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erhaba, 
Başlangıçlar hep heyecan 
vericidir. Bu başlangıçta hep 
birlikte olduğumuzu bilmek 
daha da heyecan verici… 

KİPLAS Periyod’daki ilk yazımın benim 
için pek çok açıdan değeri çok büyük. 
Bu yüzden iki teşekkür ile başlamak 
istiyorum. İlk olarak kimya, petrol, 
lastik, plastik ve ilaç olmak üzere ülke 
sanayisi ve ekonomimiz için stratejik 
öneme sahip şirketlerin bir araya geldiği 
çatı kuruluş olan ve 60 yıla yaklaşan 
geçmişiyle çok değerli yöneticilerin 
büyük katkılarıyla bugünlere gelen 
KİPLAS’ta bu görevi bana layık gören 
üyelerimize ve Yönetim Kurulumuza 
teşekkürlerimi sunuyorum. 

Bugüne kadar her alanda olduğu 
gibi KİPLAS Başkanlığı’na talip olmam 
konusunda da beni cesaretlendiren ve 
destekleyen değerli Petkim ve SOCAR 
yöneticilerimize ayrıca teşekkür etmek 
istiyorum.

Her seçimin, seçilen için olduğu 
kadar seçen için de büyük bir 
sorumluluk olduğu bilincinde olan 
deneyimli bir Yönetim Kuruluna sahip 
olduğumuz için kendimi çok şanslı 
hissediyorum. Bu köklü kurumda 
yaratılan sinerji ile sektörümüz 
ve ülkemiz için çok değerli işler 
çıkaracağımıza ve değişimi, gelişerek 
ve geliştirerek devam ettireceğimize 
inanıyorum.

Tüm dünya ile birlikte ülkemiz 
de küresel ekonomiler için amansız 
bir rekabetin hissedildiği zor bir 
dönemden geçiyor. Yaklaşık 40 yıldır 
sanayicilerimizin devlet yetkilileriyle 
yaptıkları görüşmeler sonucunda artık 
devletimiz sanayicilerimiz ile aynı 
platformda buluşuyor. Yeni Ekonomi 
Programında cari açığın düşürülmesi 
amacıyla kimya, petrokimya ve ilaç 
öncelikli sektörler olarak belirlendi. 
Sanayicilerimiz kadar iş dünyasını 

temsil eden ve kâr amacı gütmeyen 
kurumlara da bu eşgüdümü doğru 
yönetmek sorumluluğu yüklenmiş oldu.

Ülke olarak dışa bağımlılığın 
azaltılması ve yerli üretimlerin artması için 
teşvik paketlerinin açıklandığı bu dönemde 
KİPLAS gibi çatı kuruluşların alacağı roller, 
çok daha fazla önem arz ediyor. 

Yeni yönetim ekibi olarak bizler de 
yol haritamızı, stratejimizi, kısa, orta 
ve uzun vadeli planlarımızı ve geleceğe 
dair öngörülerimizi Aralık ayı başında 
planladığımız özel bir çalışma ile 
şekillendirip üyelerimiz ve sektörümüzle 
paylaşacağız.

İşçi veya işveren kavramlarını 
bir kenara bırakıp bizleri birleştiren 
sendikal kültür ortak zemininde 
işletme ve çalışan odağını dengeleyen 
politikalar üretmek, ülkemiz ve 
sektörümüz için çok çok önemli.  
Şüphesiz ki bu tür bir değişim; 
işletmelerimizi, çalışanlarımızı, 
sanayimizi ve ekonomimizi pozitif 
yönde etkileyecektir. Kimya sanayisi 
bugün ülkeler için gelişmişliğin bir 
ölçüsü olarak değerlendiriliyor. Çünkü 
hem diğer sektörleri besliyor hem de 
yüksek katma değer yaratan, bilgi, 
sermaye ve teknoloji yoğun bir sektör. 
En fazla araştırma yapılan, en fazla 
patent alınan, ayrıca hem dünyada 
hem de ülkemizde en hızlı büyüyen 
sektörlerden birisi.  

Bu nedenle gelecek dönemdeki 
en önemli odak alanlarımızın; 
verimlilik, inovasyon, dijitalleşme, 
İSG, sürdürülebilirlik ve entegrasyon 
olacağını söyleyebilirim. Devletimiz 
sanayicimiz, çalışanlar ve sendikalar 
ile bu odak alanları aynı kümede 
buluşturabilirsek, ülke sanayisine 
hizmet etme konusunda bir aşama 
daha kaydedeceğimize inanıyorum.

Değişimi sürdürmek adına 
bu kıymetli görevi heyecanla 
devralıyorum…

İşçi veya işveren 
kavramlarını bir 

kenara bırakıp bizleri 
birleştiren sendikal 

kültür ortak zemininde 
işletme ve çalışan 

odağını dengeleyen 
politikalar üretmek, 

ülkemiz ve sektörümüz 
için çok çok önemli.

Levent Kocagül
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ürkiye Kimya Petrol 
Lastik ve Plastik Sanayii 
İşverenleri Sendikası 
(KİPLAS) 23. Olağan Genel 
Kurulu, üyelerin ve kimya 

sektörünün önde gelen isimlerinin 
katılımıyla, 26 Eylül Çarşamba 
günü İstanbul Mercure Otel’de 
gerçekleştirildi. Yoğun bir katılım 
gören toplantıya sektör temsilcileri 
ve üyelerin yanı sıra akademisyenler 
ve sendika temsilcileri de katıldı.

Kimya sektörüne 1961'den bu 
yana hizmet veren köklü işveren 
teşkilatı KİPLAS’ın Genel Kurulu’nda 
yeni yönetim kurulu, disiplin kurulu 
ve denetim kurulları belirlendi. 
Toplantının açılış konuşmasını 
dönemin KİPLAS Yönetim Kurulu 

ulaşılamayacağını kaydetti.
Sektördeki ithalat oranlarını da 

Uluslararası Ticaret Merkezi (ITC) 
verileri eşliğinde toplantı gündemine 
taşıyan Uzunyol, 2017 yılında kimya 
sektöründe 40 milyar dolarlık ithalat 
girdisinin oluştuğunu, bununla 
birlikte cari açığın 24 milyar dolara 
ulaştığını ifade etti. Hayata geçen 
Star Rafineri ile bu açığın, yıllık 
bazda 1,5 milyar dolar azaltılmasını 
hedeflediklerini belirten Uzunyol, 
bu rafineride nafta ile birlikte 
bugün Türkiye’nin net ithalatçı 
olduğu mamullerin üretileceğini, 
böylece cari açığın büyük oranda 
azaltılacağını söyledi.

“KÜMELEŞME KATMA DEĞER 
ÜRETIMINI YÜZDE 18 ARTIRACAK”
Sektörü ilerletmek adına dışa 
bağımlılığı azaltma, katma değer 
yaratma ve kümeleşmenin önemine 
dikkat çeken Uzunyol, kümeleşme 
sisteminin lojistik maliyetleri 
azaltacağını, hammadde ve hizmet 
paylaşımıyla doğacak yapının, 
katma değer üretimini yüzde 18’e 
kadar artıracağını belirtti. Devletin 
altyapısını hazırlayarak, üst yapısının 
kullanım hakkını sanayicilere 
vereceği kümeleşme çalışmalarını 
tamamlaması gerektiğine işaret eden 

Başkanı Feridun Uzunyol yaptı. 
Kimya sektörü ve ülkenin ekonomik 
gündemine ilişkin konuşma yapan 
Uzunyol, konuşmasına 2016 yılında 
hayatını kaybeden KİPLAS Yönetim 
Kurulu Eski Başkan'ı Refik Baydur'u 
anarak başladı. Devamında kimya 
sektörüne yönelik rakamlar paylaşan 
ve mevcut durumu değerlendiren 
Uzunyol, kimya sektörünün 
geçtiğimiz yıl 16 milyar dolarlık 
ihracat ile Türkiye ekonomisinde 
oldukça önemli bir rol kazandığını, 
2018 için 18 milyar dolarlık bir 
hedef konduğunu, hedefin ilk 
sekiz ayında, toplam 11,3 milyar 
dolarlık ihracat yapıldığını ancak 
bu rakamlarla 2023 yılı için konulan 
50 milyar dolarlık ihracat hedefine 

Uzunyol, eğitimin önemine de dikkat 
çekti ve “Eğitim sistemini geliştirmek, 
insan gücünü formatlamak en 
önemli önceliklerimiz arasında” dedi. 
İş kazaları sonucunda yaşanan uzuv 
kayıplarını tedavi ederek, nitelikli iş 
gücünü sanayiye tekrar kazandıran 
Mikrocerrahi Vakfı ile ilgili de bilgi 
paylaşımında bulunan Uzunyol, 
“Bütün yöneticilerin bundan sonraki 
hayatlarında da sendikacılığı bir 
sosyal sorumluluk projesiymiş  
gibi sahiplenmesini ve diğer  
faaliyet aktivitelerini hiçbir  
zaman bırakmamasını canı  
gönülden diliyorum” diyerek 
sözlerini noktaladı. 

Feridun Uzunyol’un ardından, 
konuşma yapmak üzere kürsüye 
davet edilen Türkiye Ağaç ve Kağıt 
Sanayii İşverenleri Sendikası 
(TAKSİS) Yönetim Kurulu Başkanı 
Solmaz Coşkun, konuşmasında 
KİPLAS’ın sektöre sağladığı faydalara 
değinerek “KİPLAS iş piyasasında, 
temsil ettiği sektörde sağlamış 
olduğu iş barışı sayesinde yarattığı 
güven, çevre dostu faaliyetleri, 
eğitime verdiği önem ve teknolojik 
gelişmelerin yakın takipçisi olması 
nedeniyle daima takdir edilen 
öncü kuruluşlardan biri olarak 
kabul görmektedir. Etkin ve yetkin 

TKİPLAS  
23. GENEL 
KURULU 
GERÇEKLEŞTİ

7

KİPLAS 23. Olağan Genel Kurulu İstanbul Mercure Otel'de gerçekleşti. 26 Eylül'de  
gerçekleşen toplantıda kimya sektörü ve Türkiye'nin ekonomik gündemi konuşuldu.

Solmaz Coşkun:
KİPLAS iş piyasasında, 
temsil ettiği sektörde 
sağlamış olduğu 
iş barışı sayesinde 
yarattığı güven, çevre 
dostu faaliyetleri, 
eğitime verdiği önem ve 
teknolojik gelişmelerin 
yakın takipçisi 
olması nedeniyle 
daima takdir edilen 
öncü kuruluşlardan 
biri olarak kabul 
görmektedir.
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hukuk bölümü ile iş mevzuatına 
daima olumlu yaklaşan ve çözümcü 
katkılarda bulunmaktadır” dedi. 
Coşkun konuşmasını, KİPLAS’ın 
sektöre sunduğu olumlu katkıların 
devamını dileyerek sonlandırdı.

“ORTAK SORUNUMUZ KRIZ…”
Solmaz Coşkun’dan sonra kürsüye 
çıkan Petrol-İş Sendikası Başkanı Ali 
Ufuk Yaşar, ortak sorunun kriz olduğunu 
vurgulayarak, krizi atlatmanın ancak 
birlik ve beraberlikten geçtiğini ifade 
etti. Yaşar’ın konuşmalarından satır 
başlıkları şu şekilde:

“Önümüzde duran ekonomik 
kriz hepimizin ortak sorunu. Elbette 
işverenlerimizin yaşadığı zorlukları, 
sorunları ve bu sorunların çözüm 
önerilerini masaya yatırıyoruz. Ancak 
bizim de çok ciddi sorunlarımız var. 
Hepimiz aynı gemideyiz. Partneriz 
ve dolayısıyla sizler, işverenlerimizin 
sorunlarını işveren sendikası olarak 
dile getireceksiniz, biz de işçi 
sendikası olarak çalışanlarımızın 
haklarını koruyacağız. Böylece 
karşılıklı olarak ortak akılla 
sorunlarımıza çözümler arayacağız.”

"Enflasyonun daha yukarılara 
çıkabileceğini düşünüyorum"

getiriyor, neler götürüyor"u hem kendi 
açınızdan hem de bizim açımızdan 
düşünmek zorundasınız.

Bildiğiniz gibi bu yılın ilk çeyreğinde 
7.4, daha sonra 5.2, şimdi de 2.8’lerin 
ifade edildiği bir büyüme planından 
bahsediliyor. Ancak ben bunun da 
altına inebileceğimizi, enflasyonda 
yüzde 20’lerin zikredildiği bir ortamdan 
daha da yukarılara çıkabileceğimizi, 
üretici enflasyonunun yüzde 
32’lerde olması, dolayısıyla tüketici 
enflasyonunun yüzde 21’ler hedeflense 

"KİPLAS 1961’de kurulmuş, biz 1950’de 
kurulmuşuz ama yıllar boyu birçok 
sözleşme yaptık, yapmaya da devam 
edeceğiz. Bunu komşuluk hukukunun 
ötesinde de karşılıklı olarak haklarını 
koruduğumuz üyelerimiz için yapmak 
zorundayız. Ortak sorunumuz krizi 
nasıl aşacağımızla alakalı olarak 
daha fazla düşünmeli, daha fazla 
ortak akılla hareket etmeliyiz. Sizler 
işveren sendikası olarak, eski adıyla 
OVP (Orta Vade Programı) yeni adıyla 
YEP'in (Yeni Ekonomi Paketi), "neler 

bile bu oranın çok daha yukarılara 
çıkabileceğini düşünüyorum. Bildiğim 
bir şey varsa, o da büyümeden kim 
ne kadar nasibini alıyor ona bakmak 
gerektiğidir. Resmi kayıtlardaki güncel 
rakamlara göre, sanayi çalışanları 
büyümeden nasibini almış. Bunların 
hepsini düşünerek yol almamız gerekir. 

KİPLAS’ın daha uzun yıllar büyüyerek 
yoluna devam etmesini ve sürekli paydaş 
olarak, aynı geminin içinde ortak akılla 
üretmeye devam etmemizi dileyerek yeni 
yönetimi tebrik ederim."

9

KİPLAS'ın 5 Ekim'de yapılan Yönetim Kurulu 
Toplantısı'nda Petkim İnsan Kaynakları Genel Müdür 
Yardımcısı Levent Kocagül, yönetim kurulu başkanı 
seçildi. Kocagül 2016 yılından bu yana KİPLAS Ege 
Bölge Temsilcilik Heyeti Başkan Yardımcılığı görevini 
yürütmekteydi. 
23. Genel Kurul Toplantısı'nda yapılan oylama 
sonucunda belirlenen yeni yönetim ekibi ise şu 
isimlerden oluşuyor: 
Yönetim Kurulu: 
Levent Kocagül, Erol Kiresepi, M. Feridun Uzunyol, 
Serdar Oran, İ. Selçuk Aksoy, Recep Şükrü Ergün, 
Mehmet Yılmaz, Selçuk Denizligil, İbrahim Yumaklı. 
Denetim Kurulu:
V. İbrahim Aracı, Uğur Bingöl, Turhan Gül. 
Disiplin Kurulu: 
Mois Kohen, Abidin İdare, Hasan Şerefhan.

KİPLAS'TA LEVENT KOCAGÜL 
DÖNEMİ BAŞLADI

Genel kuruldan bir 
hafta sonra yapılan 
yönetim kurulu 
toplantısında görev 
dağılımı yapıldı.Ali Ufuk Yaşar:

Ortak sorunumuz krizi 
nasıl aşacağımızla 
alaklı olarak daha fazla 
düşünmeli, daha fazla 
ortak akılla hareket 
etmeliyiz. Sizler işveren 
sendikası olarak, yeni 
adıyla YEP'in (Yeni 
Ekonomi Paketi), 
"neler getiriyor, neler 
götürüyor"u hem kendi 
açınızdan hem de bizim 
açımızdan düşünmek 
zorundasınız.



10

HABERLER

11

KİPLAS ÜYESİ DÖRT 
FİRMA CAPITAL 500 
LİSTESİNDE İLK 100’DE

İSO LİSTELERİNE KİPLAS İMZASI

İstanbul Sanayi Odası (İSO), 2017 
yılının ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu 
listesini açıkladı. Kimya sektöründe 
faaliyet gösteren çok sayıda kuruluşun 
yer aldığı listede KİPLAS üyesi iki firma 
ikinci 100’de yer bulurken dört firma 
ikinci 500’de yer aldı.

KİPLAS üyelerinden Marshall 
Boya ve Vernik Sanayi A.Ş. 32. sırada, 
İ. E. Ulagay İlaç Sanayii T.A.Ş. ise 69. 
sırada yer alarak İSO ikinci büyük 
500 listesinde ilk 100’e girdi. Bununla 
birlikte, Elba Bant San. ve Tic. A.Ş. 
332. sırada, Egeplast Ege Plastik Tic. 
ve San. A.Ş. 345. sırada, Toyo Matbaa 
mürekkepleri San. ve Tic. A.Ş. 355. 
sırada ve Polin Su Parkları ve Havuz 
Sistemleri A.Ş. 428. sırada yer alan 
firmalar oldu.

ILK 500’DE 15 KIPLAS ÜYESI YER ALMIŞTI
İSO tarafından daha önce açıklanan 2017 
ilk 500 Sanayi Kuruluşu Listesi’nde ise dört 
firma listede ilk 100’de yer alırken 11 firma 
da ilk 500’de yer almıştı.  Aygaz, 11. sırada, 
Petkim 13. sırada, Toros 39. sırada ve Petlas 
95. sırada olmak üzere ilk 100’de yer alan 
büyük kuruluşlar olurken, Betek Boya, 106. 
sırada, Mutlu Akü 166. sırada, Dyo Boya 
171. sırada yer almıştı. Gübre Fabrikaları 
T.A.Ş. (İzmit) 226. sırada, Koruma Klor 
261. sırada, Akdeniz Kimya 278. sırada, 
Vatan Plastik 295. sırada, Polisan Boya 
301. sırada, Jotun Boya 306. sırada, 
Flokser Tekstil 373. sırada, Santa Farma 
İlaç Sanayii 436. Sıraya yerleşen firmalar 
olmuştu. Böylelikle Türkiye’nin 2017 yılı 
İSO 1.000 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde 
toplamda 21 KİPLAS üyesi yer almış oldu.

KİPLAS üyelerinden Aygaz, Petkim, Gübre 
Fabrikaları ve BASF Türkiye, Capital 500 
listesinde ilk 100’e girdi.

Capital Dergisi’nin bu yıl 21’incisini 
hazırladığı Türkiye’nin 500 büyük şirketini 
ortaya koyan Capital 500 araştırması, 
derginin Ağustos sayısında yayınladı. 
Listede KİPLAS üyeleriden Aygaz A.Ş. 35, 
Petkim Petrokimya Holding A.Ş. 38, Gübre 
Fabrikaları T.A.Ş. 73, BASF Türkiye ise 75'inci 
sırada yer aldı. 

Hem dünya hem Türkiye için rekor 
büyüme yılı olan 2017’de Türkiye’nin en 
büyük 500 şirketinin ciroları nominal olarak 
yüzde 31,0, reel olarak da yüzde 18,3 büyüdü. 
Şirketlerin kârı da nominal yüzde 67,1, reelde 
de yüzde 50,8 arttı. Milyar TL Cirolu Şirketler 
Kulübü 68 yeni şirketin katılımıyla 302’ye 
yükseldi. 2016 yılında Capital 500’de nominal 
olarak kârlılık yüzde 11 oranında artış 
kaydederken, 2017’de bu artış yüzde 67,1’e 
çıktı. 2016’da reelde yüzde 2,7 oranında 
yükselen Capital 500 şirketlerinin toplam 
kârı, 2017’de yüzde 50,8 arttı. 

Listede ilk 100’e giren KİPLAS üyesi 
firmaların cirosu ve 2016-2017 değişim 
yüzdeleri şu şekilde:

Türkiye’nin 2017 yılı ilk ve ikinci büyük 500 büyük 
sanayi kuruluşu sonuçları açıklandı. Listelerde 
birinci 500’de 15 KİPLAS üyesi, ikinci 500’de ise altı 
KİPLAS üyesi kuruluş yer aldı.

EĞİTİMDE KİPLAS VE DELOITTE İŞ BİRLİĞİ 
KİPLAS, üyelerinin eğitim 
ihtiyaçlarına optimum çözümler 
üretmek amacıyla Deloitte 
Academy ile bir araya geliyor.
KİPLAS, üyelerinin yüksek oranda 
katma değer yaratması amacıyla 

Deloitte Academy ile iş birliği 
yaptı. Buna göre, KİPLAS üyesi iş 
insanları Deloitte Akademisi'nin 
çalışan eğitimi alanında 
uzmanlaşmış akademik kadrosu 
tarafından eğitim görecek. 

FİRMA ADI  
VE SIRASI CİRO 2016-2017 

DEĞİŞİM (%)

35. Aygaz A.Ş. 8.500.000.000 26

38. Petkim 
Petrokimya 
Holding A.Ş.

7.363.824.480 62

73. Gübre 
Fabrikaları 
T.A.Ş. 

3.487.261.450 23

75. BASF  
Türkiye

3.423.720.000 40

KİPLAS’ın İş Sağlığı ve Güvenliği 
alanında yürüttüğü en etkili 
faaliyetlerden biri olan  "3. Göz Bağımsız 
Saha Denetimleri" kapsamında GEBKİM 
ziyaretleri devam ediyor. 

"3. Göz Bağımsız Saha Denetimleri’’ 
kapsamında KİPLAS Teknik İşler ve 
Eğitim Birimi ekibi tarafından GEBKİM 
Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet 
gösteren Kimya firmaları ile henüz 
inşaat aşamasında olan işletmelere 
yönelik denetimler bu dönemde de 
yoğun biçimde devam etti.  

İş sağlığı ve güvenliği kültürünün 
geliştirilmesi, uygulamada yaşanan 
sıkıntılara çözüm yolu bulunması ve 
iş kazaları ile meslek hastalıklarının 
önlenmesi amacıyla, talep eden 
kuruluş ve Organize Sanayi Bölgelerine 
sunulan "3. Göz Bağımsız Saha 
Denetimleri" hizmeti, KİPLAS İktisadi 
İşletmesi çatısı altında yürütülüyor. 

Bu dönem GEBKİM’de yapılan 
denetimler kapsamında Temmuz’da 

8, Ağustos’ta 7 ve Eylül ayında 8 olmak 
üzere toplam 23 işyerine denetim 
ziyareti yapıldı. KİPLAS Teknik İşler 
ve Eğitim Birimi, Saha Denetimleri 
kapsamında 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu ve ilgili Yönetmelikleri 
gereği, sahadaki uygunsuz durumların 
tespitini ve ilgili dokümanların 
kontrollerini yaptı. Daha önce ziyaret 
edilen işletmelerde devam eden 
uygunsuzlukları ve düzeltilen durumları 
belirleyerek yapılması gerekenleri 
bir rapor halinde GEBKİM Bölge 
Müdürlüğü’ne sundu. 

"3. Göz Bağımsız Saha Denetimleri" 
KİPLAS Teknik İşler ve Eğitim Birimi 
Sorumlusu Seçil Utku Şahintürk,  Teknik 
İşler ve Eğitim Birimi Baş Müşaviri Erol 
Çileli, İş Güvenliği Uzmanı ve Çevre 
Yüksek Mühendisi Volkan Doğan ile İş 
Güvenliği Uzmanı Özlem Demir’den 
oluşan KİPLAS Ekibi ile  GEBKİM Bölge 
Müdürlüğü yetkililerinden oluşan uzman 
kadrolar tarafından yürütülüyor.  

KİPLAS’TAN 
GEBKİM’E 
BAĞIMSIZ İSG 
DENETİMİ

REFİK BAYDUR’U SAYGIYLA ANIYORUZ
Refik Baydur’u vefatının ikinci yıl 
dönümünde saygıyla anıyoruz.
Sendikamızda 1977-2016 tarihleri 
arasında Yönetim Kurulu Başkanlığı 
görevini ifa eden, Türkiye İşveren 
Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) 
Onursal Başkanı, İşveren Camiasının 
duayenlerinden Sayın Refik Baydur’u 
vefatının ikinci yıl dönümünde 
rahmet, saygı ve özlemle anıyoruz. 



Ücretlerin içinde bulunduğu aralığa 
göre değerlendirme yapıldığı takdirde 
ise; 31.12.2017 ücretleri ortalama 2.200 
- 2.500 TL/Brüt bandında olan 6 aylık 
zam uygulanan sözleşmelerde ortalama 
talep düzeyi %21,43 ve ortalama 
bağıtlanma düzeyi %13,84 iken, yıllık 
zam uygulanan sözleşmelerde ortalama 
talep düzeyi %30,95 ve ortalama 
bağıtlanma düzeyi %20,09’dur.

KIPLAS TOPLU IŞ  
SÖZLEŞMELERINDE BU DÖNEM 
Ara dönem sözleşmesi kapsamında olan 
N.V. Turkse Perenco üye işyerine ait toplu 
iş sözleşmesi Temmuz ayında, Veritas 
Otomotiv San. ve Ltd. Şti. işyerine ait 
toplu iş sözleşmesi ise Ağustos ayında 
bağıtlandı. Ara dönem sözleşmesi 
kapsamında bulunan ve sözleşme 
süreci Temmuz-Eylül aylarında başlayan 
3 üyenin müzakereleri ise muhatap 
sendikalar ile devam ediyor.

Yenileme sürecine giren ve yılbaşı 
yürürlük tarihli toplu iş sözleşmesi 
kapsamında olan üyeler Colgate Palmolive 
Temizlik Ürünleri San. ve Tic. A.Ş., Mutlu 
Akü ve Malzemeleri, Mutlu Plastik ve Amb. 
San. A.Ş., DYO Boya Fabrikaları San. ve 
Tic. A.Ş., Gübre Fabrikaları. T.A.Ş., Paccor 
Turkey Ambalaj San. A.Ş., Setaş Kimya 
Sanayi A.Ş., Türk Henkel Kimyevi Madd. 
San. A.Ş. ve Toros Tarım San. ve Tic. A.Ş. 
müzakerelerinin ise önümüzdeki aylarda 
başlaması planlanıyor. 
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ÇKİPLAS 2018 
YILI TOPLU İŞ 
SÖZLEŞMELERİ 
VE ÜCRET ZAMMI 
ORANLARINA GÖRE 
BAĞITLANMA 
DURUMLARI

Ortalama Talep Düzeyi (%)

19,82

12,89

5,69
14,19Ortalama Bağıtlanma Düzeyi (%)

Dönem Enflasyonu (%)

Asgari Ücret Artış Oranı (%)

*Sosyal yardım kalemlerinde 
yıllık ortalama %15,63 
oranında artış yapılmıştır.

6 AYLIK ZAM 
UYGULANAN 
TOPLU IŞ 
SÖZLEŞMELERI

YILLIK ZAM 
UYGULANAN 
TOPLU IŞ 
SÖZLEŞMELERI

*Sosyal yardım 
kalemlerinde 
yıllık ortalama 
%12,94 
oranında artış 
yapılmıştır.

Ortalama  
Talep Düzeyi (%)

Asgari Ücret 
Artış Oranı (%)

Ortalama 
Bağıtlanma 
Düzeyi (%)

Dönem 
Enflasyonu (%)

26,41

14,19

17,81

11,92

alışma hayatında sosyal 
barışın sağlanması ve 
korunması sosyal taraflar 
arasındaki iş birliğine, 
tarafların uzlaşma 

kültürüne açık olmasına ve karşılıklı 
güven ortamının sağlanmasına bağlıdır.

İşletme Odaklı Müzakere anlayışı 
ile genel eğilimin aksine, işyerlerini 
belli prensipler dahilinde tek tek 
müzakere eden Kiplas, yıllar içinde 
edindiği tecrübe ile kendine özgü 
KİPLAS Modelini oluşturmuş ve Barışçı 
Sözleşme Anlayışı ile anılır olmuştur.

KİPLAS Genel Sekreteri Av. Saadet 
Ceylan liderliğinde, Av. Gönül Akgün, 
Av. Ozan Aydın ile Çalışma Ekonomisi ve 
Endüstri İlişkileri Uzmanı Onur Gözütok 
ve Ege Bölge Temsilciliğinden Av. Cem 
Beşerler’den oluşan bir ekiple yürütülen 
toplu iş sözleşmesi müzakereleri 
sonucunda 2018 yılında; 18’i yılbaşı 
başlangıç tarihli olmak üzere toplam 21 
toplu iş sözleşmesi bağıtlanmıştır.

Geçtiğimiz yıl çift haneye ulaşan 
enflasyonun 2018 yılında da bu 
eğilimini devam ettirmesi ve asgari 
ücret artışının enflasyonun üstünde 
belirlenir olması toplu sözleşme 
görüşmelerinde öne çıkan noktalardan 
biri olmaktadır.  Bunun yanı sıra 
“kapsadığı çalışan sayısı” bakımından 
ülke çapında hayli etkili bir yere 
sahip olan Metal sektöründe, “Grup 
Sözleşmesinin” ancak “grev erteleme” 
sonrası ve dönem enflasyonuna göre 
yüksek oranda bağıtlanmış olması da 
2018 yılı toplu iş sözleşmesi faaliyetleri 
açısından etkili bir piyasa faktörü 
oluşturmuştur. 

Bu bağlamda KİPLAS tarafından 
bağıtlanan 2018 yılı toplu iş 
sözleşmelerinin değerlendirmesi 
yapılırken şüphesiz toplu sözleşme 
süreçlerine doğrudan etki yapan bu 
etkenleri de dikkate almak gerekecektir. 

Dönem içinde yaşanan tüm 
zorlayıcı gelişmelere karşın “barışçı 
sözleşme anlayışı” ile yürütülen 
müzakere süreçleri sonucunda, 
sözleşmelerin “grev uygulamasına 
gidilmeksizin” bağıtlanması KİPLAS 
Modelinin farkını ortaya koyması 
açısından önemli bir gösterge olarak 
öne çıkmaktadır.

Piyasa rakamlarının dışında olmak 
üzere sadece KİPLAS üyelerinden elde 
edilen veriler ışığında, dönem içinde 
bağıtlanan sözleşmelerde talep edilen 
ücret zammı oranları baz alınarak 
bir analiz yapıldığında; 6 aylık zam 
uygulanan sözleşmelerde ortalama 
talep düzeyi %19,82 iken, sözleşmelerin 
%12,89 düzeyinde bağıtlandığı 
görülmektedir. 

6 aylık zam uygulanan 
sözleşmelerde ortalama talep 
seviyesinin altında, fakat dönem 
enflasyonuna göre oldukça yüksek 
görülen bu sonuç, asgari ücret artışı 
ile karşılaştırıldığında “asgari ücretteki 
artışların toplu sözleşme düzenini 
nasıl etkilediğini” çok net ortaya 
koymaktadır. 

Nitekim toplu sözleşme piyasası 
açısından kapsadığı çalışan sayısı 
itibariyle ülke çapında etki yaratan 
metal işkolu sözleşmesindeki dönem 
enflasyonundan oldukça kopuk birinci 
6 ay zammında da bu artışın etkisi ciddi 
bir şekilde görülmektedir. 

Yıllık zam uygulanan sözleşmelerde 
ise ortalama talep düzeyi %26,41 
iken sözleşmeler %17,82 oranında 
bağıtlanmıştır. Yıllık sözleşmeler 
açısından ortalama talebin yıllık 
dönem enflasyonunun 2 katı üstünde 
oluşması da, yukarıda değinilen asgari 
ücretin enflasyonun üstünde artış 
göstermiş olmasının toplu sözleşme 
düzenine etkisini ortaya koyan bir 
başka göstergedir.  

Gerçekten de önceki dönemlerde 
işçi sendikaları teklifleri oluşturulurken 
ölçü olarak alınan “enflasyonun 
ücretlerde yarattığı erimenin 

giderilmesine ilave bir iyileştirme 
yapılması” şeklindeki bakış açısında 
bir değişim görülmekte ve “enflasyon 
ölçüsünün asgari ücret ölçüsü ile 
yer değiştirdiği” de 2018 yılı toplu 
iş sözleşmeleri sonuçlarından 
çıkarılabilmektedir. 

Nitekim Kimya sektöründeki 
ortalama ücret düzeyinin asgari ücret 
ile doğrudan ilişkili olmamasına karşın, 
öngörülemeyen asgari ücret artışlarıyla 
yaşanan dalgalanmalar domino etkisi 
yaratarak ücretlerin yukarı yönlü 
hareketlenmesine ve ücret yapılarında 
kıdeme bağlı olarak farklılaştırmaya 
gidilmesine neden olmuştur. 

Bu bağlamda asgari ücret 
artışlarının enflasyon düzeyinde ve 
ülkenin genel ekonomik durumunun 
gözetilerek belirlenmesi; iş barışının 
sağlanmasına, çalışan verimliliğinin 
artmasına ve çalışma hayatının daha 
istikrarlı bir yapıya kavuşmasına 
katkı sağlayacaktır. 

Ortalama Talep Düzeyi (%)

21,43

13,84

30,95

20,09Ortalama Bağıtlanma Düzeyi (%)

Ortalama Talep Düzeyi (%)

Ortalama Bağıtlanma Düzeyi (%)

31.12.2017  
ÜCRETLERI ORTALAMA  
2.200-2.500 TL/BRÜT 
ARALIĞINDA OLAN 
SÖZLEŞMELER

6 Aylık Zam Uygulanan6 Aylık Zam Uygulanan

Yıllık Zam Uygulanan

Asgari ücret artışlarının 
enflasyon düzeyinde ve 
ülkenin genel ekonomik 
durumunun gözetilerek 
belirlenmesi; iş barışının 
sağlanmasına ve 
verimliliğinin artmasına 
katkı sağlayacaktır.
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STEVIE’DEN SANTA 
FARMA’YA ALTIN ÖDÜL

TOYO, AVRASYA 
AMBALAJ FUARI’NDAN 
MUTLU AYRILDI

POLİN, ASYA'NIN EN PRESTİJLİ SU 
PARKI PROJESİNİ GERÇEKLEŞTİRİYOR

TOYO'DAN 
TÜRKİYE 
YATIRIMLARINA 
SERMAYE 
ARTIRIMI 

Hatten Group, Malezya'nın "UNESCO 
Dünya Mirası Şehirleri Listesi"nde yer 
alan Melaka kentinde 198 Milyon Dolarlık 
yatırımla gerçekleştireceği ve 2020’de 
tamamlanması beklenen Splash World 
Theme Park projesinin su parkı tasarım, 
mühendislik ve montajını Polin’e verdi.
Polin Waterparks, Hatten Group ile yaptığı 
anlaşma ile Malezya’da Melaka kıyı şeridi 
üzerinde inşa edilen 30 katlı yapının 14. 
katında, 50 bin metrekarelik alana su 
parkı kuracak. Splash World Theme Park 
ismi verilen proje, kendine has tasarımı 
ile turizm sektöründe türünün ilk örneği 
olacak.  Şimdiden birçok girişimcinin 
dikkatini çeken yatırım içerisinde ışıltılı, 
animasyonlu cepheleriyle 800 perakende 
mağaza ve su altı dünyasının büyülü 
atmosferini yansıtan deniz yaşamı 
panoramasına sahip bir alışveriş merkezi 
de bulunacak. Ayrıca liman şehri olan 

TOYO Ink Group, Türkiye'deki yeni 
yatırımlarda kullanmak üzere 10 milyon 
dolarlık yeni bir sermaye artırımı kararı 
aldı. Şirketten yapılan açıklamada grubun 
Türkiye pazarına girdiği 2016 yılından bu 
yana gerçekleştirilen sermaye artırımlarının 
toplam 27 milyon dolara 
ulaşacağı ifade edildi.

Türkiye, Toyo Ink 
Group’un Hindistan ile 
ABD arasındaki coğrafyada tüm ürün 
gruplarını üretebilen tek merkezi konumunda 
bulunuyor. Üretim kapasitesinin artırılması 
ve daha önce satışı gerçekleştirilen ithal 
ürünlerin üretilmesi amacıyla Manisa 
Organize Sanayi Bölgesi’nde 62 bin 

bölgenin tarihine olan saygıyı ifade 
etmek amacıyla yapı içerisinde iki kule ile 
oluşturulacak yolcu gemisine benzer bir 
tasarım yer alacak.

POLIN’DEN 11 NEFES KESICI TASARIM
Polin Waterparks bu proje için özel su 
kaydırakları tasarlıyor. 2020'de açılması 
planlanan 46 bin 452 metrekarelik tesiste 
birbirine bağlanan iki tembel nehir ve 
50'den fazla sulu atraksiyon yer alacak. 
Splash World'deki atraksiyonlardan 
11 tanesi, nefes kesici hızlara, keskin 
ve ani dönüşlere sahip ekstrem su 
kaydıraklarından oluşacak. Tesisteki 
tüm su kaydıraklarının uzunluğu 
bir kilometreden fazla olup, iki bin 
metrekareden fazla alanı kaplayacak olan 
Eğlence Nehri, üç kilometre hızla akacak. 
Üstelik nehirde heyecanı arttırmak için 
torrent river ve dalga topları da bulunacak.

metrekarelik alanda yeni bir fabrika kurma 
kararı alan Toyo Ink Group; polimer, 
mürekkep ve kaplama malzemeleri üreteceği 
fabrika ile bölgesel gücünü perçinleyecek. 

Toyo Ink Group’un Türkiye planlarında 
değişiklik olmadığının belirtildiği açıklamada 

medyada yatırımlarımızı 
erteleyeceğimize dair çıkan 
haberlere karşın Türkiye’ye 
yeni yatırımlar yapılmaya 

devam edileceği ve  Manisa Organize Sanayi 
Bölgesi’nde 30 milyon dolarlık yatırımla 
kurulması planlanan yeni fabrikanın hazırlık 
çalışmalarını tüm hızıyla sürdüğü  ifade 
edildi. 2019 yılı ocak ayında  inşaat ruhsatının 
alınması hedefleniyor.  

3D Dinamik Dinleme Deneyimi ile şizofreni 
hastalığına yönelik farkındalığı artıran Santa 
Farma, uluslararası iş dünyasının prestijli 
ödüllerinden Stevie’de Yılın En İyi Ürünü ya da 
Hizmeti” kategorisinde Altın Ödül’ün sahibi oldu.

Türkiye’nin en köklü ve güçlü yerli 
ilaç firmaları arasında yer alan Santa 
Farma, dünyanın önde gelen iş ödülü 
organizasyonlarından Stevie International 
Awards’da “Yılın En İyi Ürünü ya da Hizmeti” 
kategorisinde Altın Ödül kazandı. 74 ülkeden 
3 bin 900’den fazla kurumun ve kişinin 
başvurduğu organizasyon profesyonellerin 
ve kurumların sosyal etkilerini ve katkılarını 
değerlendirmeye alıyor. Türkiye’de şizofreni 
hastalarının iç dünyalarının daha kolay 
anlaşılmasını ve bu yönüyle toplumsal 
empatiyi güçlendirmeyi amaçlayan Santa 
Farma, Dünya Şizofreni Günü’ne yönelik 
olarak geliştirdiği “3D Dinamik Dinleme 
Deneyimi – Şizofreniyi Anlamak” başlıklı sosyal 
sorumluluk projesiyle Yılın En İyi Yeni Ürünü 
ya da Hizmeti kategorisinde Altın Stevie’nin 
sahibi oldu. 3D Dinamik Dinleme Deneyimi, 
bir video aracılığıyla şizofreni hastalarının iç 
dünyalarını betimliyor ve videoyu izleyenlere 
şizofreni hastalarının duygu durumlarını 
aktarıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan 
Santa Farma İcra Komitesi Başkan Yardımcısı 
Zeynel Okur şunları söyledi: “İş dünyasının 
uluslararası kapsamda en prestijli ödüllerinden 
birini kazandığımız için mutlu ve gururluyuz. 
Projemizle ülkemizde şizofreni rahatsızlığı 
bulunan insanlarımızın ve yakınlarının 
yaşadıklarına dair empatiyi yükseltmek ve bu 
alanda bir fark yaratmak istedik. Çabalarımızın 
karşılık bulduğunu görmek de bizi çok mutlu 
etti. Sağlığa, sağlıklı hizmet etme misyonunu 
benimsemiş bir firma olarak farklı terapötik 
alanlara yönelik projelerimiz devam edecek.”  

TOYO Matbaa Mürekkepleri 31 Ekim – 
03 Kasım 2018 tarihleri arasında TÜYAP 
Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 
24. Avrasya Ambalaj Fuarı’na katıldı.
Japonya merkezli mürekkep 
üreticilerinden Toyo Ink Group çatısı 
altından yer alan TOYO Matbaa 
Mürekkepleri binlerce firma ve 
ziyaretçiyi ağırlayan 24. Avrasya 
Ambalaj Fuarındaki standında her türlü 
baskı malzemelerine uygun yüksek 
performanslı mürekkep kaplama 
sistemleri ve yardımcı malzemelerini 
sergiledi. TOYO Matbaa Mürekkepleri 
CEO’su Yakup Benli, fuara ilişkin yaptığı 
değerlendirmede, “24. Avrasya Ambalaj 
Fuarında sergilediğimiz ürün grupları 
arasında özellikle likit mürekkepler 
metal ambalaj sistemleri ofset 
mürekkepler ve laminasyon tutkalları 
büyük ilgi gördü. İhracat hedeflerimizi 
destekleyen yönüyle de başarılı bir fuar 
geçirdik” yorumunu yaptı.

SANTA FARMA’NIN FİNANSI  
MUSTAFA DEĞİRMENCİ’YE EMANET 

TOROS TARIM’A "PROTECT&SUSTAIN" SERTİFİKASI

Bir süre önce Mali İşler İcra 
Komitesi Başkan Yardımcılığı 
organizasyon yapısında 
değişiklik yaparak Finans 
Direktörlüğü pozisyonunu 
oluşturan Santa Farma’da, 
yeni pozisyona, finansal 
planlama alanında 20 yılı 
aşkın deneyimi bulunan 

Mustafa Değirmenci getirildi. Santa 
Farma’nın finans kaynaklarının 

yönetiminden sorumlu 
olacak olan Mustafa 
Değirmenci, bu göreve 
getirilmeden önce Candy 
Hoover Euroasia’nın 
CFO’su olarak görev 
yapıyordu.

Çevresel, ekonomik ve toplumsal 
sorumluluklarının bilinciyle, sürdürülebilir 
büyüme hedefleyen Toros Tarım, faaliyet 
alanında öncü çalışmalara devam ediyor. 
Özellikle son iki yılda gösterdiği üretim ve 
ihracat başarısına; iş sağlığı ve güvenliği 
konusunda, Uluslararası Gübre Birliği 
(IFA) tarafından verilen 
“Product Stewardship” 
inisiyatifine uyumu 
belgeleyen “Protect & 
Sustain” sertifikasını 
ekleyen Toros Tarım, sektöründe de bir ilke 
imza atmış oldu. İlgili belge, Toros Tarım’a, 
Ceyhan, Mersin ve Samsun fabrikalarında;  
İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre, Ürün 
Güvenliği ve Emniyet alanlarında, yasal 
zorunluluğun da üzerinde gösterdiği 

başarılara karşılık verildi. Uluslararası 
Gübre Birliği tarafından verilen “Protect 
& Sustain” sertifikası ile ilgili açıklamada 
bulunan Tekfen Holding Tarımsal Sanayi 
Grubu Başkan Yardımcısı ve Toros Tarım 
Genel Müdürü Hakan Göral “Toros 
Tarım olarak hedefimiz bölgesel bir güç 

olup yurt dışında 
bilinen bir marka 
olmak ve yıllardır 
yerleştirdiğimiz 
kaliteli ve güvenli 

Türk markası imajını global pazarda da 
sürdürmek” dedi. Bu hedef doğrultusunda 
çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayan 
Göral, üretimde verimliliği artırmalarına 
rağmen işve işçi sağlığı konusundan da 
asla taviz vermediklerini ifade etti.

Bitki besleme sektörünün öncü firması Toros Tarım, iş sağlığı ve güvenliği (İSG), çevre, ürün 
güvenliği ve emniyet konularında Uluslararası Gübre Birliği (IFA) tarafından oluşturulmuş 
“Protect & Sustain” sertifikasını Türkiye’den alan ilk firma oldu.
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imya ve ilaç 
sektöründeki riskler ile 
bu risklerin yönetiminde 
sigortacılığın önemi 
konusunun masaya 

yatırıldığı toplantıya, KİPLAS Yönetim 
Kurulu Eski Başkanı M. Feridun 
Uzunyol da konuşmacı olarak katıldı.

KİPLAS Yönetim Kurulu Eski 
Başkanı Feridun Uzunyol, kimya 
sektöründe görülen en büyük 
risklerin iş sağlığı ve güvenliği 
konusunda eğitim ve duyarlılığın 
yetersiz olmasından kaynaklandığını 
söyledi. Her işletmenin yılda kişi 
başı 21 saatlik İSG eğitimi vermek 
zorunda olduğunu ve bunun için 
yılda 11 bin TL ödediklerini kaydeden 
Uzunyol, tüm bunlara rağmen, 
iş kazalarında kimya sektörünün 
birinci sırada olduğunu belirtti. 
Türkiye'de kimya sektöründe dört 
milyon insanın aktif olarak çalıştığını 
ifade eden Uzunyol, eğitilen insan 
kaynakları yöneticilerinin ve 
genel müdürlerinin başvurduğu 
disiplinel uygulamalarla iş güvenliği 
konusunda daha hızlı yol alındığını 

ortaya koydu. Sektörde deneyimli 
emekli yöneticilerin, firma ve sendika 
bünyelerinde eğitmen olarak görev 
almasının da çok önemli olduğunu 
vurguladı. TİSK tarafından kurulan 
Mikrocerrahi Vakfı'nın İSG alanında 
çalışmalarına da değinen Uzunyol 
"Vakfımız, kimya sanayisinde 
bütün insan kaynaklarına altı 
aydır iş kazalarındaki senaryoları 
yazdırdı. Kocaeli Organize Sanayi 
Bölgesi’ndeki birim ve ODTÜ ile 
birlikte bu senaryoları sanal ortama 
hızlı bir şekilde taşıyoruz. Gerçekçilik 
formatında İSG eğitimlerine yıl 
başından itibaren başlayacağız" 
şeklinde konuştu.   

“SANAYIDEKI EN BÜYÜK  
KAYBIMIZ UZUV KAYBI”
Kimya sektöründe, eğitimden sonraki 
en büyük eksikliğin iş kazalarından 
dolayı zarar gören çalışanların, 
yeniden iş hayatına kazandırılması 
olduğunu söyleyen Uzunyol, 
"Türkiye’de iş kazaları iki şekilde 
sonuçlanıyor. Bunlardan bir tanesi 
patlamalar sonucu meydana gelen 

KKİPLAS  
13. NART RİSK 
MANAGEMENT 
FORUM’A KATILDI

NART Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. tarafından bu yıl 13’üncüsü düzenlenen Nart Risk 
Management Forum toplantısı, 10 Eylül Pazartesi günü, Hilton Bosphorus İstanbul Konferans 
Salonu’nda gerçekleşti. Toplantıda Kimya sektörünün riskleri ile bu risklerin önlemleri konuşuldu

yangınlara bağlı olarak vücutta oluşan 
yanıklar. Şu anda Türkiye’de sadece 
bir tane yanık merkezi var. Elleçleme 
kapasitesi senede maksimum bin 
kişi. Sanayiden gelen yanık vakası ise 
iki bine yakın. İkinci büyük eksiklik 
de uzuv kaybı. Sanayideki en büyük 
kaybımız. Yılda üç binin üzerinde 
parmak ve bacak kaybı var" ifadelerini 
kullandı. TİSK'in bütün bu kayıpların 
önlenmesi amacıyla Mikrocerrahi ve 
Rekonstrüksiyon Vakfı'nı kurduğunu 
bildiren Uzunyol "Şu anda 300 
mikrocerrahımız iş kazalarında 
kaybedilen uzuvları tekrar hareketli 
hale getirerek kıymetli insanları 
sanayiye yeniden kazandırmaya 
çalışıyor. İnsanın olmadığı yerde iş 
yok. Otomasyon olsa da otomasyonu 
çalıştıracak olan insan” diyerek 
sözlerini tamamladı. 

“DENIZ KENARINDA KÜMELENME ŞART”
Türkiye Kimya Sanayicileri 
Derneği Başkanı Haluk Erceber, 
Türkiye’nin gelecek vizyonu ile 
ilgili bilgiler paylaşarak birtakım 
değerlendirmelerde bulundu. Kimya 
sanayisinde 2023 yılı için 50 milyar 
dolarlık bir hedef koyulduğunu ifade 
eden Erceber, 2030 yılında bu hedefin 
30 milyar doları geçmeyeceğini 
söyledi. İhracatı artırmak için yeni 
yatırımlara ihtiyaç duyulduğunu 
ortaya koyan Erceber, dış yatırımcıları 

ülkeye çekmek için Türkiye’de deniz 
kenarında kümelenmeye ihtiyaç 
duyulduğunu kaydetti.

YENI TEKNOLOJILERIN  
GETIRDIĞI RISKLERE KARŞI 
SIGORTA GÜVENCESI
Munich Re Grup Türkiye, Azerbaycan, 
Yunanistan ve Kıbrıs Müşteri temsilcisi 
Jürgen Bruckner, deprem, yangın gibi 
klasik sigorta türlerinin dışına çıkan 
sigortacılık ürünlerinden bahsetti. 
Kendi içindeki risklerin yanı sıra 
firmaların dışında tedarikçilerde 
meydana gelecek iş durmaları, 
servis sağlayıcılarında meydana 
gelen infilak, sigortalı alana ulaşımı 
engelleyen yolların kapanması, alana 
giriş çıkışların engellenmesi ve benzeri 
durumlarda sigorta şirketlerinin 
sağladığı hizmetleri anlattı. EmergIn 
Risk- Ryan Specialty Group Europe 
Limited CEO'su Jamie Bouloux ise, 
teknolojinin toplumun işleyişiyle 
bütünleştiği günümüzde ortaya 
çıkan yeni risklerden söz etti. Siber 
saldırı sonucunda firmaların dijital 
ortamlarda biriktirdiği önemli verilerin 
çalınması, çalınan verilerin karşısında 
fidye istenmesi ya da bu duruma 
bağlı olarak, zarar gören başka 
firmaların açtığı ceza devalarında 
istenen tazminatın ödenmesi gibi 
durumlarda sigorta şirketlerinin 
verdiği hizmetlerden bahsetti. 

TİSK KSS 2018 
ÖDÜLLERİ İÇİN YARIŞMA 
SÜRECİ BAŞLADI
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu 
(TİSK) tarafından kurumsal sosyal sorumluluk 
alanında farkındalığı artırmak ve şirketleri bu 
konuda teşvik etmek amacıyla ilki 2014 yılında 
düzenlenen “Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
Ödülleri” (KSS), 2018 yılında da devam ediyor. 
Yarışmaya katılacak şirketler için son başvuru 
tarihi, 9 Kasım 2018 olarak belirlendi.

Aday şirketlerin, hazırlayacağı sosyal 
sorumluluk projeleriyle yarışacağı yarışmada 
Büyük Ödül; Etkililik, İyi Uygulama, 
Kapsayıcılık, Sürdürülebilirlik ve Yenilikçilik 
olmak üzere beş kategoride, toplamda en 
yüksek puanı alan bir büyük şirkete ve bir 
KOBİ’ye verilecek. Kadınların toplumda daha 
etkin ve eşit statüye ulaşması, karar alma 
mekanizmalarında ve iş yaşamında daha 
aktif yer alması için etkili, kalıcı ve farkındalık 
uyandıran çözümler getiren, pozitif sonuçlar 
doğuran toplumsal dönüşümler sergilemeyi 
hedefleyen projeler Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği Özel Ödülü’ne layık görülecek. 
Sürdürülebilir, topluma faydalı ve yaratıcı 
ürünler ile hizmetler sunan bir iş modeli 
geliştiren girişimciler, Girişimcilik Özel 
Ödülü’nü almaya hak kazanacak. Küresel 
İşbaşında Eğitim Ağı’na (GAN) üye bulunan 
ve TİSK tarafından kurulan GAN Türkiye 
faaliyetleri kapsamında çıraklık, beceri 
eğitimi, stajyerlik gibi iş başında eğitim 
imkânları sunulması, kaliteli iş başında 
eğitim fırsatlarının ve bu konuda bilgi ve 
bilinç düzeyinin artırılması amacıyla şirketler 
tarafından yürütülen projeler GAN Türkiye 
Özel Ödülü’ne sahip olacak. Yarışmaya 
katılmak isteyen adaylar, ayrıntılı bilgiye  
tisk.org.tr adresinde bulunan “TİSK Yarışma 
ve Ödül Duyurusu” bölümünden ulaşabilir. 
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FARKLI ÜLKELERİN KSS 
UZMANLARI MİLANO'DA 
BULUŞUYOR

EU TALENT ÇIRAKLIK 
PROJESİ 12 ÜLKEDE 
DEVAM EDİYOR

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
Derneği'nin, Avrupa Sürdürülebilirlik 
Profesyonelleri Derneği ve ulusal 
partnerleri ile birlikte sürdürdüğü EU 
Talent projesi, 12 ülkede devam ediyor. 
Proje, KOBİ’leri, daha fazla ve daha 
kaliteli çıraklık imkânı sunabilmeleri 
için  hem Avrupa düzeyinde hem 
de ulusal düzeyde eğiterek, onlara 
destek mekanizmaları oluşturmayı 

amaçlıyor.Çıraklık eğitiminin yararları 
konusunda farkındalığı ve fırsatları 
artırmayı, çıraklık eğitiminin kalitesini 
geliştirmeyi, çıraklığın önündeki 
politik engelleri kaldırmayı hedefleyen 
proje kapsamında bugüne kadar, 
farkındalık yaratarak 50 binden fazla 
KOBİ, öğrenen ağlar aracılığıyla bin 
200 KOBİ, kapasite geliştirme yoluyla 
100 KOBİ desteklendi. 

İtalya’nın sürdürülebilirlik ve kurumsal 
sosyal sorumluluk konusundaki en 
önemli etkinliği olan "IL SALONE" 2-3 
Ekim tarihlerinde Milano’da Bacconi 
Üniversitesi’nde düzenlendi. Etkinlik, 
dünyanın farklı ülkelerinde, kurumsal 
sosyal sorumluluk alanında çalışan 
yöneticileri bir araya getirdi.

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
Derneği'nin de partneri olduğu Avrupa 
Sürdürülebilirlik Profesyonelleri 
Derneği'nin İtalyan üyesi "CSR Manager 
Network", etkinlik kapsamında 2 Ekim’de 
"Dünyada Kurumsal Sosyal Sorumluluk" 
başlığıyla bir atölye çalışması gerçekleştirdi. 
Farklı ülkelerden gelen ve kurumsal sosyal 
sorumluluk alanında çalışan yöneticiler, 
atölyede kendi ülkelerindeki rollerini ve 
deneyimlerini paylaştı.

Türkiye Sosyal Sorumluluk Derneği'nin 
partnerleriyle sürdürdüğü EU Talent Çıraklık 
Projesi  12 ülkede devam ediyor

10. KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ZİRVESİ İSTANBUL’DA
Topluma yarar sağlayan ve değer katan 
projeleri farklı sektörlerden paydaşlarla 
buluşturan ve iş birliği imkânı sağlayan 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi, 
6 Aralık 2018 tarihinde İstanbul’da 
gerçekleşecek. Sürdürülebilir kalkınma 
hedefine ulaşmak için tasarlanan 
projelerin ödüllendirileceği Kurumsal 
Sosyal Sorumluluk Zirvesi’nde, ödüle 
layık görülen projeler Pazaryeri’nde 
sergilenecek. Ayrıca Alanında uzman 
isimlerin, bilgilerini katılımcılarla 
paylaşacağı paneller düzenlenecek. 
"Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi, 
Sürdürülebilir Kalkınma Akademi 
Ödülleri" programına son başvuru, 
2 Kasım 2018 tarihine kadar devam 
edecek. 6 Aralık 2018 tarihinde ise  
ödüller sahiplerini bulacak.

G20 ÖNCESİ, IOE’DE ÇALIŞMA 
HAYATI ELE ALINDI
G20 Zirvesi öncesinde gerçekleştirilen ve 
Uluslararası İşverenler Teşkilatı Başkanı Erol 
Kiresepi’nin de katıldığı B20 toplantısında 
çalışma hayatının geleceği ele alındı.

G20 Zirvesi öncesinde 6-7 Eylül’de 
Buenos Aires’te paydaşlarla önemli 
bir toplantı gerçekleştirildi. Bu yıl 30 
Kasım’da Arjantin’de düzenlenecek G20 
zirvesi öncesinde gerçekleştirilen toplantı 
B20, Uluslararası İşverenler Teşkilatı 
(IOE) ve Deloitte tarafından düzenlendi. 
Uluslararası İşverenler Teşkilatı Başkanı 
Erol Kiresepi’nin de katıldığı toplantıda 
çalışma hayatının geleceği konusu ele 

alındı. 30 Kasım’da G20 Zirvesi'ne ev 
sahipliği yapmaya hazırlanan Arjantin’in 
dönem başkanlığında öncelik vereceği 
3 konunun "çalışma hayatının geleceği", 
"kalkınma için altyapı yatırımları" ve 
"sürdürülebilir gıda geleceği" olduğu 
açıklanmıştı. 19 ülke ve Avrupa Birliği'nden 
oluşan G20’de Türkiye'nin yanı sıra 
Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, 
Arjantin, Avustralya, Brezilya, Çin, 
Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney 
Kore, Hindistan, İngiltere, İtalya, Japonya, 
Kanada, Meksika, Rusya ve Suudi 
Arabistan yer alıyor.

TİSK BAŞKANI KUDRET ÖNEN VE EROL KİRESEPİ IOE TOPLANTISINDA
TİSK'in de üyesi olduğu Uluslararası 
İşverenler Teşkilatı'nın (IOE) Avrupa 
ve Orta Asya Bölgesel Toplantısı 13-14 
Eylül 2018 tarihlerinde Letonya’nın Riga 
şehrinde yapıldı. 

Letonya İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu'nun (LDDK) ev 
sahipliğinde düzenlenen toplantıda 
işveren örgütlerinin gündemindeki 
konular görüşüldü. Toplantı 
kapsamında düzenlenen akşam 
yemeğine Letonya Başbakanı Māris 
Kučinskis de katıldı. 

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı 
Kudret Önen’in katıldığı toplantının 

açılış konuşmalarını LDDK Başkanı 
Vitalijs Gavrilovs, IOE Avrupa’dan 
Sorumlu Başkan Yardımcısı Renate 
Hornung-Draus ile IOE Başkanı ve TİSK 
Yönetim Kurulu Üyesi Erol Kiresepi 
yaptı. Toplantıda Letonya’daki 
ekonomik ve sosyal durum, İşgücü 
Piyasaları ve Endüstriyel İlişkiler, IOE 
Avrupa ve Orta Asya Bölgesi’ndeki 
üye ülkelerin öncelikleri, ILO’nun 
Bölgedeki Faaliyetleri, Daha Kapsayıcı 
İşveren Teşkilatları, Gelecekte Çalışma 
Konusunda Becerilerin Önemi ve IOE’nin 
önümüzdeki dönemde çalışmaları 
konularında sunumlar yapıldı. 

MESLEKİ YETERLİLİK 
BELGESİ ZORUNLULUĞU 
117 MESELEĞE ÇIKTI

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi 
Zorunluluğu’na 36 Meslek Daha İlave 
Edildi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada 
söyle denildi: “Mesleki Yeterlilik Kurumu 
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu 
Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ 11 
Kasım 2018 tarihli ve 30592 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. Söz konusu tebliğ ile MYK Mesleki 
Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen 
meslek sayısı 81’den 117’ye çıkmıştır. 11 
Kasım 2018 tarihli ve 30592 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan dördüncü Tebliğ ile 
36 meslekte daha MYK Mesleki Yeterlilik 
Belgesi Zorunluluğu getirilmiştir. Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 
2018/1 sıra numaralı tebliğinde yer alan 
36 meslekte MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi 
olmayan kişiler Tebliğin yayım tarihinden 
itibaren on iki ay sonra (11.11.2019 
tarihinden sonra) çalıştırılamayacaktır.

19



SEKTÖRDEN

20 21

auçuk Derneği, 30. 
yılında 15. Olağan 
Genel Kurulu Toplantısı 
için İstanbul'da bir 
araya geldi. Toplantıda 

konuşan Kauçuk Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı Nurhan Kaya, "Yarattığı 
katma değerle kauçuk sektörüne 
çok açık pozitif ayrımcılık yapılması 
gerektiği inancındayım" dedi.

Avrupa’da kauçuk tüketiminde 
450 bin ton ile Almanya’dan sonra 
gelen Türkiye kauçuk sektörü 
temsilcileri Kauçuk Derneği’nin 15. 
Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda 
buluştu. Genel kurulda konuşma 
yapan Kauçuk Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı Nurhan Kaya, kauçuk 
sektörünün yarattığı katma değer 
ve ihracat ile ülke ekonomisine 
sağladığı katkının karşılığı olarak 
hükümet ve yarı-kamu sivil 
toplum kuruluşlarından sektörün 

kalkındırılması için yeterli desteğin 
görülmediğini ifade etti.

KAUÇUK SEKTÖRÜ IHRACATI  
YÜZDE 21 ARTIRDI
Son açıklanan verilerle Türkiye 
ihracatında yüzde 6,5 oranlarında 
düşüş yaşanırken kauçuk sektörünün 
ihracatını yüzde 21 artırdığını ifade 
eden Nurhan Kaya, son zamanlarda 
her sektör kendisini tanımlayan bir 
kavram oluşturmaya çalışırken biz 
de “ihracatçı sektör” olarak anılmak 
istiyoruz dedi. Kaya konuşmasında, 
“Cumhuriyet tarihinden bu yana 
hükümet tarafından iş dünyasına 
en çok desteğin sağlandığı yıllar 
içerisindeyiz. Sektörel kalkınma 
hamleleri çok güzel girişimler ancak 
bütün sektörlere aynı mesafede 
durulmasının doğru olmadığı 
kanaatindeyim. Çünkü yarattığı 
katma değerle kauçuk sektörüne 

KKAUÇUK SEKTÖRÜ 
TEMSİLCİLERİNDEN 
POZİTİF AYRIMCILIK 
TALEBİ

Yılı 3 milyar dolarlık ihracat ile kapatmayı planlayan kauçuk sektörünün, ihracatın ithalatı 
karşılama oranı yüzde 94 seviyesinde. Yönetim Kurulu Başkanı Nurhan Kaya, sektörün yarattığı 
katma değere rağmen yeterli desteği alamadığını ifade eti.

çok açık pozitif ayrımcılık yapılması 
gerektiği inancındayım. Tüketime 
dayalı, özellikle cari açığı büyütücü 
sektörlere kalkınma ve büyüme 
hayalleri ile destekler verilmesi ülke 
kaynaklarının boşa harcanmasından 
başka bir şey değil” diye konuştu.

Kauçuk sektörünün iki yıl öncesine 
kadar 1,7 milyar dolar ihracat 
gerçekleştirirken, bu yıl ihracatının 
3 milyar dolara yaklaştığını belirten 
Kaya, “İhracatın ithalatı karşılama 
oranı çok yakın tarihlere kadar yüzde 
75-80’ler civarındayken bu oran yüzde 
94’lere ulaşmış durumda” dedi.

KAUÇUK SANAYICILERINE SEKTÖREL 
ÇEŞITLILIK DAVETI
Kauçuk sanayicilerinin alışılagelmiş 
ürünlerden çıkarak özellikle sivil 
havacılık, savunma sanayi ve 
iklimlendirme gibi sektörlere 
yönelip, katma değerli üretimlere 
yoğunlaşabilecekleri mesajını da 
veren Nurhan Kaya, “Bu sektörlere 
sağlanan ürünlerin katma değeri çok 
daha yüksek ve ülkemize çok daha 
fazla döviz kazandırma potansiyeli 
var. Bizim işletme koşullarımız illa 
Avrupalıların sahip olduğu gibi 100-
200 yıllık deneyimli, bilgi birikimli, 
sermaye birikimi yüksek ve köklü 
şirketlerimiz olması gerekmiyor. 
İçinde bulunduğumuz tüm çalışma 
koşullarına karşı çalışmalarımızı 
başarıyla sürdürmeye devam 
ediyoruz” ifadelerini kullandı.

KAYA: “SEKTÖRÜMÜZ NE YAZIK KI ÜLKEYE 
VERDIĞINI GERI ALAMIYOR”
Geçmiş çalışma programları arasında 
Kauçuk İhracatçıları Birliği ve Kauçuk 
Tanıtım Grubu kurulması planları 
olduğunu hatırlatan Kauçuk Derneği 
Başkanı Nurhan Kaya konuşmasını 
şu sözlerle tamamladı: “Bugün 
kauçuk sektörü kimyevi maddeler 
sektörü içerisinde değerlendiriliyor 
ve içerisinde boya, ilaç, plastik, 
kozmetik, petrokimya gibi çok sayıda 
alt sektörü barındıran platformlarda 
sektörümüz ne yazık ki ülkeye 
verdiğini geri alamıyor. Sektör olarak 
3 milyar dolara yaklaşan ihracatımız 
var. İhracatımızdan yapılan binde 
0,5 kesintiler karşısında tanıtım ve 
ihracatı geliştirme faaliyetleri için 

yarattığımız 1,5 milyon dolarlık pay 
var. Hem kendi sektörümüz hem de 
diğer alt sektörlerin ihracatından 
yapılan kesintilerin yine o sektörler 
için kullanılmasını istiyoruz. Burada 
1,5 milyon dolar kauçuk sektöründen 
sağlanıyor ise en azından yarısını 
kauçuk sektörünün sorunlarının 
çözümüne, yurtiçinde-yurtdışında 
kurumlarımızın Dünyadaki sivil 
toplum kuruluşlarına üyelik, proje 
faydalanıcılığı gibi çalışmalara 
aktarılmasını talep ediyoruz. Bizim 
özellikle bu dönem İKMİB İstanbul 
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği’ndeki sektörümüzü 
temsil eden arkadaşlarımızdan 
talebimiz bu sektörel harcamaların 
takip edilmesi ve diğer sektörler 
kadar bizim de kauçuk sektörü 
için kendi hakkımız olan kısımdan 
faydalandırılmayı bekliyoruz.”

15. Olağan Genel Kurul 
Toplantısı’nda tek liste girilen seçimde 
Nurhan Kaya’nın başkanlığındaki aday 
yönetim ve denetim kurulu listesi oy 
birliği ile yeniden seçilirken, adaylar 
Kauçuk Derneği’nin 2018-2020 çalışma 
takımını oluşturdu. Genel Kurulda 
rekabet olmamasına karşın toplantı 
sektörün yoğun ilgisine sahne oldu.

NURHAN 
KAYA
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OCAR'ın 6.3 milyar dolarlık 
değeriyle Türkiye'de özel 
sektörün tek noktaya 
yaptığı en büyük yatırımı 
olan STAR Rafineri, 

görkemli bir törenle hizmete girdi. 
 Törene Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan 
Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
İlham Aliyev’in yanı sıra her iki 
devletin hükümet temsilcileri ve iş 
dünyasından isimler katıldı.

SOCAR Başkanı Rövnag 
Abdullayev, yaptığı açılış 
konuşmasında" Dünyanın en yeni 
teknolojileriyle inşa edilen ve 
donatılan STAR Rafineri, rafineri 
ve petrokimya entegrasyonunu 
gerçekleştirdiğimiz, bizim için 
stratejik öneme sahip bir yatırım. 
Yıllık 10 milyon ton ham petrol işleme 
kapasitesi olan rafineride, Petkim'in 
hammade ihtiyacı olan nafta da 
üretilecek ve Türkiye'nin ithalata olan 
bağımlılığı önemli ölçüde azalacaktır. 

STAR Rafineri'nin çeşitli ham petrol 
türlerini işleyebilecek olması da 
rafinerinin rekabet gücünü artıran 
önemli bir göstergedir.''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan açılış töreninde yaptığı 
konuşmasında "Bu rafineri  
Türkiye'nin en büyük yerlileştirme 
projesidir. Bu şekilde 1.5 milyar dolar 
tasarruf edilmesi planlanıyor. Yılda 10 
milyon ton ham petrol işleme ve 1.6 
milyon depolama kapasitesine sahip." 
Ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat 
Albayrak ise konuşmasında "Bu tesis, 
dışa bağlılığı azaltmasına yönelik 
katkıdan dolayı önemli. Bu proje 
dünyanın içinden geçtiği belirsizliğe 
de aslında en güzel çözüm formülünü 
sunuyor" dedi.

Açılışta konuşma yapan bir diğer 
isim TBMM Başkanı Binali Yıldırım oldu. 
Yıldırım, "Bu eseri meydana getirmek 
için 3 bin mühendis ve teknisyen aynı 
zamanda 19 bin 500 usta ve çalışan 

SSTAR RAFİNERİ 
HİZMETE GİRDİ

SOCAR'ın 6.3 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirdiği STAR Rafineri, Türkiye ve Azerbaycan’ın üst düzey 
katılımıyla açıldı. Star Rafineri, yıllık 10 milyon ton ham petrol işleme kapasitesiyle Türkiye'nin petrol 
ürünü ihtiyacının büyük kısmını karşılayacak ve 1.5 milyar doların Türkiye’de kalmasını sağlayacak.

emekleri ile katkı sundu. Bu devasa 
eser, rafinerimizin petrol işleme 
kapasitesine yüzde 25 oranında 
ilave kapasite sağlıyor. 40 milyon 
ton petrol tüketimimizin 10 milyon 
tonunu bu rafineriden sağlayacağız" 
diye konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Fatih Dönmez de, "Türkiye 
ekonomisine duyulan güven bugün 
SOCAR'ın yatırımıyla bir kez daha 
kanıtlandı" yorumunu yaptı.

IHTIYACIN DÖRTTE BIRINI 
KARŞILAYACAK
Türkiye’nin işlenmiş petrol ürünü 
ihtiyacının yüzde 25’ini tek başına 
karşılayacak olan STAR Rafineri, 
aynı zamanda Türkiye’nin ilk 
Stratejik Teşvik Belgesini alan 
şirket olarak kabul ediliyor. STAR 
Rafineri’de, yılda 4,8 milyon ton 
dizel ve 1,6 milyon ton naftanın yanı 
sıra ülkemizdeki cari açığın önemli 
bileşenlerinden olan jet yakıtı ve LPG 
gibi petrol ürünlerinin de üretimi 
gerçekleştirilecek. Farklı ham petrol 
türlerini işleme teknolojisi ve 63 
tank ile yaklaşık 1 milyon 640 bin 
metreküp depolama kapasitesiyle 
STAR Rafineri, Türkiye’nin rekabet 
gücünü artıracak.

1.100 KIŞIYE ISTIHDAM SAĞLAYACAK
Socar’dan yapılan açıklamada 
şu bilgilere yer verildi: “Rafineri 
faaliyete başladıktan sonra 
istihdam sayısı 1.100 kişi olacak. 
STAR Rafineri projesinde 
SOCAR yüzde 60 ve Azerbaycan 
Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı 
ise yüzde 40 hisseye sahip. Rafineri 
ile birlikte açılışı gerçekleştirilen 
Petlim Konteyner Terminali ise 
yıllık 1.5 milyon TEU kapasitesi ile 
Türkiye'nin en büyük 3 limanından 
biridir ve terminale yaklaşık 400 
milyon dolar yatırım yapıldı. 
SOCAR'ın alternatif enerji alanında 
gerçekleştirdiği önemli projesi olan 
PETKİM Rüzgar Enerji Santrali 51 
megavat güce sahip ve projeye 55 
milyon Euro yatırım yapıldı. Santral, 
Türkiye'nin genel enerji sistemine 
bağlı olarak, SOCAR'ın Aliağa'daki 
enerji talebinin karşılanmasına da 
önemli katkı sunacak.”

Türkiye’nin işlenmiş 
petrol ürünü ihtiyacının 
yüzde 25’ini tek başına 
karşılayacak olan STAR 
Rafineri, aynı zamanda 
Türkiye’nin ilk Stratejik 
Teşvik Belgesini alan şirket 
olarak kabul ediliyor. 

Yıllık ham petrol 
işleme kapasitesi

MİLYON TON
10

Yatırım değeri
MİLYAR DOLAR

6,3

Depolama kapasitesi
MİLYON M3
1,6
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ürkiye’nin en çok ihracat 
yapan ikinci sektörü 
olma unvanını koruyan 
kimya sanayi, 8-10 Kasım 
tarihlerinde İstanbul Fuar 

Merkezi’nde ChemShow Eurasia, ChemLab 
Eurasia ve ChemTech Eurasia olmak üzere 
üç ana kategoride düzenlenen Uluslararası 
Kimya Sanayi Fuarları TURKCHEM’de 
buluştu. KİPLAS “Kimya ile ilgili her şey” 
mottosuyla 2006 yılında startı verilen ve 
bu yıl sekizincisi düzenlenen fuarda stand 
ile yer almanın yanında, "Kimyasal Madde 
Tanklarında Depolama Güvenliği" konulu 
bir sunum da yaptı.  KİPLAS Teknik İşler ve 
Eğitim Biriminden İş Güvenliği Uzmanı/

Çevre Yüksek Mühendisi Volkan DOĞAN 
tarafından yapılan sunumda Tank tipleri, 
Strien monomer örneği ve Kimyasal 
Madde Tanklarında Depolama Güvenliği 
hususunda yapılması gerekenlere ilişkin 
öneriler ele alındı.

Fuarın ilk gününde “Kimya 
Sektörünün Sorunları, Çözümleri ve 
Fırsatları’’ konulu bir panel gerçekleştirildi. 
Panelde; kimya sektörünün 2018 yılı 
değerlendirilmesi yapılırken, sorunlar ve 
çözüm önerileri ele alındı.

Panelde konuşmacılar arasında yer 
alan Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği 
(TKSD) Başkanı Haluk Erceber, Sektörün 
dünya ticaretinden sadece yüzde 1’lik 
pay aldığını belirterek, “Bunu yüzde 3’e 
çıkarıp 100 milyar Euro’ya ulaşma hedefi 
akıllı ve planlı yatırımlarla gerçekleşecek” 
dedi. 2018 yılını iç pazarda yüzde 8,5 gibi 
bir büyüme rakamı ile kapatacağı bilgisini 
veren  TKSD Başkanı Haluk Erceber, 
dış pazar ihracat artış oranının yüzde 
15 olacağını söyledi. Erceber, ihracat 
rakamlarının yıl sonunda 17 milyar dolar, 
dış ticaret açığındaki kimya sektörü 
payının da 24,2 milyar dolara ulaşmasının 
beklendiğini de sözlerine ekledi. Panelde 
konuşan TİM Sektör Konseyi Üyesi Murat 
Akyüz de çevre ülkelerdeki pazarların 
daralmasından dolayı AB’ye olan 
ihracatın arttığını, ancak Amerika ve 
Uzak Doğu ülkelerine de yakınlaşılması 
gerektiğinin altını çizdi.

TTURKCHEM 
2018 KİMYA 
SEKTÖRÜNÜ 
BULUŞTURDU

KİPLAS’ın da katıldığı Uluslararası Kimya Sanayi Grup fuarı TURKCHEM 2018’de kimya 
sektörünün temsilcileri sektörün geleceğini değerlendirdi.
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ürkiye’de her düzeyde 
sosyal diyaloğun 
desteklenmesi amacıyla 
Uluslararası Çalışma Örgütü 
(ILO)’nün teknik desteği ile 

1 Ağustos 2016 tarihi itibariyle uygulamaya 
başlayan Çalışma Hayatında Sosyal 
Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi, 27 Kasım 
2018 tarihinde Petrol, Kimya, Lastik, Plastik 
ve İlaç İşkolunda Sosyal Diyalog Çalıştayı 
ile devam etti. Açılış konuşmalarını ILO 
Türkiye Ofisi Direktörü Numan Özcan ve 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

Çalışma Genel Müdürü Nurcan 
Önder’in yaptığı çalıştay, kamu ve 
özel sektör temsilcilerinin katılımıyla 
gerçekleştirildi. Tüm gün devam eden 
çalıştayın öğleden önceki oturumlarında; 
Türk Mevzuatı ve ILO Sözleşmeleri 
Çerçevesinde Sosyal Diyalog ve Kimya 
Sektöründe Sendikal Faaliyetler ve 
Gelişmeler başlıkları ele alındı. Öğleden 
sonraki ilk panelin konuşmacısı ise KİPLAS 
Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kocagül 
oldu. Kocaeli Üniversitesi’nden Doç. Dr. 
Mehmet Onat Öztürk’ün moderatörlüğünü 
yaptığı “Kimya Sektöründe İşveren 
Kesiminin Faaliyetleri ve Gelişmeler” 
panelinde konuşan Başkan Levent 
Kocagül, KİPLAS’ın yapısıyla ilgili 
katılımcıları bilgilendirdikten sonra 

İşçi ve işvereni bir kenara bırakıp 
sendikal kültürün Türkiye’de daha da 
olgunlaşması ve geleceği açısından 
diyaloğun ve iş birliklerinin geliştirilmesi 
gerektiğini söyledi. Kocagül, “Bizi 
birleştiren bir ‘sendika’ kimliği var. Eğer 
bir gün bir işçi sendikası gerçekten 

işletme odaklı bakarak bazı öneriler 
getirebilir, bir işveren sendikası da 
işletmeyi gerçekten çalışan odaklı ve 
işveren odaklı öneriler üretir halde 
müzakere masasında buluşturabilirse 
bence o gün zaten birçok sorunu aşmış 
olma ihtimalimiz var” diye konuştu. 
İstihdamı korumanın istihdama en büyük 
katkı olarak gören Başkan Kocagül, 
bunu koruyabilmenin yolunun verimli 
bir iş ortamı ve çalışma organizasyonu 
geliştirmekten geçtiğini söyledi. Zorlu 
ekonomik koşullar gibi zor dönemlerde 
diyaloğa her zamankinden daha fazla 
ihtiyaç duyulduğunun altını çizen 
Kocagül, şunları söyledi: “Sadece biraz 
ezber bozmamız gerekiyor. Çünkü 
belli şeylere gelenekler diye tutunarak 
kalmak, açıkçası bizi tutuculuktan 
çok öteye götürmüyor. İşçi sendikası, 
işveren sendikası işletmelerde sonuna 
kadar sığınmalıyız ama yeniliklere de 
açık olmalıyız. O nedenle diyalog sonuç 
üretmiyorsa diyalog değildir anlayışı, 
çok kolaycılık geliyor bana. Diyalog 
zor bir süreç. KİPLAS’ın asıl değerinin 
işveren olarak görülmemesi tam tersi 
işverenin ihtiyaçlarıyla işletme odağıyla 
işçi arkadaşlarımızın sendika üzerinden 
ihtiyaçlarını dengeleyen ve taraflarla 
paylaşan bir iradeye sahip. Bizi bundan 
sonra böyle ortamlarda KİPLAS olarak 
daha fazla göreceksiniz daha fazla kapınızı 
da çalacağız. Umuyorum ki gelecekte 
yeni oluşturacağımız KİPLAS’ın strateji 
politikalarında bunların daha da altını 
çizecek adımlar atma imkânımız olacak.”

TKİMYADA 
SOSYAL DİYALOG 
ÇALIŞTAYI 
İŞVEREN VE İŞÇİ 
TEMSİLCİLERİNİ 
BULUŞTURDU

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)'nün öncülüğünde gerçekleştirilen Petrol, Kimya, Lastik, Plastik 
ve İlaç İşkolunda Sosyal Diyalog Çalıştayı’nda konuşan KİPLAS Başkanı Levent Kocagül “Diyaloğu 
geliştirebilmemiz için artık biraz ezber bozmamız gerekiyor” dedi.



VİZYONER

26

IEA İCRA DİREKTÖRÜ DR. FATİH BİROL:

PETROKİMYA, ENERJİDE 
KİLİT ROL OYNAYACAK

974'te kurulan ve 30 üye 
ülke ve yedi ortak üyeden 
oluşan Uluslararası Enerji 
Ajansı, dünya çapında enerji 
güvenilirliği ve uygun fiyatta 

sürdürülebilirliğinin sağlanması için 
politikalar geliştiriyor. Hükümetlerarası 
bir kuruluş olan kurumun 2015 yılından 
beri başkanlığını Dr. Fatih Birol yapıyor. 
Financial Times Gazetesi’ne göre “yılın 
enerji insanı”, Forbes Dergisi’ne göreyse 
dünya enerjisini yöneten yedi isimden 
biri olan Fatih Birol ile PERİYOD dergimiz 
için petrol fiyatlarının son dönemdeki 
seyri ve petrokimya sektörünün geleceği 
ile ilgili bir söyleşi gerçekleştirdik. Dr. 
Fatih Birol, petrokimya sektörünün, 
enerji tartışmalarında kilit bir role 
sahip olduğunu düşünüyor. Günlük 
yaşamımızdan sürdürülebilir enerjiye 
kadar her alanda petrokimyasallara 
bağımlı olduğumuzu belirten Dr. Birol, 
petrokimyayı petrol talebini de artıracak 
sektör olarak görüyor.

Son dönemde petrol fiyatlarındaki artış, 
bize 2019 için nasıl bir mesaj veriyor? 
Fiyat artışı devam eder mi?
Pahalı enerji küresel ekonomi için 
kötü zamanda geri döndü. Güçlü 
talep büyümesi ve anahtar üreticilerin 
arzındaki belirsizlik nedeniyle petrol 
fiyatları son dört yılın en yüksek artışını 
gösterdi. Güçlü petrol talebinin yanı sıra 
Venezuela, İran ve Libya gibi ülkelerdeki 
üretim belirsizlikleri ve riskler,  son 
dönemde artan petrol fiyatlarının, 
yükselmeye devam edeceğini gösteriyor. 
Bahsettiğim arz sorunlarına bağlı 
olarak, yıl sonuna doğru hareket ettikçe 
piyasanın daha da sıkılaşması söz konusu 
olabilir. Bu gerçekleşirse, fiyatlar üzerinde 
yukarı yönlü baskı oluşturacaktır. Hızla 
değişen bir enerji dünyasında petrol 

fiyatlarındaki artış, yarın üreticilere de 
yansıyabilir. Bu sadece otomotiv ve 
taşımacılık sektörü için değil petrokimya 
sanayisi için de geçerli. 

Fiyatların yükselmesi, talebi ve 
gelişmekte olan ülkeleri nasıl etkiler? 
Petrol fiyatlarının yükselmesi ve 
Amerikan Doları’nın diğer ülke para 
birimleri karşısında güçlenmesi ve 
değer kazanması, Türkiye’nin de dahil 
olduğu gelişmekte olan ülkelerin petrol 
maliyetini artıracaktır. Bu durumun 
şimdilik petrol talebi üzerinde büyük bir 
etkisi olmadı fakat fiyat artışları devam 
ettikçe perspektifi değiştirebilir.

Geçmişte petrol savaşlarını çok sık 
duyardık, bugün ise ticaret savaşlarını 
duyuyoruz. Enerji penceresinden 
baktığınızda, ticaret ambargolarının 
küresel ticarete ve ülke ekonomilerine 
nasıl yansıyacağını düşünüyorsunuz? 
Küresel ticaret büyümesinin 
yavaşladığına dair bazı erken işaretler 
var. Mevcut ticaret gerilimi çözülemezse 
veya daha da yoğunlaşırsa, bu durum 
küresel ekonominin sağlığı için olumsuz 
bir faktör olacaktır. Ticaret savaşlarının 
tahmin edilen dünya gayri safi hasılasını 
azaltacağı aşikar. 

Bir yandan petrol fiyatları yükseliyor, 
diğer yandan TL ciddi değer kaybetti. 
Petrolde dışa bağımlı Türkiye sanayisi 
için tehlike çanlarının çaldığını söylemek 
abartı mı olur? 
Türkiye, gelişmekte olan ülkeler 
arasında uluslararası petrol fiyatlarından 
etkilenen en önemli ülkelerden biri 
konumunda. Açıkça şunu söyleyebilirim 
ki, yüksek maliyetlere karşı yapısal bir 
önlem alamazsak, bu durum sağlıklı bir 
ekonomi için tehdit oluşturacaktır.

Petrokimya sektörünün 
yakın gelecekte enerji 
sektöründe kilit rol 
oynayacağını düşünen 
Uluslararası Enerji Ajansı 
(IEA) İcra Direktörü Dr. 
Fatih Birol, 2030 yılına 
gelindiğinde toplam 
petrol talebinin üçte birini 
petrokimya sektörünün 
oluşturacağını söylüyor. 
Dr. Birol, Türkiye’de 
petrokimya yatırımlarının 
destek kapsamına 
alınmasının ekonominin 
büyümesine katkı 
sağlayacağını belirtiyor.
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Türkiye, petrokimya yatırımlarını 
teşvik kapsamına aldı ve yeni yatırım 
projeleri de devreye girmeye başladı. 
Bu yatırımları bir önlem olur mu? 
Türkiye ekonomisi büyüdükçe 
petrokimyasal ürünlere olan talebin 
artacağını daha iyi görecektir. Bu 
nedenle Türkiye hükümetinin, 
sektördeki yatırımları teşvik kapsamına 
alması ve yatırımları desteklemesi, 
hem petrokimya sektörü hem de 
ekonomi için önemli bir büyüme 
kaynağı olabilir. Zira, petrokimya 
ürünlerine olan talep hızlı büyüyor. 
Petrokimyasallar, petrol talebinin itici 
gücü konumunda. 2030 yılına kadar 
günlük petrol talebinin 10 milyon varile 
çıkması bekleniyor. Bu petrol talebinin 
üçte birini de petrokimyasal ürünler 
oluşturacak. 2050 yılına gelindiğinde 
ise petrol talebinin yarısından fazlasını 
petrokimya sektörü oluşturacak. 
Çünkü modern yaşamımızda 
gündelik ürünlerden ulaşım ve altyapı 
bileşenlerine kadar petrokimyasallara 
büyük ölçüde bağımlı durumdayız. 
Bu durumda petrokimyanın, gelecek 
dönemde petrol talebinin itici gücü 
olacağını söyleyebiliriz. 2030’a 
gelindiğinde sektörün günlük 3 milyon 
varil hammadde talebi olacak. Tek 
kullanımlık plastiklerin azaltılması ve 
geri dönüşüm oranlarının artırılması için 
dünya genelinde bir kampanya mevcut 
fakat artan nüfus ve ekonomik büyüme 
petrokimyaya olan talebi hızlı bir şekilde 
artıracaktır. Petrokimya ürünlerinden en 
hızlı büyüyen ürün grubu da plastiklerdir. 

Son yüzyılda dünya yenilenebilir 
enerjiye dönmeye başladı. Yatırım 
büyüklüklerine baktığımızda 
yenilenebilir enerjinin fosil yakıtları 
geride bıraktığını söyleyebilir miyiz? 
Hükümet politikaları ve maliyet 
azaltmalarına bağlı olarak, küresel 
yenilenebilir kapasite artırımları 
2012'den bu yana yüzde 50 büyümüştür. 
2017 yılında yenilenebilir enerji 
kaynakları, küresel güç artışının üçte 
ikisini oluşturmuştur. 2017 yılında, 
yenilenebilir enerji üretimine yaklaşık 
300 milyar dolar yatırım yapıldı. Bu 
miktar 132 milyar dolar yatırım alan 
kömür ve gazdan çok daha yüksek. 
Ancak, arama, üretim, depolama ve 
dağıtım dâhil tüm enerji sektörüne 

yapılan yatırımları göz önüne alırsak, 
yenilenebilir enerji yatırımları petrol ve 
doğalgazdan çok daha düşük.

Burada, petrokimya ürünlerinin 
sürdürülebilir bir enerji sisteminde 
oynayacağı role de dikkat çekmek 
istiyorum. Petrokimyasallar, rüzgâr türbini 
kanatlarında, güneş panellerinde ve 
elektrikli araçlarda kullanılan enerji geçişini 
destekleyecek birçok gelişmiş malzemenin 
geliştirilmesine katkı sağlıyor. Bu nedenle 
gelecek dönemde petrokimya sektörünün, 
küresel enerji tartışmasında kilit 
noktalardan biri olacağını düşünüyorum. 
Çimento ve çelik gibi diğer dökme 
malzemelere kıyasla, petrokimyasalların 
üretiminde, kullanılan enerjiye göre daha 
az karbondioksit ortaya çıkar.

Türkiye’nin alternatif enerji yatırımlarını 
yeterli buluyor musunuz, hangi alanlara 
odaklanmak gerekiyor sizce? 
Türkiye, hidro, güneş, rüzgar ve jeotermal 
dahil olmak üzere dev yenilenebilir enerji 
potansiyeline sahip. Yenilenebilir Enerji 
Kaynak Alanı (YEKA) dâhil olmak üzere 
Bakanlığın son girişimleri gerçekten 
çok önemli. Umarım avantajlardan 
yararlanabiliriz ve Türkiye'nin enerji 
portföyünde hızlı bir yenilenebilir enerji 
artışı görmeye başlarız.

Avrupa’nın bazı başkentlerinde dizel 
yasakları başladı, 2020’de ticari 
gemilere de düşük sülfürlü yakıt 
zorunluluğu geliyor. Enerji uzmanı 
ve ekonomist olarak bu konudaki 
değerlendirmelerinizi merak ediyoruz. 
Kentsel hava kalitesini iyileştirme ve 
iklim değişikliğiyle mücadeleye katkıda 
bulunmak adına dizel dahil tüm ulaşım 
araçlarının kullandığı fosil yakıtlarının 
etkisini azaltmamız gerekiyor. Pek çok 
Avrupa hükümeti bu konuda öncü 
olmuştur ve IEA da en uygun politikalar 
konusunda ülkelere danışmanlıkta 
önemli bir rol oynamıştır.

2030 yılına kadar petrolü kullanan 
dört ana sektörün talebi doğrultusunda 
günlük petrol talebinin 10 milyon varile 
çıkacağının öngörüldüğünü söylemiştik. 
Deniz taşımacılığında petrol kullanımının 
daha yavaş büyüdüğü görülüyor ancak 
küresel deniz ticareti büyüyeceği için 
2030 yılına kadar günlük 1 milyon varil 
artış gösterecek. Otomotiv filosunun 
2030’da yüzde 50 artmasına rağmen 

2030 yılına kadar günlük 
petrol talebinin 10 
milyon varile çıkması 
bekleniyor. Bu petrol 
talebinin üçte birini 
de petrokimyasal 
ürünler oluşturacak. 
Petrokimyasallar 
gelecek dönemde 
özellikle sürdürülebilir 
enerji kaynaklarında 
kilit rol oynayacak.

yolcu araçlarının petrol talebi günlük 
1.6 milyon varile çıkacak. Havacılıktaki 
talep ise 2 milyon varil olacak. Karayolu 
lojistiğinde verimliliğin artmasına 
rağmen sektörün talebi günlük 2.5 
milyon varil olacaktır. En büyük talep 
günlük 3 milyon varil ile petrokimya 
sektörünün olacak. Son olarak şunu 
söylemek istiyorum; ulaşım sektörünün 

genişlemesine rağmen teknolojinin 
getirdiği verimlikle beraber ulaştırmadaki 
petrol talebi yavaşlarken, petrokimyanın 
petrol talebi hızlı bir şekilde artacaktır. 
Bizim bu konudaki en son çalışmamız 
olan Petrokimyanın Geleceği (The Future 
of Petrochemicals) raporumuza göre, 
dünya petrol talebindeki artışın en büyük 
lokomotifi petrokimya sektörü olacak. 

2030’DA 
ENDÜSTRİLERİN 

İHTİYAÇ DUYACAĞI 
PETROL TALEP 

ARTIŞI

2030’da petrokimya 
sektörünün ihtiyaç 

duyacağı petrol talebi
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“ÜLKE SANAYİSİ İÇİN STRATEJİK 
ÖNEME SAHİP ŞİRKETLERİN 

ALTINDA TOPLANDIĞI BİR ÇATIYIZ”

KİPLAS YÖNETİM KURULU BAŞKANI LEVENT KOCAGÜL

on yapılan genel kurulda 
Levent Kocagül’ün 
Başkan seçilmesiyle 
KİPLAS’ın 60 yıla yaklaşan 
tarihinde ilk kez bir 

insan kaynakları profesyoneli yönetim 
ekibinin başına geçti. Bunu KİPLAS’taki 
değişimin sürdüğünün göstergesi 
olarak yorumluyor Levent Kocagül 
ve ekliyor: “KİPLAS, ülke sanayisi ve 
ekonomimiz için stratejik öneme sahip 
şirketlerin birlikteliğiyle oluşan bir 
çatı kurum. Yeni yönetim olarak yol 
haritamızı, stratejimizi, kısa, orta ve 
uzun vadeli planlarımızı ve geleceğe dair 
öngörülerimizi yakın zamanda üyelerimiz 
ve sektörümüzle paylaşacağız.”

Altmış yıla yaklaşan geçmişiyle 
KİPLAS’ın tarihinde ilk kez bir insan 
kaynakları profesyonelinin başkan 
olduğunu görüyoruz. Bu durum KİPLAS 
veya üyeleri için ne ifade ediyor?
Bir önceki dönem Başkanımız ve bu 
dönem Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz 
Sayın Feridun Uzunyol, Genel Kurul’daki 
sunumunu “Değişimi sürdüreceğiz” diyerek 
tamamlamıştı. Bu açıdan aslında sorunuz, 
kendi içinde cevabı da barındırıyor. Değişim 
devam ediyor. KİPLAS köklü tarihinde 
birçok ilke imza atmış ve hep öncü olmuş 
bir kurum. İlk kez bir insan kaynakları 
profesyonelinin Başkan seçilmesi bunun 
yeni bir örneği oldu. 

Her seçim, seçen için de seçilen 
için de çok büyük sorumluluk. Bu 
sorumluluğun bilinciyle üyelerimizin 
yanı sıra sektörümüz, çalışanlar, çalışma 
hayatı, toplum ve ülkemiz için katkı 
sağlayacak çok değerli ve deneyimli bir 
Yönetim Kurulumuz ve ekibimiz var. 

Sizin perspektifinizden KİPLAS’a bakmak 
isteriz... KİPLAS, kimya sanayisi ve hizmet 
verdiği sektörlerde nasıl bir rol oynuyor? 
KİPLAS sadece üyeleri için değil, temsil 
ettiği sektör için de stratejik bir güç. Çalışma 
hayatı, endüstriyel ilişkiler alanı, işverenler, 
sendikalar ve çalışanlar için birçok katma 
değeri bünyesinde barındırıyor. Yürütülen 
onlarca toplu iş sözleşmesi sürecinin 
yanı sıra, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik 
gerçekleştirdiğimiz bağımsız denetimler, 
yeni mevzuat ve teşviklere ilişkin 
konferanslar, mesleki yeterlilik sistemine 
yönelik çalışmalar, Endüstri 4.0, dijitalleşme 
ve otomasyona yönelik araştırmalar, risk 
yönetimi ve sigorta alanında yenilikçi 
hizmetler, çevresel duyarlılığımız ve 
sürdürülebilir kalkınma konusundaki 
ilkesel çalışmalarımızla ekonomik, sosyal 
kalkınmaya ve çalışma hayatına yön 
veren, aktif katkı sağlayan en önemli 
aktörlerden birisi konumundayız. Ancak 
tüm bunları yeterli görmüyoruz. Geleceğe 
dönük ve fark yaratacak çalışmalar yapma 
potansiyelimiz var.

Kimya, petrol, lastik, plastik ve ilaç 
ile sektörün alt alanları olmak üzere tüm 
ülke sanayisi ve ekonomisi için stratejik 
öneme sahip şirketlerin bir araya geldiği 
bir kümenin çatı kurumu olma özelliğine 
sahibiz. Dolayısıyla sektöre ilişkin sinerjinin 
ve iş birliğinin en güçlü şekilde oluşabileceği 
bir zemindir KİPLAS.

Yeni Ekonomi Programında cari açığın 
düşürülmesi amacıyla kimya, petrokimya 
ve ilacın öncelikli sektörler olarak 
belirlendiği bu dönem hiçbir zaman 
olmadığı kadar sektörümüzün stratejik 
öneminin ve yatırımların ön planda 
olduğu bir dönem. Bu da KİPLAS’ın en 
büyük itici gücü ve avantajı olacak. 
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“Kimya, petrol, lastik, 
plastik ve ilaç
ile sektörün alt alanları 
olmak üzere tüm ülke 
sanayisi ve ekonomi 
için stratejik öneme 
sahip şirketlerin 
bir araya geldiği bir 
kümeye çatı olma 
özelliğine sahibiz.”
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Feridun Uzunyol başkanlığındaki 
yönetim ekibi ile yeni bir vizyon ve 
yönetim modeli ortaya konmuştu. 
Sizin liderliğinizdeki yeni yönetimin yol 
haritası nasıl olacak?
Ortak amacımız, her zaman saygı ve 
rahmetle andığımız değerli başkanlarımız 
Bülent Kalmık, Mükerrem Berksoy ve 
Refik Baydur ile başlayan ve Feridun 
Uzunyol ile yeni bir vizyona dönüşen bu 
yolculuğu daha da güçlendirerek devam 
ettirmek. Değişimin en temel unsuru insan. 
Dolayısıyla yeni dönemde KİPLAS ekibinin 
gelişimine ve güçlenmesine odaklanacağız. 
Yine aynı anlayışla üyelerimizin, 
sektörümüzün ve ülkemizin iş gücünün 
gelişimi ve güçlenmesine katkı sunacağız. 
Bizim değişim vizyonumuz KİPLAS’ı 
KİPLAS yapan temel değerleri koruyarak, 
geçmişi ve bugünü değerlendirip geleceği 
öngörmek üzerine olacak. Bugüne 
odaklanmak, bugün için iyi çözümler 
üretmek, bugün için sistemler ve süreçler 
geliştirmek, değişimin son derece hız 
kazandığı günümüzde önemli ama 
yeterli değil. Gelecek geldiğinde günün 
gerisinde kalmamış olmanız gerekiyor. 
Hele ki temsil ettiğimiz sektördeki 
yatırım süreçlerinin ve yatırım geri dönüş 
süresinin uzun olduğunu ve dünya ile 
rekabet ettiğimizi düşündüğümüzde 
gelecek öngörülerimiz ve buna yönelik 
stratejik plan ve hazırlıklarımızın global 
bir perspektif ile en az beş yıl  
öngörüsüyle yapılması şart.

KİPLAS’ın en büyük gücü aynı 
vizyonu paylaşan, ortak değerlere 
sahip tek bir yönetim anlayışına sahip 
olması. Bu anlayış, egoların olmadığı, 
profesyonelliğin ve iş birliğinin ön planda 
olduğu bir ortam yaratıyor. Bu cümlemi 
somut bir şekilde ifade etmem gerekirse, 
tüm dünya işverenlerini aynı çatı altında 
toplayan Uluslararası İşverenler Teşkilatı 
IOE Başkanı Sn. Erol Kiresepi’nin KİPLAS’ta 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak yer 
alması, Yönetim, Denetim ve Disiplin 
Kurulu üyelerimizin her birinin, sektörün 
en büyük kuruluşlarının tecrübeli ve 
yetkin temsilcilerinden oluşması bize 
gurur veriyor ve güç katıyor. Böylesi etkili 
bir yapıya, Sayın Saadet Ceylan gibi Kiplas 
ile özdeşleşmiş son derece değerli bir 
Genel Sekretere ve yeni projeler üretmek 
için heyecan duyan bir takıma sahip olan 
yeni yönetim ekibi olarak yol haritamızı, 
stratejimizi, kısa orta ve uzun vadeli 

planlarımızı ve geleceğe dair öngörülerimizi 
Aralık ayı başında planladığımız 
özel bir çalışma ile şekillendireceğiz. 
Periyod’umuzun gelecek sayısında 
daha detaylı ve entegre bir şekilde tüm 
paydaşlarımızla paylaşabileceğiz.”

PETKİM sektörde çok güçlü bir oyuncu. 
SOCAR da Türkiye’nin en büyük dış 
yatırımcısı. Böyle bir kuruluşun ve 
grubun yöneticisinin KİPLAS yönetim 
ekibine liderlik etmesinden doğacak 
sinerji sektöre ve KİPLAS’a ne gibi 
katkılar sağlayacaktır?
Petkim, ülkemizin ilk ve tek entegre 
petrokimya şirketi… 50 yılı aşan üretim 
tecrübesi ile başta plastik olmak üzere, 
petrokimyanın tüm alt sektörlerinin 
kurulmasına, gelişmesine öncülük etmiş 
bir marka.

Sizlerin de bildiği gibi Petkim’in 
2008 yılında Azerbaycan Devlet Petrol 
Şirketi SOCAR tarafından Özelleştirme 
İdaresi’nden alınmasının ardından Türkiye 
petrokimya sektörünün gelişimi için strateji 
ve politikalar oluşturulmaya başlandı ve hız 
kesmeden yeni yatırımlar ile sektöre katkı 
sağlanması amaçlandı. SOCAR’ın vizyoner 
bakışı, petrokimya odaklı bir entegrasyon 
hedefliyordu; Ekim ayında açılan STAR 
Rafineri de bunu büyük ölçüde sağlamış 
oldu. Türkiye’nin en büyük dış yatırımcısı 
olan SOCAR, Petkim, STAR Rafineri, TANAP, 
Petlim Konteyner Terminali, Petkim Rüzgar 
Enerji Santrali (RES), SOCAR Depolama ve 
Dağıtım gibi dev yatırımlarıyla petrokimya 
ve enerji sektörüne öncülük yapıyor. Bu 
vesileyle KİPLAS’la SOCAR ve iştiraklerinin 
yaratacağı sinerjinin, sektörü daha da ileri 
noktaya taşıyacağına inanıyorum.  

Öte yandan Petkim’in, KİPLAS üyeliği, 
SOCAR tarafından alındığı yıl olan 2008 
ile aynı yıla denk geliyor. Yani Petkim bu 
süreçte hep KİPLAS ile birlikteydi. KİPLAS’ın 
sektöre yaptığı unutulmaz katkılar, diğer 
sektör temsilcileriyle kurduğu işbirliği ve 
ortaklıklar, tüm dünyada daha çok dile 
getirilen ‘Çalışma Hayatının Geleceği’ gibi 
konularda ve ülkemizin ‘Mesleki Yeterlilik 
Sistemi’ kuruluşunda yaptığı proaktif 
yaklaşımlar, Petkim’in daima yakından 
takip ve takdir ettiği faaliyetler idi. 

Yeni yönetim anlayışıyla birlikte 
KİPLAS’ın kimya sanayisinin üretim odaklı 
temel konularına da yüksek derecede 
önem vereceğini son bir yıldır çeşitli 
vesilelerle yapılan konuşmalardan anlamak 

“Bizim değişim 
vizyonumuz KİPLAS’ı 
KİPLAS yapan temel 
değerleri koruyarak, 
geçmişi ve bugünü 
değerlendirip 
geleceği öngörmek 
üzerine olacak.”

KÜRESEL KİMYA 
SEKTÖRÜNÜN PAZAR 
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mümkün. Ülkemizin cari açık meselesi, 
küresel rekabetin aman vermeyen 
hızı ve sektörlerimizin hammadde 
ihtiyacından kaynaklanan sorunlarının 
dile getirilmesinde, yönetim ekibinde yer 
alıyor olunmasının şüphesiz ki olumlu 
yansımaları olacaktır.

Sektörün en büyük sorunları 
arasında yer alan hammadde ihtiyacını 
karşılayacak olan ve yine KİPLAS çatısı 
altında bulunan STAR Rafineri'nin 
tam kapasite çalışmasıyla sektörün 
gelişimine ve rekabetinin artırılması 
katkısının yüksek olacağına ve yeni 
yatırımların önünü açacağına inanıyoruz. 
Bu haliyle Petkim Yarımadası, limanıyla, 
rafinerisiyle ve rüzgâr santraliyle tüm 
gücünü ülkenin hizmetine sunan dev bir 
yatırıma ev sahipliği yapıyor.  

Yeni yönetim anlayışıyla birlikte, 
üyelerimiz başta olmak üzere KİPLAS’ın 
değebildiği her işverenimizin sesinin 
daha çok duyurulması noktasında 
inanıyorum ki güzel bir sinerji oluşacak. 
Bizler KİPLAS’tan endüstriyel ilişkiler 
başta olmak üzere çalışma hayatına 
ilişkin çok şey öğrendik, öğrenmeye 
devam ediyoruz. Petkim ve SOCAR 
olarak Türkiye’ye ve tüm kimya 
sanayiine yapacağımız katkılar 

noktasında içinde bulunacağımız en 
verimli birlikteliklerden birinin de 
KİPLAS olduğuna inanıyoruz. 

Ülkemizde Sendikacılığa karşı 
negatif bir algı olduğu söylenebilir. 
Sendikalar bu algıyı nasıl kırabilir 
veya kırmaya çalışıyor? 
Bu algı bir sonuç. Bu sonucu 
değiştirebilmek için bu sonucu doğuran 
nedenleri çok boyutlu ve ortak bir akıl 
ile analiz etmek gerek. Bu konuda tüm 
paydaşların objektif bir şekilde katkı 
sunmasını sağlayacak güven ve açıklık 
zeminini oluşturmak, ikili ve üçlü sosyal 
diyalogları geliştirmek şart. Bu değişimi tek 
başına KİPLAS’ın yaratabilmesi mümkün 
değil. Ama mümkün olan şey bu değişimi 
başlatan ve bu konuda inisiyatif alarak 
liderlik eden KİPLAS olabilir. İşçi veya 
işveren kavramlarını bir kenara bırakıp 
sendikal kültür ortak paydasında bu 
algıyı pozitif yönde değiştirmeyi ortak 
stratejik hedef haline getirmemiz gerek. 
Bizi birleştiren sendikal kültür zemininde 
işletme ve çalışan odağını dengeleyen 
politikaları birlikte üretmeliyiz. Böyle bir 
değişimin etkisinden işletmeler, çalışanlar, 
sendikalar, sanayimiz ve ekonomimiz 
pozitif yönde fayda sağlayacaktır.

Dövizdeki yükselmeye rağmen kimya 
sanayisinin yılın ilk on ayındaki ihracatı 
yükseldi. Bu konjonktürde bu durumu 
nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce sektör 
bunu nasıl başarıyor ve bu büyüme 
sürdürülebilir olur mu?
Bu konuda ihracat rakamının ötesinde 
ihracat hacmine bakarak değerlendirme 
yapmamız gerekir. Türkiye’de son dönemde 
yapılan yatırımlara baktığımızda, özellikle 
enerjide dış ticaret açığını kapatmaya 
yönelik ciddi bir çalışma görüyoruz. 
Hükümetin de bu konuda çok ciddi bir 
desteği var. Sektör olarak en önemli 
hedeflerimizden biri; büyük maliyet 
kalemlerimize dair çözümler üreterek 
yaptığımız işi sürdürülebilir bir hale 
getirmek. Kimya sanayisi yaklaşık 4 trilyon 
dolarlık satış cirosu ile dünyada ikinci büyük 
sektör konumunda. Gelişmiş tüm ülkelerin 
imalat sanayileri incelendiğinde istisnasız 
tamamının gelişmiş bir kimya sanayisine 
sahip oldukları görülüyor. Bu yönüyle kimya 
sanayisi ülkeler için gelişmişliğin bir ölçüsü 
olarak değerlendiriliyor.

Kimya sanayisi ambalaj, inşaat, 
tekstil, tarım, otomotiv, sağlık gibi diğer 
tüm sektörlere girdi sağlaması açısından 
da stratejik bir sektör. Yüksek katma 
değer yaratan, bilgi yoğun, sermaye 
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yoğun, teknoloji yoğun bir sektör. 
En fazla araştırma yapılan, en fazla 
patent alınan, hem dünyada hem de 
ülkemizde en hızlı büyüyen sektörlerden 
birisi.  Cari açığın da önemli bir kısmını 
oluşturan sektörümüzde çok önemli 
çalışmalar var; önümüzdeki dönemde 
bu çalışmaların meyvelerini alacağımızı 
düşünüyorum. Dünyanın en büyük 
petrokimyasal hammadde ithalatçısı 
Çin’de yurt içi talebi karşılama oranı 
yüzde 60-80 seviyesinde iken ülkemizde 
yurt içi talebi karşılama oranı yüzde 18-
20 seviyelerinde kalmış durumda. Yakın 
gelecekte Türkiye’nin bu rakamlarının 
daha yukarılara çıkacağını düşünüyorum.

 Kimya sektörü içerisinde de en 
büyük açık petrokimya ithalatlarından 
kaynaklanıyor. Ülkemiz petrokimya 
sektöründe yıllık yaklaşık 11 milyar dolar 
dış ticaret açığı veriliyor. Türkiye’nin dış 
ticaret açığı içinde petrokimyasalların 
payı yüzde 13 civarında olup bu yönü ile 
petrokimya, yatırım yapılması gereken 
öncelikli ve ülkemiz açısından son 
derece kritik öneme sahip sektörlerden 
birisi durumundadır.

Ülkemiz cari açığını azaltmak, sanayi 
ve ekonomimizi güçlendirmek amacıyla 
bu alanlarda yatırım yapmanın ülkemiz 
için kaçınılmaz ve ertelenemez bir 
zorunluluk olduğu yetkililer tarafından 
da benimsendi ve kimya ile petrokimya 
öncelikli ve stratejik yatırım alanı sayılarak 
Yeni Ekonomi Programı hedefleri arasında 
en önemli başlıklardan birisi olarak 
yerini aldı. Bu konuda yapılan çalışmaları 
sanayimizin ve ülkemizin geleceği için çok 
umut verici buluyorum. 

Son rakamlarla göre enflasyonda da 
bir yükselme söz konusu, bu durumun 
KİPLAS’ın işçi sendikaları ile yürüttüğü 
görüşmelere nasıl bir etkisi olacağını 
düşünüyorsunuz? Yeni görüşme 
dönemlerinde işverenleri neler 
bekliyor sizce?
Aslında rakamlar geçtiğimiz yıl çift haneli 
hale gelmişti. Bu yıl da bu eğilim devam 
ediyor. Bu da toplu iş sözleşmelerinde 
oldukça önemli bir etken olarak öne 
çıkıyor. Ancak bu konuda bir diğer 
etken şüphesiz ki asgari ücret artışının 
enflasyonun üstünde belirlenmesidir. 
Geçtiğimiz dönemlerde işçi sendikaları 
tekliflerinde enflasyon ölçü olarak 
alınırken 2018 görüşmelerinde bu 

ölçünün asgari ücret ölçüsü ile yer 
değiştirdiği söylenebilir.   

KİPLAS sözleşmelerinde talep edilen 
ücret zamları baz alınarak bir analiz 
yapıldığında; 6 aylık zam uygulanan 
sözleşmelerde ortalama talep seviyesinin 
altında fakat dönem enflasyonuna 
göre oldukça yüksek bir sonuç elde 
edilmiş olması, yıllık zam uygulanan 
sözleşmelerde ise ortalama talebin yıllık 
dönem enflasyonunun neredeyse 2 kat 
üstünde oluşması,  yani asgari ücretin 
enflasyonun üstünde artış göstermiş 
olması, toplu sözleşme düzenine etkisini 
ortaya koyan somut göstergeler sayılabilir. 
Yıllık enflasyon hedeflerinin beklenenin 
üzerinde seyretmesi ve asgari ücret 
artışındaki taleplerin yüksek olması 
önümüzdeki dönemde toplu sözleşme 
düzeni açısından hem işletmelere hem de 
çalışanlara zor bir süreç yaşatabilir ama 
bunlar çalışma hayatının içinde olan ve 
diyalog ile çözülebilecek durumlar. 

Bununla birlikte dönem içinde 
yaşanan tüm zorlayıcı gelişmelere karşın 
“barışçı sözleşme anlayışı” ile yürütülen 
müzakere süreçleri sonucunda, 
sözleşmelerin grev uygulamasına 
gidilmeksizin bağıtlanması KİPLAS 
modelinin farkını da ortaya koyuyor. 
Bu model KİPLAS’ın en güçlü olduğu 
yanlarından birini temsil ediyor ve 
muhatap sendikalarımız tarafından da 
üye işyerlerimizde çalışanlar tarafından 
da takdir görüyor. 

Bu dönemde de hem muhatap işçi 
sendikalarımızın yaklaşımları hem de 
tecrübeli ve yetkin kadrolarımız ve KİPLAS 
modelimiz ile bu süreçlerin tüm tarafların 
çabalarıyla olumlu ilerleyeceğine ve hayırlı 
neticeler ortaya çıkacağına inanıyorum. 

Son olarak sektöre vermek istediğiniz 
mesajlar nelerdir?
Aslında vermek istediğim mesajlar 
ve olması gereken önceliklerimiz, 
röportajımızın içinde yer alıyor. Ek olarak 
gelecek dönemdeki en önemli odak 
alanlarımızın; verimlilik, inovasyon, 
dijitalleşme, İSG, sürdürülebilirlik ve 
entegrasyon olacağını söyleyebilirim. 
Devletimiz sanayicimiz, çalışanlar 
ve sendikalar ile bu odak alanlarına 
yönelik geliştireceğimiz ortak anlayış 
ve çalışmalarımız ile ülke sanayisine 
hizmet etme konusunda bir aşama daha 
kaydedeceğimize inanıyorum.

Ülkemiz cari açığını 
azaltmak, sanayi 
ve ekonomimizi 
güçlendirmek bu 
alanlarda yatırım 
yapmanın ülkemiz 
için kaçınılmaz ve 
ertelenemez bir 
zorunluluk olduğu 
kabul gördü ve Yeni 
Ekonomi Programı’nda 
yerini aldı.

DIŞ TİCARET  
AÇIĞINDA 

PETROKİMYASALLARIN 
PAYI

MİLYAR DOLAR
11
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KiMYA 
SANAYİSİNDE 

KADIN...

Kimya sektörünün 
Türkiye sanayisinde 
yarattığı istihdam, 
birçok sektöre göre 
düşük olsa da, kimya 
endüstrisi nitelikli 
çalışanı ile öne çıkıyor. 
Sektörün bir diğer 
özelliği ise özellikle 
beyaz yakada kadın 
istihdam oranının 
oldukça yüksek 
olması. Sektörde 
en fazla kadın 
istihdamını, kimyanın 
alt kollarından olan 
ilaç sanayisi sağlıyor.

37

adınların Türk iş dünyasındaki 
ağırlığı her geçen gün artıyor. 
Genel ortalama yüzde 28 
olsa da, bazı iş kollarında ve 
şirketlerde kadın çalışanların 

sayısı erkek çalışanları geçiyor. Kadınlarda 
okuma oranı artıkça, işgücüne katılma 
ve istihdam oranları da artış gösteriyor. 
Nitelikli işgücünün bulunduğu kimya 
sanayisi de beyaz yakada kadın istihdamı 
konusunda Türkiye ortalamasının 
üstünde. Kimya sanayisindeki istihdam 
dağılımını gösteren resmi veriler olmasa 
da ilaç ve kişisel bakım sektörleri gibi 
alanlarda kadın istihdamının oldukça 
yüksek olduğu belirtiliyor. Fiziksel güç 
ve vardiya sistemi gibi etkenler, kimya 
sanayisinde kadın istihdamının artırılması 
için olumsuz faktörlerken, sektörde 
Ar-Ge kültürü ve laboratuvarların artması 
kadınlar için avantaj olarak kabul ediliyor. 
Kimya sektörü başta olmak üzere Türk 
sanayisinde otomasyon sistemlerin 
yaygınlaşmasıyla kadın istihdamının 
artacağına da kesin gözüyle bakılıyor.

GENÇLERİN KİMYAYA İLGİSİ YÜKSEK
Gençlerin kimya sektörüne ilgisi 
üniversite tercihlerinde başlıyor. Kimya 
sanayisindeki İK yöneticilerine bu ilginin 
nedenini sorduğumuzda; gençlerin kimya 
sektörünü kendilerine yakın hissetmeleri, 
kimya sektörünün çalışma ortamının 

K

BEYAZ YAKA VE ÜST YÖNETİMDELER
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Sanayinin fiziki koşulları, kadın 
istihdamı için bir dezavantaj olsa da 
Endüstri 4.0 ve otomasyon sistemlerin 
gelişmesiyle kimya sanayisinde kadın 
istihdamının artacağı düşünülüyor.

Kimya sanayisinde 
beyaz yakalıların 
büyük kısmı kadın 
çalışanlardan oluşuyor.  
Hedefte mavi yakada 
da kadın istihdamını 
artırmak var.

kadınlar için uygun olması ve daha 
rahat iş bulabileceklerine inandıkları 
yanıtlarını alıyoruz. Üniversitelerin 
özellikle Kimya ve Eczacılık bölümü 
öğrencilerinin ilaç sektörüne ilgisinin 
yüksek olduğunu söyleyen Santa 
Farma İK Direktörü Sema Yetkiner, 
“Çalışana yapılan yatırım, dinamik 
olması, esnek çalışma modellerinin 
uygulanması nedeniyle ilaç sektörü 
gençler tarafından tercih edilen cazip 
sektör olma özelliğini koruyor” diyor.

Setaş kimya İK Uzmanı Melike 
Aydın da kimya bölümlerinde 
okuyan öğrencilerin ağırlıklı 
olarak kadınlardan 
oluştuğunu doğruluyor 
ve kadınların lise, 
yüksekokullar ve 
lisans programlarında 
erkeklere nazaran kimya bölümlerde 
okumayı, daha çok tercih ettiğini 
belirtiyor. Aydın, “Birçok görüşmede 
adaylardan öğrendiğime göre, 
kimya bölümü, ilâç, kozmetik ya da 
boya sektörü kadınlara daha çekici 
geliyor. Kimya bölümünü, kendilerine 
yakın buldukları 
ve daha kolay iş 
bulabileceklerini 
düşündükleri için tercih 
ediyorlar” diyor.

POLISAN’DA OTOMASYONLA  
KADIN ISTIHDAMI ARTACAK
Her ay 100-150 stajyerin eğitimine 
katkı sağlayan Polisan’ın İK Müdürü 
Arzu Toygar da üniversitelerin ilgili 
bölümlerinden de ağırlıklı olarak 
kadınların mezun 
olduklarını belirterek 
staj taleplerini, kalite 
kontrol veya Ar-Ge 
laboratuvarlarında 
değerlendirdiklerini söylüyor. Diğer 
sektörlerle kıyasladığınızda kimya 
sektörünün çalışma şartları açısından 
kadınlar için daha uygun olduğunu 
söyleyen Toygar, şöyle devam ediyor: 
“Holding olarak kimya, liman ve boya 
üretiminde faaliyet gösteriyoruz. Liman 
sektöründe ve boya üretiminde kadın 
çalışanımız yokken kimya şirketimizde 
kadın çalışan oranı yüzde 10-12 
seviyesinde. Bunlar da genelde Ar-Ge ve 
kalite kontrol laboratuvarlarında görev 
alıyorlar. Boyada üretim şu an beden 

gücüne dayalı olduğu için kadınlar için 
zor fakat yeni açılacak olan fabrikamız, 
otomasyon sistemi üzerine kurulu 
olacağı için orada kadın istihdamının 
daha rahat sağlanabileceğini rahatlıkla 
söyleyebilirim. Ayrıca boya şirketimizin 
üst yönetimde kadın çalışanlarımız, yüzde 
15-16 gibi bir orana sahip.”  

DETAYCI OLMALARI BAZI 
POZISYONLAR IÇIN AVANTAJ
İnsanların kadınların bulunduğu ortamda 
kılık kıyafetine ve konuşma şekline çok 
dikkat ettiğini ve bu durumun çalışma 
ortamını değiştirip güzelleştirdiğinin 

altını çizen Arzu Toygar, 
kadınların kimya 
sanayisine katkılarını 
şu sözleriyle anlatıyor: 
“Kadınlar iş hayatında 

daha detaycı olabiliyor. Bu yapıları 
özellikle Ar-Ge ve diğer laboratuvar 
çalışmalarında fayda sağlıyor. Ayrıca 
detaycı kadınlar işlerine daha bağımlı ve 
sadık oluyorlar. Dolayısıyla iletişimi daha 
kuvvetli tutuyorlar, hem yaptıkları işlerde 
hem müşterilerle ilişkilerinde hem de 

çalışma arkadaşlarıyla 
ilişkilerinde daha rahat 
iletişim sağlanabiliyor. 
Detaycı bir bakış açısına 
sahip oldukları için 

hiçbir nokta göz ardı edilmiyor, ekip 
çalışmasına daha fazla yatkınlar ve kendi 
içlerinde iyi çalışıyorlar.”

SANTA FARMA EŞITLIKÇI  
POLITIKA IZLIYOR
“Resmi veriler olmadan ilaç ve kimya 

sektöründe kadın 
çalışanların erkek 
çalışanlardan fazla 
olduklarını söylemeyiz 
fakat, hemen 

hemen tüm sanayi işletmelerinde, 
merkez ofislerde istihdam edilen 
kadın sayısı, üretim bölümleri ile saha 
bölümlerinden daha fazladır” diyen 
Santa Farma İK Direktörü Sema 
Yetkiner, TÜİK verilerinden yola çıkarak 
şu açıklamalarda bulunuyor: “2017 yılı 
TÜİK verilerine göre toplam işgücünün 
yüzde 54.1‘i hizmet, yüzde 19.4’ü tarım, 
yüzde 19’1 sanayi ve yüzde 7,4’ü inşaat 
sektöründe istihdam edilmektedir. 
Sanayi sektöründe kadın çalışan oranı 
yüzde 15,6, erkek çalışan oranı ise yüzde 
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31,4 tür. Hizmet sektöründe bu oranlar 
yüzde 56,1 kadın, yüzde 53.2 erkek 
çalışanlar olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Bu durumda genel olarak kadınlar 
sanayi sektöründe yaklaşık olarak 
erkeklerin yarısı oranında istihdam 
edilmektedirler, hizmet sektöründe ise 
üstünlükleri yüzde 3 civarındadır.”

Santa Farma’da kadın çalışanların 
oranının yüzde 26 seviyesinde 
olduğunu söyleyen Yetkiner, şirketin 
genel merkezinde kadın çalışan 
oranının yüzde 55, müdür ve üstü 
pozisyonlardaki 
oranın ise yüzde 37 
olduğunu belirterek 
“Bu oranlara, cinsiyet 
ayrımcılığı yapmadan 
tüm insan kaynakları süreçlerinde 
fırsat eşitliğini ön planda tutarak 
ulaştığımızı söyleyebilirim” diyor.

OTOMOTIV SEKTÖRÜNDE KADIN 
YÖNETICI SAYISI ARTIYOR
Vibracoustic Çerkezköy Fabrikası 
İK Müdürü Güneş Kurutaş da 
yaptıkları işin fiziksel koşulları gereği 

fabrikalarında erkek çalışanların 
ağırlıklı olduğunu belirterek kadın 
istihdamını artırmaya yönelik 
çalıştıklarını söylüyor ve nedenini de 
şöyle anlatıyor: “Kadının bulunduğu 
yerde diğer insanlar da daha nezaketli 
oluyor. Kendilerine, söylemlerine, 
davranışlarına daha fazla dikkat 
ediyorlar. Kadınlar ince işçilik, farklı 
gözle görebilme konusunda biraz 
daha başarılı olabiliyorlar  erkeklere 
göre. Üretimimizde incelik gerektiren 
işlerde kadın çalışanlarımızdan daha 

fazla destek alıyoruz.  
Şirket merkezinin 
bulunduğu 
Almanya’da çok 
sayıda kadın 

yöneticinin olduğunu sözlerine 
ekleyen Kurutaş, Türkiye’deki 
fabrikalarındaki istihdam ile ilgili 
şunları söylüyor: “Kadınlar, ağırlıklı 
olarak üretimde, kalite kontrol 
alanında çalışabildikleri gibi, 
yöneticilik, mühendislik, şeflik, 
uzmanlık pozisyonlarında da çalışan 
birçok kadın arkadaşımız mevcuttur.”

SEMA YETKİNER

MELİKE AYDIN

ARZU TOYGAR

SANAYİDE KADIN 
İSTİHDAM ORANI

%15,6
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KİMYA VADİSİ KOORDİNATÖRÜ PROF. DR. SELAHATTİN SERİN 

“KİPLAS PROJENİN 
ULAŞILABİLİRLİĞİNİ SAĞLAYACAK”

dana’da hayata 
geçirilecek olan ve kimya 
sektöründe kamu-özel 
sektör - üniversite iş 
birliğinin en değerli 

örneklerinden biri olmaya aday Kimya 
Vadisi projesi için imzalar atıldı. 

Ülkede bulunmayan kimyasal 
hammaddelerin üretilmesi, know 
how üretilmesi, pazara yeni ürünler 
sunulması ve sektörde yeni istihdam 
kapılarının açılması amacıyla 
faaliyette bulunacak olan Kimya 
Vadisi, kimya sektörünün ithal değil 
ihracat eden ve dışa bağımlılığı 
azalmış bir sektör olmasını hedefliyor.

Projenin koordinatörlüğünü 
yürüten Prof. Dr. Selahattin Serin, 
Kimya Vadisi projesini anlattı.

“Adana Kimya Vadisi Projesi”  
nedir, anlatır mısınız?
Kısaca Kimya Vadisi olarak 
adlandırdığımız “Kimyasal Madde 
Üretim Teknolojileri Merkezi” projesi, 
Çukurova Kalkınma Ajansı’nın verdiği 
finansman destek ile Çukurova 
Üniversitesi tarafından yürütülüyor. 
Ayrıca Adana Sanayi Odası, Adana 
Ticaret Odası, Mersin Ticaret ve Sanayi 
Odası, Adana Büyükşehir Belediyesi, 
Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi, 
Akdeniz İhracatçı Birlikleri ve proje 
iştirakçileri, Adana Bilim Sanayi ve 
Teknoloji İl Müdürlüğü, Yumurtalık 
Serbest Bölgesi, KOSGEB Adana 
Müdürlüğü de proje ortağı olarak 
destek sunuyor.

Bu projedeki temel amaçlarımız; 
ülkemizde üretilmeyen katma değeri 
yüksek kimyasal maddelerin neler 
olduğunu belirlemek, bunların 
nasıl üretilebileceğini ve üretim 

teknolojisini ortaya koymak, üretim 
teknolojisi ve fizibilitesi yapılan 
kimyasal maddeleri girişimcilerin 
bilgisine sunmak, ithal edilen 
hammaddelerin pazar araştırması 
yapılıp ürün maliyeti üzerinde etkisi 
olan girdilerin belirlenmesi ve yurt içi 
üretimlerinin sağlanması, ithalatın 
azaltılarak piyasadaki ürün çeşidini ve 
üretim hacmini artırmaktır. 

Kimya Vadisi, ülke ve bölgede 
eksikliği hissedilen ve üretim 
maliyetlerini artıran kimyasalların 
ekonomik yolla yurt içi üretim 
teknolojilerinin geliştirilmesi 
için çalışmalar yürütecektir. Bu 
doğrultuda projenin birinci yılında 
bina ve alt yapısı oluşturulacak ve 
ikinci yılında beş kimyasal maddenin 
nasıl üretilebileceğine ilişkin know-
how üretilecek olup, sonraki yıllarda 
yılda en az 10 kimyasala ilişkin know-
how üretilerek kimya sektöründe 
faaliyet gösteren firmaların 
kullanımına sunulacaktır. Kâr amacı 
gütmeden yapılacak bir fiyatlandırma 
ile üretilen know-how’ın 
firmalara satılması ile merkezin 
sürdürülebilirliği sağlanacaktır. 

Kimya sektöründe dışa bağımlılığı 
azaltmayı ve rekabet gücümüzü 
artırmayı hedefleyen bu projenin 
hedeflerine ulaşabilmesi ancak 
üretilen bilginin uygulamaya 
konulmasıyla mümkün olacaktır. 
Bu nedenle, projede yürütülecek 
çalışmalarda sanayiden gelen 
gerçekçi istekler önemli olup bu da 
ancak sanayicilerin etkin katılımı 
ile mümkün olacaktır. Merkezin 
yönetiminin başvuru sahibi ve ortaklar 
tarafından kurulacak bir anonim 
şirkete devredilmesi planlanmaktadır. 

Kimya sektöründe dışa 
bağımlılığı azaltmayı ve 
Türkiye’nin rekabet gücünü 
artırmayı hedefleyen 
Kimya Vadisi Projesi’nin 
ikinci yılında beş 
kimyasal maddenin nasıl 
üretileceğine dair know 
how üretilecek. 
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Böylece başvuru sahibi ve tüm 
ortaklar merkezin yönetiminde ve 
denetiminde söz sahibi olacaktır. 

Kimya Vadisi projesinde, 
sanayicilerin ithal ettiği ve üretmek 
istedikleri kimyasalları üretmeyi ve 
bölgemizde bulunan hammaddeler 
ve bu hammaddelerden neler 
üretilebileceğini belirlemeği 
hedefliyoruz. Petrokimya sektöründe 
hammadde, ara ürünler ve elde 
edilen kimyasalların farklı sektörlerde 
kullanılmasını sağlayarak katma 
değeri yüksek yeni kimyasal 
maddelerin türevlerini oluşturacağız. 
Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat 
Fakültesi Kimya Bölümü olarak 
çalışmalara Ar-Ge desteklerinin 
verilmesi, eğitim alanında da 
bölgemizin ulusal ve uluslararası bir 
cazibe merkezi olmasını sağlamak ve 
yeni istihdam alanları oluşturmak için 
çalışmalar yapacağız. 

Adana Kimya Vadisi’nin kurulacağı 
bölgenin kimya sanayii açısından 
önemi nedir? 
Kimya Vadisi projesi faaliyetleri, 
Çukurova Üniversitesi Teknokent 
Bölgesi merkezli olarak 
gerçekleştirilecektir. Bölgemizde 
Ceyhan-Yumurtalık Enerji İhtisas 
Endüstri Bölgesi faaliyete geçmek 
üzere olup, bu bölgede petrokimya 
yatırımları yapılacaktır. Kimya 
Vadisi projesi kapsamında yapılacak 
faaliyetlerin bir kısmı, petrokimya 
bölgesinin gelişmesine ve petrole 
dayalı kimyasal maddelerin üretimine 
katkı sağlayacaktır. Yine, bölgemiz 
maden yatakları, doğal ürünler ve 
tarımsal ürünler bakımından zengin 
olup, bunlara dayalı kimyasalların 
üretimi önem arz etmektedir. Kimya 
Vadisi projesi kapsamında, bu alanda 
da çalışmalar gerçekleştirilecektir. 

Merkezinizin Ar-Ge alanındaki 
çalışmalarının ülkemizin ticari 
dengelerinde nasıl bir etki 
yaratmasını hedefliyorsunuz? 
Merkezimizde yapılacak Ar-Ge 
faaliyetleri sonucu ortaya çıkacak 
bilgiler, teknolojiye ve uygulamaya 
aktarılır olacaktır. Bu sayede 
ülkemizde üretilmeyen ve ithal edilen 
kimyasal maddeleri üretmemiz 
mümkün olabilecek, ithalat 
azaltılacak ve ihracat hacmimizin 
artmasına katkı sağlanacaktır.

Kimya sanayii alanında 2023 
hedefleri doğrultusunda üniversite-
kamu -özel sektör iş birliğini nasıl 
değerlendirirsiniz?
Üniversite-sanayi iş birliği olmadan 
ülkelerin gelişmesi mümkün olamaz. 
Amerika’nın gelişmişliği üniversite-
sanayi iş birliğini erken başlatmış 
olmasına bağlanır. 1863 yılında 
MORİL yasası yürürlüğe konmuş 
ve üniversitelerin sanayi ve tarım 
sektörü ile iş birliği teşvik edilmiştir. 
Amerika’daki Silikon Vadisi bir 
teknokent olup, yasal kuruluşu 
1950’lere dayanmaktadır. Ülkemizde 
kamu-üniversite-sanayi iş birliğinin 
önemi geç anlaşılmıştır. Yaklaşık son 
10-15 yıldır bu konuda devletimiz 
gerekli yasal düzenlemeleri yapmış 
ve önemli destek mekanizmaları 

“Bölgemizde bulunan 
hammaddeleri belirleyip 
bu hammaddelerden 
sanayicilerimizin 
ihtiyaç duyduğu 
hangi ara maddeleri 
üretebileceğimizi 
araştıracağız”

“Bölgemiz maden 
yatakları, doğal ürünler 
ve tarımsal ürünler 
bakımından zengin 
olup, bunlara dayalı 
kimyasalların üretimi 
önem arz etmektedir.”
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düzenlemeleri oluşturulmuştur. 
Ar-Ge reform paketi, üretim reform 
paketi, teknolojik ve stratejik ürün 
üretim destekleri gibi pek çok destek 
hayata geçirilmiştir. Üniversite 
öğretim üyeleri ve sanayicilerimizin bu 
destekleri kullanması 2023 hedeflerini 
gerçekleştirmeye katkı sağlayacaktır. 
Özellikle Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığımız 2014 yılında KUSİ 
(Kamu-Üniversite-Sanayi İş birliği) 
Çalışma Grubu oluşturmuş ve bu 
gruba üniversitelerimizden öğretim 
üyelerini alarak iş birliği faaliyetlerine 
önemli katkı sağlamış ve bu çalışmalar 
sonuç vermeye başlamıştır. Kimya 
Vadisi projemiz iş birliğini görünür hale 
getirecek bir proje özelliğine sahiptir.

Yine bu doğrultuda KİPLAS’a ilişkin 
görüşlerinizi öğrenebilir miyiz?
Proje öncelikli olarak TR62 (Çukurova) 
bölgesine hizmet edecektir. Bu 
kapsamda ortaklarımızın sanayici 
ile iletişim kurmalarında bizlere 
büyük destekleri olacaktır. Projenin 
tamamlanması sonrasında ülkemizde 

rol model olacağını düşündüğümüz 
projenin KİPLAS sayesinde çok sayıda 
sanayiciye ve endüstri kuruluşuna 
ulaşacağımıza inancımız tamdır. 

Son olarak, konuya ilişkin neler 
söylemek istersiniz? 
Çukurova Üniversitesi Rektörü Sayın 
Prof. Dr. Mustafa Kibar iş birliği için 
her türlü desteği vermektedir. Kimya 
Vadisi projesinde şahsıma verdiği 
destek beni ve çalışma arkadaşlarımı 
cesaretlendirmiş olup, olumlu sonuca 
ulaşmamızı sağlamıştır. Projemizin 
bugüne gelmesinde Adana Valimiz 
Sayın Mahmut Demirtaş önemli 
desteklerde bulunmuş, toplantılar 
düzenlemiş ve proje sözleşmesi Sayın 
Valimizin başkanlık yaptığı toplantıda 
Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa 
Kibar ve Çukurova Kalkınma Ajansı 
Genel Sekreteri Dr. Lütfi Altunsu 
tarafından imza altına alınmıştır. Proje 
ortaklarımız bize güvenmiş ve destekler 
vermişlerdir. Projeye destek veren tüm 
yöneticilerimize ve iştirakçilerimize 
teşekkürlerimizi bu vesile ile sunarız. 
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ürkiye’de 2014 yılından 
bu yana faaliyet gösteren 
PTC’nin Türkiye Genel 
Müdürü Bilgehan Baykal, 
Türkiye sanayisinin 

Endüstri 4.0’a olan yaklaşımını 
ve hazırlık sürecini değerlendirdi. 
Türkiye’deki firmaların Endüstri 4.0’a 
olan ilgisinin daha ziyade medyatik bir 
durum olduğunu belirten Baykal, “Türk 
sanayisi işin felsefesine odaklanmalı. 
Kendi muhakemesini yapmalı” diyor. 

Türk şirketleri için Endüstri 4.0 
treninin henüz kaçmadığını dile getiren 
Baykal, çağımızın yeni endüstriyel 
vizyonu Endüstri 4.0’a geçişte 
karşılaşılan problemleri analiz ederek 
Türkiye sanayi ekosisteminin nasıl 
konumlanması gerektiğini açıklıyor. 

Parametric Technology 
Corporation’dan kısaca  
bahsedebilir misiniz?
Amerika Boston merkezli Parametric 
Technology Corporation (PTC), 1985 
yılında kurulan bir mühendislik 
çözümleri firmasıdır. Dünya çapında 
32 binden fazla müşteri ve 6 bin 
çalışanı bulunan PTC ekosisteminde 
250 binden fazla geliştirici aktif 
olarak çalışmaktadır. 1,2 milyar 
dolar ciroya sahip olan şirketimiz 
Nadaq’da işlem görmektedir.

PTC olarak, dijital ve fiziksel 
dünyaları bir araya getirerek firmaların 
inovasyon kapasitesini artırmayı ve 
rekabetçi kılmayı hedefliyoruz.

Türkiye’deki sanayicilerin 
Endüstri 4.0’a yaklaşımını nasıl 
değerlendirirsiniz?
Türk sanayisinde endüstri 4.0’a yönelik 
bir ilgi var ancak bu ilginin önemli 
bir kısmı, özellikle sosyal medyada, 
konunun bir başlık olarak çokça 
işleniyor olmasından kaynaklanıyor. 
Endüstri 4.0, temel anlamıyla siber-
fiziksel sistemlerin iletişim kurması 
ve şirketlerin karar alma sürecinin 
daha hızlı ve etkin olmasını hedefler. 
Türk sanayisinin Endüstri 4.0’ın 
Almanya, ABD ve Çin gibi ülkelerde 
neden ve nasıl doğduğunu, nasıl 
ilerlediğini incelemesi ve bu işin 
felsefesine odaklanması gerekiyor. 
Japonya Society 5.0 yaklaşımı ile 
Endüstri 4.0’a daha eleştirel yaklaşıyor 

mesela. Çok sevdiğim kelimelerden 
birini kullanarak tamamlarsam, Türk 
sanayisinin kendi muhakemesini 
oluşturması gerekli.

Türkiye’deki şirketler Endüstri 4.0 
trenini yakalayabildiler mi ya da 
nasıl yakalayabilirler? 
Türkiye’deki şirketler, Endüstri 4.0 
trenini yakalayabilirler. Ancak bunun 
için ciddi bir yaklaşım değişikliği 
gerektiğine inanıyorum. Özellikle 
patronlarda bu konuyla bizzat 
ilgilenmek yerine üretim, mühendislik 
ve BT yöneticilerine delegasyon 
verildiğini ve bu yöneticilerin de hızlı 
yol almak adına, hızlı kazanımlara 
odaklandığını izliyoruz. Genelde 
bize gelen talepler örnek vaka/proje 
görmek üzerine oluyor. Halbuki, aynı 
işletme içinde sınırsız küçük proje 
yapabilirsiniz, tıpkı evinizin her bir 
odasını farklı mimara tasarlatmak 
gibi. Başka bir firmaya fayda getirmiş 
olan bir proje, sizin kurumunuza aynı 
faydayı getirmeyebilir. Bu nedenle, 
ilk önce kurumun stratejik hedeflerini 
operasyon birimlerinin hedefleri ile 
ilişkilendirmek gerekiyor. Firmanın üç 
yıllık planında, brüt kârlılığı yüzde 3 
artırmak varsa; önce bu kârlılık nereden 
elde edilebilir, montaj hatlarının 
optimizasyonu ile sağlanacak fayda ve 
buraya yapılacak yatırım, bu kârlılığa 
hizmet eder mi, konularını ele almak 
gerekiyor. Ezcümle endüstri 4.0’ı CEO, 
CFO, COO, CIO’lar bazında, en üst 
seviyede ele almak, tartışmak ve bu 
doğrultuda adımlar atmak gerekir  

“Birbirinden farklı ve çok 
sayıda sektörle ilişkisi olan 
petrokimya sektörü, bütün 
tedarik zincirini uçtan uca 
etkiliyor. Bu da petrokimya 
sektörü için Endüstri 4.0’ı 
çok değerli kılıyor.”
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T PTC TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ  
BİLGEHAN BAYKAL

“ENDÜSTRİ 4.0 
REKABETÇİLİK SUNUYOR”



TEKNOLOJİ

48

diye düşünüyorum.
Türkiye’deki şirketlerin Endüstri 
4.0’a geçişte yaşadıkları diğer 
sorunlar nelerdir, siz bu sorunlara 
nasıl çözümler sunuyorsunuz?
Bir numaralı sorunun yönetim kurulu 
hedefleri ile orta kademe yönetim 
hedefleri arasındaki kopukluk 
olduğunu görüyoruz. Bu nedenle, 
orta kademe yöneticiler yapmak 
istedikleri yenilikçi projeleri üst 
yönetime anlatırken zorlanıyorlar. 
İkinci önemli sorunun bilgi 
teknolojileri (BT) ve operasyonel 
teknolojiler (OT) arasındaki kopukluk 
olduğunu gözlemliyoruz. Üçüncü 
ve en önemli sorun, henüz Endüstri 
3.0’ın tamamlanmamış olması yani 
işletmelerin bütününde bağlanabilirlik 
(NW altyapıları) ve bilgisayarlaşmanın 
tamamlanmamış olması.

Endüstri 4.0, sektörlere nasıl 
avantajlar sağlayacak? 
Endüstri 4.0’ın üst başlıkta sağlayacağı 
en önemli fayda, rekabetçilik 
olacak. Pazara daha hızlı ürün 
sunabilme, ürünün yanında hizmet 
satış imkanlarını sağlayabilme ve 
nihayetinde müşteri talebinden tedarik 
zinciri bileşenlerine örneğin depoya 
tüm tedarik zincirinin dijitalleşebilmesi 
gibi stratejik faydalar getiriyor.

Türkiye’de çalıştığınız sektörlerin 
kimya sektörüyle ne tür bir ilişkisi var?
Kimya sektörü, rafineriden başlayıp 
en uçtaki plastik enjeksiyon bazlı 
küçük işletmelere kadar oldukça 
geniş bir sektör. Petrokimya 
sektörünü bir ana sektör olarak 
niteleyebiliriz ve otomotivden beyaz 
eşyaya oldukça farklı sektörlerle 
ilişkisi olduğunu gözlemliyoruz. Bu da 
doğal olarak, bütün tedarik zincirini 
uçtan uca etkiliyor be bütünleşme 
ihtiyacı doğuruyor. Bu minvalde 
Endüstri 4.0’ın bu sektör için çok 
önemli olduğunu görüyoruz.  

 
Kimya sektöründe faaliyet gösteren 
firmalar, Endüstri 4,0’dan nasıl 
yararlanmalılar? Endüstri 4.0, kimya 
sektörüne ne getirecek?
E&Y’nin (Ernst&Young) 2017 yılında 
yayınladığı raporda, petrokimya 
sektörünün ana odağının 

sürdürülebilir kârlı büyüme olduğu 
ifade ediliyor. Bu doğrultuda, altı 
önemli endüstri trendinden birisi 
de Endüstri 4.0. Peki, Endüstri 4.0 
nerelerde önemli? Özellikle tedarik 
zinciri optimizasyonu için büyük 
veri kullanımı, dijital pazar yerleri, 
belirli plastik tabanlı ürünlerin 3D 
baskı ile üretimi ve katmanlı üretim 
ön plandaki başlıklarda önemi daha 
fazla ön plana çıkıyor. 

Kimya sektöründe faaliyet gösteren 
müşterileriniz, Endüstri 4.0 
bağlamında neler yapıyorlar?
Kimya sektöründeki 
müşterilerimizin bir kısmı özellikle 
bilgisayar destekli modelleme, ürün 

Endüstri 4.0’ın üst 
başlıkta sağlayacağı 
en önemli fayda, 
rekabetçilik olacak. 
Örneğin, plastik 
tabanlı ürünlerin 3D 
baskı ile üretimi ve 
katmanlı üretim ön 
plandaki başlıklarda 
önemi daha fazla 
artacak.

Endüstri 4.0 ile birlikte 
işin doğasında
ciddi bir dönüşüm 
olacağını, zaman ve 
mekân kavramlarının 
daha muğlaklaşacağını 
görüyoruz. Herkesin 
şuna cevap vermesi 
gerekiyor; Robotlarla 
rekabet mi edeceğiz 
yoksa robotları mı 
yöneteceğiz?

PTC’NİN 2017  
YILI CİROSU
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yaşam döngü yönetimi vb. alanlarda 
çözümlerimizi kullanırken bir kısmı 
da uzaktan izleme, üretim planlama 
vb. alanlarda PTC Thingworx 
çözümlerini kullanıyorlar. 

Son olarak, Endüstri 4.0’ın istihdam 
ve sosyal politikalara olası etkilerini 
değerlendirir misiniz?
Endüstri 4.0’ın en büyük etkisi iş gücü 
üzerinde olacak. Özellikle niteliksiz 
iş gücünün istihdamdaki payının 
giderek azalacağını ve bu dönüşümü 
gerçekleştiremeyen ülkelerin 
çok zorlanacağını öngörüyorum. 
Bugün ABD’de McDonald’s’a girmek 
Harvard’a girmekten daha zor. 
Üniversite mezunu olmak artık yeterli 

değil. Çağın ihtiyaçlarına uygun 
tedrisatı olan bir üniversiteden 
mezun olmak, en az yüksek 
lisans yapmak, iş hayatının 10-
15. yıllarından itibaren bu eğitimi 
yenilemek ve hatta mümkünse 
doktora yapmayı gençlere tavsiye 
ediyorum. Herkesin şunu düşünmesi 
gerekiyor: Robotlarla ve yapay 
zekâ ile rekabet mi edeceğiz, 
yoksa robotları ve yapay zekayı 
yönetecek miyiz? İşin doğasında 
ciddi bir dönüşüm olacağını, 
zaman ve mekân kavramlarının 
daha muğlaklaşacağını görüyoruz. 
Bu bağlamda, iş yerinden devlet 
yönetimine yönetişim meselesini 
tekrar düşünmemiz gerekiyor. 
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KİMYANIN MALİYETİ ARTTI AMA öviz kurlarındaki artış, 
yüzde 70’in üstünde 
dışa bağımlı olan kimya 
sanayisini olumsuz 
etkiliyor. İşçilik payı 

yüksek sektörler, bu durumu 
dengeleyip ihracatını artırsa da banka 
kredilerine ulaşımın zorlaşması ve 
maliyetlerin artması sektörlerin 
sürdürülebilir üretimini riske atıyor.
Ekonominin en büyük üçüncü ihracat 
sanayisi olan kimya sektörü, dövizdeki 
dalgalanmaya rağmen yılın ilk dokuz 
ayında ihracatını artırmayı başardı. 
Eylül ayında ihracatta yaklaşık yüzde 
20 artış yakalayan kimya sanayisinin 
ilk dokuz aydaki artış oranı ise yüzde 
8 oldu. Hammaddede yüzde 70 dışa 
bağımlı Türk kimya sanayisinin, 
dövizdeki dalgalanmalardan dolayı 
gelecek dönemde rekabet avantajını 
ve pazar payını kaybetmesinden 
endişe ediliyor. Sanayiciler, işçilik payı 
yüksek olan sektörlerin bu durumu 
dengeleyebileceğini düşünüyor.

KÂR MARJLARI GERIYE GIDIYOR
KİPLAS’ın Yönetim Kurulu Eski 
Başkanı Feridun Uzunyol, kimya 
sektörünün cirosu içindeki hammadde 
girdilerinin, yüzde 70 ila 82’ye kadar 
çıkabildiğini belirterek “O yüzden, 
her zaman bir şeyler üretebilmek 
için dışarıya bağımlılığımız yüksek 
olacak ve artmaya devam edecek” 
diyor ve ekliyor: “Bundan dolayı 
kâr marjlarımız geriye gidecek. 
Şirketlerimiz kurlardan dolayı 
hızlanmış bir maliyetten zarar 
görecektir. Kur, bizler için negatif 
anlamda bir kaldıraç olabiliyor. 
Devalüasyon diyebileceğimiz bir 
formatta erozyon olduğunda da 

şirketlerimize çok büyük zarar veriyor. 
Kimya sektörünün gelir tablosunun 
yüzde 70’i hammadde, geri kalan 30’u 
da işçilik, enerji ve kârdan oluşuyor. 
Burada bir tasarruf sağlanabilir 
mi? Evet, ihracat için yüzde 30’luk 
birimden tasarruf sağlanabilir. Bu 
tasarruflar, ihracattaki gücümüzü 
artırabilir. Gelişmekte olan ülkelerin 
para biriminin ucuzlamasıyla birlikte 
herkes ihracat yapabilme şansını 
artırabilir ama tek başımıza değiliz. 
Kimya sektöründe güçlü bir ülke 
olmadığımızı da söyledik. Rekabeti 
buna göre ayarlayabilirsek, ihracatta 
hâlâ bir şansımız var ve hedeflere 
ulaşma sansımızı yüksek görüyorum.”

KREDIYE ERIŞIMIN ZORLAŞMASI 
SANAYICILERI ZORLUYOR
Aksoy Plastik Sanayi ve Ticaret 
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Genel Müdürü Selçuk Aksoy ise 
farklı bir pencereden bakarak şu 
değerlendirmelerde bulunuyor: 
“Hammaddede dışa bağımlı olsak 
da son yıllarda giderek artan bir 
ihracat trendi var. Ortalama bir kimya 
firması bugün yüzde 40 civarında 
ihracat yapıyor. Bu firmalarda şu an 
bir geçiş dönemi sıkıntısı yaşanıyor. 
Döviz kurunun artmasından ziyade 
bankaların kredi mekanizmalarını 
durdurmaları büyük problem 
teşkil ediyor. Şu anda hem maliyet 
artışı hem de bankalardan kredi 
alınamaması söz konusu. Bu, 
müşteriniz olsa dahi hammadde 
almanızı, üretim yapmanızı zorlaştıran 
bir durum. Asıl büyük problemin 
burada olduğunu düşünüyorum.”

IŞÇILIK PAYI AZ OLAN SEKTÖRLER 
DAHA ÇOK ETKILENECEK
Yükselen dövizin, kimyadan beslenen 
sektörlerin her birine farklı yansıması 
olacağını ifade eden Aksoy, şöyle 
devam ediyor: “Örneğin otomotiv 
bundan büyük oranda olumlu 
etkileniyor. Çünkü bu sektördeki 
maliyetlerde ciddi bir işçilik payı 
da var. İşçilik payı, kurdan görece 
geç etkilendiği için Eylül ayında 
otomotiv sektörünün ihracatı ciddi 
arttı. Tekstil sektöründe de işçilik 
maliyetleri önemli bir faktör olduğu 
için olumlu etkilenecektir. Kimya ise 

Döviz kurlarındaki artış 
ve beraberinde gelen 
krediye ulaşım zorluğu 
ve işçi maliyetlerindeki 
artış hedeflere ulaşma 
şansını ve ihracatı olumsuz 
etkiliyor. Ancak kimya 
sanayiinin önde gelen 
isimleri bu olumsuzluklara 
rağmen sektörde artan bir 
ihracat trendi olduğunu 
dile getiriyor.
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işçilik payı en az olan sektörlerden 
bir tanesi. Dolayısıyla biz, çok olumlu 
etkilenmeyiz diye düşünüyorum. 
Bununla birlikte bahsettiğim krediye 
erişim sıkıntısı da olumsuz durumlar 
ortaya çıkartabilir.”

TEŞVIKLI YATIRIMLAR DA KREDI 
MALIYETLERINE BAĞLI
Selçuk Aksoy, banka kredilerinin, 
yatırımlarına başlanan dev 
petrokimya projelerinin de kaderini 
belirleyeceğine vurgu yaparak 
şunları söylüyor: “Yatırıma devam 
eden şirketler, ciddi anlamdaki 
ihracatıyla da öne çıkıyor. Dolayısıyla, 
iç pazarda bir yavaşlama olsa dahi 
ihracat satışlarımızdaki gelişme, 
mutlaka hammadde yatırımlarını 
destekleyecektir. O konuda bir 
tereddüt duymuyorum fakat yatırım 
yapılırken gelecekte geri dönüşü 
olacak olan bir sermayeyi bugün 
harcıyorsunuz. Bunun için de bir 
bankacılık sisteminden belli oranda 
destek alıyorsunuz. Şu anda bu 
destekleri almak faizlerin yüksek 
olması ve belirsizlikten dolayı pek 
mümkün değil. Mutlaka önceden 
yapılmış anlaşmalar çerçevesinde 
devam eden yatırımlar vardır. Bundan 
sonrası için de net bir program ortaya 
konması lazım ki, bu yatırımlar 
devam etsin. Çünkü bu yatırımlar, o 
ürünlerin müşterisi olan sektörlerde 
de yeni yatırımları beraberinde 
getirecektir. Devletin de bu noktada, 
bankalar ile sanayiciler arasında 
koruyucu, eşitliği sağlayıcı, dengeli 
bir görev üstlenmesi gerekiyor.”

BÜYÜK YATIRIMLAR ETKILENEBILIR
Feridun Uzunyol ise kurlardan dolayı 
bütün kurumlar vergisi gelirlerinde çok 
büyük azalmalar söz konusu olduğunu 
söylüyor ve ekliyor: “Bu yatırımlar, 
teşvikler konuşulduğu ve yapıldığı 
zaman dolar 3,50-55’lerdeydi. İnşallah 
bu yatırımlar kısılmadan devam 
edilebilir. Çünkü yeni gelen dövizlerle 
hem yatırım sermayesi oluşturmak hem 
de döner sermaye oluşturmak çok daha 
zorlaştı. Bu da biraz büyük yatırımlarda 
planlanan zamanın erteleneceğini 
gösteriyor. Ancak ülke durmayacak ve 
ihtiyaçları karşılamak için yatırımlar ve 
teşvikler devam edecek.”

Şu an sanayimizi 
en çok zorlayan 
bankalardan uygun 
maliyetlerde kredi 
desteği alamıyor 
olmamız.

Şirketlerin yeni 
gelen dövizlerle hem 
yatırım sermayesi 
hem de döner 
sermaye oluşturması 
çok zorlaştı
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dâhil, kanuna ve sözleşmeye aykırı 
davranışı nedeniyle işçinin ölümü, vücut 
bütünlüğünün zedelenmesi veya kişilik 
haklarının ihlaline bağlı zararların tazmini, 
sözleşmeye aykırılıktan doğan sorumluluk 
hükümlerine tabidir.

Bu madde ile işçilerin rahat ve huzur 
içinde çalışabilecekleri bir ortamın 
sağlanması amaçlanmıştır. Bunun bir 
ölçüsü olarak işverenin işyerinde “ahlâka 
uygun bir düzeni gerçekleştirmekle” 
yükümlü olduğu kabul edilmiştir. 

4857 sayılı İş Kanunu hükümlerinde 
işyerlerinde psikolojik taciz kavramına 
doğrudan yer verilmemiş olmakla 
birlikte;“Eşit davranma ilkesi” başlıklı 5. 
madde,“Çalışma koşullarında değişiklik 
ve iş sözleşmesinin feshi” başlıklı 
22.madde,“İşçinin haklı nedenle derhal 
fesih hakkı” başlıklı 24. madde,“İşverenin 
haklı nedenle derhal fesih hakkı” 
başlıklı 25. madde kapsamında iddia 
ve uyuşmazlıkların değerlendirilmesi 
mümkündür.

HER OLUMSUZ DAVRANIŞ  
MOBING DEĞILDIR
İşyerinde karşılaşılan her türlü olumsuz 
davranış psikolojik taciz olarak 
algılanmamalıdır. İşyerlerinde psikolojik 
tacizden söz edebilmek için sergilenen 
olumsuz davranışların bazı unsurları 
içermesi gerekmektedir
 İşyerinde gerçekleşmelidir. 
 Üstler tarafından astlarına 

uygulanabileceği gibi, astları tarafından 
üstlerine de uygulanabilir ya da eşitler 
arasında da gerçekleşebilir. 
 Sistemli bir şekilde yapılmalıdır. 
 Süreklilik kazanmış bir sıklıkla 

tekrarlanmalıdır. 
 Kasıtlı yapılmalıdır. 
 Yıldırma, pasifize etme ve işten 

uzaklaştırma amacında olmalıdır. 
 Mağdurun kişiliğinde, mesleki durumunda 

veya sağlığında zarar ortaya çıkmalıdır. 
 Kişiye yönelik olumsuz tutum ve 

davranışlar gizli veya açık olabilir.
Yargıtay’a göre Türk hukukunda 

psikolojik taciz (mobbing); işyerinde 
çalışanlara, diğer çalışanlar veya işverenler 
tarafından sistematik biçimde uygulanan, 
tekrarlanan her türlü kötü muamele, tehdit, 
şiddet, aşağılama gibi davranışlar olarak 
ifade edilmiştir.

ILO’nun 2003 yılında hazırladığı 
“Sağlık Sektöründe İşyeri Şiddeti” başlıklı 

raporunda belirttiği psikolojik taciz 
tanımına göre ise psikolojik taciz, bir 
çalışana veya bir grup çalışana intikamcı, 
acımasız veya kötü niyetli girişimlerle 
adaletsiz veya sürekli negatif tavır ve 
eleştiriler, sosyal ortamından izole etme, 
hakkında dedikodu yapma veya yanlış 
söylentiler yayma yoluyla zayıflatmak ya da 
aşağılamak amacını güden eziyet edilmeyi 
içeren psikolojik taciz şeklidir.

İşyerlerinde uygulanan psikolojik 
tacizi dikey ve yatay olarak ikiye ayırmak 
mümkündür:

1. DIKEY (HIYERARŞIK) PSIKOLOJIK TACIZ
Dikey psikolojik taciz, üstlerden astlara ya 
da astlardan üstlere doğru yönelen, aynı 
zamanda iki yönlü de olabilen psikolojik 
taciz türüdür.

Dikey psikolojik tacizin yukarıdan 
aşağıya ve aşağıdan yukarıya olmak üzere 
iki türü bulunmaktadır.
 Yukarıdan aşağıya doğru psikolojik 

taciz, bir amirin astlarına yönelik olarak 
uyguladığı davranışlar bütünüdür.
 Aşağıdan yukarıya doğru psikolojik taciz 

ise astların bireysel olarak veya birlikte 
hareket ederek amirlerine uyguladığı / 
uyguladıkları davranışların bütünüdür.
2. YATAY (EŞITLER ARASI)  
PSIKOLOJIK TACIZ
Yatay psikolojik taciz, aynı düzeyde veya 
aynı hiyerarşik grupta olanların birbirlerine 
karşı uyguladıkları davranışların bütünüdür.

İşyerlerinde psikolojik taciz 
uygulayan kişi için “işyerinde psikolojik 
taciz uygulayıcısı, tacizci ya da zorba” 
ifadeleri kullanılmaktadır. İşyerlerinde 
psikolojik taciz uygulayıcısının kişilik 
özelliklerini belirleyen sistematik bir 
çalışma bulunmamasına rağmen bazı 
araştırma sonuçlarında tacizcilerin ortak 
bazı kişilik özellikleri ortaya çıkarılmıştır. 
Bu kişilerin ortak özelliklerini genellikle 

ilgi görmek isteyen, zayıf kişilikli, övgüye 
aşırı ihtiyaç duyan, silik karakterli, 
suçlayıcı, yargılayıcı, güçten hoşlanan, 
çalışanları motive edemedikleri için 
onları kontrol altına almaya çalışan kişiler 
olarak tanımlamak mümkündür.

İşyerlerinde psikolojik taciz genel 
olarak mağdur açısından fiziksel 
ve zihinsel rahatsızlıklara, davranış 
bozuklularına, sosyal sorunlara ve 
ekonomik zarara neden olmaktadır.

Uyku bozuklukları, ağlama nöbetleri, 
konsantrasyon bozukluğu, gerginlik ve öfke, 
alınganlık, yüksek tansiyon, kalıcı uyku 
bozuklukları, mide ve bağırsak sorunları, 
aşırı kilo alma veya verme, alkol veya ilaç 
(madde) bağımlılığı, tedavi masrafları, iş 
yerinden kaçma veya uzaklaşma (sık sık 
geç kalma, sıkça kullanılan hastalık izinleri), 
şiddetli depresyon, panik ataklar, kalp krizleri 
ve diğer ciddi hastalıklar, kazalar, üçüncü 
kişiye yönelik şiddet, intihar girişimleri bu 
etkilerden bazıları olarak sayılabilir.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün 
2000 yılının Ekim ayında yayımladığı rapora 
göre, Almanya’da her yıl psikolojik sağlık 
problemleri nedeniyle alınan izinler 2,2 
milyon dolar maliyete neden olmaktadır.

PSIKOLOJIK TACIZE KARŞI 
ALINABILECEK ÖNLEMLER
Psikolojik tacizin iş yerlerinde yaşanmaması 
veya önlenmesi için aşağıda belirtilen 
tedbirler öncelikle hayata geçirilmelidir. 
 İş yerleri, psikolojik tacizi önleyici 

politikalar geliştirmelidir.
 İş yerlerinde psikolojik taciz konusunda 

tehlikeleri anlatan broşürler dağıtılmalı, 
işçilere ve yöneticilere yönelik eğitim ve 
bilgilendirme çalışmaları yapılmalıdır.
 İş yerleri, kendi işletme yapısına uygun 

olarak, psikolojik taciz olaylarının 
incelenmesi için yöntemler geliştirmeli, iş 
yerinde psikolojik tacize teşebbüs eden 
kişiler için disiplin cezaları ve rehabilitasyon 
önlemleri almalıdır.
 İş yerlerinde psikolojik taciz şikâyetleri 

dikkate alınmalı ve adil çözüm yolları 
geliştirilmelidir.
 İş yerlerinde psikolojik tacizi önlemek için 

alınacak tedbirlerde, bu yöndeki iddiaların 
araştırılması ve soruşturulmasında 
“gizliliğin korunmasına” özel hassasiyet 
gösterilmelidir.
 Toplu iş sözleşmesi, iş sözleşmesi veya 

işyeri yönetmeliklerine konuyla ilgili 
hükümler konulmalıdır.
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ünlük hayatın önemli bir 
kısmı işyerinde geçmekte 
ve insanlar ailelerinden, 
arkadaşlarından daha 
fazla iş arkadaşlarıyla vakit 

geçirmektedirler. İş hayatı kendi içerisinde 
rekabet, kâr baskısı, stres, kişisel hırslar vb. 
hususları barındırmaktadır. 

Kamu kurumlarında ve özel sektörde 
çalışma ilişkilerini ve mağdurun sağlığını 
olumsuz yönde etkileyen, işyerinin ve 
çalışanların verimini düşüren “psikolojik 
taciz”, tek bir nedenle açıklanamayacak 
kadar kapsamlı ve karmaşık bir süreçtir. 
İşyerlerinde psikolojik taciz, kişilik 
özellikleri, mağdurun iş konumu, örgütsel 
ve sosyo-ekonomik koşulların etkileşimi 
sonucu ortaya çıkan ve tüm dünyada 
olduğu gibi ülkemizde de sıkça gündeme 
gelen bir işyeri sorunudur.

Genellikle nitelikli kişilere karşı 
niteliksiz üstlerin uyguladığı kötü, 
istenmeyen bir davranış olarak karşımıza 
çıkan mobbingin yeri, zamanı, iş kolu 
ayırımı olmadığı ama çoğunlukla hizmet 
sektöründeki alanlarda faaliyet gösteren iş 
kollarında yaygın olduğu bilinmektedir.

İşyerlerinde psikolojik taciz ifadesi, 
mevzuatımıza ilk defa Türk Borçlar 
Kanunu ile girmiştir. Söz konusu kanunun 
“İşçinin kişiliğinin korunması” başlıklı 417. 
maddesi altında düzenlenmiştir. Yapılan 
bu düzenleme ile işçinin iş yerindeki 
psikolojik tacizlere karşı hukuki güvence 
altına alınması konusunda önemli bir adım 
atılmıştır. İşverenin bu maddeye aykırı 
davranışları sonucu ortaya çıkan zararların 
tazmini, sözleşmeye aykırılıktan doğan 
sorumluluk hükümlerine tabi tutulmuştur.

6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU
İşçinin kişiliğinin korunması
MADDE 417- İşveren, hizmet ilişkisinde 
işçinin kişiliğini korumak ve saygı 
göstermek ve iş yerinde dürüstlük 
ilkelerine uygun bir düzeni sağlamakla, 
özellikle işçilerin psikolojik ve cinsel tacize 
uğramamaları ve bu tür tacizlere uğramış 
olanların daha fazla zarar görmemeleri için 
gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. 

İşveren, işyerinde iş sağlığı ve 
güvenliğinin sağlanması için gerekli her 
türlü önlemi almak, araç ve gereçleri 
noksansız bulundurmak; işçiler de iş 
sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her 
türlü önleme uymakla yükümlüdür. 

İşverenin yukarıdaki hükümler 

G

Tüm kültürlerde ve ülkelerde, 
yaş, cinsiyet, kıdem, hiyerarşik 
konum ayrımı olmadan 
çalışanların karşılaşması 
muhtemel bir işyeri sorunu 
olan psikolojik taciz (mobbing), 
iş ahlakına aykırı sistematik 
yürütülen bir işyeri sorunudur.

Çalışma ilişkilerini ve 
mağdurun sağlığını 
olumsuz yönde etkileyen, 
işyerinin ve çalışanların 
verimini düşüren 
“psikolojik taciz”, tek bir 
nedenle açıklanamayacak 
kadar kapsamlı ve 
karmaşık bir süreç.

iŞYERiNDE 
PSiKOLOJiK 

TACiZ
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imyasal madde depolama 
tankları, özellikle petrol 
rafinerisi ve petrokimya 
endüstrisi gibi işleme 
tesislerinde ve birçok 

sanayide yaygın olarak kullanılmaktadır. 
Yeraltı ve yerüstünde inşa edilebileceği 
gibi dikey silindirik, yatay silindirik, küresel 
veya dikdörtgen biçiminde olabilirler, 
bununla birlikte dikey silindirik olanlar en 
alışılmış kullanım biçimidir.

Özellikle alevlenir özellikteki 
zararlı kimyasal maddelerin tanklarda 
depolanacağı yeni bir tesisin kurulması 
ya da mevcut tesislerin genişletilmesi 
için öncelikle planlama aşamasında 
saha seçimi ve inşa alanının 
değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu 
aşamada göz önünde bulundurulması 
ve risklerin değerlendirilmesi gereken 
hususlar şunlardır:
 Yerel koşullar (Yeraltı suyu ve su kirliliği 

kontrol alanları, yapı alanları, ulaşım 
yolları, zemin yapısı, kanalizasyon vb.)
 Kimyasalların sınıflandırılması (tehlike 

sınıfları, yanıcılık, reaksiyon vb.)
 Komşu tesislerdekilerin birbirlerine 

olabilecek etkileri

 Tank dizilişleri, dolum / boşaltma 
bölmeleri, boru hatları, pompa grupları
 Tesisin her bir koruyucu yapı ve 

yangın bölümleri tarafından uygun 
şekilde bölünmesi
 Birbirleriyle reaksiyona girebilen veya 

aynı yangın söndürme ekipmanı ile 
söndürülemeyen kimyasalların ayrı olarak 
depolanması
 Tank çiftliklerinin üretim tesislerinden 

yapısal ve tehlike odaklı ayrımı
 Kaçış ve acil durum yollarının 

belirlenmesi ve işaretlenmesi
 Bakım, işletme ve arıza gidermek için 

tanklara erişilebilirlik
Tasarım aşamasında ulusal ve 

uluslararası kabul görmüş standartlara 
riayet edilmesi, güvenli depolamanın 
yapılabilmesi için gerekli kriterlerin 
başında gelmektedir. Depolama 
tanklarının tasarımı, inşası, bakım ve 
kontrollerine ilişkin standartlar aşağıda 
sıralanmıştır:
 API 650 - Amerikan Standartları (Petrol 

Depolamada Kaynaklı Çelik Tanklar)
 API 620 - Amerikan Standartları (Büyük, 

Kaynaklı, Düşük Basınçlı Depolama 
Tanklarının Tasarımı ve İnşası)
 API 653 - Amerikan Standartları (Çelik 

Yerüstü Depolama Tanklarının Muayene, 
Onarım, Tadilat ve Yeniden İnşası)
 API 2610 - Amerikan Standartları 

(Terminal ve Tank Tesislerinin Tasarımı, 
İnşası, İşletimi, Bakımı ve Denetimi)
 TS EN 12285-1 (Çelik tanklar - Fabrika 

yapımı - Bölüm 1: Yanıcı ve yanıcı 
olmayan su kirletici sıvıların, yeraltında 
depolanması için - Tek ve çift cidarlı - 
Yatay silindirik)
 TS EN 12285-2 (Çelik Tanklar - Fabrika 

yapımı - Bölüm 2: Yanıcı ve yanıcı 
olmayan su kirletici sıvıların yer üstünde 
depolanması için - Tek ve çift cidarlı - 
Yatay silindirik)

K
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DEPOLAMA GÜVENLİĞİ"

 BS 2654 - İngiliz Standartları (Petrol 
Endüstrisi için Alın Kaynaklı Dikey 
Depolama Tanklarının İmalatı)
 DIN 4119 - Alman Kodu Bölüm 1 ve 

2 (Zemin Üstü Silindirik Düz Tabanlı 
Depolama Tankları)
 NFPA 30 – Parlayıcı ve Yanıcı Sıvılar Kodu 
 NFPA 59A - Sıvılaştırılmış Doğal 

Gazın (LNG) Üretimi, Depolanması ve 
Elleçlenmesi için Standart

Proses emniyetini artırmak için kullanılan 
ekipmanların seçimi ve yerleşimi
Tasarım ve inşa aşamasında; depolama 
tanklarının transfer alanlarını, pompaları 
ve üretim tesislerini birbirine bağlayan 
borular, vanalar, bağlantı elemanları, 
contalar, filtreler, hortumlar ve diğer 
teçhizatlara (alev tutucu, basınç/vakum 
valfleri gibi) ait malzeme türlerinin 
seçimi ve yerleşimi, proseste kullanılacak 
kimyasal madde ve kurulum yeri 
özelliklerine göre yapılmalıdır.

Yukarıda saydıklarımızdan hariç, 
proses emniyetini artırmak amacıyla 
kullanılan diğer ekipmanlar şunlardır:
 Seviye ölçüm sistemi: Hacim veya 

ağırlığa göre, % cinsinden seviyeyi veya sıvı 
miktarını gösteren cihazlardır.
 Taşma koruma sistemi: Tankta izin 

verilen seviyenin aşılmaması için ikmalin 
bir alarm ile tetiklenerek otomatik olarak 
kesilmesini sağlar.
 Sızıntı tespit sistemi: Sıvı kayıpları 

kolayca görsel olarak tespit edilemiyorsa, 
bir sızıntı tespit sistemi kurulmalıdır.
 Sıcaklık şalteri / elektrik devre kesicisi: 

Elektrikli ısıtma sistemleri için bir arıza 
akım devre kesicisi veya IT sistemleri için 
izolasyon izleme cihazı önerilir.

Yanıcı ve parlayıcı kimyasal 
maddelerin depolanması ve elleçlenmesi 
süreçlerinde gizli bir tehlike olan 
statik elektrik göz ardı edilmemelidir. 
Bu işlemler sırasında elektrostatik 
yüklenmenin uygun şekilde deşarjını 
sağlamak ve tehlikesini en aza 
indirgemek için sistemde eş potansiyel 
ve topraklama bağlantılarının yapılması 
gereklidir. Buna ilave olarak, statik 
elektrik oluşumunun azaltılması 
ve uygun şekilde toprağa deşarjını 
sağlamak için iletken hortumların 
kullanılması, tanklara alttan dolum 
yapılması, dolumda akış hızının 4,5 
m/s’yi geçmemesi, zeminlerde yalıtkan 
kaplama kullanılmaması ve çalışanların 

anti-statik elbise giymesi gibi önlemler 
alınmalıdır. Bu kapsamda, statik elektrik 
hakkında önerilen uygulamalara ilişkin 
NFPA 77 standardından faydalanılabilir.

Yangın ve patlamadan korunma 
önlemleri ile ilgili olarak tanklar ve 
tank çiftliği yapılarına ilişkin alınacak 
önlemlerin başında sabit yangın 
söndürme sistemlerinden olan ve TS EN 
12845 standardına uygun tasarlanmış 
otomatik yağmurlama (sprinkler) sistemi 
gelmektedir. Bu standardın dışında NFPA 
13’e göre tasarlanmış kullanımlar da 
yaygın olarak bulunmaktadır. Sprinkler 
sistemi dışında tank çiftliğinin yangından 
korunması amacıyla, bir tankın veya bir 
bölümünün mümkün olduğunca eşit 
şekilde soğutulması amacıyla döner 
şaft üzerinde boruları ve monitörü olan 
sabit kumanda edilebilir (köpük ve su 
monitörleri) sistemler de bulunmaktadır.

Soğutma ve söndürme sistemleri 
dışında, termal tank yalıtımı (ısı izolasyonu) 
soğutma sistemlerine alternatif bir önlem 
olarak kullanılmaktadır. Bu izolasyon, 
tankın içindeki herhangi bir tehlikeli 
koşulun en az 30 dakika boyunca ortaya 
çıkmayacağı şekilde tasarlanmalıdır. 

Tanklar kadar etrafındaki yapıların 
da yangın ve patlamalardan korunması, 
kazanın ve etkilerinin minimum seviyede 
atlatılması için büyük önem arz etmektedir. 
Bu kapsamda, tank çiftliğinde ve yakın 
çevresinde bulunan binalar yeterince 
etkili yangın söndürme sistemleri ile 
donatılmalıdır; yanıcı sıvıların bulunduğu 
tank odaları yangına dayanıklı bir yapıda 
(en az 90 dk.) ve yasal düzenlemelere 

uygun olmalıdır; bir kişi tank çiftliğine 
girdiğinde, havalandırma sistemi otomatik 
olarak çalışmaya başlamalıdır; komşu 
elektrik odaları ve kontrol odaları ayrı 
bir yangın bölmesi (en az 60 dk.) olarak 
tasarlanmalıdır; ayrıca tehlikeli alanlar ve 
yapı sınıfının yanı sıra tesisat sınıfı tank 
çiftlikleri için depremlerle ilişkili olarak 
tespit edilmelidir.

Kimyasal maddeleri tanklarda güvenli 
bir şekilde depolamaya devam edebilmek 
için tank ve ekipmanlarını üreten firmaların 
kullanıcılara deklare ettiği işletme ve bakım 
talimatlarına ve ayrıca yasal düzenlemelerle 
belirlenmiş olan periyodik kontrol süreleri 
ve kriterlerine uyulması gereklidir.

Özetlemek gerekirse, aşağıda 
sıralanan önerilerin uygulanması 
işletmenizde tank içerisinde depolamayı 
planladığınız ya da depoladığınız tehlikeli 
ve yanıcı kimyasal maddelerin, insan 
sağlığı ve çevreye olabilecek etkilerini 
önlemek, olabilecek etkileri en aza 
indirmek için tavsiye edilmektedir:
1. Düzenli tank konstrüksiyonu ve 
teçhizat kontrolleri, 
2. Seviye ve sıcaklık göstergelerinin alarm-
otomasyon sistemine bağlanması,
3. Statik elektrik tehlikesine karşı 
gerekli eş potansiyel ve topraklama 
bağlantılarının yapılması,
4. Dolum işlemlerinde aşırı statik elektrik 
oluşumunun kontrol altına alınması (alttan 
dolum yapılması ve akış hızının 4,5 m/sn.’yi 
geçmemesi – NFPA 77),
5. Dolumdan önce ortamın inert bir gaz 
(azot gibi) ile stabile edilmesi,
6. Özel alaşımlı, kıvılcım çıkarmayan 
aletlerin kullanımı,
7. Basınçlı ekipmanların periyodik testleri,
8. Olası tüm ateşleme kaynaklarının 
elimine edilmesi,
9. İyi hesaplanmış ve tasarlanmış otomatik 
söndürme sistemlerinin kullanımı,
10. Tanklara koyulacak kimyasal 
maddelere ait acil durum bilgilerinin 
(emergency procedure) üretici – 
distribütör – ithal eden tarafından 
mutlaka temin edilmesi, 
11. Tanklara koyulacak kimyasal 
maddelere ilişkin genişletilmiş güvenlik 
bilgi formlarında yer alan bilgilerden ve 
maruziyet senaryolarından faydalanılması, 
12. Tankların, içerisine koyulacak kimyasal 
maddelerin zararlılık sınıflarına göre uygun 
yerleştirilmesi ve birbirleri arasındaki 
mesafenin ayarlanması.

Volkan DOĞAN
KİPLAS İş Güvenliği Uzmanı ve Çevre Yüksek Mühendisi

Petrol rafinerisi ve 
petrokimya endüstrisinde 
çokça kullanılan kimyasal 
madde depolama 
tanklarının kullanımında 
oluşabilecek riskler 
değerlendirilip, tankların 
tasarımı, tesisi ve 
ekipmanları ona göre 
seçilmelidir.
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