 
çok daha sürdürülebilir ve sağlıklı 
olduğunu düşünüyoruz.
Uzun ve yorucu müzakere süreçleri, ister 
istemez iletişim kazalarını da beraberinde 
getiren bir hal alabiliyor. Buna örnek 
olarak, geç saatlere kadar süren bir 
müzakere sırasında, kısa bir mola 
sonrası anlaşmaya varmaya çalıştığımız 
konuyu kısaca en baştan özetlememiz 
ile beraber, aslında çok da farklı 
şeylerden bahsetmediğimizi anlayarak 
kısa sürede uzlaşmaya varabilmemizi 
gösterebilirim. Bundan dolayı uzayan ve 
çözümsüzlüğe gidiyormuş gibi görünen 
durumlar karşısında, bir an durup büyük 
resmi tekrar gözden geçirmenin önemli 
faydaları olabiliyor. 
İş yerinin sendika üyesi olması, onlarca yıllık 
tecrübeyi ve diğer tüm üyelerin de gücünü 
arkasına alması olarak görülmelidir. Bu 
sayede şirketin ötesinde, ülkemizde ve 
dünyada yaşanan gelişmeleri de tutarlı bir 
şekilde müzakerelere yansıtmak mümkün 
olabiliyor. Benzer uygulamalara dair bilgi 
ve tecrübe kazanmanın yanı sıra aldığımız 
hukuki destek de bizler için çok büyük bir 
önem taşıyor. Bir başka önemli nokta ise 
tecrübeli müzakereciler sayesinde, uzun 
soluklu müzakereler takip edilerek analiz 
noktalarının saptanması konusunda 
önemli destekler alınabilmesi oluyor.
KİPLAS, alanında sahip olduğu derin hafıza 
ve çok değerli müzakerecileri sayesinde, 
bizlere bugüne kadar devamlı şekilde 
stratejik olarak destek verdi ve ihtiyaç 
duyduğumuz anlarda daima yanımızda 
oldu. Aynı şekilde, geçmişten bugüne 
getirdiği uzmanlık ve tecrübe ile müzakere 
süreçlerimizde bizlere yadsınamaz bir 
destek sağlıyor. Bu vesile ile değerli 
müzakere ekiplerine ve KİPLAS yönetimine 
bir kez daha teşekkür ederiz.

toplumun, gençlerin ve çalışma 
hayatının gelişimine dair de sorumluluk 
üstlenmelidir. 

“KIPLAS, YENI VIZYONUYLA DAHA 
BÜYÜK KATKILAR SUNACAKTIR”
İşveren sendikası aslında son derece 
stratejik bir konuma ve öneme sahip. 
Müzakere öncesinde de sırasında 
da sonrasında da bir denge unsuru. 
Sendikalar arası üst düzey iletişim ve 
oluşturulan ortak dil ve anlayış tüm 
partnerler için çok büyük değere sahip. 
Birçok firmanın müzakere sürecinin 
tecrübesi bu üyeliği en değerli kılan unsur. 
Ancak işveren sendikalarının katkısını 
sadece TİS süreciyle sınırlı görmek çok 
büyük bir yanılgı olur. Aslında bu platform 
çalışma hayatı, endüstriyel ilişkiler alanı, 
işverenler, sendikalar ve çalışanlar için de 
birçok imkanı barındırıyor.
Kurulduğu 1961’den bugüne KİPLAS’ın 
sektörümüze de ülkemize de çok büyük 
katkıları oldu ve yeni vizyonuyla daha 
da büyük katkılar sunacağına eminim. 
KİPLAS kendisini sürekli güncelleyen, 
geliştiren, araştıran, sorgulayan, 
bilgi ve birikimini tüm paydaşlarıyla 
paylaşmaktan mutluluk duyan bir yapıya 
sahip. KİPLAS son derece profesyonel 
yöneticileri ile tam bir deneyim abidesi. 
Yürütülen onlarca Toplu İş Sözleşmesi 
sürecinin yanı sıra, İş Sağlığı ve 
Güvenliğine yönelik gerçekleştirdiği 
bağımsız denetimleri, yeni mevzuat 
ve teşviklere ilişkin konferansları, 
mesleki yeterlilik sistemine yönelik 
çalışmaları, Endüstri 4.0, dijitalleşme ve 
otomasyona yönelik araştırmaları, risk 
yönetimi ve sigorta alanında yenilikçi 
hizmetleri, çevresel duyarlılığı ve 
sürdürülebilir kalkınma konusundaki 
ilkesel çalışmalarıyla ekonomik, sosyal 
kalkınmaya ve çalışma hayatına yön 
veren, aktif katkı sağlayan en önemli 
aktörlerden birisi konumunda.
Petkim olarak yukarıda belirttiğim tüm 
imkanları ve değerleri KİPLAS ile birebir 
yaşama imkanı buluyoruz. Çok güçlü bir 
sinerji ve çok iyi bir iletişim ve iş birliği 
içerisinde çalışıyoruz. Kimya sektörünün 
köklü bir organizasyonu olarak, gerek 
sektörümüze gerek ülke sanayiine ve 
ekonomisine gerekse çalışma hayatına 
dair önemli katkılar sunan KİPLAS 
ailesinin parçası olmaktan gurur 
duyuyoruz. 

HENKEL IK MÜDÜRÜ 
ANIL YAPAR
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esleki Yeterlilik Kurumu 
ulusal düzeyde iş gücü 
niteliklerinin arttırılmasına 
yönelik yürüttüğü 
çalışmalarının yanında 

uluslararası alanda tanınmasını 
sağlamaya yönelik faaliyetlere de özen 
gösteriyor. Bu çalışmalarıyla nitelikli ve 
belgeli iş gücünün uluslararası düzeyde 
hareketliliğinin sağlanmasına altyapı 
oluşturan MYK Başkanı Adem Ceylan ile 
Mesleki Yeterlilik Sistemi’ni konuştuk. 

Ülkemizdeki Mesleki Yeterlilik Sistemi 
faaliyetlerinin başlangıcını ve gelişimini 
kısaca özetler misiniz?
Süreç, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) 
koordinasyonunda, Dünya Bankası 
fon desteğiyle yürütülen İstihdam ve 
Eğitim Projesiyle (EİP) başlatılmıştır. 
EİP’nin "Meslek Standartları Sınav ve 
Belgelendirme" bileşeni kapsamında, 
1992 yılında üçlü katılımla Meslek 
Standartları Milli Protokolü imzalanarak, 
Meslek Standartları Komisyonu (MSK) 
kurulmuştur. MSK'nın gözetiminde 
Araştırma Teknik Hizmetler Birimi 
(ATHB)’nin 1995-2000 döneminde 
yaptığı çalışmalar neticesinde, 250 
meslek standardı taslağı ve soru bankası 
oluşturulmuştur. EİP’nin sona erdiği 
2000 yılında Ulusal Meslek Standartları 
Kurumu (UMSK) Kanun taslağı tarafların 
katılımıyla hazırlanmıştır.
Milli Eğitim Bakanlığının 
koordinasyonunda sosyal taraflarla 
birlikte 2002-2007 yıllarında 
uygulanan Mesleki Eğitim ve 
Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi 
Projesi (MEGEP) çerçevesinde UMSK 
taslağı güncellenerek Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 
koordinasyonunda yürütülen çalışmalar 
sonucunda; Mesleki Yeterlilik Kurumu 
Kanun tasarısı, 2006 yılında Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sevk edilmiş ve 
komisyonlarda görüşüldükten sonra 21 
Eylül 2006 tarihinde, 5544 sayılı Mesleki 
Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu olarak 
oy birliği ile kabul edilmiştir.

Kurumunuzun kuruluş amacı, görevleri, 
teşkilat yapısı ve hedefleri nelerdir? 
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), ulusal 
meslek standardı ve ulusal yeterliliklerin 
hazırlanıp ulusal yeterliliklere uygun 
sınav ve belgelendirme yapılmasını 

amaçlayan ulusal yeterlilik sistemini 
(UYS) kurmak ve işletmek, mesleki 
eğitimin kalitesinin artırılmasına 
yardımcı olmak, eğitim ile istihdam 
arasında doğru ilişkinin kurulmasını 
sağlamak, önceki öğrenmelerin 
tanınmasını sağlamak ve hayat boyu 
öğrenmeyi desteklemek amaçlarıyla 
2006 yılında kurulmuştur. Kurumumuzun 
gerek yapılanmasında gerekse 
faaliyetlerinin yürütülmesinde kamu, 
işçi ve işveren temsilcilerinin yer aldığı 
katılımcı bir anlayış benimsenmektedir 
ve iş dünyası aktörleri ile iş birliği 
içerisinde ulusal meslek standartları ve 
ulusal yeterlilikler geliştirilmektedir. 
Ulusal meslek standardı (UMS), bir 
mesleğin başarı ile icra edilebilmesi 
için MYK tarafından kabul edilen gerekli 
bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler 
olduğunu gösteren asgari normlardır. 
Ulusal yeterlilikler (UY)  ise, bireylerin 
UMS’lerde tanımlanan mesleki 
profile uygun olup olmadıklarının 
belirlenmesi ve belgelendirmesinde 
kullanılmak üzere geliştirilen ölçme 
ve değerlendirmeye yönelik unsurları 
içeren teknik dokümanlardır. Şimdiye 
kadar 144 UMS Hazırlama İş birliği 
Protokolü imzalanmış,  protokoller 
kapsamındaki meslek standartlarından 
777’si Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girmiştir.  
Ulusal yeterliliklere dayalı sınav 

ve belgelendirme faaliyetleri de 
kişilerin yetkinliklerini ortaya koyarak 
MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine 
sahibi olmalarına ve yetkinliklerini 
kanıtlamalarına imkân sağlamaktadır. 
Şimdiye kadar 117 UY Hazırlama İş 
birliği Protokolü yapılmış ve 434 ulusal 
yeterlilik yürürlüğe girmiştir. 306.429 
kişi MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ile 
belgelendirilmiştir.
Yürürlükte olan ulusal meslek 
standartları ve yeterlilikler aynı usulle en 
geç beş yılda bir güncellenmektedir. 
Ülkemiz eğitim ve öğretim sisteminde 
düzenlenen diploma, sertifika 
ve mesleki yeterlilik belgelerinin 
Avrupa Birliği (AB) ülkelerince daha 
anlaşılır, güvenilir ve geçerli olmasının 
sağlanmasını amaçlayan çalışmalar ise 
kurumumuzun bir diğer faaliyet alanı 
olan Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin 
(TYÇ) geliştirilmesine yönelik çalışmalar 
kapsamında yürütülmektedir.
TYÇ’nin AYÇ’ye referanslanması; ülkemiz 
eğitim, öğretim ve yeterlilik sisteminin 
Avrupa normlarına ulaştığını göstermesi 
bakımından büyük bir öneme sahiptir. 
Ayrıca, ülkemizdeki nitelikli ve belgeli 
iş gücünün uluslararası düzeyde 
hareketliliğinin sağlanmasına da altyapı 
oluşturmaktadır. 
TYÇ kalite güvence usul ve esaslarının 
uygulamaya konulması ile ilgili süreçler 
devam etmektedir.

Kurum olarak eğitimin istihdamla uyumunu sağlayarak, nitelikli 
insan kaynağı oluşturmayı hedeflediklerini belirten Mesleki 
Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan, Türkiye’de hakim olan 
Mesleki Yeterlilik Sistemini KIPLAS Periyod dergisine anlattı.

M MYK BAŞKANI ADEM CEYLAN: 
HEDEFIMIZ NITELIKLI 
INSAN KAYNAĞI 
OLUŞTURMAK
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MYK’nın temel hedefi eğitimin 
istihdamla uyumunu güvence altına 
alarak, nitelikli insan kaynağının 
oluşmasına öncülük etmek, uluslararası 
ölçekte tanınan, etkin ve saygın bir 
kurum olmaktır. Kalite güvencesi 
sağlanmış ulusal yeterlilik sistemini 
oluşturmak ve sürdürmek, MYK Mesleki 
Yeterlilik Belgelerine uluslararası ölçekte 
itibar sağlamak ve böylece işgücünün 
hareketliliğini kolaylaştırmak kurumun 
hedefleri arasında bulunmaktadır.
Ulusal İstihdam Stratejisi Eylem 
Planları (2017-2019) kapsamında temel 
politika eksenlerinden biri “Eğitim 
İstihdam İlişkisinin Güçlendirilmesi” 
olarak belirlenmiş ve “Ülkemizde icra 
edilen mesleklerin ve tanımlarının 
yer aldığı ulusal meslek sınıflama 
sistemi oluşturulacak, işgücü 
piyasasının kuramsal, istatistiki ve 
bilişim altyapısı bu sınıflama sistemine 
göre yeniden düzenlenecektir” 
tedbiri kurumumuz sorumluluğuna 
bırakılmıştır. Bu kapsamda kurumumuz 
koordinasyonunda başta İŞKUR 
ve TÜİK olmak üzere ilgili tüm 
taraflarla işbirliği içerisinde Ulusal 
Meslek Sınıflama Sistemi (UMSS)’nin 
kurulması çalışmaları yürütülmektedir. 
Eylem planında “ulusal meslek 
standartlarının ve yeterliliklerin 
mesleki eğitim programlarına 
yansıtılması izlenecektir” tedbiri 
de kurumumuza bırakılmış olup, 
bu kapsamda MYK, MEB, YÖK ve 
İŞKUR temsilcilerinden oluşan bir 
çalışma grubu oluşturulmuştur. 
Çalışma grubunun ilk toplantısı 
gerçekleştirilmiş, UMS ve UY’lerin 
eğitim programlarına yansıtılması 
çalışmalarını izlemek adına gerekli 
planlamalar yapılmıştır
Bilim ve teknoloji alanındaki 
gelişmelerin üretim süreçlerine 
yansıması sonucu ortaya dördüncü 
sanayi devrimi olarak adlandırılan 
Endüstri 4.0 kavramı çıkmıştır. Endüstri 
4.0 ile değişime uğrayacak üretim 
süreçlerinde ihtiyaç duyulan insan 
kaynağının sahip olması gereken 
niteliklerin belirlenmesi amacıyla 
kurumumuz tarafından ilk çalışmalar 
başlatılmıştır. Yakın zamanda Endüstri 
4.0 ile ilgili tüm tarafların katılım 
sağladığı çalıştaylar düzenlenerek ilgili 
meslekler belirlenecektir.

Kurumunuz Eğitim-İstihdam arasındaki 
ilişkiyi geliştirmeye yönelik olarak nasıl 
bir yol izlemektedir? Bu çerçevede 
kurumunuz ile özel sektör arasındaki 
ilişkiyi açıklar mısınız?
Mesleki Yeterlilik Kurumu, eğitim 
ve istihdam ilişkisini güçlendirerek, 
Türkiye’de insan kaynakları yönetimine 
yeni bir bakış açısı getiren, mesleki 
yeterlilik kavramı çerçevesinde mesleki 
ve teknik eğitimin iş piyasasının 
ihtiyaçlarını karşılamasına destek 
verecek önemli bir yapıyı oluşturmuştur. 
Mesleki Yeterlilik Kurumunun eğitim 
ve istihdam dünyasının ilgili tüm 
aktörleriyle iş birliği içinde oluşturup 
yürürlüğe koyduğu ulusal meslek 
standartları ve ulusal yeterlilikler 
ülkemizdeki mesleki ve teknik eğitim 
müfredatlarına girdi oluşturmaktadır. 
5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu 
Kanunu gereği ulusal meslek 
standartlarının; ortaöğretim düzeyinde 
Milli Eğitim Bakanlığı, yükseköğretim 
düzeyinde üniversiteler tarafından 
bir yıl içerisinde meslekî ve teknik 
eğitim programlarına yansıtılması 
gerekmektedir.
Bu sayede, her düzeydeki mesleki ve 
teknik eğitim programlarının meslek 
standartları ve yeterlilikler dikkate 
alınarak sunulması ve eğitim ile istihdam 
arasındaki bağın güçlendirilmesi 
bağlamında önemli aşamalar 
kaydedilmiştir.
Ulusal meslek standartları ve 
ulusal yeterliliklere göre ölçme, 
değerlendirme ve belgelendirme 
faaliyetleri MYK tarafından 
yetkilendirilmiş belgelendirme 
kuruluşlarınca yürütülmektedir. 
Bu kuruluşlar; ilk etapta sınav ve 
belgelendirme faaliyetlerini yürüteceği 
alanda personel belgelendirmesi 
yapan kuruluşlar için genel şartlar 
standardı olan ISO 17024 standardına 
göre akredite olmakta, akabinde 
MYK’nın inceleme, değerlendirme 
ve denetimine tabi tutularak, 
gerekli şartları sağladıkları takdirde 
yetkilendirilmektedir. Yetkilendirilmiş 
belgelendirme kuruluşlarının 
sınav ve belgelendirme faaliyetleri 
mevzuatımıza uygun şekilde 
denetlenmektedir. Bu sayede, 
yürütülen sınav ve belgelendirme 
faaliyetlerinin kalite güvencesi 

Meslek standardı ve 
yeterlilik hazırlama 
çalışmalarını 
gerçekleştirdiğimiz 
KIPLAS ile işbirliğimiz 
2010 yılından bu yana 
sürmektedir. KIPLAS ile 
Kimya, Petrol, Lastik ve 
Plastik ile Ulaştırma, 
Lojistik ve Haberleşme 
sektörlerinde meslek 
standardı ve yeterlilik 
hazırlamak üzere dört 
adet işbirliği protokolü 
imzalanmış olup, 
çalışmalar kapsamında 
23 adet ulusal meslek 
standardı yayımlanmış 
ve 11 ulusal yeterlilik 
onaylanarak yürürlüğe 
girmiştir. 

sağlanmakta ve nitelikli kişilerin 
MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine 
erişimi güvence altına alınmaktadır. 
MYK tarafından yetkilendirilmiş 
belgelendirme kuruluşlarınca yapılan 
sınavlar sonucu mesleki yeterlilik 
belgesi alarak istihdam edilen kişiler, 
icra ettiği mesleğin gerektirdiği 
bilgi, beceri ve yetkinliklerine sahip 
olduğunu kanıtlamaktadır.
Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi kişiler 
mesleki açıdan yetkinliklerini kalite 
güvencesi sağlanmış bir sistem 
ile ispat etmekte ve bu belgelerin 
elde edilmesinde işletilen sınav ve 
belgelendirme faaliyetleri ulusal 
yeterliliklere dayalı yürütülmektedir. 
Daha önce de ifade ettiğimiz 
üzere ulusal yeterlilikler ulusal 
meslek standartları temel alınarak 
hazırlanmakta, ulusal meslek 
standartlarında da bir mesleğin başarı 
ile icra edilmesi için iş piyasasının talep 
ettiği nitelikler ortaya konulmaktadır. 
Bu sistem sayesinde, bu nitelikleri 
karşılayan kişiler MYK Mesleki Yeterlilik 
Belgesi sahibi olmakta ve mesleğinde 
yetkin olduklarını kanıtlamaktadır. 
Kurumumuz UMS ve UY’leri hazırlamak 
üzere sektör ile iş birliği yapmakta, 
sektörü temsil kabiliyetine ve 
yetkinliğe sahip kurum ve kuruluşları 
görevlendirmekte veya çalışma 
grupları oluşturmaktadır. UMS ve 
UY’ler kamuoyunun ve ilgili tüm 
tarafların görüşüne sunulmakta, 
görüşler değerlendirilmekte ve sektör 
komitelerinde doğrulandıktan sonra 
onay süreci başlamaktadır. Sistemin 
kalite güvence mekanizmalarından 
biri olan sektör komiteleri eğitim, 
işçi ve işveren temsilcilerini içerecek 
şekilde oluşturulmakta ve çalışmaların 
gerekli kıldığı hallerde işin yapıldığı 
sahada teknik incelemelerde bulunarak 
görevlerini icra etmektedir. Sektör 
komitelerinde doğrulanan UY’ler 
MYK Yönetim Kurulu tarafından 
onaylanarak, UMS’ler ise Resmi 
Gazete’de yayımlandıktan sonra 
yürürlüğe girmektedir.
Bu kapsamda, ulusal meslek 
standartları ve ulusal yeterliliklerin 
hazırlanması, hazırlandıktan sonra 
kamuoyunun görüşüne sunulması 
aşamalarında ilgili Bakanlıklar, kamu 
kurum ve kuruluşları, eğitim dünyası, 

işçi, işveren, meslek örgütleri ile 
sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği 
yapılmaktadır. Sistemimizin kalite 
kontrol mekanizmalarından bir olan 
ve hazırlanan meslek standartları/
yeterliliklerin doğrulandığı sektör 
komiteleri kamu, işçi, işveren, meslek 
örgütleri ve sivil toplum kuruluşları 
temsilcileri yer alacak şekilde 
oluşturulmaktadır.
İmzalanan 144 UMS Hazırlama İş birliği 
Protokolünün 117’si, 117 UY Hazırlama 
İş birliği Protokolünün ise 97’si özel 
sektörü temsil eden meslek kuruluşları, 
sivil toplum kuruluşları ve benzeri 
kurum/kuruluşlarla imzalanmıştır. 
Görüldüğü üzere UMS ve UY’lerin 
hazırlık süreci ve kurumumuzun ilgili 
tüm faaliyetlerinde özel sektör ile iş 
birliği yapmaktayız.

KİPLAS Kimya Sektöründe Meslek 
Standartları ve Yeterliliklerin 
hazırlanması faaliyetlerinde 
Kurumunuz ile sıkı iş birliği içerisinde. 
Bu konuda neler söylemek istersiniz?
Meslek standardı ve yeterlilik hazırlama 
çalışmalarını gerçekleştirdiğimiz 
KİPLAS ile iş birliğimiz 2010 yılından 
bu yana sürmektedir. KİPLAS ile 
Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik ile 
Ulaştırma, Lojistik ve Haberleşme 
sektörlerinde meslek standardı ve 
yeterlilik hazırlamak üzere dört adet 
iş birliği protokolü imzalanmış olup, 
çalışmalar kapsamında 23 adet ulusal 
meslek standardı yayımlanmış ve 11 
ulusal yeterlilik onaylanarak yürürlüğe 
girmiştir. Söz konusu protokoller 
kapsamında bir adet yeterliliğin taslak 
çalışmaları devam etmektedir. 
KİPLAS tarafından hazırlanan 
UMS’lerin güncelleme çalışmaları 
başlatılmıştır. Ayrıca Kimya, Petrol, 
Lastik ve Plastik sektörüne yönelik 
meslek haritalama çalışmalarını iş 

birliği içerisinde yürütmekteyiz.  
KİPLAS’a meslek standardı ve yeterlilik 
hazırlama sürecinde gerçekleştirdiği 
çalışmalardan, özellikle meslek 
standardı ve yeterlilik hazırlama 
sürecinde sektörün aktörlerini sürece 
dâhil etmesi ve bu süreçte kurumumuz 
ile kurmuş olduğu etkin iş birliğinden 
ötürü teşekkür ederim.

Eklemek istediğiniz başka bir husus var 
mı? Dilek ve önerileriniz nelerdir?
Ulusal Yeterlilik Sisteminin eğitim 
ve istihdam arasındaki ilişkiyi 
güçlendirmesi, önceki öğrenmelerin 
tanınırlığının sağlanabilmesi, nitelikli 
iş gücünün yurt içi ve yurt dışı 
hareketliliğinin gerçekleşebilmesinde 
gerekli alt yapı çalışmalarının 
tamamlanması ancak ilgili taraflarla 
var olan iş birliğinin daha da 
kuvvetlendirilmesi ile mümkün olacaktır. 
Faaliyet gösteren her sektörün 
birbirinden farklı ve çeşitli ihtiyaçları 
olduğu aşikârdır. Ancak ulusal yeterlilik 
sisteminin sektörlere sunduğu 
nitelikli iş gücünün tanımlanması 
ve belgelendirilmesi ihtiyacı her 
sektörün başlıca ihtiyacı olup kurum 
faaliyetlerimiz açısından sektörleri ortak 
paydada birleştirmektedir. 
Kurum olarak 26 sektörde çalışmalarımız 
yoğun şekilde sürdürülmekte olup, bir 
taraftan meslek standardı, yeterlilik 
hazırlama ve güncelleme çalışmaları 
ile sınav ve belgelendirme faaliyetleri 
devam ederken, diğer taraftan da 
bu dokümanların güncellemesi 
çalışmalarını yürütmekteyiz. Bu 
anlamda halihazırda var olan iş 
birliğimizin daha da güçlenmesini ve 
ilgili tüm tarafların bu çalışmalarımıza 
yoğun desteğini sürdürmesini 
temenni ediyor, şimdiye kadar vermiş 
oldukları desteklerden ötürü de tüm 
paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.

KIPLAS tarafından hazırlanan UMS’lerin güncelleme 
çalışmaları başlatılmıştır. Ayrıca Kimya, Petrol, Lastik 
ve Plastik sektörüne yönelik meslek haritalama 
çalışmalarını işbirliği içerisinde yürütmekteyiz.  
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YARGIDA ARABULUCULUK  
DÖNEMI BAŞLADI
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5 Ekim 2017 tarihinde Resmi 
Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren 7036 
sayılı İş Mahkemeleri 
Kanunu'nun dava şartı 

olarak arabuluculuğa ilişkin 3,11 ve 
12. maddeleri 1 Ocak 2018 tarihinde 
yürürlüğe girdi. Kabul edilen kanun ile 
bireysel ya da toplu iş sözleşmesine 
dayanan işçi alacağı, tazminat ve işe 
iade talepleriyle açılan davalarda, 
arabuluculuğa başvurulması dava şartı 
olarak kabul edildi. Yürürlüğe giren 
kanun, alanında uzman arabulucuların 
mahkeme öncesinde tarafları bir araya 
getirip taraflara çözüm önerileri sunarak, 
yaşanan uyuşmazlıkların daha kısa sürede 
çözüme kavuşturulmasını hedefliyor.

ZAMAN AŞIMINA DIKKAT
Yürürlükte olan düzenlemeye göre 
iş sözleşmesi feshedilen çalışan, 
mahkemeye gitmeden önce fesih 
bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir 
ay içinde işe iade isteğiyle arabulucuya 
başvurmak zorunda. Arabulucu 
görevlendirildikten sonra üç hafta içinde 
anlaşmaya varılması gerekiyor. Bu süreye 
zorunlu durumlarda bir hafta ilave 
edilebiliyor. Arabuluculuk uygulaması 
sonunda anlaşmaya varılırsa, uzlaşma 
belgesi düzenlenip taraflarca imzalanıyor. 
Arabuluculuk süreci sonucunda işçi ve 
işveren işe iade konusunda uzlaşamazsa, 
arabulucu tarafından son tutanağın 
düzenlendiği tarihten itibaren iki hafta 
içinde iş mahkemesinde dava açılabiliyor. 
Taraflar arabuluculuk sonucu anlaşırsa, 
işe başlatma tarihi, tazminat ve maddi 
haklar, işçinin işe başlatılmaması hailinde 
de ödenmesi gereken tazminat miktarı 
uzlaşma metninde belirtiliyor. Arabulucu 
görüşmeleri sonunda anlaşmaya 
varılamaması halinde, akabinde 
açılacak olası bir davada arabulucunun 
düzenleyeceği tutanak mahkeme başvuru 
dilekçesine ekleniyor. Bununla birlikte 
ihbar ve kıdem tazminatı, fazla çalışma 
ücreti, ücretli izinde maaş, genel tatil 
ücretleri ve tazminatlar gibi konularda 
anlaşmazlıklar olması halinde de öncelikli 
olarak arabulucuya başvurulması 
gerekiyor. İş kazası ve meslek 
hastalığından kaynaklanan maddi manevi 
tazminat davaları ile bunlara ilişkin tespit 
ve rücu davalarında arabulucuya gitme 
koşulu aranmıyor.

DAVA GIDERLERI IÇIN YENI USUL 
Yeni düzenleme ile arabulucunun daveti 
üzerine taraflardan birinin geçerli 
bir sebep belirtmeden ilk toplantıya 
katılmaması sebebiyle arabuluculuk 
faaliyetine son verildiği takdirde, 
toplantıya katılmayan taraf, davada 
haklı çıksa bile yargılama giderinin 
tamamından sorumlu tutulmakla 
birlikte, vekalet ücretine de hak 
kazanamıyor. Her iki tarafın da ilk 
toplantıya katılmaması sebebiyle sona 
eren arabuluculuk faaliyeti üzerine 
açılacak davalarda, tarafların yaptıkları 
yargılama giderleri kendi üzerlerinde 
kalacak. Arabuluculuk süreci sonunda 
tarafların uzlaşma sağlayamadığı 
durumlarda, mahkemeye gidilmesi 
yönünde bir engel bulunmuyor. 
Arabuluculuk görüşmeleri sonunda 
tarafların anlaşmaya varmaları 
durumunda ise üzerinde anlaşılmış 
olan hususlar, tehdit, hile, cebir gibi 
durumlar olmadığı takdirde, yeniden 
yargı konusu yapılamıyor. Arabulucu, 
dava harcı, bilirkişi ücreti gibi giderlerin 
ödenmemesi nedeniyle, taraflara daha 
az maddi külfet getiren bir sistem. 
Arabulucu görüşmelerine katılan taraflar 
anlaşma sağlarlar ise (anlaşmaya 
varırlarsa) arabuluculuk ücret tarifesi 
üzerinden aksi kararlaştırılmadıkça 
eşit şekilde ödeme yapılıyor. Tarafların 
uzlaşamadığı durumlarda ise iki saatten 
az görüşme süreleri kamu bütçesinden 
karşılanırken, iki saati aşan kısım 
taraflarca eşit şekilde karşılanmakta. 
Ancak, kamu bütçesinden karşılanan 
tutarlar dava sonunda yargılama gideri 
olarak dava aleyhine sonuçlanan 
taraftan tahsil ediliyor. 
Uygulama ile birlikte 3 ay veya 6 ay gibi 
kısa süre içerisinde bitmesi kanunla 
karar altına alınmış, uygulamada 
yıllar sürebilen iş davalarının önemli 
bir kısmının mahkemeye taşınmadan 
arabuluculuk kurumu ile çözülmesi 
hedefleniyor.  Ana hatlarına ilişkin 
çerçeve çizdiğimiz sistem henüz çok yeni. 
Kuşkusuz, uygulaması yaygınlaştıkça, 
artıları ve eksileri daha net olarak 
ortaya çıkacak ve kapsamlı araştırma ve 
yorumlar yapılabilecek. Konuya ilişkin 
detaylı bilgi almak isteyen KİPLAS üyeleri, 
Sendikamız Hukuk ve Sosyal İlişkiler 
Birimiyle temasa geçebilirler.
Ülkemiz için hayırlı olması dileğiyle…

Işçi ve işveren 
uyuşmazlıkları hakkında 
hem süreci hızlandırmak 
hem de yargı üzerindeki 
dava yükünü azaltmak 
gerekçesiyle geliştirilen 
‘Arabuluculuk’ 
mekanizması, 1 Ocak 
2018 tarihi itibariyle 
uygulamaya girdi. 
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YAKIT SEKTÖRÜNÜN 
SÜRDÜRÜLEBILIR ÇAĞI

Geçmişten günümüze enerji ihtiyacının karşılanmasında yoğun olarak 
kullanılan petrol, kömür, doğal gaz gibi fosil kaynaklar yerini biyokütle 

enerjisiyle elde edilen sürdürülebilir kaynaklara bırakıyor   

rtan nüfus ve gelişen 
teknoloji sonucu 
enerjiye duyulan 
gereksinim günden 
güne artarken, 

enerji ihtiyacının karşılanmasında 
geçmişten bugüne kadar yoğun 
bir kullanım alanına sahip olan 
petrol, kömür ve doğal gaz gibi fosil 
kaynakların yakın bir gelecekte 
insanoğlunun ihtiyaçlarını 
karşılayamaz duruma geleceği 
konusunda tüm dünya ülkeleri 
hemfikir. Bu tehlikeye karşı önlem 
alan gelişmiş ülkeler de çevreyi 
kirletmeyen ve sürdürülebilir bir 
kaynak olarak biyokütleyi geleceğin 
temel enerji kaynağı olarak görmeye 
başladı. Bu çerçevede geliştirilen 
yeni tekniklerle Biyokütle kaynakları 
kullanılarak, elde edilen yakıtlar 
uygulama alanları açısından oldukça 
çeşitlilik gösteriyor.
Biyokütle enerjisi, biyokütle 
atıklarının yakılarak veya farklı 
işlemlerden geçirilerek kullanılması 
sonucunda elde ediliyor.  Biyokütle 
enerjisi yenilenebilir enerji kaynakları 
arasında gösteriliyor. Çünkü biyokütle 
için mısır, buğday gibi özel olarak 
yetiştirilen bitkiler, otlar, yosunlar, 
denizdeki algler, hayvan dışkıları, 
gübre ve sanayi atıkları, evlerden 
atılan tüm organik çöpler (meyve ve 
sebze artıkları) kaynak oluşturuyor.

 DÖKÜLEN YAPRAKTAN  
ARAÇ YAKITINA…
Dünya genelinde biyokütle enerji 
üretimi için çeşitli hammadde 
ve teknikler kullanılıyor. Örneğin 
dökülen yapraklar, çalılar, kozalak 
ve benzeri orman atıklarından 
havasız çürütme yöntemiyle biyogaz 
elde edilebiliyor. Bu yöntemle 
havasız ortamda yaşayabilen 
mikroorganizmalar yardımıyla elde 
edilen biyogaz, elektrik üretimi 
ve ısınmada kullanılabiliyor. 
Bununla birlikte güneş enerjisinden 
faydalanarak hidrojen ve oksijen 
açığa çıkartan bazı alglerin yardımıyla 
uygulanan biyofotoliz yöntemi 
sayesinde, orman atıklarından 
motorin elde edilebiliyor. Elde 
edilen motorin, ulaşım araçlarında 

yakıt olarak kullanılabiliyor. Dal, 
sap, saman, kök ve benzeri tarımsal 
atıkların oksijensiz ortamda 900 
dereceye kadar sıcaklıkta ısıtılmasına 
dayanan piroliz yöntemiyle elde 
edilen etanol ise hem ısıtmada hem 
de ulaşım araçlarına yakıt olarak 
kullanılabilir.

Kolza, pamuk, keten, yer fıstığı, 
zeytin, ayçiçeği, aspir, soya, susam 
gibi yüksek yağ oranına sahip ya 
da karbonhidrat açısından zengin 
patates buğday, mısır, pancar gibi 
tarımsal ürünler de en önemli 
biyodizel hammaddeleri olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bitkisel ve 
hayvansal yağlardan, karboksilli 
asitlerle alkollerin etkileşmesiyle 
meydana gelen esterleşme 
reaksiyonunun sonucu olarak 
motorin elde ediliyor. Bu şekilde elde 
edilen motorin, ulaşım araçlarında 
yakıt olarak kullanılabiliyor. 

BIYODIZEL ÜRETIMINDE LIDER, AB
Avrupa Birliği’ne bağlı ülkeler 
biyodizel üreten ülkeler arasında 
ilk sırayı alıyor. Buralarda üretilen 
biyodizelin ana hammaddesi 
kanolayken, 2016’dan itibaren 
kanolanın yerini soya ve palm yağı 
aldı. Belirli oranlarda benzinle 
harmanlanarak kullanılan bir yakıt 
olan biyoetanol üretiminde de söz 
sahibi olmaya başlayan AB, üretimde 
hammadde olarak şeker pancarı ve 
tahılları kullanıyor. 
Avrupa Birliği’nde Almanya 3.2 milyon 
metric ton ile en çok biyoyakıt üreten 
ülke olurken, onu 2.2 milyon metric 

ton ile Fransa ve 1.6 milyon ton ile 
Hollanda takip ediyor. 
Dünya genelinde üretilen biyoyakıt 
miktarı, 2000 yılında 17,6 milyon 
metric ton iken 2015 yılında yaklaşık 
75 milyon tona çıkmış durumda.  
Dünyadaki üretimin yüzde 41’i 
ise sadece Amerika’da üretiliyor. 
Amerika’nın 31 milyon tonluk 
üretiminden sonra ise Brezilya, 
yaklaşık 18 milyon ton ile dünyada 
en fazla büyyakıt üreten ikinci ülke 
konumunda bulunuyor.

Elektrik üretimi ve ısınmanın 
yanında doğal gaz hatlarını da 
besleyen biyogazın üretimi ise son 
yıllarda AB ülkeleri için oldukça 
önemli hale geldi. Bugün Almanya’da 
700’ü aşkın biyogaz üretim tesisi 
bulunurken, İsveç 2020 yılında doğal 
gaz ihtiyacının tümünü biyogazdan 
karşılamayı planlıyor. İsveç’te 
kullanılan biyogaz’ın üçte biri yıllardır 
araç yakıtı olarak kullanılıyor. Ayrıca 
İsveç, 2005 yılından itibaren biyogazı 
trenlerde de kullanıyor.

TÜRKIYE’DEKI 
YÜKSEK POTANSIYEL 
DEĞERLENDIRILEMIYOR
Ekonomik olarak tarım sektörüne 
bağımlı bulunan Türkiye’nin iklim 
koşulları biyodizel üretimine 
hammadde sağlayabilecek pek çok 
tarımsal ürünün üretimi için elverişli.  
Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri 
dergisinde geçtiğimiz yıl yayınlanan 
Türkiye'de Yetişen Yağlı Tohumlardan 
Biyodizel Üretim Potansiyelinin 
İncelenmesi raporunda, Türkiye'de 

Bugün Almanya’da 700’ü aşkın biyogaz üretim tesisi 
bulunurken, Isveç 2020 yılında doğal gaz ihtiyacının 
tümünü biyogazdan karşılamayı planlıyor.  
Türkiye’nin de iklim koşullarının biyodizel üretimine 
hammadde sağlayabilecek pek çok tarımsal ürünün 
üretimi için elverişli olduğu belirtiliyor.
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tarafından Türkiye’de kesilen yıllık 
ortalama 18 milyon metreküp ağaç 
hacminin yanı sıra, orman içi ve 
orman çevresinde yaşayan insanların 
kaçak olarak devlet ormanlarından 
kestikleri ağaç hacmi ile tapulu 
arazilerde kesilen yıllık ortalama 
ağaç hacmi toplamının 10 milyon 
metreküp olduğu, toplam olarak 
devlet ve özel şahıs ormanlarından 
yıllık kesilen ağaç hacminin 28 milyon 
metreküp olduğu tahmin ediliyor. 

Türkiye’de yılda 50-65 MTEP 
(milyon ton eşdeğer petrol) tarımsal 
atık ve 11,05 MTEP hayvansal atık 
üretiliyor. Üretilen bu atıkların yüzde 
60’ı enerji üretiminde kullanılabilir 
nitelikte. Bunlardan elde edilecek 
enerji ise Türkiye’nin yıllık enerji 
tüketiminin yüzde 22-27’sine eşit. 
Buna rağmen bir ağacın yaklaşık 
yüzde 25‘inin dallar, gövde kabuğu ve 
kesim sonrası arta kalan uç parçadan 
oluştuğu düşünülürse, Türkiye 
ormanlarında her yıl yaklaşık 7 
milyon metreküp ağaç atığı ormanda 
çürümeye terk ediliyor. 

2016 yılı için biyodizel üretiminde en 
yüksek potasiyele kanola'nın sahip 
olduğu ortaya kondu.

Türkiye'nin kanoladan ortalama 
1 milyon 808 bin 985 metreküp 
biyodizel üretme potansiyeline sahip 
olduğu belirtilen raporda, soyadan 
23 bin 99 metreküp, ayçiçeğinden 
277 bin 551 metreküp, aspirden 11 
bin 871 metreküp, yer fıstığından ise 
10 bin 561 metreküp olmak üzere, 
ülkemizin biyodizel üretiminde 
toplam 2 milyon 132 bin 67 
metreküplük bir üretim potansiyeline 
sahip olduğu öngörülüyor. 

Tarımsal üretim bir yana, yüzde 
27 oranı ile 20,7 milyon hektar alan 
kapsayan Türkiye ormanlarının 
tamamı verimli orman niteliğinde 
değil.  Ürün verebilen orman alanı 
yüzde 48 oranıyla 9,9 milyon hektarlık 
bir alana sahipken, geriye kalan 
10,8 milyon hektar orman alanı ise 
verim gücü düşük ormanlardan ya da 
tamamen verimsiz bozuk, makilik ve 
çalılıklardan oluşuyor.

Orman Genel Müdürlüğü 

ÇEVRE
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Türkiye'nin kanoladan 
ortalama 1 milyon 
808 bin 985 metreküp 
biyodizel üretme 
potansiyeli bulunuyor.

Dünyada gelişen çevresel duyarlılık, ulaşımda kullanılan fosil yakıtlara alternatif olarak sürdürülebilir biyoyakıtları 
gündeme getirirken, bu duyarlılık plastik sektörünü de yeniden şekillendiriyor. Ahşap ve metal gibi diğer malzemelere 
oranla daha hafif, dayanıklı ve ucuz olması nedeniyle plastikler, geniş bir kullanım alanına sahiptir. Ancak plastik 
atıklardan kaynaklanan çevre kirliliğinin yarattığı endişeler, plastiğin yapımında kullanılan fosil yakıtların fiyatlarında 
meydana gelen dalgalanmalar gibi faktörler organik hammaddelerle elde edilen, doğada çözünebilir biyoplastik  gibi 
malzemelerin gelişimini tetikledi. Mısır, patates ve şeker gibi yenilenebilir kaynaklardan elde edilen biyoplastikler gıda 
sektöründe ambalajdan, medikal sektörlerde diş protezine kadar farklı pek çok uugulama alanına sahiptir. 

Ambalaj, tarım, otomotiv, ev aletleri, tüketici elektroniği alanlarında kullanılan biyoplastikler, yıllık toplam plastik 
üretiminin yüzde 1,5’ini karşılıyor. Dünya genelinde üretilen yaklaşık 350 milyon ton plastiğin sadece 5 milyon tonu biyo 
bazlı plastiklere ait. Biyoplastik pazarının yüzde 60’ından fazlasını Kuzey Amerika ve Avrupa oluşturuyor. Araştırmalar 
2020 yılına kadar Asya Pasifik Bölgesinin Kuzey Amerika ve Avrupa’dan sonra en büyük biyoplastik tüketicisi olacağını 
gösteriyor. Son 5 yılda ciddi bir artış yakalayan dünya biyoplastik üretiminin 2020 yılına kadar miktar bazında 15 milyon 
ton ve değer bazında 30,8 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Biyoplastikler, yıllık yaklaşık 1.4 milyon tonluk üretim 
kapasitesi göz önünde bulundurulduğunda, gereken alan kullanımı hektar başına 0.4 milyon ton olarak hesaplanıyor. 
Bu da yaklaşık küresel tarım alanlarının %0.008'lik (toplam 5 milyar hektar) veya ekilebilir alanların %0.03'lük (toplam 
1.4 milyar hektar) kısmına denk geliyor.

2017 yılı itibariyle üretilmesi planlanan 6.2 milyon tonluk malzeme için %0.02'lik tarımsal alan veya %0.4'den az 
ekilebilir alana ihtiyaç duyuluyor.

BIO ÜRÜNLER PLASTIK SANAYISININ GÜNDEMI

Avrupa Birliği, 2020 
yılına kadar, ulaşım 
sektöründe kullanılan 
yakıtların yüzde 
10’unu, biyoyakıtlar 
gibi yenilenebilir 
enerji kaynaklarına 
dönüştürmeyi 
hedefliyor 
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ürkiye Kimya, Petrol, 
Lastik ve Plastik Sanayii 
İşverenleri Sendikası 
KİPLAS'ın 2017 yılında 39 
firmada gerçekleştirdiği 

94 bağımsız iş sağlığı ve güvenliği 
denetimine ilişkin sonuçlar belli oldu. 
Buna göre çalışanların elektrikle temas 
riskinden korunması konusunda 39 
firmada mevzuata aykırı 98 bulgu tespit 
edildi. Kimyasal maddelerin depolanması 
konusunda 91, patlamadan korunma 
önlemleri konusunda 90, güvenli 
çalışma talimatları konusunda 80 bulgu 
mevzuata aykırı olarak belirlenirken, 
kimyasal maddelerin etiketlenmesi ve 
tanımlanması konusunda 57, makine 
koruyucuları ve otomatik durdurma 
sistemleri konusunda ise 30 mevzuata 
aykırı bulgu ortaya çıktı. Denetimler 
sonucunda tehlike ve risklerin 
farkındalığını artırmak ve iyileştirici 
faaliyetlere katkı sağlamak amacıyla iş 
yerlerinde üst ve orta kademedekiler 
de dahil tüm yönetici ve çalışanlara 
bulgularla ilgili mevzuat hakkında 
eğitimler verilmesi kararı alındı. Konu 
ile ilgili düzenlenecek seminerlerde, 
ilgili bulguların KİPLAS tarafından ele 
alınmasına karar verildi. Elde edilen 
bulgulara ilişkin özel denetimler 
düzenlenmesi tavsiye edildi. Uygulanması 
tavsiye edilen özel denetimlerin konu 
başlıkları ise şu şekilde:

PATLAMADAN KORUNMA 
KONUSUNDAKI BAŞLIKLAR
Patlamadan korunma dokümanının 
detaylı incelenmesi, elektrikli ve diğer 
ekipmanların kategorilerinin uygunluğu 
ve tespiti, statik elektrik ile ilgili 
alınması gerekli önlemler, kullanılması 
gereken kişisel koruyucuların 
özelliklerinin belirlenmesi.

KIMYASAL MADDELERIN DEPOLANMASI 
KONUSUNDAKI BAŞLIKLAR
Kimyasal maddelerin zararlılık 
özelliklerine göre hangi koşullarda 
depolanması gerektiği, ilgili zararlılık 
özelliklerine göre envanterinin 
oluşturulması, etiketlerinin ve 
piktogramlarının kontrolü, güvenlik  
bilgi formlarının incelenmesi.
İş Ekipmanları ve Güvenli Çalışma 
Talimatları İle İlgili Başlıklar
İş ekipmanları ile ilgili güvenli çalışma 
talimatlarının incelenmesi, içeriği 
hakkında düzenleme yapılması.

GÜVENLI KULLANIM TALIMATLARI  
ILE ILGILI BAŞLIKLAR
Elektrikli ekipmanlar, enerji panoları, 
makineler gibi elektrik enerjisi 
barındıran ekipmanların gövde güvenlik 

topraklamasının fiziki kontrolü, 
topraklama ölçümlerinin kontrolü, 
enerji panolarının gövde ve kapak 
topraklaması ile dış etkenlere 
(su ve toz) karşı koruma sınıfının 
incelenmesi.

AYKIRI BULGULARA  
CEZAI YAPTIRIM
KİPLAS’ın 2017 yılı içerisinde 39 
firmada gerçekleştirdiği bağımsız 
iş güvenliği denetimleri, önlem 
alınmaması durumunda çevreye 
zarar vermekten ölümcül sonuçlara 
ulaşabilecek kadar tehlikeli kazalara 
neden olabilecek bulgular ortaya 
koydu.  Bu bulguların düzeltilmemesi 
durumunda, aynı zamanda mevzuata 
aykırılık içermesi nedeniyle bir takım 
cezai yaptırımlar da uygulanacak.  

T

KIPLAS tarafından 39 
firmada gerçekleştirilen iş 
sağlığı ve güvenliği bağımsız 
denetimleri sonuçlandı. 
Sonuçlar, mevzuata aykırı 
en fazla bulgunun elektrikle 
temas riski, patlamadan 
korunma önlemleri, kimyasal 
maddelerin depolanması, 
etiketlenmesi, tanımlanması 
ve iş ekipmanları için güvenli 
çalışma talimatlarıyla ilgili 
olduğunu gösterdi.
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KIPLAS’IN DENETIM 
GERÇEKLEŞTIRDIĞI 

FIRMA SAYISI

ADET
39

39 FIRMADA TESPIT 
EDILEN MEVZUATA 

AYKIRI BULGU SAYISI
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Makine koruyucuları 
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Kimyasal maddelerin 
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tanımlanması 
konusunda 

Güvenli çalışma 
talimatları konusunda 

Kimyasal 
maddelerin 
depolanması 
konusunda 

Patlamadan korunma  
önlemleri konusunda 
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hracat yapan ya da 
yapmayı düşünen her 
firmanın pazarlama 
faaliyetleri arasında, yurt 
içi ve uluslararası alanda 

gerçekleştirilen fuarlar yer almalıdır. 
Fuarlar, özellikle uluslararası 
boyuttakiler, aynı sektörde faaliyet 
gösteren (yerli yabancı) markaların, 
yüzbinlerce müşteri ve tedarikçinin 
bir araya geldiği bir platform. Fuar 
alanları hem rakiplere hem de 
müşteri adaylarına karşı gövde 
gösterisi yapılabilecek ve firmayı 
tüm (var olan ve yeni) ürünleri ile 
tanıtacak yerlerdir. Teknolojinin ve 
dijitalleşmenin mesafeleri ortadan 
kaldırması ve sanal ortamda 
firmaya ve markalarına dair her 
türlü bilginin sunulmasına rağmen, 
orada bulunmak, özellikle müşteri 
adaylarının gözünde, ciddiyet 
kazanılmasını, güvenirliliğin 
artmasını ve imaj oluşumunu sağlar.

Yurt içindeki fuarları maddi açıdan 
idare etmek nispeten kolay olsa 
da uluslararası fuarlara katılmanın 
maliyeti zorlayıcı olabiliyor. Ancak 
Ekonomi Bakanlığı tarafından 2010/5 
sayılı tebliğ uyarınca yurt dışındaki 
fuarlar için teşvikler veriyor. Bu 
çerçevede Bakanlıkça belirlenip ilan 
edilen sektörel nitelikli uluslararası 
fuarlara firmalar, bireysel katılım veya 
milli katılım gerçekleştirebilirler. 
Bu teşviklerle, katılımcıların yurt 
dışında gerçekleştirdikleri fuar 
iştiraklerinin ve organizatörler 
tarafından yapılan tanıtım 
harcamalarının desteklenmesi 
suretiyle, Türk ihraç ürünlerinin 
dış pazarlarda tanıtılması ve 
ihracatın artırılmasına katkı 
sağlanması amaçlanmaktadır. 
Ancak bu karar kapsamındaki 
desteklerden yararlanabilmek 
için birtakım kuralların yerine 
getirilmesi gerekiyor. Yurt dışında 

iYURT DIŞI 
FUAR 
TEŞVIKLERI

Yurt dışı fuar destekleri Ekonomi Bakanlığı tarafından, 2010/5 Sayılı tebliğ uyarınca veriliyor. 
Ancak bu teşviklerden yararlanabilmek için birtakım kuralları yerine getirmiş olmak gerekiyor.
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katılım sağlanacak fuardan teşvik 
alabilmek için öncelikle o fuarın, 
Ekonomi Bakanlığı’nın teşvik 
kapsamında olması gerekiyor. Sene 
başında açıklanan fuar listesinde 
her fuar yer almasa da büyük çaplı 
fuarlar ve Türkiye’nin ihracat için 
hedef seçtiği pazarlarda yer alan 
fuarlar teşvik kapsamında yer 
alıyor. Fuar teşviki için başvuruda 
bulunacak şirketlerin Türk Ticaret 
Kanunu’nun 136. Maddesinde 
belirtilen kolektif, komandit, anonim, 
limited veya kooperatif türünde 
olmaları gerekmektedir. Ayrıca bu 
desteklerden yararlanabilmek için 
şirketlerin Türk Ticaret Kanunu 
hükümleri çerçevesinde kurulmuş 
İhracatçı Birliği’ne üye olunması 
gerekiyor. Katılımcılar, fuarın başlama 
tarihinden en az 15 gün önce, 
İhracatçı Birliği’ne, fuarın yetkili 
organizatörü tarafından düzenlenmiş, 
alan ve/veya stant metrekare fiyatını 
gösteren yer tahsis belgesini veya 
faturasını ibraz etmelidir.
Yurt dışındaki fuarlara katılım “Milli 
Katılım” veya “Bireysel Katılım” 

şeklinde olabilmektedir. Bireysel 
katılımda, firmalar, Ekonomi 
Bakanlığı tarafından belirlenip 
ilan edilen yurt dışındaki sektörel 
nitelikteki uluslararası fuarlara kendi 
girişimleri neticesinde katılırlar. Milli 
katılımda ise yurt dışında düzenlenen 
genel veya sektörel nitelikteki 
uluslararası fuarlara firmaların 
Ekonomi Bakanlığı tarafından 
görevlendirilen organizatör 
koordinatörlüğünde gerçekleştirilen 
toplu katılımları söz konusudur. 

TEŞVIKIN KAPSAMI
Yurt dışı fuar organizasyonlarında, 
katılımcıların stantlarında 
görevlendireceği en fazla iki 
temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-
dönüş ulaşım masrafları ve katılım 
bedeli esas alınarak hesaplanan 
destek tutarı, faturanın yüzde 50’sini 
geçmeyecek şekilde katılımcıya 
ödenir. Katılımcıya fuar bazında 
ödenecek destek tutarı, yurt dışı 
fuarın genel nitelikli uluslararası fuara 
Milli Katılım veya Türk İhraç Ürünleri 
Fuarı olması halinde 10 bin doları; 

Almanya 
Amerika
Çin
Etiyopya
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sektörel nitelikli uluslararası fuara 
Milli Katılım, Yabancı Firma Katılımlı 
Sektörel Fuar veya Sektörel Türk İhraç 
Ürünleri Fuarı olması halinde ise 15 
bin doları geçemez. Fuarlara bireysel 
katılım gerçekleştirilmesi durumunda; 
katılımcının nakliye harcamaları, 
stant harcamaları, fuarın yetkili 
organizatörüne ödenen boş alan 
kirası ile katılımcıların stantlarında 
görevlendireceği en fazla iki 
temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş 
ulaşım masraflarının yüzde 50’si, 15 
bin doları aşmamak üzere firmaya geri 
ödenir. Fuar desteklerine konaklama 
masrafları ve orada gerçekleştirilen 
masraflar dahil değildir. 
Üretici/imalatçı organizasyonları, 
kiraladıkları stantta sadece temsil 
ettikleri sektör/sektörlerin genel 
tanıtımını yaparlar, söz konusu 
alanda başka firmalara ait ürünleri 
sergileyemezler. Organizatörden nakliye 
hizmeti almayan katılımcıların destek 
tutarı, nakliye hizmetini organizatörden 
alan diğer katılımcıların katılım bedeli 
esas alınarak hesaplanan destek 
tutarını aşamaz. 
Tüm fuarlarda, katılım bedelinin 
hesaplanmasında her yurt dışı 
fuar organizasyonu için azami 
36 metrekarelik alan esas alınır. 
Prestijli fuar katılımı gerçekleştiren 
katılımcılar ise 50 metrekare sınırına 
sahiptir. Örneğin; komple tesis 
imalatı, makine, otomotiv ve yan 
sanayii ve mobilya sektöründe 
faaliyet gösteren firmalar 50 

metrekarelik bir sınıra sahiptir. 
Firmalara sağlanan asgari stant alanı 
ise 9 metrekaredir.  

PRESTIJLI FUAR BAZINDA  
ILAVE FUAR DESTEKLERI
İhracatımızın ülke ve pazar açısından 
çeşitlendirilmesi ve firmalarımızın 
hedef pazar olarak nitelenen ülkelere 
yönlendirilebilmelerini teminen 
her yıl belirlenen 15 hedef ülkede 
düzenlenecek fuarlara iştirak eden 
katılımcıların yüzde 50 destek 
oranına 20 puan ilave destek sağlanır. 
Katılımcının gen mühendisliği, 
uzay ve havacılık teknolojileri, ileri 
malzeme teknolojileri, teknik tekstil, 
nanoteknolojileri, yenilenebilir 
enerji, donanım ve yazılım, bilişim 
konularında üretim yapması ya da 
film yapımcısı olması durumunda 
ilave destek oranı yüzde 25 olur.
Katılımcının yılda bir defaya mahsus 
olmak üzere; sektörel nitelikteki 
uluslararası prestijli fuarlardan 
birine katılması durumunda, stant ve 
nakliye hizmetine ilişkin harcamaları, 
standında görevlendireceği en 
fazla iki temsilcinin ekonomi sınıfı 
gidiş-dönüş ulaşım masrafları 
ile katılım bedelinin yüzde 50’si; 
bireysel katılımlarda ise nakliye 
harcamaları, stant harcamaları ve 
stantta görevlendirilen en fazla iki 
temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-
dönüş ulaşım masrafları ile fuarın 
yetkili organizatörüne ödenen boş 
alan kirasının yüzde 50’si destek 

KATILIMCI SAYISINA 
ILIŞKIN LIMITLER 
(ASGARI MIKTARLAR)
Milli Katılım: 10 katılımcı
Türk İhraç Ürünleri Fuarı: 20 katılımcı
Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı: 20 katılımcı
Yabancı Firma Katılımlı Sektörel Fuar:  20 
katılımcı veya yabancı katılımcı sayısı toplam 
katılımcı sayısının yüzde 20’si
Not: Katılımcı sayısının bu rakamların 
altında kalması durumunda aynı fuara veya 
organizatöre bir sonraki yıl izin verilemez. 
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kapsamında 50 bin doları geçmemek 
şartıyla katılımcıya geri ödenir. 
Katılımcının prestijli fuar desteğinden 
yararlanabilmesi için, fuar sonrası 
destek başvurusunu yaparken prestijli 
fuar desteğinden yararlanmayı talep 
etmesi gerekmektedir.

DIKKAT EDILECEK HUSUSLAR:
• Marka tescilinin olmadığı hiçbir ürün 
fuarda sergilenemez.
• Marka tescili olan ancak fuar öncesi 
Ekonomi Bakanlığı’na bildirilmeyen 
ürünler fuarda sergilenemez. 
• Kapasite raporunda yer almayan 
ürünler fuarda sergilenemez. 
• Üretici olmayan firmalar, 
sergileyecekleri her ürün için, 
kapasite raporunda, o ürünü 
bulunduran ve fuara katılmayan firma 
ile “üretici-pazarlamacı sözleşmesi” 
yapmalı, izinlerini almalı, kapasite 
raporlarını, imza sirkülerini, faaliyet 
belgelerini tek tek sunmalıdır. Aksi 
takdirde ürünleri sergileyemez.
• Türk menşeli olmayan ürünler 
fuarda sergilenemez.
• Fuarda sergilenecek ürünlere 
ilişkin tüm nakliye evraklarında fuar 
malı, fuar idaresi adresi, vb. ibarenin 
yer alması ve ürünlerin bedelsiz 
ihracat veya geçici çıkış yoluyla 
sevki zorunludur.
• Tüm ödemelerin bankacılık sistemi 
çerçevesinde yapılması gereklidir.
• Harcama yapmaya yetkili kişi: 
harcama yapma yetkisi verildiği 
imza sirkülerinde belirtilen şahıslar 
veya noter kanalıyla harcama yapma 
yetkisinin verildiği şirket çalışanıdır. 
Elden ödenen ödemeler ve cirolu 
çekler Bakanlıkça dikkate alınmaz.
• Destek için gerekli tüm bilgi 
ve belgeler, fuarın bitiş tarihini 
müteakip en geç 3 ay içerisinde; 
İhracatçı Birlikleri Genel 
Sekreterliği’ne teslim edilmelidir.
• Yurt Dışı Fuarlarda Katılımcıların fuar 
gözlemcisi tarafından dağıtılan Fuar 
Değerlendirme Formu’nu doldurup 
gözlemciye iade etmeleri gerekir. Aksi 
takdirde destek alamazlar.
Yukarıda sergilenemeyeceğinden 
bahsettiğimiz ürünler, fuarda, 
sadece fiziksel olarak değil, 
herhangi bir katalog veya afişte 
de yer alamaz. Ekonomi Bakanlığı 

tarafından fuarda “gözlemci” sıfatı 
ile yer alacak olan memurlar, amaca 
uygunsuz davranışları rapor etmekle 
görevlendirirler ve bahsedilen 
bu durumlardan herhangi biri ile 
karşılaşılması durumunda teşvikten 
yararlanılamaz.
Firmaların, fuar için yaptıkları 
harcamaların tamamının, banka 
tarafından hazırlanmış ıslak imzalı 
dekontlarının ve bu dekontların 
üzerinde, ekonomi Bakanlığı’nın 
istediği şekilde bir açıklamanın 
yer alması gerekmektedir. Örneğin 
dekont açıklamasına “Fuar 
Ödemesi” yazılmışsa ve buna karşın 
Bakanlık, “XXXX 2018 Fuarı %50” 
şeklinde bir açıklama istemişse, 
bu durum firmanın teşvikten 
yararlanamamasına neden olur.

ORGANİZATÖR
Başvuru Formu

Yer Tahsis Belgesi
Tahmini Maliyet Tablosu

Ticaret  
Müşavirliği'nin  

Görüşü

Daire ve Genel 
Müdürlüğü'nün

Değerlendirmesi

Müsteşarlık 
Makam  
Onayı

Tüm fuarlarda, 
katılım bedelinin 
hesaplanmasında 
her yurt dışı fuar 
organizasyonu için 
azami 36 metrekarelik 
alan esas alınır. 
Prestijli fuar katılımı 
gerçekleştiren 
katılımcılar ise 50 
metrekare sınırına 
sahiptir. 

YURT DIŞI FUAR 
ORGANIZASYONU 

BAŞVURULARI
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arabası
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N.V. Turkse Perenco Şirketi;
Diyarbakır’da 20 yılı aşkın süredir 
petrol üretimi yapmakta olup, petrol 
sektöründe Türkiye’nin en büyük 
uluslararası özel şirketidir.

PPerenco dünyada 14 ülkede petrol 
arama ve üretimi konusunda faaliyet 
göstermektedir ve günde 400.000 
petrol eşdeğeri varil (petrol ve gaz) 
üretimi bulunmaktadır.

Ankara (Merkez)
Mahatma Gandhi cad., No:97, Gaziosmanpaşa 06700 Ankara
Tel: 0(312)465 68 87   Faks: 0(312)446 30 08

Diyarbakır (Tesis)
Silvan Yolu 14. Km P.K. 169, 21050 Diyarbakır
Tel: 0(412)241 60 60   Faks: 0(412)326 10 92
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