
11. Kalkınma Planı'nda Sürdürülebilir Kimya Önceliğe Alındı



erek ülke içindeki 
dinamikler gerekse 
uluslararası piyasalardaki 
belirsizlikler nedeniyle 
zor bir yıl olan 2019’un 

ilk yarısında ülke ihracatımız artışını 
sürdürdü. Bir önceki yılın aynı 
dönemine göre, ilk altı ay ihracatı 
yüzde 2,2 artarak 88 milyar dolar olarak 
gerçekleşti. Yılın ilk yarısında ihracatı 
sırtlayan sektörlerin başında ise kimya 
geliyor. Genel ihracatın yüzde 2,2 
arttığı bir dönemde, kimyevi madde ve 
mamulleri sektörü yüzde 19’luk artışla 
10 milyar dolarlık ihracata imza attı. İlk 
altı ayda elde edilen ihracatın yüzde 
11,3’ünü kimya sektörü oluşturuyor. 
Kimya sanayisi, ilk altı aylık dönemde 
hem ihracatını en fazla artıran hem de 
en fazla ihracat yapan ikinci sektör oldu. 

TİM tarafından açıklanan 
“Türkiye’nin İlk 1.000 İhracatçısı 2018’’ 
araştırmasında da kimya sanayisindeki 
firmalar dikkat çekerken, 10 KİPLAS 
üyesi kuruluş da listede yer alıyor. 
İSO 500 Türkiye’nin en büyük sanayi 
kuruluşları listesinde de kimya sanayisi 
ve KİPLAS üyesi çok sayıda firma yer 
alıyor.

Kimya sektörü ihracattaki 
yükselişini üretim maliyetlerindeki 
artışa rağmen devam ettirdi. Sektörün 
yurt içi üretici maliyetleri yıllık bazda 
yüzde 34,6 arttı. Ham madde ve ara 
maddede tamamıyla dışa bağlı bir 
sektörün ihracat başarısı, katma değer 
ürettiğinin bariz bir göstergesi. 

Kimya sanayisi, sürekli Ar-Ge’ye 
ihtiyaç duyduğundan canlı ve dinamik 
bir sektör olma özelliğine sahip. 
Ayrıca kimya sektörü, sermaye-
teknoloji yoğunluklu ve nitelikli iş 
gücü gerektiren bir sanayi. Bu özelliği, 
birçok ülke için “stratejik öncelik” 
bakımından ayrıcalıklı olmasını 
sağlıyor.

KPMG’nin Türk kimya sektörüne 
yönelik yayımladığı güncel rapor, 
sektörün sağladığı katma değere 

vurgu yapıyor. Raporda, son dört 
yılda sektörde iş yeri sayısı artarken, 
istihdamın da 81 bine yaklaştığının altı 
çiziliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu Aralık 
2018 verilerine göre, kimyasalların ve 
kimyasal ürünlerin imalatında faaliyet 
gösteren 4 bin 678 firma bulunuyor. 

Sayı açısından küçük ölçekli 
firmaların oranı yüksek olsa da 
üretimin ve satışların yaklaşık 
dörtte birini en büyük 10 firma 
gerçekleştiriyor. 

Toplam sanayi içinde yüzde 5, 
genel ekonomide ise yüzde 1 paya 
sahip olan kimyasal ürün sanayiinin, 
bankacılık sektörünün kredileri 
içindeki payı Ocak 2019 itibarıyla 37 
milyar TL ile yüzde 1,5 seviyesinde 
bulunuyor. Yabancıların ayrıca 
Türkiye’de kurulu kimya sanayi 
firmalarına hisse senedi yatırımı olarak 
da güçlü bir ilgisi olduğu görülüyor. 
Yurt dışı yerleşiklerin 2018 sonu 
itibarıyla Türkiye’deki 29,7 milyar 
dolarlık hisse senedi yatırımlarının 
3,4 milyar dolarının kimya sektörüne 
yapıldığı görülüyor.

Bu veriler, kimya sanayisinin, 
ekonomiler için olduğu kadar 
yatırımcılar için de cazibesini 
korumaya devam ettireceğini 
gösteriyor. Bu açıdan Ağustos ayında 
açıklanması beklenen İhracat Master 
Planı’nda nasıl yer alacağı büyük 
önem taşıyor. Süper Teşvikler ile 
sektöre verilen can suyunun ardından, 
İhracat Master Planı ile de sektörün 
dış piyasada rekabet gücünü artıracak 
ve ihracatçılara yeni kapılar açacak 
destekler beklediğimizi belirtmek 
isterim. Zira 11. Kalkınma Planı'nda 
kimya sektörüne yönelik belirtilen 
hedefler bizleri umutlandırdı. 

Devletin Ar-Ge yatırımları için 
sunduğu önemli teşvikler bulunuyor. 
Türk kimya sanayimiz, bu teşvikleri 
doğru değerlendirebilirse, ihracatta 
çok farklı rakamları konuşacağımıza 
inanıyorum.

2019 yılının ilk yarısında 
ihracatı sırtlayan 

sektörlerin başında 
kimya geliyor. Genel 
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Levent Kocagül
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PETROL-İŞ’E ZİYARET

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından, “Türkiye’nin İlk ve İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” 
araştırmasının 2018 yılı sonuçları açıklandı. Listelerde birinci 500’de 16 KİPLAS üyesi, ikinci 
500’de ise 5 KİPLAS üyesi kuruluş yer aldı.

İSO LİSTELERİNE KİPLAS İMZASI

KİPLAS İş Güvenliği Uzmanları ve 
Hukukçuları tarafından verilen 
“İşletmelerde İş Sağlığı ve Güvenliği 
Uygulamalarında Güncel Sorunlar ve 
Çözümleri Semineri”, üye firmaların 
temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

KİPLAS Teknik İşler ve Eğitim 
Birimi’nden Teknik İşler ve Eğitim 
Birimi Sorumlusu Seçil Utku 
Şahintürk, Teknik İşler ve Eğitim 
Birimi Baş Müşaviri Erol Çileli, İş 
Güvenliği Uzmanı/Çevre Yüksek 
Mühendisi Volkan Doğan ile 
Kimyager/ İş Güvenliği Uzmanı Özlem 
Demir tarafından verilen seminerde, 
iş yerinde görevlendirilmiş olan 
iş güvenliği uzmanı yetki ve 
sorumluluklarını düzenleyen 
yönetmelik, işletmede yapılacak 
olan proje çalışmalarında iş güvenliği 
uzmanının görüşünün alınması 
ve projede onayının bulunması, 
performans değerlendirme sistemi, 
sivil savunma planları, İSG Katip 
sistemi, 6331 sayılı İş Sağlığı ve 

KİPLAS Yönetim Kurulu Başkanı 
Levent Kocagül, Genel Sekreter 
Saadet Ceylan, Yönetim Kurulu 
Üyeleri Recep Şükrü Ergün ve Selçuk 
Denizligil’den oluşan heyet, 7 Mayıs 
Salı günü Petrol-İş Genel Başkanı Ali 
Ufuk Yaşar’a makamında nezaket 

Güvenliği Kanunu konuları ele alındı. 
Seminerde KİPLAS’ın üye işyerlerine 
iş sağlığı ve güvenliği kapsamında 
yaptığı “3.Göz Bağımsız Denetimleri” 
ziyaretleri sonucunda, işletmelerde 
en çok karşılaşılan sorunlar ve çözüm 
yolları konuşuldu.

Seminer, KİPLAS hukukçularının 
da iştirak ettiği, katılımcıların 
sorularının yanıtlandığı tartışma 
paneli ile sona erdi.

ziyaretinde bulundu. 
Çalışma hayatının güncel 

konularına değinilen ziyarette Petrol-
İş heyetinde Genel Başkan Ali Ufuk 
Yaşar’ın yanı sıra Genel Sekreter 
Ahmet Kabaca ve Genel Yönetim 
Sekreteri Ünal Akbulut da yer aldı. 

KİPLAS’TA İSG 
SEMİNERİ YAPILDI

KİPLAS, üye firma yöneticileri 
ile çalışanlarını, iş sağlığı ve 
güvenliği ve hukuki konularda 
bilgilendirmek amacıyla 
düzenlediği seminerler 
kapsamında, “İşletmelerde 
İş Sağlığı ve Güvenliği 
Uygulamalarında Güncel 
Sorunların Çözümü” adlı ilk 
seminerini 23 Mayıs 2019 
tarihinde KİPLAS merkez 
binasında gerçekleştirdi.

SO, 2018 yılının ilk ve 
ikinci 500 sanayi kuruluşu 
listelerini açıkladı. Kimya 
sektöründe faaliyet 
gösteren çok sayıda 

kuruluşun yer aldığı listelerde KİPLAS 
üyesi 16 firma ilk 500’de yer aldı. 

KİPLAS üyelerinden Türkiye Petrol 
Rafinerileri A.Ş. 1. sırada, Petkim 
Petrokimya Holding A.Ş. 13. sırada, 
Aygaz A.Ş. 18. sırada, Toros Tarım San. 
ve Tic. A.Ş. 70. sırada, Petlas Lastik 
San. ve Tic. A.Ş. 98. sırada İSO ilk 500 
listesinde ilk 100’e girerken, Betek Boya 
ve Kimya Sanayi A.Ş. 130. sırada, Ravago 
Petrokimya Üretim A.Ş. 131. sırada, 
Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayii A.Ş. 
183. sırada, DYO Boya Fabrikaları San. 
ve Tic. A.Ş. 198. sırada, Gübre Fabrikaları 
T.A.Ş. 206. sırada, Akdeniz Kimya San. ve 
Tic. A.Ş. 238. sırada, Koruma Klor Alkali 
San. ve Tic. A.Ş. 265. sırada, Sumitomo 
Rubber Ako Lastik San. ve Tic. A.Ş. 281. 
sırada, Jotun Boya San. ve Tic. A.Ş. 

307. sırada, Polisan Kansai Boya San. 
ve Tic. A.Ş. 342. sırada, Santa Farma 
İlaç Sanayii A.Ş. 461. sırada yer alan 
firmalar oldu.

İKİNCİ 500’DE 5 KİPLAS ÜYESİ 
FİRMA YER ALDI
İSO tarafından açıklanan 
“Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu” araştırmasının 2018 yılı 
sonuçlarına göre ise listede 5 KİPLAS 
üyesi kuruluş yer aldı.

KİPLAS üyelerinden Polisan 
Kimya Sanayii A.Ş. 43. sırada, İ.E. 
Ulagay İlaç San. T.A.Ş. 118. sırada, 
Polin Su Parkları ve Havuz Sistemleri 
A.Ş. 215. sırada, Toyo Matbaa 
Mürekkepleri San. ve Tic. A.Ş. 300.
sırada ve Elba Bant San. ve Tic. A.Ş. 
301. sırada yer alan firmalar oldu.

Böylelikle Türkiye’nin 1.000 
Büyük Sanayi Kuruluşu Listesi’nde 
toplamda 21 KİPLAS üyesi kuruluş 
yer almış oldu.

İlk 100’e Giren 
KİPLAS Üye Sayısı

İlk 500’e Giren 
KİPLAS Üye Sayısı

İlk 1000’e Giren 
KİPLAS Üye Sayısı

16

21

5
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GEBKİM DENETİMLERİ 2. ÇEYREKTE DEVAM ETTİ

“3. Göz Bağımsız Saha Denetimleri” 
kapsamında KİPLAS Teknik İşler ve Eğitim Birimi 
Ekibi tarafından GEBKİM Kimya İhtisas Organize 
Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren kimya 
firmaları ile henüz inşaat aşamasında olan 
işletmelere yönelik denetimler, 2019’un ikinci 
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 Saha Denetimleri” hizmeti, KİPLAS 
İktisadi İşletmesi çatısı altında yürütülüyor.

Bu dönem GEBKİM’e yapılan denetimler 

kapsamında nisanda altı, mayısta sekiz ve 
haziranda dört olmak üzere toplamda 18 
iş yerine denetim ziyareti yapıldı. KİPLAS 
Teknik İşler ve Eğitim Birimi, saha denetimleri 
kapsamında 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu ve İlgili Yönetmelik gereği, 
sahadaki uygunsuz durumların tespiti 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 
firmalara yaptığı denetimler, yıl boyunca 
devam edecek.

KİPLAS tarafından 
üyelerine ücretsiz 
olarak sunulan 
“3. Göz Bağımsız 
Saha Denetimleri” 
kapsamında KİPLAS 
Teknik İşler ve Eğitim 
Birimi tarafından, 
KİPLAS üyesi 
firmalara iş sağlığı ve 
güvenliği konusunda 
denetim ziyaretleri 
gerçekleştirildi.

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

KİPLAS’TAN 
ÜYELERİNE 
BAĞIMSIZ 
İSG DENETİMİ

İş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesi, 
uygulamada yaşanan sıkıntılara çözüm yolu 
bulunması ve iş kazaları ile meslek hastalıklarının 
önlenmesi amacıyla yapılan “3. Göz Bağımsız 
Saha Denetimleri” kapsamında, KİPLAS 
üyelerinden Petlas Lastik San. ve Tic. A.Ş.’ye ve 
Tristone Flowtech İstanbul Otomotiv San. ve Tic. 
Ltd. Şti.’ye saha ziyareti gerçekleştirildi. 

KİPLAS Teknik İşler ve Eğitim Birimi, Tristone 
Flowtech İstanbul Otomotiv San. ve Tic. Ltd. 
Şti.’ye 8-9 Mayıs 2019 tarihlerinde iş sağlığı ve 
güvenliği kapsamında bağımsız saha denetimi 

ziyaretinde bulundu. Denetim programı, açılış 
toplantısının ardından ilgili dokümanların 
kontrolü ile devam etti. Bağımsız saha 
denetiminin ikinci gününde, Tristone Flowtech 
ekibiyle birlikte işletme sahası gezilerek, ilgili 
tespitler ve öneriler çalışması yapıldı ve kapanış 
toplantısı ile denetim programı tamamlandı.

KİPLAS Teknik İşler ve Eğitim Birimi 
tarafından 26-28 Haziran’da da Kırşehir’de 
faaliyet gösteren Petlas Lastik San. ve Tic. A.Ş.’ye 
iş sağlığı ve güvenliği kapsamında bağımsız saha 
denetimi gerçekleştirildi. 
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2019 TOPLU İŞ 
SÖZLEŞMELERİ VE ÜCRET 
ZAMMI TALEPLERİNE 
GÖRE SÖZLEŞMELERİN 
BAĞITLANMA DURUMLARI

alışma hayatında sosyal 
barışın sağlanması ve 
korunması, sosyal taraflar 
arasındaki iş birliğine, 
tarafların uzlaşma kültürüne 
açık olmasına ve karşılıklı 

güven ortamının sağlanmasına bağlıdır.
İşletme Odaklı Müzakere anlayışı ile, 

genel eğilimin aksine, iş yerlerini belirli 
prensipler çerçevesinde tek tek müzakere 
eden KİPLAS, yıllar içinde edindiği 
tecrübe ile kendine özgü KİPLAS Modeli’ni 
oluşturmuş ve “Barışçı Sözleşme Anlayışı” 
ile anılır olmuştur.

KİPLAS Genel Sekreteri Av. Saadet 
Ceylan liderliğinde Av. Gönül Akgün 
Koyuncu, Av. Ozan Aydın ile Çalışma 
Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Uzmanı Onur 
Gözütok ve Ege Bölge Temsilciliği'nden Av. 
Cem Beşerler’den oluşan bir ekiple yürütülen 
toplu iş sözleşmesi müzakereleri sonucunda 
2019 yılında; bir tanesi Yüksek Hakem 
Kurulu'nca olmak üzere, toplam 11 toplu iş 
sözleşmesi bağıtlanmıştır.

2017 yılı ilk çeyreği itibariyle çift haneye 
ulaşan yıllık enflasyonun 2019 yılında da 
bu eğilimini devam ettirmesi, geçtiğimiz yıl 
olduğu gibi bu yıl da asgari ücret artışının 
enflasyonun üstünde belirlenmesi ve 2018 
yılı üçüncü çeyreği itibariyle piyasalarda kur 
nedeniyle yaşanan dalgalanmalar, toplu 
sözleşme görüşmelerinin öne çıkan noktaları 
olmuştur. Özellikle, 2018 yılı Eylül ayı 
itibariyle yıllık enflasyonun yüzde 24-25’ler 
düzeyine yükselmesi ve bu ani yükselişin 
teklif tasarılarının hazırlanma dönemine 
denk gelmesi, ücret artış taleplerinin yukarı 
yönlü ivmelenmesine neden olmuştur. 

Dönem içinde yaşanan tüm bu zorlayıcı 
gelişmelere karşın “Barışçı Sözleşme 
Anlayışı” ile yürütülen müzakere süreçleri 
sonucunda, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu 
yıl da sözleşmelerin “grev uygulamasına 
gidilmeksizin” bağıtlanması ve yüksek 
taleplere karşın dönem sözleşmelerinde 
grevde kaybedilen iş günü olmaması, KİPLAS 
Modeli’nin farkını ortaya koyması açısından 
önemli bir gösterge olarak öne çıkmaktadır. 

Piyasa rakamlarının dışında olmak 
üzere, sadece KİPLAS üyelerinden elde 
edilen veriler ışığında, dönem içinde 
bağıtlanan sözleşmelerde talep edilen 
ücret zammı oranları baz alınarak bir analiz 
yapıldığında; altı aylık zam uygulanan 
sözleşmelerin birinci altı ayı için ortalama 
talep düzeyi yüzde 24,51 iken, sözleşmelerin 

Ç

Kimya sektöründe ücretlerin asgari ücret ile doğrudan ilişkili 
olmamasına karşın, 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle asgari ücrete 
yapılan yüzde 26,05’lik artış; işletmelerde işçilerin neredeyse 
yüzde 40’ının asgari ücretin altında kalmasına ve işletmelerdeki 
ücret yapılarının bozulmasına neden olmuştur.

İşletme Odaklı 
Müzakere anlayışı 
ile, genel eğilimin 
aksine, işyerlerini 
belirli prensipler 
çerçevesinde tek 
tek müzakere 
eden KİPLAS, 
yıllar içinde 
edindiği tecrübe 
ile kendine özgü 
KİPLAS Modeli’ni 
oluşturmuş ve 
“Barışçı Sözleşme 
Anlayışı” ile anılır 
olmuştur.

1. Yıl Ortalama Talep Düzeyi (%)

44,98
29,72

20,30
26,05

1. Yıl Ortalama Bağıtlanma Düzeyi (%)

Dönem Enflasyonu (%)

Asgari Ücret Artış Oranı (%)

YILLIK ZAM 
UYGULANAN TOPLU İŞ 
SÖZLEŞMELERİ 
(TL/BRÜT)

*Gerçekleşmesi olaya bağlı olmayan (izin, yakacak, bayram gibi.) sosyal ödentiler 
toplamında yıllık (ortalama) %26,33 oranında artış yapılmıştır.

Yenileme sürecine giren ve yılbaşı yürürlük 
tarihli toplu iş sözleşmesi kapsamında olan 
DYO Boya Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş. ile Setaş 
Kimya San. A.Ş. üye iş yerlerine ait toplu iş 
sözleşmeleri Nisan ayında, Colgate Palmolive 
Temizlik Ürünleri San ve Tic. A.Ş., Paccor 
Turkey Ambalaj San A.Ş., Gübre Fabrikaları 

T.A.Ş. ve Ravago Üretim A.Ş. üye iş yerlerine ait 
toplu iş sözleşmeleri Mayıs ayında, Türk Henkel 
Kimya San ve Tic. A.Ş. üye iş yerine ait toplu iş 
sözleşmesi ise Haziran ayında bağıtlandı. Grev 
yasağı kapsamında olan bir sözleşmemizin 
Yüksek Hakem Kurulu’nda bağıtlanmış olması 
nedeniyle değerlendirmeye dahil edilmemiştir.

KİPLAS TOPLU İŞ 
SÖZLEŞMELERİNDE 
BU DÖNEM

yüzde 16,80 düzeyinde bağıtlandığı 
görülmektedir. 

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

Yıllık zam uygulanan sözleşmelerin birinci 
yılı için ise; ortalama talep düzeyi yüzde 44,98 
iken, sözleşmeler ortalama yüzde 29,72 olarak 
bağıtlanmıştır. 

Hem yıllık hem de altı aylık sözleşmeler 
açısından ortalama talep düzeyinin, dönem 
enflasyonunun yaklaşık olarak 2-2,5 katı üstünde 
oluşması da yukarıda değinilen asgari ücretin, 
enflasyonun üstünde artış göstermiş olmasının 
toplu sözleşme düzenine etkisini ortaya 
koymaktadır.

Nitekim, kimya sektöründe ücretlerin asgari 
ücret ile doğrudan ilişkili olmamasına karşın, 1 
Ocak 2019 tarihi itibariyle asgari ücrete yapılan 
yüzde 26,05’lik artış; işletmelerde işçilerin 
neredeyse yüzde 40’ının asgari ücretin altında 
kalmasına ve işletmelerdeki ücret yapılarının 
bozulmasına neden olmuştur. Buna bağlı 
olarak yüksek ücretliler ile düşük ücretliler 
arasındaki fark gözetilerek, sözleşmelerin bir 
bölümünde ücret yapılarında kıdeme bağlı olarak 
farklılaştırmaya gidilmiş, asgari ücret artışı ile 

birbirine çok yaklaşan ücret yapısı “kıdem zammı”, 
“iyileştirme” gibi yapılanmalar ile düzeltilmiştir.

Bu nedenle KİPLAS 2019 yılı toplu 
sözleşmelerinin bağıtlanma seviyelerine dair 
hesaplamalarda, “Grafiklere Dair Açıklamalar” 
bölümünde de belirtildiği üzere, iş yerinin mevcut 
ücret yapısında asgari ücretin etkisi ile oluşan 
yakınlaşmaların getirdiği bu düzeltmeler de 
dikkate alınmıştır. 

GRAFİKLERE DAİR AÇIKLAMA
 Değerlendirme kök ücretler (TL/Brüt) esas 

alınarak yapılmıştır.
 Talep ve bağıtlanma düzeyleri 31.12.2018 

ücretlerine yapılan artış oranlarını göstermektedir.
 Bağıtlanma ve talep düzeyleri; kök ücretin yanı 

sıra iyileştirme ve iş değerlendirmesinden gelen 
etkilerin de dahil edilerek 
hesaplandığı birinci yıla 
ve 6. aya ilişkin artış 
oranını göstermektedir.

 Yıllık zam uygulanan 
sözleşmelerin dahil olduğu 
grup, işletmelerin sözleşme 
öncesi ortalama ücretlerinin 
birbirine yakın bir düzeyde 
olduğu homojen bir 
yapıdadır.

1.6 Ay Ortalama 
Talep Düzeyi (%)

24,51

16,38

10,19

26,051. 6 Ay Ortalama 
Bağıtlanma Düzeyi (%)

Dönem Enflasyonu (%)

Asgari Ücret Artış Oranı (%)

ALTI AYLIK 
ZAM UYGULANAN 
TOPLU İŞ 
SÖZLEŞMELERİ 
(TL/BRÜT)

* Gerçekleşmesi olaya bağlı olmayan (izin, yakacak, bayram gibi.) sosyal 
ödentiler toplamında yıllık (ortalama) %22,19 oranında artış yapılmıştır. 
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen ve kabul 
edilen 11. Kalkınma Planı’nda, kimya sanayisinin de arala-
rında olduğu altı sektörün önceliğe alındığı görülüyor. Kim-
ya sektörünün Ar-Ge ve sürdürülebilirlik kabiliyetini artıra-
cak projeler hayata geçirilecek. Kimya sanayisinin ara girdi 
ithalatı azaltılarak, yüksek katma değerli, insan ve çevre 
sağlığına duyarlı ürünlerin üretim ve ihracatı artırılacak. 

2 019-2023 dönemini kapsayan 
11. Kalkınma Planı, 16 Temmuz 2019 
tarihinde gerçekleştirilen TBMM Genel 
Kurulu’nda kabul edildi. Onaylanan 

Kalkınma Planı’nda kimya, ilaç ve tıbbi cihaz, 
otomotiv sektörleri öncelikli olmak üzere her 
alanda yüksek teknoloji ve Ar-Ge yatırımları 
önceliğe alındı. 12 sektörde ise 20 büyük 
projenin hayata geçirilmesi planlanırken, beş 
proje direkt kimya ve ilaç sanayisine yönelik 
hayata geçirilecek. İlaç, kimya, elektronik, 
makine, otomotiv, raylı sistem, imalat sanayi, 

tekstil-giyim, mineral ürünler, ana metal, gemi 
ve mobilya sanayisinde yeni stratejik kararlar 
hayata geçirilecek. Beş yıllık süre zarfında 
kimya sektöründe direkt ve dolaylı yoldan ciddi 
yatırımlar gerçekleştirilecek.

Kimya sektöründe ise katma değeri 
yüksek, çevre dostu ve rekabetçi ürünlerin 
üretilmesi, ileri teknoloji kullanılması ve 
koordineli yatırımlar yapılması hedefleniyor. 
Türkiye’nin 2018 yılında 33 milyar dolar 
ithalat yapan sektörün ithalat bağımlılığının 
azaltılması, üretim ve ihracattaki payının 
artırılması amaçlanıyor.

Plan çerçevesinde Çukurova Bölgesi’nde 
büyük ölçekli petrokimya tesisi kurulacak ve 
Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi’nde 
başlayacak büyük ölçekli yatırımlar 
tamamlanarak, temel petrokimyasallar da 
dahil olmak üzere entegre üretim yapısı 
oluşturulacak.

Nükleer santrallerin kurulumunda ihtiyaç 
duyulacak çok yüksek ısıya dayanıklı kompozit 
malzemeleri yerli üretimle tedarik edebilen 
firmalar desteklenecek. Ferrobor, bor nitrür ve 
bor karbür üretecek tesislerin tamamlanarak 
üretime geçmesi sağlanacak.

Rafine bor ürünleri üretim miktarı, Ar-Ge 
kapasitesi ve yetkinliği güçlendirilerek, 
geliştirilen ürünlerin satış ve pazarlama 
faaliyetleri de artırılacak. Ayrıca biyokütle ve 
atıklar verimli kullanılarak kimyasal üretiminde 
alternatif girdi olarak değerlendirilecek.

Teknolojik ürünlerin bileşenlerinde 
kullanılan ileri malzemelere yönelik ihtiyaç 
öngörüleri saptanacak ve bu malzemelerin 
yerli Ar-Ge ve üretimleri için destek verilecek. 
Kimya sektörünün Ar-Ge ve sürdürülebilirlik 
yetkinliğini artıracak uygulamalar hayata 
geçirilecek.

Başta kenevir ve mısır olmak üzere 
birçok doğal üründen üretilebilen ve 
doğada tamamıyla çözünen biyoplastiklerin 
kullanımını teşvik edecek mevzuat 
düzenlemesi yapılarak Ar-Ge ve yatırım 
desteği sağlanacak.

Türkiye’deki linyit rezervleri 
değerlendirilecek. Böylece amonyak, metanol, 
monomer, sentetik doğal gaz, hidrojen, 
sentetik sıvı dizel yakıt gibi kömür kaynaklı 
kimyasalların üretilebilmesine olanak veren 
gazlaştırma reaktörlerinin kurulabilmesi 
amacıyla fizibilite çalışmaları yapılacak.

SAĞLIK VADİSİ KURULACAK
Beş yıl içinde ilaç sanayisinde de önemli 
adımlar atılacak. Sağlık teknoloji geliştirme 
bölgeleri kurulacak ve Sağlık Vadisi projesi 
hayata geçirilecek. Vadide, ilaç ve tıbbi 
teknolojiler alanında, Ar-Ge ve üretim 
kapasitesini geliştirmek üzere üniversiteler, 
laboratuvarlar, teknoloji firmaları, uygulama 
merkezleri, hekim ve mühendisler yer alacak.
Ayrıca ilaç sanayinde üretim ve eğitim 
faaliyetleri yanında startuplar fonlanacak.

Kimya ve İlaç Sanayisinde 5 Yılda 
5 Büyük Proje Hayata Geçirilecek
 Çukurova’ya dev petrokimya tesisi kurulacak. 
 Sağlık Vadisi hayata geçirilecek. 
 Kenevirden biyoplastik üretene teşvik geliyor. 
 İlaç sanayinde girişimciler fonlanacak. 
 Nükleer ham madde üretimi için altyapı 

kurulacak.

11. KALKINMA PLANI, 
ODAĞINA ‘KİMYA’YI ALDI

11. Kalkınma Planı 
kapsamında; kimya 
sektörünün Ar-Ge 
ve sürdürülebilirlik 
yetkinliğini artıracak 
uygulamalar hayata 
geçirilecek ve ilaç 
sanayisinde üretim 
ve eğitim faaliyetleri 
yanında startuplar 
fonlanacak.

https://www.ahaber.com.tr/index/kalkinma-plani
https://www.ahaber.com.tr/index/tbmm
https://www.ahaber.com.tr/index/genel-kurulunda
https://www.ahaber.com.tr/index/genel-kurulunda
https://www.ahaber.com.tr/index/otomotiv
https://www.ahaber.com.tr/index/saglik-vadisi
https://www.ahaber.com.tr/index/ar-ge
https://www.ahaber.com.tr/index/ilac-sanayinde
https://www.ahaber.com.tr/index/ilac-sanayinde
https://www.ahaber.com.tr/index/ilac-sanayinde
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KPMG’nin Türk kimya sanayisinin 
2018 yılı performansına yönelik 
yayımladığı Kimya sektör raporu, 
sektörün ülke ekonomisindeki 
gücüne vurgu yapıyor. 11. Kalkınma 
Planı’nda öncelikli sektörler 
arasına giren kimya sanayisinin 
gelecek beş yılda daha hızlı 
büyümesi bekleniyor.  

3,5 
TRILYON DOLAR

Dünya kimya sektörünün 
2017 yılı satış gelirleri

9,4 
MILYAR DOLAR

2018 yılı kimyasal madde ve ürünler 
ihracatı ve ithalatı

69
ISO 500’de yer alan 
kimya sektöründe 

faaliyet gösteren firma 
sayısı (2018)

4.678
Kimyasallar ve kimyasal 

ürünlerin imalatında 
faaliyet gösteren 

firma sayısı

 80.857
Firmaların yarattığı 

toplam istihdam

%34
2018 yılı kimya 

sanayinde yurt içi
cirodaki artış oranı

Kimyasal ürün 
sanayisinin toplam 
sanayi içinde %5, genel 
ekonomide ise %1 payı 
bulunuyor.

Kimyasal ürün 
sanayisinin bankacılık 
sektörünün kredileri 
içindeki payı Ocak 2019 
itibarıyla 37 milyar TL 
ile %1,5 seviyesinde 
bulunuyor.

Yurt dışı yerleşiklerin 
2018 sonu itibarıyla 
Türkiye’deki 29,7 milyar 
dolarlık hisse senedi 
yatırımlarının 3,4 milyar 
doları kimya sektörüne 
yapılmış durumda.

2018 yılında 
ekonomik aktivitedeki 
yavaşlamaya rağmen 
kimya sanayinde yurt 
içi ciro yıllık bazda %34 
artış kaydederken, döviz 
kurlarındaki yükselişin 
desteği ile yurt dışı 
cirodaki artış % 50’yi 
aştı.

Kaynak: KPMG, SGK

%5,9
2018 yılında kimyasalların 

ve kimyasal ürünlerin imalatı 
sektöründe büyüme oranı

%76,9
Türk kimya sektörü 

2018 yılı kapasite kullanım oranı 

3,4 

MILYAR DOLAR
2018 sonu itibarıyla kimya 
sektörüne yapılmış hisse 

senedi yatırım tutarı

33,4 
MILYAR DOLAR

2018 yılı kimyasal madde ve 
ürünler ithalatı
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uyum, dijital dönüşümün getirdiği yeni 
mesleki alanlara uygun bir eğitim reformu, 
girişimciliğin ülkemizde bir kültür olarak 
benimsenip toplumun ve eğitimin tüm 
katmanlarına yayılması, uzun süredir 
odaklandığımız konular arasında yer alıyor. 

Endüstri 4.0 öncelikli konularımızdan 
biri. Politikaların güçlendirilmesine 
katkı sağlamak, bilgi ve tecrübe 
paylaşımını artırmak amacıyla çeşitli 
çalışmalar yürütüyoruz. Bunlara 
ilave olarak ülkemizde üretim yapan 
teknoloji tedarikçisi şirketler ile teknoloji 
kullanıcısı şirketleri buluşturduğumuz 
Sanayide Dijital Dönüşüm (TÜSİAD SD2) 
programının ikinci senesindeyiz.

Silikon Vadisi benzeri bir ekosistemin 
ülkemizde de kurulması için çalışıyoruz.

Tarım ve gıda sektörünün 
sürdürülebilir büyümesi hedefiyle, 
rapor çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Sektörün yapısal sorunları için somut ve 
uygulanabilir politika önerilerimizi bu yılın 
ikinci yarısında kamuoyu ile paylaşmayı 
hedefliyoruz. 

“Bu Gençlikte İş Var” girişimcilik 
programımızla genç girişimcileri 
desteklemeye devam ediyoruz. 
Ülkemiz gençleri için girişimciliklerini 
destekleyecek bir ekosistem yaratmaya 
çalışıyoruz. Hedefimiz; ülkemizin 
rekabetçiliğini artırmak.

Dört yıllık seçimsiz sürece girildi. 
Ekonomi politikaları açısından bu 
dönemden beklentileriniz neler?
En öncelikli beklentimiz finansal istikrarın 
sağlanması. Bunun iki koşulu var 
enflasyonun düşürülmesi ve mali disiplinin 
sağlanması. Bugün bütçenin geldiği nokta, 
Türkiye’nin geçmiş mali disiplin karnesiyle 
örtüşmüyor. Bütçedeki sorun artık bir 
kerelik gelirlerle idare etme boyutunu 
aşmış durumda. Harcama tarafında 
önemli değişikliklere, tasarruflara 
ihtiyaç olacak. Enflasyon tarafındaysa 
hedefimizden çok uzağız. Çok daha sıkı 
bir para politikasının yanında diğer tüm 
ekonomi politikalarının da enflasyon 
hedefiyle uyumlu olması gerekiyor.

Reel ekonomide ise bugün bir 
tıkanıklık var. Öncelikle bu tıkanıklığın 
açılması gerekiyor. Şirket bilançoları 
döviz cinsinden yüksek borçluluk 
nedeniyle sıkışmış durumda. Yeniden 
yapılandırmalarla kredilerdeki sorunlar 
sürekli ertelendi. Artık sorun yokmuş 

gibi davranmaya devam edemeyiz. 
Ödenemeyecek sorunlu kredilerin 
sistemden temizlenmesi gerekiyor 
ki, verimli alanlara taze kaynak akışı 
sağlansın. Dünyada bunun örnekleri çok. 
Avrupa, sorunlu kredilerini bankacılık 
sisteminden Amerika gibi hızlı bir şekilde 
temizleyemediği için krizden bir türlü tam 
anlamıyla çıkamadı. Türkiye’nin benzer bir 
düşük büyüme döngüsüne girmemesi için 
bu sorunu çözmemiz lazım.

Tabii burada dikkat edilmesi gereken 
konu, “Moral Hazard” diye tabir edilen 
ahlaki çöküşten korunmak. Hatalı iş 
yapan, yanlış kararlar alanların cezasını; 
ihtiyatlı davranan, vergisini düzgün 
ödeyen kesimler ödememeli. Tedbirini 
almış, ona göre işini ihtiyatlı büyütmüş, 
harcamalarında aşırıya kaçmamış olanlar 
cezalandırılmamalı.

ABD Merkez Bankası ile Avrupa Merkez 
Bankası geçtiğimiz günlerde faiz 
indirim sinyali verirken, ek parasal 
gevşeme beklentileri arttı. Siz sıcak para 
akışının yaşanacağı böyle bir ortamda 
Türkiye'nin nasıl bir rol oynayacağını 
düşünüyorsunuz?
Dünyada ekonomik büyüme yeniden 
yavaşlıyor. Küresel ticaret gerginlikleri 
öngörülebilirliği azaltarak yavaşlamaya 
neden oluyor. Merkez Bankaları’nın 
faiz indirimleri ile düşük bir faiz ile para 
bulma olanağı bir süre daha oluştu. 
Biz bu dönemde yapısal reformlarımızı 
tamamlayarak ve kurumlarımızı 
güçlendirerek bu süreçten kalıcı şekilde 
faydalanmalıyız.

Yurt dışında bir miktar gevşemeye 
gidilmesi TL üzerindeki baskıyı azaltacaktır. 
Bu da bize az önce bahsettiğimiz döviz 
borcu sorununu çözmek için zaman 
kazandırır. Ancak büyüme tarafına çok 
büyük bir destek geleceğini düşünmüyorum 
çünkü bizim borç azaltma döneminde 
olmamız gerekiyor. Dışarıdan daha fazla 
borçlanmak değil, mevcut borcumuzun 
maliyetini düşürmek ve geri ödemeyi 
kolaylaştırması açısından bu süreç 
faydalı olabilir. Reel ekonomiyse küresel 
yavaşlamadan olumsuz yönde etkilenebilir.

Gelecek dönemde Türkiye ve sonrasında 
dünya ekonomisine yönelik tahminleriniz 
neler olur? Türkiye ekonomisinde şu an 
finansal riskler ve fırsatlar neler?
Türkiye rekabetçi, güvenli, öngörülebilir iş 
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B Reel ekonomideki 
tıkanıklığın açılması 
gerekiyor. Şirket bilançoları 
döviz cinsinden yüksek 
borçluluk nedeniyle 
sıkışmış durumda. 
Yeniden yapılandırmalarla 
kredilerdeki sorunlar 
sürekli ertelendi. Artık 
sorun yokmuş gibi 
davranmaya devam 
edemeyiz. Ödenemeyecek 
sorunlu kredilerin 
sistemden temizlenmesi 
gerekiyor ki, verimli 
alanlara taze kaynak  
akışı sağlansın.

“ÖNCELİKLİ BEKLENTİMİZ FİNANSAL 
İSTİKRARIN YENİDEN SAĞLANMASI”

TÜSİAD ve iş dünyası olarak öncelikli beklentilerinin Türkiye’nin içinde bulunduğu finansal 
sıkıntıdan çıkması yönünde olduğunu ifade eden TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone 
Kaslowski, şirketlerin yüksek borçluluk yaşadığını ve bu saatten sonra bunların görmezden 
gelinemeyeceğini söylüyor ve ekliyor: “Verimli alanlara taze kaynak akışı sağlanmalı”. 

TÜSIAD BAŞKANI SIMONE KASLOWSKI

u senenin Şubat ayında 
TÜSİAD Başkanlığı görevini 
devralan Simone Kaslowski, 
Türkiye’nin içinde bulunduğu 
ekonomik sıkıntıdan 

kurtulabilmesi için öncelikle finansal 
istikrarın sağlanması gerektiğini dile 
getiriyor. Türkiye’nin bu noktada sıkı bir 
para politikası ve enflasyon hedefiyle 
hareket etmesi gerektiğini özellikle 
belirten Kaslowski, bir an önce bir reform 
politikası oluşturulması gerektiğini söyleyip, 
“Teknolojik dönüşüm hızla devam ederken 
biz hâlâ eğitim, yargı, vergi reformlarını 
yapamamış bir ülke olamayız” diyor.

Türkiye’nin rekabete dayalı serbest 
piyasa ekonomisine sadık kalması 
gerektiğini ifade eden Kaslowski, diğer 
yandan çağın değerleri olan dijital dönüşüm, 
girişimcilik ve startup konularına da 
yönelinmesi gerektiğini söylüyor.

Şubat ayında TÜSİAD’ın başına geçtiniz. 
TÜSİAD’ın yeni dönem çalışmalarından 
bahseder misiniz?
TÜSİAD çatısı altında 40 çalışma grubumuz 
ve Türkiye’nin alanlarında uzman 
akademisyen ve profesyonellerinden 
oluşan üç binden fazla uzman gönüllümüz 
çalışıyor. TÜSİAD Avrupa İş Dünyası’nın 
temsil kuruluşu BusınessEurope ve Küresel 
İş Dünyası Koalisyonu üyesi. Bu sayede, 
dünyadaki ve Avrupa’daki gelişmelerin 
içinde yer alıyoruz.

TÜSİAD yarım asra yakın süredir 
faaliyette olan ve kurulduğu günden bu yana 
reformlara odaklanmış bir kurum. Bunun en 
önemli sebebi, reformun dönemsel değil, 
sürekli bir ihtiyacımız olması. 

TÜSİAD olarak sürdürülebilir büyüme 
ve kalkınma, dördüncü sanayi devrimine 
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ve yatırım ortamını geliştirebilirse; tarım, 
alternatif turizm olanakları, genç ve 
eğitimli nüfusu, girişimci ruhu ile bugün 
için tahmin dahi edilemeyen büyüme 
ve kalkınma seviyelerini yakalayabilir. 
TÜSİAD olarak ana hedefimiz rekabet 
gücü yüksek bir ekonomi. Bunun 
gerçekleşmesi için fırsatlar olduğunu 
görüyoruz.

Küresel ortam bize kendi 
ekonomimizdeki sorunları çözmek ve 
reformlarımızı yapmak için bir zaman 
aralığı veriyor. Bu zamanı çok iyi 
kullanmalıyız. Teknolojik dönüşüm hızla 
devam ederken biz hâlâ eğitim, yargı, 
vergi reformlarını yapamamış bir ülke 
olamayız. Bir yandan yeni teknolojileri 
yakalamaya çalışırken bir yandan da 
yapısal sorunları çözmeliyiz.

Küresel finansmanın yeniden ucuzladığı 
dönemde yatırımlarımızı da artık daha 
verimli alanlara kaydırmalıyız. Geçmişte 
inşaat ve altyapı ağırlıklı modellere 
yönelmiştik. Şimdi teknolojik gelişime, 
eğitime ve startup’lara ağırlık vermeliyiz.

Dünyadaki şirketler ile Türkiye’deki 
şirketleri dijitalleşme bağlamında ele 
alırsak karşımıza nasıl bir tablo çıkıyor?
“Türkiye’nin Sanayide Dijital Dönüşüm 

Yetkinliği” raporumuz kapsamında 
yaptığımız anket çalışması, bize, Türk 
sanayisinin dijital dönüşüm konusunda 
bilgi birikimi ve farkındalık seviyesinin 
oldukça yüksek olduğunu gösterdi. Bu 
durum, son derece cesaret verici ve 
ülkemizin dijital dönüşüm yolculuğunun 
hızı ve etkinliği açısından da son derece 
önemli. Sanayi 4.0 uygulamalarında 
sanayimiz, genel olarak pilot projeler 
üretme aşamasında olsa da üretimde 
mükemmeliyet ve otomasyon 
teknolojileri konusunda gelişmeler var. 
Bu da orta ve uzun vadede yaratılacak 
katma değerin artırılması açısından 
çok kıymetli. Öte yandan, Türkiye’deki 
şirketlerin altyapı konusundaki yüksek 
yetkinlikleri, dönüşüm teknolojilerini 
sisteme kolayca entegre etmelerini 
de sağlıyor. Bununla birlikte, gelişmiş 
ülkelerin tecrübe ettiği ağ altyapısı, 
bağlantı standartları konularındaki 
zorlukları ve kısıtları biz şimdiden analiz 
etmeli ve gerekli tedbirleri ülkemizde 
hızla gündeme almalıyız. Dijital dönüşüm 
konusunda önemli yol kat etmiş olan 
ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de yeni 
teknolojiler ve bunların yarattığı yeni 
alanlar için gereken yeni düzenlemelerin 
ve hukuksal altyapı ihtiyaçları hızla 
ele almalıyız. Gereken uyumlamaların 
kararlılıkla hayata geçirilmesi sürecin 
etkinliği açısından çok kritik.

Sizce Türkiye'nin artık gündemi ne olmalı, 
nelere odaklanmalı?
Rekabete dayalı serbest piyasa 
ekonomisine sadık kalmalıyız. AB üyelik 
sürecini yeniden canlandırmalıyız. Hukuk 
sistemimizdeki sorunları bir an önce 
çözmeli ve uluslararası standartta işlerliği 
olan, öngörülebilir bir hukuk düzenine 
kavuşmalıyız. Dört senelik seçimsiz süreç; 
bunların hepsini başaracak bir zaman 
olanağı sunuyor.

Çağın değerleri olan inovasyona, dijital 
dönüşüme, katma değere güç veren fikirler 
ve beyinler kendilerine yer bulacakları 
özgür alanlara yöneliyor. Sosyal kalkınma, 
teknolojik atılım ve demokratikleşme 
hedeflerini gerçekleştirmemiz, sahip 
olduğumuz kıymetli beyinlerin istikbali 
başka coğrafyalarda aramalarının 
önüne geçecektir. Tüm bu atılımları 
yapmamız ülkemizin en önemli stratejik 
hedeflerinden olan Avrupa Birliği ile 
entegrasyon sürecini de hızlandıracaktır.

Rekabete dayalı 
serbest piyasa 
ekonomisine sadık 
kalmalıyız. AB üyelik 
sürecini yeniden 
canlandırmalıyız. 
Hukuk sistemimizdeki 
sorunları bir an önce 
çözmeli ve uluslararası 
standartta işlerliği 
olan, öngörülebilir 
bir hukuk düzenine 
kavuşmalıyız. Dört 
senelik seçimsiz süreç; 
bunların hepsini 
başaracak bir zaman 
olanağı sunuyor.
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REKLAMLARINIZIN 
BU SAYFALARDA 
YER ALMASINI 
ISTER MISINIZ?

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



ürkiye Kimya Petrol 
Lastik ve Plastik Sanayii 
İşverenleri Sendikası 
(KİPLAS), bu yıl ilkini 
düzenlediği KİPLAS İş 

Sağlığı ve Güvenliği İyi Uygulama 
Yarışması’nda, iyi uygulamaları 
ödüllendirdi. 27 Haziran 2019 tarihinde 
düzenlen törende üç kategoride verilen 
toplam beş ödül sahiplerini buldu. 
Firmalara ödülleri KİPLAS Yönetim 
Kurulu Başkanı Levent Kocagül, Yönetim 
Kurulu Başkan Vekilleri Erol Kiresepi ve 
Feridun Uzunyol, Disiplin Kurulu Başkanı 
Mois Kohen ile Ege Bölge Temsilcilik 
Heyeti Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi 
Serdar Oran tarafından takdim edildi.

Ödül töreninin açılış konuşmasını 
yapan KİPLAS Genel Sekreteri Avukat 

Saadet Ceylan “76 üyesi, 25 binden fazla 
çalışanı kapsayan istihdam kapasitesi 
ve ülke sanayisinin her alanına yaptığı 
katkı ile KİPLAS, çalışma hayatında 
barışı tesis etmekle kalmamakta, 
iş sağlığı ve güvenliğini de birincil 
derecede sorumluluğu olarak kabul 
etmektedir. Bu gerçekten hareketle, 
ülkemizin kimya sektöründe faaliyet 
gösteren üye iş yerlerinde tehlikeli 
maddelerin yönetimi ile iş sağlığı ve 
güvenliği alanındaki organizasyonun, 
katılımın ve uygulamaların önemi 
konusunda farkındalığı artırmak 
istiyoruz” dedi.

KİPLAS 1. İSG İyi Uygulama Ödülleri 
Yarışmasında, Betek Boya ve Kimya 
San. A.Ş., 400 ve üzeri çalışanı olan 
iş yerleri kategorisinde “Kas İskelet 

Sistemi Hastalıklarını Önleme” iyi 
uygulamasıyla birincilik ödülüne layık 
görülürken; Santa Farma İlaç San. A.Ş. 
100-399 arası çalışanı olan iş yerleri 
kategorisinde “Kapalı Ham Madde ve 
Transfer Sistemi” iyi uygulamasıyla 
birincilik ödülü almaya hak kazandı.

Yarışmada, Betek Boya ve Kimya 
San. A.Ş. “İş Sağlığı ve Güvenliği Gelişim 
Atölyesi” iyi uygulamasıyla, Pulcra 
Kimya San ve Tic. A.Ş. “Poliüretan 
Tesisinde Güvenlik Entegreli 
Otomasyon” iyi uygulama örneğiyle 
ve Pfizer İlaçları Ltd. Şti. “Dış Alan 
Aydınlatma Armatürlerine Ait Bakım ve 
Onarımları Sırasında Yüksekte Çalışma 
Tehlikesinin Ortadan Kaldırılması” iyi 
uygulamasıyla “İSG Kültürüne Katkı 
Başarı Ödülü’ne layık görüldü.”

T

KİPLAS’ın bu sene 
ilk kez dağıttığı 
İSG Ödüllerinde 
birincilik ödülünü 
alan Betek Boya, 
aldıkları ödülün 
son derece 
değerli olduğunu 
söyleyerek, ödülün 
motivasyonlarına 
pozitif katkı 
sağladığını belirtti. 
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KİPLAS I. İSG İYİ UYGULAMA 
ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

KİPLAS’ın iş sağlığı ve güvenliği alanındaki organizasyonun, katılımın ve uygulamaların önemi 
konusundaki farkındalığı artırmak amacıyla düzenlediği "KİPLAS 1. İş Sağlığı ve Güvenliği İyi 
Uygulama Ödülleri’’ yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

Türkiye’de geçmiş yıllarda yapılan 
temel hastalık gruplarına göre ölümcül 
olmayan hastalık yönünde kas iskelet 
sistemi hastalıkları her 10 kişiden 
birinde görülüyor. Kas ve iskelet sistemi 
hastalıklarında fiziksel ve biyomekanik, 
organizasyonel ve psikososyal, 
bireysel ve kişisel faktörler rol oynuyor. 
Kas ve iskelet sistemi hastalıkları, 
engellilik sebepleri arasında önemli 
bir yer tutmanın yanı sıra kişilerde 
yaşam kalitesini ve yaşam alanlarını 
ciddi şekilde etkiliyor. Bu bilgilerden 
yola çıkan Betek Boya; faaliyet ve 
hizmetlerden kaynaklanabilecek riskler 
için gerekli aksiyonları belirleyip hayata 
geçirmek adına “Kas İskelet Sistemi 
Hastalıklarını Önleme” projesini hayata 
geçirdi. Böylelikle ziyaretçi, tedarikçi, 
halk, müşteri ve çalışanlarının güvenliği 
ve sağlığını en üst düzeyde koruma 
ilkesine yakışır bir proje daha üretmiş 
olan Betek, “Attığımız her adım ve 
aldığımız her kararda ‘önce insan’ 
anlayışımız bizlere ışık tutmaktadır” 
diyerek insana verdiği değeri en net 
şekilde özetliyor. 

İş kazalarını ve meslek hastalıklarını 
sıfırlamak ve Betek çatısı altında dolaylı 
dolaysız faaliyet gösteren herkesin 
güvenli şekilde evlerine ulaşmasını 

hedefleyen proje ile iş kazaları ve meslek 
hastalıklarını proaktif bir yaklaşımla 
önlemeyi amaçlıyor. 

“İş yerimizdeki ergonomi 
çalışmalarımızın temel amacı, çalışma 
ortamını en uygun hale getirmek ve 
bunun sonucunda başta bel olmak üzere 
boyun, sırt, el, bilek, omuz sorunları gibi 
işe bağlı kas iskelet sistemi hastalıklarını 
ve iş gücü kayıplarını azaltmak” diyen 
Betek Boya, hayata geçirdikleri proje 
ile kas ve iskelet sistemine bağlı sağlık 
sorunlarında yüzde 63’e varan azalma 
ve verim kaydettiklerini belirtiyor. 2017 
yılındaki verilere göre kas ve iskelet 
sistemi rahatsızlıklarına bağlı olarak 
yüzde 12,9 iş gücü kaybı yaşayan 
şirket, bir sonraki sene bunun yüzde 63 
azaldığını kaydetti. 

"KİPLAS’IN VERDİĞİ ÖDÜL, 
MOTİVASYON KAYNAĞI OLDU"
KİPLAS’ın bu sene ilk kez dağıttığı İSG İyi 
Uygulama Ödülleri'nde birincilik ödülüne 
layık görülen Betek Boya, aldıkları ödülün 
son derece değerli ve anlamlı olduğunu 
söyleyerek, “Ödülün motivasyonumuza 
pozitif katkı sağlamasının yanı sıra 
bizlere ayrı bir sorumluluk getirdiğinin 
farkındayız. Bu bağlamda yeni projeler 
üretmek için heyecanlıyız” dedi.  

BETEK BOYA - KAS İSKELET SİSTEMİ 
HASTALIKLARINI ÖNLEME
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“Kas İskelet Sistemi Hastalıklarını 
Önleme” uygulaması ile birincilik 
ödülüne layık görülen Betek Boya, “İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kültürel Gelişim 
Atölyesi” uygulaması ile de “İSG 
Kültürüne Katkı Başarı Ödülü”nü 
kazandı. 

Yüzde 88 oranında insanlı güvenli 
olmayan davranışları (yüzde 2 
umulmadık olaylar ve yüzde 10’u ise 
güvenli olmayan koşullar) sebebiyle 
meydana gelen iş kazalarının önlenmesi 
ve iş güvenliği bilincinin geliştirilmesi 
adına “İş Güvenliği Kültürel Gelişim 
Atölyesi” düzenleyen şirket, atölye 
kapsamında gerçekleştirdiği farklı 
etkinlikler ile çalışanlarında İSG 
alanında farkındalık oluşturdu.

“Atölyemizde çeşitli aktivitelerle, 
iş sağlığı ve güvenliği farkındalığın 
arttırılması ve iş güvenliği kültürünün 
oluşturulması hedeflendi” diyen Betek, 
“Son iki yıl içinde yatırımların artması 
ve iş sağlığı güvenliği eğitimleri ile 
bilincin sağlanmasıyla, kaza sıklık 
oranında yüzde 70, kaza şiddet 
oranında ise yüzde 62’lik azalma 
sağlandı” diye ekliyor.

“Önceki üretim yöntemlerinde iş 
kazalarına ve meslek hastalıklarına 
neden olabilecek çalışma koşullarının 
ortadan kaldırılması ve güvenli çalışma 
koşullarının oluşturulması amacıyla, 
yönetim tarafından yatırım yapılmasına 
ve çalışan görüşlerinin de alınarak uygun 
mühendislik çözümlerinin sağlanmasına 
karar verildi. Yönetimin yatırım kararı 
doğrultusunda teknolojik mühendislik 
çözümlerinin uygulandığı Kapalı Ham 
Madde Transfer ve Üretim Sistemi 
kurulmuş oldu” diyen Santa Farma, 
KİPLAS 1. İSG İyi Uygulama Ödüllerinde 
birincilik ödülüne layık görüldüğü bu 
projesi ile;
 Patlayıcı ortamların oluşumunu 

engelleme,
 İş kazası ve meslek hastalığına 

neden olabilecek çalışma ortamlarını 
mühendislik çözümleriyle sonlandırma, 
 Ergonomik olmayan çalışma şartlarını 

iyileştirme,
 Kimyasal döküntüler nedeniyle 

oluşabilecek çevresel etkileri ortadan 
kaldırma, 
 Proses süresini azaltma,
 Proses maliyetlerini düşürme,
 Enerji sarfiyatını azaltma,
 İş gücü kaybını azaltma,
 El değmeden üretim yapma,
 İnsan kaynaklı hataları engelleme, 
 Uluslararası standartlarda üretim yapma 

hedefinde olduğunu dile getiriyor. 

“HAM MADDE TRANSFER VE 
ÜRETİM PROSESLERİNDEN KAYNAKLI 
KAZA YAŞAMIYORUZ”
Uygulamanın yapıldığı bölümlerde 
artık ham madde transfer ve üretim 
proseslerinden kaynaklanan iş kazası 
yaşanmadığını dile getiren Santa Farma, 
bu sayede uygulama proseslerinden 
dolayı iş günü ve iş gücü kaybı 
oluşumunun da önüne geçildiğini ifade 
ediyor. Şirket, diğer yandan uygulama 
sayesinde, “Sıfır İş Kazası ve Meslek 
Hastalığı” hedefine ulaştı. Ergonomik 
ve güvenli çalışma koşulları, çalışan 
memnuniyetini ve verimini artırdı. 
Proses süreleri azaldı. Proses sürelerinin 
azalmasıyla iş gücü maliyetleri ve doğal 
kaynak kullanım miktarları azaldı. Kapalı 

sistem likit kimyasal kullanımı ile kimyasal 
döküntü ve çevresel kirlilik oluşumu 
engellendi. Ham Madde Transfer ve Üretim 
Prosesleri, manuel sistem için gerekli olan 
ekipman ihtiyaçlarını ve maliyetlerini 
ortadan kaldırdı. Ayrıca manuel ekipmanlar 
için gerekli olan temizlik (su, temizlik 
kimyasalı) ve personel giderleri ortadan 
kalktı. Tehlikeli atık miktarlarında azalma 
sağlandı” diyerek, sistemin hem çalışana 
hem çevreye hem de şirket verimliliğine 
son derece olumlu yansıdığını açıklıyor. 

Ayrıca, tesiste gerçekleştirilen tüm resmi 
ve özel kuruluş denetimlerinde başarılı 
sonuçlar veren sistemin, Uluslararası GMP 
gerekliliklerine maksimum düzeyde uyum 
sağladığı da belirtildi. 

İSG KÜLTÜRÜNE POZİTİF KATKI
Kapalı Ham Madde ve Transfer Sistemi'nin 
çalışanların motivasyonunu daha da 
güçlendirdiğini ve çalışanların iş sağlığı ve 
güvenliği ile ilgili konulara olan ilgisini ve 
hassasiyetini artırdığını söyleyen Santa 
Farma, sistemin çalışanların görüş ve 
önerileri doğrultusunda hayata geçtiği 
noktasının altını çizerek, “Firma proje 
yatırımının çalışanların aktif katılımı ve 
görüşlerin değerlendirmeye alınması 
şeklinde yapılması ile Santa Farma’nın 
çalışanlarına verdiği önem tüm çalışanlar 
tarafından görülmüştür” diye ekliyor.

İSG ATÖLYESİ’NDE 
GERÇEKLEŞTİRİLEN 
AKTİVİTELER
 Tehlike Avcısı. Bu 

oyunla çalışanların tehlike 
kaynaklarını fark etmeleri, 
riskleri belirleyebilmeleri 
ve riskleri kontrol altına 
almaları amaçlanıyor.
 Çarkıfelek. “Takmazsan 

Kaybedersin” sloganı ile 
düzenlenen oyun, kişisel 
koruyucu donanımların 
farklı çalışma ortamlarında 
nasıl kullanıldığını ve 
ekipmanların hangi 
durumlarda kullanılması 
gerektiğini öğretiyor. 
 İSG Bilgi Yarışması. 

İş sağlığı ve güvenliği 
kültürünün en üst 
düzeyde oluşturulabilmesi 
hedefleniyor.
 10 Altın Kural ve 

Puzzle. İSG kapsamında 
kullanılan ‘10 Altın Kural’ın 
resmedildiği yapbozlar ile 
çalışanların ortaya çıkan 
görselin nerede kullanıldığı 
ile ilgili farkındalık 
kazanmaları sağlanıyor.
 İş Kazalarını Nasıl 

Önleyebiliriz? İş kazasını 
geçiren çalışanlar, 
hikayelerini anlatarak 
kazaların önlenebilir 
olduğunu ve risk 
temelli düşünerek 
güvenlik tedbirleri 
çerçevesinde iş kazalarının 
engellenebileceğini 
gösterdiler.  
 Güvenlik Benim! Bu 

seremoni uygulaması, 
potansiyeli yüksek 
uygunsuzlukların çalışanlar 
tarafından bildirilmesini 
desteklemek ve 
cesaretlendirmek amacıyla 
yapılıyor. 
 ‘İş Sağlığı ve Güvenliği 

Posterleri’ ile İSG alanında 
farkındalık yaratılıyor.

BETEK BOYA - İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
GELİŞİM ATÖLYESİ

SANTA FARMA - KAPALI HAM MADDE 
VE TRANSFER SİSTEMİ

Santa Farma, Kapalı 
Ham Madde ve 
Transfer Sistemi'nin 
çalışanların 
motivasyonunu 
güçlendirdiğini 
ve çalışanların iş 
sağlığı ve güvenliği 
ile ilgili konulara 
olan ilgisini ve 
hassasiyetini 
artırdığını söyledi.
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2008 yılından itibaren su bazlı 
poliüretan dispersiyonlarını pre-
polymer prosesi kullanarak üreten 
Pulcra Kimya, müşterilerin ürün 
spesifikasyonlarındaki beklentilerinin 
artması ve pazarın farklı efektler 
beklemesi sebebi ile 2016 yılında 
kendi bünyesinde poliüretan için bir 
araştırma grubu oluşturdu. Bir yıllık 
Ar-Ge çalışmasının ardından geliştirilen 
formüller ışığında proses dizaynı 
üzerinde çalışılmaya başladı. Bu yeni 
proseste daha önce kullanılmayan 
ve tehlikeli olarak sınıflandırılan 
asetonun yüksek miktarda kullanılması 

“Projemiz Yüksekte Çalışma eğitimi 
sırasında yapılan iş bazlı risk 
değerlendirmesinde; Elektrik Atölyesi 
çalışanlarının dış alanda ve yüksekte 
bulunan (zemin seviyesinden 3 metre 
yüksekte) aydınlatma armatürlerinin 
değişimleri/bakımları sırasında oluşan 
yüksekte çalışma tehlikesini Çevre, İş 
Sağlığı ve Güvenliği Birimi’ne iletmesi 
ile başladı” diyen Pfizer, KİPLAS İSG İyi 
Uygulama Ödüllü “Dış Alan Aydınlatma 
Armatürlerine Ait Bakım ve Onarımları 
Sırasında Yüksekte Çalışma Tehlikesinin 
Ortadan Kaldırılması” projesinde asıl 
hedefin “Risk kontrol hiyerarşisine 
göre elektrik atölyesi çalışanlarının 
yüksekten düşme riskine bağlı olarak 
potansiyel ölümcül kaza yaşanması 
tehlikesini ortadan kaldırmak” 
olduğunu belirtiyor. 

Proje öncesinde aydınlatma 
bakımlarında portatif merdiven 
ve paraşüt tipi emniyet kemerinin 
kullanıldığını ifade eden Pfizer, “Proje ile 
beraber mevcut dış alan aydınlatmalarına 
zemin seviyesinde erişilmesine ve 
bakımları tamamlamasına yardımcı 
olacak makaralı bir sistem uygulamaya 
karar verildi ve aydınlatma başlıkları 
kızaklı bir uzantıya taşındı. Kızaklar 

gerekliliğini fark eden firma, bu sebeple 
müşterinin istediği kalite ve özelliklerde 
ürünü yaparken, üst düzeyde iş ve proses 
güvenliği sağlanması gerekliliğinden 
dolayı, durumu bir de İSG açısından 
ele aldı ve ortaya “Poliüretan Tesisinde 
Güvenlik Entegreli Otomasyon” 
uygulaması çıktı.

Pulcra Kimya, teknolojik gelişmeleri 
takip ederek, sürekli iyileştirmeler yapma 
hedefinde olduklarını ve var olan iş 
güvenliği kültürünü yüksek standartlara 
ulaştırmak için sürekli daha fazlası için 
çalıştıklarını dile getiriyor. Müşterilerin 
beklentilerini karşılarken iş güvenliği 
ve proses güvenliğinden de asla taviz 
vermediklerini vurgulayan Pulcra, “İSG 
politikamız gereği, poliüretan prosesi 
üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda 
alınacak teknolojik önlemler ile proses 
içerisindeki tehlikeli kimyasalların 
etkilerinin en aza indirilmesini 
hedefledik. Proseslerimizde insan 
kaynaklı hata payı minimize edilirken, 
çalışma koşulları iyileştirildi, çevresel 
kazalar önlendi ve oluşması muhtemel 
tehlikeleri engelleyecek sistemler 
kuruldu” diyor.

ASIL HEDEF, TÜM PAYDAŞLARA 
FAYDA SAĞLAMAK
Proaktif davranışlar sebebiyle, 
oluşabilecek her türlü senaryoya 
karşı hazırlıklı olduklarını ve güvenlik 
problemlerini büyümeden kontrol altına 
alarak büyük kazaların önüne geçtiklerini 
dile getiren Pulcra Kimya, projenin 
çıktılarını ise şu şekilde açıklıyor: 
“Bu proje ile birlikte çalışanlarımızda 
proses güvenliği, iş sağlığı ve güvenliği 
gibi kavramların daha iyi oturması 
sağlandı. Tüm kademelerin katılımıyla 
oluşturulan takım çalışmaları ile birlikte 
iletişim güçlendi, teknoloji kullanılarak 
yapılan çalışmalarda çalışanların 
motivasyonlarında artışlar gözlendi.”

Pulcra Kimya, İSG alanında 
gerçekleştirdikleri projelerdeki asıl 
hedefin sadece içeride değil, tüm 
paydaşlar nezdinde kullanılıp, herkesin 
fayda sağlaması yönünde olduğunu da 
belirtiyor. 

makara ile yukarı aşağı şeklinde kontrol 
ediliyor” diye ekliyor.

“ALINAN GERİ BİLDİRİMLER İLE 
MEMNUNİYETİN ARTTIĞI GÖZLEMLENDİ”
 “Bu iyileştirme ile birlikte, herhangi 
bir merdiven veya düşme önleyici 
ekipman kullanmadan yüksekte çalışma 
sırasında düşme tehlikesi tamamen 
ortadan kaldırıldı ve çalışanların daha 
güvenli bir ortamda çalışmaları sağlandı. 
Alınan geri bildirimler ile memnuniyetin 
arttığı gözlemlendi. Aynı zamanda 
çalışma öncesinde yüksekte çalışma için 
ekipman, merdiven hazırlığı yapılmadığı 
için, bakım süresi kısaldı, dolaylı olarak 
süreç iyileştirmesi yapıldı “diyerek proje 
sayesinde hem çalışan güvenliğinin hem 
de çalışma verimliliğinin arttığını belirten 
Pfizer, bu proje ile İSG ile alakalı konuları 
yasal zorunluluk statüsünden çıkarıp, bir 
kültüre dönüştürmek istediklerinin altını 
çiziyor ve şöyle devam ediyor:  

“Yapılan iyileştirmeler sonrasında, 
tüm çalışanların faaliyet alanlarındaki 
tehlike-riskler hakkında farkındalıkları 
arttı, potansiyel iş kazalarına sebep 
olabilecek güvensiz durum, davranışlar 
ile ilgili bildirim yapıyorlar. Bildirim 
sayılarında yıllara göre artış yaşanıyor.”

PULCRA KİMYA - POLİÜRETAN TESİSİNDE GÜVENLİK 
ENTEGRELİ OTOMASYON

PFIZER - DIŞ ALAN AYDINLATMA 
ARMATÜRLERİNE AİT BAKIM VE ONARIMLARI 
SIRASINDA YÜKSEKTE ÇALIŞMA 
TEHLİKESİNİN ORTADAN KALDIRILMASI

Proaktif davranışlar sebebiyle, oluşabilecek her türlü senaryoya 
karşı hazırlıklı olduklarını ve güvenlik problemlerini büyümeden 
kontrol altına alarak büyük kazaların önüne geçtiklerini dile 
getiren Pulcra, proje sayesinde çalışanlar arasındaki iletişimin 
daha da güçlendiğini ve motivasyonlarının arttığını söyledi.

Pfizer, KİPLAS İSG 
İyi Uygulama Ödüllü 
projesinde asıl 
hedefin “Risk kontrol 
hiyerarşisine göre 
elektrik atölyesi 
çalışanlarının 
yüksekten düşme 
riskine bağlı olarak 
potansiyel ölümcül 
kaza yaşanması 
tehlikesini ortadan 
kaldırmak” olduğunu 
belirtiyor. 
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“YENİ 
PETROKİMYA 
TESİSİMİZİ 
2023’TE 
DEVREYE 
ALACAĞIZ”

SOCAR TÜRKIYE DIŞ ILIŞKILER BAŞKANI 
MURAT LECOMPTE 

ugüne dek Türkiye’de  
15 milyar doları aşan yatırım 
yapan Azerbaycan petrol 
şirketi SOCAR, Türkiye’de yeni 
bir tesis kurmaya hazırlanıyor. 

Tesisin 2023 yılı başında devreye 
alınacağını ifade eden SOCAR Türkiye Dış 
İlişkiler Başkanı Murat LeCompte, yeni 
açılacak tesis ile Türkiye’nin petrokimya 
ithalatından kaynaklı cari açığını 
düşürmeyi hedeflediklerini söylüyor. 

Yeni tesisin de Aliağa’da devreye 
alınacağını belirten LeCompte, tesisin 
SOCAR’ın diğer iştirakleri ile entegre 
şekilde çalışacağını dile getiriyor.

“SOCAR’ın Türkiye’deki yatırımlarının 
merkezinde, Türkiye ve Azerbaycan 
ekonomilerini güçlendirmek ve cari 
açığın azaltılmasına katkı sağlamak 
var” diyen Murat LeCompte yeni tesisi 
ve SOCAR’ın projelerini dergimiz KİPLAS 
Periyod için değerlendirdi. 

Şimdilerde basına da yansıyan yeni bir 
Aliağa yatırımınız gündemde. Bu yeni 
yatırımda şartlar ne kadar olgunlaştı?
Yeni petrokimya tesisimizi uluslararası 
bir şirketle birlikte hayata geçirmeyi 
planlıyoruz. Bununla ilgili bir çerçeve 
anlaşması da imzalandı. Stratejik 
bir yatırım olacağı için fizibilite, ön 
mühendislik ve tasarım çalışmaları titizlikle 
yürütülüyor. Yaklaşık 1,8 milyar dolarlık 
yatırımla kurulması planlanan yeni tesis 
için nihai yatırım kararını önümüzdeki yılın 
ilk çeyreğinde vermeyi ve yine önümüzdeki 
yıl temelini atmayı planlıyoruz. Tesis, 
Aliağa’daki SOCAR Türkiye Özel Endüstri 
Bölgesi içinde kurulacak. 2023 yılı başında 
devreye almayı hedefliyoruz.

Yeni tesisin SOCAR ve Türkiye  
ekonomisine ne kadarlık bir fayda 
sağlamasını bekliyorsunuz?  
Yatırımın hedefinde ne var?
Bu tesis Petkim’den sonra SOCAR 
Türkiye’nin ikinci petrokimya tesisi olacak. 
Kurulacak tesisle, Türkiye'nin petrokimya 
ithalatından kaynaklı cari açığını 
düşürmeyi hedefliyoruz. Üretim tesisi, saf 
tereftalik asit (PTA) gibi bazı ürünlerde 
cari açığı sıfırlayarak, ekonomiye katma 
değer sağlayacak bir proje olacak. Aynı 
şekilde pareksilen (PX) ürünlerinde 
ithal ettiğimiz 800 bin tonluk ürün; artık 
Türkiye’de üretilmeye başlayacak. Ayrıca 
bu yeni tesis, Aliağa’daki arazimizde 

konumlanacağı için STAR Rafineri ile 
entegre çalışacak şekilde tasarlanacak ve 
inşa edilecek. Bu entegrasyonun da kârlılık, 
verimlilik ve performans anlamında olumlu 
katkıları olacak.

Birbiri ile entegre olan bir zincir oluşturma 
politikasına sahipsiniz. Bu entegrasyon 
SOCAR’a nasıl bir rekabet avantajı sağlıyor?
SOCAR’ın Türkiye’deki yatırımlarının 
merkezinde, Türkiye ve Azerbaycan 
ekonomilerini güçlendirmek ve cari 
açığın azaltılmasına katkı sağlamak var. 
Bugün Türkiye’nin enerji cari açığında en 
büyük pay petrokimya sektörüne ait. Biz 
de stratejik olarak petrokimya merkezli 
yatırım yapıyoruz. Faaliyetlerimiz ve 
yatırımlarımızla Türkiye’nin en güçlü 
entegre sanayi kurumlarından biri 
olmayı amaçlıyoruz. Dünyanın en büyük 
şirketlerine baktığınızda entegre çalışan 
şirketler olduğunu görüyoruz. STAR 
Rafineri’den örnek vermek gerekirse; 
Petkim, ham maddesi olan naftayı artık 
rafineriden almaya başladı. Bunun Petkim’e 
iki katkısı var. Birincisi, artık aynı kalite ve 
standartta ürün alabiliyor. İkincisi ise bu 
ürünü navlun maliyeti olmadan hemen 
yanındaki tesisten temin ediyor. Bu, hem 
verimlilik hem de kârlılık açısından çok 
önemli diye düşünüyorum. Petkim’in 
maliyetlerini düşürürken dolaylı yoldan 
kapasitesini artıracak olan bu sinerji, tabii 
ki, rekabette de avantaj sağlayacak.

SOCAR şirketleri, dış ticaret açığında 
Türkiye için ne kadarlık bir fayda sunuyor? 
Türk sanayisinin üretim gücü olan 
Petkim’in 2008 yılında SOCAR tarafından 
Özelleştirme İdaresi’nden alınması ile 
başlayan yatırımlarımız 11 yıldır devam 
ediyor. SOCAR, Türkiye’nin en büyük 
doğrudan dış yatırımcısı olarak 19,5 
milyar dolara ulaşacak yatırımlarını ara 
vermeden sürdürüyor. 6,3 milyar dolarlık 
yatırımla kurulan STAR Rafineri, 7 milyar 
dolarlık bir yatırım olan TANAP gibi dev 
projelerimiz birer birer faaliyete geçti. Artık 
Türkiye’nin üretim gücüne önemli katkılar 
sunan bir şirketiz. STAR Rafineri, tüm 
testleri başarıyla tamamladı ve ürünlerini 
piyasaya vermeye başladı. Ürettiği katma 
değerli ürünlerle Türkiye’nin cari açığının 
azalmasına tek başına yıllık 1,5 milyar 
dolarlık bir katkı sağlayacak. TANAP, 
Haziran ayında faaliyete başlamasının 
birinci yıl dönümünü kutlarken, bir yılda 
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Türk sanayisinin üretim 
gücü olan Petkim’in 
2008 yılında SOCAR 
tarafından Özelleştirme 
İdaresi’nden 
alınması ile başlayan 
yatırımlarımız 11 
yıldır devam ediyor. 
SOCAR, Türkiye’nin en 
büyük doğrudan dış 
yatırımcısı olarak 19,5 
milyar dolara ulaşacak 
yatırımlarını ara 
vermeden sürdürüyor.

SOCAR Türkiye, dünya 
standartlarında bir 
PTA ve pareksilen 
tesisi kurmak için 
düğmeye bastı. Tesisin 
2023 yılında devreye 
alınacağını söyleyen 
SOCAR Türkiye Dış 
İlişkiler Başkanı Murat 
LeCompte, temel hedefin 
Türkiye ekonomisinin 
cari açığının azaltılması 
olduğunu ifade etti. 
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Türkiye’ye 1,8 milyar metreküplük gaz 
akışı sağladı. Ege Bölgesi’nin en büyük 
konteyner terminali olan SOCAR Terminal, 
1,5 milyon TEU kapasiteyle gemi ticaretinde 
çok önemli bir konuma sahip. Bölgenin en 
derin terminallerinden biri olarak, 18 bin 
TEU kapasiteli yeni nesil gemilere hizmet 
verebiliyor. Petkim, STAR Rafineri’den 
gelen sinerjiyle verimliliğini ve kapasitesini 
artırıyor. Katma değerli ürünlerimizle 
Türkiye’nin cari açığını azaltmaya yardımcı 
olmanın yanı sıra istihdama katkımızla 
ekonomik ve toplumsal anlamda da değer 
yaratmaya devam edeceğiz.

SOCAR Türkiye’nin SOCAR Global 
içindeki payı nedir?
SOCAR Türkiye’nin büyüklük açısından 
SOCAR Global içindeki payı yaklaşık yüzde 
35 civarında. Yani SOCAR, yurt dışındaki 
en büyük yatırımı Türkiye’ye yapıyor 
ve Türkiye’nin en büyük doğrudan dış 
yatırımcısı konumunda bulunuyor. Bu, başlı 
başına Türkiye’ye verilen değeri gösteriyor. 
Türkiye’nin ekonomik ve siyasi istikrarına olan 
inancımızla, Türkiye’nin en büyük doğrudan 
dış yatırımcısı olarak 11 yıldır yatırımlarımıza 
aralıksız devam ediyoruz. 

SOCAR Türkiye’nin ülkemizde yeni yatırımları 
olacak mı yakın dönemde? Aliağa dışında, 
yeni bir rafineri/tesis yatırımı için alternatif 
bölge planlarınız var mı?
Petrokimya merkezli entegre bir şirket olarak 
bu alandaki yatırımlarımızı sürdüreceğiz. 
Yeni petrokimya tesisi yatırımımız da yine 
Aliağa’da olacak. Tüm projelerimizin yer 
aldığı Aliağa’daki arazimiz Türkiye’nin 
ilk Özel Endüstri Bölgesi unvanına sahip. 
Dolayısıyla, şu anda başka bir bölgede 
yatırım planımız bulunmuyor.

Türkiye’nin ve dünyanın içinde bulunduğu 
ekonomik dalgalanmalar, yatırımlarınızı ve 
üretim faaliyetlerinizi nasıl etkiliyor?
Küresel piyasalardaki dalgalanmalar her 
ülke gibi Türkiye’yi de kaçınılmaz olarak 
etkiliyor. Türkiye ekonomisi daha önce de 
zor zamanlardan geçti, global krizler atlattı 
ve hepsinden daha da güçlenerek çıktı. İş 
dünyasında fırsatlar olduğu gibi riskler de 
her zaman mevcut. Biz, tüm yatırımlarımızı 
uzun vadede düşünüyor ve planlıyoruz. 
Bu yüzden de kısa süreli ekonomik 
zorluklar ve piyasa dalgalanmaları yerine 
uzun vadede neler yapabileceğimize 
odaklanıyoruz. Bölgesel anlamda da 

anlamda da güçlendirmeyi görev edindik. 
Yatırımlarımızın yer aldığı Aliağa’daki arazimiz, 
Türkiye’nin ilk özel endüstri bölgesi ilan edildi 
ve bu bizim gelecek yatırımlarımız için büyük 
kolaylıklar sağlayacak. Bu anlamda Türkiye’den 
her zaman büyük destek görüyoruz ve bunun 
için de teşekkür ediyoruz. 

SOCAR’ın Türkiye ekonomisine ve petrokimya 
sektörüne katkılarını nasıl değerlendirirsiniz?
SOCAR, Türkiye’de petrokimya merkezli, 
entegre bir şirket. Petkim, STAR Rafineri, 
TANAP, SOCAR Terminal, Petkim Rüzgar 
Enerji Santrali (RES) gibi dev projelerimiz 
bulunuyor. Bugüne kadar bu projeler için  
15 milyar dolardan fazla yatırım yaptık. 
Devam eden projelerimizle birlikte bu rakam 
19,5 milyar dolara ulaşacak. 

Türkiye’de petrokimya sektöründe çok 
büyük fırsatlar var. Sektör her yıl yüzde 
6-7 seviyesinde büyüyor. Buna rağmen 
Türkiye’de petrokimya ürünleri üreten tek 
yerli üretici var. O da Petkim. Petkim bu 
ihtiyacın sadece yüzde 20’sini karşılayabiliyor. 
İhraç ettiğimiz ürünlerin Türkiye’de 
üretilebilir hale getirilmesi için çalışıyoruz. 

Türkiye’nin jeopolitik durumunu fırsata 
çevirebileceğimiz yatırımlar yapmayı 
amaçlıyoruz. 

SOCAR olarak, Türkiye’deki teşvikleri 
nasıl değerlendirirsiniz? Diğer ülkelerle 
kıyaslandığında Türkiye, bu bağlamda 
nerede duruyor?
SOCAR olarak hayata geçirdiğimiz dev 
yatırımlarımız ve projelerimizle iki kardeş 
ülke Türkiye ve Azerbaycan’ın yüzyıllardır 
süregelen kardeşlik bağını ekonomik 

SOCAR, yurt dışındaki 
en büyük yatırımı 
Türkiye’ye yapıyor 
ve Türkiye’nin en 
büyük doğrudan dış 
yatırımcısı konumunda 
bulunuyor. Bu, 
Türkiye'ye verdiğimiz 
değerin göstergesi.

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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“FLORABIO, TÜRKİYE’NİN DIŞARIYA 
BAĞIMLILIĞINI CİDDİ ORANDA AZALTACAK”

lmanya’da uzun yıllar 
biyoteknoloji alanında 
çalışmalar gerçekleştiren 
ve dünyanın en büyük 
biyoteknoloji firmalarında 

üst düzey görevler yapan Dr. Aziz Çaylı, 
Türkiye’ye yaptığı kesin dönüşün ardından 
İzmir Teknopark’ın içinde Florabio isimli bir 
start-up firması kurarak, ilk yerli hücre kültürü 
besiyerini geliştirmek üzere çalışmalara 
başladı. Lale adını verdiği projeyi yaklaşık 1 
yıl içinde başarı ile sonuçlandıran Dr. Çaylı, bu 
ve diğer geliştirdiği ürünler ile Türkiye’nin her 
yıl milyonlarca lira tasarruf etmesini, ayrıca 
milyarlar ödeyerek ithal ettiği biyoteknolojik 
ilaçları tamamen yerli hale getirmeyi planlıyor.

Türkiye’nin biyoteknoloji alanında 
söz sahibi olabilmesi için hızlı davranması 
gerektiğini dile getiren Dr. Aziz Çaylı, projesi 
Lale’yi ve Türkiye’nin global ilaç pazarındaki 
durumunu dergimiz KİPLAS Periyod’a 
değerlendirdi. 

Öncelikle Florabio’dan 
bahsedebilir misiniz?
Florabio, Türkiye ve Orta Doğu’nun ilk ve 
tek biyoteknolojik ilaç geliştirme firması. 
Firmamız tamamen ürün ve teknoloji 
geliştirme üzerine çalışmalar ve araştırmalar 
yapıyor. Diğer yandan iş planı açısından da 
Türkiye’de ilk niteliğinde. 

Florabio olarak; biyofarmasötik ilaçlar 
ve aşılar için hücre hatları geliştirme, dünya 
standartlarına uygun besiyerleri geliştirme, 
üretim prosesleri geliştirme, büyük ölçek 
adaptasyonu konularında uzmanlığımız 
bulunuyor. 

Lale ismini verdiğiniz milli ilaç projenizden 
bahseder misiniz? Proje hayata nasıl geçti, 
şu an ne aşamada? 
Lale, firmamızın ilk besiyeri geliştirme 
projesi. Tamamen kendi birikimlerimiz 
ile kurduğumuz Florabio’ya hızlı nakit 
akışını sağlamak için olası projeleri 
değerlendirirken, Türkiye’nin en çok 
kullandığı hücre tipine göre bir besiyeri 
geliştirmeye karar verdik. Bu sayede hem 

“milli aşı” projesine bir katkımız olacak 
hem de dünyanın sayılı ŞAP aşısı üretim 
tesislerinden birisi olan ŞAP Enstitüsü 
yıllık ihalelerine yerli ve milli ürünümüz ile 
katılabileceğiz. 

Başta ŞAP aşısı olmak üzere, birçok viral 
aşı ve rekombinant proteinlerin üretiminde 
kullanılan BHK (Baby Hamster Kidney) 
hücreleri için geliştirdiğimiz Lale besiyeri, 
rekor bir sürede şirket kurulumundan 
sonraki 11 ay içinde global firmalara lanse 
edildi. Bu arada Lale’nin BHK hücreleri 
için dünyanın en iyi besiyeri olduğunu da 
eklemek isterim.

Yine rekor bir sürede -sadece 13 ay 
içinde dünyanın lider firmalarından birine 
lisanslanarak, biyofarmasötik alanda 
Türkiye’nin ilk lisanslanan ürünü oldu. 
Bu arada lisanslama anlaşmasından 
kasıt, ürünü satmak değil, genel itibariyle 
kiralamak. Türkiye’deki bütün ilaç firmaları 
yurt dışından ürün lisanslarken, biz yurt 
dışına ürün lisansladık.

Lale, 200’ü aşkın ülkede satılacak ve 
dünyanın dört bir yanında proseslerde 
kullanılacak. Bu hem Florabio hem de Türkiye 
için büyük bir gurur.

Proje sonunda ortaya çıkacak ürün, hangi 
hastalıklara çözüm olacak?
Lale, başta ŞAP aşısı olmak üzere, kuduz 
aşısı, birçok farklı viral aşı ve kanser 
ilaçlarının üretiminde kullanılacak. Lale, 
tek başına bir ilaç değil, birçok aşı ve 
kanser ilacının daha ucuza ve daha efektif 
üretilmesini sağlayacak bir ara ürün.

Projenin paydaşları ve destekçileri arasında 
kimler bulunuyor?
Proje sürecinde TÜBİTAK “1507” projeleri 
kapsamında bir miktar destek aldık. Ancak bu 
destek sadece harcamalarımızın yüzde 4-5’ini 
karşıladı. Kalan bütün yatırımı ve harcamaları 
öz sermayemiz ile gerçekleştirdik.

En önemli destekçimiz olan Prof. Dr. İsmet 
Deliloğlu Gürhan’a buradan teşekkür etmek 
istiyorum. ŞAP aşısı ve BHK hücreleri ile ilgili 
tecrübeleri ile projede desteğini esirgemedi. 
Bunun dışında proje tamamen Florabio’nun iç 
kaynakları ve bilgi/tecrübesi ile geliştirildi.

Projenizi yerli-yabancı türevlerinden ayıran 
özellikleri neler? 
Lale’nin geliştirme aşamasında doğal 
olarak rakip firmalar ile sürekli olarak kıyas 
çalışmaları gerçekleştirdik. Ar-Ge süresi 
boyunca amacımız, hiçbir zaman rakiplerimiz 

ile aynı seviye kalmak olmadı. Aksine en az 
2-3 kat daha yüksek performanslı ve kaliteli 
olabilmek için Ar-Ge sürecimizi sürekli 
uzattık. 11 aylık süre neticesinde amacımıza 
ulaştık. Lale, piyasa lideri olan ve BHK 
hücrelerine özel besiyere sahip olan global 
firmanın ürününden en az sekiz kat daha 
fazla performansa sahip ve bütün otoritelerin 
istediği kalite standartlarına uygun. Hem 
kalite hem de performans açısından yurt 
dışındaki rakiplerimizin kat ve kat önündeyiz. 
Yurt içinde bu konu ile ilgili çalışma olmadığı 
için kıyasımızı dünya devleri olan global 
firmalar ile yaptık.

Startup'ınız ile alakalı olarak yurt dışında 
bağlantıda olduğunuz, fikir alışverişinde 
bulunduğunuz akademisyen, bilim insanı 
ya da kurum var mı?
Lale de dahil olmak üzere hiçbir projemizde 
yurt dışından herhangi bir destek almadık 
ve almıyoruz. Florabio, piyasadaki en iyi 
besiyeri geliştirme firması olduğunu elde ettiği 
sonuçlar ile son 12 ay içerisinde ispatladı. 
Şu anda dünyanın her yerine hizmet veriyor, 
sürekli global firmalardan servislerimiz 
ile ilgili talep alıyoruz. Hatta son olarak 
Almanya’daki en büyük biyofarmasötik üretim 
teknolojileri üniversitesi bizden kendilerinin 
staj partneri olmamızı istedi. Yani her yıl en az 
üç öğrencilerini Florabio’da staja göndermek 
istiyorlar. Karşılığında ise ortak projeler 
yapmayı öneriyorlar.

Proje, Türkiye ekonomisine ve ilaç 
sektörüne ne kadarlık bir katkı ve katma 
değer sunacak?
Türkiye’de halen devam eden biyofarmasötik 
ürün geliştirme projelerinin tamamı hücre 
hattından besiyerine, üretim teknolojisinden 

Uzun yılar yurt dışında yaşadıktan sonra Türkiye’ye dönen Dr. 
Aziz Çaylı, biyoteknolojik ilaçlarda Türkiye'nin dışa bağımlılığı 
teknolojik altyapıyı oluşturmak üzere kurduğu Florabio 
ile, Türkiye’nin milli ilaç üretimine büyük katkılar sunmaya 
hazırlanıyor. Dr. Çaylı, ilk adımı "Lale" adı verilen hücre 
kültürü besiyerini (Cell Culture Media) geliştirerek attı.
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firmalar ile yaptık.
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beraber çalışamıyoruz. Türk firmaları birbirleri 
ile, firmalar üniversiteler ile veya üniversiteler 
diğer üniversiteler ile beraber çalışamıyor. Farklı 
gruplar tek başlarına ve yurt dışı ortaklıklar 
ile biyofarmasötik ürün geliştirmeye çalışıyor. 
Halbuki, yurt dışında büyük rakipler bile 
birbirleri ile çalışıyorlar, çünkü biyofarmasötik 
ilaç alanı yoğun bilgi ve tecrübe isteyen bir alan. 

İkincisi, sabrımız yok. Biyofarmasötik 
bir ürünün Avrupa kalitesinde geliştirilmesi 
yaklaşık 7 yıllık çalışma isteyen bir süreç. Bu 
süreçte tabiki birçok zorluklar çıkacak. Bu 
zorlukları bilip, hazırlıklı olmak ve yılmadan 
sabırla calışmak gerekiyor. Türkiye ilaç 
sektörünün bugüne kadarki projeleri 1-2 
yıl süren projeler olduğu için, 7 yıl sabırla 
çalışmayı öğrenmemiz gerekir.

Biyoteknolojik ürünlerin Ar-Ge süreçlerinin 
ortalama 5-8 yıl sürdüğünü, toplam maliyetleri 
60-80 milyon Avro’lar olacağını bilerek devlet 
ve özel firmaların birlikte plan yapması 
gerekiyor. Kısa dönemli projeler ile rakiplerimizi 
yakalamamız zor.

Türkiye eğitim alanında ufak değişiklikler 
ve eklemeler yaparak rahatlıkla kalifiye 
eleman yetiştirebilecek güçte. Devletin 
destekleri ve firmaların kendi öz sermayeleri 
ile piyasanın en iyi cihaz ve ekipmanlarını 
alabildiklerini görüyoruz. Ancak bu alanda 
söz sahibi olabilmenin yolu sürecin en 
başında bu projeye kendini adamış bir devlet 
ve özel sektör birlikteliği ile olabileceğini 
düşünüyorum. Pahalı cihazlar almayla bir 
çözüm üretebileceğimizi sanmıyorum.

Siz yurt dışında eğitim görmüş ve önemli 
projelerde yer almış birisiniz. Bu açıdan 
bakıldığında Türkiye ilaç pazarını nasıl 
değerlendirirsiniz? Global ilaç pazarı içinde 
nerede duruyor?
Türkiye ilaç pazarı özellikle jenerik ilaç 
alanında dünyanın önde gelen pazarları 
arasında bulunuyor. Kalite standartları Avrupa 
ile aynı seviyede ve maliyetler Avrupa’dan 
daha ucuz. Bu sayede jenerik ilaç alanında 
son yıllarda ciddi atılımları ve yatırımları 
mutlulukla takip ediyorum. 

Ayrıca, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz 
Kurumu'nun (TİTCK) 2018 yılı başında PIC/s 
üyesi olması ile Türkiye, global ilaç pazarındaki 
yerini daha da perçinledi. Bu konuda başta 
TİTCK başkanımız olmak üzere bütün emeği 
geçen yetkilileri gönülden kutluyorum. 

Son yıllarda devletin de verdiği teşviklerle 
“milli ilaç üretimi” önemli bir pazar haline 
geldi. Bu konuda neler düşünüyorsunuz? 

formülasyona kadar neredeyse bütün 
basamaklarda yurt dışına bağımlı olarak 
çalışıyor. Hücre hatlarını yurt dışından 
alıyor, besiyerini global tedarikçilerin genel 
ürünlerinden seçiyor ve/veya teknoloji transferi 
gerçekleştiriyor.

Lale projesinin en büyük katma değeri, 
biyoteknolojik ilaçların ve aşıların üretiminde 
Türkiye’nin yurt dışına bağımlılığını ciddi 
oranda azaltacak milli bir ürün olması. Zira, 
biyoteknolojik ilaçların ve aşıların üretimindeki 
en önemli ve stratejik ara ürünlerden biri 
besiyeri. Şu anda ülkemizdeki projelerin 
hepsi, tamamı yurt dışından gelen besiyeriler 
ile üretiliyor veya ileri basamaklara taşınıyor. 
Tedarikçi firmanın tedarik sürecinde bir hafta 
bile gecikmesi üretimin aksamasına ve ürün 
sıkıntısı çekilmesine sebep olabiliyor. Florabio, 
Lale projesi ile besiyeri geliştirme teknolojisini 
Türkiye’ye kazandırdı ayrıca milli bir besiyeri 
geliştirerek dışa bağımlılığı azalttı.

Ekonomik olarak da ürün ŞAP Enstitüsü 
tarafından kullanılmaya başlanırsa, katkısı çok 
daha büyük olacak. ŞAP aşısının dünyadaki en 
büyük üreticilerinden birisi Tarım ve Orman 
Bakanlığı’na bağlı ŞAP Enstitüsü ve aşı üretimi 
için kullanılan yıllık ortalama 1 milyon litre 
besiyerinin tamamında ithal ürün kullanılıyor.  
ŞAP Enstitüsünün Lale ürününü kullanması 
sayesinde; üretim verimi katlanarak artacak, 
ek yatırım yapmadan daha fazla aşı üretimi 
mümkün olacak, aşının üretim maliyetleri ciddi 
oranda azalacak, hayvan sağlığına yan etkisi 
olmayan ve dünya standartlarında besiyeri 
kullanımı sağlanacak, yüzde 100 ithal olan 
besiyeri kullanımı millileşecek, devletin parası 
Türkiye’de kalacak.

Biyoteknolojinin, ilaç sektörünün geleceği 
olacağı söyleniyor. Biyoteknolojik ilaçlar, 
global pazarın ne kadarına hakim? 
Biyoteknolojik ilaçlar şu anda bile ilaç 
sektörünün en önemli oyuncuları. Dünyanın 
en yüksek cirolu 10 ürününden en az altı 
tanesi biyoteknolojik ilaçlar. Global ilaç 
pazarın yüzde 23- 25’ini biyoteknolojik ilaçlar 
oluşturuyor. En önemli veri ise önümüzdeki 
beş yıl içinde biyoteknolojik ilaçların pazar 
payının yer yıl yüzde 8-13 arasında artarak 
daha da büyümesi bekleniyor.

Bizim bu alanın içinde var olabilmemiz 
için ne kadarlık bir insan kaynağı ve Ar-Ge 
oluşturmamız lazım?
Türkiye’de insan kaynağı esasen var, buna 
rağmen Türkiye biyofarmasötik alana hala 
giremedi. Bunun iki nedeni var. Birincisi, 

Yerel, yerli ve milli ilaç konularında devletin 
yaptığı yatırım ve teşvikleri çok yerinde 
buluyoruz. Ne kadar çok üretirsek ne kadar az 
bağımlı olursak o kadar kuvvetli olacağımızı 
düşünüyorum. Özellikle ithal ilaçların 
Türkiye’de üretilmesini çok doğru bir hamle 
olarak görüyorum.

Türkiye’nin global sağlık hizmet ve ürün 
ticaretinde iddialı bir oyuncu olması için bu 
yeterli mi?
Ancak biyoteknolojik ürünler için maalesef, 
aynı yorumu yapmak mümkün değil. 
Sadece bir adet Ar-Ge’si Türkiye’de yapılmış 
ve Türkiye’de geliştirilmiş biobenzer 
ürünümüz var. Beşeri aşı üretimi 1998’den 
beri Türkiye’de yapılmıyor. Halbuki, örneğin 
Iran bu konuya yıllar önce odaklanmasi 
sonucunda yaklasik 10 biyobenzer ürünü 
geliştirdiğini görüyoruz.

Bu Türkiye’nin global pazarda iddialı 
bir oyuncu olması için yeterli olmayabilir. 
Türkiye’nin Ar-Ge’ye daha çok destek vermesi, 
know-how projelerini daha çok desteklemesi, 
ürün geliştiren ve bilgi üreten firmalara özen 
göstermesi gerekiyor. 

Devlet uzun süredir biyofarmasötik alanı 
desteklemekte, son 7 yıldır da biyobenzer 
ürünlerin Türkiye’de geliştirilmesini yoğun bir 
şekilde desteklemekte. Şu bir gerçek ki, Türk 
devletinin bu alana yaptığı finansal desteğin 
benzerini ben Almanya’da görmedim. Verilen 
desteğin hemen hemen hepsi büyük Türk ilaç 
şirketlerine aktarılmakta. Buna rağmen, bu 
alanda çok az yol kat ettik. Esasen bu soruya 
cevap bulmak, Türkiye için ilginç olmaz mı?

Büyük şirketlerden inovasyon beklemek 
ve büyük şirketlerden hızlı bir şekilde kaliteli 
ürün beklemek alışıla gelen bir yöntem. 
Ancak, bu yöntem günümüzde geçerliliğini 
yitirdi. İnovasyon, bilgi, fleksibilite, dinamik 
küçük şirketlerden gelmekte. Büyükler 
de bu yüzden küçük şirketleri satın alarak 
büyümekte. Bu bir dünya gerçeği. Bu gerçek 
Türkiye’de neden farklı olsun?

Türkiye’de start-up adını verdiğimiz 
küçük şirketler henüz dikkate alınmayan bir 
şirketler grubu. Ancak, biyofarmasötik alanda 
ilerlemeyi Türkiye’de de küçük şirketlerin 
yapacağına inanıyorum. Bunun en iyi örneği, 
Florabio’nun başarısıdır. Florabio 3 senelik bir 
şirket olmasına rağmen, 6 tane dünya ürünü 
geliştirdi. Ürünleri dünyadaki rakiplerinden 
kat ve kat daha iyi, bu nedenle de rekor bir 
zamanda ürünlerini büyük şirketler lisanladı. 
Böylece de bilgi üreten ilk biyofarmasötik Türk 
şirketi olarak ortaya cıktı. 

Türkiye’de ilaç üretimi uzun zamandır yabancı 
şirketlerce yapılıyor. Diğer yandan yurt 
dışındaki Türk profesörlerin sayısı da epeyce 
fazla ve çoğu zaman bu kişilerin buluşları da 
başka ülkelerin üzerine patentleniyor. Bu 
durumu neyle açıklamak lazım?
Türkiye’deki İlaç üretimi son 10 yılda ciddi 
anlamda yabancı şirketlerden yerli firmalara 
kaymış durumda. Bazı yabancı firmaların yerli 
firmaları satın aldığını biliyoruz ancak halen 
üretimde en yüksek cirolu ilaç firmalarının 
çoğunluğu yerli.

Yurt dışına ciddi bir beyin göçü var ve bu çok 
üzücü. Yurt dışında yıllarca çalışmış ve 50 yaşından 
sonra Türkiye’ye dönmüş bir bilim adamı 
olarak, araştırmacıların ve bilim adamlarının 
yurt dışında çalışma arzularının Türkiye’deki 
Ar-Ge projelerindeki bütçe sorunlarına, uzun 
dönemli bir proje anlayışının olmamasına ve 
kısa dönemli projeler ile Ar-Ge yapılıyor olmasına 
bağlı olduğunu düşünüyorum. Türkiye’de Ar-Ge 
yapmak, ürün geliştirmek, Almanya’daki şartlara 
kıyasla en az 2-3 kat daha zor. 

Son olarak, neler söylemek istersiniz?
Açık olmak gerekirse, benim, ortağımın ve 
ekibimin tek ilgilendiği konu, Türkiye’ye yerli 
ürün kazandırmak. 

Şu anda “Milli Aşı” projesi kapsamındaki 
en öncelikli aşılardan “Kuduz”, “Suçiçeği” 
ve “Hepatit A” aşılarının hücre hatlarını, 
besiyerlerini ve üretim proseslerini geliştirdik. 
Yurt içinde ve yurt dışında virüs çalışmaları için 
partner arıyoruz. Paralel olarak, bu çalışmaları 
Florabio bünyesinde yapabilmek için İzmir’de 
bir virüs laboratuvarı kurabilmek için yatırım 
planları yapıyoruz, yatırımcılar ile görüşüyoruz. 

Yani biz sadece kendi işimize ve 
ürünlerimize odaklanmış durumdayız. 
Biyoteknolojik ilaç alanında da sadece bu 
şekilde işine odaklanan firmaların başarılı 
olabileceğini düşünüyorum.
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geliştirme teknolojisini 
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aklaşık 2,5 milyar dolarlık bir 
hacme sahip olan Türkiye 
boya pazarının önde gelen 
oyuncularından olan Dyo 
Boya’nın Fabrikalar Başkan 

Yardımcısı ve Genel Müdürü Serdar 
Oran, döviz kurundaki yükselişlerin ve 
ham maddede dışa bağımlılığın sektörü 
olumsuz etkilediğini dile getiriyor. Sektör 
olarak ilgili bakanlıklardan ve kamudan 
gerekli desteği beklediklerini belirten 
Oran, böylesi dönemlerde sektörlerin 
yeni stratejiler belirlemesi gerektiğini 
belirterek, “Sektörün güçlü ve zayıf 
yönleri, hedef pazaralar, haksız rekabetin 
önlenmesi, maliyetlerin düşürülmesi gibi 
başlıkların sektör temsilcileri tarafından 
masaya yatırılması gerekiyor” diyor.

Dyo’nun 65 yılı aşkın tecrübesi 
ile her krizden güçlenerek çıktığı 
vurgusunu yapan Serdar Oran, dergimiz 
KİPLAS Periyod için Dyo’yu ve sektörün 
durumunu değerlendirdi.

Sıcak ve gündemdeki bir konu ile 
röportaja başlamak istiyoruz. Döviz 
kurlarındaki artış, ham maddede dışa 
bağımlı kimya ve boya sektörünü nasıl 
etkiliyor?
Döviz kurundaki ani yükselişler ve stabil 
olmayan bir piyasa, birçok sektör gibi bizi 
de negatif etkiliyor. Ne yazık ki, kimya ve 
boya sektörü ham madde konusunda dışa 
bağımlı. Bu nedenle kurdaki her yukarı 
hareket, maliyetler üzerinde ciddi bir 
baskı yaratıyor. 

Bu duruma rakamlarla yanıt vermek 
gerekirse; 2019 yılının ilk üç ayında, yıl 
başından bu yana boya ham madde 
fiyatlarında dolar bazında bir miktar azalış 
görülmesine rağmen, döviz fiyatlarındaki 
yükseliş bu durumu dengeledi ve ham 
madde fiyatları stabil seyretti. Yılın ikinci 
çeyreğinde de döviz fiyatlarında artış 
yaşandığı için kur baskısının devam 
ettiğini söylemek gerek. Yurt içindeki 
arz fazlası, artan maliyetler sektörü 
zorlamaya devam ediyor.

İş dünyası ve sektör olarak hükümet 
kanadından ne gibi beklentileriniz var?
Döviz kurundaki dalgalanmalara, sadece 
Türkiye’ye özel diye bakmamak lazım. 
Dünyayı saran korumacılık dalgası, ABD 
ile Çin arasındaki ticaret savaşı sadece 
bizi değil, tüm dünyayı etkiliyor. İşte, 
gelişmekte olan birçok piyasa gibi Türkiye 

de bu dalgalı denizde ilerlemeye çabalıyor. 
Bu sırada Maliye ve Hazine Bakanlığı, 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın 
alarm halinde olduğunu görüyoruz. 
Ekonomiyi canlandırmak için açıklanan 
paketler, Merkez Bankası’nın kurun ateşini 
düşürmek için aldığı tedbirler, piyasanın 
ateşini bir nebze düşürmüş olsa da alarm 
durumunun devam etmesi gerektiğini 
düşünüyoruz. Böyle dönemlerde her 
sektöre özel toplantılar yapılması, güçlü ve 
zayıf yönlerinin belirlenerek yeni bir strateji 
belirlenmesi gerekiyor. Artan maliyetlere 
karşı neler yapılabilir, sektörlerdeki haksız 
rekabetin önüne nasıl geçilebilir, ihracatta 
alternatif pazarlar gibi konular bakanlıklar, 
sektör temsilcileri ile masaya yatırılmalı.

Bizim bir diğer beklentimiz de ne yazık 
ki, yıllardır önlenemeyen merdiven altı 
üretime yönelik denetimlerin artırılması. 
Sektörde standartlar belirlenmiş olduğu 
halde haksız rekabete yol açan, çevre ve 
toplum sağlığını tehdit eden kayıt dışı 
üretimin varlığını engellemek gerekiyor. 
Bunun için denetim mekanizmalarının 
sağlıklı işlemesinin yanı sıra tüketicilerin 
de bilinçli olması gerektiğine inanıyoruz. 
Tüketici, fiyattan önce mutlaka ürünün 
kalitesine bakmalı.

 
Kimya, büyük oyuncuların olduğu 
bir sanayi. Sektör için bu bir avantaj 
olabilir mi, sektör sizce bu fırtınayı 
atlatabilecek mi?
Kimya sanayii, teknoloji ile birlikte ilerleyen 
bir sanayi. Bu, sadece Türkiye’de değil, 
dünya genelinde de böyle. İleri teknoloji 
gerektiren, Ar-Ge’nin önemli pay tuttuğu bir 
alanda bence büyük oyuncuların payının 
yüksek olması normal. 

2018 yılında global boya sektörü 
bir önceki yıla göre yüzde 3 büyüyerek, 
160 milyar dolarlık bir hacme ulaştı. 970 
bin tonun üzerinde üretim büyüklüğüne 
sahip Türkiye boya sektöründe, 300’un 
üzerinde farklı büyüklükte üretici yer alıyor. 
Sektörde bir arz fazlası olduğu ortada. Yurt 
içi pazardaki arz fazlası nedeniyle, sektörde 
Afrika ülkeleri başta olmak üzere yurt dışı 
pazarlara yönelim gözleniyor. 

“Sektör bu fırtınayı atlatacak mı?” 
sorunuza gelince, kişi başına boya 
tüketiminin yıllık 11 kilograma ulaştığı, 
Avrupa’nın en büyük beşinci boya üreticisi 
konumunda olan sektörümüz, her şeye 
rağmen yoluna devam ediyor. Bu sırada 
sermaye yapısı güçsüz olan şirketlerin 
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2018 yılında global 
boya sektörü bir 
önceki yıla göre 
yüzde 3 büyüyerek, 
160 milyar dolarlık 
bir hacme ulaştı. 970 
bin tonun üzerinde 
üretim büyüklüğüne 
sahip Türkiye boya 
sektöründe, 300’un 
üzerinde farklı 
büyüklükte üretici 
yer alıyor. 

“KRİZ DÖNEMLERİNDE SEKTÖRLER 
YENİ STRATEJİ BELİRLEMELİ”

Döviz kurundaki dalgalanmalar, maliyet artışı ve ham madde kısıtına rağmen, Türkiye boya 
sektörünün Avrupa’nın en büyük beşinci üreticisi konumunda olduğunu ifade eden Dyo Boya 
Fabrikaları Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Serdar Oran, krizden güçlü çıkmak için sektörün 
kendine yeni bir yol haritası çıkarması gerektiğini söylüyor. 

DYO BOYA FABRIKALARI BAŞKAN YARDIMCISI VE GENEL MÜDÜRÜ SERDAR ORAN 
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zorlanacağı muhakkak ancak nesnelerin 
interneti, Endüstri 4.0 devriminin 
konuşulduğu bir ortamda bizlere 
durmak yok.

65 yıllık tecrübeye sahip Dyo olarak, bu 
krizi nasıl yönetiyorsunuz? Bu süreç, 
2019 yılı için belirlediğiniz hedefleri 
nasıl etkiliyor? 
Güçlü ve köklü bir marka kimliğine sahip 
olan Dyo Boya, Türkiye boya sektöründe 
öncülüğünü devam ettiriyor. Dyo 
Boya; Dyo, Dewilux, Casati, Klimatherm 
ve Dyotherm markaları altında bin 200 
değişik ürün, 3 bin 500 ambalaj ve 60 
bin farklı renk sunuyor. İnşaat boyaları, 
mobilya boyaları, sanayi boyaları, oto 
tamir boyaları, deniz boyaları ve toz 
boya, protective boyalar ve doymamış 
polyester reçineleri gibi sektörde farklı alt 
segmentlerde üretim yapan tek şirketiz. 
Bu da bizi güçlü kılıyor. Nitelikli ve yetkin 
insan kaynağımız, satış sonrası teknik 
servis desteğimiz bizi sektörde öne 
çıkaran üstünlüklerimiz. Sizin de ifade 
ettiğiniz gibi 65 yılı aşkın tecrübeye sahip 
bir şirket olarak, dünyayı ve Türkiye’yi 
etkileyen birçok kriz gördük ve bunlardan 
güçlenerek çıkmayı başardık.

Dyo Boyaları kaç ülkede bulunuyor, 
ihracat satışlarınız, iç piyasadaki 
durgunluğu veya kayıpları 
dengeleyebiliyor mu?

Dyo olarak, ürünlerimizi 40’dan fazla 
ülkeye satıyoruz. Türkiye’nin dünyaya 
açılan bir yüzü olarak; hiçbir zaman 
kaliteden ödün vermeden, teknoloji 
ve yeniliği hep ön planda tutarak ve 
müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik 
çözümler geliştirerek çalışmayı ilke 
edindik. Rusya’da Kemipex ile yerinde 
üretim avantajını kullanıyor, dünyaya 
açılma vizyonuna uygun olarak dış 
pazarlarda yatırımı sürdürüyoruz. 2017 
yılında Polonya, Bangladeş, Angola ve 
Senegal gibi ülkelerde inşaat boyaları, 
endüstriyel boyalar ile mobilya boyaları 
ve vernik ürünlerimizi pazara sunduk. Son 
dönemde özellikle Avrupa ve Afrika’da 
alternatif pazarlarda tanıtım ve giriş 
çalışmalarına hız verdik. Önümüzdeki 
yıllarda da yurt dışındaki pazarlarda 
büyüme fırsatlarını değerlendirmek 
istiyoruz. Toplam üretimimizde yüzde 
8-10’lara ulaşan ihracatın payını artırma 
yönünde çalışmalarımız sürüyor. 

Yaşar Holding’in temelleri boya 
ticareti ile atıldı. Bugüne gelindiğinde 
boya, büyüklük olarak holdingin ne 
kadarlık kısmını oluşturuyor. Hâlâ 
amiral gemisinin boya olduğunu 
söyleyebilir miyiz?
Köklü bir marka kimliğine sahip olan Dyo, 
sektörde birçok ilke imza atan bir şirket. 
1927 yılında Durmuş Yaşar tarafından ilk 
boya mağazasının açılışı ile başlayan öykü, 
1941 yılında ilk boya imalathanesi ile 
devam etti. ‘Yaşarin’ ve ‘Hazırlanmış Boya’, 
Türkiye’nin ilk boya markaları olarak 
satışa sunuldu. 1953 yılında ise Türkiye’nin 
ilk boya fabrikasının temeli Dyo Boya 
markası ile İzmir Bornova’da atıldı. 
Türkiye’de şu anda biri Kocaeli Dilovası, 
diğeri İzmir Çiğli olmak üzere iki farklı 
lokasyonda üretim yapıyoruz. Dyo Boya, 
Yaşar Holding’in en büyük markalarından 
biri olarak kendi sektöründe birçok alanda 
liderliği elinde tutuyor.

KİPLAS’ın yönetimindesiniz, sektörle 
veya KİPLAS ile ilgili özellikle vermek 
istediğiniz bir mesaj var mı?
KİPLAS, sektörümüze yön veren 
kurumlardan biri. KİPLAS, sektörü farklı 
platformlarda layığı ile temsil ederken, 
kimya sektöründe ulusal ve uluslararası 
networkler ile üyelerini bilgilendirerek, çok 
önemli bir destek veriyor. Böyle bir yapının 
içinde yer almak bizim için de onur verici.

Dyo olarak, 
ürünlerimizi 40’dan 
fazla ülkeye satıyoruz. 
Türkiye’nin dünyaya 
açılan bir yüzü olarak; 
hiçbir zaman kaliteden 
ödün vermeden, 
teknoloji ve yeniliği 
hep ön planda tutarak 
ve müşterilerimizin 
ihtiyaçlarına yönelik 
çözümler geliştirerek 
çalışmayı ilke edindik. 

Çocuklarımızın eğitimine az çok demeden
her ay düzenli destek olun.
Çocuklarımızın eğitimine az çok demedenÇocuklarımızın eğitimine az çok demeden
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GLOBAL KIMYA SEKTÖRÜNDE 
KILIT OYUNCU
Hollanda’daki Kimya Endüstrisi, 
mevcut maddelerin kimyasal 
bileşimini değiştirerek işlenmiş 
ürünler üretiyor. Temel kimyasallar, 
gıda katkı maddeleri, kaplamalar 
ve yüksek performanslı malzemeler 
kategorilerinde Hollanda, dünyadaki 
kilit oyunculardan biri. Kimya, 
hükümetin belirlediği en iyi dokuz 
sektör arasında bulunuyor. 

Özellikle son kullanım pazarına 
yönelik üretilen ürünlerde çok 
fazla çeşitlilik gösteren sektör, aynı 
zamanda sürdürülebilir ve yeşil 
kimyaya geçişte de öncü rol oynuyor. 
Çevreye zararı daha az olan ya da 
zarardan arındırılmış ürünler üretip, 
sürdürülebilirlik üzerine Ar-Ge 
çalışmaları yapıyor. 

Deloitte Hollanda gibi öncü 
araştırma firmalarının yaptığı 
araştırmalara göre, Hollanda kimya 
sektörünün GSYİH’daki payı 40 yıl içinde 
dört kat artacak. Özelikle ham madde 
konusunda yaşanacak değişiklikler 
ve teknolojik gelişmelerin sektörü 
dönüştüreceği, bunun da Avrupa’nın 
mevcut kümelenmesinde Hollanda’nın 
oynadığı rolün daha da hayati olacağını 
söylüyor. 2030–2050 yılları arasında 
fosil ve biyo-bazlı ham madde içeren 
değer zinciri boyunca ve son kullanım 
pazarı üretiminde aktif olmaya devam 
edeceği belirtiliyor. Bu eğilim, kimya 
endüstrisinin Hollanda’da zenginlik ve iş 
yaratmada lider bir sektör olarak devam 
etmesini sağlayacak.

39

em özel sektör hem de kamu 
sektörünün her ikisinin de 
önemli roller oynadığı karma 
bir ekonomiye sahip olan 
Hollanda, ekonomik olarak, 

güçlü bir uluslararası yönelime sahip. 
IMF’nin yaptığı nominal sıralamaya göre, 
dünyanın en büyük 17. ekonomisi, kişi 
başına düşen gelirde ise 14. sırada yer 
alıyor. Ekonominin ana itici sektörlerini 
ise lojistik, ticaret ve kimya sektörü 
oluşturuyor. Hollanda imalat sanayiinde 
Almanya, Fransa, İtalya gibi ülkelere 
oranla daha geride durmasına rağmen 
kimyasallar ve petrol işleme gibi 
endüstriyel aktivitelerde dünyanın önde 
gelen ülkeleri arasında yer alıyor.

  
DÜNYANIN KIMYASAL LIDERLERI 
HOLLANDA’YI TERCIH EDIYOR
Avrupa’nın önde gelen kimyasal ürün 
ve hizmet tedarikçilerinden biri olan 
Hollanda, sekiz ana kimyasal kümesinde 
yer alan ve tüm tedarik zincirinin parçası 
olan 2 binin üzerinde lider kimya şirketini 
barındırıyor. Dünyanın en büyük 25 
kimya şirketinden 19’u, Hollanda’da 
operasyon yürütüyor. LyondellBasell, 
SABIC, Sekisui, Teijin ve Dow gibi dünya 
kimya sektörünün dev aktörleri, önemli 
ham maddelerden dünya standartlarında 

H
DÜNYANIN EN IYILERINDEN

HOLLANDA 
KİMYA EKOSİSTEMİ

TÜRKIYE-HOLLANDA 
EKONOMIK ILIŞKILERI (KIMYA)

ITHALAT IHRACAT

2016

2017 20,8 milyar 
dolar

2018

Üretim değeri

90.000 MILYON EURO

Sektörde tam zamanlı 
çalışan insan sayısı

75 
BIN

Sektörde faaliyet gösteren 
firma sayısı

2115
Sektörde Ar-Ge’ye 

ayrılan bütçe

75 
MILYON EURO 

Kaynak: Statistics Netherlands

Antwerp-Rotterdam-Rhein-Ruhr 
Bölgesi (ARRRA), Avrupa’daki 
kimyasal cironun yaklaşık %40’ına 
ev sahipliği yapan dünyadaki en iyi 
5 kimyasal kümeden biri.

Hollanda’nın nüfusu küresel 
toplamın sadece yüzde 0,2’sini 
oluştururken, Hollanda kimya 
endüstrisi küresel üretimin 
yüzde 2’sinden sorumlu.

HOLLANDA BILGILERI
GSYIH 

837 

Milyar Dolar

REEL GSYIH 
BÜYÜME ORANI 

%2,5
NÜFUS

 17.290.688

NÜFUS ARTIŞ HIZI 

%0,7

KIŞI BAŞINA GSYIH
 56.670 

Dolar

ENFLASYON
 ORANI

%1,6
IŞSIZLIK 
ORANI 

%3,8

IHRACAT 

758 
Milyar Dolar

ITHALAT 

661 
Milyar Dolar

Kaynak: Economist Intelligence Unit (2018)

HOLLANDA KIMYA SEKTÖRÜNÜN GÜÇLÜ YANLARI
 Avrupa’nın en büyük sınır ötesi kimyasal kümelenmesinin kilit oyuncusu.
 İyi eğitimli işgücüne sahip.
 Kararlı siyasi ve sosyal iklime sahip.
 Denizcilik kümelenmesinde çok önemli rol oynayan Rotterdam Limanı, 

dünyanın ikinci ikmal limanı konumunda.
 Artan verimlilik, birim işgücü maliyetlerini düşürdü.

ZAYIF YANLARI
 Nispeten yüksek enerji maliyetleri (bu sebeple sektördeki  

herkes arasında iş birliği vurgusu yapılıyor).
 İşgücü yaşlanmış durumda. 

HOLLANDA 
KIMYA SEKTÖRÜ

Ar-Ge faaliyetlerine kadar ülkede, sektör 
içinde birçok faaliyet gösteriyor. 

Hollanda kimya ekosisteminin 
bu kadar güçlü olmasındaki en 
önemli sebeplerin başında dünya 
standartlarında eğitim ve güçlü kamu-
özel Ar-Ge ortaklıkları geliyor. Hollanda, 
DSM, SABIC, AkzoNobel, Shell, Avantium, 
Corbion ve Arlanxeo gibi kilit Ar-Ge 
laboratuarlarına ev sahipliği yapıyor. 
Ayrıca start-up’lar ve KOBİ’ler de 
ekosisteme canlılık katıyor. Devletin 
verdiği vergi teşvikleri ve diğer destekler 
de sektörün gelişimine ön ayak oluyor. 
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“REEL SEKTÖR FİNANSAL 
SEKTÖRÜ ZORLUYOR”

eslek hayatına 
Globalsource Partners 
Türkiye'de Asistan 
Ekonomist olarak başlayan 
Özlem Derici Şengül, Erste 

Securities İstanbul, Ata Yatırım ve Deniz 
Yatırım’da Başekonomist olarak görev 
yapmasının ardından 2016 yılında kendi 
şirketi Spinn Eğitim Danışmanlık ve 
Teknoloji’de firmalara yönelik finansal 
okur yazarlık alanında hizmet veriyor. 

Türkiye’nin yaşadığı dış finansman 
açığının pek çok yapısal ve konjonktürel 
sorundan kaynaklandığını ifade eden 
Özlem Derici Şengül, finansal yapının reel 
sektörü artık taşıyamadığını belirterek, 
Türkiye’nin bir an önce yapısal reform 
sürecine girmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Türkiye’de finansmanın kısa vadeli 
kaynaklarla gerçekleşmesinin önemli 
bir yapısal sorun olduğuna dikkat çeken 
Şengül, Türkiye ekonomisinin öne çıkan 
kırılganlıklarını, ne yapılması gerektiğini 
ve şirketlerin bundan nasıl etkilendiğini 
dergimiz KİPLAS Periyod’a değerlendirdi.

Spinn Eğitim Danışmanlık ve Teknoloji 
adını verdiğiniz şirketinizden bahseder 
misiniz? Ne tür hizmetler veriyorsunuz?
2016 yılında kurulan Spinn Eğitim 
Danışmanlık ve Teknoloji, sektör içerisinde 
makro ekonomi ve finans üzerine eğitimler 
veren profesyonellerden oluşan bir yapı. 
Spinn’in bir de danışmanlık hizmeti ayağı 
bulunuyor. Hizmet verdiğimiz firmalar çok 
farklı sektörlerden, global olarak faaliyet 
gösteren firmalardan KOBİ’lere, STK’lara 
kadar çeşitlilik gösteriyor. 

Bu arada biz sadece makro ekonomi 
ve ekonomik gidişat değil, mikro tarafta 
da hizmet veriyoruz. Mali performanslarını 
düzeltmek isteyen ya da daha da parlak 

bir görünüme kavuşturma isteğinde olan 
şirketlere mali danışmanlık yapıyoruz. 
Bunu gerçekleştirirken de firmaların bu 
konuda neler yapabileceklerini kendi 
sektörleri özelinde ve dinamik yapılarıyla 
bağlantılı olarak gerçekleştiriyoruz.

Bir yönetim danışmanlığı firmasından 
destek almak isteyen firma başvuru 
yaptığında süreç nasıl işliyor?
Ekonomik gelişmeler, Türkiye ve dünya 
ekonomisindeki gidişat üzerine makro 
tarafta yaptığımız danışmanlıkta, ilk 
görüşmeden sonra, firmaların kendi 
ihtiyaçlarına göre yıllık, aylık, günlük 
raporlama hizmeti veriyoruz. Bazense 
yöneticilere ve çalışanlara yönelik 
sunumlar gerçekleştiriyoruz. Bu sunumlar, 
ihtiyaçlara göre şekillendiriliyor. 

Ancak mali performans iyileştirmesi 
veya düzeltilme türündeki yönetim 
danışmanlığını yerinde B2B olarak 
yapıyoruz. İlk olarak firmayla bir gizlilik 
sözleşmesi yapıyoruz, ardından da şirketin 
mali verilerini alıp inceleyerek, şirkete özel 
çözümler sunuyoruz. Böylece hem kendi 
operasyonel düzenini geliştirebiliyorlar 
hem de finansal ihtiyaçlarını 
karşılayabiliyorlar. 

Türkiye’nin ve global piyasaların şu an 
içinde bulunduğu durumu değerlendirir 
misiniz? Buraya nasıl geldik?
Aslında buraya nasıl geldik kısmı 2008 
yılında yaşanan krize dek uzanıyor. Aradan 
geçen 10 küsürden fazla seneye rağmen 
hâlâ piyasalar rayına oturmuş değil, 
etkileri hissediliyor. Dalga dalga yayılan 
bu krizin ilk dalgası Lehman Brothers’ın 
batışı sonrasında tüm dünyada daralma 
olarak gerçekleşti. 2011 senesinde ise 
Yunanistan’ın başını çektiği Avrupa 
krizi yaşandı. Sonrasında ABD Merkez 
Bankası FED, Avrupa Merkez Bankası, Çin, 
İngiltere, Japonya merkez bankalarının 
tahvil alımıyla para basma yoluna gitmesi 
ciddi bir likidite sağladı. Böylece oluşan 
sermaye akışı globalde ve ulusal bazda 
bir miktar büyümeyi getirdi. Ancak 2013 
yılından itibaren Amerika’nın bu döngüden 
çıkmaya başlaması faiz oranlarını artırdı. 
Sermayenin içeri çağırılması, gelişmekte 
olan ülkelerin zora girmesine neden oldu, 
hatta bazı gelişmiş ülkelerin ekonomilerinin 
dahi kırılgan olduğunu gösterdi. 

Bundan dolayı, ülkemizde yüzde 10-
11 büyümelerin yaşandığı 2013 yılından 

sonra küçülme başladı ve 2018’in ilk 
yarısı ile beraber daralmaya vardı. Tabii, 
buradaki tek sorun global etkiler değil, 
yurt içindeki faktörler de rol oynadı: Gezi 
olayları, Suriye meselesi, arka arkaya 
gelen seçim dönemleri, Merkez Başkanı 
değişikliği, Rahip Brunson krizi gibi. 
Global tarafta ise ticaret savaşları başladı. 
Tüm bu faktörler de bir araya gelerek, 
kırılganlıkların daha da artmasına ya da 
gün yüzüne çıkmasına neden oldu.

Bizim her zaman söylediğimiz bir şey 
vardı: Parasal genişleme ve sermaye akışı 
çekilmeye başladıktan sonra önemli olan 
ülkelerin kendi performansları olacak. 
Dolayısıyla Türkiye’nin bir an önce yapısal 
reform sürecine girmesi lazım. Evet, bu 
sürece başlandı, bir ajanda oluşturuldu 
ancak bunlar hep kağıt üzerinde kaldı. O 
nedenle de bu süreçte hazırlıksız kaldık. 

Temel sebebin döviz fiyatlarındaki 
dalgalanmalar olduğu söyleniyor 
ama finansal yapının reel sektörden 
kopması atlanabilecek bir durum mu?
Öncelikle finansal yapının reel sektörü 
taşıyabiliyor olması lazım. Bu ne demek; 
borçlanma imkanları, yeteri kadar likidite, 
borçlanma maliyetlerinin düşük olması vb. 
Bankacılık sektörünün hem kendini garanti 
altında tutabilmesi hem de sektörlere 
yeteri kaynağı aktarabiliyor olması 
gerekiyor. Bu denge maalesef ki, bozuldu. 
Borçlanma maliyetleri çok yükseldi. 
Likidite azaldı ve azalmaya da devam 
ediyor. Bankacılık sektörü reel sektörü 
taşıyamıyor. Bu da bir kısır döngüye 
yol açıyor. Şirketlerin özellikle dövize 
endeksli dış borçları yüksek. Kurdaki değer 

Spinn Eğitim Danışmanlık ve Teknoloji Kurucu Ortağı Ekonomist Özlem Derici Şengül, 
Türkiye’nin yaşadığı dış finansman açığının pek çok yapısal ve konjonktürel sorundan 
kaynaklandığına vurgu yaparak, Türkiye’nin önemli kırılganlıklarını; dış finansman açığı, 
mali disiplin, enflasyon ile iç ve dış kaynaklı politik riskler olarak sıralıyor.
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SPINN EĞITIM DANIŞMANLIK VE TEKNOLOJI KURUCU ORTAĞI ÖZLEM DERICI ŞENGÜL

2016 yılında kurulan 
Spinn Eğitim Danışmanlık 
ve Teknoloji, sektör 
içerisinde makro ekonomi 
ve finans üzerine eğitimler 
veren profesyonellerden 
oluşan bir yapı. Spinn’in 
bir de danışmanlık hizmeti 
ayağı bulunuyor. Hizmet 
verdiğimiz firmalar çok 
farklı sektörlerden, global 
olarak faaliyet gösteren 
firmalardan KOBİ’lere, 
STK’lara kadar çeşitlilik 
gösteriyor. 
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olduklarından bu süreç ister istemez 
iyileştiriliyor veya uluslararası normları 
uygulamak zorunda kalıyorlar. Ancak bu 
mecburiyete tabi olmayan firmalarda 
değişim yönetimini uygulama anlamında 
eksikliklerimiz var. Pek çok firmanın 
bugün stratejik planlamacısı, insan 
kaynakları uzmanı dahi yok.

Şu an pek çok firma için 
çıkış yolu ihracat. Bu ne kadar 
etkili bir çıkış noktası?
Türkiye, iç talep ağırlıklı büyüme politikası 
güden bir ülke, yüzde 65-70’lik bir oran 
bu. İç talep canlı olduğu anda ithalatımız 
artıyor. Dolayısıyla eğer siz ihracata 
yatırım yapmazsanız, tüketim arttığı anda 
ithalat artışı ithalat-ihracat farkını çok 
ciddi aşağıya çekiyor. Yani dış talepten 
gelecek büyümeye katkıyı yok etmiş 
oluyorsunuz. O sebeple de iç talebinizi 
belirli bir seviyede tutmak zorundasınız, 
dış talebinizi de ihracat ağırlıklı olarak 
her zaman desteklemelisiniz. Buna da 
dengelenme deniyor. Bunun yolu da ürün 
ve ülke bazında pazar çeşitlenmesi ile 
olur. Biz ülke bazında pazar çeşitlenmesini 
gerçekleştirebiliyoruz. Özellikle son 
10 yılda yeni pazarlar oluşturmaya 
ağırlık verdik. Ancak katma değerli ürün 
üretiminde maalesef başarısızız. Sanayi 
ve üretim politikamız ihracata dönük 
olarak şekillenemiyor. Bu, bugünden 
yarına yapılacak bir şey değil çünkü üretim 
teknolojisinin dönüşmesi lazım ki, biz 
aldığımız bir malı daha yüksek değerle 
yeniden işleyip satabilelim. Buradaki asıl 
önemli ayak teknolojinin dönüştürülmesi. 
Türkiye, bazı sektörlerde bunu bir 
ucundan yakalamış durumda ama genele 
vurduğumuzda çok başarısızız. 

Katma değere dönük bir yapıya 
geçmek zorundayız. Aksi takdirde 
bu döngü, sürekli devam edecek. 
Dengelenmeyi sağladığımızda iç talep 
düşse de dış talep büyümemizi belirli bir 
seviyenin üzerinde tutar ve sürdürülebilir 
bir büyüme yakalamış oluruz. 

Teknolojik gelişmeler, girişimcilik 
ekosisteminin ilerlemesi özellikle 
Avrupa ve Amerika gibi önde 
gelen ülkelerde hızla ilerliyor. 
Bizim gerideliğimiz nasıl bir sorun 
oluşturuyor, bu ortamda?
Öncelikle ülkeden globale baktığımızda 

kaybından ciddi olarak etkileniyorlar. 
O nedenle de daha fazla finansmana 
ihtiyaç duyuyorlar. Bankalar ise bunu 
sağlayamayabiliyor veya kaynak pahalı. 

Şirketlerin içinde bulundukları 
ekonomik sorunların ne kadarı yapısal 
ne kadarı güncel gelişmelerden 
kaynaklanıyor? Şirketlerin kendi 
yapısal reformlarını harekete 
geçirmediklerini ya da bir plan 
yapmadıklarını söyleyebilir miyiz?
Bu, sektörden sektöre ya da şirketten 
şirkete değişiyor. Baktığınız zaman, Sanayi 
4.0 değişimi, imalat sanayiinde yeni nesil 
teknolojilerin varlığını gerektiriyor ve bir 
değişime neden oluyor. Türkiye, bunu bir 
ucundan yakalamış vaziyette; vizyon, insan 
kaynağı, dışa açıklık var ama sektörlerin 
o atılımı gerçekleştirecekleri bir kaynağı 
yok. Firmalar yapısal dönüşüm ihtiyacını 
görseler de yapamayabiliyorlar çünkü 
ülkenin önce büyüyüp, kaynak yaratıyor 
olması lazım. Bu da makro politikalarla 
olur yani devlet politikaları ile. Bunlar ne 
diye soracak olursanız; para politikası, 
maliye politikası, borçlanma politikası, 
sanayi politikası ve dış ticaret politikası. 
Bunlar ana kalemler ama bunun dışında 
eğitim, enerji, tarım, hukuk gibi diğer tüm 
tali unsurlar da ana kalemlere hizmet eder. 

Bu dar boğazda danışmanlık 
firmalarına ne gibi görevler düşüyor? 
Şirketler parayı nasıl yönetebilir ve 
sürdürülebilir hale getirebilir?
Bunun tek bir formülü yok maalesef. Büyük 
şirketler bunu etkin bir finansal yönetimle 

arada kaçırdığımız ilk şeyin eğitim 
olduğunu görebiliriz. Teknolojik ve inovatif 
değişim ve dönüşümlerin yurt dışındaki 
en önemli ev sahipleri üniversiteler. 
Batıda girişimcilik ve teknolojik gelişmeler 
artık ilkokul seviyesine kadar inmiş 
durumda. Elbette biz de başladık hatta 
bazı üniversitelerimiz sisteme çok 
hızlı adapte oluyorlar ama yolun çok 
başındayız. Bu arada mevzu sadece 
üniversiteler değil, mesleki eğitime de 
önem vermek gerekiyor. Dünyada meslek 
liseleri ve teknik üniversiteler çok fazla 
destek görüyor. Aradaki farkın azalması 
anlamında bu kurumlara önemli roller 
düşüyor. Burada önemli olan, hangi 
kurumdan mezun olunduğu değil, 
oluşturulan zihniyetler. Çocukları, temel 
eğitimden itibaren vizyoner ve girişimci bir 
kafa yapısı ile eğitmeliyiz. 

Son olarak neler söylersiniz, piyasalara 
yönelik beklentileriniz neler?
Ben, içinde bulunduğumuz duruma karşı 
umutsuz değilim, tünelin sonunda ışık 
var. Plan, program anlamında biraz daha 
yol alabilirsek, bu krizden güçlenerek 
de çıkabiliriz. 2019’un ikinci dönemiyle 
beraber 2018’den bu yana devam eden 
yıpratıcı durumun normalleşmeye 
başlayacağını düşünüyorum.  

Piyasalarla alakalı olarak, kurun 
bir süre daha yukarı yönlü bir seyir 
izleyeceğini düşünüyorum ancak 
dalgalanmalara rağmen yeni bir değer 
kaybı beklemiyorum. Dalgalanmalar 
devam edecek çünkü Türkiye’nin dış 
finansman ihtiyacı hâlâ çok yüksek buna 
karşılık da rezervlerimiz çok düşük. Bu 
sebeple de şirketlerin döviz varlıkları 
ile yükümlülükleri arasındaki fark çok 
yüksek. Diğer yandan hâlâ yeteri güven 
oluşamadığından, insanların döviz 
biriktirme eğilimleri çok fazla. Bu nedenle 
kur tarafında bir geri çekilme olmayacak, 
yavaş yavaş azalma olacak. 

İkinci yarı itibariyle Türkiye’nin 
büyüme çarklarının yavaş yavaş dönmeye 
başladığını göreceğiz, iyileşmeyi 
hissetmeye başlayacağız. Bu hafif ivmeyi 
uygulamaya dönük yapısal reformlarla 
desteklersek, yatırımcı güvenini tazelersek 
2020’yi geçen iki senenin telafisi olarak 
geçirmemiz mümkün.

gerçekleştirebiliyorlar ancak genel olarak 
verimlilik ihtiyacına gereksinim var. 
Üretim yapan firmaların katma değere 
dönecek şekilde hem teşviklerden 
yararlanması hem de kendi dönüşümünü 
gerçekleştirmesi gerekiyor. Bunun hem 
operasyonel hem de finansal kademe de 
dönüştürülmesi lazım. Operasyonel kısım 
stratejik bir bakış açısıyla makro kararlar 
alınmasını gerektirirken, finansal yönetim, 
sorumluluk üstlenerek gerçekleştirilmesi 
gereken bir durum. 

Bize de burada iş düşüyor. Bir şirkete 
nasıl bir çözüm önerisi sunmak lazım, 
kısmına dair bir örnek vermek kolay 
değil çünkü her birinin kendi dinamikleri 
farklı. Bizler, şirketler için ekonomiyi 
anlayacakları şekle dönüştürüyoruz. Şu 
anda bizim en fazla verdiğimiz eğitim 
“ticari zeka eğitimi”. Şirketteki tüm çalışan 
ve yöneticilerin aynı dili kullanmasını 
sağlıyoruz. Bu uygulamalı bir eğitim. 
Bunun bu kadar fazla talep edilmesinin 
sebebi, tam da bu konjonktürde ihtiyaç 
olması. Herkesin aynı dili konuşması, 
şirketlerin performansının artmasını da 
sağlayan bir şey olur.

Maalesef, biz de danışmanlık kültürü 
çok zayıf. Finansal danışmanlık kısmı son 
birkaç yıldır hayatımızda ve henüz nasıl 
yarar sağlanacağını bilemiyoruz. Halbuki 
ekonomiye ve finansa dair anlamadığımız 
çok fazla şey var ve bunu çözmenin yolu da 
doktoruna gitmekten geçiyor. 

Bu arada bize başvuran şirketlerin 
hepsinden olumlu geri dönüşler alıyoruz. 
Çünkü bilmedikleri, düşünmedikleri çok 
fazla dinamiği bir bütün olarak görebilme 
şansına sahip oluyorlar. Ancak yardımcı 
olabilmemiz için açık fikirli ve gelişime açık 
olmaları gerekiyor, özellikle de finansal 
yönetim kısmında. 

Planlı ve uzun vadeli düşünülmediği 
takdirde, sürdürülebilir bir büyüme 
yakalayamazsınız. Hep bir proje var ama 
gerekli unsurları yerli yerine yerleştirmede 
sorunlar yaşadığımızdan, bazı konular bize 
ekstra maliyet gibi geliyor ve o nedenle de 
kenara itiyoruz. Finansal danışmanlık da 
bunlardan biri. 

Ülkemizdeki firmalar uluslararası 
standartlara uygun şekilde 
yönetilebiliyor mu?
Çok büyükler bunu yapıyor. Çünkü 
denetim mekanizmaları var. Diğer 
yandan satın alma ve birleşmelere konu 

Maalesef, biz de 
danışmanlık kültürü 
çok zayıf. Finansal 
danışmanlık kısmı son 
birkaç yıldır hayatımızda 
ve henüz nasıl yarar 
sağlanacağını ve nasıl 
kullanmamız gerektiğini 
bilemiyoruz. Halbuki 
ekonomiye ve finansa dair 
anlamadığımız çok fazla 
şey var ve bunu çözmenin 
yolu da doktoruna 
gitmekten geçiyor.

Öncelikle finansal 
yapının reel sektörü 
taşıyabiliyor olması lazım. 
Bu ne demek; borçlanma 
imkanları, yeteri kadar 
likidite, borçlanma 
maliyetlerinin düşük 
olması vb. Bankacılık 
sektörünün hem kendini 
garanti altında tutabilmesi 
hem de sektörlere yeteri 
kaynağı aktarabiliyor 
olması gerekiyor. Bu denge 
maalesef ki, bozuldu.
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ürkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu’nun 
(TİSK) geleneksel hale 
getirdiği “TİSK Kurumsal 
Sosyal Sorumluluk (KSS) 

Ödül Töreni” Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt 
Selçuk’un katılımlarıyla İstanbul’da 
gerçekleştirildi. Bu yıl beşincisi 
düzenlenen ödül törenine ayrıca Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan 
Yardımcısı Ahmet Erdem, Uluslararası 
İşverenler Teşkilatı Başkanı Erol 
Kiresepi, İŞKUR Genel Müdürü Cafer 
Uzunkaya, TİSK'e bağlı sendikaların 
yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Dereceye giren projeler; 
Yenilikçilik, Etkililik, Kapsayıcılık, 
İyi Uygulama, Sürdürülebilirlik, 
Girişimcilik Özel Ödülü, Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği Özel Ödülü, GAN 
Türkiye İş Başında Eğitim Özel Ödülü 
alanlarında değerlendirildi ve 12 

şirket, sosyal sorumluluk projeleri ile 
ödüle layık bulundu.   

“TİSK ÜLKE YARARINA OLAN HER 
KONUDA İŞ BİRLİĞİNE HAZIR”
TİSK Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
Ödül Töreni’nin açılış konuşmasını 
yapan TİSK Yönetim Kurulu Başkanı 
Özgür Burak Akkol, konuşmasına, 
başvuran projelere ve ödül alan 
firmalara teşekkür ederek başladı.  

Türkiye’deki özel kurumların 
yüzde 98’inin toplumsal sorunlar 
karşısında sorumluluk sahibi 
olduğunu ve bu sorumluluk 
duygusunu da faaliyetlerine 
yansıttıklarını söyleyen Akkol, 
“Gelinen konum, sosyal 
sorumluluğun kurumlarımızda bir 
değer yargısı olarak yerleştiğinin bir 
göstergesidir” dedi.

Bu yıl, TİSK KSS Ödül Programı 
kapsamında ödül alan şirketlerin, 

TTİSK 2018  
KSS ÖDÜLLERİ 
SAHİPLERİNİ 
BULDU

TİSK’in geleneksel hale getirdiği Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri 2018 kazananları 
belli oldu. Coca-Cola Türkiye’nin “Geleceğin Tarımı” projesi ile büyük ödüle layık görüldüğü 
törende, dereceye giren 12 firma ödül aldı. 

yürüttükleri projeler ile birlikte  
20 milyona yakın insana dokunduğuna 
dikkat çeken Akkol, proje faaliyetleri 
kapsamında eğitimler verildiğini, iş 
imkanları sunulduğunu ve toplumsal 
konularda farkındalık artırma 
çalışmaları yürütüldüğünü dile getirdi.

TİSK’in ülke yararına olan her türlü 
konuda toplumsal iş birliğine hazır 
olduğunu ifade eden Akkol, “Büyük 
TİSK Ailesi olarak, koşullar ne olursa 
olsun bugüne dek olduğu gibi gelecekte 
de ülkemizin ekonomik ve toplumsal 
kalkınması için üzerimize düşeni 
yapmaya, var gücümüzle çalışmaya 
devam edeceğiz. Bu noktada, işçi 
sendikaları ve kamunun da içinde 
olacağı bir projeyi yakında ülkemize 
kazandırmak istiyoruz” dedi.

“KSS ÖDÜLLERİ, İŞ DÜNYAMIZIN 
SOSYAL HAYATA KATKISININ EN 
GÜZEL YANSIMALARINDAN BİRİ”
Tören kapsamında konuşma yapan 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk, iş 
dünyasının sorunlarına karşı TİSK'in 
ortaya koyduğu iş birliği ile çözüm 
önerisi geliştirmeyi hem hükümet hem 
de bakanlık olarak önemli ve anlamlı 
bulduklarını ifade etti.

TİSK'in endüstriyel ilişkiler, 
rekabetçilik, verimlilik, kayıtlı istihdam, 
toplu iş sözleşmeleri, dış ticaret ve 
sosyal sorumluluk alanlarındaki 
çalışmalarının örnek alınması 
gerektiğini söyleyen Bakan Selçuk, 
devamında şunları söyledi: “Bugün 
bir arada olmamıza vesile olan KSS 
Ödülleri, iş dünyamızın sosyal hayata 
katkısının en güzel yansımalarından 
biri. 2014’ten bugüne düzenlenen ödül 
töreni, sosyal sorumluluk bilincinin 
sadece STK'ların değil, ticari işletmelerin 
de üzerinde önemle durması gereken bir 
konu olduğunu ortaya koymaktadır.”

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, ödül töreninde 
yaptığı konuşmada, "TİSK Ailesi olarak, koşullar ne olursa 
olsun bugüne dek olduğu gibi gelecekte de ülkemizin ekonomik 
ve toplumsal kalkınması için üzerimize düşeni yapmaya, var 
gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

1. Büyük Ödül: Coca-Cola -  
Geleceğin Tarımı
2. Yenilikçilik Ödülü: KKB Kredi Kayıt 
Bürosu – Sesli Soru Bankası
3. Etkililik Ödülü: Danone Türkiye –  
İyi ki Annem Çalışıyor!
4. Kapsayıcılık Ödülü: Mercedes –  
Benz Türk – Her Kızımız Bir Yıldız 
5. Iyi Uygulama Ödülü: Borçelik  
Çelik Sanayii – Kadına Güç İş Yok
6. Sürdürülebilirlik Ödülü:  
Türk Traktör ve Ziraat Makineleri -  
“Bilinçli Çiftçi, Güvenli Tarım” Sosyal 
Sorumluluk Projesi
7. Girişimcilik Özel Ödülü:  
Arçelik - A Ticket For Your Future/Tersine 
Beyin Göçü
8. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Özel 
Ödülü: Hacı Ömer Sabancı Holding – 
Sabancı Gönülleri Programı
9. Jüri Özel Ödülü: Balsu Gıda –  
Çocuk İşçiliğini Önleme ve Mevsimlik 
Gezici Tarım İşçilerinin Yaşam ve Çalışma 
Koşullarını İyileştirme Projesi
10. KOBI Büyük Ödül: CPM Yazılım – 
Eğitim için Her Şey
11. KOBI Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Özel 
Ödülü: Momentum Bilgi Transferi – Ayna 
Gönüllüler/ Kırsalda Kadın Eğitimleri 
12. GAN Türkiye Işbaşında Eğitim Özel 
Ödülü: Tofaş Türk Otomobil Fabrikası  - 
“Tofaş Fen Lisesi Yenileşim (İnovasyon) 
Atölyesi” Projesi 

ÖDÜL ALAN PROJELER
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LO’nun kuruluşunun 
100. yılı vesilesiyle 
gerçekleştirilen  
12. Çalışma Meclisi 
Toplantısı “Daha Parlak 

Bir Gelecek için Çalışmak” temasıyla, 
23 Mayıs tarihinde Ankara ATO 
Congresium’da düzenlendi. 

Toplantıya, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt 
Selçuk, Uluslararası Çalışma Örgütü 
(ILO) Genel Direktörü Guy Ryder, IOE 
Başkanı ve TİSK Yönetim Kurulu Üyesi 
Erol Kiresepi, KİPLAS Yönetim Kurulu 
Başkanı Levent Kocagül, KİPLAS 
Genel Sekreteri Saadet Ceylan’ın yanı 
sıra hükümet, işçi ve işveren kesimi 
temsilcileri, sivil toplum kuruluşları 
temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı'nca yapılan 12. Çalışma 
Meclisi Toplantısı’nın gündemini, İşin 
Geleceği Küresel Komisyonu tarafından 
ILO’nun 100. yıldönümü için hazırlanan 
“Daha Parlak Bir Gelecek için 

Çalışmak” konulu rapor oluşturdu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 

Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ILO Genel 
Direktörü Ryder’ın açılış konuşmalarıyla 
başlayan toplantı, “Daha Parlak Bir 
Gelecek için Çalışmak: Çalışanların ve 
İşverenlerin Rolü ve Beklentileri” başlıklı 
panelle devam etti.

“İSTİHDAM KONUSU, GELECEK İÇİN 
YENİDEN TASARLANMALI”
Cumhurbaşkanı Erdoğan 
konuşmasına, ILO’nun istihdam ile 
alakalı olarak farkındalık yaratması, 
dünya çapında çalışma standartları 
belirleyip bunların uygulanmaya 
konmasının yanında kayıt dışı 
çalışma, genç ve kadın istihdamı, 
çocuk işçiliği ile iş sağlığı ve güvenliği 
gibi konularda da ortaya koyduğu 
çalışmalardan ve iş hayatına  
sunduğu katkılardan dolayı teşekkür 
ederek başladı. 

Endüstri 4.0 ve Toplum 5.0 gibi 
kavramların çalışma hayatında köklü 
değişiklikleri beraberinde getirdiğini 

I12. ÇALIŞMA 
MECLİSİ, DÖRT 
YIL ARADAN 
SONRA YENİDEN 
TOPLANDI 

12. Çalışma Meclisi Toplantısı, dört yıl aranın ardından 23 Mayıs tarihinde, Ankara ATO Congresium’da 
yapıldı. ILO’nun 100. yılı vesilesiyle toplanan Meclis, “Daha Parlak Bir Gelecek için Çalışmak” temasıyla, 
hükümet, işçi, işveren, sendika, STK ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşti.

ifade eden Erdoğan, dijitalleşme ile 
beraber istihdam konusunun yeniden 
tasarlanması gerektiğini söyledi.

Hayat standartlarının hızla değiştiğine, 
gıda ve zaruri eşyaya ulaşımın adaletsiz 
olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Bir yanda tüketimin akıl almaz 
boyutlara ulaştığı Amerika ve Avrupa 
kıtaları, öte yandan açlıktan, susuzluktan, 
ilaçsızlıktan ölen çocukların bulunduğu 
Afrika ve Asya kıtaları. Buralarda yaşayan 
insanların da kendi içlerinde çok büyük 
uçurumlar var. Sadece eşitsizlik denilerek 
geçiştirilemeyecek kadar vahim bir 
tabloyla karşı karşıyayız. Dünya böyle bir 
çarpıklığı uzun süre taşıyamaz” dedi.

İstihdam konusunda ortada duran 
boşluğu aşmanın yolunun devletin 
ve şirketlerin zenginliğini topluma 
yansıtmasından geçtiğinin altını çizen 
Erdoğan, istihdamı sağlayacak olanların 
işverenler, onları destekleyecek olanın ise 
devlet olduğunu dile getirerek, “İşverenlerin 
ve işçilerin birlikte hareket etmesi gerekiyor. 
Çalışma Meclisi toplantımızın bu konuda 
daha verimli ve etkin iş birliği zeminlerinin 
oluşmasına vesile teşkil etmesini diliyorum” 
ifadelerini kullandı.

“SOSYAL TARAFLARLA  
ORTAK ÇALIŞMA KÜLTÜRÜ VE  
İŞ BİRLİĞİNİ ÖNEMSİYORUZ” 
Son 10 yılda hayata geçirdikleri aktif iş 
programları sayesinde 3 milyon 300 bini 
aşkın kişiyi iş hayatına kattıklarını ifade 
eden Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar 
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bakanlık 
olarak, milli teknoloji ve dijital Türkiye 
vizyonu ile hareket ettiklerini belirterek 
şöyle dedi: “Çalışma hayatını ve sürecin 
içindeki herkesi bu sürece hazırlıyoruz. Bu 
sebeple de İş gücü Piyasaları araştırması 
kapsamında, aktif iş gücü politikalarımızı 
her sene güncelliyoruz, yenilikçi sistemler 
oluşturmaya çalışıyoruz.”

İstihdam Yılı olarak ilan edilen 2019 yılı 
için pek çok teşvik paketi hazırladıklarını 
vurgulayan Selçuk, hem işverenlere hem 
çalışanlara hem de iş bulmak isteyenlere 
yönelik, teşvik paketleri ile pek çok katkı 
sunduklarını söyledi. Selçuk, diğer yandan 
Mesleki Yeterlilik Kurumu sayesinde 
mesleki eğitim hayatının ihtiyaçları 
doğrultusunda 830 meslek standardını 
yürürlüğe koyduklarını sözlerine ekledi.

Sosyal taraflarla ortak çalışma kültürü 
ve iş birliğini önemsediklerini belirten 

Bakan Selçuk, Çalışma Meclisi’nin bu 
bağlamda önemli bir diyalog platformu 
olduğunun altını çizdi.

“İŞ HAYATINDAKİ EN GÜNCEL SORUN, 
İŞ KAZALARI İLE MÜCADELE ETMEK”
ILO Genel Direktörü Guy Ryder, 1932 
yılından bu yana ILO ile Türkiye arasındaki 

ilişkilerin çalışma hayatına ilişkin temel 
ilke ve haklar, iş sağlığı ve güvenliği, 
mültecilerin iş dünyasına adaptasyonu, 
kadın hakları ve çocuk işçi gibi pek çok 
konuda son derece yoğun bir hal alarak 
devam ettiğine vurgu yaptı. 

Konuşmasında iş sağlığı ve 
güvenliğinin önemine dikkat çeken Ryder, 
her yıl 3 milyona yakın insanın iş kazaları 
sebebiyle yaşamını yitirdiğini söyleyip 
şöyle konuştu: “İş hayatında güncel en 
önemli sorunlardan bir tanesi iş kazalarıyla 
mücadele etmek. Özellikle teknolojinin 
bize sunduklarından faydalanarak, bu 
soruna acil çözümler üretmeliyiz.”

Türkiye’nin Suriyelilere yönelik 
yaklaşımına da değinen Ryder, 
“Türkiye, Suriyelilere yalnızca hayatta 
kalmaları için değil, aynı zamanda bir 
iş bulmaları ve insan onuruna yakışır 
şekilde yaşamaları için destek veriyor” 
diyerek, Türkiye’nin bu konuda, 
dünyada örnek teşkil ettiğini dile getirdi. 
Ryder, Suriyelilerin çalışma hayatına 
entegrasyonu için yoğun bir iş birliği 
çalışması yürütüldüğünü de kaydetti. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, istihdamı sağlayacak olanların 
işverenler, onları destekleyecek olanın ise devlet olduğunu dile 
getirerek, “İşverenlerin ve işçilerin birlikte hareket etmesi gerekiyor. 
Çalışma Meclisi toplantımızın bu konuda daha verimli ve etkin iş birliği 
zeminlerinin oluşmasına vesile teşkil etmesini diliyorum” dedi.

Dört yıllık bir aranın ardından 
gerçekleşen 12. Çalışma Meclisi; işçi, 
işveren ve çalışma hayatının tüm 
paydaşlarını yeniden bir araya getirdi. 
Kamu ve özel kurum/kuruluşları, 
sendika ve bilim dünyasının katılımı 
ile şekillenen meclis, çalışma hayatına 
dair önemli politikaların belirlenmesi 
amacıyla taraflar arasında sosyal bir 
diyalog kurulmasını sağlıyor. İlk kez 
1954 yılında toplanan Çalışma Meclisi 
daha sonra sırasıyla 1962, 1965, 1971, 
1977, 1984, 1992, 2004, 2013 ve 2015 
yıllarında toplandı. 

ÇALIŞMA MECLİSİ
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luslararası Çalışma 
Örgütü’nün (ILO) 
100’üncü yıl dönümünün 
kutlandığı Uluslararası 
Çalışma Konferansı’nın 

108. oturumu, çalışma yaşamının insan 
merkezli geleceğine giden yolu tespit 
eden bir bildirgenin yanı sıra çalışma 
yaşamında şiddet ve tacizle mücadele 
edecek emsal niteliğinde bir sözleşme ve 
ona eşlik eden Tavsiye Kararı’nın kabul 
edilmesiyle, iki haftanın ardından  
21 Haziran 2019 tarihinde sona erdi.

Birleşmiş Milletler'den işçi ve işveren 
taraflarının, STK, sendika ve hükümet 
temsilcilerinin katıldığı konferansın 
sonunda, oturumun ana teması olan “işin 
geleceği” konusu için Çalışma Yaşamının 
Geleceği Küresel Komisyonu tarafından 
hazırlanan “Daha Aydınlık Bir Gelecek için 
İşin Geleceği” başlıklı rapor oluşturuldu. 

Raporda, gelecekte iş hayatının daha adil 
ve düzenli olması adına bir yol haritasına 
ve hedeflere de yer verildi.

Konferansın bu seneki en önemli 
konularından biri de “İşyerinde Şiddet 
ve Tacizin Önlenmesi Sözleşmesi” 
oldu. Statüsüne bakılmaksızın tüm 
çalışanların korunması gerekliliğinden 
yola çıkan sözleşme, iki üye devletin 
onaylanmasından 12 ay sonra yürürlüğe 
girecek. Çalışanlar ayrıca, iş yeri ve ev 
arasındaki yolculukları sırasında da yine 
sözleşme uyarınca koruma altında olacak. 
Sözleşmeye dâhil olan ülkeler, sözleşme 
maddeleri çerçevesinde ülkelerinde yeni 
yasa ve uygulamalar çıkarmak zorundalar. 
Sözleşme hem özel hem de kamu sektörü 
çalışanlarını kapsayacak.

Konferans, ILO 100. Yıl Bildirgesi 
2019’un kabulü ile son buldu. 
Bildirgenin amacını ise iş hayatının 

UILO’nun 100. yılında 
düzenlenen Uluslararası 
Çalışma Konferansı, iki hafta 
süren çalışma oturumları 
sonunda, şiddet ve taciz 
hakkında dönüm noktası 
teşkil eden hukuk belgeleri 
ve çalışma yaşamının 
geleceği hakkındaki 
bildirgeyi kabul etti.

geleceğine insan merkezli bir bakış 
açısı ile çalışan herkesin yeterli şekilde 
korunmasını sağlamak için çalışma 
yaşamı kurumlarını güçlendirmek, 
üretken istihdamı teşvik etmek, 
insanların çalışma yaşamındaki 
değişimlerden faydalanmalarını 
sağlamak oluşturuyor.

Konferansın sonunda bir konuşma 
gerçekleştiren ILO Genel Direktörü 
Guy Ryder, “Bugün kabul ettiğimiz 
belge, bizi ileriye götürecek bir pusula, 
bir yol haritasıdır çünkü çalışma 
yaşamının geleceği hem bizlerin hem 
de örgütümüzün geleceğidir” ifadelerini 
kullanırken; ILO’ya ve ILO’nun sosyal 
adalet görevine yönelik destek mesajı 
veren BM Genel Sekreteri António 
Guterres, bildirgenin  ILO’nun ikinci 
asrında görevini yerine getirmesi için bir 
temel oluşturduğunu belirterek, “100. Yıl 
Bildirgesi istek veya niyet beyanından çok 
daha fazlasıdır. Bu bildirge, kalkınmaya 
nasıl baktığımıza ilişkin paradigmada bir 
değişiklik öneriyor” dedi.

“TÜRKİYE OLARAK, ILO’NUN İŞİN 
GELECEĞİNE İLİŞKİN İNSAN MERKEZLİ 
YAKLAŞIMINI DESTEKLİYORUZ”
Konferansta Türkiye’yi Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay temsil etti. 
Hükümet adına Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 
çalışan delegesi olarak Türkiye İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), 
işveren delegesi olarak ise Türkiye İşveren 
Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) 
Başkanı Özgür Burak Akkol, Uluslararası 
İşverenler Teşkilatı (IOE) Başkanı ve TİSK 
Yönetim Kurulu Üyesi Erol Kiresepi, TİSK 
Yönetim Kurulu Üyesi Burak Uyguner 
ile Hak-İş, Kamu-Sen ve Memur-Sen 
başkanları katıldı.

Konferans kapsamında heyetler 
arası görüşmeler de gerçekleştiren 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 
ILO’nun 108. Uluslararası Çalışma 
Konferansında bir konuşma yaptı. 
Kurulduğu günden bu tarafa etkin şekilde 
çalışmalarını sürdüren ILO’yu başarılı ve 
verimli çabalarından dolayı tebrik eden 
Oktay, Türkiye’nin işin geleceğine ilişkin 
tematik tartışmalara ve ILO’nun 100. 
yıl etkinliklerine büyük önem verdiğini 
vurgulayarak Türkiye’nin, ILO’nun 
işin geleceğine ilişkin insan merkezli 
yaklaşımını desteklediğini belirtti. 

“TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜMLER, İNSAN 
GÜCÜNE İHTİYACI AZALTABİLİR”
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise üretim 
ve tüketim kurallarının içerik ve hacim 
olarak dikkate değer bir değişim sürecine 
girdiğini, dijital bir çağda yaşamanın eşi 
benzeri olmayan fırsatları ve zorlukları 
beraberinde getirdiğini söyledi. Teknolojik 
dönüşümlerin yeni işler için pek çok fırsat 
yaratırken, insan gücüne olan ihtiyacı 
da azaltabildiğini kaydeden Selçuk, 
insan merkezli politikalar üretilmesi 
gerektiğini ifade etti ve “Geleneksel eğitim 
yöntemlerini zenginleştirmek için dijital 
ve sosyal becerilere yatırım yapılması 
gerekiyor” dedi.

Türkiye’nin çalışma politikalarının 
daima hükümet, işveren ve kamu 
ile özel sektör çalışanları arasında 
tesis edilen üçlü diyalog sonucunda 
şekillendiğinin altını çizen Selçuk, 
konuşmasına şöyle devam etti: “Bu sosyal 
diyalogun bir yansıması olarak, işçilerin 
sendikalaşmasını destekliyoruz. Kamu ve 
özel sektör çalışanlarının sendikalaşma 
oranı günümüz itibarıyla yüzde 
22’ye yükselmiştir. Son 17 yılda, 
sendika mevzuatında ILO standartları 
doğrultusunda büyük gelişmeler 
kaydedilmiştir.”

“TÜRKİYE OECD ÜLKELERİ 
ARASINDA KADIN İSTİHDAMINDA  
İLK SIRADA YER ALIYOR” 
“Türkiye OECD ülkeleri içinde bilim, 
teknoloji, mühendislik ve matematik 

Statüsüne 
bakılmaksızın tüm 
çalışanların korunması 
gerekliliğinden yola 
çıkan “İşyerinde 
Şiddet ve Tacizin 
Önlenmesi Sözleşmesi”, 
iki üye devletin 
onaylanmasından 
12 ay sonra yürürlüğe 
girecek.

108. ULUSLARARASI ÇALIŞMA KONFERANSI 
“İŞİN GELECEĞİ”Nİ GÜNDEME ALDI

https://ilo.cetc.stream/2019/06/21/high-level-visit-mr-antonio-guterres-secretary-general-of-the-united-nations/
https://ilo.cetc.stream/2019/06/21/high-level-visit-mr-antonio-guterres-secretary-general-of-the-united-nations/
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mezunu olan kadınların istihdam oranında 
ilk sırada gelmektedir” diyen Türkiye İşveren 
Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı 
Özgür Burak Akkol, üniversitelerden mezun 
olan gençlerin doğru işlerde istihdam edilmesi 
için hükümet kanadı ve sendikalarla beraber iş 
birliğine hazır olduklarını ekledi. 

ILO’nun küresel anlamda çalışma hayatı ve 
sosyal gelişmeye ilişkin konularda üstlendiği 
öncü rolün çok önemli olduğunu ifade eden 
Akkol, “Türk işverenleri olarak ILO’nun temel 
prensiplerini benimsemekteyiz ve katkı 
sağlama konusunda üzerimize düşeni her 
zaman yapmaya hazırız. Genç ve dinamik bir 
ülke olarak, 15-24 yaş aralığında 13 milyon genç 
nüfusumuz bulunmaktadır. Nüfusumuzun 2040 
yılında 100 milyona ulaşması beklenmektedir. 
Bu çok güzel fırsatlar yaratmakla birlikte 
aynı zamanda bazı zorlukları ve tehditleri de 
beraberinde getirmektedir. Bu sebeple Türkiye 
ILO ile iş birliği içerisinde sosyal diyalog 
kültürünün geliştirilmesi ve daha iyi çalışma 
standartlarının uygulanması konusunda 
çalışmalar yürütmekteyiz”  
açıklamasında bulundu.

İşsizlik ve kayıt dışı istihdamın 
gündemlerinde olduğunu bildiren Akkol, 
Türkiye’de kayıtlı istihdam sektörünün 
ILO sözleşmeleriyle yüksek düzeyde uyum 
sağladığını dile getiren Akkol, “Kayıt dışı 

istihdam ile mücadelede hükümetin 
göstermiş olduğu çabaları desteklemekteyiz. 
Bu çabaların sonucunda Türkiye’de kayıtlı 
istihdam son beş yılda yüzde 16 artış 
gösterdi” ifadelerini kullandı.

Üçlü diyalog yapısıyla, 100. Yıl 
Deklarasyonu’nun işverenlerin beklentilerini de 
yansıtmasını beklediklerini vurgulayan Akkol, 
‘işin geleceği’ ile alakalı konuların tek bir kurum 
veya kişi tekelinde çözüme kavuşamayacağını 
söyleyerek sözlerini şöyle tamamladı: “TİSK 
olarak küresel sorunlara çözüm bulma 
konusunda kararlıyız ve üçlü yapının değerine 
inanmaktayız. Bu konferansta, çalışma 
hayatının gelecekte sunacağı fırsatları tam 
olarak değerlendirmemize imkan sağlayacak, 
gelecek 100 yıl için güçlü bir vizyon geliştirelim.”

KIDEM TAZMİNATI EMEĞİN 
KARŞILIĞIDIR
Türkiye işçi delegesi ve Türk-İş Genel Başkanı 
Ergün Atalay ise 13 Haziran Perşembe 
günü Genel Kurul’a hitaben bir konuşma 
gerçekleştirdi. 

Kıdem tazminatının emeğin karşılığı 
olduğunu belirten Atalay, bu konuda taviz 
verilmeyeceğini söyledi. Gelir adaletsizliğine de 
değinen Atalay, yoksulluğun sona erdirilmesi 
ve gelir adaletinin sağlanması için ekonomik 
kalkınmanın tüm ülkelerin önceliği olması 
gerektiğini belirtti. 

Her gün dünyada 6 bin 500 işçinin iş kazası 
ve meslek hastalıkları nedeniyle öldüğüne 
dikkat çeken Atalay, “Benim ülkemde de her 
gün dört işçi iş kazası sonucunda ölmektedir. 
Artık iş kazaları nedeniyle yaşanan ölümlere 
hep birlikte bir son vermek zorundayız. 
Dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye’de 
de kuralsız ve esnek çalıştırma modelleri 
yaygınlaşmaktadır. Bugün geldiğimiz 
noktada esnekliğin işsizliğe ve yoksulluğa 
çare olmadığını hep birlikte görüyoruz. 
Asıl çare, iş dostu yatırımların artması, 
insan onuruna yaraşır işlerin çoğalmasıdır” 
değerlendirmesinde bulundu.

İşçilerin toplu sözleşme ve sendikal 
haklardan tam olarak faydalanabilmeyi 
istediğini aktaran Atalay, “Kamu ve özel 
sektörde sendikaya üye olan işçilerin işten 
atılmaması, üye olmak istedikleri sendikalara 
hiçbir baskı ve tehdit altında kalmadan üye 
olabilmeleri için gerekli koşullar sağlanmalıdır. 
Bu noktada tüm tarafların sorumluluğu 
bulunmaktadır. Sendikaların güçlü olmadığı 
yerde toplumsal barışı ve demokrasiyi tam 
olarak tesis etmek ve yaşatmak mümkün 
değildir” dedi. 

Dünyada her gün 6 bin 
işçi iş kazası ve meslek 
hastalıkları nedeniyle 
hayatını kaybediyor. 
Türkiye'de ise her gün 
dört işçi aynı sebeplerle 
yaşamını kaybediyor. 

MYK KİMYA, PETROL, LASTİK VE PLASTİK SEKTÖR 
KOMİTESİ 15. TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ
Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kimya, 
Petrol, Lastik ve Plastik Sektör Komitesi; 
Sanayi ve Teknoloji Derneği tarafından 
hazırlanan Nanoteknoloji Uygulama 
Operatörü (seviye 5) taslak meslek 
standardını görüşmek üzere 18 Nisan 
2019 tarihinde bir toplantı gerçekleştirdi.

Komitede, incelenen taslak meslek 
standardının, sektör komitesinde alınan 
kararlar doğrultusunda revize edildikten 
sonra Yönetim Kurulu’na sunulmasına 
karar verildi.

Nihai taslak standart, MYK Yönetim 
Kurulu’nun onayı sonrası Resmi Gazete’de 
yayımlanarak Ulusal Meslek Standardı 
(UMS) niteliği kazanacak.

KİPLAS’ın da bağlı olduğu Türkiye İşveren 
Sendikaları Konfederasyonu’nun Yönetim 
Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, IOE 
Başkanı Erol Kiresepi, KİPLAS Yönetim 
Kurulu Başkanı Levent Kocagül ve TİSK Genel 
Sekreteri Akansel Koç, 8 Mayıs 2019 tarihinde 
Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu 
toplantısına katıldı.

HUKUK POLİTİKALARI KURULU NEDİR?
Başkanlık sistemiyle birlikte hayata geçen 
“Strateji ve Politika Kurulları” arasında yer 
alan Hukuk Politikaları Kurulu, ülkedeki 
yasal düzeni ve adaleti düzenleyen kararların 
alınmasına katkı sunmayı hedeflemek üzere 
oluşturulmuştur. Kurul, Adalet Bakanlığı ile 
ortaklaşa çalışmalar yürütmektedir.

TİSK HEYETİ CUMHURBAŞKANLIĞI HUKUK 
POLİTİKALARI KURULU TOPLANTISINA KATILDI

Hukuk Politikaları 
Kurulu, ülkedeki 
yasal düzeni 
ve adaleti 
düzenleyen 
kararların 
alınmasına katkı 
sunmak üzere 
oluşturulmuştur. 
Kurul, Adalet 
Bakanlığı ile 
ortaklaşa 
çalışmalar 
yürütmektedir.
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SOCAR TÜRKİYE’YE 
“EN ETKİN 50 CFO” 
ÖDÜLÜ

Türkiye’nin en büyük doğrudan 
dış yatırımcısı SOCAR, Türkiye’de 
art arda faaliyete geçirdiği dev 
yatırımlarının yanı sıra etkili 
ve stratejik finansal yönetim 
vizyonuyla da başarılara imza 
atıyor. İştirakleri Petkim’in yanı 
sıra STAR Rafineri, TANAP, Petkim 
RES ve SOCAR Terminal gibi dev 
projelerle yatırım tutarı 15 milyar 
dolara ulaşan SOCAR Türkiye’nin 
CFO’su Teymur Abasguliyev, 
Fortune Türkiye ve DataExpert iş 
birliğiyle hazırlanan “En Etkin 50 
CFO” listesinde yer aldı. Ödüller, 
18 Nisan’da gerçekleştirilen 
CFO Summit 2019 kapsamında 
düzenlenen ödül töreninde 
takdim edildi.

Türkiye’nin En Etkin 50 CFO 
listesinin dördüncüsünde belirlenen 
kişiler; binin üzerinde organizasyon; 
ciro büyüklüğü, aktif büyüklüğü, 
çalışan sayısı, son dört yıllık kâr 
büyümesi, nakit yaratma kapasitesi, 
organizasyonun sektördeki 
itibarı yönlerinden analiz edildi. 
En başarılı finansal performans 
gösteren 400 şirketin CFO’ları 
belirlendi. Danışma Kurulu’nun 
oylama ve değerlendirmeleri 
sonucu Türkiye’nin en etkin 50 
CFO’su listesi ortaya çıktı.  

SOCAR Türkiye ve iştirakleri STAR Rafineri ile 
Petkim, Great Place to Work Enstitüsü’nün her 
yıl düzenlediği, Türkiye’nin en iyi işverenlerini 
belirleyen Great Place to Work Recognition 
Programı 2019 Araştırmaları’ndan ödülle 
döndü. SOCAR Türkiye, 250-500 çalışan 
kategorisinde altıncı olurken STAR Rafineri 500-
2.000 çalışan kategorisinde yedinci, Petkim ise 
2.000 ve üzeri çalışan kategorisinde dördüncü 
sırada yer aldı. 30 Nisan’da düzenlenen törende 
ödülleri, SOCAR Türkiye adına İnsan Kaynakları 

Grup Direktörü Sibel Uğur, STAR Rafineri adına 
Genel Müdür Mesut İlter, Petkim adına Genel 
Müdür Yardımcısı Levent Kocagül aldı.

SOCAR Türkiye İnsan Kaynakları Grup 
Direktörü Sibel Uğur, SOCAR Türkiye ve grup 
şirketlerinin sürdürülebilir başarısını, nitelikli ve işini 
tutkuyla yapan insan kaynağına borçlu olduğunu 
belirterek,  “Farklı kültürlerden ve ülkelerden gelen 
çalışma arkadaşlarımızın oluşturduğu çeşitliliği 
zenginlik olarak görüyor ve çalışanlara yönelik 
alanlarda  yatırım yapıyoruz" dedi.

SOCAR TÜRKİYE VE İŞTİRAKLERİ 
2019’UN EN İYİ İŞVERENLERİ SEÇİLDİ 

GLOBAL COMPACT TÜRKİYE 7. OLAĞAN 
GENEL KURUL TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ
KİPLAS’ın da imzacısı olduğu UN Global 
Compact Türkiye’nin 7. Olağan Genel Kurul 
Toplantısı, 6 Mayıs 2019 tarihinde Zorlu 
PSM ’de gerçekleşti. Dünyanın en büyük 
sürdürülebilirlik platformu olarak tüm 
paydaşları bir araya getiren ve sürdürülebilir 
kalkınma için iş birliği ve ortak eylemi teşvik 
eden UN Global Compact’in Türkiye Ağı’nın 
başkanlığına, Akkök Holding Yönetim Kurulu 
Üyesi ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Cemal 
Dördüncü seçildi. Dördüncü, 2022 yılına kadar 
yürüteceği görevi, Unilever Türkiye, Orta 
Asya ve İran Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa 
Seçkin’den devraldı. Toplantıda ayrıca 

2018-2019 dönemi UN Global Compact’in yeni 
imzacıları için imza töreni düzenlendi.

Genel Kurul toplantısının açılış konuşmasını 
yapan Mustafa Seçkin konuşmasında, Global 
Compact Türkiye’nin sekretarya deneyimi,  
kapasitesi ve üyelerinin uygulamaları ile dünyada 
örnek gösterilen ve takdir edilen bir platform haline 
geldiğini vurguladı. Global Compact Türkiye Ağı’nın 
Yeni Başkanı Ahmet Cemal Dördüncü ise, “İş 
dünyası, doğru iş birlikleri ile tüm bilgi birikimini, 
kıvraklığını ve kaynaklarını hedeflere çözüm 
üretmeye kanalize ettiğinde, dönüşümün dinamosu 
olabilir. Bunun için Global Compact Türkiye’nin 
doğru bir adres olduğuna inanıyoruz” dedi.
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Toros Tarım, çiftçiye ihtiyaç duyduğu 
her çeşit gübreyi sunma prensibi 
doğrultusunda, ürün portföyüne organik 
gübreyi de ekledi. Toros Tarım, değişen 
tarım politikalarına bağlı olarak pazar 
potansiyelinde artış beklenen organik 
ve organomineral gübre pazarlarında 
da önemli bir oyuncu olma hedefiyle, 
biyogaz ve organik gübre üreticisi Gönen 
Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.’nin 
yüzde 70’ini satın aldı. Devam eden ek 
yatırımların kısa sürede tamamlanmasıyla, 
tesiste organomineral gübre üretimine de 
başlanacak. Böylece Toros Tarım, iki yıl 
önce girdiği organomineral pazarındaki 
kapasitesini büyütürken, ürün portföyüne 
organik gübreyi de ekleyerek çiftçilerin 
değişen ihtiyaçlarına cevap verecek.

TOROS TARIM ORGANİK GÜBRE ÜRETİMİNE GİRİYOR
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz 
Ticareti Genel Müdürlüğü ve Türk 
Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından 
yürütülen, Yeşil Liman (Green Port) 
Projesi kapsamında verilen Yeşil Liman 
Sertifikası sahiplerini buldu. 

SOCAR Türkiye’ye ait Petkim 
Limanı’nın almaya hak kazandığı Yeşil 
Liman Sertifikası, Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı Merkez Konferans Salonu’nda 
düzenlenen törende, Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan 
tarafından Petkim’in Tedarik Zincirinden 
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Tolga 
Demirözü’ne takdim edildi.

PETKİM LİMANI, 4. KEZ “YEŞİL LİMAN SERTİFİKASI” ALDI

TÜRKİYE’NİN İNOVASYON 
LİDERİ TÜPRAŞ
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve 
uluslararası yönetim danışmanlığı 
firması IMP3rove Academy iş birliğiyle 
bu sene yedincisi gerçekleştirilen Türkiye 
İnovasyon Haftası kapsamında düzenlenen 
İnovaLİG Ödülleri sahiplerini buldu. 
Değişen dünya trendleri çerçevesinde 
inovasyona ve teknolojiye sürekli yatırım 

yapan Tüpraş, İnovaLİG Ödül Töreni'nde 
“İnovasyon Stratejisi” kategorisinde 
birinciliğe layık görüldü. Türkiye'nin 
ilk inovasyon geliştirme programı olan 
İnovaLİG kapsamında verilen ödülü, Koç 
Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Ticaret 
Bakanı Ruhsar Pekcan ve TİM Başkanı 
İsmail Gülle’nin elinden aldı.

POLİSAN 
TESİSLERİNE 
LEED GOLD 
SERTİFİKASI

Polisan Kansai Boya’nın yeni üretim tesisleri, 
çevreci özelliğini Leed (Enerji ve Çevre 
Dostu Tasarımda Liderlik) Gold sertifikası ile 
belgeledi. Tesis, enerji verimliliği, ekolojik 
ürün kullanımı ve doğal yaşamın korunması 
çerçevesinde, Türkiye’de boya üretimi 
alanında bu sertifikaya layık görülen ilk tesis 
unvanının da sahibi oldu.

Polisan Holding, Türk Sürdürülebilirlik Kodu’na uygulama partneri 
oldu. Platform ile Polisan Holding uygulama partneri olarak, Kod’un 
gelişmesine katkıda bulunacak, sürdürülebilir iş modelleri ve 
uygulamalarla ilgili deneyimlerini paylaşacak; ulusal ve uluslararası 
sürdürülebilirlik perspektifinde çalışmalarını geliştirmeye devam 
edecek.

POLİSAN HOLDİNG, TÜRK 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
KODU’NA UYGULAMA 
PARTNERİ OLDU

ELİF ARAL, PFIZER 
GELİŞEN PAZARLAR AŞI 
GRUBU LİDERİ OLDU

Yirmi üç yıldır Pfizer Türkiye ailesinin bir üyesi olan ve 
2013 yılından beri Türkiye Genel Müdürü olarak görev 
yapan Elif Aral, Ocak 2019 itibariyle Pfizer Gelişen 
Pazarlar, Aşı Grubu Lideri olarak atandı. Böylece 
sektörde ve Pfizer dünyasında lider okulu olarak 
nitelendirilen Pfizer Türkiye, yurt dışına gönderdiği 
yöneticilere bir yenisini daha ekledi.

ELIF ARAL
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EBKİM-Kocaeli Gebze V 
(Kimya) İhtisas Organize 
Sanayi Bölgesi, mimari 
tasarımı ve sanatsal 
dokunuşları ile dikkat 

çeken GEBKİM Camii’nin açılışını 
Ramazan ayının son Cuma günü 
olan 31 Mayıs’ta, Cuma namazı ile 
beraber ibadete açtı.

GEBKİM Camii’nin açılışına 
Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, AK 
Parti Kocaeli Milletvekilleri Mehmet 
Akif Yılmaz ve Cemil Yaman ile 
Dilovası Belediye Başkanı Hamza 
Şayir, Derince Belediye Başkanı Zeki 
Aygün, Çayırova Kaymakamı Hasan 
Gözen’in yanı sıra GEBKİM Yönetim 
Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, 
Yönetim Kurulu Üyeleri ve GEBKİM’de 
faaliyetlerini sürdüren firmaların 
temsilcileri katıldı.

Mimari projesi Murat Sayar’a 
ait olan bin 100 kişi kapasiteli 
GEBKİM Camii 1,5 yıllık bir sürede 
tamamlandı. Kocaeli’ne benzeri 
olmayan bir eser armağan eden 
GEBKİM, projenin her aşamasında 
estetik bir yaklaşımla farklılaşma 
ilkesini temel aldı. Hikmet Barutçugil 

ve Semih İrteş gibi ülkemizin dünyaca 
tanınan sanatçıları GEBKİM Camii’ne 
özgün eserleri ile imzalarını attılar. 
Cami, bu yönüyle tezyinat ve ebru 
sanatının eşsiz uyumunu yansıtıyor. 

  
“OSB YAPILANMAMIZ BÖLGEMİZE 
KAZANDIRDIĞI ESERLERLE 
FARKLILAŞIYOR” 
GEBKİM Kimya İhtisas Organize 
Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Vefa İbrahim Aracı, "Açılışını 
gerçekleştirdiğimiz GEBKİM Camii, 
sanat ve estetiği ön plana alan 
mimarisi ile bu yaklaşımımızın 
güzel bir örneğini oluşturuyor. Ülke 
ekonomisine yaptığımız katkıyı 
eğitim ve sosyal alandaki projelerle 
pekiştirmek için 2017 yılında 
GEBKİM Vakfı’nın da kuruluşunu 
gerçekleştirdik. GEBKİM Vakfı, 
sanayideki dönüşümün gerektirdiği 
nitelikli mesleki eğitim imkanı sunan 
GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi’ni bölgemize kazandırdı. Eğitim 
konusunda üstlendiğimiz misyona 
uygun olarak bu konuda da örnek bir 
OSB olmak amacıyla çalışmalarımıza 
devam ediyoruz” diye konuştu. 

G

G
DÜNYACA ÜNLÜ 
SANATÇILAR 
GEBKİM CAMİİ’NE 
İMZA ATTILAR 

GEBKİM-Kocaeli Gebze V (Kimya) İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, mimari tasarımı ile dikkat çeken GEBKİM 
Camii’nin açılışını gerçekleştirdi. Hikmet Barutçugil ve Semih İrteş gibi ülkemizin dünyaca tanınan sanatçıları, 
GEBKİM Camii’ne özgün eserleri ile imzalarını attılar. Cami, tezyinat ve ebru sanatının eşsiz uyumunu yansıtıyor.

ÜYELERDEN

GEBKİM Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi, kapılarını 
açacağı 2019-2020 eğitim ve 
öğretim yılında, ilaç, kozmetik, 
temizlik ürünleri, plastik, 
ambalaj gibi birçok farklı 
alt sektöre sahip olan kimya 
sektöründe çalışmak isteyen 
gençleri bekliyor.

EBKİM Eğitim ve Sağlık Vakfı 
tarafından yaptırılan ve 
desteklenen GEBKİM Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi; 2019-2020 
eğitim ve öğretim yılında; ilaç, 

kozmetik, temizlik ürünleri, plastik, ambalaj 
gibi birçok farklı alt sektöre sahip olan kimya 
sektöründe çalışmak isteyen gençlere kapılarını 
açıyor. Merkezi Liselere Giriş Sınavı (LGS) ile 
öğrenci alacak proje okullar arasında yer alan 
GEBKİM MTAL, deneyimli eğitim kadrosu, 
öğrencilerin tüm ihtiyaçları düşünülerek 
hazırlanan altyapısı ve laboratuvarları ile kimya 
sektöründe iş garantili mesleki eğitim vaat ediyor. 
LGS tercihleri sırasında öğrencilere rehberlik 
edecek öğretmenlere “Kimyamızda Eğitim Var” 
sloganı ile yola çıkan GEBKİM MTAL, hakkında 
bilgi vermek amacıyla bir tanıtım toplantısı 
da organize etti. GEBKİM OSB’de gerçekleşen 
toplantıya Kocaeli ve ilçelerinden öğretmenler ile 
okul idarecileri katıldı.

“MEZUNLARIMIZ ŞİRKETLERİN İŞE 
ALIMLARINDA ÖNCELİKLİ OLACAK” 
Toplantı, GEBKİM Eğitim ve Sağlık Vakfı Yönetim 
Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı’nın açılış 
konuşması ile başladı. Aracı, yaptığı konuşmada 
GEBKİM Kimya İhtisas OSB ve GEBKİM Vakfı 
olarak kimya sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli 
mesleki eğitimi verecek bir okul oluşturduklarını 
belirtti. Öğrenci ve öğretmenlerin tüm eğitim 
süresince sanayi ile iç içe olacaklarını ve eğitimi 
uygulamalı şekilde alacaklarını söyleyen Aracı, 
“Mezunlarımız GEBKİM Kimya İhtisas Organize 
Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren her biri 
sektörlerinin en büyüğü olan şirketlerin işe 
alımlarında öncelikli olacak. Böylece daha 
mezun olmadan işlerinin hazır olmasını 
sağlayacağız” dedi.

Toplantıda, Kocaeli İl Milli Eğitim Şube 
Müdürü Vedat Çetin de bir konuşma yaptı ve 
mesleki eğitimde niteliği artırmanın yanı sıra 
sektör ile yakın iş birliğinin önemine dikkat 
çekti. GEBKİM Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi M. 
İmer Özer ise GEBKİM MTAL hakkında bilgiler 
veren bir sunum gerçekleştirdi. Özer, hayatının 
baharında gençlere yol göstermek üzere yola 
çıktıklarını belirterek, öğrencilere yaşayarak 
öğrenme fırsatı sunacaklarını söyledi. Toplantıda 
söz alan GEBKİM MTAL Okul Müdürü Hakan 
Çelik de 20 yıllık eğitimci ve yönetici olarak, tüm 
hazırlıklarını tamamladıklarını, GEBKİM MTAL’yi 
mesleki eğitimde rol model haline getirmek 
istediklerini vurguladı.

“KİMYAMIZDA EĞİTİM VAR” 
Kocaeli Dilovası İlçesi’nde yer alan okul, 
2019 LGS puanıyla bu yıl 120 öğrenci alacak. 
Okulda 20 derslik, sekizi kimya ve dördü 
ise endüstriyel otomasyon olmak üzere 12 
laboratuvar bulunuyor. 

GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi’nde yemek ve servis yanında uzaktan 
gelecek öğrenciler için yurt imkanı da 
sunulacak. Başarılı öğrenciler GEBKİM Özel 
Bursu ile desteklenecek. Akademik kariyerine 
devam etmek isteyen öğrenciler, GEBKİM Vakfı 
tarafından verilen burs ve yurt dışında eğitim 
olanağından da yararlanabilecek.   

Okul bünyesindeki spor komplekslerine 
yönelik okul takımlarına ek olarak bu yıl e-spor 
takımı da kurulacak. Sporun yanı sıra sosyal 
yaşamlarında başarılı bireyler olarak yetişmeleri 
için gerekli ortam da sağlanacak. Okulda yabancı 
dil, müzik ve görsel sanatlar laboratuvarları ile 
akıl oyunları ve halk oyunları kulüpleri kurulacak. 
Ülkemizin itibarlı eğitim kurumları ile iş birliği 
halinde eğitimler düzenlenecek.

GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni 
tercih edecek başarılı öğrenciler hem pratik 
hem de uygulamalı atölye çalışmaları ile nitelikli 
bir eğitim alarak geleceğe hazırlanacaklar. 
Deneyimli eğitim kadrosu, laboratuvarları ve 
sosyal imkanlarının yanı sıra okul-sanayi iş 
birliğini öngören eğitim vizyonu ile bu hedefe 
ulaşmak konusunda da iddialı. Öğrenciler eğitim 
gördükleri süre içinde sanayi ile iç içe olacak 
ve kurulacak Pilot Üretim Tesisi’nde mikro 
düzeyde üretim yapacaklar. Son sınıf öğrencileri 
haftanın üç günü GEBKİM Kimya İhtisas 
Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren 
firmaların tesislerinde uygulamalı eğitim alma 
ve staj yapma imkanına sahip olacak. GEBKİM 
Vakfı’nın Yönetimi de öğrencilerin yanında 
olacak ve sanayideki deneyimleri ile öğrencilere 
mentorluk yapacaklar. 

GEBKİM MTAL 
MESLEKİ 
EĞİTİMDE 
ÖRNEK OKUL 
OLACAK
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diğer alacaklılara konkordatonun seyri ve 
borçlunun güncel malî durumu hakkında 
bilgi vermek, mahkeme tarafından verilen 
diğer görevleri yerine getirmek.

Geçici mühlet üç aydır. Mahkeme bu üç 
aylık süre dolmadan borçlunun veya geçici 
komiserin yapacağı talep üzerine geçici 
mühleti en fazla iki ay daha uzatabilir, 
Geçici mühletin toplam süresi beş ayı 
geçemez. Geçici mühlet talebinin kabulü, 
geçici komiser görevlendirilmesi, geçici 
mühletin uzatılması ve tedbirlere ilişkin 
kararlara karşı kanun yoluna başvurulamaz. 
Mahkemece geçici mühlet kararı, ticaret sicili 
gazetesinde ve Basın-İlan Kurumunun resmî 
ilân portalında ilân olunur ve derhâl tapu 
müdürlüğüne, ticaret sicili müdürlüğüne, 
vergi dairesine, gümrük ve posta idarelerine, 
Türkiye Bankalar Birliğine, Türkiye Katılım 
Bankaları Birliğine, mahallî ticaret odalarına, 
sanayi odalarına, taşınır kıymet borsalarına, 
Sermaye Piyasası Kuruluna ve diğer gerekli 
yerlere bildirilir. İlanda ayrıca alacaklıların, 
ilândan itibaren yedi günlük kesin süre içinde 
dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti 
verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını 
delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve 
bu çerçevede mahkemeden konkordato 
talebinin reddini isteyebilecekleri belirtilir.

Mahkeme, kesin mühlet hakkındaki 
kararını geçici mühlet içinde verir. 
Konkordatonun başarıya ulaşmasının 

mümkün olduğunun anlaşılması hâlinde 
borçluya bir yıllık kesin mühlet verilir. 
Mahkemece, kesin mühlet kararıyla beraber 
veya kesin mühlet içinde uygun görülecek 
bir zamanda; yedi alacaklıyı geçmemek, 
herhangi bir ücret takdir edilmemek ve tek 
sayıda olmak kaydıyla ayrıca bir alacaklılar 
kurulu oluşturulabilir. Alacaklılar kurulu 
her ay en az bir kere toplanır ve hazır 
bulunanların oy çokluğuyla karar alır. Komiser 
bu toplantıda hazır bulunarak alınan kararları 
toplantıya katılanların imzasını almak 
suretiyle tutanağa bağlar.

Güçlük arz eden özel durumlarda kesin 
mühlet, komiserin bu durumu açıklayan 
gerekçeli raporu ve talebi üzerine mahkemece 
altı aya kadar uzatılabilir. Borçlu da uzatma 
talebinde bulunabilir; bu takdirde komiserin 
de görüşü alınır. Her iki hâlde de uzatma 
talebi kesin mühletin sonra ermesinden önce 
yapılır ve uzatma kararı vermeden önce, 
varsa alacaklılar kurulunun da görüşü alınır. 
Konkordato talebi ile amaçlanan iyileşmenin, 
kesin mühletin sona ermesinden önce 
gerçekleştiğinin komiserin yazılı raporuyla 
mahkemeye bildirilmesi üzerine mahkemece 
resen, kesin mühletin kaldırılarak konkordato 
talebinin reddine karar verilir.

Iflâsa tabi borçlu bakımından, kesin 
mühletin verilmesinden sonra; borçlunun 
malvarlığının korunması için iflâsın açılması 
gerekiyorsa, konkordatonun başarıya 
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tutmaya mecbur kişilerden ise Türk Ticaret 
Kanununa göre hazırlanan son bilanço, 
gelir tablosu, nakit akım tablosu, hem 
işletmenin devamlılığı esasına göre hem de 
aktiflerin muhtemel satış fiyatları üzerinden 
hazırlanan ara bilançoları, ticari defterlerin 
açılış ve kapanış tasdikleri ile elektronik 
ortamda oluşturulan defterlere ilişkin 
e-defter berat bilgilerini, malî durumunu 
açıklayıcı diğer bilgi ve belgeleri, maddi ve 
maddi olmayan duran varlıklara ait olup 
defter değerlerini içeren listeleri, tüm alacak 
ve borçları vadeleri ile birlikte gösteren liste 
ve belgeleri, alacaklıları, alacak miktarlarını 
ve alacaklıların imtiyaz durumunu gösteren 
listeyi, konkordato ön projesinde yer alan 
teklife göre alacaklıların eline geçmesi 
öngörülen miktar ile borçlunun iflâsı hâlinde 
alacaklıların eline geçebilecek muhtemel 
miktarı karşılaştırmalı olarak gösteren 
tabloyu, sermaye Piyasası Kurulu veya Kamu 
Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları 
Kurumunca yetkilendirilen bağımsız 
denetim kuruluşu tarafından hazırlanan ve 
konkordato ön projesinde yer alan teklifin 
gerçekleşmesinin kuvvetle muhtemel 
olduğunu gösteren finansal analiz raporları 
ile dayanakları eklemelidir.

Sunulan malî tabloların tarihi, başvuru 
tarihinden en fazla kırk beş gün önce olabilir.

Konkordato talebi üzerine mahkeme, 
belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut 
olduğunu tespit ettiğinde derhâl geçici 
mühlet kararı verir. Mahkeme, geçici mühlet 
kararıyla birlikte konkordatonun başarıya 
ulaşmasının mümkün olup olmadığının 
yakından incelenmesi amacıyla bir geçici 
konkordato komiseri görevlendirir.

Komiserin Görevleri Şunlardır:
Konkordato projesinin tamamlanmasına 
katkıda bulunmak, borçlunun faaliyetlerine 
nezaret etmek, kanunda verilen 
görevleri yapmak, mahkemenin istediği 
konularda ve uygun göreceği sürelerde 
ara raporlar sunmak, alacaklılar kurulunu 
konkordatonun seyri hakkında düzenli 
aralıklarla bilgilendirmek, talepte bulunan 

cra ve İflas Kanununda (İİK) yer 
alan fakat uygulama açısından 
çok fazla işlerlik kazanamayan 
“Konkordato” kurumu ile 
ilgili maddelerde, 7101 sayılı 

“İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile 
değişiklikler yapılmış ve İflasın Ertelenmesi 
ile ilgili İcra ve İflas Kanununun 179/a-b-c 
maddeleri ile Türk Ticaret Kanunu’nun 377. 
maddesi kaldırılarak yerine konkordato 
hükümleri düzenlenmiştir. Değişikliklerle 
ilgili 7101 sayılı kanun 15.03.2018 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir.

Konkordato uygulaması, İcra ve 
İflas Kanunu’nun 285 ile 309. maddeleri 
aralığında düzenlenmiştir. 

Borçlarını, vadesi geldiği hâlde 
ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe 
tehlikesi altında bulunan herhangi bir 
borçlu, vade verilmek veya tenzilat 
yapılmak suretiyle borçlarını ödeyebilmek 
veya muhtemel bir iflâstan kurtulmak için 
konkordato talep edebilir. İflâs talebinde 
bulunabilecek her alacaklı, gerekçeli bir 
dilekçeyle, borçlu hakkında konkordato 
işlemlerinin başlatılmasını isteyebilir. Yetkili 
ve görevli mahkeme; iflâsa tabi olan 
borçlu için borçlunun muamele merkezinin 
bulunduğu mahaldeki veya merkezleri 
yurt dışında bulunan ticari işletmeler 
için Türkiye’deki şubenin, birden ziyade 
şubenin bulunması halinde merkez şubenin 
bulunduğu yerdeki; iflâsa tabi olmayan 
borçlu için yerleşim yerindeki asliye ticaret 
mahkemesidir.

Borçlu, konkordato talebine; borçlarını 
hangi oranda veya vadede ödeyeceğini, bu 
kapsamda alacaklıların alacaklarından hangi 
oranda vazgeçmiş olacaklarını, ödemelerin 
yapılması için mevcut mallarını satıp 
satmayacağını, faaliyetine devam edebilmesi 
ve alacaklılara ödemelerini yapabilmesi 
için gerekli malî kaynağın sermaye artırımı 
veya kredi temini yoluyla yahut başka bir 
yöntem kullanılarak sağlanacağını gösteren 
konkordato ön projesini, malvarlığının 
durumunu gösterir belgeleri; borçlu defter 

i

Konkordato talebi 
üzerine mahkeme, 
belirtilen belgelerin 
eksiksiz olarak 
mevcut olduğunu 
tespit ettiğinde 
derhâl geçici 
mühlet kararı 
verir. Mahkeme, 
geçici mühlet 
kararıyla birlikte 
konkordatonun 
başarıya ulaşmasının 
mümkün olup 
olmadığının 
yakından incelenmesi 
amacıyla bir geçici 
konkordato komiseri 
görevlendirir.

KONKORDATO İFLAS DEĞİL 
BORÇ ERTELEME

Borçlarını, vadesi 
geldiği hâlde 
ödeyemeyen 
veya vadesinde 
ödeyememe tehlikesi 
altında bulunan 
herhangi bir borçlu, 
vade verilmek veya 
tenzilat yapılmak 
suretiyle borçlarını 
ödeyebilmek veya 
muhtemel bir iflâstan 
kurtulmak için 
konkordato talep 
edebilir.

AV. GÖNÜL AKGÜN KOYUNCU
KİPLAS Hukuk, Toplu İş Sözleşmesi ve 
Dış İlişkiler Birimi
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malların kıymetlerini takdir eder. Borçlunun 
başka yerlerde malları varsa bu muamele o 
yer icra dairesi marifetiyle yaptırılabilir.

Komiser rehinli malların kıymetinin 
takdirine ilişkin kararını alacaklıların 
incelemesine hazır bulundurur; kıymet 
takdiri kararı alacaklılar toplantısından 
önce yazılı olarak rehinli alacaklılara ve 
borçluya bildirilir.

Konkordato projesinin hazırlanması, 
alacakların bildirilmesi ve tahkiki 
tamamlandıktan sonra komiser, İcra ve İflas 
Kanunu’nun 288. maddesi uyarınca yapacağı 
yeni bir ilânla alacaklıları, konkordato 
projesini müzakere etmek üzere toplanmaya 
davet eder. Toplantı günü ilândan en az on 
beş gün sonra olmak zorundadır.

Konkordato projesi; kaydedilmiş olan 
alacaklıların ve alacakların yarısını veya 
kaydedilmiş olan alacaklıların dörtte 
birini ve alacakların üçte ikisini, aşan 
bir çoğunluk tarafından imza edilmiş ise 
kabul edilmiş sayılır. Oylamada sadece 
konkordato projesinden etkilenen alacaklılar 
oy kullanabilir. Konkordatoya muvafakat 
etmeyen alacaklı borçtan birlikte sorumlu 
olanlara karşı bütün haklarını muhafaza 
eder. Konkordatoya muvafakat eden alacaklı 
da kendi haklarını, borçtan birlikte sorumlu 
olan kişilere ödeme mukabilinde devir teklif 
etmek ve onlara toplantıların günü ile yerini 
en az on gün önce haber vermek şartıyla bu 
hükümden yararlanır.

sözleşme, borçlunun konkordatoya 
başvurduğu gerekçesiyle sona erdirilemez. 

Borçlu, tarafı olduğu ve konkordatonun 
amacına ulaşmasını engelleyen sürekli 
borç ilişkilerini, komiserin uygun görüşü 
ve mahkemenin onayıyla herhangi bir 
zamanda sona erecek şekilde feshedebilir. 
Bu çerçevede ödenmesi gereken tazminat, 
konkordato projesine tabi olur. Hizmet 
sözleşmelerinin feshine ilişkin özel 
hükümler saklıdır.

Borçlu, komiserin nezareti altında 
işlerine devam edebilir. Şu kadar ki, 
mühlet kararı verirken veya mühlet içinde 
mahkeme, bazı işlemlerin geçerli olarak 
ancak komiserin izni ile yapılmasına veya 
borçlunun yerine komiserin işletmenin 
faaliyetini devam ettirmesine karar verebilir.

Borçlu, mahkemenin izni dışında mühlet 
kararından itibaren rehin tesis edemez, kefil 
olamaz, taşınmaz ve işletmenin devamlı 
tesisatını kısmen dahi olsa devredemez, 
takyit edemez ve ivazsız tasarruflarda 
bulunamaz. Aksi hâlde yapılan işlemler 
hükümsüzdür. Mahkeme bu işlemler 
hakkında karar vermeden önce komiserin 
ve alacaklılar kurulunun görüşünü almak 
zorundadır. Borçlu bu hükme yahut 
komiserin ihtarlarına aykırı davranırsa 
mahkeme, borçlunun malları üzerindeki 
tasarruf yetkisini kaldırabilir.

Komiser, görevlendirilmesini müteakip 
borçlunun mevcudunun bir defterini yapar ve 

ulaşamayacağı anlaşılıyorsa, borçlu, İcra 
ve İflas Kanunu’nun 297. maddesine aykırı 
davranır veya komiserin talimatlarına 
uymazsa, borca batık olduğu anlaşılan 
bir sermaye şirketi veya kooperatif, 
konkordato talebinden feragat ederse 
komiserin yazılı raporu üzerine mahkeme 
kesin mühleti kaldırarak konkordato 
talebinin reddine ve borçlunun iflâsına 
resen karar verir.

İflâsa tabi olmayan borçlu bakımından 
ise konkordatonun başarıya ulaşamayacağı 
anlaşılıyorsa, borçlu, İcra ve İflas 
Kanunu’nun 297. maddesine aykırı davranır 
veya komiserin talimatlarına uymazsa, 
komiserin yazılı raporu üzerine mahkeme 
kesin mühleti kaldırarak konkordato 
talebinin reddine resen karar verir.

Mühlet içinde borçlu aleyhine 
21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında 
Kanuna göre yapılan takipler de dahil 
olmak üzere hiçbir takip yapılamaz 
ve evvelce başlamış takipler durur, 
ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz kararları 
uygulanmaz, bir takip muamelesi 
ile kesilebilen zamanaşımı ve hak 
düşüren müddetler işlemez. Tasdik 
edilen konkordato projesi aksine 
hüküm içermediği takdirde kesin 
mühlet tarihinden itibaren rehinle 
temin edilmemiş her türlü alacağa faiz 
işlemesi durur.  Konkordato mühletinin 
verilmesinden önce, müstakbel bir 
alacağın devri sözleşmesi yapılmış ve 
devredilen alacak konkordato mühletinin 
verilmesinden sonra doğmuş ise, bu 
devir hükümsüzdür. Mühlet sırasında 
rehinle temin edilmiş alacaklar nedeniyle 
rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip 
başlatılabilir veya başlamış olan takiplere 
devam edilebilir ancak bu takip nedeniyle 
muhafaza tedbirleri alınamaz ve rehinli 
malın satışı gerçekleştirilemez.

Sözleşmenin karşı tarafının 
konkordato projesinden etkilenip 
etkilenmediğine bakılmaksızın, borçlunun 
taraf olduğu ve işletmesinin faaliyetinin 
devamı için önem arz eden sözleşmelerde 
yer alıp da borçlunun konkordato 
talebinde bulunmasının sözleşmeye 
aykırılık teşkil edeceğine, haklı fesih 
sebebi sayılacağına yahut borcu muaccel 
hâle getireceğine ilişkin hükümler, 
borçlunun konkordato yoluna başvurması 
durumunda uygulanmaz. Sözleşmede 
bu yönde bir hüküm bulunmasa dahi 
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Konkordato projesine 
göre borçları yeni 
bir itfa plânına 
bağlanan borçlulara 
ait olan teşvik 
belgelerinin süreleri 
ile ihracat taahhüt 
süreleri, geçici 
mühlet kararının 
verildiği tarihten 
konkordatonun 
bağlayıcı hâle geldiği 
tarihe kadar işlemez.

KONKORDATO PROJESİNİN 
TASDİKİ AŞAĞIDAKİ ŞARTLARIN 
GERÇEKLEŞMESİNE BAĞLIDIR:
a) Adi konkordatoda teklif edilen tutarın, 
borçlunun iflâsı hâlinde alacaklıların eline 
geçebilecek muhtemel miktardan fazla 
olacağının anlaşılması; malvarlığının terki 
suretiyle konkordatoda paraya çevirme 
hâlinde elde edilen hasılat veya üçüncü kişi 
tarafından teklif edilen tutarın iflâs yoluyla 
tasfiye hâlinde elde edilebilecek bedelden 
fazla olacağının anlaşılması.

b) Teklif edilen tutarın borçlunun 
kaynakları ile orantılı olması (bu kapsamda 
mahkeme, borçlunun beklenen haklarının 
dikkate alınıp alınmayacağını ve alınacaksa 
ne oranda dikkate alınacağını da takdir eder).

c) Konkordato projesinin İcra ve İflas 
Kanunu’nun 302. maddede öngörülen 
çoğunlukla kabul edilmiş bulunması 

d) İcra ve İflas Kanunu’nun 206. 
maddesinin birinci sırasındaki imtiyazlı 
alacaklıların alacaklarının tam olarak 
ödenmesinin ve mühlet içinde komiserin 
izniyle akdedilmiş borçların ifasının, alacaklı 
bundan açıkça vazgeçmedikçe yeterli 
teminata bağlanmış olması 

e) Konkordatonun tasdikinin gerektirdiği 
yargılama giderleri ile konkordatonun 
tasdiki durumunda alacaklılara ödenmesi 
kararlaştırılan para üzerinden alınması 
gereken harcın, tasdik kararından önce, 
borçlu tarafından mahkeme veznesine depo 
edilmiş olması.

Konkordatonun tasdiki kararında 
alacaklıların hangi ölçüde alacaklarından 
vazgeçtiği ve borçlunun borçlarını hangi 
takvim çerçevesinde ödeyeceği belirtilir. 
Kararda, tasdik edilen konkordatonun 
yerine getirilmesini sağlamak için gerekli 
gözetim, yönetim ve tasfiye tedbirlerini 
almakla görevli bir kayyım tayin edilebilir. 
Bu takdirde kayyım, borçlunun işletmesinin 
durumu ve proje uyarınca borçlarını 
ödeme kabiliyetini muhafaza edip etmediği 
konusunda iki ayda bir tasdik kararını veren 
mahkemeye rapor verir; alacaklılar bu 
raporu inceleyebilirler.

Konkordato tasdik edilmezse mahkeme 
konkordato talebinin reddine karar verir. 
Borçlunun iflâsa tabi şahıslardan olması 
ve doğrudan doğruya iflâs sebeplerinden 
birinin mevcut olması hâlinde mahkeme, 
borçlunun iflâsına resen karar verir.

Konkordato hakkında verilen karara 
karşı borçlu veya konkordato talep 
eden alacaklı, kararın tebliğinden; itiraz 

eden diğer alacaklılar ise tasdik kararının 
ilânından itibaren on gün içinde istinaf 
yoluna başvurabilir. Bölge adliye mahkemesi 
kararına karşı on gün içinde temyiz yoluna 
başvurulabilir. Alacakları itiraza uğramış olan 
alacaklılar, tasdik kararının ilânı tarihinden 
itibaren bir ay içinde dava açabilirler.

Konkordato, tasdik kararıyla bağlayıcı 
hâle gelir. Tasdik edilen konkordato 
projesinde konkordatonun, tasdik kararının 
kesinleşmesiyle bağlayıcı hâle geleceği de 
kararlaştırılabilir; bu takdirde mühletin 
etkileri, kanunda öngörülen istisnalar saklı 
kalmak kaydıyla konkordatonun bağlayıcı 
hâle geldiği tarihe kadar devam eder. 
Konkordatonun taraflar için bağlayıcı hâle 
gelmesi, geçici mühlet kararından önce 
başlatılmış takiplerde konulan ve henüz 
paraya çevrilmemiş olan hacizleri hükümden 
düşürür. Borçlu tarafından alacaklılardan 
birine konkordato projesinde öngörülenden 
fazla olarak yapılan vaatler hükümsüzdür.

Kendisine karşı konkordato projesi 
uyarınca ifada bulunulmayan her alacaklı 
konkordato uyarınca kazanmış olduğu 
yeni hakları muhafaza etmekle birlikte 
konkordatoyu tasdik eden mahkemeye 
başvurarak kendisi hakkında konkordatoyu 
feshettirebilir. Fesih talebi üzerine verilecek 
hükmün tebliğinden itibaren on gün içinde 
istinaf yoluna başvurulabilir. Bölge adliye 
mahkemesi kararına karşı tebliğ tarihinden 
itibaren on gün içinde temyiz yoluna 
başvurulabilir. Her alacaklı, kötü niyetle 
sakatlanmış konkordatonun feshini tasdik 
kararını vermiş olan mahkemeden isteyebilir.

Tasdik edilen konkordato projesi 
kapsamında; yapılacak işlemler, 492 sayılı 
Harçlar Kanununa tabi harçlardan; bu işlemler 
nedeniyle düzenlenecek kâğıtlar, damga 
vergisinden; alacaklılar tarafından her ne nam 
altında olursa olsun tahsil edilecek tutarlar, 
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu gereği 
ödenecek banka ve sigorta muameleleri 
vergisinden; borçluya kullandırılacak krediler, 
Kaynak Kullanımı Destekleme Fonundan 
istisna edilmiştir. Bu istisna hükümleri 
konkordato projesinde belirtilen işlemler 
bakımından borçlu ile proje kapsamındaki 
alacaklılara özgü olarak uygulanır. Üçüncü 
kişiler bu istisna hükümlerinden yararlanamaz.

Konkordato projesine göre borçları yeni bir 
itfa plânına bağlanan borçlulara ait olan teşvik 
belgelerinin süreleri ile ihracat taahhüt süreleri, 
geçici mühlet kararının verildiği tarihten 
konkordatonun bağlayıcı hâle geldiği tarihe 
kadar işlemez.
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE 
YENİ YAKLAŞIMLAR

bahsedilmektedir. İster çalışan ister 
yönetici olsun işyerinde ve sosyal 
çevrede kurallara uyarak çevreye 
örnek olmak, iş sağlığı ve güvenliği 
konusunda bilinci artırmak önemli hale 
gelmektedir. 

İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği 
uygulamalarının sadece İSG 
uzmanlarının sorumluluğu olduğu 
algısına son verilmeli, işverenler 
tüm çalışanlarının bu sorumlulukları 
benimsemesini sağlamalıdır. Bu 
yaklaşımla iş sağlığı ve güvenliği 
sistemi tüm çalışanların katkısı ile 
kurulduğunda, işyeri bağlılığı artarken 
sistemin işleyişi de daha verimli ve etkili 
sürdürülmektedir.

Birlemiş Milletler çatısı altında 
“Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” 
altına imza atan 193 ülke artık 
sorunların tek bir ülkenin sorunu 
olmadığını kabul etmiştir. 2030 yılına 
kadar konulan hedeflerle çözülmesi 
gereken sorunlar sadece bir ülkenin 
sorunu değil artık bireylerin tümünü 
ilgilendiren konular haline gelmiştir.  

Liderlik yaklaşımının işyerlerinde 
benimsenmesi, iş sağlığı ve güvenliğinin 
sadece uyulması zorunlu mevzuat 

silsilesi olarak görülmemesi artık 
gelecekteki model olacaktır. Bu 
modele uymak istemeyen işyerleri 
sadece kamu otoritesi tarafından 
değil çalışanları, çalışanlarının aileleri, 
tüketiciler ve kısacası toplumun tüm 
bireyleri tarafından güvenli, sağlıklı ve 
sürdürülebilirliğini sağlayan bir işyeri 
sağlanmasına yönelik zorlanacaktır.  

Son olarak, “Sürdürülebilirlik 
Kalkınma Hedefleri”  arasında yer 
alan “Nitelikli Eğitim” hedefine göre, 
2030’a kadar sürdürülebilir kalkınma 
ve sürdürülebilir yaşam tarzları için 
eğitim, insan hakları, toplumsal 
cinsiyet eşitliği, barış ve şiddete 
başvurmama kültürünün geliştirilmesi, 
dünya vatandaşlığı, kültürel çeşitliliğin 
ve kültürün sürdürülebilir kalkınmaya 
katkısının takdiri yoluyla bütün 
öğrenciler tarafından sürdürülebilir 
kalkınmanın ilerletilmesi için gereken 
bilgi ve becerinin kazanımının 
sağlanması beklenmektedir. 

Toplum bilincinin de bu yönde 
oluşturulacak eğitim politikaları ile de 
desteklenmesi ve sürdürülebilirliğinin 
sağlanması, amaca ulaşmadaki en 
dinamik etkenlerden biri olacaktır. 

SEÇIL UTKU ŞAHINTÜRK
KİPLAS Teknik İşler ve 
Eğitim Birimi Sorumlusu

Birlemiş Milletler çatısı 
altında “Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçları” 
altına imza atan 193 
ülke artık sorunların 
tek bir ülkenin sorunu 
olmadığını kabul etmiştir. 
2030 yılına kadar konulan 
hedeflerle çözülmesi 
gereken sorunlar sadece 
bir ülkenin sorunu değil 
artık bireylerin tümünü 
ilgilendiren konular 
haline gelmiştir.  

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, diğer bir deyişle Küresel Hedefler, yoksulluğu ortadan kaldırmak, 
gezegeni korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için atılan evrensel bir 
adımdır. Bu hedefler, Binyıl Kalkınma hedeflerinin üzerine inşa edilmiş olup, iklim değişikliği, ekonomik 
eşitsizlik, yenilikçilik, sürdürülebilir tüketim, barış ve adalet gibi yeni alanları da içermektedir.

015 yılı Birleşmiş 
Milletler Zirvesi’nde 
193 ülke tarafından 17 
“Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefi” kabul edildi 

ve sürdürülebilirlik uluslararası iş 
birliğine yönelik bugünün lider küresel 
çerçevesinin temeli haline getirildi.  

Bu amaçlar, 2030 yılına 
kadar dünyada yoksulluğun tüm 
boyutlarıyla ortadan kaldırılması ve 
insanlığın ortak refahının sağlanması 
için kabul edildi. 

17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 
için 169 temel hedef belirlendi. 
Bunlar sadece Birleşmiş Milletler veya 
genel toplumun ülke imzacılarıyla 
sınırlı değil, evrensel olarak her şirket, 
düzenleyici, yatırımcı ve çalışanı 
ilgilendirmektedir. 

Bu amaçlardan “Sağlıklı Bireyler”, 
“İnsana Yakışır İş ve Ekonomik 
Büyüme” ve “İklim Eylemi” başlıkları 
altında 2030 yılına kadar ulaşılmak 
istenen “iş sağlığı ve güvenliğine” 
yönelik global hedefler de 
belirlenmiştir. 

Bu hedefler: 
Hedef 3.4: 2030 yılına kadar işle 

ilgili bulaşıcı olmayan hastalıklardan 
ve zihinsel sağlıktan kaynaklanan 
ölümleri azaltmak 

Hedef 3.9: 2030 yılına kadar 
zararlı kimyasallardan, hava, su ve 
toprak kirliliğinden kaynaklanan 
hastalıkların ve ölümlerin azaltılması,

Hedef 3.8: Çalışanların finansal 
koruma ve genel sağlık hizmetleri ile 
evrensel sağlık hizmetlerine erişimi 
ve meslek hastalıklarının kontrolü ile 
kabul edilebilir seviyeye çekilmesi, 

Hedef 8.8: Çalışanların tüm 

haklarının korunması ve çalışanlar 
için güvenli çalışma ortamlarının 
geliştirilmesi,

13.Amaç Iklim Eylemi: 
İklim değişikliğine uyum ve 
azaltma önlemleriyle çalışan 
sağlığının korunması, şeklinde 
örneklendirilebilir. 

Bulunduğumuz çağda 
yaşadığımız dünyanın sorunları 
ortak ele alınmakta ve bu yolda 
tüm ülkeler hedeflere katkıda 
bulunmak üzere ulusal eylem planları 
oluşturmaktadır. Ülke liderleri bu 
eylem planlarının altına imza atarken 
hedeflere ulaşmada sürdürülen 
aksiyonlar, tüm bireyler tarafından 
üstlenilmektedir.

Benzer gelişmeler iş sağlığı 
ve güvenliği alanında da 
yaşanmaktadır. İşyerleri ister bir 
standarda bağlı olsun ister olmasın, 
işyerinde uygulanan iş sağlığı ve 
güvenliği sisteminin şartlarını tüm 
çalışanları ile oluşturma yaklaşımı 
benimsenmeye başlanmıştır. 

Artık hem çalışan sağlığı hem de 
çevre sağlığı ile ilgili alınan bu küresel 
önlemler beraberinde çeşitlenen 
ve gelişen endüstri, yönetim ve 
insan ile iş sağlığı ve güvenliği 
beklentileri de değişmeye başlamıştır. 
Değişikliklerden belki de en önemlisi, 
aslında iş sağlığı ve güvenliğinin 
doğasında var olduğu halde artık 
OHSAS 18001 yönetim sisteminin 
yerini ISO 45001’e bırakmasıyla 
birlikte resmiyete dönüşen “liderlik 
yaklaşımı”dır. 

Liderlik yaklaşımında işveren, 
yönetici, koordinatör, genel 
müdür olmaktan değil, iş sağlığı 
ve güvenliğinde örnek olmaktan 
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sunacak olan kuantum bilgisayarlar; 
imkansız gibi duran hastalıkları yenmede, 
küresel finans piyasalarını iyileştirmede, 
trafiği azaltmada ve hatta iklim değişikliği 
ile mücadele gibi pek çok sorunu 
çözmemizde yardımcı olacak.

KUANTUM BILGISAYARLARININ 
EN FAZLA ETKILEYECEĞI 
ALANLARDAN BIRI DE KIMYA 
Kuantum hesaplamanın en etkili 
olacağı alanlardan bir tanesi de 
kimya olacak. Klasik bilgisayarların 
taklit etmekte zorlandığı bazı tepkiler 
bulunuyor. Kimyacılar, kuantum 
bilgisayarlarının bu kuantum 
fenomenlerini modellemede etkili 
olacağını umuyorlar. Bu sebeple de bu yeni 
teknolojiyi hem lehine kullanmak isteyen 
hem de satış alanına dönüştürmek isteyen 
firma sayısı her geçen gün artıyor.

Kuantum kimya ile bilgisayarlar alanında 
çalışmalar yapan en önemli firmalardan 
biri Zapata Computer. Firmanın kurucusu 
ise Harvar’da akademisyenlik yapan teorik 
kimyacı Alan Aspuru-Guzik. Firma, DARPA, 
IBM ve Google gibi bilişim ve teknoloji 
alanında öncü kurumlardan tecrübeli 
kişilerin bir araya gelmesi ile kurulmuş. 
Guzik, küçük moleküllerin önümüzdeki 20 
sene içinde modellenebileceğini söylüyor 
ve bu alana olan yatırım da her geçen gün 
artacağını ekliyor. 

Bugün dünyada tüketilen toplam 
enerjinin yüzde 1’inden fazlası azot bazlı 
gübreleme sentezlenmesine harcanıyor ve 
bu alanda sağlanacak verimlilik artışının 
sağlayacağı mali girdi hem firmalar adına 
hem de insanlık adına değerli faydalar 
sunacak. Ancak firmaları rekabete 
sürükleyen asıl mesele ise kuantum kimya 
algoritmalarının ölçeklenebilir olduğunun 
düşünülmesi. Bunun için gerekli olansa 
kuantum bilgisayarlar. 

Diğer yandan yüksek teknolojili 
kimya simülasyonlarının sağlayabileceği 
artılar ortaya yeni ürünler koymakla 
kalmayacak, kimyasal üretim süreçlerinin 
de güçlendirilmesini ve yeni solvent ile 
katalizörlerin ortaya çıkmasını sağlayacak. 

Tüm bu sonuçların ortaya çıkması 
için Alman BASF (60 milyar Euro), Japon 
JSR (4 milyar Euro), Amerikan ExxonMobil 
(247 milyar dolar) yatırımlarına ve Ar-Ge 
çalışmalarına sürekli yenilerini ekliyorlar. 
Her biri kendi alanlarında geliştirmek 
istedikleri sentetik kimyasallar için 

ilgisayarlara kuantum sistemi 
tam olarak uygulandığında 
dünya dramatik bir 
gelişmenin eşiğine gelecek. 
Kuantum hesaplama, atom ve 

atom altı düzeyindeki enerji ve maddenin 
yapısını açıklayan kuantum teorisi 
ilkelerine dayanan yeni nesil bir teknoloji. 
Günümüzün hızla gelişen ve artan veri 
akışı içerisinde klasik bilgisayarların sınırlı 
kalması, bu ürünleri gelecek için verileri tek 
tek değerlendiren hesap makineleri olarak 
nitelendirilecek. Kuantum bilgisayarlar 
ise katlanarak ölçeklenebilir ve son 
derece paralel hesaplama yapabilme 
özelliğine sahipler. Geleneksel ve kuantum 
bilgisayarlar arasındaki farkı, şöyle 
hayal edebilirsiniz: Şu an kullanmakta 
olduğumuz bilgisayarlar bir kütüphanedeki 
her kitabı doğrusal bir şekilde okurken, 

kuantum çalışmalarını genişletiyorlar. 

KUANTUMA YATIRIMLAR ARTIYOR
Bugün, kuantum hesaplama henüz 
işin başında ve 20. yüzyıl fiziğindeki 
zihin bükme konseptlerinden bazılarını 
içeriyor. Fakat kuantum bilgisayarların 
kullanıma girip, kendisinden beklenen 
boyuta ulaşabilmesi için fiziğin de 
sınırlarının aşılması gerekiyor. Çünkü 
bu bilgisayarlara ulaşabilmek için 
kuantum fiziği alanında aşamalar 
kaydedilmesi gerekiyor. Yeni jenerasyon 
bu bilgisayarların çalışması için uzaydan 
250 kat daha soğuk bir ortama ihtiyaç 
duyuluyor. Bu da 20 milikevin derece ve 
süper iletkenlerin kullanımını gerektiriyor. 

Henüz çok fazla aşama kat edilmesi 
gerekse de hedefe varmak adına 
çalışmalar çok hızlı devam ediyor. 
Devletler, start-up firmaları, üniversiteler 
ve dev teknoloji markaları bu alanda 
yatırım ve patent başvuruları yapmaya 
başladılar. Gidişat ise küresel rakamların 
her geçen gün artacağını gösteriyor. 
Önde gelen teknoloji devlerinden Google, 
Sony, Intel, IBM ve yine NASA ilk kuantum 
bilgisayarların inşası için çalışmalarını 

kuantum bir bilgisayar, tüm kitapları aynı 
anda okuyabilir. Yeni nesil bu bilgisayarlar, 
teorik olarak aynı anda milyonlarca 
hesaplama üzerinde çalışabilir.

Temel düzeyde kuantum bir bilgisayar, 
bilgiyi temelde farklı şekilde değiştirme 
imkanı sunar ve bu teknoloji tam olgunluğa 
eriştiğinde, matematik problemleri şu 
anda olduğundan daha hızlı çözülmekle 
kalmayacak, birkaç 10 yıl içinde insanlığın, 
dünyayı daha derinlemesine kavramasına 
yardımcı olacak sorunları da derinlemesine 
ele almasını sağlayacak. 

Kuantum teknolojisi şu an için hâlâ 
gelişme aşaması içinde olsa da gelecekte 
yerleşeceği nokta, işletmeler için şimdiden 
potansiyel uygulamalara yönelik 
sistemleri takip edip, bunları anlamaya 
çalışmanın ve herhangi bir güvenlik 
çıkarımını göz önünde bulundurmanın 
tam zamanı olduğu anlamını taşıyor. En 
uzun vade olarak 2022 yılına kadar keşif 
aşamasında kalması beklenen kuantum 
algoritmalarının işletmeler için en yararlı 
teknoloji olacağı konunun uzmanları 
tarafından kabul görmeye başladı. 

Enerji, finans, sağlık, havacılık ve 
savunma sanayii gibi çok çeşitli alanda 
yaşanan zorluklara kolay çözümler 
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Kimya firmalarını, kuantum alanında rekabete sürükleyen en 
önemli meselelerin başında, kuantum kimya algoritmalarının 
ölçeklenebilir olduğunun düşünülmesi.  kimya simülasyonlarının 
sağlayabileceği artılar, kimyasal üretim süreçlerinin 
güçlendirilmesini ve yeni solvent ile katalizörlerin ortaya 
çıkmasını sağlayacak. 

21. YÜZYIL'DA KUANTUM 
BİLGİSAYARLARIN KİMYA 

SEKTÖRÜNDEKİ ROLÜ NE OLACAK?

Bilgi işlem teknolojisi ile kuantum fiziğini bir araya getiren 
“kuantum bilgisayarlar”, 21. yüzyılın teknolojisi olarak 
gösteriliyor. Dünyayı evrimsel bir gelişmenin eşiğine taşıyacak 
olan bu yeni nesil “uzay yarışı”nın en fazla etkileceği 
alanlardan biri de kimya olacak. Kimyacılar, kuantum 
bilgisayarların, klasik bilgisayarların taklit etmekte zorlandığı 
tepkimeleri modellemede kolaylık sağlayacağını belirtiyor.

devam ettiriyor. Google, 2017 yılında 9 Qbit 
işlemcisini tanıtmıştı. IBM ise aynı yıl, 17 
Qbit işlemcili platformu ile bilim dünyasını 
heyecanlandırmayı başarmıştı. Bu iki dev 
arasında geçen kuantum yarışına son 
olarak Intel de dahil olup 17 Qbit kapasiteli 
işlemcisini duyurmuştu.

Ancak bu bitler şu an için çok 
yetersiz. Çünkü dünya potansiyelini 
karşılayabilmek için en az 49-50 Qbit 
kapasiteli bilgisayarlara ihtiyaç var. Bu 
amaçla, 50 Qbitlik dönüm noktasının 
aşılması anlamında birtakım yaklaşımlar 
bulunuyor. Google ve IBM, -273,15 santigrat 
dereceye soğutulmuş süper iletken 
tellerden akan akımlar olarak Qbitleri 
temsil ederek kuantum bir bilgisayar 
geliştirmeyi amaçlıyor. Bu yaklaşımın 
faydası, bu süper iletken tellerin veya 
devrelerin, silikondan inşa edilebiliyor 
olması.  Bu da uzun süreli bir deneyim 
avantajı sunuyor. Microsoft’un önderlik 
ettiği ikinci yaklaşım ise, bir vakum 
odasında, lazerler tarafından manipüle 
edilen sıkışmış iyonları içeriyor. Salınım 
yükleri, kuantum bilgisayar işlevi görüyor 
ve bu da kuantum bilgisayarının verilerini 
işlemek için kullanılıyor.
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İnsan için
değer

Ülkemizin ilk ve köklü
ilaç şirketi olarak, 100 yılı

aşkın süredir hep yenileniyor;
insan için değer üretmeye

devam ediyoruz.
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