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Yüksek Teminatlar Sektörün Kazanımını Riske Atıyor



erhaba,
Son derece büyük bir hızla 
dönüşen dünyada sadece 
bugünü değil, geleceği 
de titizlikle planlamamız 

gerekiyor. Bugün için iyi çözümler 
üretmek, sistemler ve süreçler geliştirmek 
değişimin son derece hız kazandığı 
günümüzde önemli ama yeterli değil. 
“Gelecek” geldiğinde günün gerisinde 
kalmamış olmanız gerekiyor. Temsil 
ettiğimiz kimya sektöründeki gelecek 
öngörülerimizin ve stratejik planlarımızın 
en az beş yıl öngörüsüyle yapılması şart. 

Türkiye, denge unsuru olma 
özelliğiyle bölgesel güç olmaya 
aday bir ülke. Önümüzde ekonomi, 
adalet, güvenlik ve sosyal politikalar 
açısından son derece kritik, ancak aynı 
zamanda yenilenme ve dönüşüm için 
değerlendirilebileceğimiz fırsatlarla 
dolu bir dönem var. Ülke olarak 
bu fırsatları yakalayabilmek için 
yapıcı, katılımcı, açık fikirli, esnek bir 
yaklaşımla ortak akıl yaratılmalı. Zira, 
gündemdeki her çetin ve karmaşık 
konu diğer yandan toplumsal 
mutabakat için ortak zemine dönüşme 
potansiyeline sahip bir avantaj olabilir. 

Geçtiğimiz yılın Eylül ayında 
tanıtılan Yeni Ekonomi Programı (YEP) 
kapsamındaki hedeflere yönelik Yapısal 
Dönüşüm Adımları, ülkemizin ekonomi, 
adalet, güvenlik ve sosyal politikalar 
alanında kat edeceği yol için umut 
veren, vizyon içeren çalışmalar. Ancak 
bu vizyon hedeflerinin somut adımlarla 
desteklenerek, bir an önce hayata 
geçmesini ve pozitif etkilerinin ekonomi 
ve sanayiye yansıması gerektiğini 
düşünüyoruz. 

Açıklanan program ile yıllardır 
tartışılan ancak son birkaç yıldır 
soğumaya bırakılmış olan kıdem 
tazminatı da bir kez daha çalışma 
hayatının gündemine girdi. Kuşkusuz bu 
konu, önümüzdeki günlerde daha da fazla 
konuşulacak. Bizler de gelişmeleri ele 
alarak, çalışma hayatının tüm taraflarının 
görüşleriyle birlikte değerlendirerek 

sizlerle paylaşacağız.
Reform paketinde “Sürdürülebilir 

Büyüme ve İstihdam” başlığı altında 
stratejik sektörler olarak belirlenen 
enerji, maden, petrokimya, ilaç, turizm, 
otomotiv ve bilişimden oluşan yedi 
sektörde üretim ve ihracatın artırılmasına 
yönelik hedefler de yer buldu. Buna 
göre Ağustos ayında bir İhracat Master 
Planı yapılması öngörülüyor. Kredi 
arz teşvik mekanizması ile varlık fonu 
strateji planlaması ile temsil ettiğimiz 
sektörün kümelenmesi ve yeni yatırımlarla 
entegrasyon açısından hayli önem arz eden 
lojistik sektörü için de bir master planı 
yapılması hedefler arasında yer alıyor.

Kimya sanayisi bugün ülke ekonomisi 
içinde en fazla ihracat yapan üçüncü 
sektör olsa da yazık ki dışa bağımlılıkta 
da ilk sıradayız. Geçtiğimiz yıl, Süper 
Teşvikler olarak adlandırılan ‘Proje 
Bazlı Teşvik Sistemi’ ile hayata geçirilen 
petrokimya yatırımları, Türkiye imalat 
endüstrisinin kalbi konumundaki 
kimya sanayimiz için umut olmuştu. Bu 
teşviklerin devam etmesi kimya sanayisi 
için büyük önem taşıyor. Yeni rafineri ve 
kimya yatırımlarının hayata geçmesiyle 
petrol ürünlerinde yaşanan ihracat artışı 
sayesinde kimya sektörü, Nisan ayında 
otomotivden sonra en fazla ihracat yapan 
ikinci sektör konumuna yükseldi. Gelecek 
dönemlerdeki yeni yatırımlar, dışa 
bağımlılığı daha da azaltacak, ihracatımızı 
arttıracak ve kimya sektörünü daha da 
yukarılara taşıyacaktır.

KİPLAS olarak, çalışanların ve 
işverenlerin içinde bulundukları koşulları 
ve genel beklentilerini gözlemliyor ve 
analiz ediyoruz. Bu sorumluluğumuzun 
bilinciyle reform paketlerinin 
oluşturulması ve uygulanması alanında 
da katkı sunmak istiyoruz. 

Tüm çabamız, üretime bağlı 
ihracatın arttığı, daha da güçlenmiş 
bir kimya sanayii ve çocuklarımıza 
bırakacağımız güçlü bir Türkiye için. Bir 
sonraki sayımızda daha çok inovasyon, 
dijitalleşme, çevre, özetle “geleceği” 
konuşmak dileğiyle...

Geçtiğimiz yılın Eylül 
ayında tanıtılan Yeni 

Ekonomi Programı (YEP) 
kapsamındaki hedeflere 
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Dönüşüm Adımları, 
ülkemizin ekonomi, 
adalet, güvenlik ve 
sosyal politikalar 

alanında kat edeceği yol 
için umut veren, vizyon 

içeren çalışmalar. Ancak 
bu vizyon hedeflerinin 

somut adımlarla 
desteklenerek, bir an 

önce hayata geçmesini 
ve pozitif etkilerinin 
ekonomi ve sanayiye 
yansıması gerektiğini 

düşünüyoruz. 

Levent Kocagül
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İPLAS’ın Hukuk, Toplu 
İş Sözleşmesi ve Dış 
İlişkiler Birimi’nce verilen 
temel hizmetlerin yanına 
geçtiğimiz aylarda 

oluşturulan Veri Bankası çalışmaları 
kapsamında ilk olarak İşgücü Maliyet 
Araştırması çalışması eklenmişti. Şimdi 
de işverenlere yönelik İstihdam Teşvikleri 
Kılavuzu oluşturuldu. 

Hizmet çeşitliliğinin artırılması 
faaliyetleri kapsamında KİPLAS’ın 
geçtiğimiz yıl başlattığı, Teknik İşler ve 
Eğitim Birimi tarafından verilen “İSG 
3. Göz Bağımsız Denetimleri” dışında 
yangın önleme ve söndürme konusunda 
iç düzenleme ve uygulamaları, tehlikeli 
maddelerin elleçlenmesi sürecindeki 
düzenlemeler ve uygulamaları gibi 

amacıyla, Ocak ayında başlattığı 
çalışmayı tamamlayarak, İstihdam 
Teşvikleri Kılavuzu oluşturdu. İstihdam 
Teşvikleri Kılavuzu, KİPLAS internet 
sitesinde yayımlanmaya başlandı.

   
SIVIL SAVUNMA KANUNU VE 
UYGULAMALARI DENETIMI
Sivil Savunma Kanunu ve buna 
bağlı uygulamalar kapsamında 
mükellefiyeti bulunan işyerlerinin 
hazırlıklarının kolaylıkla yapılması, 
uygulamaların daha sağlıklı yürütülmesi 
ve iyileştirilmesi için destek hizmeti 
sağlamak üzere KİPLAS tarafından yeni 
bir denetim programına başlandı. 

“Sivil Savunma ile İlgili Şahsi 
Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, 
Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü”ne 
göre, yıllık ortalama personel mevcudu 
100’den fazla bulunan ayrıca hassasiyeti 
kabul edilmiş olan resmi ve özel bütün 
işyerleri, savunma planı hazırlanması 
zorunluluğu kapsamında yer alıyor.

ILK DENETIM GÜBRETAŞ’A  
KİPLAS’ın program kapsamında ilk 
denetimi ise KİPLAS üyesi Gübretaş’a 
yapıldı. Denetimlerde sivil savunma 
planları ve bu kapsamda yapılan hazırlıklar 
ve mevcut organizasyonları incelendi. 

Gübretaş Yarımca Tesislerin'de, 
yöneticilerin de katıldığı Sivil Savunma 

konularda yürütülen özel denetim 
programlarına, “Sivil Savunma Kanunu 
ve Uygulamaları Denetimi” de eklendi. 

ISTIHDAM TEŞVIKLERI KILAVUZU 
Ülkemizde, son zamanlarda işverenlere 
sağlanan teşviklerde artış gözleniyor. Bu 
teşvikler, farklı dönemlerde kamuoyunda 
torba kanun diye nitelendirilen 
kanunlar, Bakanlar Kurulu Kararları ve 
sonrasında Cumhurbaşkanı Kararları 
gibi vasıtalar ile çalışma mevzuatına 
maddeler eklenerek veya değiştirilerek 
uygulamaya konuluyor, değiştiriliyor 
veya süreleri uzatılıyor. Bu durum da 
teşviklerin takibini giderek zorlaştırıyor. 
Bu sebeplerle KİPLAS, üyelerinin 
teşviklere ilişkin bilgilere kolay ulaşması 
ve bu konuda bir bütünlük sağlanması 

ve Acil Durum Planlarının İncelenmesi 
toplantısında, dokümanlar ve 
organizasyon yapısı incelenerek 
önerilerde bulunuldu. Sığınak yeri 
ve sığınakta bulunulması gereken 
malzemelerle ilgili denetim yapıldı. 
Denetimde ayrıca Gemi ve Liman Tesisleri 
Güvenlik Kodu (ISPS Code) uygulamaları 
ve acil durum tatbikat dosyaları da 
incelenerek değerlendirildi ve öneriler, 
işletme yetkilileriyle paylaşıldı. 

KOCAELI VALILIĞI IL AFET VE ACIL 
DURUM MÜDÜRLÜĞÜNE ZIYARET
Üyelerinin büyük kısmı Kocaeli 
bölgesinde bulunan KİPLAS’ın, 
işletmelerin afet ve acil durumlar ile 
ilgili sivil savunma planlamalarının 
yürütülmesine yönelik destekleme 
programının geliştirilmesi kapsamında, 
KİPLAS Teknik İşler ve Eğitim Birimi, 
Kocaeli Valiliği İl Afet ve Acil Durum AFAD 
Müdürlüğü’nü ziyaret etti. KİPLAS ekibi, 
AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul, Yönetim 
Hizmetleri Şube Müdürü Cevat Özdemir 
ile Eğitim Şube Müdürlüğü’nden 
Yüksek Kimya Mühendisi Serap Ayaz 
ile uygulamalar sırasında karşılaşılan 
sorunların giderilmesini hedefleyen 
faaliyetler konusunda bilgi alışverişinde 
bulundu. Ayrıca bu alandaki mevcut 
sorunlara da değinilerek çözüm yolları 
değerlendirildi.

KKIPLAS’TAN  
YENI HIZMETLER
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KIPLAS’ın üyelerine verdiği hizmetlerin kapsamı genişlemeye devam ediyor.  
KIPLAS, çalışmaları arasına son olarak, araştırma ve denetim faaliyetlerine,  
''Istihdam Teşvikleri Kılavuzu'' ve "Sivil Savunma Denetimleri''ni ekledi.

Sivil Savunma Kanunu ve 
buna bağlı uygulamalar 
kapsamında 
mükellefiyeti 
bulunan işyerlerinin 
hazırlıklarının 
kolaylıkla yapılması, 
uygulamaların daha 
sağlıklı yürütülmesi ve 
iyileştirilmesi için destek 
hizmeti sağlamak üzere 
KIPLAS tarafından yeni 
bir denetim programına 
başlandı. 
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GEBKIM DENETIMLERINDE BU DÖNEM

“3. Göz Bağımsız Saha Denetimleri” 
kapsamında KİPLAS Teknik İşler ve Eğitim 
Birimi ekibi tarafından GEBKİM Organize 
Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren kimya 
firmaları ile henüz inşaat aşamasında olan 
işletmelere yönelik denetimler, 2019’un ilk 
çeyreğinde de yoğun bir şekilde 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 Ocak’ta beş, Şubat’ta sekiz ve 
Mart’ta yedi olmak üzere toplam 20 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. 

KİPLAS’ın GEBKİM’de faaliyet gösteren 
firmalarda yaptığı denetimler, yıl boyunca 
devam edecek.

KIPLAS’ın iş sağlığı ve güvenliği alanında yürüttüğü en etkili faaliyetlerden biri olan  
“3. Göz Bağımsız Saha Denetimleri” kapsamında GEBKIM ziyaretleri devam ediyor. 

2019’UN ILK ÇEYREĞINDE 4 TOPLU   
IŞ SÖZLEŞMESI BAĞITLANDI

Gözütok’tan oluşan bir ekiple yürütülen toplu 
sözleşme süreçleri sonucu, 2018 yılında 18’i 
yılbaşı yürürlük tarihli olmak üzere 21 toplu iş 
sözleşmesi bağıtlandı. 2019’un ilk çeyreğinde 
ise dört toplu iş sözleşmesi bağıtlandı.

Yılbaşı yürürlük tarihli Toros Tarım San. 
ve Tic. A.Ş., Mutlu Akü ve Malzemeleri San. 

KİPLAS olarak, oldukça hareketli geçen 2018 
yılının ardından, 2019’da da yoğun geçecek 
bir Toplu İş Sözleşmesi (TİS) dönemine 
girdik. KİPLAS Genel Sekreteri Av. Saadet 
Ceylan liderliğinde; Av. Cem Beşerler, Av. 
Gönül Akgün, Av. Ozan Aydın ile Çalışma 
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Uzmanı Onur 

A.Ş. ve Mutlu Plastik ve Ambalaj San. A.Ş. iş 
yerlerine ait toplu iş sözleşmesi Mart 2019’da; 
ara dönem sözleşmesi kapsamında bulunan 
Procter and Gamble Tüketim Malları A.Ş. üye 
işyerine ait toplu iş sözleşmesi Ocak 2019’da; 
Ürosan Kimya Sanayii A.Ş. üye iş yerine ait 
toplu iş sözleşmesi Aralık 2018’de ve Elba 
Bant San. ve Tic. A.Ş. üye işyerine ait toplu iş 
sözleşmesi ise Kasım 2018’de bağıtlandı.

Yenileme sürecine giren ve yılbaşı yürürlük 
tarihli toplu iş sözleşmesi kapsamında olan 
Colgate Palmolive Temizlik Ürünleri San. ve 
Tic. A.Ş., DYO Boya Fabrikaları San. ve Tic. 
A.Ş., Gübre Fabrikaları T.A.Ş., Paccor Turkey 
Ambalaj San. A.Ş., Setaş Kimya San. A.Ş., Türk 
Henkel Kimya San. ve Tic. A.Ş., Türkiye Petrol 
Rafinerileri A.Ş. ve Ravago Petrokimya Üretim 
A.Ş. müzakerelerine ise devam ediliyor.

Türkiye’nin dev sanayi kuruluşlarından 
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. ve Ravago 
Petrokimya Üretim A.Ş., KİPLAS üyeleri 
arasına katıldı.

TÜPRAŞ KIPLAS ÜYESI OLDU
Kurulduğu 1983 yılından bu yana, 
enerji sektöründe faaliyet gösteren, 
28.1 milyon tonluk rafinaj kapasitesi 
ve katma değerle Türkiye’nin en 
büyük sanayi kuruluşu olan Tüpraş, 
21 Ocak 2019 tarihi itibariyle, Türkiye 
genelinde yer alan Batman, İzmit, 
İzmir ve Kırıkkale Rafineri işletmeleri 
ile resmen KİPLAS üyesi oldu.

RAVAGO PETROKIMYA DA  
KIPLAS ÜYESI OLDU
Türkiye’de yaptığı yatırımlarla, 1998 

yılından bu yana plastik sektörünün 
önemli oyuncularından biri haline 
gelen Ravago’nun 2013 yılında 
Türkiye’deki tüm üretim şirketlerini 
tek çatı altında toplamasıyla faaliyete 
geçen Ravago Petrokimya ise, 04 
Şubat 2019 tarihi itibariyle, ikisi 
İzmir’de biri Kocaeli’de bulunan 
işletmeleriyle birlikte resmi olarak 
KİPLAS üyesi oldu.

Tüpraş'ın dört işletmesiyle ve Ravago 
Petrokimya’nın ise üç işletmesiyle 
birlikte KİPLAS üyesi olmasının ardından, 
KİPLAS’ın üye sayısı 77’e yükseldi.

KIMYA DEVLERI 
KIPLAS ÇATISI 
ALTINDA
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KIPLAS ÖZEL 
GÜNLERI 
KUTLAMAYI 
UNUTMADI 

İPLAS yönetimi,  
8 Mart Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü’nde, 
kadın çalışanlarını 
unutmadı. KİPLAS 

yönetiminden gelen zarif 
hediyelerin çalışanlara sunulduğu 
küçük bir etkinlik düzenlendi; 
Yönetim Kurulu adına Başkan 
Levent Kocagül’ün mesajı 
çalışanlarla paylaşıldı.  

KİPLAS Yönetim Kurulu 
Başkanı Levent Kocagül, Kadınlar 
Günü mesajında, “Değişimin 
mimarı, kadınlardır. Kadınlar 
geliştiğinde, toplumlar gelişecek. 
Toplumların gelişmesiyle 
birlikte ülkeler gelişecek, dünya 
gelişecektir. Bu vesileyle, tüm 
dünya kadınlarının 8 Mart Emekçi 
Kadınlar Günü’nü kutluyorum” 
dedi. KİPLAS yönetim ekibince 
gönderilen zarif hediyeler, Levent 
Kocagül’ün mesajıyla birlikte 
kadın çalışanlara sunuldu. 

KİPLAS çalışanlarının 8 Mart’a 
ilişkin düşünce ve dileklerini ifade 
ettikleri bir video da KİPLAS’ın 
web sayfası ve sosyal medya 
hesaplarında yayımlandı.  

KİPLAS’ta renkli anlara sahne 

olan bir diğer kutlama da Avukatlar 
Günü içindi. 5 Nisan Avukatlar 
Günü’nde KİPLAS çalışanları, Genel 
Sekreter Saadet Ceylan, Gönül 
Akgün Koyuncu ve Ozan Aydın’a 
pastalı bir sürpriz yaparak, sıcak 
mesajlarla 5 Nisan Avukatlar 
Günü’nü kutladılar. 

K

KIPLAS’ta düzenlenen 
8 Mart Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü ile  
5 Nisan Avukatlar Günü 
kutlamaları renkli  
anlara sahne oldu.
KIPLAS Yönetim 
Kurulu Başkanı Levent 
Kocagül'ün mesaj 
gönderdiği Kadınlar 
Günü'nde kadın 
çalışanlara hediyeler 
sunulurken, Avukatlar 
Günü'nde dernek 
avukatlarına sürpriz 
yapıldı.

Özel yapılar ve
güzel evler için

Jotun_Adverts_Iconic_eyfel_2015_22,5x30.indd   1 06/04/15   16:36
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Polisan Holding tarafından yaptırılan, 
Kocaeli’nin en büyük spor ve eğitim kompleksi 
olan “Polisan Spor, Eğitim ve Kültür Salonu”,                                     
21 Aralık Cuma Günü, Kocaeli Valisi Hüseyin 
Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı 
İbrahim Karaosmanoğlu, Dilovası Kaymakamı 
Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Ali 
Toltar, Polisan Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Emin Bitlis, Polisan Holding Yönetim 
Kurulu Üyeleri, yöneticileri ve davetlilerin 
katıldıkları resmi törenle hizmete açıldı.

Kocaeli’nin en büyük spor, eğitim ve kültür 
kompleksi olan tesis, Polisan Holding tarafından 
daha önce yaptırılarak Kocaeli İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü’ne bağışlanan Polisan Ortaokulu’nun 
da içinde bulunduğu 16 dönümlük arazide 
inşa edildi. 5 bin 130 metrekarelik kapalı alana 
sahip üç katlı tesis, 4 milyon dolara mal oldu 
ve en son teknolojik ekipmanlarla donatıldı. 
Tesis, bu haliyle ulusal ve uluslararası spor 
müsabakalarına ev sahipliği yapabilecek.

Açılış töreninde konuşan Polisan Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Bitlis, 
bir ülkenin refahı, sürdürülebilir ekonomik 
büyümesi ve global rekabet gücünün; o ülkedeki 
genç nesillerin, geleceği inşa edebilecek 
donanıma sahip bireyler olarak yetişmeleriyle 
mümkün olabileceğini belirtti.

POLISAN, INOVATIF ÜRÜNLERIYLE SEKTÖRE YÖN VERIYOR

Polisan Kimya, Bilim Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından 5746 sayılı kanun 
çerçevesinde incelenip onaylandıktan sonra 
belgelendirilerek, 6 Haziran 2017 tarihi itibarıyla 
507. Ar-Ge Merkezi belgesine sahip kurum oldu. 

Polisan Kimya’nın inovatif ürünleri, 
uluslararası yayınlar ve bazı üniversitelerin 
bilimsel neşriyatlarına da konu oluyor. Polisan’ın, 
“formaldehit emisyonu düşük paneller” üzerine 
yayınladığı makalesi uluslararası saygın yayınlardan 
olan “Holzforschung” adlı dergide; “biyo katkılı 
formaldehit reçinelerde bağ performansı” konulu 
makalesi ise “Wood Research”de yayımlandı. 

Journal of Green Building dergisinde “polipropilen 
lif ile güçlendirilmiş beton” üzerine yayınlanan 
bilimsel makalede ise Polisan Kimya’nın mevcut 
ürünü kullanıldı.   

Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 
Dergisi’nde, “büzülme engelleyici katkılar” ve 
“polipropilen lif kullanımı” üzerine yazılan iki ayrı 
bilimsel makalede Polisan Kimya’nın mevcut 
ürünlerine yer verildi. 

Polisan Kimya ayrıca geçtiğimiz üç yıl 
içinde Türkiye ve yurt dışında sektörün önemle 
takip ettiği panel, sempozyum, kongre ve 
konferanslarda sunumlarıyla yer aldı. 

Polisan Kimya’nın inovatif 
ürünleri, uluslararası 
yayınlar ve bazı 
üniversitelerin bilimsel 
neşriyatlarına konu oluyor. 
Polisan Kimya ayrıca 
geçtiğimiz üç yıl içinde 
Türkiye ve yurt dışında 
sektörün önemle takip 
ettiği panel, sempozyum, 
kongre ve konferanslarda 
sunumlarıyla yer aldı.

POLISAN 
SPOR, EĞITIM 
VE KÜLTÜR 
SALONU AÇILDI

KIPLAS ÜYELERI IHRACATIN 
YILDIZLARI ARASINDA

Kimyanın farklı alt sektörlerinde faaliyet gösteren 
10 binden fazla ihracatçıyı temsil eden İKMİB, 
bu yıl 28 kategoride ilk üçe giren 84 firmayı 
ödüllendirdi. Törende KİPLAS üyelerinden Toros 
Tarım, “Kimyasal Gübreler” kategorisinde, 
Aygaz, “Mineral Yakıtlar” kategorisinde, Pulcra 
Kimya, “Tekstil Kimyasalları” kategorisinde, 
Colgate Palmolive Temizlik Ürünleri, “Sabun” 
kategorisinde, Procter and Gamble Tüketim 
Malları, “Deterjan-Yıkama” kategorisinde 
birincilik ödülünün sahibi oldu.

Ödül töreninde KİPLAS üyelerinden 
Ravago Petrokimya “Plastik Maddeler” 
kategorisinde ikincilik sahibi olurken 
Setaş Kimya, “Tekstil Kimyasalları” 
kategorisinde, BASF Türk Kimya, “Organik 
Kimyasallar” kategorisinde, Türk Henkel 
Kimya ise “Yapıştırıcılar, Tutkallar, Enzimler” 
kategorisinde üçüncülük ödülünü kazandı.

TOYO MATBAA 
MÜREKKEPLERI 
2018 TÜRKIYE 
MÜKEMMELLIK 
ÖDÜLÜ’NÜ KAZANDI

TOYO Matbaa Mürekkepleri, KalDer tarafından 
bu yıl, “Sürdürülebilir Ortak Gelecek” temasıyla 
düzenlenen ve 27. Kalite Kongresi’nin son gününde 
açıklanan Türkiye Mükemmellik Ödülleri’nde, 
“Yaratıcılık ve Yenileşimden Yararlanma” 
kategorisinde 2018 Türkiye Mükemmellik 
Ödülü’nü kazandı. Düzenlenen törende TOYO 
Matbaa Mürekkepleri CEO’su Yakup Benli, ödülü 
KalDer Başkanı Buket Eminoğlu Pilavcı ve Türkiye 
Mükemmellik Ödülü Yürütme Kurulu Başkanı 
(TMÖYK) Songül Öncel’in elinden aldı.  

TOYO Matbaa Mürekkepleri CEO’su Yakup 

Benli, matbaa mürekkepleri sektöründe 
EFQM modelini uygulayan ilk ve tek şirket 
olduklarını belirterek şunları söyledi: “TOYO 
Matbaa Mürekkepleri olarak mükemmelliği iş 
süreçlerimizin ayrılmaz bir parçası olarak görmeye, 
iş ortaklarımız ve sektörümüzle paylaşmaya 
bundan sonra da devam edeceğiz. Aldığımız 
ödül, yeni başarılar için motivasyonumuzu ve 
kararlılığımızı daha da artıracak. Mükemmellik 
yolculuğunda birlikte ilerlediğimiz tüm ekip 
arkadaşlarıma ve bize her zaman güvenen iş 
ortaklarımıza teşekkür ediyorum.”  

TOYO Matbaa 
Mürekkepleri, “Yaratıcılık 
ve Yenileşimden 
Yararlanma” 
kategorisinde 2018 
Türkiye Mükemmellik 
Ödülü’nü kazandı.

“Tekstil Kimyasalları” kategorisinde 
birincilik ödülünün sahibi olan Pulcra 
Kimya'nın Genel Müdürü Abidin İdare, 
kazanılan ödülün Pulcra’nın gelişiminin 
kat ettiği aşamayı anlamak açısından 
son derece önemli ve değerli olduğunu 
belirterek, şu değerlendirmede bulundu: 
“Ülke ekonomisinin gelişimine ve döviz 
girdilerinin artırılmasına yaptığımız katkı, 
hepimiz için haklı bir gurur kaynağı oldu. Bu 
başarı, şüphesiz, tüm bölümlerimizin ortak 
yürüttüğü verimli çalışmaların bir sonucudur. 

Aynı zamanda belli bir hedefe ekip olarak 
odaklanmanın başarıya ulaşmada ne kadar 
önemli olduğunun da en güzel örneği.” 

İKMİB Başkanı Adil Pelister’in ev 
sahipliğinde İstanbul’da düzenlenen ödül 
törenine; İstanbul Vali Yardımcısı Hulusi 
Doğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
Başkanı İsmail Gülle, İstanbul Maden ve 
Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel 
Sekreteri S. Armağan Vurdu, STK ve dernek 
başkanları, İKMİB Yönetim Kurulu Üyeleri ve 
sektör firmalarının temsilcileri katıldı.

PULCRA 
IHRACATIN 
YILDIZI OLDU
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AYGAZ TÜRKIYE’NIN ILK LPG AR-GE MERKEZI’NI KURDU

Türkiye’nin ilk LPG Ar-Ge Merkezi, Aygaz Gebze 
İşletmesi bünyesinde hizmete girdi. Aygaz’dan 
yapılan açıklamaya göre, 772 metrekarelik alan 
üzerinde 2,5 milyon liralık yatırımla faaliyete 
geçen Ar-Ge Merkezi, “Geleceğin Yakıtı” olarak 
kabul edilen LPG’nin kullanım alanlarının 
genişletilmesi ve verimliliğinin artırılması 
konularında yapacağı yeniliklerle, daha temiz 
bir dünyaya katkıda bulunmayı hedefliyor. 

Toplam 18 uzmanın görev aldığı merkezde 
temel faaliyet alanlarını, yeni ürün geliştirme, 
alternatif yakıt ve temiz enerji ile makine 
ve proses geliştirme konuları oluşturuyor. 
Çalışmaları, TÜBİTAK, Koç Üniversitesi, Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik 
Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi gibi akademik 

ve bilimsel kuruluşlarla iş birliği halinde sürüyor 
ve sanayi-üniversite iş birliği alanında farklı 
üniversiteler ile de çalışmalar planlanıyor.

Merkezde yürütülen çalışmalardan birini, 
dünyada bir ilk olan “Greenodor” projesi 
oluşturuyor. Patentli proje kapsamında, 
renksiz ve kokusuz bir gaz olan LPG’nin 
kaçak durumunda fark edilmesi amacıyla, 
kokulandırılmasında kükürt kullanımının 
sıfırlanması hedefleniyor. Aygaz Ar-Ge 
Merkezi’nde, 10 farklı ülkede marka tescili 
bulunan Greenodor projesiyle, otogaz 
ve tüpgazda kokulandırıcı olarak kükürt 
kullanımına son verilerek, geleceğin yakıtı 
LPG’nin, iklim değişikliğiyle mücadelede önemli 
bir araca dönüştürülmesi için çalışılıyor.

Aygaz, Istanbul 
Büyükşehir 
Belediyesi’nin iş 
sağlığı ve güvenliği 
kültürüne katkı 
sağlamak amacıyla 
düzenlediği 
Kristal Baret 
Ödülleri’nde "Kamu 
ve Özel Sektör" 
kategorisinde ödüle  
layık görüldü.

Aygaz Ar-Ge Merkezi’nde yürütülen Greenodor projesiyle, otogaz ve tüpgazda kokulandırıcı olarak kükürt 
kullanımına son verilerek, LPG’nin iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir araca dönüştürülmesi için çalışılıyor.

AYGAZ’A KRISTAL 
BARET ÖDÜLÜ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 
iş sağlığı ve güvenliği kültürüne katkı 
amacıyla bu yıl ilk kez düzenlenen Kristal 
Baret Ödülleri, 15 Aralık’ta, İstanbul Lütfi 
Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen 
törenle sahiplerini buldu.

Organizasyon kapsamında, iş sağlığı ve 
güvenliği alanında uluslararası temsiliyet, 
üniversite, inovasyon, medya, finans, jüri 
özel, kamu ve özel sektör olmak üzere yedi 

kategoride ödüller verildi. Aygaz, kamu 
ve özel sektör kategorisinde, uluslararası 
standartlara uygun olarak yürüttüğü 
öncü, insan ve çevre odaklı çalışmalarıyla, 
“Kristal Baret Sektör Ödülü” kazandı. Kristal 

Baret Ödül Jürisi, Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı İSG Genel Müdürlüğü, 
Uluslararası Çalışma Örgütü temsilcilerinin 
yanı sıra İSG alanında uzman kuruluş ve 
akademisyenlerden oluştu.

Türkiye’nin lider  
LPG şirketi Aygaz, 
dünya evsel LPG 
tüketiminde en yüksek 
paya ve büyüme 
trendine sahip Asya  
pazarına giriyor.

Dünya evsel LPG tüketimininde en büyük paya 
ve en hızlı büyüme trendine sahip olan Asya 
pazarına açılan Aygaz, Bangladeş’te LPG temini, 
dolumu ve dağıtımı yapmak üzere, ülkenin önde 
gelen şirketlerinden United Enterprises ile anlaştı.

Yüzde 50-50 ortaklık ile yönetilecek şirket için 
ortaklık sözleşmesi, 5 Mart 2019 tarihinde United 
Enterprises’ın Dakka’daki merkez ofisinde Koç 
Holding Enerji Grubu Başkanı ve Aygaz Yönetim 
Kurulu Üyesi Yağız Eyüboğlu, Aygaz Genel Müdürü 
Gökhan Tezel, Koç Holding Baş Hukuk Müşaviri 
Kenan Yılmaz, Aygaz Mali İşler Genel Müdür 
Yardımcısı Ferda Erginoğlu, United Enterprise& 
Co. Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Mahmood 
Raja ve United Enterprises CEO’su Moinuddin 
Hasan Rashid’in katılımı ile imzalandı.

“BANGLADEŞ’IN AYGAZ’INI  
OLUŞTURMAYI HEDEFLIYORUZ”
Aygaz ve United Enterprises ortaklığı ile ilgili 
konuşan Koç Holding Enerji Grup Başkanı ve 

Aygaz Yönetim Kurulu Üyesi Yağız Eyüboğlu, 
konuyla alakalı şu değerlendirmeyi yaptı:

“Aygaz; LPG’nin temini, stoklanması, dolumu 
ve LPG’li cihaz üretimiyle satışını kapsayan 
süreçleri gerçekleştiren entegre bir LPG şirketi 
olarak 1961 yılında kuruldu. İlk günden bu 
yana da Türkiye LPG sektöründe liderliği elinde 
bulunduruyor. Bugün Türkiye'nin 11’inci büyük 
sanayi kuruluşu olan şirketimiz, Avrupa’nın da 
önde gelen LPG ithalatçıları arasında. Aygaz, LPG 
sektöründe önemli deneyime sahip. Bu deneyimi, 
uluslararası alana taşıyarak, Aygaz’ın marka 
değerini ve dünya LPG pazarındaki konumunu 
güçlendirerek, sürdürülebilir büyüme sağlamayı, 
geleceğe yatırım yapmayı ve Bangladeş’in Aygaz’ını 
oluşturmayı hedefliyoruz.”

“BÖLGEDEKI BÜYÜME OLANAKLARINI  
TAKIP EDECEĞIZ”
Yatırım kapsamında ilk tesis inşaatına bu yılın 
son çeyreğinde başlamayı planladıklarını 
belirten Aygaz Genel Müdürü Gökhan Tezel ise, 
“Yatırımlarımızı ilk dört yıl için pazar ve satış 
gelişmelerine paralel ve kademeli olarak, payımız 
oranında katılım sağlayacağımız şekilde yaklaşık 
150 milyon dolar olarak öngördük. LPG sektöründe 
edindiğimiz 58 yıllık birikimle, Bangladeş LPG 
pazarında fark yaratacağımıza inanıyoruz. 
Faaliyetlerimizi, Bangladeş LPG sektöründe, değer 
zincirinin her aşamasında yer alan öncü şirket 
olma vizyonuyla sürdüreceğiz. Yatırımımız ile 
Bangladeş'teki ticari faaliyetlerin yanı sıra, yeni 
fırsatları da değerlendirerek bölgedeki büyüme  
olanaklarını takip edeceğiz" dedi. 

AYGAZ, BANGLADEŞ’E AÇILIYOR

AYGAZ, 4’ÜNCÜ KEZ IHRACATIN YILDIZI OLDU
LPG sektörünün lider markası olan Aygaz, 
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği’nin (İKMİB), bu yıl 
4’üncüsünü düzenlediği İhracatın Yıldızları 
Ödüllerinde “Mineral Yakıtlar İhracatı” 
kategorisinde ödüle layık görüldü. 

Raffles İstanbul Zorlu Center’da 
düzenlenen ödül töreninde, Aygaz adına 
ödülü, Aygaz LPG Temin ve Ticaret Yöneticisi 
Can Koka, Türkiye İhracatçılar Meclisi 
Başkanı İsmail Gülle ve İKMİB Yönetim Kurulu 
Başkanı Adil Pelister’in elinden aldı. 

Aygaz, Istanbul Kimyevi 
Maddeler ve Mamulleri 
Ihracatçıları Birliği’nin 
4’üncü kez düzenlediği 
Ihracatın Yıldızları Ödül 
Töreni’nden bu yıl da 
ödülle döndü.  Aygaz, 
“Mineral Yakıtlar Ihracatı” 
kategorisinde birincilik 
ödülüne layık görüldü. 
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PETLAS’TAN ABD PAZARINDA HIZLI 
BÜYÜME IÇIN 60 MILYON DOLAR YATIRIM
ABD pazarında payını hızla 
artırmak amacıyla 60 milyon 
dolar yatırım yapan PETLAS, 
kendi geliştirdiği yüksek 
teknolojili ürünlerinin sağladığı 
rekabet avantajıyla, hızlı ve kalıcı 
büyüme hedefliyor. 

PETLAS, ABD pazarına yönelik 
ihracatta, agresif hedeflerle 
hareket ediyor. PETLAS, orta-uzun 
vadede ABD pazarına ihracatını 100 milyon 
dolar ve üzerine çıkarmayı hedefliyor.

ABD PAZARINDA BÜYÜME ODAKLI 
YATIRIMLAR SÜRÜYOR
ABD pazarında beklenti ve ihtiyaçlara yönelik 
ürün çeşitliliği  ile büyümeyi hedeflediklerini 
belirten PETLAS Genel Müdürü Yahya 
Ertem, “ABD pazarında, kendi geliştirdiğimiz 
yüksek teknolojili ürünlerimizle büyümeyi 
hedefliyoruz. Bu kapsamda, ürün çeşitliliğinin 
artırılması ve pazara özel yüksek teknolojili 
ürünlerin üretimi odaklı planlar, yatırıma 
dönüşmeye başlamış durumda. Bu yönde 
makine ve kalıp odaklı 60 milyon dolar 

tutarında yatırım sürecimiz 
devam ediyor. Orta/uzun vadeli 
planlarımız arasına sadece 
ABD pazarı için çalışabilecek 
ayrı bir üretim hattı ya da 
tesisi kurulumunu da eklemiş 
bulunuyoruz. ABD pazarında 
gördüğümüz fırsatı PETLAS ve 
ülkemiz için değere dönüştürmek 
için yaptığımız bu yatırımlarla, 

ihracatımızın 100 milyon dolar hedefimize 
ulaşacağına, hatta aşacağına inanıyoruz” dedi.

ABD PAZARI BÜYÜK POTANSIYELE SAHIP
ABD pazarının, büyük bir potansiyel 
oluşturduğunu dile getiren Yahya Ertem, “ABD, 
çok farklı özelliklere sahip araçları ve farklı 
ürün ihtiyaçlarını bünyesinde bir araya getiren 
çok özel bir pazar. Barındırdığı segmentlerin 
her biri, hızlı bir şekilde büyüyor. Bu heyecan 
verici pazarda, PETLAS ve Starmaxx markalı, 
yüzde 100 yerli ürünlerimizle rekabetin 
içerisinde yer alıyoruz. Bu ürünler, yüksek 
teknoloji ile yeni nesil araç ve makinelere 
uygun olarak üretiliyor” şeklinde konuştu.

PETLAS, IHRACATTA 200 MILYON DOLARI AŞTI
Türkiye lastik sektörünün yerli sermayeli kuruluşu 
PETLAS, 2018 yılı ihracatını 202 milyon dolar olarak 
açıkladı. Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu 
sıralamasında 95. sırada yer alan şirket, ihracatını 
bir önceki yıla oranla yaklaşık yüzde 17,6 artırdı. 
PETLAS, ülkemizin tüm ihracatçıları arasında “En 
Çok Ülkeye İhracat Yapan” 11. kuruluş olma özelliği 
taşıyor. “Bu Dünya Bizim Memleket” sloganı ile 
2018 yılında 109 ülkeye ihracat gerçekleştiren 
PETLAS, önümüzdeki yıl, çeyrek milyar doların 
üzerinde ihracat hedefliyor.

“2019 YILINDA IHRACATIMIZI 265 MILYON 
DOLARA TAŞIMAYI HEDEFLIYORUZ”
PETLAS’ın ihracatını, 2017 yılına oranla yüzde 
17,6 seviyesinde artırarak 202 milyon dolara 
taşıdığını söyleyen PETLAS Uluslararası Satış 
ve Pazarlama Müdürü Oğuz Ay, “2019 yılında 
ihracatımızı 265 milyon dolar seviyesine 

taşımayı, ülkemize çeyrek milyar doların 
üzerinde ihracat geliri sağlamayı ve Türkiye’nin 
en büyük 50 ihracatçısı arasına girmeyi 
hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

PETLAS’ın Kuzey Amerika’dan Okyanusya 
ülkelerine, Afrika ve Orta Doğu’dan Kuzey 
İskandinavya’ya yayılan geniş bir coğrafyada, 
109 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini 

vurgulayan Oğuz Ay, “2005 yılında AKO Grup 
tarafından satın alınan PETLAS’ta, satın alma 
döneminden bugüne dek 650 milyon dolara 
yaklaşan yatırım gerçekleşti. Yerli sermayenin 
sürekli yatırımlarının, yerli Ar-Ge, yerli 
teknoloji ve yerli iş gücü ile değere dönüşmesi, 
Türkiye’nin küresel erişimli markası PETLAS’ın 
büyüme ivmesini güçlendiriyor” dedi.

AKO GRUP’TAN SIFIR ATIK 
PROJESINE 30 MILYON 
DOLARLIK KATKI

Sıfır Atık Projesi 
kapsamında 
Türkiye’nin en 
büyük lastik 

geri dönüşüm tesisi, Başkent OSB’de 
kurulacak. AKO Grup tarafından 
gerçekleştirilecek ve 30 milyon dolara 
mal olacak tesiste yapılan üretimle, ithal 
ürün ikamesi sağlanarak, cari açığın 
giderilmesine yıllık 16 milyon dolarlık 
katkı sağlanacak.

Üretime 2020’de başlaması 
planlanan ve 80 bin metrekare açık, 
21 bin metrekare kapalı alana sahip 
olacak tesiste, Türkiye’de bir yılda 
ortaya çıkan yaklaşık 350 bin ton lastik 
atığın dörtte biri, nitelikli ham maddeye 
dönüştürülebilecek.

Geri dönüşüme tabi tutulacak lastikler, 
niteliklerine göre ayrıştırılarak, yüksek 
teknolojili entegre sistemlerde işlenecek. 
Böylece atıklar, yerli imkânlarla otomotiv 
yan sanayi, ayakkabı, konveyör gibi farklı 
sanayi kollarının ihtiyaç duyduğu nitelikli 
ham maddeye dönüştürülecek.

Kurulduğu günden itibaren sağlığa sağlıklı hizmeti kesintisiz sunma misyonuyla büyüyen, Türkiye’nin en köklü ve 
güçlü yerli ilaç firmaları arasında yer alan Santa Farma, 75’inci yılını kutluyor. Hem Türkiye’de hem de dünyada 
yenilikçi çözümlerle sağlığa erişimi artırmak hedefiyle ilerleyen şirket, yeni ve modern tesisi aracılığıyla dünyanın 
önde gelen ilaç firmalarının ürünlerinin Türkiye’de üretilmesini sağlamayı hedefliyor.

TÜRKIYE’NIN EN KÖKLÜ ILAÇ FIRMALARINDAN 
SANTA FARMA 75’INCI YILINI KUTLUYOR 

944 yılında kurulan, bugün 
10 ayrı terapötik kategoride 
ve bu kategorilerin altında 50 
ayrı pazarda toplam 73 ürünle 
faaliyet gösteren Türkiye’nin 

en köklü ilaç firması Santa Farma, 75’inci 
yaşını kutluyor. Şirketin 2019 yılında öncelikli 
hedefleri arasında hem yerel hem de 
küresel olma hedefi doğrultusunda mevcut 
ürün portföyünün değerlendirilmesi, yeni 
ürünlerle fark yaratmak, yeni coğrafyalara 
açılmak ve yerel deneyimlerini küresel 
ölçeğe taşımak bulunuyor. 

Yaptığı yatırımlar sonucunda yerli 
üretimde kendini stratejik ortak olarak 
konumlandıran Santa Farma, son teknoloji 
ürünü araçlarla donatılan üretim tesisi ve 
titiz yaklaşım sergileyen ekibiyle, Türkiye ilaç 
üretim sektöründe fark yaratan firmalarla 
ortaklık yapıyor. Şirketin hedefi, yeni ve 
modern tesisi aracılığıyla dünyanın önde 
gelen ilaç firmalarının ürünlerinin Türkiye’de 
üretilmesini sağlamak.

İhracat alanında kendisini yeni pazarlara 
taşıyan iş ortağı sayısını da hızla artıran 
şirketin, 80’inci yaşını kutlayacağı 2024 yılı 
için belirlediği hedeflerin başında ise Türk 
ilaç şirketleri arasında ihracat şampiyonu 
olmak geliyor. Diğer şampiyonluk alanı ise 
ilaç sektöründe Türkiye’nin en beğenilen ilaç 
şirketi konumuna gelmek. Santa Farma, 75’inci 
yılı ile hızlandırdığı kültürel dönüşümüyle 
2024’e doğru ilerlerken, kurumsallaşma ile aile 
firması dengesini optimum şekilde koruyan, 
çalışanları için önde gelen bir işveren markası 
olmak için çalışmalarını sürdürüyor.  

TEK VARDIYADA 150 MILYON KUTU  
ÜRETIM KAPASITESI
Şirketin 2015 yılı sonunda 150 milyon Avro'nun 
üzerinde bir yatırımla hizmete açılan üretim 
tesisi, tek vardiyada 150 milyon kutu üretim 
kapasitesine sahip. Haziran 2015’te T.C. Sağlık 
Bakanlığı'ndan üretim izni ve GMP (İyi Üretim 

Koşulları) onay belgesini alan şirket, 2016 
yılında da EU-GMP (Avrupa Birliği İyi Üretim 
Koşullarına Uygunluk) sertifikasını ve Temmuz 
2017’de ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve 
OHSAS 18001:2007 belgelerini aldı.

 Yaklaşık 3 bin metrekarelik dört kat 
üzerine kurulu bir alanda faaliyet gösteren 
Santa Farma Ar-Ge merkezinde ise tam 
zamanlı 45 kişi çalışıyor. Önceki yıla göre 
Ar-Ge’ye yaklaşık yüzde 21 daha fazla 

yatırım yapan ve 2018 yılında cirosunun 
yaklaşık yüzde 2’sini Ar-Ge faaliyetlerine 
ayıran Santa Farma, Ar-Ge çalışmalarıyla 
toplum ihtiyaçlarına cevap verebilecek, ülke 
ekonomisine katkıda bulunabilecek stratejik 
ürünler geliştirmeyi hedefliyor. 

“TEMEL DEĞERIMIZ: SAĞLIĞA SAĞLIKLI HIZMET”
İlaç sektörünün yenilik ve farklılık dinamikleri 
üzerine kurulu olduğunu ve ülke ekonomisi 
açısından da son derece stratejik bir sektör 
olduğunu belirten Santa Farma Yönetim 
Kurulu Başkanı ve CEO’su Erol Kiresepi; 
“Herhangi bir terapötik alanda ilk jenerik 
olabilmek, sektörümüz ve ülkemiz için çok 
değerli. İlaç sektöründe ülkemizi gelişmiş 
ülkeler seviyesine çıkarabilmek için Ar-Ge 
ve inovasyona daha fazla önem vermemizin 
gerekliliği kaçınılmazdır. Santa Farma olarak, 
Türkiye’nin küresel bir ilaç Ar-Ge ve üretim 
merkezi olma hedefine yönelik bir vizyon 
ortaya koyduk. Tüm yatırım ve hamlelerimizi 
buna göre planladık. Dilovası GEBKİM OSB’de 
80 bin metrekare alana yayılmış üretim tesisi 
ve Ar-Ge merkezi yatırımımızın arkasında da bu 
yatıyor. İhracata dayalı büyüme stratejimizin 
en önemli parçalarından biri, bu büyük 
yatırımları hayata geçirmekti” dedi.

1

YAHYA ERTEM
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PFIZER TÜRKIYE, BU YIL DA TÜRKIYE'NIN 
EN GÖZDE ILAÇ ŞIRKETI

Bu yıl, 15 Ekim – 25 Mart tarihleri arasında 
gerçekleştirilen ve Realta Danışmanlık ve 
3İK ile Pinaps Grup ortaklığında yürütülen 
“En Gözde Şirketler” araştırmasına 116 
üniversiteden 48 bini aşkın öğrenci katıldı. 
Pfizer Türkiye, sıralamada 31’inci sırada 
yer aldı. Pfizer Türkiye İnsan Kaynakları 
Lideri Serra Uluışık konuyla ilgili yaptığı 
açıklamada, Pfizer Türkiye’nin uygulamaları 
ile pek çok şirkete öncü olduğunu söyleyerek, 
“Rotasyonla lider yetiştirme anlayışımızdan 
uluslararası kariyer fırsatlarımıza, 
esnek ve keyifli çalışma ortamımızdan 
çalışanlarımızın daha sağlıklı, aktif, mutlu 
bir yaşam sürmesini hedeflediğimiz 'İyiSen' 
programımıza kadar tüm vizyoner ve öncü 
yaklaşımlarımızla gurur duyuyoruz.

İşveren markamızın değerine değer katan 
tüm bu özelliklerimizin ve uygulamalarımızın, 
bize böyle önemli bir ödül getirmesinden 
mutluluk duyuyoruz. Tüm üniversite 

öğrencilerine, bu yıl da bizi ilaç sektörünün 
birincisi olarak seçtikleri için Pfizer Türkiye 
çalışanları adına teşekkür ediyorum” dedi.

Bu yıl 11’inci kez gerçekleştirilen “En 
Gözde Şirketler” araştırması; “bir işveren 
olarak şirket algısı”, “rakiplerle kıyaslama”, 

“üniversitedeki işe alım çalışmalarının 
etkileri”, “10 yıllık trend analizleri”, “sektör 
benchmark’ları”, “en önemli iletişim kanalları” 
başlıklarını ele aldı. Şirketlerin işveren olarak 
algısını ölçen araştırmada çeşitli başlıklar 
altında 62 soru yer aldı.

Pfizer Türkiye, bu yıl da Realta Danışmanlık 3IK ve Pinaps Grup ortaklığında yürütülen, gençlerin 
gözünden “En Gözde Şirketler” araştırmasında “Türkiye’nin En Gözde Ilaç Şirketi” seçildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik 
Genel Müdürlüğü tarafından, verimlilik 
bilincinin ülke çapında yaygınlaştırılması, 
kurum ve kuruluşlar arasında bilgi ve 
tecrübe paylaşımın artırılması, verimlilik 
konusunda yürütülen projelerin 
kamuoyuna duyurulması, uygulanmış 
projelerin sağladığı yararların tanıtılması 
ve verimliliği artırma konusunda 
yürütülecek yeni projelerin teşvik 
edilmesini sağlamak amacıyla her yıl 
düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri 
Töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Mustafa Varank’ın da katılımı ile 
KOSGEB’de gerçekleşti. 

Verimlilik Proje Ödülleri kapsamında 
Polin Waterparks, “Endüstriyel Robotlu 
İş Merkezi” projesi ile KOBİ kategorisinde 
birincilik ödülüne layık görüldü. Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 
ödülü Polin Waterparks Yeni Alanlar 
Geliştirme Direktörü Özkan Sur ve Polin 
Waterparks Üretim Teknolojileri Müdürü 
Tolga Tezcan'a takdim etti. 

Özkan Sur, Polin Waterparks’ın 
bu proje ile Sanayi 4.0 dönüşümünde 
önemli bir aşama olan insansız fabrika 
hedefine bir adım daha yaklaştığını 
vurgularken; Tolga Tezcan ise, sanayi 
ve değer yaratan sektörlerde dijital 
dönüşümün kaçınılmaz olduğunu 
söyleyerek, bu ödülün değişim kültürü 
yaratma adına kendileri için bir kilometre 
taşı olduğunu belirtti.

POLIN’E VERIMLILIK ÖDÜLÜ
Polin Waterparks, Endüstriyel Robotlu Iş Merkezi projesi ile 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Proje Ödülleri 2018 
yılı KOBI kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Türkiye’de 31 yıldır faaliyet gösteren ve hem 
ürünleri hem de gerçekleştirdiği projelerle 
Türk tüketicilerin yaşamlarını iyileştiren 
dünyanın ve Türkiye’nin en büyük temizlik 
ve kişisel bakım ürünleri şirketlerinden P&G, 
Gebze’de yeni bir Ar-Ge merkezi kurdu. 
Gebze Geliştirme Merkezi adı verilen merkez, 
“Avrupa’nın en yeni Ar-Ge merkezi” olarak 
tanımlanıyor. Merkezde, kumaş, bebek, ev ve 
kadın sağlığı ürünlerine yönelik çalışmalar 
gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen P&G 
Türkiye ve Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı 
Tankut Turnaoğlu, P&G olarak, Türkiye’de 
satılan ürünlerin yüzde 60’ını Gebze’de 
ürettiklerini anımsatarak, “Gebze Geliştirme 

Merkezi’nde üç ana odağımız olacak. Bunlar; 
tüketici verileri ile ürün geliştirme, Endüstri 
4.0 ile süreç gelişimi ve açık inovasyon ile 
tedarik zincirindeki paydaşlarla üretim 
lokalizasyonudur. Bu ana odaklar, merkezi, 
benzer Ar-Ge merkezlerinden ayıran en önemli 
özelliklerden biri” ifadelerini kullandı.

P&G olarak global anlamda Ar-Ge’ye yılda 
1,9 milyar dolardan fazla kaynak ayırdıklarına 
dikkat çeken Turnaoğlu, tüketicilerin 
ihtiyaçlarına yanıt verebilmek için dünya 
çapında tüm kategorilerde 40 bin aktif patente 
sahip olduklarını belirtti. 

“TÜRKIYE P&G, AVRUPA IÇIN  
EN ÖNEMLI BÜYÜME PAZARLARINDAN BIRI”
Ar-Ge Merkezi’nin doktora derecesine sahip 
pek çok yeni yetenek için de bir cazibe merkezi 
haline geleceğini ifade eden Turnaoğlu, 
Türkiye’nin barındırdığı potansiyel ile P&G'nin 
Avrupa için en önemli büyüme pazarlarından 
biri olduğuna da dikkati çekti. 

“Yerel tüketimin yüzde 60’ını karşılıyoruz 
ve kapasitemizin yüzde 20’sini ihraç ediyoruz” 
diyen Turnaoğlu, kurulan Ar-Ge merkezi ile 
kısa süre içinde Türkiye’nin bölgedeki rolünün 
daha da sağlamlaşacağını belirtti.

P&G, AVRUPA’NIN 
EN YENI AR-GE  
MERKEZINI 
TÜRKIYE’DE AÇTI

BASFI ILE BILIMI SEVDIREN BASF’YE, FELIS ÖDÜLÜ
dijital dünyadaki bu plana BASF’nin 
okullarda yürüttüğü “81 ilde 81 Kimya 
Laboratuvarı” projesi de entegre edildi.

BASF’nin sahiplendiği “inovasyon” 
ve “eğitim” kavramları konusundaki 
bilinirliği güçlendirmenin de amaçlandığı 
proje kapsamında, “Basfi ile Deneysel 
Bilim” kanalı, bir yıl içinde yaklaşık 150 bin 
aboneye ulaşırken, hazırlanan videolar         
2 milyondan fazla izlendi.

Yeni nesillerin eğitime odaklanan sosyal 
sorumluluk faaliyetleriyle daha çok çocuğu 
bilimle buluşturmayı ve gelecekte daha iyi bir 
dünyada yaşamamız için hizmet edecek bilim 
insanları yetiştirmeye katkıda bulunmayı 
amaçlayan BASF, kuruluşundan bu yana 
doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir 
iş yapış şeklini şirket işleyişinin merkezine 
koyuyor. “Sürdürülebilir bir gelecek için 
kimya yaratma” misyonu doğrultusunda 
çalışmalarını sürdüren BASF’nin yürüttüğü 
toplumsal sürdürülebilirlik projelerinin 
odağında çocuklar ve eğitim yer alıyor.

BASF, gençlere sosyal medya aracılığı ile 
kimyayı ve bilimi sevdirmek ve üniversite 
tercihi konusunda karar verme aşamasında 
olan öğrencileri bilimsel deney ve araştırma 
yöntemleri konusunda teşvik etmek amacıyla 
hayata geçirdiği “Basfi ile Deneysel Bilim” kanalı 
ile MediaCat Dergisi tarafından düzenlenen 
Felis Ödülleri kapsamında “dijital bölüm”de 
ödüle layık görüldü. Bu yıl 16 ana bölümde 
düzenlenen MediaCat Felis Ödülleri’ne ajans, 
reklam veren ve bireysel olmak üzere toplamda 
441 katılımcı, 3 bin 280 projeyle başvurdu.

Felis ödülü kazanan projede, gençlerin 
ilgisini çekebilmek ve sürdürülebilir hale 
getirmek için BASF markasından yola çıkarak 
Abaküs Kreatif Medya ile birlikte Basfi adında 
bir karakter yaratılırken, bilim tutkunu olan 
ve eğlenceli deneyler yapan bu karakter için 
“Basfi ile Deneysel Bilim” adında bir YouTube 
kanalı oluşturuldu. “Eğlenerek öğrenme” 
kavramını hayata geçirebilmek için haftalık 
deneylerin yanı sıra animasyonlar, interaktif 
içerikler ve ödüllü yarışmalar tasarlanırken, 
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SOCAR Türkiye’nin iştiraki, Türkiye’nin ilk ve tek 
entegre petrokimya tesisi Petkim, Ege İhracatçı 
Birlikleri tarafından düzenlenen “İhracatın Yıldızları 
Ödül Töreni”nde önceki yıllarda olduğu gibi bu sene 
de iki ödül birden aldı. Ege Bölgesi’nin en büyük 
ihracatçılarını tüm sektörler içinde ve kendi sektörleri 
içinde değerlendiren İhracatın Yıldızları Ödül 
Töreni’nde, 640 milyon dolarlık ihracat tutarı ile Ege 
Bölgesi’nin “En Fazla İhracat Gerçekleştiren Şirketi” 
ödülünü kazanan Petkim, aynı zamanda kimya 
sektöründe “En Fazla İhracat Gerçekleştiren Şirket” 
ödülünün de sahibi oldu. İzmir’de düzenlenen ödül 
töreninde, Petkim adına ödülleri Petkim Mali Genel 
Müdür Yardımcısı Rıza Bozoklar aldı.

Ödülleri Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle’nin elinden 
alan Petkim Mali Genel Müdür Yardımcısı Rıza 
Bozoklar, Petkim’in Ege Bölgesi’nde ekonominin 
öncüsü olduğuna dikkat çekti. Geçtiğimiz yıl 69 
ülkeye ihracat yaptıklarını dile getiren Bozoklar, 

“Türkiye’nin entegre tek petrokimya tesisi olarak, 
ihtiyaç ve talebe göre sürekli genişleyen, standardı 
yüksek, kaliteli ürün yelpazemizle hem Türkiye’de 
hem de dünyanın pek çok ülkesinde sanayicilerin 
ham madde ihtiyacını karşılıyoruz. Her yıl ihracat 
rekorları kıran Ege Bölgesi’nin, ekonomiye katkı 
sunan en önemli şirketlerinden biri olarak “En 
Büyük İhracatçı” unvanını sürdürmek, bizim için 
hem gurur verici hem de büyük bir motivasyon 
kaynağı” diye konuştu.  

STAR RAFINERI’YE INGILTERE’DEN ÖDÜL

SOCAR Türkiye’nin iştiraki STAR Rafineri, 
İngiltere’de International Finance Publications 
Ltd. tarafından yayınlanan seçkin finans ve iş 
analizi dergisi International Finance Dergisi’nin 
verdiği International Finance Awards ödüllerinde, 
“Finans” kategorisinde “Best Financial Project 

Management- En İyi Finansal Proje Yönetimi” 
ödülüne layık görüldü. Her yıl Avrupa, Asya, Orta 
Doğu ve Afrika’da 10 kategoride verilen prestijli 
ödül, 17 Ocak’ta Dubai’de düzenlenen törenle 
sahiplerine verildi. Ödülü, STAR Rafineri adına 
Finans Direktörü Betül Sarıkaya aldı.

STAR Rafineri Genel Müdürü Mesut İlter, 
yaptığı açıklamada, "Layık görüldüğümüz bu 
ödül, proje finansmanımızı beş yıl boyunca 
sözleşme kurallarına uygun, etkili ve başarılı 
yürütmemiz nedeniyle verildi. Yıllık 10 milyon 
ton ham petrol işleme kapasitesiyle, Türkiye’nin 
senelik yaklaşık 38 milyon ton petrol ürünü 
ihtiyacının yüzde 25'ini tek başına karşılayacak 
olan STAR Rafineri, dizel, jet yakıtı ve nafta 
gibi stratejik ürünlerin ithalatını azaltarak, 
cari açığın yılda yaklaşık 1,5 milyar dolar 
düşürülmesine katkı sağlayacak” dedi.

Petkim, 2018 yılında gerçekleştirdiği 640 milyon dolarlık ihracat 
tutarı ile Ege Ihracatçı Birlikleri üyeleri arasında “En Fazla 
Ihracat Gerçekleştiren Şirket” ödülüne layık görüldü. Petkim, 
aynı zamanda bölgenin “Kimya Sektöründe En Fazla Ihracat 
Gerçekleştiren Şirketi” ödülünün de sahibi oldu. 

EGE IHRACATÇI BIRLIKLERI’NDEN 
PETKIM’E ÇIFTE ÖDÜL

TÜPRAŞ’IN AR-GE  
PROJESINE TEK 
SEFERDE EN 
YÜKSEK TEŞVIK
Tüpraş, BAMBOO isimli Ar-Ge  
Projesi ile Avrupa’nın en 
önemli araştırma ve inovasyon 
programı Horizon 2020 Programı 
kapsamında, bir proje ile en yüksek 
teşvik miktarına hak kazanan 
Türk sanayi kuruluşu oldu. Enerji 
verimliliği ve çevresel etkisiyle öne 
çıkan proje, atık ısıdan elektrik 
üretilmesini sağlayacak. Toplam 
18,7 milyon Avro bütçeli BAMBOO 
projesi, dokuz ülkeden 19 farklı 
kuruluşun ortaklığıyla hayata 
geçirilecek.

Tüpraş’ın rafineri uzmanlığıyla 
enerji sistemleri konusunda 
Avrupa'nın önde gelen 
kuruluşlarının uzmanlığının 
birleştirileceği projede, rafinerideki 
atık ısı kaynağından elektrik 
üretimi sağlayan yenilikçi bir ORC 
sistemi geliştirilecek ve sistemin ilk 
kullanıcısı İzmir Rafinerisi olacak.

Proje kapsamında, Tüpraş 
İzmir Rafinerisi U-100 Hampetrol 
Ünitesi'nde “Organic Rankin Cycle 
(ORC)” teknolojisini temel alan bir 
enerji üretim tesisi kurulacak ve bu 
sayede atık ısıdan yaklaşık 1 MW'lık 
elektrik üretimi gerçekleştirilecek.

Tüpraş, proje sayesinde 
enerji verimliliğinin artırılması 
ve karbon emisyonlarının 
düşürülmesi yönünde de önemli 
bir adım atmış olacak.

İstanbul Kimyevi Madde ve Mamulleri İhracatçılar 
Birliği’nin (İKMİB) düzenlediği ödül gecesinde 
Toros Tarım, “2018’in Gübre İhracatı Birincisi” 
ödülünü aldı. Toros Tarım Yönetim Kurulu Başkanı 
Hakan Göral, “2018 yılında gübre ihracatımızı 
bir önceki yıla oranla yüzde 30 artırarak, Toros 
Tarım’ın tarihindeki en yüksek ihracat rakamına 
ulaştık” açıklamasında bulundu.

Hakan Göral, 2018 yılında ham madde 
fiyatlarındaki radikal artışa rağmen, pazardaki 
rekabet nedeniyle maliyet artışlarını, satış 
fiyatlarına çok sınırlı oranda yansıttıklarını ve 
maliyeti zorlar marjlarda çalıştıklarını belirterek, 
“Bu gelişmelere rağmen ihracat kanallarımızla 
birlikte bir denge kurabildik ve 2018 yılını, satış 
hedeflerimizi gerçekleştirerek tamamladık. 2017 
yılında ihracatımız 273 bin 95 ton seviyesinde 

gerçekleşirken, 2018 yılında yeni ihracat 
pazarlarının da eklenmesiyle yüzde 30 gibi kayda 
değer bir artış ile 353 bin 897 tona ulaştık” dedi.

Türkiye’nin toplam kurulu üretim kapasitesinin 
yüzde 38’ine sahip olduklarını da kaydeden 
Göral, “2018 yılında Ceyhan, Mersin ve Samsun 
fabrikalarımızda ortalama yüzde 86’lık bir kapasite 
kullanımıyla toplamda 1 milyon 603 bin 702 ton 
gübre ürettik. Bu aynı zamanda, 2017 yılına oranla 
hem kapasite hem de üretim miktarı açısından artış 
gösterdiğimiz anlamına geliyor” şeklinde konuştu.

“ÖNCELIĞIMIZ TÜRK ÇIFTÇISI OLACAKTIR”
Kapasite kullanım oranlarının çok yüksek 
olduğunu ve üretimin tamamına yakınını 
sattıklarını vurgulayan Hakan Göral, “2019 yılında 
ihracat oranımızı daha da artırmak isterken 
tabi ki, önceliğimiz her zaman Türk çiftçisi ve 
bayilerimiz olacaktır” ifadelerini kullandı.

HER BÖLGENIN IHTIYACINA UYGUN GÜBRE
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sertifikası alan 
ilk gübre Ar-Ge merkezini Mersin üretim tesisleri 
içerisinde açtıklarını hatırlatan Hakan Göral, uzun 
vadeli vizyonları için şu ifadeleri kullandı: “Ar-Ge 
merkezimizin Türk çiftçisinin ihtiyaç duyduğu 
gübreyi, bölgenin toprak ve iklim yapısına en 
uygun şekilde geliştirmemize hizmet etmesini ve 
ayrıca ihracat için de kaldıraç etkisi yaratmasını 
hedefliyoruz. Bu merkezimizi öncelikli olarak 
Türk tarımının, sonrasında da ihracat pazarlarının 
hizmetine sunmayı hedefliyoruz.”

TOROS TARIM’DAN 
AR-GE’DE IŞ BIRLIĞI

Sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine 
sahip nitelikli insan kaynağının, sanayi-
üniversite iş birliği çerçevesinde yetiştirilmesi 
ve araştırma altyapısı-sanayi iş birliğinin 
geliştirilmesi amacıyla başlatılan TÜBİTAK 
2244 Sanayi Doktora Programı’na destek veren 
Toros Tarım, iki farklı proje ile programdaki 
yerini aldı. Bitki besleme alanında Türkiye’nin 
ilk Ar-Ge merkezi olarak 2017 yılında Mersin’de 
faaliyete geçen Toros Tarım Ar-Ge Merkezi, 
TÜBİTAK’ın 2244 Sanayi Doktora Programı 
çağrısı kapsamında iki farklı proje için Ankara 
Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü ve 
Mersin Üniversitesi Kimya Bölümü ile ortak bir 
çalışma gerçekleştirdi. 

Toros Tarım yönetim ekibinin liderliğinde 
şirketin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen 
projeler, TÜBİTAK’a sunularak T.C. Sanayi ve 

Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TÜBİTAK 
Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın katılımlarıyla 
düzenlenen toplantıyla onaylandı. 

Kabul edilen iki proje kapsamında, her proje 
için üçer doktora öğrencisi desteklenecek ve 
Toros Tarım’ın ihtiyaçları doğrultusunda 84 ay 
boyunca üniversite destekli bilimsel araştırma 
ve geliştirme faaliyetleri sürdürülecek. Bu proje 
ile şirketin yetişmiş Ar-Ge personeli ihtiyacının 
karşılanmasına da katkı sağlanacak. Destek, 
yedi sene devam edecek.

Toros Tarım, TÜBITAK 
2244 Sanayi Doktora 
Programı kapsamında, 
yetişmiş Ar-Ge personeli 
ihtiyacına katkı sunmak 
adına, Ankara ve Mersin 
Üniversiteleri ile iş 
birliği yapacak.

Toros Tarım Yönetim 
Kurulu Başkanı  
Hakan Göral: “Ar-Ge 
merkezimizin Türk 
çiftçisinin ihtiyaç duyduğu 
gübreyi, bölgenin toprak 
ve iklim yapısına en uygun 
şekilde geliştirmemize 
hizmet etmesini ve ayrıca 
ihracat için de kaldıraç 
etkisi yaratmasını 
hedefliyoruz.”

TOROS TARIM, 2018’IN GÜBRE IHRACAT ŞAMPIYONU OLDU
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emur-Sen Konfederasyonu, 
18-19 Nisan tarihlerinde, 
“İşin Geleceği: Tehditler 
ve Fırsatlar” temasıyla, 
uluslararası bir 

konferansa imza attı. ILO’nun 100. 
yıl dönümünü vesilesiyle “insana 
yakışır iş” hedefine katkıda bulunmak 
amacıyla gerçekleştirilen organizasyona 
107 ülkeden 164 konfederasyon ve 
13 bölgeden önde gelen kurum ve 
kuruluşların temsilcileri katıldı.

Konferansa; Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri 
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli 
Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çalışma, 
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı 
Zehra Zümrüt Selçuk, Memur-Sen 
Onursal Başkanı Ahmet Gündoğdu, 
Devlet Personel Başkanı Enes Polat, 
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 
ATUC Genel Sekreteri Ruben Deloso 
Torres, Latin Amerika ve Karayipler 
Devlet Çalışanları Konfederasyonu 
(CLATE) Genel Başkanı Julio Durval 
Fuentes, Afrika Sendikalar Birliği 
Örgütü (OATUU) Genel Sekreteri 
Arezki Mezhoud, ILO Türkiye Direktörü 
Numan Özcan, Uluslararası İşverenler 
Örgütü (IOE) Başkanı Erol Kiresepi, 
Sri Lanka (NTUF) Genel Sekreteri 

ve Devlet Bakanı Suresh Vadivelu, 
Memur-Sen Yönetim Kurulu üyeleri, 
Memur-Sen’e bağlı sendikaların genel 
başkan ve genel başkan yardımcıları, 
il temsilcileri, Memur-Sen bünyesinde 
faaliyet gösteren komisyonlar ve 
milletvekilleri katıldı.

MEROL KIRESEPI, 
IŞIN GELECEĞI, 
TEHDITLER 
VE FIRSATLAR 
KONFERANSINDA 
KONUŞTU

Memur-Sen’in gerçekleştirdiği “Işin Geleceği: Tehditler ve Fırsatlar” konferansında konuşma yapan 
IEO Başkanı Erol Kiresepi, değişen çalışma ilişkileri ile beraber sadece şirketlerin değil, yasal 
düzenlemelerin de değişmesi gerektiğini vurguladı.

"GELECEĞIN IŞ GÜCÜ PIYASASI 
IÇIN MESLEKI BECERILER ÖĞRETEN 
SISTEMLERE IHTIYAÇ VAR"
Memur-Sen tarafından Genel Merkez 
binasında düzenlenen "İşin Geleceği, Tehditler 
ve Fırsatlar" konulu uluslararası konferansın 
konuşmacıları arasında yer alan Uluslararası 
İşverenler Örgütü (IEO) Başkanı Erol Kiresepi, 
çalışma yaşamının geleceğine dair yapılan 
olumsuz yorumların aksine sağlaması gereken 
mecburi değişikliklerin sosyal diyalog ve sosyal 
taraflar arasındaki etkileşimi daha önemli hale 
getireceğini söyleyerek, “İşveren ve işçi memur 
örgütleri olarak güncel kalmak istiyorsak, 
değişen çalışma ilişkilerine ayak uydurmak 
zorunda olduğumuz da bir gerçek. Sosyal 
taraflar olarak geçmişte paydaşlarımızın 
dışında kalan insanları örgütlemekte her 
zaman başarılı olamadık. Yeni iş biçimlerinin 
hızla gelişmesi bizlerin, yani işçi, memur ve 
işveren örgütlerinin faaliyetlerinde birtakım 
değişiklikleri tetikleyecektir. Bu değişiklikler 
bize, üye kazanmanın ötesinde faydalar 
taşıyacaktır” dedi.

Kiresepi, ekonominin büyümesinin, 
çalışanların gereken becerilerle 
donatılabilmesine bağlı olduğunu dile 
getirdi ve mesleki yeterlilik kazandırma 
mekanizmalarına önem verilmesi 
gerektiğini söyledi. 

Geleceğin iş gücü piyasası için mesleki 
beceriler öğreten sistemlere ihtiyaç 
duyulduğunu dile getiren Kiresepi, “Özellikle 
matematik, bilim, teknoloji ve mühendislik 
gibi temel yetkinliklerin yanı sıra yaratıcılık, 
esnek düşünme, kıyaslama, liderlik ve pratik 
zekâ gibi sosyal ve davranışsal becerilerin 
de düzgün bir şekilde öğretileceği sistemlere 
ihtiyacımız var. Accenture tarafından yapılan 
yeni araştırmaya göre, çalışanların yüzde 
65’inden fazlası, önümüzdeki 3-5 yıl içinde 
akıllı makinelerle çalışabilme becerilerini 
geliştirmelerinin önemli olduğunu 
düşünüyor” şeklinde konuştu.

Kiresepi, çalışanların yeni nesil iş 
hayatında zorlukları aşmasında işçi ve 
işveren sendikalarına görev düştüğünü 
vurgulayarak, “Sendikalar, eğitim ve 
öğretim sistemlerinin modernleşmesinde 
kilit rol oynayacaktır. Sosyal tarafların 
katılımı olmadığında, sistemler teknolojik 
değişikliklere zamanında ve yeterli şekilde 
cevap vermekte ve işgücü piyasasının 
ihtiyaçlarına uyum sağlamakta, ciddi 
sorunlar yaşayacaktır. Bugün ilkokula 
başlayan çocukların yüzde 65’inin 
eğitimlerinin sonunda, henüz mevcut 

olmayan yepyeni iş türlerinde çalışacakları 
düşünülürse, sistemlerin yeni meslekleri 
yaşatmaya daha açık ve elverişli olmasının 
gerekliliği de açıkça anlaşılmaktadır” dedi.

Çalışanların algısının her geçen 
gün değiştiğine dikkat çeken Kiresepi, 
konuşmasına şu şekilde devam etti:  
“Y kuşağının yüzde 60’ından fazlası yedi 
aylık bir çalışma süresinin işyerine sadakat 
için yeterli olduğunu düşünüyor.  Çalışma 
ilişkileri değiştikçe yalnızca şirketlerin 
değil, ayrıca yasal düzenlemelerin de 
değişmesi gerekmektedir. Yeni çalışma 
biçimlerine olumlu bir şekilde yasal 
düzenlemelerinde yer vermeyen ülkelerde, 
istihdam yaratma konusunda eksiklikler 
gözlenecek ya da istihdam, kayıt dışı 
sektöre kayacaktır. Yalnızca kalıcı işgücü 
piyasası adaptasyonunu sağlayan ülkeler, 
ileri düzeyde dijitalleşmiş ve küreselleşmiş 
piyasalarda ayakta kalabilecek ve kapsayıcı 
bir işgücü piyasası yaratabilecektir.”

Kiresepi, konuşmasının sonunda, 
sosyal koruma ile diğer kamu ve özel 
emeklilik programlarının, özellikle sürekli 
iş değiştirenler için daha destekleyici hale 
getirilmesinin önemini vurgulayarak, 
“Meslek içi ve meslekler arasındaki geçişler 
ile çalışma süreleri içi ve dışındaki dönemler 
arasındaki geçişkenliğin artması, bireylerin 
haklarını ve sosyal koruma programlarına 
erişimlerini etkileyebilecektir. Bu durum, 
bireylerin refahına gereken özenin 
verilmesi anlamını taşımaktadır. Sosyal 
korumanın ve diğer kamu ve özel emeklilik 
programlarının, özellikle sürekli iş 
değiştiren bireyler için daha destekleyici 
işlevlere kavuşturulması önemlidir” dedi.

Erol Kiresepi:
Y kuşağının yüzde 
60’ından fazlası 
yedi aylık bir çalışma 
süresinin işyerine 
sadakat için yeterli 
olduğunu düşünüyor. 
Çalışma ilişkileri 
değiştikçe yalnızca 
şirketlerin değil, 
ayrıca yasal 
düzenlemelerin de 
değişmesi gerekiyor.
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-10 Nisan 2019 
tarihlerinde Kocaeli 
Sanayi Odası ve Kontrol 
Medya ortaklığında, bu 
yıl ikincisi düzenlenen 

Proses Emniyeti Sempozyumu, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı ve Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan 
yetkili isimlerin, Türkiye sanayisinin 
önde gelen firmalarından 
yetkililerin ve çok sayıda misafirin 
katılımı ile Bilişim Vadisi’nde 
gerçekleşti. Kamu, sanayi, üniversite, 
Ar-Ge merkezleri, denetçiler ve 
belgelendirme kuruluşlarını bir 
araya getiren Proses Emniyeti 

Sempozyumu, iki gün boyunca 
yaklaşık 2 bin katılımcıyı ağırladı.

20’den fazla ismin konuşmacı 
olarak yer aldığı iki günlük 
sempozyumda, “SEVESO III Direktifi/
Büyük Endüstriyel Kazaların 
Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması 
Yönetmeliği”, “Basınçlı Ekipmanlar/
Kaplar” ve “Sanayide Dijital 
Dönüşüm, Proses Emniyeti” başlıkları 
altında yaralanma, ölüm, çevresel ve 
maddi hasarlarla sonuçlanan büyük 
endüstriyel kazaların önlenmesi ve 
etkilerinin azaltılması için yürürlüğe 
giren yeni yönetmeliklerin getirdiği 
yükümlülükler, şirketlerin izlemesi 
gereken yol haritası ve teknolojinin 

9PROSES EMNIYETI 
SEMPOZYUMU:
ŞIRKETLERIN 
ENDÜSTRIYEL KAZA 
SENARYOLARI 
HAZIR MI?

9-10 Nisan tarihleri arasında Bilişim Vadisi’nde düzenlenen Proses Emniyeti Sempozyumu, Büyük 
Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkındaki Yönetmelik’in beraberinde 
getirdiği yükümlülükleri, kazaların nasıl azaltılacağı ve şirketlerin kaza senaryolarının yeterli olup 
olmadığı konularını derinlemesine ele aldı.

hız kazanması ile beraber endüstride 
yaşanan dijitalleşme, global sanayinin 
nereye vardığı ve yerli endüstrinin 
nerede olduğu ve neler yapması 
gerektiği konuları detaylı şekilde 
masaya yatırıldı. 

SEVESO III Direktifi’ne Göre 
AB’deki ve Türkiye’deki Uygulamalar 
ve Denetimler, Proses Emniyetinde 
Dijital Dönüşüm, SEVESO III Direktifi’ne 
Göre Yeni Yönetmelik ve Sanayideki 
Uygulamaları, Basınçlı Ekipmanlar/
Kaplar ve SEVESO III Direktifi/ ATEX 
Direktifi Endüstriyel Uygulamalar 
başlıkları altında beş oturumda 
gerçekleşen sempozyumun açılışını, 
Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Bilişim 
Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar 
İbrahimcioğlu, Kocaeli Sanayi Odası 
Meclis Başkanı Hasan Tahsin Tuğrul 
ile Kocaeli Sanayi Odası Meclis Üyesi 
ve Proses Emniyeti Sempozyumu 
Düzenleme Kurulu Başkanı Hasan 
Şerefhan yaptı.

“PROSES EMNIYETI  
YÖNETMELIĞINDEN EN FAZLA  
KIMYA SEKTÖRÜ ETKILENIYOR”
Açılış esnasında açıklama yapan Kocaeli 
Valisi Hüseyin Aksoy, proses emniyeti ile 
ilgili güncellenen yönetmelikten en fazla 
etkilenen firmaların kimya sektöründen 
olduğuna dikkat çekerek, “Büyük 
kazalarla ilgili hem önleyici tedbirleri hem 
de kaza sonrası etkilerinin azaltılmasını 
kapsayan proses emniyeti konusunun bu 
sempozyumda ele alınması hem bölgemiz 
hem de ülkemizdeki sanayiciler açısından 
büyük önem taşımaktadır. Proses 
Emniyeti Sempozyumu kapsamında 
Türkiye’de bu konudaki çalışmaların en 
güncel hali tüm ilgili taraflarla birlikte 
tartışılacak” açıklamasını yaptı. 

“DIŞ TICARET HACMININ 
BEŞTE BIRI KOCAELI’DE”
Kocaeli Sanayi Odası Meclis Başkanı 
Hasan Tahsin Tuğrul ise, “Türkiye ve 
dünyadaki iş kazaları istatistiklerini 

HASAN TAHSIN TUĞRUL

HÜSEYIN AKSOY
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doğrultusunda geliştirdiği hizmetler 
içinde proses ve iş güvenliği 
anlamında bilgisini ve tecrübesini 
yansıtacak bir eğitim kuruluşu 
misyonuyla da sektörümüzde var 
olduğunu göstermektedir” dedi. 

Tehlikeli Proses 
Ekipmanlarının Kestirimci Bakım 
ile Güvenilirliklerinin Artırılması 
başlığında sunum gerçekleştiren 
DYO Proses Güvenliği ve Mekanik 
Bakım Ekip Lideri Özgür Özgün, 
DYO firmasının proses emniyetine 
ve güvenlik sistemine dair sahadaki 
çalışmalarından örnekler verdi. 

“SEMPOZYUMDAKI 
PAYLAŞIMLAR CIDDI BIR HAVUZ 
OLUŞTURACAKTIR”
Konuşmasının sonrasında 
dergimiz için sempozyumu 
değerlendiren Özgün, DYO olarak, 
sempozyumu ilk günden bu yana 
desteklerini söyleyerek, şöyle 
devam etti: “Sempozyumda 
sunum gerçekleştiren firmaların 
hem kendi problemlerine hem 
de sektörün içinde bulunduğu 
proses emniyeti problemlerine 
nasıl yaklaştığını ve bunlar için 
ne gibi çözümler ürettiklerini 
görmek Türkiye sanayisi adına çok 
değerli. Çünkü her firmanın kendi 
dinamiklerinden kaynaklı farklı 
sorun ve çözüm önerileri var. Tüm 
bunların paylaşılmasının da günün 
sonunda, sektör için ciddi bir havuz 
oluşturacağı kanaatindeyim.

Diğer yandan proses emniyeti 
alanında hem uzun hem de kısa 
vadede önemli sonuçlar elde 
edileceğini düşünüyorum çünkü 
buradaki temel mevzu, varlığı 
korumakla alakalı. Hem insana hem 
doğaya zarar vermemek hem de 
tesislerin güvenli şekilde çalışmasını 
sağlamak lazım. Ayrıca normal bir 
üretim verimliliğine de katkı sunuyor.”

“YÖNETMELIK, IŞLETMELERE 
YÜKLÜ BIR MALIYET ÇIKARIYOR”
Sempozyum boyunca konuşmacılar, 
SEVESO Direktifi’nin yürürlüğe 
konmasına neden olan olayları 
ve gelişmeleri aktararak, bu 
yönetmeliğin neden revize edildiğini 
ve bunun beraberinde neler 

getireceğini aktardılar. SEVESO 
III Direktifi’nin 2015 Haziran’ında 
AB’de yürürlüğe girmesi sonrasında 
Türkiye’nin bu yeni direktife 
uyumlaştırma çabaları aktarıldı. 
Yönetmeliğin çevre ve iş sağlığının 
korunması noktalarında AB 
Müzakereleri’ne paralel hale 
getirildiğine dikkat çekildi, emniyet 
kültürünün öneminden bahsedildi. 

Sempozyumun 
konuşmacılarından da olan Özlem 
Akademi’nin Kurucusu Özlem 
Özdilek Özkılıç, konuyla alakalı 
yaptığı değerlendirmede, proses 
emniyetinin daha önce bu denli 
geniş bir çapta ele alınmamasından 
dolayı bu sempozyumun çok değerli 
olduğuna dikkat çekerek, dünyada 
gittikçe üzerine düşülen proses 
emniyeti konusunun sadece kimya 
sektörünü değil, tüm sektörleri aynı 
oranda ilgilendirdiğini ifade etti.

Yönetmeliğin 1 Temmuz 
2020 yılında yürürlüğe gireceğini 
hatırlatan Özdilek, “AB’deki 
ile kıyasladığımızda, SEVESO 
III Direktifi’ni, henüz birebir 
uyumlaştırmış değiliz. Bakanlık 
da uyumlaştırdık derken, bizim 
uygulayabileceğimiz bir model 
oluşturduklarını belirtiyor. 

Proses emniyeti ile alakalı olarak 
yayınlanan ATEX Direktifi ve Büyük 
Endüstriyel Kazaların Önlenmesi 
Hakkındaki Yönetmelik, firmalar 
adına son derece önemli. Bu iki 
yönetmelik ciddi yatırımlar isteyen 
yönetmelikler. Bu yeni yönetmeliklerle 
birlikte devreye sıkı bir denetleme 
mekanizması da girecek. Eskiden 
Bakanlık, kağıt bazlı analizler yaparak 
süreci gerçekleştiriyordu, şimdi ise 
sahada da denetim yapılacak ve 
saha analizleri ile kağıt üzerindeki 
analizlerin birbirine uygunluğu 
aranacak. Bu, çok önemli bir kıstas. 
Çünkü bu yükümlülüklerin yerine 
getirilmemesi beraberinde yüklü 
cezaları getirecek. Ancak dediğim 
gibi, sürecin işletmeler nezdinde 
vücut bulması ve canlıya geçmesi 
büyük yatırımlar gerektiriyor. 
Burada firmaların yapması gereken, 
kendilerine finansal kredi sağlayacak 
çözüm yolları ve destek teşvikleri 
bulmak” açıklamasında bulundu. 

karşılaştırdığımızda ülkemizin Avrupa 
ve dünyada ilk sıralarda; ölümlü iş 
kazalarında ise maalesef, Avrupa’da 
birinci sırada yer aldığını görüyoruz. Bu 
kötü olayların yaşanmaması amacı ile 
ilgili Bakanlıklar tarafından çıkarılan 
mevzuatları Oda olarak destekliyor 
ve bu konuda sanayicilerimize 
almaları gereken önlemleri aktarmak 
üzere eğitimler düzenliyoruz. Proses 
Emniyeti Sempozyumu ile küçük 
büyük tüm sanayicilerimizdeki bilgi 
birikimini artırmayı hedefliyoruz” 
şeklinde konuştu. 

Otomotiv sektörünün yüzde 
36’sını, kimya sektörünün yüzde 
27’sini, metal sektörünün yüzde 
19’unu ve imalat sanayinin de 
yüzde 13’ünü temsil ettiklerini ve 
Türkiye’nin dış ticaret hacminin beşte 
birinin Kocaeli’de gerçekleştiğini 
vurgulayan Tuğrul, SEVESO 
eğitimlerini önemsediklerini ve 
üyelerine indirimli danışmanlık 
hizmeti sağladıklarını ve bakanlık ile 
tüm süreçlerde koordinasyon içinde 
çalıştıklarını sözlerine ekledi.

“1,5 MILYON TL’LIK YATIRIM IÇIN 
TEŞVIK BEKLIYORUZ”
Proses Emniyeti Sempozyumu ve 
Sergisi Düzenleme Kurulu Başkanı 
Hasan Şerefhan, güncellenen 
‘Büyük Endüstriyel Kazaların 
Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması 
Hakkındaki Yönetmelik’ ile birlikte 
şirketlerin güvenlik raporlarını 
ve büyük kaza önleme politika 
belgelerini hazırlamalarının şart 
olduğunu söyledi. Şirketlerin 
olası büyük endüstriyel kaza 
tehlikelerini belirleyerek senaryolar 
oluşturmaları gerektiğini aktaran 
Şerefhan, olası kaza durumlarında 
nasıl hareket edilmesi gerektiğini 
gösteren acil durum müdahale 

planlarını da yapmaları 
gerektiğini vurguladı.

Sanayicilerin önünde duran 
1-1,5 milyon TL düzeyindeki 
yatırımlar için teşvik desteği 
almalarının önemine vurgu 
yapan Şerefhan, yönetmelikten 
etkilenecek firmalara destek 
önceliği sağlanmasının son derece 
önemli olduğunun altını çizdi. 

İkinci günün sonunda 
sempozyumu da değerlendiren 
Şerefhan, sempozyumun son 
derece başarılı ve yoğun katılımla 
geçtiğini, ziyaretçilerin içerik 
ve sunumlardan son derece 
memnun kaldığını ifade etti. 

Sempozyumda ile proses 
emniyetinin; gelişen, değişen 
olaylar ve teknolojik gelişmeler 
çerçevesinde sanayici için daha 
uygun hale getirilmesi ve bu 
konuda sanayicinin ne kadar 
daha duyarlı olması gerektiğine 
vurgu yapma amacında 
olduklarını söyleyen Şerefhan, 
“Güvenlik, bir kültür meselesi. 
Biz, bu kültürü sanayinin içine ne 
kadar entegre edersek, sanayici, 
proses emniyeti anlamında 
kendini o kadar güvende 
hisseder” dedi ve sonraki yıllarda 
da sempozyumun tüm sanayici 
ve katılımcılar için daha etkin ve 
yararlı olması adına en verimli 
şekilde çalışmalarına devam 
edeceklerini aktardı.  

Sempozyumun önemli 
destekçilerinden olan KİPLAS’a 
dair de değerlendirmede bulunan 
Şerefhan, “Sanayicilere yönelik 
çalışmaları ve eğitimleri ile 
sektörde farkındalık oluşturmaya 
çalışan KİPLAS, bu etkinliğe de 
son derece ciddi bir şekilde çalıştı, 
destekledi ve yaptığı çalışmalarla 
bu etkinliğin içerisinde kendisinin 
var olması gerektiğini yönetim 
olarak da vurguladı. KİPLAS’ın bu 
tür organizasyonların içinde daha 
fazla yer edinmesi arzusundayız; 
çünkü KİPLAS, kimya sektöründe 
önemli bir organizasyon olarak 
işletme ve işveren problemlerini 
çok geniş bir açılım ile gündemine 
almakta ve sorunları çözmektedir.

Ancak KİPLAS, yeni vizyonu 

HASAN ŞEREFHAN ÖZGÜR ÖZGÜN

Özlem Özdilek Özkılıç: 
Proses emniyeti ile 
alakalı olarak yayınlanan 
ATEX Direktifi ve Büyük 
Endüstriyel Kazaların 
Önlenmesi Hakkındaki 
Yönetmelik, firmalar 
adına son derece önemli. 
Bu iki yönetmelik ciddi 
yatırımlar isteyen 
yönetmelikler. Bu 
yeni yönetmeliklerle 
birlikte devreye sıkı bir 
denetleme mekanizması 
da girecek. 

Sempozyum ile proses emniyetinin; gelişen, değişen olaylar ve 
teknolojik gelişmeler çerçevesinde sanayici için daha uygun 
hale getirilmesi ve bu konuda sanayicinin daha duyarlı olması 
gerektiğine vurgu yapma amacında olduklarını söyleyen 
Hasan Şerefhan, “Güvenlik, bir kültür meselesi. Biz, bu kültürü 
sanayinin içine ne kadar entegre edersek, sanayici, proses 
emniyeti anlamında kendini o kadar güvende hisseder” dedi.
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ürkiye’nin en köklü ve 
güçlü yerli ilaç firmaları 
arasında yer alan Santa 
Farma’nın Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Uluslararası 

İşverenler Teşkilatı (IOE) Başkanı Erol 
Kiresepi, 10 Aralık’ta Fas’ın Marakeş 
kentinde yapılan Hükümetlerarası Göç 
Konferansı’nda yaptığı konuşmada 
iş dünyası ve hükümetlerin göç 
sorununun çözümünde ortak atması 
gereken adımlara vurgu yaptı. 

“Güvenli, Kontrollü ve Düzenli 
Göç için Küresel İlkeler Sözleşmesi”ni 
(GCM) kabulü amacıyla düzenlenen 
Hükümetlerarası Konferans’a 
uluslararası temsil örgütlerinden  
2 bin 500 kişi katıldı. Konferansın  
10 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilen 
açılış oturumunda Birleşmiş Milletler 
(BM) Genel Sekreteri António Guterres, 
BM Genel Kurulu Başkanı María 
Fernanda Espinosa Garcés, OneChild 
Kurucusu Cheryl Perrera da birer 
konuşma gerçekleştirdi. 

Konuşmasına “göç” gibi hassas 
ve karmaşık bir konuda bile geniş bir 
diyalog çerçevesinde somut çıktılar 
elde edilmesine olanak sağlayan 
hükümetlere teşekkür ederek 
başlayan Kiresepi, “göç” olgusunun iş 
dünyası açısından beceri eksikliklerini 
doldurmak, sosyal istikrarı sağlamak 
ve en savunmasız durumdaki göçmen 
işçilerin korunması olmak üzere üç farklı 
boyutu olduğunu vurguladı. Kiresepi, 
dünyadaki hızlı değişim karşısında 
beceri eksikliklerinin giderek artış 
göstereceğini, bu sorunla mücadele 
edebilmek için KOBİ’ler başta olmak 
üzere, özel sektörün daha fazla yurt 
dışından yetkin işgücü ve beceri 
transferine ihtiyaç duyduğunu, göç 
konusunda getirilen aşırı sınırlayıcı 
politikaların büyüme hedeflerine 
darbe vuracağını ifade etti. Konferans 
kapsamında kabul edilecek GCM’nin, 
bu yeni gerçekliğe uyum sağlamada ve 
sorunların çözümünde önemli bir adım 
olduğunu, çalışanlar için iyi işleyen 

TIOE BAŞKANI EROL KIRESEPI 

“GÖÇ SORUNUNUN 
ÇÖZÜMÜ IÇIN DAHA 
FAZLA IŞ BIRLIĞI 
YAPILMALI” 

Dünya işverenlerini temsil eden IOE’nin ilk Türk Başkanı Erol Kiresepi, Fas’ın Marakeş kentinde  
10 Aralık’ta düzenlenen Hükümetlerarası Göç Konferansı’nda, 193 üye ülkenin liderlerine hitap etti. 
Konferansta “Güvenli, Kontrollü ve Düzenli Göç için Küresel Ilkeler Sözleşmesi” (GCM), kabul edildi.

hukuki güvencelerin düzensiz ve kanuna 
aykırı uygulamaların azaltılmasında 
önemli rolü olacağını vurguladı.

“HÜKÜMETLERIN ÖZEL SEKTÖRE 
IHTIYACI VAR”
Erol Kiresepi, özel sektörün GCM 
sürecinde temsili konusunda Genel 
Kurul’a şöyle seslendi: “Gelin, açık 
konuşalım. Bu konunun önemi ve 
karmaşıklığı göz önüne alındığında, 
iş dünyası, göç konusunu bireysel 
olarak değil, örgütlü bir şekilde ele 
almak istiyor. IOE, neredeyse 100 
yıldır etkin bir şekilde iş dünyasını ve 
özel sektörü temsil etme konusunda 
öncü rol üstlenmiştir. 2016 yılında, iyi 
işleyen göç politikaları için dinamik bir 
şirketler ağı kurduk. Ama göç alanında 
daha fazlasını yapabiliriz ve yapmalıyız. 
Becerilerin sınırlar arasında daha kolay 
transferi için özel sektör daha geniş 
yasal düzenlemelere ihtiyaç duymakta, 
hükümetler ise göç politikalarının daha 
iyi şekilde oluşturulması için özel sektöre 
ihtiyaç duymaktadır. Bu noktada, doğru 
işverenlerle iş birliği yapılması büyük 
fark yaratacaktır. BM’nin de konuyla 
ilgili olarak en fazla temsiliyet gücü 
olan ve ülkelerdeki gerçeklikleri en iyi 
şekilde takip eden işveren kuruluşları ile 
etkileşimde bulunması zorunludur.” 

Erol Kiresepi, IOE ve üyelerinin, GCM 
mekanizmasını tam olarak uygulamak 
için iş birliği yapılacak en uygun 
kuruluşlar olduğuna vurgu yaparak, 
IOE’nin, BM Genel Sekreteri’nin de 
desteğiyle, özel sektörün bu alanda 
etkinliğini artırmak için çabalarını daha 
da geliştireceğini, Marakeş’te başlayan 
bu iş birliğini güçlendirmeyi umut 
ettiklerini dile getirdi. 

Erol Kiresepi, Fas Krallığı’nın ev 
sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlik 
süresince bir dizi temasta da bulundu. 
Kiresepi, IOE Başkanı sıfatıyla, 10 Aralık’ta 
BM Genel Sekreteri António Guterres ile 
bir araya geldi. İkili, göç konusu başta 
olmak üzere gündemdeki konularda iş 
birliğinin geliştirilmesi imkânları üzerinde 
durdu. Kiresepi aynı gün Uluslararası 
Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü 
António Vitorino ile buluştu. Uluslararası 
İşverenler Teşkilatı ile Uluslararası Göç 
Örgütü arasında göç ve göçmenlerin 
istihdamı konularında yakın iş birliğinin 
devamı yönünde mesajların verildiği 

görüşmede işverenlerin işgücü göç 
politikaları üzerinde oynadığı etkin role 
vurgu yapıldı. 

Kiresepi, göç konusunda pratik, 
sorumlu ve gerçekçi bir bakış açısı için, 
BM genelinde gelecekteki iş birliği ve 
katılımı tartışmak üzere BM Genel Kurulu 
Başkanı María Fernanda Espinosa Garcés 
ile de bir araya geldi. 

Kiresepi, iki gün süren konferans 
süresince; Kolombiya Dışişleri Bakanı 
Carlos Holmes Trujillo, Fransa Avrupa 
Birliği ve Dışişlerinden Sorumlu Devlet 
Bakanı Jean-Baptiste Lemoyne, 
Hollanda Göç Bakanı Mark Harbers, 
Birleşik Arap Emirlikleri İnsan Kaynakları 
Bakanı Nasser Bin Thani al Hamli,  Katar 
İdari Kalkınma, Çalışma ve Sosyal 
İşler Bakanı Yousuf Mohammed A. 
Fakhroo, Danimarka Kalkınma Alanında 

İşbirliği  Bakanlığı Müsteşarı Martin Bille 
Hermann, BM Meksika Büyükelçisi Juan 
José Gómez Camacho  ile de bir araya 
gelerek temaslarda bulundu.

“GÜVENLI, KONTROLLÜ VE DÜZENLI 
GÖÇ IÇIN KÜRESEL ILKELER 
SÖZLEŞMESI” KABUL EDILDI 
BM Hükümetlerarası Göç Konferansı'nda, 
Güvenli, Kontrollü ve Düzenli Göç için 
Küresel İlkeler Sözleşmesi, ülkelerin 
çoğunluğunun oyuyla kabul edildi. 
Sözleşme, insan kaçakçılığı ve göçmen 
ölümleri gibi trajik durumların önüne 
geçilmesi ve göçün hem düzenli 
hem de güvenli hale getirilmesine 
yönelik bir niyet beyanı niteliğinde. 
Yasal bağlayıcılığı olmayan sözleşme, 
göçmenlerle ilgili kural ve düzenlemeleri 
belirlemeyi hedefliyor. 
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abancı Üniversitesi 
Kurumsal Yönetim 
Forumu’nun 2010’dan beri 
Türkiye ayağını yürüttüğü, 
dünyanın en büyük 

kurumsal çevre raporlama platformu 
olan CDP’nin (Carbon Disclosure Project-
Karbon Açıklama Projesi), 2018 yılı 
Türkiye sonuçları, 27 Mart Çarşamba 
günü Zorlu PSM’de gerçekleşen “CDP 
Türkiye İklim Değişikliği Konferansı”nda 
kamuoyuna duyuruldu.

Konferansın açılış konuşmalarını 
TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski ve 
CDP Avrupa Direktörü Steven Tebbe 
gerçekleştirdi.

“DÜŞÜK KARBONLU EKONOMI, 
TÜRKIYE IÇIN KRITIK ÖNCELIK”
Simone Kaslowski, konferansın açılış 
konuşmasında iklim değişikliğinin 
ekonomik ve sektörel tartışmaların 
odağında olduğunu ve şirketlerin 
sürdürülebilirliklerini devam ettirmek için 
iklim bağlantılı riskleri şeffaf bir şekilde 
tanımlamaları ve buna yönelik tedbirler 
geliştirmeleri gerektiğini kaydetti.

Kaslowski, “Ülkemiz hem iklim 

değişikliğinden en fazla etkilenecek 
bölgelerden birinde yer alıyor hem de 
genel kanının aksine doğal kaynakları 
oldukça sınırlı. Bütün bunlar, düşük 
karbonlu kalkınmanın bizim için kritik bir 
öncelik olduğunu gösteriyor. Doğrusal 
üretim ve tüketim üzerine kurguladığımız 
iş modellerimizi değiştirmeli; sektörel 
politikalarımızı ve stratejilerimizi 
oluştururken bu temel kısıtları dikkate 
almalıyız” dedi.

“TÜRKIYE'DEKI ŞIRKETLER, IKLIM 
DEĞIŞIKLIĞI KONULARINDA AVRUPALI 
ŞIRKETLERI TAKIP ETMELI’’
CDP Avrupa Direktörü Steven Tebbe 
ise konuşmasında önümüzdeki 10 
yılın sürdürülebilir ekonomiye geçiş 
süreci için hayati önem taşıdığını, 
şirketlerin ise bu geçişin merkezinde yer 
aldığını vurguladı. Tebbe, “Geleceğin iş 
modellerini test etmeye yarayan senaryo 
analizi yöntemi artık bir piyasa normu 
olarak kabul görmeye başladı. Şirketler 
daha hızlı aksiyon almalı ve daha cesur 
adımlar atmalı. Dünyada hâlâ pek çok 
şirket, sera gazı emisyonlarını azaltmaya 
yönelik hedefler belirlemiş değil; 

SCDP TÜRKIYE 
2018 IKLIM 
DEĞIŞIKLIĞI 
KONFERANSI 
YAPILDI

CDP’nin 27 Mart Çarşamba günü Zorlu PSM’de gerçekleştirdiği “CDP Türkiye Iklim Değişikliği 
Konferansı”, iklim değişikliğinin ekonomik ve sektörel yansımalarını ortaya koydu ve şirketlerin 
sürdürülebilir politikalarına devam edebilmek için almaları gereken tedbirleri gösterdi.

belirlemiş olanlar ise bu hedeflerin 
bilim temelli olduğuna emin olmalılar” 
dedi ve Türkiye'deki şirketlerin, iklim 
değişikliği konularında da Avrupalı 
şirketleri takip etmesinin gerekli 
olduğunun altını çizdi.

Etkinliğin ana konuşmacısı olan EBRD 
(European Bank for Reconstruction and 
Development – Avrupa İmar ve Kalkınma 
Bankası) Enerji Verimliliği ve İklim 
Değişikliği Başkan Yardımcısı Gianpiero 
Nacci, iklim değişikliği konusunda,  
“Mevcut durumu korumaya çalışan ve 
değişime ayak uyduramayan iş modelleri, 
önümüzdeki dönemlerde işletmelere 
değer katamayacak ve bu, işletmeleri 
başarısızlığa sürükleyecektir” dedi.

Ardından Deloitte Sürdürülebilirlik 
Hizmetleri Ortağı ve TCFD (Task 
Force for Climate-related Financial 
Disclosures – İklimle İlişkili Finansal 
Beyanlar Görev Gücü) Üyesi Eric 
Dugelay bir konuşma yaptı. Dugelay, 
“TCFD, Türkiye’deki şirketlerin iklim 
değişikliğinden kaynaklanan risklerini 
yönetmelerinde etkili bir araç olarak 
kullanılabilir. Böylelikle yatırımcılar 
da Türkiye’deki şirketlerle ilgili daha 
fazla bilgiye erişebilecek ve daha 
doğru yatırım kararları alabilecekler” 
değerlendirmesini yaptı.

Sabancı Üniversitesi Kurumsal 
Yönetim Forumu/ CDP Türkiye 
Projeler Yöneticisi Mirhan Köroğlu 
Göğüş de CDP İklim Değişikliği 
ve Su Programı 2018 Türkiye, 
sonuçlarını sundu. Mirhan Köroğlu 
Göğüş, konuşmasında CDP’nin 2018 
yılında, dünyada iklim değişikliği 
konusundaki gelişmelere ayak 
uydurmak amacıyla büyük bir 
değişim geçirdiğini belirtti.

CDP TÜRKIYE 2018 IKLIM DEĞIŞIKLIĞI 
RAPORUNA GÖRE:
Türkiye’den CDP’ye yanıt veren 
şirketlerin yüzde 93’ü, iklimle bağlantılı 
riskleri tanımlarken, bu risklerin iş 
faaliyetleri üzerinde finansal ve stratejik 
etkiler yaratabilecek güçte olduğunu 
vurguluyor. CDP’ye yanıt veren 
şirketlerin neredeyse tümü (yüzde 95’i) 
şirketlerinde iklim değişikliği konusunun 
yönetim kurulları seviyesinde ele 
alındığını belirtiyor.

Türkiye’den yanıt veren şirketlerin 
yüzde 88’i suyla ilgili konuları uzun 
dönemli stratejik iş planlarına entegre 
ettiklerini belirtti. Yanıt veren şirketlerin 
yüzde 96’sı da su risklerini düzenli olarak 
değerlendirdiklerini kaydetti.

Konferansın son bölümünde, Fransız 
Kalkınma Ajansı (AFD) Türkiye İklim ve 
Orman Projeleri Kıdemli Yöneticisi Zeren 
Erik’in moderatörlüğünde, “Başarı Sırrı: 
İklim Değişikliği Stratejilerini Belirlemede 
Yönetim Kurallarının ve Yöneticilerinin 
Rolü” başlıklı Liderler Paneli yapıldı. 
Panele; Arçelik Sürdürülebilirlik ve Resmi 
İlişkiler Direktörü Fatih Özkadı, ASELSAN 
Kurumsal Yönetim Genel Müdür 
Yardımcısı Hakan Karataş ve Garanti 
Bankası Kurumsal Krediler ve Proje 
Finansmanı Yapılandırma Direktörü 
Emre Hatem konuşmacı, ENI Bağımsız 
Yönetim Kurulu Üyesi Karina Litvack da 
konuk panelist olarak katıldı.

Panelin ardından yapılan 
ödül töreninde CDP’nin global 
derecelendirme metodolojisine göre 
değerlendirilen tüm şirketler arasından 
Arçelik, ASELSAN ve Garanti Bankası en 
yüksek ikinci derecelendirme notu olan 
“A-” notunu alarak CDP Türkiye 2018 
liderleri olmaya hak kazandılar. 

ÇEIS’IN YÖNETIM 
KURULU BAŞKANI  
SUAT ÇALBIYIK OLDU
Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS), 
29. Olağan Genel Kurulu’nda yeni yönetimini 
belirledi. ÇEİS Yönetim Kurulu Başkanlığı’na OYAK 
Çimento-Beton-Kağıt Grubu Başkanı Suat Çalbıyık 
seçildi. Sabancı Holding Çimento Grubu Başkanı 
Tamer Saka ve Aşkale Çimento San. ve Tic. A.Ş. 
İcra Kurulu Başkanı Fatih Yücelik ise Yönetim 
Kurulu Başkan Vekilliği’ni üstlendi.

Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası 
(ÇEİS), 29. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı 
gerçekleştirdi. ÇEİS üyesi şirketlerin delegelerinin 
katıldığı Genel Kurul’da 2019-2022 döneminde 
sendikada görev alacak Yönetim, Denetleme ve 
Disiplin Kurulu Üyeleri belirlendi.

Genel Kurul’un ardından yapılan ilk yönetim 
kurulu toplantısında, OYAK Çimento-Beton-Kağıt 
Grubu Başkanı Suat Çalbıyık Yönetim Kurulu Başkanı 
olarak seçilirken, Sabancı Holding Çimento Grubu 
Başkanı Tamer Saka ve Aşkale Çimento San. ve Tic. 
A.Ş. İcra Kurulu Başkanı Fatih Yücelik ise Başkan 
Vekilleri olarak görevlendirildi. Diğer Yönetim Kurulu 
Üyeleri arasında Tevfik Bilgin (Nuh Çimento Yönetim 
Kurulu Başkanı), Paolo Luca Bossi (Çimentaş 
Yönetim Kurulu Üyesi), Adil Sani Konukoğlu (Sanko 
Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Nihat 
Özdemir (Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı), 
Cem Sak (Adoçim ve Yurt Çimento Yönetim Kurulu 
Başkanı) ve Tufan Ünal (Batıçim ve Batısöke 
Murahhas Üyesi) yer aldı. 

2019-2022 DÖNEMI DENETLEME  
VE DISIPLIN KURULLARI ÜYELERI
Denetleme Kurulu: 
Hüseyin Burak Akın, Baştaş Çimento Genel Müdürü 
Osman Nemli, Bursa Çimento Genel Müdürü 
Umut Zenar, Akçansa Genel Müdürü

Disiplin Kurulu: 
Kadir Büyükkara, Konya Çimento Genel Müdürü 
Osman Çaka, As Çimento İcra Kurulu Başkanı 
Murat Kahya, Medcem Çimento Genel Müdürü
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SOCAR, LISE ÖĞRENCILERINI  
GELECEĞE HAZIRLAYACAK

OCAR Türkiye, gençleri 
yarınlara hazırlamak için 
yeni bir “İnovatif Düşünme 
ve Girişimcilik” projesine 
başlıyor. Gençlerin inovatif 

düşünme becerilerini geliştirmek için 
“Dersimiz: Girişimcilik” adıyla başlattığı 
projeyi duyuran SOCAR Türkiye, mesleki 
ve teknik ortaöğretimin niteliğini de 
artırmayı hedefliyor. Türkiye’de ilk defa 
gerçekleştirilen projeyle öğrenciler; 
atölye çalışmaları, eğitim ve yarışmalarla 
yenilikçi projeler geliştirirken, iş dünyası 
ve genç girişimcilerin deneyimlerinden de 
faydalanabilecekler. İzmir’de iki, Aliağa’da 
ise tüm lise öğrencilerini kapsayan ve iki 
yılda 10 okulda bin 600 öğrenciye ulaşılması 
hedeflenen proje, İzmir Milli Eğitim Müdürü 
Ömer Yahşi ve SOCAR Türkiye Dış İlişkiler 
Başkanı Murat LeCompte’un imzaladığı bir 
protokolle hayata geçti. 

“SOCAR TÜRKIYE,  
GIRIŞIMCI RUHA SAHIP GENÇLER 
YETIŞTIRMEK IÇIN ÇALIŞIYOR” 
Gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk 
ve sponsorluk projeleri arasında eğitim 
konusuna ayrı bir önem verdiklerini 
dile getiren SOCAR Türkiye Dış İlişkiler 
Başkanı Murat LeCompte, yeni projeyle 
ilgili şunları söyledi: “SOCAR Türkiye, art 
arda faaliyete geçen dev yatırımlarına 
devam ederken, bir yandan da geleceğin 
Türkiye’sini yaratacak yenilikçi fikirler 
geliştirebilen; girişimci ruha sahip gençler 
yetiştirmek için çalışıyor. Bu doğrultuda 
hayata geçirdiğimiz bu eğitim programı, 
tüm projelerimizin bulunduğu İzmir’deki 
10 lisenin öğrencilerini kapsıyor. 
Öğrencilerimizin girişimcilik becerileri ve 
yenilikçi fikirleri ile büyüyen Türkiye’nin 
geleceğine katkı sağlayacaklarına ve 

öncü projeleriyle fark yaratacaklarına 
inanıyoruz. Geleceğimizin teminatı 
gençlerimizin bu becerileri, henüz 
lise çağlarında edinmeleri vizyonuyla 
başlattığımız projemizde, bize sundukları 
destek ve katkıdan ötürü İzmir Milli Eğitim 
Müdürü Sayın Yahşi’ye özellikle teşekkür 
ederiz. Umarım bu projemiz, İzmir’de bir 
başlangıç olur ve sonradan gelecek daha 
niceleri için de örnek teşkil eder.” 

PROJE IKI YIL SÜRECEK
İzmir’de Aliağa İlçe Eğitim Müdürlüğü 
faaliyet alanı içindeki sekiz lise ile Bornova 
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü faaliyet 
alanı içindeki iki lisede öğrenim gören 

tüm lise öğrencilerini kapsayan SOCAR 
Türkiye İnovatif Düşünme ve Girişimcilik 
Projesi’nin, iki eğitim öğretim yılı sürmesi 
planlanıyor. Proje ile gençlerin sosyal 
beceri, inovatif düşünme, yenilikçi 
fikirler ortaya çıkarabilme ve sunabilme 
potansiyellerinin artırılması hedefleniyor. 
Bu kapsamda gerçekleştirilecek atölye 
çalışmaları, eğitimler, yarışmalar ve 
iş kampları sonucunda ortaya çıkan 
projeler arasından seçim yapılacak. 
Sonrasında hayata geçirilecek hızlandırıcı 
çalışmalarla, seçilmiş projeler için kamu 
ve özel kurumların hibe programlarından 
destek bulunması ve bu projelerin hayata 
geçirilmesi amaçlanıyor.

SOCAR, Izmir’de başta meslek liseleri olmak üzere, tüm lise öğrencilerinde girişimcilikle ilgili farkındalık 
yaratmayı ve 21. yüzyılın gerektirdiği becerilere sahip girişimcilerin yetişmesini hedefleyen “Inovatif 
Düşünme ve Girişimcilik” projesini hayata geçiriyor. Proje, Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor.

rt arda faaliyete geçen dev 
yatırımlarıyla Türkiye’nin en 
büyük üretim güçlerinden 
biri olmayı hedefleyen 
SOCAR, EWE Turkey Holding 

ile iştirakleri Bursagaz, Kayserigaz, Enervis, 
EWE Enerji ve Millenicom’u satın aldı. 
12 yıldır Türkiye’ye doğalgaz getiren ve 
Türkiye ile Azerbaycan’ın büyük projesi 
Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı 
(TANAP) ortaklığıyla, Türkiye’de doğalgaz 
iletimi yapan SOCAR, EWE Turkey’in satın 
alınmasından sonra doğalgaz dağıtımında 
da faaliyet gösterecek. Satın alma 
işlemi, Rekabet Kurumu, Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) 
onaylarının ardından sonuçlanacak.

Doğalgaz dağıtımının Türkiye’deki 
yatırım zincirini tamamlayacak 
önemli halkalardan biri olduğunu 
dile getiren SOCAR Başkanı Rövnag 
Abdullayev, “Azerbaycan’ın global 
markası olan SOCAR, 2013 yılından bu 
yana, Türkiye pazarına yıllık 1,2 milyar 
metreküp doğalgazın toptan satışını 
gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz yıl açılışı 

yapılarak faaliyete başlayan TANAP 
projemizle, Azerbaycan’dan gelen 
doğalgazın iletimini de sağlıyoruz. EWE 
Turkey’in satın alınmasıyla, Türkiye’de 
doğalgazın üretim-iletim-dağıtım 
zincirinin tüm halkalarını tamamlayan, 
ticari açıdan oldukça önemli, stratejik 
bir adım atmış oluyoruz. Bu adımla 
yaratılacak sinerji, Türkiye ve Azerbaycan 
ekonomisine ilave değer kazandıracak. 
Önümüzdeki dönemde pazardaki 
diğer fırsatları değerlendirmeye devam 
edeceğiz” diye konuştu. 

TÜRKIYE’NIN 4’ÜNCÜ BÜYÜK  
DOĞALGAZ TEDARIKÇISI
Türkiye pazarındaki faaliyetlerine 
2007 yılında başlayan EWE Turkey 
Holding, enerji, doğalgaz dağıtımı ve 
telekomünikasyon alanlarında Bursagaz, 
Kayserigaz, Enervis, EWE Enerji ve 
Millenicom ile faaliyet gösteriyordu. 
Bursagaz ve Kayserigaz ile Türkiye’nin 
dördüncü büyük doğalgaz tedarikçisi 
olan EWE Turkey Holding, 2017 yıl 
sonu itibarıyla yaklaşık 2,4 milyar TL’lik 
konsolide ciroya ulaşmıştı. 

AKAYSERI VE 
BURSA’NIN 
DOĞALGAZ 
DAĞITIMINI 
SOCAR YAPACAK

SOCAR, Alman enerji şirketi EWE AG’nin Türkiye operasyonlarını yürüten EWE 
Turkey Holding’i ve grup şirketlerini satın aldı. SOCAR Başkanı Rövnag Abdullayev, 
“Doğalgaz dağıtımı, bizim Türkiye'deki yatırım zincirimizi tamamlarken,  
Türkiye ve Azerbaycan ekonomilerine değer katacak” dedi.

SOCAR BAŞKANI 
RÖVNAG ABDULLAYEV
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luslararası Çalışma 
Örgütü’nün (ILO) 
100’üncü yılı 
dolayısıyla  
10 Nisan’da New 

York’taki Birleşmiş Milletler Genel 
Merkezi’nde bir dizi etkinlik 
gerçekleşti. Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu’nda açılış konuşmasını 
yapan Uluslararası İşverenler 
Teşkilatı (IOE) 
Başkanı ve Santa 
Farma Yönetim 
Kurulu Başkanı Erol 
Kiresepi, ILO ile 
olan güçlü ve uzun 
ömürlü iş birliklerini 
ve hükümet-işçi-
işverenlerden oluşan 
üç taraflı yönetimi 
desteklediklerini 
vurguladı.

Kiresepi şu açıklamalarda 
bulundu: “IOE, ILO’nun 
uzun zamandır hizmet veren 
ortaklarından biri olarak 

örgütün sınırlarını zorlamasına 
yardım etmekten, fırsatları 
genişletmekten ve dünya çapında 
hayat kalitesini yükseltmekten 
gurur duymaktadır. Sayın ILO 
Genel Müdürü Guy Ryder, geçen 
yıl ILO’nun 100 yıllık başarısının 
sırrı olarak üç taraflı yönetimi 
göstermiştir. Kendisine son 
derece katılıyorum. Sosyal 
tarafların ILO’nun yönetim 
yapısına katılması, ILO’nun en 
büyük kazancıdır. Sosyal taraflar, 
ekonomilerdeki gerçek aktörlerin 
seslerini duyuruyor ve ILO’nun 
aldığı kararların meşrutiyetini 
güçlendiriyor.”

“DESTEK VERMEYE  
DEVAM EDECEĞIZ”
Teşkilatın, ILO’ya önümüzdeki 
100 yılda da destek vermeye 
devam edeceğinin altını çizen 
Kiresepi, “IOE, ILO’nun işçi 
hakları, sosyal koruma ve 
sosyal diyalog konularında bir 
uzman olarak BM’deki öncü 
rolünü güçlendirmesine katkıda 
bulunmaya devam edecektir. IOE, 
sürdürülebilir sosyal gelişim ve 

ekonomik gelişim 
alanlarında 
çözümler 
bulmada öncülük 
eden güçlü 
bir ILO’nun 
varlığına katkıda 
bulunmak, 
önümüzdeki 
100 yıl boyunca 
da ILO’nun bir 
parçası olmak 

ve hükümet ile işçilerden oluşan 
ortaklarıyla herkes için refah ve 
itibarı savunmak üzere iş birliği 
yapmak istemektedir” dedi.

IOE BAŞKANI EROL KIRESEPI 
“HÜKÜMET-IŞÇI- IŞVERENDEN OLUŞAN 
ÜÇ TARAFLI YÖNETIMI DESTEKLIYORUZ”

UNew York’taki Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulu’nda 
konuşan Uluslararası 
Işverenler Teşkilatı 
Başkanı ve Santa Farma 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Erol Kiresepi, Uluslararası 
Çalışma Örgütü’nün, 
hükümet-işçi-işverenlerden 
oluşan üç taraflı yönetimi 
desteklediğini ve 
önemsediğini ifade etti.

Kurumsal Dergi

iş ortaklarımız

Özel anılarınızı siz,
Kurumsal anılarınızı 
biz biriktirelim.

Viya Medya Kurumsal Dergi Sunum 22 28.indd   1 9.05.2019   10:15
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YÜKSEK TEMINATLAR 
SEKTÖRÜN KAZANIMINI 

RISKE ATIYOR

imya sanayisi, doğasında 
barındırdığı risk 
nedeniyle yüksek sigorta 
teminatları karşısında, 
kurumsallaşamamış 

özellikle küçük firmaların yangın 
sigortası gibi elzem poliçeleri 
yaptırmaması nedeniyle, sektörün 
bütününü garanti altına almakta 
zorlanıyor. Sigortacılar, kimya 
sanayisinin barındırdığı risk 
nedeniyle dört ve beşinci kategoride 
değerlendirildiğini belirtirken, kimya 
sektörü, tüm iş güvenliği önlemlerini 
alan firmaların risk seviyesinin 
düşürülmesi gerektiğini vurguluyor. 

Endüstrinin kalbi sayılan kimya 
sanayisi, kendi içinde barındırdığı riski 
teminat kapsamına almakta zorlanıyor. 
Yüksek maliyetler ile hayata geçirilen 
petrokimyadan ilaç sanayisine geniş 
yelpazedeki kimya tesisleri, yüksek 
primler ile karşı karşıya kalıyor. 
Sektörde en sık rastlanan ve en çok 
zorlayan iş kazası da yangınlardan 
oluşuyor. Kimya sanayisinde yılda 
7-8 yangın kazasının meydana 
geldiği belirtiliyor. İşletmeler, tüm 
iş güvenliği önlemlerini alsalar dahi 
kimya sektörü, sigortacılar açısından 
yüksek risk grubunda olduğu için 
primleri de yüksek oluyor. Bu da 
kurumsallaşamamış ve özellikle küçük 
ölçekteki firmaların zorunlu olmayan 
sigorta poliçelerini yaptırmamasına 
neden oluyor. KİPLAS Yönetim Kurulu 
Üyesi Feridun Uzunyol, sektörün 
yüzde 50’sinin sigortasız faaliyetlerini 
sürdürdüğünün altını çiziyor. Bu 
teminatların başında da yangın 
sigortası geliyor. Kimya sektörü, bu 
nedenle yangın sigortasının da devletin 
zorunlu tuttuğu sigortalar kapsamına 
alınmasını istiyor. Zorunlu sigorta 
kapsamına alınırken de bir fiyat skalası 
oluşturulması talep ediliyor. 

MERT YÜCESAN: KIMYA 
KURULUŞLARI IÇIN GENIŞ BIR 
SIGORTA PROGRAMI YAPILABILIR
Integra CEO’su Mert Yücesan, kimya 
sanayisinin kendi içinde barındırdığı 
risklerle birçok endüstriye göre daha 
zor ve karmaşık olduğunu söylüyor. 
Petrokimyadan ilaç sektörüne kadar 
çok geniş bir yelpazede olan endüstrinin 
riskleri için Türkiye’de mecbur kılınan 

sigortalar alanında bu endüstriye özel 
bir konu olmadığını söyleyen Yücesan, 
“Belki de kimya kuruluşları için geniş 
bir risk yelpazesi dikkate alınarak daha 
geniş bir sigorta programı yapılmalıdır 
ancak bu da kurumun kendi insiyatifinde 
olan bir karardır” diyor.

Sektörde öncelikli bilinen risklerin 
sanayinin sabit kıymetlerinde 
oluşabilecek yangın riskleri olduğunu 
söyleyen Yücesan, “Ancak dünyada 
kimya sanayisinin riskleri arasında belki 
daha da dikkat çeken çevre sorumluluğu 
riskleri ve ürünün kullanımından doğan 
ürün sorumluluğu riskleridir. Çalışanların 
maruz kalacağı meslek hastalıkları da 
gene önemli riskler arasındadır. Bilhassa 
çevre riskleri ve meslek hastalıkları ani 
ve beklenmedik bir kaza olmaksızın da 
oluşabilen riskler olduğu için daha farklı 
ve zor bir kategori riski olarak önümüze 
çıkmaktadır” yorumunu yapıyor.

"EN PAHALI SIGORTA, FELAKET 
SONRASI ÇOK UCUZ BIR MALIYETTIR"
Yücesan, Türkiye’deki sigorta 
şirketlerinin ‘Sabit Kıymet ve Yangın 
Sigortaları’ için, risk kategorisi olarak 
birden beşe bir kategori kullandığını 
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Kimya sanayisi, 
kendi içinde 
barındırdığı riski 
teminat kapsamına 
almakta zorlanıyor. 
Yüksek maliyetler 
ile hayata geçirilen 
petrokimyadan ilaç 
sanayisine geniş 
yelpazedeki kimya 
tesisleri, yüksek 
primler ile karşı 
karşıya kalıyor. 

Barındırdığı riskler sebebiyle, yüksek riskli sektörleri barındıran dört veya 
beşinci kategoride değerlendirilen kimya sektöründeki firmalar, yüksek 
maliyetlerle karşı karşıya kalıyor. Bu durum, sektördeki firmaların yüzde 
50’sinin sigortasız faaliyet sürdürmesine neden oluyor.
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kirlenmesi için sigorta yapma imkanı 
mevcuttur.  

Son olarak da bilhassa insan 
kullanımı veya insanın yaşadığı 
ortamda kullanılan ürünler için ürün 
sorumluluğu sigortası çok önemli bir 
sigorta türüdür. Yanlış ve hatalı bir 
ürünün kullanıcıya bedeni veya maddi 
zarar vermesi sonucunda oluşan 
sorumluluğu karşılayan bu sigorta türü, 
bazı hallerde epidemik denilen şekilde 
yüksek adetlerde oluşarak toplamda 
büyük maliyeler oluşturabilir.

Bu sigorta türleri bilhassa kâr 
kaybı ve ürün sorumluluğu, dünyadaki 
endüstrilerde olmazsa olmaz türden 
sigorta konularıdır.”

 
KIPLAS ÜYELERININ BILINCI  
DAHA YÜKSEK
Küçük ve risk kontrol önlemleri almayan 
ve izolasyon malzemesi üreticilerinin 
hasarlarının her ne kadar bedel 
olarak önemli olmasa da gündemde 
yer tuttuğunun kimya sanayisinin 
prestijini de etkilediğinin altını çizen 
Yücesan, “Endüstrinin iç kontrol 
sistemleri olsa ve bu tür ‘merdiven altı’ 
işletmelere ruhsat verilmese esas olarak 

hayatına devam etmesi, tamamen 
şansa bırakılmış oluyor.”

 
SEKTÖRÜN KAÇINDIĞI  
SIGORTA TÜRLERI
Şirketlerin belki primlerin yüksek 
olması ya da bilgi eksikliği sonucu 
kaçındığı sigorta türlerinin 
olduğunun altını çizen Yücesan, 
şu noktalara dikkat çekiyor: “Sabit 
kıymet sigortalarının en bilindik 
riskler olduğunu kabul edersek 
bunun dışında kalan ve bizce aynı 
derecede önemli olan sigorta 
konuları sırası ile şu şekildedir. İş 
durması / kâr kaybı sigortası; sabit 
kıymetlerde ve tesislerin herhangi 
bir yerinde oluşabilecek bir riskin 
sonrasında tesisinin üretiminin 
tamamen durması ve üretim 
kaybının satış kaybına ve ciroya 
etki etmesi halinde kaybedilen 
brüt kâr bedelini karşılayan bir 
sigorta türüdür.

Çevre riskleri ve çevreye 
kirlilik yayma riskleri bazen ani 
ve beklenmedik bir şekilde bazen 
de yavaş ve sürekli bir kirlenme 
sonucu olabilir. Her iki tür çevre 

belirterek şunları söylüyor: 
“Kimya sektörü dört ve beş olarak 
adlandırılan tehlikeli sınıftadır. 
Bu sınıflandırma kategorik olarak 
tüm kurumları kapsar ki, bizce 
tehlike sınıfı açısından çok güvenli 
kimya işletmeleri de vardır. Kimya 
sektörünün içerisinde ve bilhassa 
küçük sanayi kurumlarında, 
yalıtım malzemesi üreticilerinde ve 
bazı tehlikeli ve küçük sanayilerde 
prim oranları yüksektir. Ancak bu 
bir yerde dünyadaki uygulama ile 
paraleldir. Bu arada tekstil gibi toz 
ve yanıcı içeren riskler de dünyada 
aynı kategoridedir. Bu pahalı 
sigorta maliyeti bir kader değildir 
ve kurumlar doğru önlemleri 
aldıkları takdirde ve iyi bir risk ve 
sigorta danışmanı, yani bu alanda 
uzman bir broker kullanmaları 
halinde daha iyi şartlar ile sigorta 
maliyetleri elde edebilirler. Ancak 
burada önemli olan en pahalı 
sigorta bile bir felaket sonrasında 
gayet ucuz bir maliyettir. Esas 
sorun, riskin kötü bulunup hiçbir 
sigortacının riski sigorta etmek 
istememesi halinde bu kurumun 

endüstrinin tanınırlığı açısından da fayda 
sağlar” diyor.

KİPLAS üyelerinin bu konuya 
yaklaşımı ile tüm kimya sektörünün 
bu konuya yaklaşımının da çok farklı 
olduğunun altını çizen Yücesan, 
“Türkiye’de genel olarak endüstriyel 
kurumlarda bilinç orta ila orta-yukarı 
düzeydedir. Kurumların büyüklüğü, 
orta üzeri kârlılığı, sektör bilinç düzeyi, 
yabancı ortaklı olması ve yurt dışı ile 
çalışıyor olması gibi faktörler bilincin 
daha yüksek olmasına etki etmektedir. 
Bunun dışında ise risk ve sigorta 
yönetimi daha düşük seviyededir” 
değerlendirmesinde bulunuyor.

SAVAŞ YILMAZ: YANGIN RISKI 
YÜKSELIŞ TRENDINDE
Dubai Starr Sigorta Risk Mühendisliği 
Müdürü Savaş Yılmaz da sigorta sektörü 
açısından kimya sanayisinin diğer 
sektörlere göre yüksek risk grubunda yer 
aldığını doğruluyor ve yangın, parlama 
ve patlama risklerinin en önemli riskler 
olarak göze çarptığını belirtiyor. 

İş kazası konusunda yeni 
düzenlemeler ile riskler, geçmişe göre 
daha kontrol edilebilir hale gelse de, 
yangın önlemlerinin eksikliğinden 
kaynaklı yangın risklerinin sektörde 
artış trendinde olduğunu söyleyen 
Yılmaz, şirket olarak risk bazında 
inceleme yaparak, risk kabul kriterlerine 
uygun olan işletmeler için poliçeler 
yaptıklarını belirtiyor. 

Sanayi için bir diğer önemli riskin 
ise çevre kirliliği riski olduğunu söyleyen 
Savaş Yılmaz, “Tehlikeli Maddeler ve Atık 
Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, Kıyı 
Tesisleri Deniz Kirliliği Mali Sorumluluk 
Sigortası gibi sanayi kuruluşlarına 
zorunlu kılınan tüm sigortaların yanında 
kimya sanayisine zorunlu kılınan bir 
sigorta bulunmuyor” diyor.

Risk kategorilerine göre primlerin 
değiştiğini söyleyen Yılmaz, “Yüksek risk 
barındıran sektörler için primin diğer 
sektörlere göre yüksek olması normaldir. 
Sigorta şirketleri bu tip yüksek maliyet 
barındıran riskleri üzerinde ancak yüksek 
primlerle tutabilmektedir.

Zorunlu sigorta poliçeleri hariç prim 
yüksek çıktığı zaman, sigortalılar, poliçe 
yapmaktan kaçınabilmektedir. Sigortalıların 
kaçındığı poliçe genellikle yangın poliçesi 
olmaktadır” yorumunu yapıyor.
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KIPLAS’IN YAPTIĞI 3. GÖZ  
BAĞIMSIZ DENETIMLERINDE 
GÖRÜLEN EKSIKLIKLER
• Elektrikle temas riskinden korunma
• Kimyasal madde depolama
• Patlamadan korunma önlemleri
• Güvenli çalışma talimatları
• Kimyasal madde etiketleme-tanımlama
• Makine koruyucuları

Mert Yücesan:
Endüstrinin iç 
kontrol sistemleri 
olsa ve bu tür 
‘merdiven altı’ 
işletmelere ruhsat 
verilmese esas 
olarak endüstrinin 
tanınırlığı 
açısından da  
fayda sağlar.
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“KOCAELI’NIN IMALAT  
SANAYIINE KATKISI YÜZDE 13”

KSO YÖNETIM KURULU BAŞKANI AYHAN ZEYTINOĞLU ocaeli’nin katma değer 
bakımından Türkiye’nin en 
önemli birkaç şehri arasında 
yer aldığını ifade eden 
Kocaeli Sanayi Odası (KSO) 

Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, 
şehrin, imalat sanayisine katkısının yüzde 
13 olduğunu söyleyerek şöyle devam 
etti: “Türkiye araç üretiminin yüzde 36’sı 
Kocaeli’den karşılanıyor. Türkiye kimya 
sanayisi içerisindeki payı yüzde 27, metal 
sanayisindeki payı ise yüzde 19. Diğer 
taraftan ilimiz dış ticarette de önemli 
başarılara imza atıyor. 2018 yılında, 28,6 
milyar dolar ihracat ile Türkiye ihracatının 
yüzde 17’si, 48,6 milyar dolar ithalat ile 
Türkiye ithalatının yüzde 21,8’i Kocaeli’den 
gerçekleşti. Yine 2018’de 77,1 milyar 
dolarlık dış ticaret hacmi ile Türkiye dış 
ticaretine yüzde 19,7 katkı sağladı.”

Türkiye’nin en büyük 500 firmasının 
82’sinin KSO üyesi olduğunu ifade eden 
Zeytinoğlu, ilk bin büyük firma listesinde 
ise 131 Kocaeli şirketi olduğunun 
altını çizdi. Bu büyüklükteki firmaların 
varlığı Türkiye ekonomisine artı olarak 
dönüyor diyerek, “İlimiz, 2018 yılında 
ödediği 73 milyar 451 milyon TL vergi ile 
Türkiye genelinde 71 ilin vergi gelirinin 
toplamından (71 milyar 300 milyon TL) 
fazla vergi ödedi. İlimizden kişi başına 
ödenen vergi ise 38 bin 529 TL. Yani 
Kocaeli ödediği kişi başı vergi ile Türkiye 
ortalamasının (7 bin 577 TL) kat kat 
üzerine çıkarak devlete en fazla kazanç 
sağlayan il oldu” dedi. 

Türkiye’nin önde gelen firmalarının 
yanı sıra Kocaeli’nin OSB’leri, serbest 
bölgeleri, teknoparkları ve İzmit Körfezi 
ile de büyük değerler yarattığını söyleyen 
Zeytinoğlu, dergimiz KİPLAS Periyod'a 
Kocaeli şehrini ve KSO’yu anlattı.

Odanızın 2019 yılı itibariyle kaç üyesi 
bulunuyor? Genel eğilime baktığınızda üye 
sayısı ve kapasite kullanım oranı nasıl bir 
trend izliyor?
Odamıza kayıtlı 2 bin 800 adet firma 
bulunuyor. Bu firmaların 307’si yabancı 
sermayeli. Odamıza kayıtlı firmaların 
135’inin Ar-Ge veya Tasarım Merkezi 
var. Bu bakımdan İstanbul’dan sonra 
ikinci sıradayız.

İmalat sanayiinde kapasite kullanım 
oranlarında, ekonomideki yavaşlamanın 
etkisi ile 2018 yılının ortalama 
kapasite kullanım oranı bir evvelki 

yılın ortalamasının 0,2 puan altında 
gerçekleşti. Türkiye genelinde ise bir 
evvelki yıla göre azalış 1,7 puan. Burada, 
ilimiz sanayisinin ağırlıklı olarak ihracat 
yapması nedeniyle kapasite kullanım 
oranlarındaki söz konusu gerilemenin 
Türkiye geneli ile kıyaslandığında daha az 
olduğunu görüyoruz. 

2018 yılının son çeyreğinde imalat 
sanayisinde ciddi düşüş görüldü. 
Bölgenizdeki sanayinin performansını nasıl 
değerlendiriyorsunuz?  
2019 yılı için nasıl bir öngörünüz var?
Bilindiği gibi dördüncü çeyrekte ekonomimiz 
yüzde 3 geriledi. Sektörlere baktığımızda, 
sanayi sektöründe maalesef, yüzde 6.4 ve 
imalat sanayinde yüzde 7.4’lük daralma 
olduğunu görüyoruz. Tabi, sanayi ve imalat 
sanayisindeki gerilemeler, bizim için kritik 
değerdeler. Ama ihracat yapan firmalarımızın 
ekonomideki daralmadan daha az 
etkilendiğini biliyoruz. Burada da ilimiz 
sanayisinin ağırlıklı olarak ihracat yapıyor 
olmasının faydalarını görüyoruz. 

2019 yılına sanayide az da olsa 
toparlanma ile başladık. Sanayi üretiminde 
Ocak ayında yüzde birlik bir artış oldu. 
Temennimiz bu artışın devam etmesi 
yönünde. Biz burada ara malı üretiminin 
önemini vurguluyoruz. Bizim hedefimiz ara 
malı imalatçısı olabilmek olmalı. İmalat 
sanayiinde üretim için gereken ara malları 
kendimiz üretebilmemiz durumunda, ani 
kur artışlarından ekonomimizin de çok 
etkilenmeyeceğini düşünüyoruz.

Kocaeli sanayisinde ve odanızda kimya 
sektörünün nasıl bir ağırlığı bulunuyor? 
Türkiye kimya sanayiinin yüzde 27’si ilimizde 
üretimlerini sürdürüyor. Odamızda ise kimya 
sektörü, üç komitede temsil ediliyor. Bu 
komiteler; 9. Komite-Boya ve Sanayi Gazları 
Sanayi Grubu , 10. Komite-Temel Kimyasal 
Ürünler Sanayi Grubu ve 11. Komite -Tıbbi ve 
Zirai Kimyasal Ürünler Sanayi Grubu. Bu üç 
grupta bulunan toplam üye sayımız ise 154.

Kimya sektörü geniş ürün yelpazesi 
olan bir sektör olup, gayri safi yurt içi 
hasıla içindeki payı göz önüne alındığında, 
büyüme hedeflerinin gerçekleşmesine katkı 
sunacak itici özellikte olduğunu görürsünüz. 
Üretime dayalı büyüme stratejilerinin 
gerçekleşmesinde hedef sektörlerin başında 
yer alıyor. Benzer şekilde sektör, imalat 
sanayiinde pek çok ürün grubunun değer 
zincirinde yer alıyor. Bu sebeple kimya 
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2019 yılına sanayide 
az da olsa toparlanma 
ile başladık. Sanayi 
üretiminde Ocak ayında 
yüzde birlik bir artış 
oldu. Temennimiz bu 
artışın devam etmesi 
yönünde. Biz burada 
ara malı üretiminin 
önemini vurguluyoruz. 
Bizim hedefimiz 
ara malı imalatçısı 
olabilmek olmalı.

“Kimya sektörü geniş ürün yelpazesi olan bir sektör olup, gayri safi yurt içi hasıla içindeki payı göz önüne 
alındığında, büyüme hedeflerinin gerçekleşmesine katkı sunacak itici özellikte olduğunu görürsünüz. 
Üretime dayalı büyüme stratejilerinin gerçekleşmesinde hedef sektörlerin başında yer alıyor.”
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biri de “dijital dönüşüme liderlik etmek” oldu. 
Bu kapsamda firmalarımızın dijital dönüşüm 
konusunda farkındalıklarını artırmak ve 
KOBİ’lere check-up yaparak durumlarını tespit 
etmek gibi faaliyetler yürütmeyi planlıyoruz. 

Odamızca hazırlanan ve ihracat potansiyeli 
olan bin 500 üye firmayı kapsayan “E-Ticaret 
Projesi”, Haziran 2017’de Ticaret Bakanlığı 
desteğini almaya hak kazandı. Proje, e-ticaret 
sitelerine toplu üyeliği kapsamakta olup 
firmalarımızın dijital pazarlama araçlarını 
kullanma becerilerini ve bu yolla dış pazarlara 
erişimlerini artırma hedeflerine yönelik. Projeyi 

sektörü, ülkemiz için olduğu gibi ilimiz için de 
çok önemli bir endüstri.

Geçen yıl kimya sektörüne verilen teşvikler, 
bölgenizde yeni yatırımları nasıl etkiledi?
2018 yılında yatırım teşvik sisteminde kimya 
sektörüne özel ve ayrıcalıklı yeni bir teşvik 
uygulanmadığı için (mevcut 4. bölge teşviki), 
2018 yılı, teşvik belgeli yatırım istatistiklerinde 
kırılma yaşanacak bir yıl olmadı.

Fakat 5 Ekim 2016’dan itibaren kimya 
sektörüne ilave teşvik uygulanmaya başladığı 
için Ekim 2016 öncesi ve sonrası iki yıllık 
periyotlarda alınan teşvik belgeleri verilerini 
paylaşmak istiyorum: Ekim 2014 – Eylül 
2016 döneminde 23 Yatırım Teşvik Belgesi 
(öngörülen sabit yatırım tutarı 540 milyon TL) 
ve Ekim 2016 – Eylül 2018 döneminde ise 30 
Yatırım Teşvik Belgesi (öngörülen sabit yatırım 
tutarı 717 milyon TL) verildi. 

Sektöre yönelik düzenlediğiniz, Proses 
Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi’nin bu yılki 
gündemini nasıl değerlendirirsiniz?
Bu sempozyum ile konuyla ilgili tüm 
paydaşları -mevzuat yapıcılar, denetçiler, 
sektör çalışanları, eğitimciler, ürün ve hizmet 
tedarikçileri, belgelendirme kuruluşları- bir 
araya getirerek; bilgi birikimlerinin, ürün ve 
hizmetlerin, araştırma verilerinin, sorun ve 
çözümlerin paylaşılmasını amaçladık.

9-10 Nisan tarihlerinde ikincisini 
düzenlediğimiz etkinliğe bu sene daha yoğun 
bir katılım oldu. Seneye daha yoğun geçmesini 
umuyoruz.

Son dönemde sanayicilerin gündeminde 
Endüstri 4.0 başta olmak üzere, dijitalleşme 
var. Bu konuda neler söylersiniz?
İmalat sektöründe ileri teknolojilerin 
kullanılmasıyla değişime uğrayan geleneksel 
sanayimizde artık akıllı sistemler yer almaya 
başlıyor. Dijital gelişmelerin getirdiği imkân 
ve yenilikler ile birlikte üretimler, daha 
verimli ve efektif yani daha rekabetçi hale 
geliyor. Nesnelerin interneti, yapay zeka tüm 
proseslerin içine girdi. Sanayiciler olarak 
teknolojinin geldiği noktadan, her alanda 
yararlanmaya çalışıyoruz. Bu yılki Proses 
Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi’nde de konu 
başlıklarımızdan bir tanesi, “Dijital Dönüşün 
Proses Emniyetine Etkileri” oldu. 

Bölgenizdeki sanayinin dijitalleşme 
hızını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunun 
sanayinize, bölgeye etkisi nasıl olacak?
KSO olarak, dört yıllık ana stratejilerimizden 

Ticaret Bakanlığı onaylı e-ticaret platformu 
“globalpiyasa.com” ile birlikte yürütüyoruz. 
Böylece özellikle KOBİ’lerimizin dijital pazarlama 
araçlarını kullanmalarını artırmayı hedefliyoruz.

Bu çalışmalarla ve hükümetimizin verdiği 
teşvik ve desteklerle, bölge sanayicilerimizin 
dijitalleşme süreçlerine hızlı bir şekilde adapte 
olacaklarını düşünüyoruz. 

Sanayi, Türkiye için olmazsa olmaz fakat 
çevreciler tarafından en çok da endüstri 
eleştiriliyor. Bu baskı, bölgenizi nasıl 
etkiliyor, çevre konusunda ne gibi çalışmalar 
yapıyorsunuz?
Çevre konusunda birçok pilot proje ve ilk 
uygulamanın ilimizden başlayarak Türkiye 
geneline yayıldığını da belirtmek istiyorum; 
sürekli Baca Gazı İzleme Sistemi, kara tankeri 
dolum ve boşaltım işlemlerinin kapalı sistemle 
yapılması vb. Odamız da hizmet vermeye 
başladığı ilk yıllardan itibaren çevre ve iş 
sağlığı ve güvenliği konularını gündeminde 
hep ilk sıralarda tuttu. Türkiye’nin ilk ve bu 
formattaki tek organizasyonu olan “Şahabettin 
Bilgisu Çevre Ödülleri”ni 25 yıldan bu yana 
düzenliyoruz. Çevre bilincinin gelişmesine, 
çevrenin korunmasına ve iyileştirilmesine 
katkıda bulunan sanayi kuruluşlarının 
ödüllendirilmesi amacıyla düzenlediğimiz ödül 
organizasyonumuz Türkiye geneline açık.

Diğer taraftan; ilgili bakanlıklar ve kamu 
kuruluşları iş birliği ile çevre ve iş sağlığı ve 
güvenliği konularında üyelerimize yönelik 
seminer ve eğitimler organize ediyoruz.

Ayrıca Odamız öncülüğünde ilimizdeki çevre 
sorunlarının irdelenerek çözüm önerilerinin 
üretildiği, ortak projelerin yürütüldüğü, kamu 
kurum ve kuruluşları, yerel idareler, OSB 
Müdürlükleri ve özel sektör temsilcilerinin 
katılımı ile “KSO Çevre Komisyonu” oluşturuldu.

Oda olarak KİPLAS ile iş birlikleriniz olduğunu 
görüyoruz. KİPLAS’ın sektördeki rolünü nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
KİPLAS; kimya, petrol, lastik, plastik, ilaç, 
kozmetik ve deterjan sektörlerinde önemli bir 
organizasyon. Özellikle; sendikacılık faaliyetinin 
yanı sıra işyeri güvenliği, çevre, kimyasal 
maddelerin sınıflandırılması, etiketlenmesi 
ve taşınması ile ilgili konulara yönelik verdiği 
danışmanlık hizmetleri ve işbaşı eğitimleri de 
yeni vizyonunu ortaya koyuyor.  

Sektörde güçlü ve güvenilir bir rolü olan 
KİPLAS’ın 77 üyesinin 20 tanesi ilimizde 
üretimlerini sürdürüyor. Oda olarak bizim de 
KİPLAS ile sempozyum başta olmak üzere çeşitli 
iş birliği çalışmalarımız mevcut.

Imalat sektöründe 
ileri teknolojilerin 
kullanılmasıyla 
değişime uğrayan 
geleneksel 
sanayimizde artık 
akıllı sistemler yer 
almaya başlıyor.
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viya@viyamedya.com
0 (212) 236 00 50 

REKLAMLARINIZIN 
BU SAYFALARDA 
YER ALMASINI 
ISTER MISINIZ?

KİPLAS Periyod Dergisi'nin reklam süreçlerini 
KİPLAS adına Viya Medya yürütmektedir. 
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"GELIŞMIŞ ÜLKE OLMAK 
IÇIN ÜRETIM ŞART!"

ELBA BANT YÖNETIM KURULU BAŞKANI MOIS KOHEN

ok genç yaşlarda, iplik 
ve kumaş alarak poblin 
dokutup satarak imalatçılığa 
başlayan Elba Bant Yönetim 
Kurulu Başkanı Mois Kohen, 

sanayiye aşık olduğunu söylüyor. Gelişmiş 
ülke seviyesine ulaşmak için üretimin 
önemine vurgu yapan Mois Kohen ile 
KİPLAS Periyod dergisi için bir araya 
gelerek, üretimden sanayiye, sendikanın 
öneminden çevre bilincine kadar keyifli 
bir röportaj yaptık.

Sanayici kimliğinizle başlamak 
istiyorum. Genç yaşta imalatçılığa 
başladınız ve hâlâ yatırım yaparak 
üretimi artırma peşindesiniz. Ne zaman 
başladı sanayiye ilginiz?
Çocukluğumdan beri çalışmayı çok 
sevdim. Küçüklüğümde perakendecilik 
yapan babama yardım ederdim. Bir 
arkadaşım iplik fabrikasında çalışırdı ve 
bana kumaşın nasıl yapıldığını anlatırdı. 
Çok ilgimi çeker ve merak ederdim. Bir 
gün ziyarete giderek, dokuma tezgahlarını 
ve boyama fabrikalarını gezme fırsatı 
buldum ve çok etkilendim.

1957-58 yılında Ticaret Lisesi’nde 
okuyordum. Yaz tatilinde babamdan o 
zamanın parasıyla 10 bin lira borç istedim. 
O zaman bana, bir şey söylemişti, benim 
için bir dersti: “Sana çok güveniyorum, 
tabii ki veririm fakat senin hep ortağınım” 
demişti. Gülin Han’da küçük bir yer aldık. 
Kumaşlar, iplikler alıp poblin dokutur 
ve satardım. 18 yaşını doldurmadığım 
için henüz şirket kuramamıştım. Bana 
işi öğreten arkadaşlarım da bana ortak 
olmak istemişti. 18 yaşını doldurduğum 
gün Mois Kohen ve Ortakları diye bir şirket 
kurarak çalışmaya başladım. Kışları okul 
sonrası, yaz döneminde de tüm gün, ofise 
gidip çalışıyordum. İplikler, kumaşlar alıp 
dokutuyor ve pazarlamasını yapıyordum. 

Zorlandığınız dönemler oldu mu?
Askerden döndükten sonra bıraktığım işler 
kötüye gitmişti. Yüksek Ekonomi ve Ticaret 
Okulu’nun birinci sınıfını bitirdiğimde, 
yeni bir kanun çıkmıştı. Sadece yüksek 
öğrenimi tamamlayanlar yedek subay 
olabilecekti. Benim de yedek subay olma 
hayalim vardı. Birinci sınıfı bitirdiğimde, 
askere gitmek için başvuru yaptım. 
Askere giderken de koyduğum sermayemi 
alarak ortaklıktan ayrıldım. Babamın 
tanıdığı bir komisyoncuya paramı bırakıp, 
işlerimi devam ettirmesini ve kâr ortağım 
olmasını istedim. Bir buçuk yıllık askerlik 
hayatımdan sonra geri döndüğümde, 
bıraktığım 10 bin lirayı kaybettiğim gibi 
iki kat daha borçlanmıştım. Çünkü poblin 
fiyatları düşmüş fakat hâlâ dokutmaya 
devam etmişler ve satılamamıştı. Hayatta 
çarelerin tükenmeyeceğine inanan bir 
insanım. Hemen bir çözüm aradım. Bir 
gömlekçi buldum ve gömlek diktirmeye 
başladım. Sesi gür olan bir arkadaşımla 
kamyon kiralayıp, İstanbul’dan başlayarak 
Kocaeli, Adapazarı, Karabük ve Ankara 
gibi şehirlerde pazarcılar gibi bağırarak 
gömlek satmaya başladık. Bütün zararı 
telafi ettim ve biraz da sermaye yaptım. 
Bu yaşadıklarım, benim için piyasada 
tutunabilme sınavıydı. Bu başarı bana 
ticari hayatımda bir özgüven verdi. Bu kez 
daha büyük bir ofis aldım ve tek başıma 
yine imalatçılığa başladım. Perdelik, 
erkek ve kadın kumaşları, yünlü ekoseler 
dokutmaya başladım. Kendi çapımda 
başarılı da oldum.

Ambalaj sektörüne girişiniz nasıl oldu?
İş hayatımda birçok ortaklığa girdim. 
Bir işi gördüğüm anda ‘ben bu işi 
beceririm” derim. Fakat hayali bir dünya 
değil, fizibiliteye de dayalı değil ama 
olabilirliğe dayalı bir duygu. Teşebbüs 
ettiğim 80 girişimin hemen hemen 
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Bir işi gördüğüm anda 
‘ben bu işi beceririm” 
derim. Fakat hayali bir 
dünya değil, fizibiliteye 
de dayalı değil ama 
olabilirliğe dayalı 
bir duygu. Teşebbüs 
ettiğim 80 girişimin 
hemen hemen 78’inde 
muvaffak oldum. 
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78’inde muvaffak oldum. 
İşimin yanında sosyal hayata da çok 

önem verirdim ve o dönemde Yıldırımspor 
Kulübü’nün başkanıydım. İdari 
heyetimizde bulunan Viktor Benbanaste 
adında genç bir mühendis, çalıştığı 
Elba Bant fabrikasını, sahiplerinin elden 
çıkaracağını belirterek kendisinin, işi çok 
iyi bildiğini ve ortak olup olamayacağımı 
sordu. Şirketlerdeki birkaç ortağım ile 
birlikte Viktor Bey’e ortak olarak Elba 
Bant’ı devraldık. İdari heyet başkanı 
seçildim fakat ambalajdan bir şey 
anlamıyordum. Tekstil hayatımda oldukça 
başarılı olduğum için ambalaj kısmıyla 
çok ilgilenmiyordum. Fakat şirketin bazı 
ortakları, zarar edildiği için şikayetçi 
olmaya başlamışlardı. Beş yıl sonra, 
tekstilin de düşüşte olduğu bir dönemde, 
ambalaja biraz daha fazla zaman 
ayırmaya ve öğrenmeye başladım.

Türkiye’de her şeyin bir ambalaja 
doğru gideceğini gördüm. Ortaklara 
tüm hisseleri alabileceğimi söyledim, 
pek inanmadılar fakat mühendis Viktor 
Bey dışındakilerin hisselerini satın 
aldım. Avcılar’da bir arsa alarak 3 bin 
700 metrekarelik bir fabrika kurduk. 
İkinci el Avrupa makineleri aldım ve işe 
başladım. O dönemde Gaziantepli bir 
firma da benim tekstil fabrikasındaki 
makineleri satın almak istedi ve ben de 
makineleri sattım.

Tekstilden çıktığınız için pişman 
oldunuz mu?
Tekstil benim aşkımdı, bir türlü 
bırakamıyordum. Tekstil hayatımı 
49 yaşına kadar sürdürdüm. Gençlik 
çağımda tek başıma başardıklarım, 
ömrüm boyunca beni mutlu etti. Hâlâ 
bazı tekstil fuarlarına gider ürünleri, 
modelleri incelerim.

Ambalaja girdiğim için de hiç 
pişman olmadım. Bilakis ailemi de şirket 
içinde toparladığım ve bütün aileyi 
kucakladığım için çok mutluyum. 

Elba Bant’ta dümene geçtikten sonra 
bugüne kadar nasıl bir değişim  
ve gelişim oldu?
Elba Bant’ı 1985 yılında devraldık fakat 
benim tamamıyla teslim aldığım tarih, 
1991 yılıydı. O dönem 26 kişi çalışırdı. 2000 
yılına geldiğimizde çalışan sayısı 130 kişiye 
çıktı. 400 bin metrekare olan üretim, 4,5 
milyon metrekareye çıktı. Bugün ise 27 
milyon metrekare aylık üretimimiz ve 320 
kişilik personelimiz var. Fabrika 3 bin 600 
metrekareden 33 bin metrekare kapalı 
alana çıktı. Kendi sektöründe Türkiye’nin 
en başarılı ikinci grubuyuz. İlk olarak koli 
bandı üretimi yapardık. Zaman içinde 
üç departmana ayrıldı. Koli bant dışında 
streç bant ve koruma bantları yapıyoruz. 
Entegre bir fabrikayız. 50 milyon dolarlık 

Bizim sanayi ve 
turizm ile gelişmiş 
ülkeler seviyesine 
çıkabilmemiz çok 
mümkün görünmüyor. 
Bu nedenle bu ülkenin 
mutlak suretle 
üretmesi gerekiyor.

Jenerasyon farkı 
şirketlerin ömrünü 
etkiliyor. Türkiye’de 
yapmış olduğum 
istatistiklere göre, 
babaları tarafından 
kurulan şirketlerde 
yönetime gelen yeni 
jenerasyon sonrası 
iflas eden, dağılan, 
bölünen şirketlerin 
yüzdesi 94’tür. 
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bir satışımız var. Üretimimizin yüzde 
20’sini yaklaşık 60 ülkeye ihraç ediyoruz. 

Beş yıl önce bir röportajınızda, şirket 
yönetiminden biraz geri çekilmeyi 
düşündüğünüzü belirtmiştiniz. Neden 
bırakamadınız?
Beş sene önce, geldiğimiz seviyede, 
şirket yönetiminden biraz geri çekilmeyi 
tüm kalbimle arzuladım fakat insan ne 
yaparsa yapsın, hakiki muvaffakiyet 
karneden başlar. Karnemdeki notlarımın 
hepsi iyiydi. Ortaklarım da bırakmamı 
istemiyordu. Bir de 2016 yılında çok 
büyük bir yatırıma başladık. Allah, bana 
bu azmi, kuvveti ve bu koşuşturma 
gücünü verdiği sürece evde oturup 
da emeklilik yapmayı çok da doğru 
bulmadığım için devam ediyorum. 
Şimdilik bırakmıyorum fakat zamanı 
gelince doğanız ve etrafınız size mesaj 
vermeye başlar. Önemli olan bu mesajı 
doğru okuyabilmek. 

Benim bir de korkum var, onu da 
belirtmek isterim. Jenerasyon farkı 
şirketlerin ömrünü etkiliyor. Türkiye’de 
yapmış olduğum istatistiklere göre, 
babaları tarafından kurulan şirketlerde 
yönetime gelen yeni jenerasyon sonrası 
iflas eden, dağılan, bölünen şirketlerin 
yüzdesi 94’tür. Yeni jenerasyon sonrası 
ahenk bozuluyor ve aileler arasında 
gerilim başlıyor. Bu nedenle en iyi ve 
doğru zamanda bırakmak, sizden sonra 
gelecekler için çok önemlidir. 

Bugünkü koşullarda sanayiciliği nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Tüccarla sanayici arasında çok büyük bir 
fark vardır. Bir tüccar, ülkenin ekonomik ve 
siyasi durumunda risk almak istemediği 
için mallarını satıp parasını bankaya 
yatırıp, kalan hayatını idame ettirebilir. 

Fakat bir sanayiciyken, 
fabrikanızdaki o makineleri, kan 
ihtiyacı gibi devamlı ham maddeyle 
beslemek zorundasınız. Üretmediğiniz 
sürece, normal bir fabrika üç ile 
altı ay arasında biter. İsteseniz de 
istemezsiniz de koşturmak ve üretmek 
zorundasınız. Fabrikayı satmak isteseniz 
de satamazsınız, iflas edersiniz. O 
nedenle durmamak ve sürekli üretmek 
gerekiyor. Belirttiğim gibi sanayiciliği 
çok seviyorum ama ailemi o çatı 
altında toparlamamış olsam, günümüz 
şartlarında ben de çıkabilirdim. 

Şu gerçeği de unutmamak lazım. 
Bir ülke ekonomisinin güçlü olabilmesi 
için dört ana temel şarta ihtiyaç vardır. 
Yüksek teknolojiniz vardır ve oradan 
ciddi gelir elde ediyorsunuzdur. Tanrı’nın 
bahşettiği toprak altı zenginliğiniz vardır. 
En önemli üçüncü gelir kaynağınız sanayi 
ve dördüncüsü turizmdir. Bizim sanayi 
ve turizm ile gelişmiş ülkeler seviyesine 
çıkabilmemiz çok mümkün görünmüyor. 
Bu nedenle bu ülkenin mutlak suretle 
üretmesi gerekiyor.

Artan çevre bilinci ve sanayiciler 
üzerindeki etkisiyle ilgili de 
değerlendirmenizi sormak isterim. 
Çevre olarak duyarlılığım çok yüksek. 
Sosyal içerikli olayların tabiata ve topluma 
zarar vermesi beni çok üzer. Bir yandan 
istihdam yaratıp, üretmek istiyorsunuz. 
Diğer yandan plastik çok tehlikeli bir 
malzeme, kağıda geçelim diye düşündüm 
fakat bu kez de ağaçların kesilmesi söz 
konusu. Ambalaj da olmazsa olmaz. Bu 
nedenle şirket kârımızın büyük bölümünü, 
çevrenin korunmasına yönelik harcıyoruz. 
Dünyada uygulaması çok olan fakat 
Türkiye’de pek olmayan recovery diye bir 
altyapı kurduk. Solventin geri kazanımı 
diyebiliriz. Kullandığımız solventin 
doğaya zarar vermeden geri kazanımıdır. 
Solvent buharları tekrar damlatılıyor, 
havaya salınmadan tekrar kullanılıyor. 
Çöpleri kırma makinesi aldık.  Oluşan 
çöplerin yüzde 80’ini kırarak tekrar tabiata 
karıştırıyoruz. Türkiye standartlarının 
üstünde bir hizmet veriyoruz. 

KİPLAS ile de yakın ilişkileriniz 
bulunuyor. Sendikanın çalışmalarını 
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kiplas ile tanışıklığım sendikacılığın bizim 
fabrikamıza girmesine dayanıyor. KİPLAS 
ile o dönemde tanışmıştım. Çok sempatik 
ve yardımsever bir kuruluş. Sanayiye 
çok ciddi destek veriliyor. İş hayatlarında 
oldukça başarılı olan iş adamları, bu çatı 
altında kıymetli zamanlarını ayırıp Türkiye 
sanayisinin gelişmesi için çabalıyorlar. 
Saygı duyuyorum. Çalışanların da bu 
kadar sempatik ve güzel yüzlü olması çok 
büyük enerji veriyor. İşveren sendikası 
olabilir fakat işçilerin de haklarını 
koruyabiliyor. İşveren tuhaf bir şey 
yapıyorsa, buna hakkınız yok, diyebiliyor. 
Türkiye ekonomisine büyük katkıları 
olduğuna inanıyorum.
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PERFORMANS EPOKSIDE YERLILIK 
ORANINI YÜZDE 80’E ÇIKARACAK

r-Ge faaliyetlerini Teknopark 
İstanbul’da sürdüren Cet 
Kompozit’in kurucusu 
Ömer Güven, Türkiye’nin 
kompozitin ham madde 

üretimindeki eksikliğini gördü ve epoksi 
ve epoksi bazlı ürünlerin formülasyonunu 
geliştirmek için çalışmalara başladı. 
Geliştirilen ürün henüz test aşamasında  
sipariş aldı ve üretilmeye başladı. 
Ömer Güven, kurulu kimya tesislerinin 
atıl kapasitelerini kullanarak üretime 
başladıklarını vurguladı.

Stratejik ürünlerde dünyanın 
sayılı firmaları arasına girmeyi 
hedefleyen Cet Kompozit, elektrikli 
otomobillerden uçaklara, karbon fiber 
araçlardan roketlere, demiryollarından 
diş dolgusuna kadar sayısız alanda 
kullanılan kompozit ve epoksilerin 
millileştirilmesi için proje geliştiriyor.  

Türkiye’de kompozitin ham maddesini 
üreten kimse olmadığı için epoksi ve 
epoksi bazlı ürünlerin formülasyonunu 
geliştirmek amacıyla bir şirket kurduklarını 
söyleyen Ömer Güven, “Bu alanda 
kendilerini yetiştirmiş 25-30 yıldır bu 
alanda tecrübeli danışmanlar, üretim 
ve pazarlama müdürlerini ekibimizde 
toplamaya başladık” diyor.

 ‘Performans Epoksilerinin 
Yerlileştirilmesi’ projesi ile Teknopark 
İstanbul’a kabul edildiklerini ve Ar-Ge 
çalışmalarına orada devam ettiklerini 
söyleyen Güven, altı ay içinde test ürünle 
20’ye yakın firma ile görüşmeler yaparak 
birkaç firma ile de satış sözleşmesi 
yaptıklarını belirtti. İlk adımda kendilerini 
ve yapabileceğini kanıtlamak için 
firmaların halihazırda kullandıkları ürünleri 
üretmekle başladıklarını ifade eden Güven 
şöyle devam etti: “Şu anda ciro bazında en 
fazla kompozit sektörünün yurt dışından 
aldıkları ürünlerin birebir muadillerini 
üretebiliyoruz. Çünkü ürünlerimizin test 
ve sertifikasyonu için yüksek maliyetlerle 
mücadele ediyoruz. En hızlı satılabilir 
ürünleri üreterek, yeni sertifikasyonlar için 
kaynak oluşturmuş oluyoruz. Savunma 
sanayisindeki ciromuz henüz düşük, 
bunun nedeni de test süreçlerinin çok 
uzun sürmesi. 310 adet epoksi sistem 
formülümüz var. Şu an formüle ettiğimiz 
ürünlerden 11’ini piyasaya sürebildik. 
Şu sıralar, daha önce yurt dışında 
üretilmiş fakat kataloglarda olmayan 
ürünleri sentezlemeye başladık. Kuruluş 

amacımız da buydu. Kendi prosesimizi 
tasarlayacak bir altyapıya ham madde 
tedarik etmek istiyoruz. Şu andaki tüm 
proses, yurt dışındaki ham maddelere göre 
tasarlanıyor. Firmaların kurmak istediği 
prosese göre hammadde üretebileceğimizi 
söylüyoruz. Böylelikle mevcut ürünler 
değil de alternatif yüksek performanslı 
ham maddelere odaklanacağız. Çözüm 
ortağı olduğumuz firmalarımız da yurt 
dışındaki bir platformun aynısını yapmak 
yerine, farklı tasarımla farklı ürünler 
çıkarabilecek hale gelecekler. Biz de bunu 
istiyoruz ve bunu yakın zamanda da 
başarabileceğimize inanıyorum. Üç sene 
içinde performans epoksilerinde yerlilik 
oranını yüzde 80’e çıkaracağız. Otomotiv 
üreticileri ile görüşmelerimiz var. 2021 
yılında satışa sunulacak otomobillerin bazı 
parçaları yerli epoksiden üretilmiş olacak.”

TÜRKIYE’DE BIR MODEL 
OLUŞTURMAK ISTIYOR
Düşük kapasitede çalışan imalat 
sanayisinin atıl kapasitesini 
değerlendirmek için firmalar ile 
görüşmeler yaptıklarını söyleyen Güven, 

“Yeni bir yatırım yapmak yerine reaktöre 
sahip ve kullanım kapasitesi düşük 
KOBİ’ler ile gizlilik anlaşması yaptık. 
Atıl durumdaki reaktörler ile üretimlere 
başladık. Sıfırdan kurulup altı ay içinde 
savunma sanayisine ürün vererek, bir ilke 
imza atmış olduk” diyor. 

Talebe bağlı olarak kimya tesislerinin 
atıl kapasitelerini kullanarak, üretimi 
artıracaklarını söyleyen Güven, bunun 
nedenini şöyle açıklıyor: “Biz, bu atıl 
kapasiteleri kullandığımız zaman firmalar 
da genel giderlerini düşürüp rekabetçiliğini 
artırabiliyor. Bunun, Türkiye’de bir model 
olmasını istiyoruz. Bizim ileride alacağımız 
test makinelerini de bu şekilde kullanıma 
açacağız. Bu modelle hem kâr marjını hem 
de iş ortaklarımızı daha ileriye taşıyabiliriz. 
Bunun dünyada örnekleri var.”

 
ORGANIK EPOKSILER ILE ÇIĞIR AÇACAĞIZ
Geri dönüştürülebilir ve organik epoksiler 
üretmek için çalışmalarımız var. Hint 
kenevirinden kompozit üretimi literatürde 
var fakat fiziksel olarak bir ürün henüz yok. 
Bunu başarabilirsek, otomotiv sektöründe 
çığır açacağımızı düşünüyoruz. 

"Performans Epoksilerinin Yerlileştirilmesi" projesi ile Teknopark Istanbul’a kabul edilen genç 
girişimci Ömer Güven,  geliştirdikleri ürünü kısa sürede ticarileştirdi ve kimya tesislerinin atıl 
reaktör kapasitelerini kullanarak üretime başladı. Mühendis Ömer Güven, "Bu model ile hem 
sanayinin verimliliğini artırıyoruz hem de kompozitin dışa bağımlılığını azaltıyoruz" diyor.
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“ILK DIKEY EKSENLI RÜZGAR  
TRIBÜNÜN EPOKSISINI MILLILEŞTIRDIK”
Türkiye’nin ilk dikey eksenli rüzgar tribününü üreten bir firmanın kanat 
üretiminde çözüm ortağı olduklarını söyleyen Ömer Güven, “İtalyanların 
know how’uyla Türkiye’de ortak üretim yapacaklardı. Projedeki epoksileri biz 
yerlileştirdik ve kanatlarını mukavemetli o kadar arttı ki İtalyanlar, firmadan 
rüzgar tribününün tasarım ve know how’unu satın almak ve kanatları İtalya’da 
üretmek istediler. İki firma arasında görüşmeler sonuçlanmadı fakat bu, bize 
oldukça güven verdi” diyerek duygularını dile getirdi.

CET KOMPOZIT VE EPOKSI TEKNOLOJILERI KURUCUSU ÖMER GÜVEN
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ürkiye’de dijital dönüşümün 
öncülerinden kabul edilen 
Dr. Sertaç Doğanay, ilaç 
sektöründeki 10 yıllık 
kariyerinin ardından 

teknolojiye ve dijitalleşmeye olan merakının 
teşviki ile sosyal medya ve dijital pazarlama 
alanında hem akademik anlamda hem de 
danışman olarak hizmet sunuyor. 

Üzerinde önemle durduğu “teknoloji 
iletişimi” üzerine tanıtıcı ve aydınlatıcı 
konuşmalar ve çalışmalar gerçekleştiren 
Doğanay, teknoloji iletişiminin ne olduğu, 
neden önemli olduğu, iş dünyasının 
geleceğini, teknoloji ve dijitalleşmenin 
geleceği nasıl şekillendireceğini ve tüm bu 
gelişmeler ışığında Türkiye’nin Endüstri 
4.0’ın neresinde durduğunu dergimiz 
KİPLAS Periyod için değerlendirdi.

Türkiye’nin Endüstri 4.0 ve dijitalleşme 
alanında dünyanın gerisinde kaldığını 
ifade eden Dr. Sertaç Doğanay, Türkiye’nin 
inovasyon ve teknoloji alanında ilerlemesi 
adına atması gereken adımlara dair 
önerilerini de paylaştı. 

“Teknoloji iletişimi” nedir?  
Teknoloji iletişimcisi ne yapar?
Teknoloji iletişimini tek cümlede, 
“anlaşılması zor teknolojik terim ve 
kavramların herkesin anlayacağı şekilde 
anlatılması” olarak özetleyebilirim. 
Teknoloji artık hepimizin yaptığı işin çok 
önemli bir parçası haline geldi. Fakat bu 
teknolojileri anlamak kolay değil. Teknoloji 
iletişimcisinin görevi; halkla ilişkilerin 
temel ilkelerini gözeterek, karmaşık 
teknolojileri teknik dilden arındırıp 
sıradan insanların, hatta mümkünse 9-10 
yaşlarında bir çocuğun anlayabileceği 
şekilde ifade etmeyi başarmaktır. Bir 
kurumun, ürettiği teknolojiyi müşterilerine 
doğru ve etkili şekilde anlatması da 
teknoloji iletişiminin konusudur, kullandığı 
teknolojiyi kendi çalışanlarına doğru ve 
etkili şekilde anlatması da.

Türkiye, Endüstri 4.0 devriminin tam olarak 
neresinde? Türk sanayisi, Endüstri 4.0 ile 
gelecek dönüşüme hazır mı? Meydana 
gelen gelişmeler ekonomik ve sosyal 
politikaları nasıl etkileyecek?
Endüstri 4.0’dan önceki tüm endüstriyel 
devrimlerin temel amacı, üretimin öznesi 
olan insan emeğini daha verimli hale getirip 
destekleyerek, üretimi artırmaktı. Fakat 
otonom sistemler, nesnelerin interneti ve 

yapay zeka teknolojilerindeki gelişmeleri 
beraberinde getiren Endüstri 4.0, bu üretim 
hatlarında insan emeğinin yerini tamamen 
makinelerin ve bilgisayarların alacağı bir 
döneme girileceğini işaret ediyor. TÜBİTAK’ın 
2017 tarihli, bin şirketi analiz ettiği çalışması, 
Türkiye’nin, birden dörde uzanan endüstriyel 
ölçekte, ortalama 2.4 seviyelerinde 
bulunduğunu ortaya koyuyor. Yani elektrikli 
makine dönüşümünü gerçekleştirmişiz fakat 
hâlâ Endüstri 3.0’ın gerektirdiği dijitalleşme 
sürecini tamamlayamamışız. Bu süreçleri 
tamamlayıp, endüstriyel ölçekte 3.0’ın 
üzerine çıktığımızda, yani üretim artık tam 
otonom makine ve akıllı sistemler tarafından 
gerçekleştirilebildiğinde, mavi yakalar için 
işsizlik problemi baş gösterecek. Bu, sadece 
Türkiye için değil, dünyanın geneli için büyük 
bir problem teşkil ediyor. Mavi yaka işsizliği 
ile ortaya çıkacak kitlesel bir krizi önlemek 
için, çalışanlarına çağa uygun beceriler 
kazandırmak isteyen endüstriyel kurumların 
eğitim giderleri devletler tarafından 
desteklenebilir ya da bugün bazı kuzey 
ülkeleri tarafından denenen Temel Gelir 
(Basic Income) adındaki vatandaşlık maaşı 
uygulaması gelecekte yaygınlık kazanabilir.

Teknoloji ve inovasyonda meydana 
gelen gelişim ve dönüşümler şirketlerin 
iş stratejilerine ve politikalarına nasıl bir 
etki yapacak? 
Eskiden, analitik zeka ya da kas gücü 
gerektiren işlerin makineler ve bilgisayarlar 
tarafından yapılacağına inansak bile 
duygusal zeka gerektiren işlerin uzun 
bir müddet daha insanların tekelinde 
kalacağına inanırdık. Yapay zeka 
teknolojisindeki gelişmelerle birlikte, 
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insan duygularını anlama, yorumlama ve 
yönetme konusunda makinelerin de en az 
bizler kadar başarılı olabildiğini görüyoruz. 
Dolayısıyla, yapay zeka destekli sanal 
asistanların, profesyonel satışçı olarak görev 
yaptığı (AdLingo), kurumsal şirketlerde işe 
alım kararlarını değerlendirdiği (Amazon) 
ya da yönetim kurulunda koltuk sahibi 
olduğu (Deep Knowledge Ventures) örnekler, 
bize, yakın gelecekte kurumsal şirketlerin 
işleyişinde yapay zeka ve algoritmaların daha 
çok etkili olacağının sinyallerini veriyor. Yeni 
teknolojileri araştıran, anlayan, anlatabilen 
ve uygulayabilen kişilere olan ihtiyaç artacak. 

Gelişen teknolojinin şirketlere getirdiği 
riskler ve bu risklerden korunma 
yöntemleri nelerdir?
Bana göre, gelişen teknolojilerle birlikte iş 
dünyası iki önemli riskle karşı karşıya kaldı. 
İlki, yeni teknolojileri tam olarak anlayıp 
uygulayamama ve bunun sonucunda bu 
teknolojilerin sunduğu fırsatları ıskalama, 
rekabetin dışına çıkma durumu. 

İkincisi, dijitalleşmenin beraberinde 
getirdiği siber risklerin anlaşılmaması ve 
bu alana gereken yatırımın yapılmaması. 
Milyarlarca dolar zararı ve ciddi itibar 
kaybını beraberinde getiren bu siber 
saldırılar, çoğunlukla kurumsal anlamda 
şirketlerin etkili siber güvenlik politikaları 
geliştirmemelerinden ve çalışanların 
eğitimsizliğinden kaynaklanıyor. Gelecekte; 
çalışma ofislerinden montaj hatlarına her 
alanın internete bağlanarak daha “akıllı” 
hale geleceği düşünülürse, kurumların siber 
güvenlik birimlerine ve personel eğitimlerine 
bugünden yapacakları yatırımların çok 
kıymetli olduğunu düşünüyorum.

Dijital çağın, bazı meslekleri ortadan 
kaldırmasına rağmen yenilerini de 
beraberinde getireceği öngörülüyor. 
Yaşanacak bu gelişmeler işçi ve işveren 
sendikalarının faaliyetlerini nasıl etkileyecek?
World Economic Forum tarafından 
geçtiğimiz aylarda yayımlanan “İşlerin 
Geleceği” raporunda, 2022 yılına kadar 
aralarında kasiyerlik ve montaj işçiliğinin 
de bulunduğu 20’den fazla mesleğin yok 
olacağı öngörülürken; kullanıcı deneyimi 
ve insan-makine etkileşimi tasarımcılığı, 
robotik mühendisliği ve blok zinciri uzmanlığı 
gibi yeni teknolojileri anlama ve bunları 
uygulamaya yönelik yeni mesleklerin öne 
çıkacağı belirtiliyor. Görünen o ki; kas 
gücüne dayalı işler yapan işçiler, acil olarak 
halihazırdaki teknik becerilerini teknolojik 
yeniliklere uyum sağlayacak birtakım zihinsel 
becerilerle desteklemek zorunda. Bana göre, 
yeni dönemde işçi ve işveren sendikalarının 
öncelikli görevlerinden biri, işverenler 
tarafından mavi yaka personele uygulanan 
“reskilling” yani “yeni beceri kazandırma” 
süreçlerinin doğru ve etkili bir şekilde yapılıp 
yapılmadığını denetlemek olacak.

İnovasyondan en fazla etkilenen alanlardan 
birisi de sağlık sektörü. Geleceğin sağlık 
teknolojileri diğer sektörlere nasıl yansıyacak? 
Türkiye, bu noktada nerede duruyor?
Türkiye, dünyayı biraz geriden takip 
ediyor maalesef, bu alanda. Son yıllarda 
sağlıkta dijital dönüşüm adına kayda 
değer çabalar sergileniyor ama kişisel ilaç 
üretimi ya da yapay zeka destekli tıbbi karar 
destek asistanlarının kullanımı gibi sağlık 
hizmetlerinde ciddi değişim yaratabilecek 
teknolojileri sistemimize entegre edebilmek 
için daha fazla emek vermemiz lazım. Bu 
alana yapılacak yatırım, temelde insana 
yapılmış bir yatırım olduğu için bedenlerimiz 
daha dayanıklı hale geldiğinde yaptığımız 
işler de otomatik olarak bundan etkilenmiş 
olacak. Daha uzun yıllar daha verimli bir 
şekilde çalışabileceğiz.

Henüz tartışma aşamasında olunan Toplum 
5.0’a dair hangi adımlar atılıyor? Türk 
sanayisi Toplum 5.0 dönüşümünü nasıl 
anlamalı, ne yapmalı?
Tahminlere göre, kavramı ortaya atan 
Japonya’nın yaşlı nüfus oranı, 2050’lerde yüzde 
40’ı bulacak. Dolayısıyla Japonya, şimdiden 
çocuk ve gençlerini yaşadıkları süre boyunca 
üretken, sosyal ve sağlıklı birer vatandaş 
olmaya hazırlaması gerektiğinin farkına vardı 

Milyarlarca dolar 
zararı ve ciddi itibar 
kaybını beraberinde 
getiren siber 
saldırılar, çoğunlukla 
kurumsal anlamda 
şirketlerin etkili siber 
güvenlik politikaları 
geliştirmemelerinden 
ve çalışanların 
eğitimsizliğinden 
kaynaklanıyor.
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ve bunun için Toplum 5.0 adında bir konsept 
yarattı. Toplum 5.0, dijitalleşmenin ve robotların 
etkisini demografik, ekonomik, etik ve sosyolojik 
yönden değerlendirerek, insanların makine ve 
robotlarla ilişkisinin en verimli biçimde sağlandığı 
“süper akıllı toplum” modelini öneriyor. 
Baktığımız zaman Japonya, dünyanın en gelişmiş 
teknolojilerini üretiyor ama gelecek stratejisini 
sadece yeni teknolojiler geliştirmek değil, aynı 
zamanda bu teknolojilerin kitleler tarafından 
benimsenmesi ve etkili bir şekilde kullanılması 
üzerine kurmuş. Her toplum teknolojik yeniliklere 
karşı bir miktar direnç geliştirir. Çağımızda 
ülkeler için teknolojik yeniliklere hızlı uyum 
sağlayabilmek o kadar önemli ki, hele bizim 
gibi gelişmekte olan ülkeler için. Robotik, yapay 
zeka, nesnelerin interneti, sanal gerçeklik gibi 
teknolojiler inanılmaz boyutta bir değişime 
yol açıyor. Bu akıllı teknolojilerden maksimum 
verimde yararlanacak akıllı toplumu inşa etmek 
için Toplum 5.0 konseptinin bizim açımızdan çok 
önemli olduğuna inanıyorum. 

Gelişen teknoloji ve inovasyon trendleri 
Türkiye’de iş dünyasını nasıl şekillendirecek? 
Şirketler bu trendleri yakalamak için 
hangi adımları atmalıdır? Özelde de kimya 
sektörünü nasıl değerlendirirsiniz?
Türkiye dinamik bir nüfusa ve önemli bir 
jeostratejik konuma sahip. Eğer genç nüfusunu 
doğru bir şekilde geleceğe hazırlar ve coğrafi 
konum itibariyle sahip olduğu fırsatları akıllıca 
değerlendirirse, yeni teknolojileri yaptığı işlere 
adapte ederek, ekonomide bir manivela etkisi 
yaratabilir. Bu noktada, şirketlerin çalışanlarına 
yapacakları eğitim yatırımları çok önemli. 
Endüstride, yeni teknolojilere ciddi yatırımlar 
yapılsa da çalışanlar, bu teknolojiyi kavrayıp 
yaptıkları işlere uygulamadıkları sürece, 
satın alınan ekipman ya da yazılımların bir 
anlamı kalmıyor. Hem yeni teknolojilerin 
getirdiği avantajları değerlendirmek hem de 
bu teknolojileri mümkün olan en etkili şekilde 
kullanarak teknolojiye yapılan yatırımın hakkını 
vermek açısından her pozisyondan çalışana 
“teknoloji bilinci” kazandırmak çok önemli. 

Kimya sektörünün dinamiklerine çok 
hakim değilim, özel bir tavsiyede bulunmam. 
Ne kadar doğru olur bilemiyorum ama ev tipi 
3 boyutlu yazıcıların yaygınlaşmasıyla birlikte, 
genel tüketicinin işlenmiş ürünlerden ziyade 
ürün ham maddesi tedarik etme gereksinimi 
doğacağını söyleyebilirim. Türkiye’nin üretim 
ve ihracatında önemli role sahip kimya 
endüstrisinin pazar payını genişletmesi adına 
3 boyutlu yazıcı teknolojisi, büyük bir fırsat 
yaratabilir önümüzdeki dönemlerde.
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ticari partneri olan ve ihracatının yüzde 
50’sini gerçekleştirdiği Avrupa Birliği’nde 
ciddi yavaşlama bekleniyor. Yılın Ocak ve 
Mart aylarında beklentilerini açıklayan 
Dünya Bankası ve OECD’nin ardından 
Nisan ayı içinde Dünya Ticaret Örgütü 
(DTÖ) ve Uluslararası Para Fonu (IMF) 
da beklentilerini aşağı yönlü revize etti. 
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Nisan’da 
yayınladığı raporda 2019 için küresel 
ticarette büyüme tahminini üç yılın en 
düşük seviyesine indirdi. DTÖ, daha 
önce yüzde 3,7 olan beklentisini yüzde 
2,6 seviyesine düşürdü. DTÖ’den bir 
hafta sonra güncel raporunu açıklayan 
Uluslararası Para Fonu (IMF) da tahminini 
3,5’ten yüzde 3,3’e çekti. 

ÜÇ KURULUŞ, TEK GÖRÜŞ:  
BÜYÜME HIZI DÜŞÜYOR
IMF, 9 Nisan'da yayınlanan güncel 
raporunda, 2008-2009 küresel krizinden 
bu yana dünya ekonomisindeki en büyük 
yavaşlamaya dikkat çekerek, son derece 
hassas bir dönemden geçildiği ve 2020 
için de büyüme eğiliminin yükselme 
göstereceğinden şüpheli olduğunu 
açıkladı. Raporda, küresel ekonominin 
yüzde 70'inde zayıflama trendi görüldüğü 
belirtilirken, büyümenin yavaşlaması 
ve kırılganlaşmasındaki en büyük 
faktörün uluslararası ticarette yaşanan 
gerilimler olduğu vurgulandı. IMF, 2019 
yılında Türkiye ekonomisi için de kötü 
bir tablo çizdi ve ekonominin yüzde 2,5 
küçüleceğini açıkladı. 

Dünya Bankası da Ocak ayında 
açıkladığı "Küresel Ekonomik 
Görünüm" raporunda, 2019 için dünya 
ekonomisindeki büyüme tahminini 
yüzde 3'ten yüzde 2,9'a çekmişti. 
Türkiye'de bu yıl ekonomik aktivitenin 
yavaşlamasının beklendiği aktarılan 
raporda, yüksek enflasyon, yüksek 
faiz oranları, düşük güven seviyesi, 
azalan tüketim ve yatırımlar nedeniyle 
ekonomik büyümenin 2019 sonunda 
yüzde 1,6 seviyesinde gerçekleşmesinin 
öngörüldüğü bildirildi.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü 
(OECD) de Mart ayında yayımladığı 
raporunda dünya ekonomik görünümüne 
ilişkin beklentilerini güncelleyerek, tüm 
bölgeler için büyüme tahminini aşağıya 
çekmişti. Dünya ekonomisinin 2019 yılı 
büyüme beklentisini yüzde 3,6’dan yüzde 
3,3’e indirirken, AB ekonomisinin sadece 

yüzde 1 büyüyeceğini tahmin etti. 2019 
yılı büyüme tahminini Almanya için 
yüzde 0,7 ve Fransa için yüzde 1,3 olarak 
açıklayan OECD, İtalya ekonomisinin 
ise 2019 yılında yüzde 0,2 daralacağı 
öngörüsünde bulundu. OECD, Türkiye 
ekonomisinin ise bu yıl yüzde 1,8 
küçüleceği tahmininde bulundu.

Genel olarak 2019 yılında ABD, 
AB ve Çin’deki ekonomik büyümenin 
yavaşlayarak süreceği ve bu durumun 
dünya ekonomisindeki büyümeyi de 
yavaşlatması bekleniyor. ABD Merkez 
Bankası ve Avrupa Merkez Bankası, 
bu yıl faiz artışı beklentisinin olmadığı 
sinyallerini verdi. 

SANAYININ KABUSU GERI DÖNDÜ
ABD’nin Kasım 2018’den itibaren İran 
petrolüne uyguladığı ambargoya rağmen 
petrol fiyatları, beklendiği gibi yükselişe 
geçmedi. Uluslararası Enerji Ajansı, 
bunun nedenini Amerika’nın petrol 
üretimini artırarak dünyada bir numara 
olmasına bağlıyor. İran'ın geçen yıl 
2.5 milyon varil düzeyinde olan petrol 
ihracatı, yaptırımların etkisiyle 1.3 
milyon varile kadar geriledi. Sekiz ülkeye 
tanınan muafiyetin kaldırılmasıyla 
İran’ın ihracatı gerilemeye devam 
edebilir. ABD, İran’a yönelik Kasım 
2018'de başlayan petrol ambargosunda, 
Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 
sekiz ülkeye tanıdığı altı aylık muafiyeti 
uzatmama kararı aldı. Amerika'nın 
muafiyet kararının ardından petrol 
fiyatları tırmanışa geçti. Rusya gibi 
petrol ihraç eden ülkeler, fiyatların 
yükselmesinden çok rahatsız değil. 
Suudi Arabistan gibi OPEC üyesi ülkelerin 
üretimlerini artırmaması halinde, petrol 
fiyatları gelecek dönemde yükselmeye 
devam edebilir. Bu da enerji ithal eden 
gelişmekte olan ülkelerin, büyüme 
grafiklerine olumsuz yansıyabilir. 
Türkiye, muafiyetin sona ermesiyle 
Kerkük, Katar veya Azerbaycan petrolünü 
devreye alabilir. Halihazırda Türkiye’nin 
İran’dan aldığı petrolün payı yüzde 
10’lara kadar geriledi.  

Dünyanın en büyük iki ekonomisi 
arasındaki ticaret savaşları, 
ABD’nin İran’a uyguladığı ambargo, 
AB’nin Brexit çıkmazı gibi dünya 
ticaretindeki belirsizlikler ve riskler, 
küresel ekonominin kısa vadede 
toparlanabileceği sinyalini vermiyor.
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ilk çeyreğinde de büyümesini sürdürdü. 
Kimya sektörünün 2018 ihracatı, önceki 
yıla göre yüzde 8,23 artışla 17 milyar 444 
milyon dolara yükselmişti. Sektörün ilk 
üç aydaki ihracatı ise yüzde 19,6 artışla 
yaklaşık 5 milyar dolar olarak gerçekleşti. 
Kimya sanayisi ilk çeyrekte ihracatını en 
çok artıran üçüncü sektör oldu. Kimya 
sanayisinin yıl sonu hedefi ise 20 milyar 
dolar ihracata ulaşmak.

MAL TICARETI DE YAVAŞLAYACAK
Türkiye, iç pazardaki daralmayı ihracatı 
artırarak dengelemeyi hedeflese de finans 
kuruluşlarının 2019 yılına dair beklentisi 
pek iyimser değil. Türkiye’nin en büyük 

övizdeki artışa bağlı olarak 
geçen yıl başlayan parasal 
sıkılaşmanın yarattığı 
olumsuz etki ile iç tüketim 
azalarak 2018 yılında 

büyüme yüzde 2,6 oranında gerçekleşti. 
Büyümenin dinamosu ise ihracat oldu. 
2018 yılında 168,1 milyar dolar ile 
Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracatını 
gerçekleştirildi. 2019 yılını “İhracatta 
Sürdürülebilirlik ve Yenilikçilik” yılı ilan 
eden Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin, 2019 
yılı sonunda ihracatta 180 milyar dolara 
ulaşma hedefi bulunuyor. 

Genel ihracatta en fazla paya sahip 
üçüncü sektör olan kimya sanayisi, yılın 

D

KÜRESEL EKONOMIDE 
IBRE AŞAĞI DÖNDÜ

IMF, 9 Nisan'da 
yayımlanan 
güncel raporunda, 
2008-2009 
küresel krizinden 
bu yana dünya 
ekonomisindeki en 
büyük yavaşlamaya 
dikkat çekerek, 
son derece hassas 
bir dönemden 
geçildiği ve 2020 
için de büyüme 
eğiliminin yükselme 
göstereceğinden 
şüphe duyduğunu 
açıkladı.

Yılın ilk çeyreği geride 
kalırken küresel ekonominin 
üstündeki sis bulutları 
hâlâ dağılmadı. Hatta 
uluslararası kuruluşlara 
göre, ekonominin üstünde 
kara bulutlar toplanıyor. 
Amerika, Çin ve AB 
ekonomilerinde büyüme 
hızında yavaşlama 
olacağı, tüm uluslararası 
kuruluşların hemfikir 
olduğu bir konu. Türkiye 
ise daralan ekonomisini 
ihracatla desteklemeye 
çalışıyor. ABD’nin petrol 
ambargosunda, Türkiye’nin 
de aralarında bulunduğu 
sekiz ülkeye tanıdığı altı 
aylık muafiyeti uzatmama 
kararı; petrol fiyatlarını, 
son 10 ayın en yüksek 
seviyelerine çekti. Bu, 
Türkiye sanayisi için enerji 
maliyetlerinin artması 
anlamına geliyor.
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yapım işi üstlenen işverenler, ihale konusu 
iş döneminde bu teşvikten yararlanamaz.

YURT DIŞINA GÖTÜRÜLEN/
GÖNDERILEN SIGORTALILARA 
UYGULANAN 5 PUANLIK 
PRIM INDIRIMI

 Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma 
yasal süresinde verilmiş olmalı,

 Primler yasal süresi içinde ödenmeli,
 Prim, idari para cezası ve bunlara 

ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu 
bulunmamalı,

 Borcu varsa, bu borçlar yapılandırılmış 
veya taksitlendirilmiş olmalı,

 Yapılandırılmış/taksitlendirilmiş 
borçların zamanında ve düzenli bir şekilde 
ödenmesine devam edilmeli,

 Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmamalı / Sahte 
sigortalı bildiriminde bulunulmamalı.

ILAVE 6 PUANLIK PRIM INDIRIMI
 Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma 

yasal süresinde verilmiş olmalı,
 Primler yasal süresi içinde ödenmeli,
 Türkiye genelinde prim, idari para 

cezası ve bunlara ilişkin gecikme 
zammı ve cezası borcunun olmaması, 
varsa bu borçlar yapılandırılmış veya 
taksitlendirilmiş olmalı,

 Yapılandırılmış/taksitlendirilmiş 
borçların zamanında ve düzenli bir şekilde 
ödenmesine devam edilmeli,

 Kayıt dışı sigortalı çalıştıran işyeri ya da 
sahte sigortalı bildiriminde bulunan işyeri 
olmamalı,

YATIRIMLARDA DEVLET 
YARDIMLARI HAKKINDA KARARLAR 
UYARINCA UYGULANAN TEŞVIK

 Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma 
yasal süresinde verilmiş olmalı,

 Primler yasal süresi içinde ödenmeli, 
Türkiye genelinde prim, idari para cezası 
ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası 
borcunun olmaması,

 Ekonomi Bakanlığınca düzenlenen teşvik 
belgesi alınmış olmalı,

 Türkiye genelinde prim, idari para cezası 
ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası 
borcunun olmaması, varsa bu borçlar 
yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olmalı,

 Teşvik belgesinin tamamlama vizesinin 
yapılmış olması (gemi yatırımları hariç),

 Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmamalı, sahte 
sigortalı bildiriminde bulunulmamalı,

 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi 

uyarınca Hazine ve Maliye Bakanlığı’na 
başvuru tarihinden önceki 15 gün içinde 
vadesi geçmiş vergi borcu bulunmamalı.

IŞSIZLIK ÖDENEĞI ALANLARIN 
ISTIHDAMI HALINDE UYGULANAN 
PRIM TEŞVIKI 
Işyeri Yönünden

 Primler yasal süresi içinde ödenmeli,
 Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma yasal 

süresinde verilmiş olmalı,
 Sigortalının, işe alındığı tarihten önceki 

son altı aylık dönemde Kuruma bildirilen 
sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak 
çalıştırılması,
Sigortalı Yönünden

 01/10/2009 veya sonraki bir tarihte işe 
alınmış olmalı,

 İşe giriş tarihi itibariyle işsizlik ödeneği 
almaya hak kazanmış olmalı,

 Sigortalı, işsizlik ödeneği almaya hak 
kazanmadan önce son çalıştığı işyeri 
haricindeki bir işyerinde işe başlamış olmalı,

 Fiilen çalışması

GENÇ, KADIN VE MESLEKI BELGE 
SAHIBI OLANLARIN ISTIHDAMINA 
YÖNELIK TEŞVIK
Işyeri Yönünden

 Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma yasal 
süresinde verilmiş olmalı,

 Primler yasal süresi içinde ödenmeli,
 Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmamalı,
 Borcu varsa, bu borçlar yapılandırılmış veya 

taksitlendirilmiş olmalı
 Prim, idari para cezası ve bunlara 

ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu 
bulunmamalı,

 Yararlanma süreleri erkeklere ve kadınlara, 
sahip olunan belgelere ve yaşa göre 
değişmektedir
Sigortalı Yönünden

 01/03/2011 ila 31/12/2020 tarihleri arasında 
işe alınmış olmalı

 18 yaşından büyük olmalı,
 İşe alındığı tarihten önceki altı aylık 

dönemde işsiz olmalı,
 Ortalama sigortalı sayısına ilave 

çalıştırılmalı,

IŞBAŞI EĞITIM PROGRAMINI 
TAMAMLAYANLARIN ISTIHDAMINA 
YÖNELIK TEŞVIK
Işyeri Yönünden

 Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma yasal 
süresinde verilmiş olmalı,

 Primler yasal süresi içinde ödenmeli,

57

 Prim, idari para cezası ve bunlara 
ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu 
bulunmamalı,

 Borcu varsa, bu borçlar yapılandırılmış 
veya taksitlendirilmiş olmalı,

 Yapılandırılmış/taksitlendirilmiş 
borçların zamanında ve düzenli bir şekilde 
ödenmesine devam edilmeli,

 Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmamalı / Sahte 
sigortalı bildiriminde bulunulmamalı.

 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin 
ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve 
kuruluşlar teşvikten yararlanamaz.

 2886, 4734 sayılı Kanunlar ile 4734 
sayılı Kanunun 3. maddesi kapsamında 
alım ve yapım işi üstlenen işverenler ile 
uluslararası anlaşmalara istinaden alım ve 

beş, 4857 sayılı İş Kanununda bir, 5746 
Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin 
Desteklenmesi Hakkındaki Kanununda bir, 
5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini 
Teşvik Kanununda bir, 2828 sayılı Sosyal 
Hizmetler Kanununda bir, 3294 sayılı 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Kanununda bir olmak üzere toplamda on 
dört farklı sigorta primi teşvik, destek ve 
indirim bulunmaktadır.

MALULLÜK, YAŞLILIK VE ÖLÜM 
SIGORTASI IŞVEREN HISSESINDEN 
5 PUANLIK INDIRIM

 Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma 
yasal süresinde verilmiş olmalı,

 Primler yasal süresi içinde ödenmeli,

510 sayılı Kanunun 4 üncü 
maddesinin birinci fıkrasının 
(a) bendi kapsamında sigortalı 
çalıştıran özel sektör işyeri 
işverenlerine, kayıtlı sigortalı 

istihdamının arttırılması, kadınlar, gençler 
ve engelliler gibi dezavantajlı grupların 
istihdamının arttırılması, bölgesel, büyük 
ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların 
özendirilmesi, bölgesel gelişmişlik 
farklılıklarının azaltılmasını teminen çeşitli 
Kanunlarda yer alan sigorta primi teşvik, 
destek ve indirimlerden yararlanabilme 
imkanı sağlanmıştır.

Bu bağlamda, halihazırda uygulaması 
devam eden 5510 sayılı Kanunda dört, 
4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda 

5
ISTIHDAM TEŞVIKLERI 

YILI OLACAK

Işverenin genç, kadın 
ve meslek belge 
sahibi olanların 
istihdam teşvikinden 
yararlanabilmesi 
için primlerini yasal 
süresinde yatırmalı, 
kayıt dışı borcu 
olmamalı, borç varsa 
yapılandırılmış veya 
taksitlendirilmiş 
olmalı, prim, idari 
para cezası ve 
bunlara ilişkin 
gecikme zammı 
ve cezası borcu 
bulunmamalı. 

2019 AV. GÖNÜL AKGÜN KOYUNCU
KİPLAS Hukuk, Toplu İş Sözleşmesi 
ve Dış İlişkiler Birimi

AV. OZAN AYDIN
KİPLAS Hukuk, Toplu İş Sözleşmesi 
ve Dış İlişkiler Birimi
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 Yapılandırılmış/taksitlendirilmiş 
borçların zamanında ve düzenli bir şekilde 
ödenmesine devam edilmeli, 

 Sahte sigortalı bildiriminde 
bulunulmamalı, kayıt dışı sigortalı 
çalıştırılmamalı

 Sigortalının işe alındığı yıldan önceki 
takvim yılında Kuruma bildirilen ortalama 
sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması.

YENI NESIL TEŞVIK
Sigortalı Yönünden

 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında 
işe alınmış olmalı

 Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olmalı,
 İşe alındıkları tarihten önceki üç aya 

ilişkin Kurumumuza verilen aylık prim ve 
hizmet belgelerinde 10 günden fazla 5510 
sk 4/1- a,b ve c bentleri kapsamında kayıtlı 
olmamalı,

 Sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki 
takvim yılında Kuruma bildirilen sigortalı 
sayısının ortalamasına ilave olarak 
çalıştırılması,
Işyeri Yönünden

 Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma 
yasal süresinde verilmiş olmalı,

 Prim, idari para cezası ve bunlara 
ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu 
bulunmamalı,

 Yapılandırılmış/taksitlendirilmiş 
borçların zamanında ve düzenli bir şekilde 
ödenmesine devam edilmeli,

 Sahte sigortalı bildiriminde 
bulunulmamalı, kayıt dışı sigortalı 
çalıştırılmamalı.

ÇOK TEHLIKELI SINIFTA YER ALAN 
IŞYERLERINDE IŞSIZLIK SIGORTASI 
IŞVEREN HISSESI TEŞVIKI

 İşyerinin 6331 sayılı Kanun kapsamında 
çok tehlikeli sınıfta yer alması,

 İşverenin, Türkiye genelinde çok 
tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde her ay 
toplamda ondan fazla çalışanı bulunması,

 Ölümlü veya sürekli iş göremezlikle 
sonuçlanan iş kazası meydana gelmemesi,

 İşyerinin, İSG-KATİP’e kayıtlı onaylanmış 
ve devam eden iş sağlığı ve güvenliği 
hizmetlerinin verilmesine ilişkin, iş 
güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi ya da 
29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve 
Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğine göre 
Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve 
kuruluşlar ile yapılmış bir sözleşmesinin 
bulunması, gerekmektedir. 

yatırım veya girişim belgesi alınmış olmalı,
 Türkiye genelinde yasal ödeme süresi 

geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, 
idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme 
cezası ve gecikme zammı borcu olmamalı 
(varsa da ilgili kanunların öngördüğü 
şekilde yapılandırılmış ve yapılandırma 
işleminin devam ediyor olması).

SOSYAL HIZMETLERDEN 
FAYDALANAN ÇOCUKLARIN 
ISTIHDAMI HALINDE UYGULANAN 
TEŞVIK
Sigortalı Yönünden

 19/02/2014 tarihinden sonra işe alınmış 
olmalı,

 2828 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesinin 
birinci fıkrasının kapsamında olup; 
istihdam hakkından henüz yararlanmamış 
olanlar, istihdam hakkından yararlanmış 
ancak memuriyet ile ilişiği kesilenler, devlet 
memuru olma şartlarını taşımamaları 
sebebiyle kamu kurumlarında istihdamı 
sağlanamayan hak sahibi olmak,
Işyeri Yönünden

 Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma 
yasal süresinde verilmiş olmalı,

 Prim, idari para cezası ve bunlara 
ilişkin gecikme zammı ve cezası 
borcu bulunmamalı, Yapılandırılmış/
taksitlendirilmiş borçların zamanında ve 
düzenli bir şekilde ödenmesine devam 
edilmeli,

 Sahte sigortalı bildiriminde 
bulunulmamalı, kayıt dışı sigortalı 
çalıştırılmamalı.

SOSYAL YARDIM ALANLARIN 
ISTIHDAMI HALINDE  
UYGULANAN TEŞVIK
Sigortalı Yönünden

 26/04/2016 tarihi ve sonrasında işe 
alınmış olmalı

 İşe giriş tarihinden önceki son bir 
yıl içerisinde nakdî düzenli sosyal 
yardımlardan en az bir defa yararlanmış 
olanların ikamet ettiği hanede bulunmak,

 Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olmalı,
 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin 

birinci fıkrasının (c)bendinin (1) numaralı 
alt bendi kapsamında olmak,
Işyeri Yönünden

 Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma 
yasal süresinde verilmiş olmalı,

 Prim, idari para cezası ve bunlara 
ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu 
bulunmamalı,

 Prim, idari para cezası ve bunlara 
ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu 
bulunmamalı,

 Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmamalı,
 İşe alınan sigortalının bir önceki takvim 

yılında bildirilen sigortalı sayısının 
ortalamasına ilave olmalı,
Sigortalı Yönünden

 31.12.2018 tarihine kadar başlatılan 
işbaşı eğitim programını tamamlamış 
olmalı

 İşbaşı eğitim programının bitimini 
müteakip en geç üç ay içinde işe alınmalı,

 23/4/2015 tarihi ve sonrasında işe 
alınmış olmalı,

 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük 
olmalı,

 Tamamladığı işbaşı eğitim programına 
ilişkin meslek alanında işe alınmalı

ENGELLI SIGORTALI ISTIHDAMINA 
YÖNELIK TEŞVIK

 Engelli sigortalı çalıştırılmalı,
 Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma 

yasal süresinde verilmiş olmalı,
 Primler ödenmiş olmalı,
 Sosyal güvenlik destek primine tabi 

çalışan, topluluk sigortasına tabi çalışan, 
yurtdışında çalışan sigortalılar ile aday 
çırak, çırak ve öğrencilerden dolayı bu 
teşvikten yararlanılamaz.

ARAŞTIRMA, GELIŞTIRME VE 
TASARIM FAALIYETLERINE  
ILIŞKIN TEŞVIK

 Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma 
yasal süresinde verilmiş olmalı, primler 
ödenmiş olmalı,

 Sigortalı fiilen çalışmalı,
 Sigortalı; Ar-Ge/Tasarım personeli 

veya Ar-Ge personel sayısının %10’u 
aşılmamak kaydıyla destek personeli 
ya da 4691 sayılı Kanun uyarıca ücreti 
gelir vergisinden istisna tutulmuş 
personel olmalı, 

 5 puanlık indirim ve kalan %15, 5 
işveren payının yarısı (%7,75) SPEK 
üzerinden hesaplanmaktadır.

KÜLTÜR YATIRIMLARI VE 
GIRIŞIMLERI HAKKINDA 
UYGULANAN SIGORTA  
PRIMI TEŞVIKI

 Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma 
yasal süresinde verilmiş olmalı,

 Kurumlar vergisi mükellefi olmalı,
 Kültür ve Turizm Bakanlığından kültür 

SPEK ALT SINIRINDAN SPEK ÜST SINIRINDAN

TEŞVIK ADI TEŞVIKSIZ  
TUTAR

TEŞVIK  
TUTARI

TEŞVIK SONRASI 
TUTAR

TEŞVIKSIZ 
TUTAR

TEŞVIK  
TUTARI

TEŞVIK  
SONRASI TUTAR

MALULLÜK, YAŞLILIK VE ÖLÜM SIGORTASI IŞVEREN 
HISSESINDEN 5 PUANLIK INDIRIM

(%37,5)
959,40 TL

(% 5)
127,92 TL

(% 32,5)
 831,48 TL

(%37,5) 
7.195,50 T L

(% 5)
959,40 TL

(% 32,5)
  6.236.10 TL

YURT DIŞINA GÖTÜRÜLEN/ GÖNDERILEN 
SIGORTALILARA UYGULANAN 5 PUANLIK PRIM INDIRIMI

(% 14,5 )
370.97 TL

(% 5)
127,92 TL

(% 9,5) 
243,05 TL

(%14,5) 
1.112,90 T L

(% 5)
383,76TL

(% 9,5)
 729,14 TL

İLAVE 6 PUANLIK PRİM İNDİRİMİ

(%37,5)
959,40 TL

(%5 + %6)
281,42 TL

(% 26,5) 
677,98 TL

(%37,5) 
7.195,50 T L

(%5xSPEK) + 
(%6xA.Ü)

1119,90 TL

%37,5- 
((%5xSPEK) + 

(%6xA.Ü))
6.092,60 TL

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI  
HAKKINDA KARARLAR UYARINCA  

UYGULANAN TEŞVIK

(%37,5)
959,40 TL

6. BÖLGE (%37,5)
959,40 TL

(% 5 + % 15,5)
524,47 TL

6. BÖLGE
(% 5 + % 29,5)

882,65 TL

(% 17)
434,93 TL

6. BÖLGE 
( % 3)

76,75 TL

(%37,5)
7.195,50TL

6. BÖLGE 
(%37,5)

7.195,50 TL

(%5xSPEK) + 
(%15,5xA.Ü)
1.355,95 TL

6. BÖLGE
(%5xSPEK) + 
(%29,5xAÜ)
1714,13 TL

%37,5 – 
((%5xSPEK) + 
%15,5xA.Ü))
5.839,55 TL

6. BÖLGE
%37,5 – 

((%5xSPEK) + 
(%29,5xAÜ))
5.481,37 TL

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALANLARIN İSTİHDAMI HALİNDE 
UYGULANAN PRİM TEŞVİKİ

(%37,5)
959,40 TL

( % 33,5)
857,06TL

(%4)
102,34 TL

(%37,5)
7.195,50 TL

(%33,5 x AÜ)
857,06 TL

% 37,5 – 
((%33,5 x AÜ))

6.388,44 TL

GENÇ, KADIN VE MESLEKI BELGE SAHIBI OLANLARIN 
ISTIHDAMINA YÖNELIK TEŞVIK

(%37,5)
959,40 TL

(%20,5)
524,47 TL

(%17)
434,93 TL

(%37,5)
7.195,50 TL

(%20,5)
3.933,45 TL

(%17)
3.261,96 TL

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMINI TAMAMLAYANLARIN 
İSTİHDAMINA YÖNELİK TEŞVİK

(%37,5)
959,40 TL

(% 5 + % 15,5)
524,47 TL

(%17)
434,93 TL

(%37,5)
7.195,50 TL

(%5xSPEK) + 
(%15,5xAÜ)
1.355,95 TL

%37,5 – 
((%5xSPEK) + 
(%15,5xAÜ))
5.839,55 TL

ENGELLI SIGORTALI ISTIHDAMINA  
YÖNELIK TEŞVIK

(%37,5)
959,40 TL

(% 5 + % 15,5)
524,47 TL

( %17)
434,93 TL

     (%37,5)
7.195,50 TL

(%5xSPEK) + 
(%15,5xAÜ)
1.355,95 TL

%37,5 – 
((%5xSPEK) + 
(%15,5xAÜ))
5.839,55 TL

ARAŞTIRMA, GELIŞTIRME VE TASARIM  
FAALIYETLERINE ILIŞKIN TEŞVIK

(%37,5)
959,40 TL

(%5 + % 7,75)
326,20 TL

(%24,75)
633,20 TL

(%37,5)
7.195,50 TL

(%5 + % 7,75)
2.446,47 TL

(%24,75)
4.749,03 TL

KÜLTÜR YATIRIMLARI VE  
GIRIŞIMLERI HAKKINDA UYGULANAN  

SIGORTA PRIMI TEŞVIKI

(%37,5)
959,40 TL

YATIRIM
(%5 + % 7,75)

326,20 TL

YATIRIM
(%24,75)
633,20 TL

(%37,5)
7.195,50 TL

YATIRIM
(%5 + % 7,75)

2.446,47 TL

YATIRIM
(%24,75)

4.749,03 TL

(%37,5)
959,40 TL

GIRIŞIM
(%5 + % 3,875)

227,06 TL

GIRIŞIM
(%28,625)
732,34 TL

(%37,5)
7.195,50 TL

GIRIŞIM
(%5 + % 3,875)

1.702,94 TL

GIRIŞIM
(%28,625)

5.492,57 TL

SOSYAL HIZMETLERDEN  
FAYDALANAN ÇOCUKLARIN ISTIHDAMI  

HALINDE UYGULANAN TEŞVIK

(%37,5)
959,40 TL

(%37,5)
959,40 TL

(%37,5) – (%37,5)
0

(%37,5)
7.195,50 TL

(%5xSPEK) + 
(%32,5xA.Ü)
1.790,88 TL

%37,5 –
 ((%5xSPEK) + 
(%32,5xAÜ))
5.404,62 TL

SOSYAL YARDIM ALANLARIN ISTIHDAMI  
HALINDE UYGULANAN TEŞVIK

(%37,5)

959,40 TL

(%20,5)

524,47 TL

(%37,5) – (%20,5)

434,93 TL

(%37,5)

7.195,50 TL

(%5xSPEK) + 
(%15,5xAÜ)
1.355,95 TL

%37,5 – 
((%5xSPEK) + 
(%15,5xAÜ))
8.839,55 TL

YENI NESIL TEŞVIK

SPEK ALT SINIRDAN ( IMALAT VEYA BILIŞIM ) SPEK ÜST SINIRDAN (IMALAT VEYA BILIŞIM)

(%37,5)

959,40 TL

(%37,5)

959,40 TL

(%37,5) – (%37,5)

0

(%37,5)

7.195,50 TL

(BRÜT A.Ü.)

2.558,40 TL

(%37,5) – 
(BRÜT A.Ü.)
4.637,10 TL

SPEK ALT SINIRDAN ( DIĞER SEKTÖRLER ) SPEK ÜST SINIRDAN (DIĞER SEKTÖRLER)

(%37,5)

959,40 TL

(%37,5)

959,40 TL

(%37,5) – (%37,5)

0

(%37,5)

7.195,50 TL

(A.Ü. X %37,5)

959,40 TL

(%37,5) – 
(A.Ü. X %37,5)

6.236,10 TL

ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA YER ALAN İŞYERLERİNDE İŞSİZLİK 
SİGORTASI İŞVEREN HİSSESİ TEŞVİKİ

SPEK ALT SINIRDAN SPEK ÜST SINIRDAN

25,58 TL 191,88
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OECD ÇEVRESEL 
PERFORMANS INCELEMELERI

ECD (Ekonomik İşbirliği ve 
Kalkınma Teşkilatı) üyesi 
ülkelerin, çevre sorunlarının 
etkin biçimde ele alınmasını 
sağlayacak politikaların 

geliştirilmesi ve uygulanması için destek 
veren Çevre Politikaları Komitesi’nin 
yürüttüğü en önemli faaliyetlerden 
birinin çıktısı olan “Çevresel Performans 
Raporu”nun üçüncüsü yayımlandı. 

Türkiye’nin İlk Çevresel Performans 
İncelemesi Raporu, 1999 yılında 
yayımlandı. Raporda, Türkiye’nin çevre 
koruma alanında, diğer OECD üyesi 
ülkelerle aynı noktaya gelebilmesi 
için uzun bir yol kat etmesi, bunun 
sağlanabilmesine yönelik olarak 
merkezi yönetimin, belediyelerin ve özel 
sektörün daha fazla çaba sarf etmesi 
gerektiğinin altı çizilmişti. 

OECD’nin her bir sektöre ilişkin 
tavsiyelerine yer verilen İkinci Çevresel 
Performans İncelemesi Raporu, 3 Haziran 
2008 tarihinde nihai hale getirildi. 
Raporda; hava yönetimi, su yönetimi, doğa 
koruma, çevre yönetimi, sürdürülebilir 
kalkınma ve uluslararası iş birliği konu 
başlıkları altında ülkemizde kaydedilen 
gelişmeler hakkında bilgi verilmişti.  

ÜÇÜNCÜ ÇEVRESEL PERFORMANS 
DEĞERLENDIRMESI RAPORU
Resmi tanıtım toplantısı 19 Şubat 2019 
tarihinde gerçekleştirilen Çevresel 
Performans İnceleme (ÇPİ) Raporu, 
Türkiye’nin 2008 yılından bu yana olan 
çevresel performansını inceliyor.  

Ana inceleme konuları, iklim değişikliğine 
adaptasyon ile kentsel atık su arıtımı 
başlıkları olan raporda özetle, Türkiye’nin 
daha çevreci düşük karbon ekonomisine 
doğru ilerlemesine, doğal kaynaklarını daha 
iyi yönetmesine ve çevre yönetimi ile idaresini 
geliştirmesine yardımcı olmayı amaçlayan 
tavsiyeler yer alıyor. 

TÜRKIYE ÜÇÜNCÜ ÇEVRESEL PERFORMANS DEĞERLENDIRMESI RAPORU

ENERJI

• Fosil yakıtlar enerji karışımının %88’ini oluşturmaktadır.
• Enerji talebi, 2005’ten bu yana %76 arttı.
• Yenilenebilir enerji yatırımları artsa da payı %12 olarak kaldı.
• Fosil yakıtların enerjideki payının azaltılması, yenilenebilir olanların payının 

artırılması, enerji verimliliği hedeflerinin ölçülebilir olması ve bu alandaki 
yatırımlar için daha ekonomik teşvikler sağlanması önerilmektedir.

HAVA KALITESI

• Kirleticilerin çoğu için ortam havası kalite gerekliliklerinin, 2024 itibarıyla AB 
standartlarına paralel hale gelmesi beklenmektedir. Nüfusun ince partikül 
maddelere maruziyetinin, Dünya Sağlık Örgütü kılavuz kurallarını aşmasıyla 
birlikte 2005’ten itibaren ölümlerin sayısında artış görüldü.

• Ülke genelinde enerji ve taşımacılık politikalarıyla ve planlarıyla entegre edilmiş 
bir hava kirliliği azaltma stratejisinin formüle edilmesi tavsiye edilmektedir.

ATIK YÖNETIMI

• Kentsel atıkların %90’ını düzenli depolamaya gitti, küçük bir miktarı geri 
kazanıldı. Atıkların sadece %9’u ayrı olarak toplandı.

• Kapsamlı bir malzeme temini politikası benimsenmesi ve kentsel katı atıkların 
ayrı ayrı toplanmasının teşvik edilmesi önerilmektedir.

BIYOLOJIK 
ÇEŞITLILIK

• Tehdit altındaki türler nispeten düşük bir paya sahip. İyileştirme çalışmaları 
ile orman örtüsünün genişletilmesinde ilerleme sağlandı. Karada ve denizde 
koruma altındaki alanlar, bölgenin %9’una yükseldi.

• Biyolojik çeşitliliği koruma sorumluluklarının bakanlıklar genelinde 
netleştirilmesi, biyolojik çeşitliliğin takibinin ve envanter faaliyetlerinin 
iyileştirilmesi tavsiye edilmektedir.

ÇEVRE 
YÖNETIŞIMI 
VE IDARESI

• AB Direktifleri’nin uyumlaştırılması ile çevre mevzuatı güçlendi ancak 
uygulamadaki ilerleme politika alanları ile dengesizlik gösterdi.

• Çevre yönetişimi merkezileşti, mevcut en iyi tekniklere dayanan bir çevre izni 
sisteminin 2024’te uygulamaya geçirilmesi planlandı.

• Çevresel yürütme, büyük ölçüde idari para cezalarına dayandı.
• Bazı çevresel verilerin internet üzerinden halka açık olduğu fakat henüz halka 

açık bir kirletici salıverme ve aktarma kaydı (PRTR) oluşturulmadığı görüldü. 

ÇEVRECI 
BÜYÜME

• Çevre ve sürdürülebilir kalkınma değerlendirmeleri, Ulusal Kalkınma 
Planlarına, artan ölçüde entegre edildi. Çevreyle ilgili vergiler OECD’de 
en yüksek orana sahip olanlar arasında bulunuyor. Çevreye zararlı 
sübvansiyonların büyük kısmı ısınmaya gitti.

• İş dünyasındaki çevre harcamaları 2008’den bu yana arttı fakat kamu çevre 
yatırımları artmadı. AB finansmanının %33’ü çevre ile ilgili alanlara tahsis edildi.

IKLIM 
DEĞIŞIKLIĞI

• Kişi başına düşen emisyon miktarı, OECD ortalamasının altında ancak sera gazı 
emisyonları son 10 yılda ciddi ölçüde arttı (+%49).

• 2020 için iklime dönük hafifletme taahhüdünde bulunmayan tek OECD üye 
ülkesi olmaya devam etti.

• Aşırı hava olaylarının sayısı son 10 yılda yaklaşık üç kat arttı.
• Paris Anlaşması’nın onaylanması, iklim ve enerji hedeflerini entegre eden 

uzun vadeli düşük emisyon stratejisinin benimsenmesi, enerji verimliliğini ve 
yenilenebilir enerji kullanımının artırılarak enerjinin ve ısı üretiminin karbon 
yoğunluğunun azaltılması önerilmektedir.

KENTSEL 
ATIKSU 
YÖNETIMI

• Birçok su kaynağında yüzey suyu kalitesi bozulmakta, buna karşılık atık su 
arıtmada kayda değer bir çaba gösterildi ve nüfusun atık su arıtma tesislerine 
erişimi 2005-16 döneminde %42’den %79’a ulaştı.

• 25 adet hidrolojik havza tespit edildi, bunların hepsinde Nehir Havzası Eylem 
Planları tamamlandı.

• Güçlü bir maliyet-fayda analizine dayalı olarak atık su arıtma standartlarının 
ayarlanması, atık altyapısının geliştirilmesi ve yönetiminin ulusal ve belediye 
düzeyindeki planlamasının uyumlaştırılması gibi tavsiyeler sunulmaktadır.

VOLKAN DOĞAN
KİPLAS Teknik İşler ve Eğitim Birimi
Çevre Y. Mühendisi, İş Güvenliği Uzmanı
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı
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