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Kimya sektörü, koronavirüs tedavisi için fazla mesaide



Sıra dışı bir gündem ile başladık 
yeni yıla. Aralık 2019’da Çin’de 
başlayan ve kısa sürede Avrupa 
ve Amerika’ya kadar yayılarak 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi 
ilan edilen Covid-19 (koronavirüs), küresel 
bir ekonomik krize neden oldu. Küresel 
ticaret azaldı, dünya borsaları ciddi düşüşler 
yaşadı, petrolün varil fiyatı 28 dolara kadar 
geriledi. Üç ay içinde binlerce insanın 
ölümüne neden olan salgınla mücadele 
noktasında devletler hem finansal hem de 
bilimsel anlamda seferberlik ilan etti. 

Pek çok ülkede sağlık sistemlerinin 
yetersiz kaldığını gözlemlediğimiz 
bugünlerde koronavirüse karşı en etkili 
önlemin ellerimizi sabunla yıkamak gibi 
son derece basit eylem olması bizlere bir 
kez daha kimyanın insan hayatı ve ticaretin 
sürdürülebilir olması için ne kadar önemli 
olduğunu fark ettirdi. Koronavirüse karşı 
kullanılacak aşı ve hastaların tedavi edilmesi 
için gereken ilaçlar da laboratuvarlarda 
kimyanın desteği ile araştırılıyor. Kimya 
bilime ve böylece hayata destek olmaya 
devam ediyor. 

Yaşanan gelişmeler ışığında şunu 
rahatlıkla söylemek mümkün. Artık hiçbir 
şey eskisi gibi olmayacak. Koronavirüsün 
etkileri ve bunlardan elde edeceğimiz 
tecrübeler siyasi, ekonomik ve toplumsal 
alanda pek çok dengeyi değiştirecek. 
Şüphesiz ki çalışma hayatı da bundan 
nasibini alacak. Bu anlamda kimya 
sanayisine bakışta da bir farkındalık 
yaratmak gerektiğine inanıyorum. İnsanların 
ve devlet yöneticilerinin kimya sanayisine 
karşı olumsuz algısının değiştirilmesi için, 
bu günlerin bir dönüm noktası olabileceğine 
inanıyorum.

Küresel ticaretin durma noktasına geldiği 
bir dönemde devletimizin sektörümüzü ve 
ihracatçılarımızı koruyacak adımlar atmasını 
çok değerli buluyoruz. Cumhurbaşkanımız 
tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar 
Kalkanı paketinin iş dünyamız üzerinde 
önemli ölçüde rahatlama yaratacağını 
düşünüyoruz. Açıklanan paketle, pek çok 
sektörün vergi ve prim ödemeleri altı ay 

ertelenirken, iki aylık telafi çalışma süresi 
dört aya çıkartıldı, kısa çalışma ödeneğinden 
faydalanma süreçleri kolaylaştırıldı, 
finansman desteği sağlanacağı açıklandı 
ve çeşitli vergilerde indirime gidileceği 
bildirildi. Kimya sektörünün tüm sektörlere 
girdi sağlayan stratejik bir sektör olarak 
daha fazla desteklenmesi gerektiğini 
düşünüyoruz. Benzer destek ve tedbirlerin, 
ülke olarak küresel krizi atlatmamızın 
yanında, küresel rekabette de elimizi 
güçlendireceğine inanıyoruz.

Salgın nedeniyle ülkemizin tüm 
kurumlarının birlikte yürüttüğü bu topyekûn 
mücadelede, çatı örgütümüz Türkiye 
İşveren Sendikaları Konfederasyonu ve 
TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon 
Vakfı, Mart ayında Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde "Biz 
Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlatılan 
Milli Dayanışma Kampanyası’na 20 milyon 
TL’lik bağış yaparak üzerine düşen görevi 
yerine getirmiş bulunuyor. Ayrıca, TİSK 
Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı TİSK 
çatısı altındaki KİPLAS’ın da aralarında 
bulunduğu İşveren Sendikalarına üye 12 
bin işyerinde, çalışanlara 3 milyon adet 
maske ve 100 bin ton dezenfektan bağışında 
bulundu. TİSK’e ve TİSK Mikrocerrahi ve 
Rekonstrüksiyon Vakfına katkılarından 
dolayı teşekkür ediyoruz.

Diğer yandan, Türkiye İhracatçılar 
Meclisi’nin (TİM) başlattığı, “Bugüne kadar 
ihracatımız için ürettik. Şimdi sağlığımız 
için üretiyoruz” seferberliği kapsamında; 
1 milyon adet tıbbi maske ve 100 bin litre 
dezenfektan üretilerek Sağlık Bakanlığı’na 
teslim edilecek olmasını da çok değerli bir 
hamle olarak görüyoruz.

İnanıyorum ki ülkemiz her seferinde 
olduğu gibi birlik ve beraberlik içinde 
bu zor günlerin üstesinden gelecek. Bu 
noktada salgının yayılmasını engellemek ve 
sağlığımızı korumak için müthiş bir özveriyle 
mücadele eden tüm sağlık çalışanlarına 
teşekkür etmeyi bir vazife sayıyorum. Ülkece 
bu günleri atlatacak ve daha güzel günlerde 
bir arada hayatımıza devam edeceğiz.

Hepinize sağlıklı günler dilerim.
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KİPLAS ile TİSK,  
Mikrocerrahi ve 
Rekonstrüksiyon Vakfı 
iş birliğiyle “Uzuv 
Kayıplı İş Kazalarına 
ve Kimyasal 
Yanıklara Yönelik 
Bilinçlendirmenin 
Artırılması” konulu 
seminer düzenledi. 

KİPLAS’ın iş sağlığı ve güvenliği alanında yürüttüğü en etkili faaliyetlerden biri olan “3. Göz 
Bağımsız İSG Denetimleri” kapsamında GEBKİM ziyaretleri 2020 yılı boyunca da devam edecek.

KİPLAS’ın üyelerine ücretsiz olarak verdiği eğitimler kapsamında 7 Kasım 2019 tarihinde 
aralarında yöneticilerin de olduğu Petlas Lastik San. ve Tic. A.Ş. çalışanlarına bir eğitim verildi.

KİPLAS'TA MİKROCERRAHİ SEMİNERİ DÜZENLENDİ

GEBKİM DENETİMLERİ DEVAM EDİYOR

KİPLAS, PETLAS'TA EĞİTİM DÜZENLEDİ

BETEK BOYA VE ALFA KİMYA’YA DENETİM ZİYARETİ

2020’NİN İLK ÇEYREĞİNDE 5 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ BAĞITLANDI

KİPLAS ile TİSK Mikrocerrahi ve 
Rekonstrüksiyon Vakfı arasındaki iş birliği 
faaliyetleri kapsamında “Uzuv Kayıplı İş 
Kazaları ve Kimyasal Yanıklara Yönelik 
Bilinçlendirmenin Artırılması” semineri 
19 Kasım 2019 tarihinde KİPLAS Genel 
Merkezinde gerçekleştirildi. Tüm gün süren 
seminerde, iş sağlığı ve güvenliğine dair 
uzman konuklar geniş bir sunum yaptı. 
Seminerin öğleden sonraki bölümünde 
İSG Forum Tiyatro etkinliği gerçekleştirildi. 
Seminerin ikinci bölümünde Plastik 
Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı 
Prof. Dr. Adnan Uzunismail, “Kimyevi 
Madde Yanıklarında İlk Yardım ve Cerrahi 

Tedavi’’ başlıklı sunum yaptı. Seminerin 
son konuşmacısı olan El Cerrahisi Uzmanı 
Prof. Dr. Türker Özkan ise, “Uzuv Kopmalı 
İş Kazlarında İlk Yardım ve Cerrahi Tedavi” 
başlıklı sunumunda, TİSK Mikrocerrahi ve 
Rekonstrüksiyon Vakfı’nın tarihçesi ile ilgili 
bilgiler verdi. 

İŞ GÜVENLİĞİNİN ÖNEMİ VURGULANDI
Öğleden sonraki bölümde, “İş Sağlığı 
ve Güvenliği Forum Tiyatro” etkinliği 
yapıldı. “Bize Bi’şey Olmaz Abi” adıyla 
gerçekleştirilen tiyatro oyununda, 
çalışanların İSG farkındalık düzeylerini 
artırmak ve iş sağlığı ve güvenliğinin 
önemine dikkat çekmek üzere hazırlanan 
senaryo uyarınca çalışanların işyeri 
ortamında sergiledikleri hata ve 
ihmallere dair davranışlar sahnede 
canlandırıldı. Oyun, seyircilerin de 
interaktif katılımıyla iş kazasına 
neden olan konular üzerinde yapılan 
tartışmanın ardından sona erdi.

Etkinliğin kapanış konuşmasını yapan, 
KİPLAS Genel Sekreter Yardımcısı Av. Z. 
Ulaş Yıldız, KİPLAS’ın İSG faaliyetlerine 
vurgu yaparak ilki gerçekleştirilen 
etkinliğin devamının geleceğini ifade etti. 
Yıldız, konuşmacılara verdikleri kıymetli 
bilgilerden, izleyicilere ise ilgileri dolayısıyla 
teşekkürlerini sundu. 

KİPLAS Hukuk ve Toplu İş Sözleşmesi 
Birimi'nden Avukat Gönül Akgün Koyuncu 
tarafından Petlas yöneticileri ve çalışanlarına 
verilen eğitimde toplu iş sözleşmesi ve iş hukuku 
doğrultusunda iş akdinin feshinde yöneticilerin 
dikkat etmesi gereken hususlar hakkında bilgi 
aktarıldı. KİPLAS tarafından verilen eğitime 
müdürler, departman yöneticileri, şefler, 
formenler, İSG uzmanları ve teknisyenler katıldı.

KİPLAS’ın üyelerine ücretsiz olarak sunduğu 
“3. Göz Bağımsız İSG Denetimleri” devam 
ediyor. İş sağlığı ve güvenliği kültürünün 
geliştirilmesi, uygulamada yaşanan sıkıntılara 
çözüm yolu bulunması ve iş kazaları ile 
meslek hastalıklarının önlenmesi amacıyla 
yapılan “3. Göz Bağımsız İSG Denetimleri” 
kapsamında, KİPLAS üyelerinden Betek Boya 
ve Alfa Kimya’ya saha ziyareti gerçekleştirildi. 
KİPLAS Teknik İşler ve Eğitim Birimi, Betek 
Boya’ya 20-21 Kasım 2019 tarihlerinde 
iş sağlığı ve güvenliğine yönelik saha 
denetimi ziyaretinde bulundu. Denetim 
programı, açılış toplantısının ardından 

ilgili dökümanların kontrolü ile devam etti. 
Bağımsız saha denetiminin 21 Kasım’daki 
ikinci gününde, KİPLAS Teknik İşler ve Eğitim 
Birimi ekibi ve Betek Boya ekibinin katılımıyla 
işletme sahası ve faaliyetleri ile ilgili tespitler 
ve öneriler çalışması yapılmasının ardından 
kapanış toplantısı ile denetim programı 
tamamlandı. KİPLAS Teknik İşler ve Eğitim 
Birimi, Tuzla’da bulunan Birlik Organize 
Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikasında alkid 
reçine üretimi yapan Alfa Kimya’ya 12-13 
Şubat 2020 tarihleri arasında iş sağlığı ve 
güvenliğine yönelik bağımsız saha denetimi 
ziyaretinde bulundu.

KİPLAS 2019'un ardından, 2020'de de Toplu 
İş Sözleşmesi dönemine girdi. KİPLAS Genel 
Sekreteri Av. Saadet Ceylan liderliğinde; 
Genel Sekreter Yardımcısı Av. Z. Ulaş Yıldız, 
Av. Cem Beşerler, Av. Gönül Akgün Koyuncu, 
Av. Ozan Aydın ve Çalışma Ekonomisi ve 
Endüstri İlişkileri Uzmanı Onur Gözütok’tan 
oluşan bir ekiple yürütülen toplu sözleşme 
süreçleri sonucu 2020’nin ilk çeyreğinde 
beş toplu iş sözleşmesi bağıtlandı. Yılbaşı 
yürürlük tarihli Sumitomo Rubber Ako 
Lastik San. ve Tic. A.Ş. işyerine ait toplu iş 
sözleşmesi Ocak'ta, Pfizer İlaçları Ltd. Şti. 
işyerine ait toplu iş sözleşmesi Şubat'ta ve 
Mutlu Akü ve Malzemeleri San. A.Ş., Mutlu 
Plastik ve Ambalaj Sanayii Ticaret A.Ş. ve 
Pharmavision San. ve Tic. A.Ş.  işyerlerine ait 
toplu iş sözleşmeleri ise Mart'ta bağıtlandı.

"3. Göz Bağımsız İş Sağlığı ve Güvenliği 
Denetimleri" çerçevesinde KİPLAS Teknik 
İşler ve Eğitim Birimi Ekibi tarafından 
GEBKİM Organize Sanayi Bölgesinde 
faaliyet gösteren kimya firmaları ile henüz 
inşaat aşamasında olan işletmelere 
yönelik denetimler bu dönemde de yoğun 
biçimde devam etti. İş sağlığı ve güvenliği 
kültürünün geliştirilmesi, uygulamada 
yaşanan sıkıntılara çözüm yolu bulunması 
ve iş kazaları ile meslek hastalıklarının 
önlenmesi amacıyla, talep eden kuruluş ve 
Organize Sanayi Bölgelerine sunulan “3. Göz 
Bağımsız İSG Denetimleri’’ hizmeti, KİPLAS 
İktisadi İşletmesi çatısı altında yürütülüyor. 
Bu dönemde GEBKİM’e yapılan denetimler 

kapsamında son beş ay içerisinde Ekim 
2019’da dokuz, Kasım 2019’da sekiz, Aralık 
2019’da sekiz, Ocak 2020’de sekiz ve Şubat 
2020’de sekiz olmak üzere toplamda 41 
işyerine denetim ziyareti yapıldı. KİPLAS, 
Saha Denetimleri kapsamında 6331 sayılı 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili 
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.
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SALGIN NEDENİYLE DEVLETLERDEN 
EKONOMİYE CAN SUYU

Koronavirüs salgınının yayıldığı hemen her ülkede ekonomi, neredeyse 
durma noktasına geldi. Virüsün yarattığı tahribat büyük. Ekonomideki 
zararı azaltmak amacıyla pek çok hükümet toplamda trilyonlarca euro 
değerinde finansal teşvik programları hazırladı. 

milyar dolar, İngiltere 412 milyar dolar 
ve Türkiye 15 milyar dolar bütçe ayırmış 
durumda. Ülkelerin verdiği teşvikler 
ise havayolu şirketlerine destek, vergi 
indirimi, işten çıkarmaların önlenmesi için 
tazminat ödemesi, kamu yatırımlarının 
arttırılması, doğalgaz ve elektrik faturaları 
ile kiraların ertelenmesi gibi konuları 
kapsıyor.

Türkiye’de ise Sağlık Bakanlığı 
Koronavirüs Bilim Kurulu’nun çalışmaları 
topluma güven veriyor. Devletin 100 
milyar lira (15 milyar dolar) değerinde 
teşvik paketi açıkladı.  Pakette yer 
alan önlemlere göre perakende, AVM, 
otomotiv, lojistik gibi sektörlerin 
muhtasar, KDV, SGK primleri altışar ay 
ertelendi. İç havayolu taşımacılığında üç 
ay süreyle KDV oranı yüzde 18’den yüzde 
1’e indirildi. 

DÜNYA BORSALARI VİRUS ETKİSİNDEN 
KURTULAMIYOR
Koronavirüs salgını, Suudi Arabistan 
ile Rusya arasındaki petrol fiyatı 
savaşı, dünya genelinde yatırımcıların 
paniğe kapılmasına neden olarak 
uluslararası piyasalarda mart ayında 
2008 krizinden bu yana görülen en sert 
satış dalgasını da beraberinde getirdi. 
Hükümetler ve merkez bankaları da zor 
günler geçiren dünya borsalarındaki 
kayıplara engel olamıyor. Zararın trilyon 
dolarları bulduğunu söyleyebiliriz. 
Yatırımcıların “güvenli liman” arayışıyla 
devlet tahvillerine olan talebi artarken, 
tahvil faizleri de tarihin en düşük 
seviyelerine geriledi. ABD’deki tahvil 
getirilerinin tarihte ilk kez sıfırın altına 
düşebileceği tahmini yapılırken, 
uluslararası derecelendirme kuruluşu 
Moody’s, ABD’de resesyon olasılığının şu 
anda yüzde 50’nin üzerinde olduğunu 
hesapladı. 

Ocak ayında 64 dolara kadar çıkan 
brent petrolün varili, 15 Nisan itibariyle 
30 dolar. Yıl sonu tahmini ise 41 dolar 
civarı. Petrol fiyatlarındaki bu sert düşüş, 
Ocak 1991’de Birinci Körfez Savaşı’nın 
başlangıcında yaşanan azalıştan sonraki 
en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti. 
 
YILIN İKİNCİ YARISI TOPARLANMA 
BAŞLIYOR 
Uluslararası derecelendirme kuruluşu 
Fitch, ülkelerin aldığı tedbirlerin 

EKONOMİ

2020’nin ikinci yarısında toparlanmaya 
yardımcı olacağını belirtti. Açıklamada, 
Çin ekonomisindeki şokun çok ciddi 
olduğuna işaret edilerek, ülkenin 
gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYH) bu 
yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe 
göre yüzde 5’in üzerinde, yıllık bazda 
ise yüzde 1 düşmesinin muhtemel 
olduğu aktarıldı. Çin’deki vakaların çok 
keskin şekilde düştüğünün belirtildiği 
açıklamada, bu durumun yılın ikinci 
çeyreğinde belirgin bir ekonomik 
toparlanmaya imkân sağlayacağı ifade 
edildi. Ayrıca, tedarik zincirindeki 
aksamalar ve Çin ürünlerine olan talebin 
azalmasının etkilerinin özellikle Asya’nın 
geri kalanı ve euro bölgesinde derin bir 
şekilde hissedilmeye devam edeceği 
ifade edildi. 

BÜYÜK EKONOMİLERDE DURMA RİSKİ 
Çin dışında hızla yayılan virüs seyahat, 
havacılık ve turizm sektörlerinde de 
keskin düşüşlere neden oldu. Birçok 
fuar ve etkinliğin iptal olması İtalya, 
İspanya ve Fransa gibi ülkelerin 
GSYH’lerinde gelecek aylarda büyük 
ölçüde düşüşe sebep olacak. Analistler, 
Çin ekonomisinde yılın ikinci çeyreğinden 
itibaren toparlanma beklenmesine 
rağmen büyüme performansının bu yıl 
yüzde 3,7 düşeceğine işaret ederken, 
İtalya ve İspanya GSYH’lerinin ise sırasıyla 
yüzde 2 ve yüzde 1 düşmesinin beklendiği 
konuşuluyor. 

VİRÜS SONRASI KÜRESEL EKONOMİ 
Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları 
Vakfı (SETA) salgın sonrası küresel 
ekonomik yapıyla ilgili farklı boyutlarda 
dramatik değişimler yaşanmasının söz 
konusu olabileceğini açıkladı. Buna 
göre; küresel tedarik zincirleri “dünyanın 
fabrikası” olarak anılan Çin başta olmak 
üzere Doğu Asya ülkelerinden diğer 
bölgelere doğru kayabilir. Gelişmiş Batılı 
ülkelerde artan korumacı önlemler ve 
küreselleşme karşıtlığının bir yansıması 
olarak Amerikan ve Avrupa menşeli bazı 
çok uluslu şirketler, fabrikalarını kendi 
ülkelerine çekebilirler. Virüs çalışma 
koşullarında da ciddi değişimlerin önünü 
açabilir. Yeni nesil teknolojiler sayesinde 
esnek çalışma saatleri ve evden çalışma 
modelleri daha hızlı şekilde yaygınlık 
kazanabilir.

Koronavirüs salgını dünya 
ekonomilerini sallamaya devam 
ediyor. Uluslararası kuruluşların 
ekonomik büyüme oranlarını 

geriye çektiği, dünyada borçluluk 
düzeyinin ciddi risk oluşturduğu, petrol 
fiyatlarının çakıldığı bir dönemde salgın 
da küresel hale geldi. Uzmanlara göre 
salgın ile birleşen dünya ekonomisindeki 
krizin geçmişte bir örneği yok ve 
salgının etkileri dünya ekonomisinde 
kalıcı hasarlar bırakacak. Bu bağlamda 
uluslararası kredi derecelendirme 
kuruluşu Fitch Ratings ve Ekonomik 
Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) 
gibi kuruluşlar da salgın krizinin küresel 
büyümeyi olumsuz etkilediğini açıkladı. 

KÜRESEL BÜYÜME TAHMİNİNDE DÜŞÜŞ 
İki kuruluş da, temel küresel büyüme 
tahminini neredeyse yarı yarıya düşürdü 
ve yüzde 2,5’ten yüzde 1,3’e indirdiğini 
açıkladı. 2019’da 86,6 trilyon dolar 
büyüklüğe sahip küresel ekonomide, 
büyümenin yarı yarıya düşmesi demek, 
1,2 trilyon dolar kayıp anlamına geliyor. 
Hükümetleri “hızlı ve güçlü” bir şekilde 
ekonomik ve sağlık alanında adım atmaya 
çağıran OECD, piyasalarda güvenin 
yeniden tesisi için destekleyici para ve 
maliye politikaları uygulanmasını önerdi.

TÜRKİYE’NİN SALGINLA İMTİHANI
Birçok ülke ekonomi üzerinde yaratacağı 
tahribatı mümkün olduğunca asgari 
düzeyde tutmak için genişletici maliye 
politikası paketleri açıklamaya başladı. 
Mesela ABD yönetimi, 2,2 trilyon dolarlık 
ekonomik teşvik paketini onayladı. 
Salgının Çin’den sonra etkilediği ikinci 
ülke olan İtalya’da 27 milyar dolar 
değerinde bir paket açıkladı. Almanya 614 

Virüs sonrası yeni nesil 
teknolojiler sayesinde daha 
kolay hale gelen esnek 
çalışma saatleri ve evden 
çalışma modelleri daha hızlı 
şekilde yaygınlık kazanabilir.

320
MILYAR DOLAR 

Yılın ilk çeyreğinde küresel 
ticaretteki kayıpların tahmini

125
MILYAR DOLAR 

Turizm sektöründe 
küresel çapta öngörülen kayıp

%1,3 
Küresel büyüme tahmini
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KORONAVİRÜSÜN 
EKONOMİYE ETKİLERİ

Koronavirusünün faturası

Dünya genelinde çok ciddi bir sağlık sorununa dönüşen 
koronavirüsünün ekonomiye etkileri dünyada hissediliyor. Biz de 
salgının neden olduğu ekonomik verileri sizler için derledik.

ÇİN

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), 
salgın nedeniyle hava yolu şirketlerinin 
gelirlerinin bu yıl 63 ile 113 milyar dolar arası 
azalabileceğini duyurdu.

3 Şubat 2020, koronavirüs salgını nedeniyle Çin'de 
piyasaların 2015 yılından beri yaşadığı en kötü gün 
olarak kayıtlara geçti. Küresel piyasalardaki en 
büyük düşüşler ise 27 Ocak Pazartesi günü yaşandı.

140 bin ölü17 Nisan itibariyle Dünya genelinde 2 milyon vaka 

Devletlerin açıkladığı 
teşvik paketlerinin değeri

2 trilyon dolar

Çin'de uçakla uçan yolcu 
sayısında yüzde 23, 
Japonya'da yüzde 12, Güney 
Kore'de yüzde 14, 
İtalya’da yüzde 24, Almanya 
ve Fransa’da yüzde 
10 düşüş öngörülüyor. 

614 milyar dolar

373 milyar dolar

412 milyar dolar

216 milyar dolar

27 milyar dolar

15 milyar dolar

Ocak ayında 
petrolün varili 
64 dolarken, 15 Nisan 
itibariyle petrolün 
varili koronavirüs 
salgını nedeniyle 
30 dolardan satıldı. 

Piyasalar

Koronavirüs 
salgınının 6 ay 
sürmesi halinde 
küresel ekonomiye 
maliyeti

320 
Milyar Dolar

Doların Değeri

6,95 TL

Euro’nun Değeri

7,5 TL

Koronavirüs 
nedeniyle 
dünyada iptal edilen 
fuar sayısı

500

Türkiye genelinde 
ertelenen fuar sayısı

110

İNFOGRAFİK
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TÜRKİYE 
EKONOMİSİNİ 
DİJİTAL 
TEKNOLOJİLER 
GÜÇLENDİRECEK

McKinsey Türkiye ve McKinsey’nin iş ve 
ekonomi araştırma kolu McKinsey Global 
Enstitüsü iş birliği ile hazırlanan “İşimizin 
Geleceği: Dijital Çağda Türkiye’nin Yetenek 
Dönüşümü” raporu; otomasyon, yapay zekâ ve 
dijital teknolojilerle birlikte yaşanan değişimi 
ve bunun iş gücü üzerindeki etkilerini inceliyor.

TEKNOLOJİ

Sonuçları yorumlamak, olası etkilerin 
netleştirilmesini sağlamak ve paydaşlar 
tarafından atılabilecek potansiyel adımlar 
ile ilgili fikir alışverişinde bulunmak için 
iş dünyası, akademi çevreleri, medya, 
sivil toplum ve kamu temsilcileriyle 
görüşmeler yapıldı.

McKinsey Global Enstitüsü, dijital 
teknolojilerin benimsenmesini 
gelecekteki ekonomik büyümenin 
en önemli faktörü olarak görüyor. 
Araştırmalara göre, 2030 yılına kadar 
potansiyel verimlilik artışının yüzde 
60’ı bu alandan gelecek. Türkiye için 
de durum farklı değil. Otomasyon, 
yapay zekâ ve dijital teknolojilerin ülke 
ekonomisini güçlendirme potansiyeli 
var. Bu potansiyeli gerçekleştirmek 

için iş gücü ile ilgili fırsatların ve 
zorlukların iyi anlaşılması, Türkiye’deki 
iş gücünün yaklaşmakta olan dönüşüme 
hazırlanması açısından son derecede 
önemli.

McKinsey’nin paylaşmış olduğu 
verilere göre, dünya genelinde mevcut 
teknolojiler işlerin yüzde 50’sinin 
otomasyonla yapılmasına olanak 
sağlayacak nitelikte. Türkiye’de mevcut 
teknolojilerle her 10 meslekten altısı 
yüzde 30 oranında otomatize edilebilir 
durumda. Bu doğrultuda çalışma, 2030 
yılına kadar Türkiye genelinde ortalama 
yüzde 20-25’lik bir otomasyona geçiş 
seviyesini temel alarak gerçekleştirildi. 
 
YENİ İŞ İMKÂNLARI YARATACAK
Bu çalışmalar ışığında, Türkiye’nin 
gelecek 10 yıl içerisinde otomasyon, 
yapay zekâ ve dijital teknolojilerin 
yaratacağı ekonomik fayda ve sosyal 
değişimler ile 3,1 milyon iş artışı yaratma 
potansiyeli olduğu öngörülüyor. 
7,6 milyon iş kaybolarak yeni işlere 
dönüşebilecek ve 2030 yılına kadar 
8,9 milyon yeni iş oluşabilecek. Ayrıca, 
başta teknolojiyle ilgili alanlarda 
olmak üzere, tamamı yeni 1,8 milyon 
iş oluşturulabilecek. Örneğin dijital 
hizmet tasarımcıları, sürdürülebilir 
enerji uzmanları, siber güvenlik 
uzmanları ve yapay zekâ destekli sağlık 
bakım teknisyenleri gibi yeni rollerin 
yaygınlaşması bekleniyor.

Bu değişim tüm çalışanları 
etkileyecek. Türkiye’de iş gücünde 
bulunan 21,1 milyon kişinin mevcut 
mesleğinde teknolojiden tam olarak 
yararlanması için yetkinliklerini 
geliştirmesi gerekecek. Yeni yetkinlikler 
kazanma ve meslek değişimi nedeniyle 
otomasyon ve dijitalleşmenin etkisinin 
7,6 milyon çalışan üzerinde daha fazla 
olması bekleniyor. Bu grup içerisinde 
5,6 milyon kişinin farklı yetkinlikler 
geliştirerek rolünü değiştirmesi ve 
2 milyon kişinin farklı sektörlerde 
çalışmak ya da yeni meslekler edinmek 
için yetkinlikler kazanması gerekecek. 
İş gücüne yeni katılacak 7,7 milyon 
çalışanın gerekli yetkinliklerle donanımlı 
olması önemli olacak.

2030 yılında, öngörülen yetenek 
dönüşümü gerçekleştiği takdirde, en 
büyük yetkinlik gelişiminin yüzde 63 ile 
teknoloji yetkinliklerinde gerçekleşmesi 

bekleniyor. Sosyal yetkinliklerde yüzde 
22 ve ileri seviye bilişsel yetkinliklerde 
yüzde 7 artış beklenirken; temel 
yetkinliklerin ve fiziksel yetkinliklerin 
sırasıyla yüzde 10 ve 8 oranında daha az 
kullanılacağı öngörülüyor. Dolayısıyla 
çalışanların teknoloji yetkinlikleri ile 
sosyal yetkinliklerini geliştirmeleri büyük 
önem taşıyor. Duygusal zekâ, yaratıcılık, 
yeniden öğrenme, girişimcilik, empati 
kurma, ileri iletişim ile teknolojiyi 
kullanma, ileri veri analizi ve teknoloji 
geliştirme gibi yetkinliklerin ön plana 
çıkması bekleniyor.

2030’DA SEKTÖRLERE GÖRE İŞ GÜCÜ 
DEĞİŞİMİ
McKinsey’nin ortaya koyduğu çalışmaya 
göre sektörler bazında iş gücünde önemli 
değişiklikler olacağı da öngörülüyor. 
2030’da tarım, ormancılık, balıkçılık ve 
avcılık sektörlerinin iş gücünde yüzde 11 
küçülme görülürken, perakende, satış 
ve hizmet sektörlerinin iş gücü yüzde 31 
oranında artış gösterecek. İdari işler ve 
destek hizmetlerinin ise 2030’da iş gücü 
bakımından yüzde 45 düşüş yaşaması 
bekleniyor. 

Yeme-içme ve konaklama, sağlık, 
bakım ve sosyal yardım sektörleri de iş 
gücü bakımından sırasıyla yüzde 19 ve 
yüzde 39 artış gösterecek. İş gücündeki 
artış ile dikkat çeken bir diğer sektör 
de sanat ve eğlence sektörü. Çalışmaya 
göre sanat ve eğlence sektörü, iş gücü 
bakımından yüzde 30 oranında artış 
gösterecek. Raporda, işlerin yüzde 30 
oranında otomatize edilmesi sonucu 
insanların daha fazla zamana sahip 
olacağı ve bu sayede turizm, sanat ve 
eğlence sektörlerinin büyüme yaşayacağı 
da vurgulandı. Sağlık ve bakım 
sektöründeki büyüme ise Türkiye’nin 
demografik yapısı ve yaşamın uzaması ile 
ilişkilendirildi. 

Son olarak otomasyon, yapay zekâ 
ve dijital teknolojilerin verimliliğinin 
artırılması ve birçok yeni işin oluşmasının 
sağlaması açısından Türkiye için 
büyük fırsatları da beraberinde 
getirdiğini söyleyebiliriz. Bu fırsattan 
faydalanabilmek için Türkiye, geleceğin 
iş ortamında gereken yeni yetkinlikleri 
geliştirmeye dönük yetenek dönüşümüne 
yatırım yapmalı. Bu dönüşümü 
gerçekleştirmek için tüm paydaşların da 
ortak çalışması büyük önem taşıyor.

McKinsey Türkiye, geçen 
sene altı ay boyunca 250 
çalışanı ve McKinsey Global 
Enstitüsü’nün ortaklığı ile 

getirdiği uzmanlık ve deneyimle “İşimizin 
Geleceği: Dijital Çağda Türkiye’nin 
Yetenek Dönüşümü” raporunu hazırladı. 
Çalışmada, 800 meslek ve 2000 iş 
aktivitesi, 18 yetkinlik bazında analiz 
edildi ve her bir aktivite için detaylı 
otomasyon potansiyeli belirlendi. Ülke 
geneline ait ayrıntılı meslek ve maaş 
verileri ile eğitim, enerji, altyapı, teknoloji 
ve makroekonomiyle ilgili Türkiye’ye 
özgü göstergeleri de içeren zengin bir 
veri seti kullanıldı. Çıkan sonuçlar 46 
ülke sonuçları ile kıyaslandı. Çalışma, 
en büyük 15 sektör için detaylandırıldı. 

Otomasyon, yapay zekâ ve 
dijital teknolojilerin Türkiye 
ekonomisini güçlendirme 
potansiyeli var. Bu 
potansiyeli gerçekleştirmek 
için iş gücü ile ilgili fırsatların 
ve zorlukların iyi anlaşılması, 
Türkiye’deki iş gücünün 
yaklaşmakta olan dönüşüme 
hazırlanması açısından son 
derecede önemli.

Türkiye’de iş gücünde 
bulunan 21,1 milyon 
kişinin mevcut mesleğinde 
teknolojiden tam olarak 
yararlanması için 
yetkinliklerini geliştirmesi 
gerekecek.

3,1
MILYON DOLAR 

2030 yılına kadar 
iş artışı potansiyeli
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SANAYİCİ

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim 
Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan hem 
geçen yıla hem de 2020 hedeflerine 
ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Gelişmiş ülke ekonomilerini dahi 
olumsuz etkileyen ekonomik ve jeopolitik 
gelişmelere, bu yılın başında bir de 
sağlık faktörünün eklendiğini belirten 
Bahçıvan, Çin ile başlayan ve artık tüm 
dünyayı tehdit eden salgının, ülkelerin 
hafife alamayacağı bir sağlık sorunu 
olmaktan çıktığını ve çok boyutlu bir 
tehdit haline geldiğini söyledi. 2019’un 
küresel ekonomide son 10 yılın en 
zayıf büyümesinin gerçekleştiği bir yıl 
olduğunu ifade eden Bahçıvan, bunu 
da ABD-Çin arasındaki ticaret savaşı ve 
Brexit belirsizliğine bağladı. 
 
“Virüs, Global Ekonomiyi Yıpratabilir”
2020’nin başında kısmi ticaret 
anlaşmasının sağlanması ve Brexit’te 
yasal sürecin başlamasının; belirsizlik 
havasının büyük ölçüde dağılmasını 
ve küresel piyasalarda iyimser bir hava 
esmesini sağladığını söyleyen Bahçıvan 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Ne var ki, yıl 
başından bu yana özellikle İran, Suriye ve 
Libya odaklı jeopolitik gerilimlerin artması 
bu olumlu havayı gölgeledi. Hemen 
ardından da Çin’de ortaya çıkan ve kısa 
sürede dünyanın dört bir yanına yayılan 
koronavirüsü salgını dünyayı yeni bir 
bilinmezliğe sürüklüyor. Virüsün yarattığı 
sağlık sorunu ve insani boyut oldukça 
endişe verici. Henüz salgının ne kadar 
süreceği ve yayılacağı bilinmediği için 
küresel ekonomiye olası etkilerini tahmin 
etmek de oldukça zor. Fakat virüsün global 
ekonomiyi yıpratacağı net görülüyor.” 

Çin’deki bu salgının, tedarik zincirleri, 
e-ticaret, ulaşım ve turizm kanallarıyla 
dünyadaki tüm ekonomik sistemi 
etkileyebilecek boyutta olduğunu 
kaydeden Bahçıvan, “Şu anki tahminler 
salgının küresel büyümeye maliyetinin 

0,2 puan olabileceğini işaret ediyor. JP 
Morgan tarafından yapılan tahminlere 
göre ise Çin’de 2019 ilk çeyreğinde 
yüzde 6,4 olan büyümenin koronavirüsü 
salgını nedeniyle yılın ilk çeyreğinde 
yüzde 4,9’a düşeceği tahmin ediliyor. 
Yine S&P tarafından yapılan tahminler 
de Çin’de büyümenin 2020’de 1 puan 
olumsuz etkileneceği yönünde. Virüs 
örneğinin de gösterdiği gibi, son 
zamanlarda küresel ekonomi; jeopolitik 
gelişmeler, dış politika, doğa olayları, 
sağlık gibi ekonomi dışı faktörlerden 
daha fazla etkilenir hale geldi. Bu da 
kamu ve özel sektör açısından öngörü 
yapmayı maalesef zorlaştırırken, başta 
para politikaları olmak üzere ekonomi 
politikalarının hareket alanını sınırlıyor. 
Özellikle koronavirüsü salgınının 
ekonomik etkilerinin netleşmesi halinde, 
politika yapıcılar üzerinde önlem alma 
baskısının artabilecek olması durumu 
daha da karmaşık hale getiriyor” 
ifadelerini kullandı. 
Koronavirüsünün Türkiye ekonomisine 
olası etkileri üzerine görüş bildiren 
Bahçıvan, “Türkiye’nin bu gelişmeden 
olumlu etkileneceği ifade edilse de 
risklerini de görmezden gelmememiz 
gerekiyor. Örneğin, virüs nedeniyle 
tedarik zincirinde yaşanan aksaklıkların 
Çin’le sıkı bağları olan otomotiv, makine, 
kimya, plastik, demir çelik, elektrik ve 
elektronik gibi sektörlerimizin ara malı 
ve yatırım malı ithalatında sıkıntılar 
yaratabileceği açık” dedi.

“Yatırımlar Konusunda Kıpırdanma Var”
Türkiye’nin sürdürülebilir ve nitelikli 
büyümeye ihtiyacı olduğunu söyleyen 
Bahçıvan, bunun da yüksek katma değerli 
üretim yapısına geçişin yanı sıra yatırım 
ortamının iyileştirilmesinden geçtiğini 
belirtti. “Bu yıl yatırımlar konusunda 
hafif bir kıpırdanma var” diyen Bahçıvan, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Ancak 

2020 YILI TÜRKİYE AÇISINDAN 
BÜYÜK FIRSATLAR BARINDIRIYOR

2019 yılının değerlendirmesini yapıp, 2020 hedeflerine projeksiyon tutan İstanbul Sanayi Odası 
(İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, yatırımcı güveni tekrar oluşturulduğu takdirde, 
2020’nin Türkiye’nin yatırım dönemine ulaşması bakımından önemli bir fırsat yılı olacağını kaydetti.

İSO BAŞKANI ERDAL BAHÇIVAN;

"Son zamanlarda 
küresel ekonomi; 
jeopolitik gelişmeler, dış 
politika, doğa olayları, 
sağlık gibi ekonomi dışı 
faktörlerden daha fazla 
etkilenir hale geldi."
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kalıcı bir canlanma için belirsizliklerin 
azaltılması, güven ve istikrarın kalıcı hale 
getirilmesi ve yatırım ortamının hızla 
iyileştirilmesi hâlâ önemini koruyor. Bu 
bağlamda 2020 yılı için en önemli konu 
nitelikli olmasını temenni ettiğimiz bu 
yatırım sürecinin başlatılması olacak. 
Hedefimiz, Türkiye’nin kaliteli ve nitelikli 
yatırımlarla donatılarak, sürdürülebilir 
bir büyüme patikasına girmesi olmalıdır. 
Bu stratejinin de ihracata dayalı, cari açığı 
uzun vadeli çözecek, istihdama katkı 
sağlayacak bir büyüme modeli olarak 
belirlenmesi gerektiğini düşünmekteyiz. 

Bunun olabilmesi için öncelikle yatırımcı 
güveni, yatırımcı güven iştahı tekrar 
oluşturulmalıdır. Bu motivasyon doğru 
teşviklerle donatıldığı takdirde, 2020’nin 
Türkiye’nin tekrar bir yatırım dönemine 
ulaşması açısından önemli bir fırsat yılı 
olacağını düşünüyorum.” 

İç Talep Büyümenin Lokomotifi 
Olmayı Sürdürüyor
2019’un ardından, ekonomide 
toparlanma sürecinde olduğumuzu 
ifade eden Bahçıvan, “Faizlerdeki 
düşüşün etkisiyle hareketlenen iç 

“Dijital dönüşümün 
en önemli ayağı 
olan insan kaynağı 
boyutunda yoğun 
bir faaliyet içindeyiz. 
Bu konu özelinde 
Dijital Dönüşüm Mini 
MBA programı adını 
verdiğimiz eğitimimizi 
sürdürüyoruz.”

%5,9
Sanayinin 2019 büyümesi 

içindeki performansı

52.4
İSO İmalat PMI endeksi Şubat 
ayındaki değeri ile son 2 yılın 
en güçlü iyileşmesini gösterdi

"FİRMALARI İSO'NUN 
İŞ ORTAĞI OLMAYA 
DAVET EDİYORUZ"

Danışmanlıklarımız kapsamında; 
dijital yetkinlik seviyesinin 
belirlenmesi, dönüşüm hedeflerine 
ulaşılması için izlenmesi gereken 
dijitalleşme yol haritası ve çözüm 
mimarisi sunuyoruz. Sanayi 
şirketlerimizin dijitalleşmesi 
yolunda bu alanda ürün/hizmet 
sunan yerli tedarikçilerin tespit 
edilmesi ve bu yerli firmalar ile 
iş birliklerinin oluşturulmasını 
hedefliyoruz. Bu çerçevede İSO 
olarak dijital dönüşümün sanayi 
uygulamaları alanlarında faaliyet 
gösteren teknoloji firmalarımızı 
İSO’nun ‘teknoloji iş ortağı’ olmaya 
davet ediyoruz.

talep, büyümenin lokomotifi olmayı 
sürdürürken, öncü göstergelerdeki 
iyileşmeler de olumlu görünümü 
destekliyor. 2019 yılında döviz 
kurlarından enflasyona, faizden cari 
açığa kadar yeniden bir dengelenmeyi 
başaran ekonomimiz herkesi yine 
şaşırttı ve dördüncü çeyrekteki yüzde 
6 büyümeyi başardı. Sanayimizin bu 
büyüme içindeki performansı da yüzde 
5.9 oldu. Bu yıla baktığımızda da yılın 
ilk ayları itibarı ile ekonomimiz öncü 
göstergelerinden iyi haberler var. Sanayi 
sektörünün en önemli göstergesi olan 
İstanbul Sanayi Odası İmalat PMI endeksi 
şubat ayındaki 52.4 değeri ile son 24 
ayın en güçlü iyileşmesini gösterdi. Yine 
İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi de 
51,1’lik değeriyle son beş ayın en yüksek 
seviyesine ulaştı” dedi.

Fabrikalar Dijitalleşmenin Odağında 
Yer Alıyor
Dijitalleşme hem günlük hayatımızda 
hem de ekonomi ve üretimde kendisini 
her geçen gün daha da fazla hissettiriyor. 
Bir yandan kurulu sistemler değişiyor 
öte yandan çalışma ve iletişim kurma 
şekillerimiz de farklılaşıyor. Sanayideki 
dijitalleşme de büyük önem taşıyor. 
Sanayide dijitalleşme derken üretim 
hatlarındaki bir değişimden ziyade bütün 
çalışma ve süreçlerin dijitalleşmesinin 
akla gelmesi gerektiğini söyleyen 
Bahçıvan, fabrikalardaki değişim 
nedeniyle sanayiciler olarak dijitalleşme 
sürecinin üretim şekillerini ve üretim 
sistemlerini dönüştürdüğüne en yakın 
şahit olan kesim olduklarını belirtti. 

İSO olarak dijitalleşme konusunda 
yürüttükleri çalışmalardan ve hayata 
geçirdikleri projelerden de bahseden 
Bahçıvan, şunları söyledi: “İSO 
Dijital Ofis ile Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığımızın öngördüğü alanlarda 
somut adımlar atıyoruz. Sanayimizde 
dijital dönüşümün gerçekleşmesi için 
‘Sanayi Firmalarına Dijital Dönüşüm Yol 
Haritası Danışmanlıkları’ veriyoruz. Bu 
alanda iki öncü firma ile 2018 yılında 
imzaladığımız iş birliği protokolleri ile 
pilot çalışmalarımızı tamamladık. Öte 
yandan İstanbul Kalkınma Ajansı’ndan 
aldığımız destek ile firmaların dijitalleşme 
kapasitelerini analiz edeceğimiz ve bu 

anlamda firmalara birer yol haritası 
raporu sunacağımız danışmanlık desteği 
projemizi başlattık. 

Dijital dönüşümün en önemli ayağı 
olan insan kaynağı boyutunda da İSO 
olarak yoğun bir faaliyet içindeyiz. Bu 
konu özelinde Dijital Dönüşüm Mini MBA 
programı adını verdiğimiz eğitimimizi 
sürdürüyoruz.” 

MEB ile Eğitim İş Birliği Protokolü Yapıldı 
2020 yılında en önemli amaçlarından 
bir tanesinin nitelikli insan kaynağına 
ulaşmak olduğunu belirten Bahçıvan, 
bu çerçevede başlatılan projelerin 
meyvesini verdiğini söyledi. Sanayideki 
dönüşüm, jenerasyondaki ve iş 
hayatındaki değişimin olmazsa 
olmazının “İyi Eğitilmiş İş Gücü” 
mottosundan hareketle Milli Eğitim 
Bakanlığı ile birlikte yürüttükleri 
“Mesleki Eğitim” projesi hakkında da 
konuşan Bahçıvan, açıklamasını şu 
sözlerle noktaladı: “Sanayimizin çağdaş 
bir kimliğe bürünebilmesinin en temel 
faktörlerinden birinin eğitim ve nitelikli 
istihdam olduğunu biliyoruz. Bunun için 
yıllardır süren ve son iki yıldır somut 
çıktılarını aldığımız çalışmalarımız 
var. Milli Eğitim Bakanlığımız ile belki 
de bugüne kadar yapılmış en kuvvetli 
eğitim iş birliği olan ‘Mesleki Eğitim 
İş Birliği Protokolü’nü imzaladıktan 
sonra çalışmalara başladık. Protokol 
ile sanayicilerimiz kendi sektörleri ile 
ilgili meslek liselerinin yönetimine 
katılarak yeni ve ortak bir yönetişim 
anlayışı ortaya konuldu. Okullar artık 
okul müdürü ve sektör temsilcileriyle 
birlikte yönetiliyor. Proje kapsamında 
bugüne dek 39 okulumuzda 200’ün 
üzerinde toplantı gerçekleştirdik, 
binlerce öğrenci ve öğretmene ilave 
eğitimler sağladık, fabrikalarımıza teknik 
geziler düzenledik. Yaptığımız çalışmalar 
ile amacımız Türkiye’nin mesleki 
eğitim konusunda niteliğe dayanan 
sınıf atlamasını sağlamaktır. Eğer 
mesleki eğitimi ayağa kaldırabilirsek 
ve sanayicimizin nitelikli iş gücüne 
ulaşmasını sağlayabilirsek Türkiye’mizin 
geleceğine çok önemli bir katkı yapmış 
olacağız. İnanıyorum ki, bu projeden 
ekonomimizin farklı kesimleri de büyük 
faydalar sağlayacaktır.”
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2019 yılını geride bıraktık. Geçen bir 
yılda Türkiye ekonomisinde ve kimya 
sektöründeki önemli verileri derledik. 
Türkiye’nin ihracatı Cumhuriyet 
tarihinin rekorunu kırarken, kimya 
sektörü ise geçen yılın en çok ihracat 
yapan ikinci sektörü oldu. Kimya 
sektörü, 2019 yılında açıklanan İhracat 
Ana Planı’nda, 11. Kalkınma Planı’nda 
ve Yeni Ekonomi Planı’nda öncelikli 
5 hedef sektör arasında yer aldı. 
Devlet, verdiği teşviklerle sektörün 
ihracatını daha da artırmak için 
önemli adımlar atmaya devam ediyor.

% 0,9 
GSYIH

2019 Türkiye büyüme 
oranı

719 üye 
firma 

YEŞIL PASAPORT
 alma koşullarını 

sağlayan şirket sayısı

20,6 milyar 
dolar 

KIMYA SANAYISININ
2019 ihracat rakamı

300 bin
TÜRKIYE

kimya sektörünün 
yarattığı istihdam

%13
2023 YILINDA 

sektörün 
ihracattan almayı 
hedeflediği pay

Ispanya
1 MILYAR 62 MILYON 
dolar ihracat ile ilk sırada 

yer alıyor.

4,5 trilyon 
dolar 

Dünyadaki tüm ülkelerin 
kimya sektöründen 

ürettiği toplam gelir

51 bin 834 TL 
2019 YILINDA

kişi başına düşen GSYIH

2 milyon 
8 bin 234 

TÜRKIYE GENELINDEKI
aktif şirket sayısı

180 milyar 
468 milyon 

dolar  
2019 YILI

ihracat rakamı

Türkiye’de aktif halde olan Ar-Ge merkezi sayısı 1195. 
Bunların 149 tanesi kimya sektöründeki Ar-Ge merkezlerinden oluşuyor.

Devletin verdiği süper teşvikler sayesinde Adana’ya kurulacak 
petrokimya tesislerinde kimya ham maddeleri üretileceği açıklandı. 
2022 yılının Temmuz ayında fabrikanın üretime geçmesi bekleniyor.

ÖZEL KIMYASALLAR Otomotiv, tekstil gibi birçok sektörde kullanılan özel 
kimyasallar 1 TRILYON EURO’luk pazar payına ulaştı.

2019 yılını rekorla kapatan kimya sanayisinin 
2023 IHRACAT HEDEFI 30 MILYAR DOLAR

% 11.84 
2019 YILI

enflasyon oranı

% 35,1
IŞ GÜCÜ ÖDEMELERININ

cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer 
içerisindeki payı

238 bin 416 
2019’DA

açılan iş yeri sayısı

% 2,9 
2019 YILI

Küresel büyüme oranı

S. NO Ülke OCAK-ARALIK 2018 
DEĞER ($) 

OCAK-ARALIK 2019 
DEĞER ($)

DEĞİŞİM 
DEĞER (%)

1 İSPANYA 818.547.149,76 1.062.908.176,99 % 29,85

2 HOLLANDA 518.495.943,34 1.032.968.698,87 % 99,22

3 IRAK 866.797.109,07 1.012.206.694,14 % 16,78

4 İTALYA 633.019.987,60 974.410.373,04 % 53,93

5 MISIR 945.554.405,35 904.880.049,51 % -4,30

6 ALMANYA 937.454.282,14 879.555.500,15 % -6,18

7 ABD 836.567.378,21 739.755.939,55 % -11,57

8 YUNANİSTAN 514.100.624,54 593.140.430,17 % 15,37

9 İNGİLTERE 568.686.948,47 569.530.563,55 % 0,15

10 MALTA 243.601.602,64 569.006.982,20 % 133,58

KİMYA, ÖNCELİKLİ 
5 HEDEF SEKTÖR 
ARASINDA

Kimya sektörü, 2019 yılında 
açıklanan İhracat Ana Planı’nda, 
11. Kalkınma Planı’nda ve Yeni 
Ekonomi Planı’nda öncelikli 5 hedef 
sektör arasında yer aldı. 2019 yılı 
boyunca yaklaşık 500 ihracatçı 
firmanın katıldığı 14 milli katılım 
fuar organizasyonu, 11 yurt dışı fuar 
ziyareti, 4 info stant organizasyonu, 
5 sektörel ticaret heyeti, 12 alım 
heyeti, 4 TTG (Türkiye Tanıtım 
Grubu) projesi, 3 seminer, devam 
eden 7 uluslararası rekabetçiliği 
geliştirme projesi (UR-GE) 
kapsamında 3 UR-GE heyeti ve 3  
UR-GE eğitimi ve farklı sektörlere 
ilişkin 6 çalıştay gerçekleştirildi.

2019 yılı en fazla kimya ihracatı 
yapılan ülkeler



20 21

VİZYONER

ÇEVREYİ AMBALAJ DEĞİL 
İNSAN KİRLETİYOR

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD), Türkiye’de ambalaj sanayisinin gelişmesine 
katkıda bulunup sektöre, yaptığı çalışmalarla kimlik kazandırıyor. ASD Yönetim 
Kurulu Başkanı Zeki Sarıbekir, ambalajları çöpe atmak yerine geri dönüşüm için 
kullanmak gerektiğini vurgularken, “Doğayı ambalaj değil, insan kirletiyor” diyor.

ASD BAŞKANI ZEKİ SARIBEKİR:

İçindeki ürünü çarpma, ıslanma, 
zedelenme gibi fiziksel etkilerden 
koruyan ambalaj, tüketiciye en 
ekonomik yolla ulaşmasını sağlar 

ve depolama kolaylığı yaratır. Ambalaj 
Sanayicileri Derneği (ASD) de bu bağlamda 
ambalaj sanayisinin gelişmesine 
katkıda bulunuyor. ASD Yönetim Kurulu 
Başkanı Zeki Sarıbekir “Ambalaj sektörü 
büyürse, ekonomi de büyür” bilinciyle 
çalışmalarını sürdürdüklerini ve ambalajın 
“Sürdürülebilir Toplum” kavramının yapı 
taşlarından biri olduğunu vurguladı. 
Sarıbekir ile ambalajlı gıdaların kullanımı, 
geri dönüşüm ve kimya sektörü üzerindeki 
etkisi üzerine konuştuk. 
 
Bir sanayici gözüyle baktığınızda kimya 
bugün, sektörler için ne ifade ediyor? 
Kimya sektörü ambalaj sanayisini nasıl 
şekillendiriyor?
Kimya, tüm sektörlerin içinde yer 
alıyor. Ambalaj sektörü olarak üretimde 
ham maddeler, yardımcı malzemeler, 
kimyasallar kullanmaktayız. Yeni ham 
madde gelişimlerinin ambalaj sektörüne 
de olumlu etkileri oluyor. 

Kimya sanayisinin en büyük sıkıntısı 
yüksek cari açık vermesi. Kimyadan 
beslenen ambalaj sektörü ise dış ticaret 
fazlası veren nadir sektörlerden. Sektör 
bunu nasıl başarıyor?
Refah seviyesi ve sanayideki gelişmişliğin 
bir göstergesi olan kişi başı ambalaj 
tüketimi, ülkemizde süpermarketlerin 
gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla arttı. 
Süpermarket demek ambalajlı ürün 
demek artık. Ambalaj sektörü de katma 
değerli üretime odaklanarak büyüme 

gösteriyor. Ortaya çıkan ambalajın 
tasarımı, en az içinde bulundurduğu 
ürün kadar önem taşıyor ve ürüne değer 
katıyor. Ürününüz ne kadar yenilikçi, 
faydalı, sürdürülebilir ve benzerlerinden 
farklıysa o kadar çok ilgi çekiyor, talep 
görüyor. Teknolojik gelişmeler akıllı 
ambalajları gündeme getirirken; özel 
tasarımların yarattığı katma değerli 
ürünler sayesinde, ambalajın gittikçe 
önem kazanacağını görüyoruz. Türkiye, 
ambalaj sektöründe bölgenin en güçlü 
ülkelerinden biri ve özellikle lojistik 
yönünden büyük avantaja sahip. 
Avrupa’nın ve Orta Doğu’nun büyük 
bölümüne tırlarla 1-1,5 günde teslimat 
yapabiliyoruz. Ayrıca fiyat kalite dengesi 
olarak da ülkemizin son dönemde öne 
çıktığını söyleyebiliriz. İhracatımızın 
artırılması, yurt dışına bağımlılığın 
önüne geçilmesi için ham madde üreten 
işletmelerin desteklenmesi de gerekiyor. 
Bizler ambalaj sanayicileri olarak, ticaretin 
devam etmesi için elimizden geleni 
yapacağız.

Ambalaj sanayisinde Ar-Ge kültürü ne 
düzeyde? 2020 yılı itibariyle kaç Ar-Ge 
merkezi var? 
Ambalaj sanayicileri olarak, ihracat ve 
modernleşme bizler için her zaman ilk 
sırada yer alıyor. Ambalaj sektörümüz 
bu günlere teknolojik gelişmeleri takip 
ederek geldi. Şimdi de otomasyon ve 
Endüstri 4.0’ın sektörümüzde daha 
çok önem kazanacağına inanıyoruz. 
Sektörümüzde faaliyet gösteren yaklaşık 
3 bin firma var. Firmaların çoğu küçük 
ve orta ölçeklidir. İstanbul Sanayi Odası 
tarafından 2019 yılında açıklanan İSO 
Birinci 500 ve İkinci 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu listelerinin toplamında 35’i 
Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) 
üyesi olmak üzere 61 ambalaj sektörü 
firması yer aldı. Listede yer alan 61 firma 
içerisinde Ar-Ge kültürü çok yüksek 
olan ve Ar-Ge merkezleri olan ambalaj 
üreticilerimiz bulunuyor.

Sektör olarak 2023 için 10 milyar dolarlık 
ihracat hedefiniz vardı. 2020’de bu hedefin 
neresindesiniz? Ambalaj sektörü hem 
üretim hem de istihdam açısından nasıl bir 
büyüklüğe ulaştı? 
Sektörümüz 2018’de toplam 4 milyar 600 
milyon dolar ihracat yaptı ve yılı 1 milyar 
320 milyon dolar dış ticaret fazlası vererek 

tamamladı. 2019’un ilk yarısında ambalaj 
ihracatı 2018’in aynı dönemine göre hacim 
olarak yüzde 11 artışla 1,26 milyon tona 
çıkarken, değer bazında ise yüzde 1 artışla 
2 milyar 323 milyon dolara ulaştı. Aynı 
dönemde ithalatta ise dikkat çekici bir 
azalma yaşandı. İthalat yüzde 20 azalışla 
1 milyar 767 milyon dolardan 1 milyar 405 
milyon dolara geriledi. Böylece ambalaj 
sektörünün dış ticaret fazlası ilk yarıda 
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 
artışla 539 milyon dolardan 918 milyon 
dolara yükseldi. Türkiye ekonomisinin en 
önemli sorunlarından biri olan dış ticaret 
açığının kapanmasına sağladığımız katkıyı 
artırarak sürdürdük. Dünyada ortalama 
yüzde 3 büyüyen ambalaj endüstrisi, 
Türkiye’de 

2014-2018 arasında yılda ortalama  
yüzde 6-8 büyüdü. Türkiye, 22 milyar 
dolar büyüklük ile Avrupa ve Avrasya’da 
altıncı sırada, dünyada ise 16. sırada yer 
alıyor. Sektörümüz 2018 yılında 22 milyar 
dolar pazar büyüklüğüne ulaştı. Yaklaşık 9 
milyon ton üretim yaptı. Türkiye ambalaj 
sektöründe faaliyet gösteren firmaların 
yüzde 65’i İstanbul ve çevresinde 
bulunmaktadır. Sektörümüzde 90-100 
bin kişinin istihdam edildiğini tahmin 
etmekteyiz. Sektör, 2019’u 4,7 milyar dolar 
ihracatla kapattı. Bu yıl sonunda 5 milyar 
dolarlık ihracat hedefine ulaşacağımıza 
inanıyoruz.

Ambalaj sanayisinin kapasite kulanım 
oranı ne düzeyde? Yeni yatırımlar yapılıyor 
mu veya ihtiyaç var mı? 
Ambalaj sektöründe faaliyet gösteren 
firmalar her ne kadar İstanbul ve 
çevresinde ağırlıklı olarak ikamet etseler 
de bu durum kapasite ağırlığı olarak 
yorumlanmamalı. Farklı bir bölgedeki 
tek bir firma, o bölgedeki çok sayıdaki 
firmanın toplam sayısındaki kapasiteye 
sahip olabiliyor. Türkiye ambalaj 
sektörümüz, talep oluştuğunda çok 
kısa zamanda bunu karşılayabilecek 
yeterlilikteki sanayicilere sahip. 50 yıla 
varan geçmişleri olan firmalarda ikinci 
nesil yanında profesyonel yöneticiler de 
çok hızlı ve yerinde karar alarak gerek yurt 
içinde gerekse yurt dışında yatırımları 
yönlendirebiliyorlar. Bugün ülkemizde son 
derecede başarılı yüzde 100 yerli sermaye 
yanında yabancı sermaye ortaklıkları 
da mevcut olduğu gibi Hollanda, İtalya, 
Yunanistan, Sırbistan, Bulgaristan, 

100 BİN 
Ambalaj sektöründe istihdam 

edilen kişi sayısı

4,7
MILYAR DOLAR 

Sektörün 2019 
ihracat rakamı
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Romanya, Ukrayna, Kazakistan, 
Kırgızistan, Özbekistan, İran, Rusya ve 
Mısır’da tesisleri olan ambalaj sektörü 
firmalarımız var. Bunlar Türkiye’deki ana 
işletme ile koordineli ya da bağımsız 
olarak da çalışabiliyorlar.

Ambalaj, küreselleşmenin en büyük 
faktörü olarak görülüyor. Birçok ürün 
ambalaj ile ihraç edilebilir ve uzaklara 
gönderilebilir hale geldi fakat son 
yıllarda en çok baskı altında olan sektör 
konumunda. Ambalaj sanayisi, nasıl bir 
dönüşüm geçiriyor?
Ambalaj tüm ihraç malları için gereklidir. 
Ambalaja girmemiş dökme ürünleri 
doğru ambalaja koyarak, bu ürünlerin 
yarattığı katma değeri artırmak istiyoruz. 
“Ambalaj sektörü büyürse, ekonomi 
de büyür” bilinciyle çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Ambalaj sosyal, ekonomik, 
çevresel ve kültürel boyutları nedeniyle 
“Sürdürülebilir Toplum” kavramının 
yapı taşlarından birisidir. Kurumsal 
tüm firmalar Sürdürülebilir Kalkınma 
Hedefleri'ni (Sustainable Development 
Goals - SDG) uluslararası kapsamda 
belirlemeli. Gelecekte bu kavram daha 
çok öne çıkacak ve sürdürülebilirlik 
çerçevesinde dünyanın ana konusu 

olacak. Bugün mümkün olan minimum 
malzeme kullanılarak, ambalaj üretimi 
için çok detaylı çalışmalar yapılıyor. 
Çevreyi ambalaj değil, insanlar kirletiyor. 
Ambalajı doğaya bırakmak veya çöpe 
atmak sadece dünyamızın geleceğine 
değil; ülkemize, ekonomimize de 
zarar veriyor. Bütün ambalajlar geri 
dönüştürülebilir, geri kazanılabilir. Gıda 
üretimi ve ambalajlanması alanında 
ise son gelişmelerle birlikte geleneksel 
ambalajlama teknolojilerinin yerini, 
yeni nesil fonksiyonel ambalaj (aktif ve 
akıllı) teknolojileri almaya başladı. Gerek 
gıda güvenliğinin artırılması gerekse 
gıdaların raf ömrünün uzatılması için 
büyük önem taşıyan aktif ve akıllı ambalaj 
teknolojilerinin yakın bir gelecekte 
üretim maliyetlerinin düşürülmesi ile 
hayatımızda daha yaygın bir biçimde 
kullanılması bekleniyor.

Avrupa Birliği, Green Deal ile kuralları 
yeniden koymaya hazırlanıyor. Türk 
ambalaj sanayisi, buna kendini nasıl 
hazırlıyor?
Green Deal, dünyada tüm canlılar ve 
yaşamın devamlılığı için belirlenmiş 
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne 
Avrupa Birliği’nin yaptığı bir katkıdır. 

Türkiye ambalaj sanayisi ihracatının 
yarısından çoğunu Avrupa’ya yapıyor. 
Dolayısıyla AB’nin koyduğu tüm kurallar 
ve yaklaşımlar bizim üretimimize olumlu 
yön veriyor. Dünyanın ve Avrupa’nın bir 
parçası olan bizler geleceğimizi doğru 
şekillendirecek yaklaşımlara ve kurallara 
katkı sunmalıyız.

ASD olarak, toplu taşımalarda 
reklamlarınızı görmeye başladık. ASD’nin 
gelecek dönem gündeminde farkındalık ve 
bilinçlendirme mi olacak?
“Ambalajlı Gıdaları Tercih Et” mesajıyla 
gerçekleştirdiğimiz farkındalık 
kampanyasını 2018 yılının son aylarında 
başlatmıştık. Kamuoyunda gıdaların 
ambalajlanmasının sağladığı faydaları 
ve ambalajlı gıda tüketiminin sağlıklı bir 
hayat için ne kadar önemli olduğunu açık 
hava reklam kampanyasıyla anlatmak 
istedik. Özel olarak hazırlanan mesaj ve 
tasarımlar İstanbul’da 2018 yılının Kasım- 
Aralık, 2019 yılının Nisan- Mayıs aylarında 
farklı lokasyonlarda billboardlarda 
kullanıldı. 2019 yılının Temmuz ayında 
ise Ankara, Gaziantep, İzmir ve Konya’da 
eş zamanlı olarak metro, tramvay ve 
AVM’lerdeki pano ve dijital ekranlarda 
yer aldı. Kampanyamıza bu yıl Şubat 
ayında geri dönüşümün önemine dikkat 
çeken mesajlarla devam ettik. Ambalajlı 
gıdaların kullanımı ve ambalajların 
geri dönüşümü konusunda farkındalık 
yaratmayı hedefledik. Kampanyamız 
çerçevesinde özel olarak hazırlanan 
mesaj ve tasarımlarımız İstanbul’da çeşitli 
AVM’lerde ve tramvay hatlarındaki Modyo 
TV’lerde yer aldı. Hedefimiz topluma 
ambalajın önemini anlatabilmek. Ayrıca 
ambalajın çöpe atılmaması gerektiğini, 
geri dönüştürülerek herkesin çevreye katkı 
sağlayabileceğine de değinmek. Ambalajı 
doğaya bırakmak veya çöpe atmak 
sadece dünyamızın geleceğine değil; 
ülkemize, ekonomimize de zarar veriyor. 
Bütün ambalajlar geri dönüştürülebilir, 
geri kazanılabilir. Sağlığımız, çevremiz 
ve ülkemiz için ambalajlı gıdalar tercih 
etmeliyiz. Benzer kurumsal iletişim 
çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çevreyi 
ambalaj kirletmez, insan kirletir. 
Türkiye’de geri dönüşümün ileri seviyelere 
çıkarılması ve modern ülkelerde olduğu 
gibi tüketicilerin geri dönüşüme katkıda 
bulunmalarını sağlamak için birçok 
çalışma yürütüyoruz.

ASD veya ambalaj imalatçıları, Sıfır Atık’ta 
nasıl bir rol oynuyor?
Sıfır Atık çok güzel, yerinde ve dünyaya 
örnek bir proje. Buna herkes sahip 
çıkmalı. Bizler sıfır atık konusuna sonuna 
kadar destek veriyoruz. Bu alanda 
farklı projeler de yapmamız lazım. Geri 
dönüşüm bilincine okullarda başlamak 
lazım. Ambalajı yasaklayalım diye bir 
şey yok. Bizim odaklanmamız gereken 
ambalajın geri dönüştürülmesi. Önem 
verdiğimiz yayınlarımızdan biri olan 
bugüne kadar, 140 binin üzerinde 
dağıtılan “Ambalaj ve Çevre Hakkında 
Bilmemiz Gerekenler” kitapçığımızın 
bu yıl 8. baskısını gerçekleştireceğiz ve 
ülkemiz genelinde ücretsiz dağıtımına 
devam edeceğiz. Bunların yanı sıra 
ambalaj atığının geri dönüşümüyle 
ülkemiz ekonomisine ve çevreye katkıda 
bulunmak için de çalışmalarımıza devam 
ediyoruz. Ambalajın geri dönüşümü 
oldukça önemlidir. Ambalajlar çöp 
değildir, aksine ekonomi yaratan 
malzemelerdir. Ayrıca, daha az malzeme 
kullanarak ambalaj üretmek için de çok 
detaylı çalışmalar yapıyoruz.  

Sanayinin dijitalleşmesi ve yeni jenerasyonla 
birlikte çalışma hayatı da işverenlerin ana 
gündeminde. Bu noktada KİPLAS ile bir iş 
birliği projesine nasıl bakarsınız?
ASD, yurt içinde ve yurt dışında 
ambalaj sektörü ile ilgili olabilecek 
çalışmalarda paydaş olarak tanımlanan 
tüm kuruluşlarla karşılıklı sürdürülebilir 
ilişkinin öneminin bilinciyle çalışıyor. 
Geçen yıl Kasım ayında 13 ülkeden 45 
konuşmacı ve 1000 kişiyi ağırladığımız 
iki gün süren ASD Ambalaj Kongresi 2019 
Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi’nde 
paydaşlarımızla bir araya geldik. 
“Sürdürülebilir Ambalaj ve Döngüsel 
Ekonomi” temalı kongremizde 15 oturum 
yapıldı. "Endüstri 4.0 ve Dijitalleşme" de 
bu oturum başlıklarından biriydi. Sektör, 
sürdürülebilirlik hedefiyle gelişiyor. Yeni 
neslin ambalaj sektörü için bir fırsat 
olduğunu ve gelecekte en fazla önem 
kazanacak sektörler arasında ambalajın 
olacağını vurguluyorum. Şu anda 
firmaların yönetiminde yer alan görece 
eski kuşaklar firma sürdürülebilirliğini 
ancak yeni nesle uyumla devam 
ettirebilirler. Ülke ekonomisine katkı 
sunacak, sürdürülebilir projelerde iş 
birliğine hep olumlu bakıyor ve çalışıyoruz. 

“Türkiye, ambalaj 
sektöründe bölgenin 
en güçlü ülkelerinden 
biri ve özellikle 
lojistik yönünden 
büyük avantaja sahip. 
Avrupa’nın ve Orta 
Doğu’nun büyük 
bölümüne tırlarla 
1-1,5 günde teslimat 
yapabiliyoruz. Ayrıca 
fiyat kalite dengesi 
olarak da ülkemizin 
son dönemde öne 
çıktığını söyleyebiliriz.”
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G eniş bir ürün yelpazesine sahip 
olan kimya sektörü hemen 
hemen bütün sanayi dallarına 
yönelik ham madde ve ara 

ürün üretiminde bulunması nedeniyle, 
gerek kimya sanayinin gerekse diğer 
sanayilerin gelişmesine katkı sağlıyor. 
Otomotiv sektörünü ele alırsak; bir aracın 
aküsünden tutun, lastiğine ve motoruna 
kadar kimya sektörünün rolü yadsınamaz 
bir gerçek. Bu bağlamda otomotiv 
sektörü üzerinde kimyanın büyük etkisi 
var. Bir otomobilin toplam maliyetinin 
üçte birini, kimya sanayisi ürünlerinin 
oluşturuyor olması da bahsettiğimiz 
etkiyi açıklıyor. 
 
DAHA YEŞİL ARAÇLAR İÇİN 
YOLLAR AÇIYOR
Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu 
(TOGG) geçen yıl Aralık ayında ilk yerli 
elektrikli otomobili tanıtmıştı. 2022’de 
üretime geçmesi planlanan araç için 
emisyonları sıfırlayarak, sürdürülebilir 
gelecek oluşturma hedeflendi. Türkiye’de 
de son derece gelişmiş olan kimya 
sektörü sayesinde otomobiller sadece 
daha sürdürülebilir olmakla kalmayacak, 
araç üretimi de daha yeşil hale gelecek. 

Otomotiv sektöründe 
araçları daha iyi bir 
tasarıma kavuşturmak, 
çevreye duyarlılığını 
sağlamak, dayanıklılığını 
ve verimini artırmak için 
kimya sanayisine büyük 
görevler düşüyor. 

KİMYA SEKTÖRÜ OTOMOTİV SANAYİSİNİ 
SÜRDÜRÜLEBİLİR KILACAK

Dünya(%) Avrupa (%) Türkiye(%)

Taşımacılık ve Otomotiv 28,5 46,7 29

Yapı ve İnşaat 20 14,7 23

Elektrik-Elektronik 16 9,7 6

Boru-Tank-Altyapı 15 7,9 25

Tüketim Malları 8 6,7 2

Rüzgar Enerjisi 5,4 7,2 10

Denizcilik 2,6 2.9 2

Savunma ve Havacılık 0,5 0,5 -

Diğer 4 3.7 2

Dünyada, Avrupa’da ve Türkiye’de otomotiv 
sektöründe kullanılan kompozit malzemenin oranları

Günümüzün sürdürülebilir araçlarına güç 
veren kimyasal süreçler hızla değişiyor 
ve daha yeşil daha temiz otomobiller 
için yeni yollar açıyor. Hidrojen 
veya hidrokarbon gibi ‘yeşil’ enerji 
kaynaklarını uygulayan elektrikli araçlar, 
elektrokimyasal reaksiyon üretmek için 
depolanmış kimyasal enerji kullanıyor ve 
emisyon yaymıyor.

SEKTÖR, AKÜLERİN DE ÖMRÜNÜ 
UZATIYOR 
Otomotiv sanayisinde çığır açan bir 
sektör olan kimya, ister günlük sürüş ister 
yarış için araçlar üretiyor olsun, belirli 
bir teknolojiyi veya bileşeni diğeriyle 
değiştirme kararının merkezinde yer 
alıyor. Mesela, kimya, vücut hatlarına 
rahatça oturan koltuklar geliştirirken, 
yüksek hız/yüksek darbe durumlarında 
sürücüleri ve yolcuları korumak için 
gerekli. Bir otomobilin çalışmasını 
sağlayan ve elektro kimyasal bir cihaz 
olan akünün çalışma ömrü de kimyasallar 
sayesinde daha uzun oluyor.  

KAUÇUĞUN ÖNEMİ GÖZ ARDI EDİLEMEZ 
Kimya sanayisinin temel sektörlerinden 
biri olan kaçuk malzemeleri otomotivde 

de kullanılıyor. Özellikle araba 
lastiklerinde kullanılan kauçuk sayesinde 
araçlar daha dayanıklı hale geliyor. 
Kauçuk malzemelerinin otomotiv sektörü 
içindeki payı ve etkisi hakkında görüş 
aldığımız Kauçuk Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı Nurhan Kaya, kauçuk 
malzemelerin otomobil sanayinde 
yüzde 5 ile 7 arası kullanıldığını söylüyor. 
Otomotiv sanayisinin endüstriyel 
kauçuk ürünleri için en hızlı büyüyen 
pazar olduğunu belirten Kaya, “2020 
yılına ilişkin yapılan otomotiv üretim 
öngörülerinden yola çıkarak 250 bin 
ton civarında olan kauçuk malzemeler 
kullanımının 2020 yılında 300 bin tona 
yükseleceği tahmin ediliyor. Türkiye’nin 
kauçuk ürünleri üretimi de yıllar itibarıyla 
önemli bir artış gösteriyor. 2010 yılında 
476 bin ton olarak gerçekleşmişken, 
2019 yılında üretim 750 bin ton civarında 
gerçekleşti. Türkiye miktar olarak 
kauçuk ürünleri üretiminin yarısından 
fazlasını da ihraç ediyor. Bu bağlamda 
kimya sanayisinin gelecek vadeden en 
önemli sektörlerinden birisi olan kauçuk 
sektörümüzün araçlar üzerindeki etkisi 
yadsınamaz durumdadır” dedi.

ELEKTRİKLİ ARAÇ PAZARI, KOMPOZİTİN 
BÜYÜMESİNİ TETİKLEYECEK
Kimyasal özellikleri olan kompozit 
malzemenin otomotiv sektörü üzerinde 
de etkisi mevcut. Sonsuz bir kullanım 
alanına sahip olan kompozit malzemeler, 
üstün özellikleri sayesinde çok büyük 
bir potansiyel de barındırıyorlar. 
Kompozitlerin ülkemizde de kullanımı 
giderek hızla yaygınlaşıyor. Ana 
sanayilerin sürdürülebilir gelişim ve 
büyümesini destekleyen ve onların 
gelecekteki taleplerini karşılamalarında 
anahtar rol oynayan kompozitler, 
otomotiv sanayisinde ağırlık azaltmak 
suretiyle CO2 emisyonunu da düşürüyor. 
Kompozit malzemelerin çeşitli uygulama 
alanlarının birbirinden farklı beklentilere 
cevap verebilme özelliklerinden dolayı 
tercih edildiğini belirten Kompozit 
Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri 
İsmail Hakkı Hacıalioğlu, otomotiv 
sektörünün kompozit malzemelerden 
düşük maliyet, yüksek üretim hızı, aracın 
ağırlığının azaltılması, yeni tasarım 
kolaylığı, dış aksamda “A” sınıfı yüzey 
beklentisi, gövde ve iç aksamlarda ısı 
dayanımı (40-200F) gibi beklentileri 

olduğunu ifade ediyor. Son 30 yılda, lüks 
ve ileri teknoloji araçlarda kompozit 
penetrasyon hızının arttığını söyleyen 
Hacıalioğlu, büyüme gösteren elektrikli 
ve hibrid otomobil pazarının kompozit 
pazarının büyümesini tetikleyeceğini de 
ifade ediyor.

Kimya sektörü, otomotiv sanayisinin 
katma değeri yüksek ürünler üretmesini, 
sürücülerin ve yolcuların da daha güvenli 
bir sürüş deneyimi yaşamalarını sağlıyor.

Otomotiv sektörünün çeşitli fuarlarına katılarak 
kompozit sektörünü temsil ettiklerini söyleyen 
Kompozit Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri 
İsmail Hakkı Hacıalioğlu, bu fuarlarda kompozitlerin 
otomotiv sektöründeki önemini anlatan sunumlar 
yaptıklarını belirtiyor. Otomotiv sektöründe enerji 
ve fosil yakıt kullanımının azalmasının tamamen 
kompozit malzemelerin bu sektöre penetrasyonu 
ile doğru orantılı gerçekleşeceğini vurgulayan 
Hacıalioğlu, kompozit malzemenin ülkemizde 
daha etkin ve yaygın kullanımının gerçekleşmesi 
ile birlikte Türkiye’de kompozit üretiminin katma 
değeri yüksek sektörlerde büyümesinin mümkün olacağı, ileri kompozitlerin 
ülkemizde yaygın olarak üretilmesi ile birlikte Avrupa ülkelerine olduğu gibi 
tüm dünyaya da ihracat potansiyelinin artacağı, böylelikle ülkemizdeki ticaret 
açığının azalmasına katkı sağlanacağı düşünülmektedir diyor.

KOMPOZİT SANAYİCİLERİ DERNEĞİ GENEL SEKRETERİ İSMAİL HAKKI HACIALİOĞLU

TİCARET AÇIĞINI AZALTACAK

1/3 
Kimya sanayisi ürünlerinin bir 
otomobilin toplam maliyeti 

içindeki oranı

Kauçuk Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı Nurhan Kaya
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AKÜ ARACIN YOLDA KALMASINI 
ENGELLİYOR
Otomobilin çalışmasını sağlayan en önemli 
enerji kaynaklarından biri de akü. Aracın 
özellikleriyle uyumlu akü seçimi büyük 
önem taşıyor. Akünün düzenli aralıklarla 
bakımının yapılması akünün ömrünü uzatır, 
aracın yolda kalması engellenir ve aküden 
maksimum seviyede verim alınmasına 
yardımcı olur. Elektrik enerjisini kimyasal 
enerji halinde depolayan bir cihaz olan 
akü, kimya sektörü için de vazgeçilmez. 
Kimya sanayisinin akü üretimi üzerindeki 
etkisi adına görüşlerine başvurduğumuz 
Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri 
Derneği (AKÜDER) Yönetim Kurulu Başkanı 
Abdurrahman Acar şunları söyledi: “Akülere, 
rüzgar ve güneş enerjisi sistemlerinden 
haberleşmeye, otomotiv sektörüne kadar 
hayatımızın hemen her alanında ihtiyaç 
duyarız. Bu bağlamda aküleri oluşturan 
kurşun ve sülfrik asit gibi bileşenlerin 
üretimi, ülkemizin bu 
alandaki kapasitesi, 
potansiyeli önem taşıyor. 
Sülfürik asit ülkemiz içinde 
kolaylıkla temin edilebilirken 
maalesef akümülatörün 
ana girdisi kurşun, birincil 
kaynaklardan elde 
edilemiyor. Dışa bağımlı 
olduğumuz kurşunun bir 
diğer temin yolu ise ikincil kaynak dediğimiz 
ömrünü tamamlamış akümülatörlerin tekrar 
geri kazanımı. Türkiye’ de ve dünya da geri 
kazanım sektörü, gerek ekonomiye gerekse 
çevrenin korunmasına ciddi anlamda pozitif 
katkı sağladığından büyük öneme sahip. 
Ülkemizde bugün, mevcut teknolojimiz ile 
yılda yaklaşık 15 milyon adet  kurşun asit 
akümülatör üretilmekte; bu üretim için 
gerekli olan kurşun ihtiyacının ancak yüzde 
30-40 ı geri kazanımdan karşılanabiliyor. 
Bu durum, hem ekonomik hem de çevrenin 
korunması anlamında avantajlı olan ikincil 
kaynaklı kurşun için hurda akü ithalatını 
gündeme getiriyor. Bu vesileyle önemli 
miktarda döviz çıktısının önüne geçecek 
hurda akü ithalatının önünün açılması, 
koşulların iyileştirilmesi, uygulanabilir 
hale getirilmesi için mevzuatın yeniden 
düzenlemesinin gerekli olduğunu söylemek 
isterim.” 

“AKÜLERİN YÜZDE 60-70’İNİ İHRAÇ 
EDİYORUZ” 
Üretim kapasitesi ve kaliteli ürünleriyle 

Türkiye’nin dünya akü pazarında 
önemli bir yere sahip olduğunu ve 
sektörün önde gelen firmaları ile rekabet 
ettiklerini belirten Acar, “Ürettiğimiz 
akümülatörlerin yüzde 60-70’ini başta 
otomotiv sektörüne olmak üzere 
ihraç ediyoruz. Dünyanın dört bir 
yanında ülkemiz aküleri kullanılıyor. 
Kendi ihtiyacımızı özellikle otomotiv 
sanayinde yüzde 100 yerli kaynaklardan 
karşılayabiliyoruz. Kesintisiz güç 
kaynaklarında kullanılan kuru tip kurşun 
asit aküler ile solar sistemlerde ve hibrit 
araçlarda tercih edilen lityum ve nikel 
serisi akümülatörler ise ithalat yoluyla 
temin ediliyor” diyor.

“ATIK AKÜLERİ, EKONOMİYE 
KAZANDIRIYORUZ”
Kullanım ömrünü tamamladıktan 
sonra atık haline gelen aküler, doğru 
yönetilemez ise çevre ve insan sağlığı 

için risk, ekonomi için 
önemli kayıplara neden 
olabiliyor. AKÜDER de 
geri dönüşüm konusunda 
önemli çalışmalar 
yürütüyor. Acar, kısa 
adı “APAK” olan Atık 
Pil ve Akümülatörlerin 
Kontrolü Yönetmeliği 
gereği piyasaya sürülen 

akümülatörlerin yüzde 90’ının toplanarak 
geri kazanıma gönderilmesinin 
zorunlu olduğunu ifade ediyor. Pazara 
sürülen akümülatör miktarı göz önüne 
alındığında yılda ortalama 100-110 
bin ton atık akü oluştuğunu belirten 
Acar, “Bu atık miktarının neredeyse 
tamamına yakını AKÜDER tarafından 
toplattırılarak geri kazanıma gönderiliyor. 
Dernek olarak kendi bünyemizde 
oluşturduğumuz Atık Takip Sistemi ile 
üyelerimizin atık akülerin hareketlerini 
izliyor, yükümlülüklerini takip ediyoruz. 
Asıl yükümlüklerimizin yanında akü 
üretimi ve atık akü yönetiminde 
istihdam edebilecek teknik meslek lisesi 
öğrencilerine yönelik kısa adı AYMEP 
olan Akümülatör Yönetimi Mesleki Eğitim 
Projesini gerçekleştirdik. 444 2725-APAK 
Bilgi Hattımız ile akü ve atık akü yönetimi 
ile ilgili ülke genelinde bilgi paylaşımını 
sağlıyor ve atık akülerin toplanmasını, 
ekonomiye kazandırılmasını 
kolaylaştırıyoruz” diyerek sözlerini 
tamamladı.

Akümülatör ve Geri Kazanım 
Sanayicileri Derneği (AKÜDER) 

Yönetim Kurulu Başkanı 
Abdurrahman Acar

Elektrik enerjisini 
kimyasal enerji halinde 
depolayan bir cihaz olan 
akü, kimya sektörü için de 
vazgeçilmez.
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Toyo Matbaa Mürekkepleri, 2O16 yılında gerçekleşen satın almayla 
birlikte Japonya merkezli Toyo Ink Group’un global ağının en güçlü 
parçalarından biri haline geldi. Toyo Matbaa Mürekkepleri Genel 
Müdürü Yakup Benli “2020’de Türkiye’deki mevcut yapılanmamızı 
bölgesel üretim ve ihracat merkezi olarak konumlandırdık” dedi.

“DÜNYANIN ÜRETİM VE SATIŞ ÜSSÜ OLACAĞIZ”

5 0 yılı aşkın süredir Toyo Ink 
Group çatısı altında Türkiye’de 
faaliyet gösteren Toyo Matbaa 
Mürekkepleri, kalite ve inovasyona 

verdiği önem ile üretimlerini sürdürüyor. 
Toyo Matbaa Mürekkepleri Genel Müdürü 
Yakup Benli ile 2019 yılında izledikleri 
stratejileri ve 2020 hedeflerini konuştuk. 
2019’da koydukları hedefleri büyük oranda 
gerçekleştirdiklerini söyleyen Benli, 2020’ye 
çok iyi hazırlandıklarını ve verimli bir yıl 
olacağını söyledi ve ekledi:  
“2019’da iç pazarda büyümemizi 
sürdürürken mevcut ihracat kapasitemizi 
de artırma hedefiyle çıktığımız yolda, 
ağırlıklı olarak Ortadoğu, Balkanlar ve Türki 
Cumhuriyetler’de varlığımızı kanıtladık. 
2019’da yönümüzü, hedef bölgelerimiz 
arasında da yer alan, Doğu Avrupa, Afrika ve 
Rusya pazarına çevirdik.” 

TÜM ÜRÜN GRUPLARINI ÜRETEBİLEN 
TEK MERKEZ
Toyo Matbaa Mürekkepleri, Yaşar Holding 
bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye’nin ilk 
matbaa mürekkebi fabrikası olan DYO’yu 
2016’da yüzde 75 hisse ile satın almıştı. 
Benli’ye birleşme sonrası pazar paylarının 
ne kadar arttığını sorduğumuzda şu cevabı 
alıyoruz: 

“2015 yılında Toyo Ink Group, 
Türkiye’nin nüfus yapısı, büyüme 
potansiyeli gibi şartlarını göz önünde 
bulundurup hızlı büyümenin şart olduğunu 
görmüştür. Bu nedenle Türkiye’nin en 
köklü matbaa mürekkebi üreticisi olan 
DYO Matbaa Mürekkepleri ile 2016 Ocak 
ayı içerisinde hisse devri işlemlerini 
gerçekleştirdik. Yapılan hisse devri ile 
Toyo Ink Group Türkiye’yi; Avrupa, Afrika, 
Rusya ve Ortadoğu’dan oluşan geniş bir 
coğrafyada üretim ve satış üssü olarak 
seçti. Aynı zamanda Türkiye, Toyo Ink 
Group’un Hindistan ile ABD arasındaki geniş 
coğrafyada tüm ürün gruplarını üretebilen 
tek merkezi konumunda bulunuyor. 2016 
yılından itibaren Toyo Ink Group’tan 
aldığımız global destek ile Avrupa ve yakın 
coğrafyaya açılmanın dışında Türkiye 
genelinde 36 bayimiz ve farklı şehirlerde 
satış ofisimiz bulunuyor."

İNSAN SAĞLIĞI ÖN PLANDA
Benli ile bu birleşmenin teknolojik olarak 
Toyo’ya ne kattığını da konuşuyoruz. Benli, 
2017 yılında Türkiye’nin ilk mürekkep 
Ar-Ge Merkezi unvanına sahip olan 
Toyo Matbaa Mürekkepleri’nin Ar-Ge 
Merkezinde; insan sağlığı, gıda ve çevre 
güvenliği mevzuatlarındaki değişiklere 
uyumlu yeni mürekkep serileri tasarladığını 
belirtiyor. Bunun yanında tüketicilerin 
yeni beslenme alışkanlıklarını yansıtan 
ambalaj çözümleri de gerçekleştirdiklerini 

ifade eden Benli sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Ar-Ge merkezimizde, firmalara özel ürünler 
tasarlama kabiliyetimizin sektörde dikkat 
çeken özelliklerimiz arasında olduğunu 
söyleyebilirim. Gerçekleştirdiğimiz 
birleşmeden sonra halihazırda 
üretmediğimiz ancak global ağımızdan 
aldığımız destek ile laminasyon tutkalları, 
dijital mürekkepler (inkjet), masterbatch 
ve pigment yeni ürün gruplarının satışını 
gerçekleştirebiliyoruz. Üretim kapasitemizin 
artırılması ve daha önce sadece satışını 
yaptığımız ithal ürünlerin ülkemizde 
üretilmesi amacıyla Manisa Organize Sanayi 
Bölgesi’nde 62 bin metrekarelik alanda 
yeni bir fabrika kurmak için projelendirme 
çalışmalarımız da devam ediyor. Şu an 
üretimini yapmadığımız laminasyon 
tutkalları, polüretan bazlı mürekkepler 
gibi ürün gruplarını güncel teknolojiler 
ile üreteceğimiz yeni fabrika tam olarak 
devreye girdiğinde bölgesel gücümüzü 
perçinlemiş olacağız.”

HEDEF DÖVİZ GİRDİSİ SAĞLAMAK
2020 yılı hedefleri için Türkiye’deki mevcut 
yapılanmalarını bölgesel üretim ve ihracat 
merkezi olarak konumlandırdıklarını 
söyleyen Benli, “Bu yapılanma ile 
satışlarımızı artırarak ülkemize döviz girdisi 
sağlamanın yanında gençlerimize de 
istihdam alanları yaratmaya devam ederek 
ülke ekonomimize de katkı sunacağız” 
diyerek sözlerini tamamladı.
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DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTACAK 
YENİ YATIRIMLARA BAŞLADIK

KORUMA ŞİRKETLER GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI VEFA İBRAHİM ARACI:

2020 yılına yeni yatırımlarla başlayan Koruma Şirketler Grubu 
Yönetim Kurulu Başkanı ve KİPLAS Denetleme Kurulu Başkanı Vefa 
İbrahim Aracı, “Kimya sektöründe Türkiye’nin dışa bağımlılığını 
azaltacak temel girdiler üretmeye devam edeceğiz. Şirketimizin 
kapasitesi arttıkça Türkiye’ye gelen temel kimyasal ham madde 
ithalatı azalıyor” diyerek, yatırımların stratejik önemine vurgu yapıyor.

Ürettiği kimyasallarla Türkiye 
sanayisinin ihtiyaç duyduğu 
ham madde ihtiyacını yerli 
üretim ile karşılayan Koruma 

Şirketler Grubu, 2020 yılına yeni 
yatırım projeleriyle girdi. “İki yıl içinde 
yapacağımız yatırımlar ile Türkiye’nin 
çok fazla dışa bağımlı olduğu iki 
ürününün ithalatını kısmen azaltacağız” 
diyen Koruma Şirketler Grubu Yönetim 
Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, 
yeni başladıkları yatırımla da Avrupa 
Birliği’ne önemli miktarda ihracat 
yapılmasını öngördüklerini söylüyor. 
Aracı, “Türkiye, kimya sanayisinde dışa 
çok bağımlı, bu bağımlılığa merhem 
olacak yatırımlara ihtiyaç var. En önemlisi 
de sektörün birlikte hareket edebileceği 
bir yol haritasına ihtiyacı var” diyor 
ve bir tespitte bulunuyor: “Türkiye’de 
kimya stratejimiz doğru yönetilse dışa 
bağımlılığımız sıfır olur.” Yeni yatırımlar 
ve stratejik ürünlerle Koruma Klor'u, 
Türkiye’nin en büyük ilk 500 sanayi 
kuruluşu arasına sokan Vefa İbrahim 
Aracı ile kimya sanayisini ve şirketin yeni 
yatırımlarını konuştuk.

Koronavirüs salgını nedeniyle ilk çeyrek 
küresel ticaret için iyi geçmedi. 2020 sizin 
için nasıl başladı? 
Belirttiğiniz gibi virüs, küresel ticareti ve 
fuarları oldukça etkiledi. Bir önceki yılın 
aynı üretim kapasitelerini koruyoruz 
fakat kimyasal ürün fiyatları bakımından 
biraz düşük seviyede başladık. Malum 
petrolün varil fiyatı 30 dolar seviyesine 
kadar geriledi. Programa aldığımız bazı 
yatırım kararlarımız vardı, 2020’de o 
yatırımlara başladık. Bu yatırımlarımızın 
bir kısmı 2021’de, bazıları da 2022’nin 
ikinci çeyreğinde hayata geçecek. İki yıl 
içinde ise şu ana kadar kararlaştırdığımız 
yatırımların hepsini bitirmiş olacağız.  
 
Küresel ticaretin içinde bulunduğu 
darboğaz döneminde, yatırım risk değil 
mi? Bu yatırımlar kapasite artırımına mı 
yoksa yeni ürüne yönelik mi? 
Türkiye’de kimya sanayisi, temel ve özel 
mallarda yüzde 90 ithalata dayalı. Kimya 
sanayimizde yapılacak her yeni yatırım, 
ithalatı yavaşlatacak ve nihai olarak 
azaltacaktır. Doğru yatırım yapabilirseniz, 
ithalattan bile pay almamızı ve ihracat 
yapmamızı sağlayacaktır. Yeni yatırımla 

üreteceğimiz iki ürün de Türkiye’ye 
ithalatı oldukça fazla olan ürünler. 
Türkiye’de üretilen ürünler değil. Bu 
nedenle önceliğimiz iç piyasa, fakat iki 
ürünün de ihracatı söz konusu olabilir. 
Özellikle şu anda başladığımız yatırımla 
ilgili Avrupa Birliği’ne önemli miktarda 
ihracatımız olacağını düşünüyoruz. 

Kimyada dışa bağımlılığı azaltacağınızı 
söyleyebilir miyiz? 
Evet, kısmen azaltacağız diyebiliriz. 
Aslında Koruma Klor’un ürettiği ham 
maddeler Türkiye’de kimya sanayinin 
en önemli temel girdileridir. İç piyasada 
arz düşüklüğü olduğu için burada 
kalmak zorunda. Bu nedenle ihracatımız 
düşüktür. Fakat Koruma Klor birçok 
şirketin kimya ihracatı yapmasına imkân 
tanıyor. Çünkü şirketimizin ürünleri 
temel girdiden oluşuyor. Yani ürettiğimiz 
ürünler olmadan Türkiye’deki birçok 
şirket kimyasal madde ihraç edemez 
veya rekabetçi olamaz. Şirketimizin 
kapasitesi arttıkça Türkiye’ye giren temel 
kimyasal ham madde ithalatı azalıyor 
diyebiliriz.

Kaç ürün grubunda azaltacaksınız? 
Sitenize baktığımda geniş bir ürün 
yelpazeniz olduğunu görüyorum.....
Biz 3 ayrı kimya alanında faaliyet 
gösteriyoruz. Biri ana kimyasal yani klor 
ve derivativleri. Türkiye’de klor acil’e 
baktığınızda müthiş bir boşluk var. Diğer 
tarafta zirai ilaçlar var. Zirai ilacın ham 
maddelerini de üretmeye başlıyoruz. 
2021’de 28 tanesini üreteceğiz. Bir de 
temizlik tarafı var. Orada da toz deterjan 
hariç diğer tüm bileşik dediğimiz ev 
temizlik ürünlerini üreteceğiz. 
 
Peki Koruma olarak, sizin dışa 
bağımlılığınız ne düzeyde?
Şirketimiz öyle bir noktaya geldi ki, 
elektroliz haricindeki üretimimizin 
tamamını kendi know-how'ımızla 
yapıyoruz. Fakat enerji bağımlılığımız 
ne kadar azalırsa, rekabetçiliğimiz ve 
yeni yatırımlarımız açısından o kadar iyi 
olacak. Çünkü bizim maliyetlerimizin 
yüzde 70’e yakını enerjiden oluşuyor. 
Eğer enerji bağımlılığını azaltabilirsek 
şirketimiz için yurt dışı bağımlılığı 
minimuma inmiş olacak. Sadece bazı 
teknolojik ekipmanları yurt dışından 

“Koruma Grubu olarak ana 
hedefimiz, yerli sermaye 
olarak devam etmek. 
Ürünlerimizin çeşitliliğini 
ve yatırımlarımızı artırmak 
istiyoruz. Çünkü Türkiye’nin 
çok fazla ithalatı var. 
Türkiye’nin bu ithalatının bir 
kısmına merhem olabilirsek 
çok iyi olur. En son amacımız 
da Türkiye’de üretilmeyen 
ithal edilen ürünlerin 
birçoğunu Türkiye’de 
üretmek.”
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alıyoruz. Onların da yüzde 80’ini biz 
kendimiz yapabilecek altyapıya ulaştık.

Yüzde 70 ciddi bir oran...
Bütün yapılar asit ve bazdan oluşur. 
Tuzun bir tarafı asit, bir tarafı bazdır. 
Bizim işimiz de bu. Onları kendi içinde 
reaksiyona sokup organik ürünlere kadar 
çeşit çeşit ürünler elde ediyoruz. Klorun 
organik olarak hiçbir şeyi üretilmiyor. 
Halbuki çok geniş bir kapsamı var. Bir 
şekilde enerji bağımlılığını azaltıp yeni 
yatırımlara odaklanmamız gerekiyor. 
Türkiye’yi yöneten iyi bir kimya beyni 
olsa dışa bağımlılığımız sıfır olur. Çünkü 
ham maddemiz tuz. Ege ve Akdeniz tuz 
dolu. Tuz Gölü de var. Bizim yaptığımız 
iş tuzu parçalamak. Tuzu da elektrikle 
parçalıyorsunuz. Rusya’dan aldığım doğal 
gazı, Amerika’dan ve Finlandiya’dan 
aldığım elektrik motorlarıyla o gazı 
çalıştırıyorum. O elektrikle tuzu 
parçalıyorum. Almanya’dan ve bunun gibi 
ülkelerden aldığım elektrolizeyle de onu 
klora çeviriyorum.

Peki ithal ürünlere karşı rekabetçi olmayı 
nasıl başarıyorsunuz? 
Yan sanayi ve tedarik kısmına yatırım 
yaparak rekabetçi olmaya çalışıyoruz. 
Enerji giderimizi azaltmak için 
yenilenebilir enerji yatırımı yapıyoruz. 
Kimya üretmek için enerji sektörüne 
yatırım yapmak zorunda kalıyoruz. 
Pazarda rekabet edebilmek için lojistik 
şirketi kurmak zorunda kalıyoruz. Oysa 
o sermayeleri, yeni ürün yatırımlarında 
değerlendirebilirdik. Entegre 
düşünüyoruz ve o entegrasyon sayesinde 
rekabet edebiliyoruz.

Toplam üretimde ihracatın payı ne 
kadardır?
Klor alkali yüzde 2 civarındadır. 
Temizlikte yüzde 7-8’lere geldi. Ama 
oradaki hedefimiz bu sene yüzde 15'lere 
gelmesidir.

Farklı bölgelerde yatırım yapmanızın bir 
nedeni de rekabet mi?
En önemli neden bu memleketi seviyor 
olmamız. Türkiye’nin üç ayrı yerinde 
ana kimyasal üreten tek yerli şirketiz. 
Bizim ürettiğimiz ürünler genelde 
sıvı ürünler. Bunları Kocaeli’de üretip 
göndermek yerine, Hatay’a giderek, o 

bölgenin ihtiyacı olan ürünleri orada 
üretmeye başladık. Hatay ve Denizli’de 
de tesis açıp, ürettiğimiz malların çevre 
illere daha çabuk ulaşmasını sağlıyoruz. 
O coğrafyaya özel ürünler üretiyoruz. 
Bölgeye, müşteriye, kullanıcıya 
kazandıran bir yatırım oldu. Müşterilerin, 
stok tutmalarına gerek kalmadan, günlük 
mal almalarını sağlıyor. İzmir, Antalya, 
Konya üçgenine hizmet için bir fabrika 
da Denizli’de kurduk. Hem nakliye hem 
stok avantajı ve hem de karayollarındaki 
tehlikeyi azaltmak için üç ayrı yere gittik 
ve orada büyüdük. Bulunduğumuz 
coğrafyanın ihtiyacına göre ürünler 
üretiyoruz. Ankara’dan sonraki bölgelerde 
bir tane yabancı kimya yatırımcısı 
göremezsiniz. Yerli yatırımcıya o yüzden 
çok iyi bakmak lazım. Suriye sınırına 25 
kilometre mesafede bu yıl bile 50 milyon 
dolar yatırım kararı aldık. Hangi yabancı 
yatırımcı bu riski göze alır?

Koruma’nın bir misyonu olduğu için mi 
Anadolu’da bu yatırımlara giriyor?
Evet, yerli sermaye olarak devam 
etmek istiyoruz. Ürünlerimizi ve 
yatırımlarımızı artırmak istiyoruz. 
Çünkü Türkiye’nin çok fazla ithalatı 
var. Türkiye’nin bu ithalatının bir 
kısmına merhem olabilirsek çok iyi olur. 
Türkiye’de üretilmeyen ithal edilen 
ürünlerin birçoğunu ülkemizde üretmek 
amaçlarımızdan biri.

Türk kimya sanayisi ağırlıklı KOBİ’lerden 
oluşuyor. Sermayelerin ve ölçeğin 
büyüyememesi, yeni yatırımları etkileyen 
unsur olabilir mi?
Yerli firmalar için değerlendirirsek 
sermaye yapıları da olabilir ama yurt 
dışıyla rekabet etmek hiç kolay değil. 
Ar-Ge yatırımları ve bilgi birikimi çok 
önemli. En önemlisi devletin sizin 
arkanızda durması gerekiyor. Maalesef 
insanımız senelerce sanayiyi sevmedi. 
Şimdi sanayide belli sanayi dallarını 
seviyor ama kimya bunlardan biri değil. 
Bölgelerine bir kimya fabrikasının 
kurulmasını istemezler. Kimya sektörüyle 
ilgili hâlâ bir ön yargı var. Tekstil ve 
otomotivi sevdi ama kimyayı halkımız 
bir türlü kabullenemedi. Halbuki 
kimya olmadan olmaz. Otomotiv, 
tekstil hiçbiri kimyasallar olmadan 
olmuyor. Kimyasallar olmadan bugün 

hiçbirimiz temiz gezemeyiz. Okullarda bu 
anlatılmalı. 

Yabancı sermaye açısından 
baktığımızda ise, Türkiye’yi ithalatçı 
yapmak daha kârlı.  Yabancı kimya 
firmaları, yurt dışından uzun yıllar değeri 
düşük kimyasalları çok yüksek fiyatlara 
sattığı için Türkiye’de ciddi bir yatırım 
yapmadı. Çünkü Türkiye’yi kimyada 
ithalatçı yapmak daha kârlı. O yüzden 
kimya sanayimizin iyi bir lobi faaliyeti 
yapacak kuruluşa ihtiyacı var. Özellikle 
yerli sermayeyi koruyacak, yatırımları 
artıracak yol haritasına ihtiyacı var.  
 
Koruma Şirketler Grubu olarak yeni 
yatırım yapmayı nasıl başarıyorsunuz?
Çalışıyoruz. İnsan yetiştiriyoruz ve 
belirttiğim gibi bu memleketi seviyoruz.

Çalışmak yeterli mi sizce?
Çalışmak yeterli. Tabii kazandığınız 
tecrübeyi de doğru kullanmanız 
ve aktarmanız lazım. Bunun için 
bünyemizde çok sayıda insan 
yetiştiriyoruz. Bu da bilgi birikimiyle, 
araştırmayla, kimyayı bilmekle oluyor. 
Geçtiğimiz ay bir günde yedi kişi işe 
başladı ve işe alımlar da devam ediyor. 
Bu arkadaşların eğitim süreci başlayacak. 
Çalışanlarımızı sürekli eğitimden 
geçiriyoruz. Kimya endüstrisinin 
doğru kurulduğunda çok temiz bir 
sanayi olduğunu önce çalışanlarımıza 
öğretiyoruz.  

Yeni neslin sanayide çalışmak istemediği 
algısı var. İstihdam ve nitelikli personel 
bulma konusunda sıkıntı yaşıyor 
musunuz? 
Ben bu görüşe katılmıyorum. Bizde staj 
yapıp, şirkette çalışmaya devam etmek 
isteyen ve kimya sanayisinde kariyer 
yapmak isteyen arkadaşlarımız var. 
Şirketimizde çok uzun zamandır çalışanlar 
da yeni çalışmaya başlayanlar da 
mutlular. Hiçbiri ayrılmak istemiyor hatta 
terfi ediyorlar. Çünkü kimya sanayisinde 
ağır işçilik yok. Her şey otomasyona 
döndü. Gençler kimya sanayisini sevmeye 
başladı. Üniversitelerde kimya okumuş 
insanlar bu işi seviyor. Bakanlıkların, 
bürokrasinin sektöre dair oluşan olumsuz 
algının değişmesi için lobi faaliyeti 
yapması lazım.
Sektör, kendini doğru anlatamıyor mu?  

İKİ TESİSE 50 MİLYON 
DOLAR YATIRIM

Hatay Kırıkhan’da 35 bin 
metrekare üzerinde kurulacak iki 
tesisin yatırım maliyeti 50 milyon 
dolar olacak. Bu yatırımlarla 
bölgede 200 kişiye ek istihdam 
yaratılacak. Bu yatırımlardan, Toz 
Klor Dezenfekte Tesisi, 2020 yılı 
sonunda, Hidrojen Peroksit Tesisi 
ise 2021 Mayıs-Haziran aylarında 
hizmete girecek.

"YERLİ SERMAYE 
OLARAK DEVAM 
EDECEĞİZ"

Öncelikli ana hedeflerinin, yerli 
sermaye olarak devam etmek 
olduğunu söyleyen Vefa İbrahim 
Aracı, gelecek dönem hedeflerini 
şöyle anlatıyor: "Ürünlerimizin 
çeşitliliğini ve yatırımlarımızı 
artırmak istiyoruz. Çünkü 
Türkiye’nin çok fazla ithalatı 
var. Türkiye’nin bu ithalatının 
bir kısmına merhem olabilirsek 
çok iyi olur. En son amacımız 
da Türkiye’de üretilmeyen ithal 
edilen ürünlerin birçoğunu 
Türkiye’de üretmek."

Anlatamıyor olabilir. O yüzden kimya 
sanayimizin iyi bir lobi faaliyeti yapacak 
kuruluşa ihtiyacı var. Kimya sektörü 
örgütleşemiyor. Üniversitelerle, 
sanayicilerle, araştırma enstitüleriyle 
bunun iyice bir tanımlanması lazım. 
Ham maddesi elinizde olanlarla 
ilerlemek varken, sektör olarak ithalata 
dayalı ürünlerle ilerlemeye çalışıyoruz. 
Yol haritasını iyi çizmeliyiz. Yurt dışında 
çalışan birçok değerli akademisyenimiz 
var. Onlarla yol haritası yapılabilir. Yerli 
şirketlerin de bir araya gelmesi lazım. 
Bazılarının bir başka dernek altında, 
diğerlerinin başka dernek altında farklı 
farklı çalışmalar yapması ve neresinden 
başlayacağına karar verememesi bu 
işi geriletiyor. Burada amacım, mevcut 
STK’ları eleştirmek değil. Daha kapsamlı 
oluşumlarda bir araya gelememeyi 
eleştiriyorum. 

GEBKİM, bu hedefle oluşturulan bir yapı 
mıydı?
Kimya sanayisinde kümelenme ve 
ekosistem yaratmanız çok önemli. 
Kimya sektöründe çalışanlar karma 
OSB’lerin içinde görev yapıyor. 
İhtisaslaşmış OSB’ler ve kümeleşme 
yok. En iyi örnek olarak İzmir 
Aliağa’yı gösterebilirim. Bir ekosistem 
yaratılmış. GEBKİM küçük de olsa 
bir örneği. GEBKİM’de de öyle büyük 
düşündüğümüz, tasarladığımız 
kimyasallar üreten fabrikalar yok 
maalesef. Arazi olarak da yetmez, 
coğrafi olarak da çok uygun değil. 
Ama en azından yerli sermayenin bir 
araya gelip bir şeyler yapabileceğini biz 
GEBKİM ile göstermek istiyoruz. Buna 
da yavaş yavaş başladık. Uluslararası 
önemli bir projemiz var. Yurt dışından 
5-6 partnerimiz bulunuyor. Proje, 
ambalajlar için sürdürülebilir bir 
kullanım ömrü sunacak ve çevreye 
zarar vermeden biyolojik olarak 
parçalanabilir olarak tasarlanacak. 
Avrupa Komisyonu'nun Horizon 
2020 Programı'ndan destek alan 
USABLE projemiz ile gıda, içecek ve 
ilaç uygulamaları için yenilenebilir 
kaynaklardan biyobozunur, geri 
dönüştürülebilir ve uygun maliyetli 
ambalaj malzemeleri geliştirmeyi 
hedefliyoruz.

“Yan sanayi ve tedarik 
kısmına yatırım yaparak 
rekabetçi olmaya çalışıyoruz. 
Enerji giderimizi azaltmak 
için yenilenebilir enerji 
yatırımı yapıyoruz. Kimya 
üretmek için enerji sektörüne 
yatırım yapmak zorunda 
kalıyoruz. Pazarda rekabet 
edebilmek için lojistik şirketi 
kurmak zorunda kalıyoruz. 
Oysa o sermayeleri, yeni 
ürün yatırımlarında 
değerlendirebilirdik.”

2.000 
Koruma’nın yarattığı toplam 

istihdam
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SAĞLIK NEDENLERİNDEN DOLAYI 
İŞVERENİN HAKLI NEDENLE FESİH HAKKI

Haklı nedenle fesih hakkı, dürüstlük kuralları gereği iş ilişkisini 
sürdürmesi kendisinden beklenemeyecek tarafa, belirli veya belirsiz süreli 
iş akdini derhal feshetme yetkisi veren bir bozucu yenilik doğuran haktır.

İşçinin tedavi edilemeyecek 
nitelikte ve işyerinde 
çalışmasının sakıncalı 
bulunduğu bir hastalığa 
tutulduğunun, Sağlık 
Kurulunca saptanması 
halinde, işçinin devamsızlık 
yapması veya kusuru 
aranmaksızın iş akdinin 
feshedilmesi, haklı bir 
neden olarak kabul 
edilmektedir.

İşverenin, sağlık sebeplerine dayalı 
olarak fesih yapabilmesi sürekli bir 
iş sözleşmesinin varlığına bağlıdır. İş 
sözleşmesinin sürekli olması, yapılan 

işin niteliği itibariyle 30 iş gününden fazla 
süreli bir iş olmasını ifade etmektedir. 
Haklı nedenle fesih hakkı, dürüstlük 
kuralları gereği iş ilişkisini sürdürmesi 
kendisinden beklenemeyecek tarafa, 
belirli veya belirsiz süreli iş akdini derhal 
feshetme yetkisi veren bir bozucu yenilik 
doğuran haktır. Sürekli borç ilişkileri 
yaratan iş akdinde ortaya çıkan bir durum 
nedeniyle bu ilişkiye devam, taraflardan 
biri için çekilmez hale gelmişse haklı 
nedenle derhal fesih hakkı ortaya çıkar. 
İş ilişkisine devamın çekilmez hale gelip 
gelmediğinin ölçütünü ise objektif iyi 
niyet yani dürüstlük kuralları oluşturur. 

İşverenin haklı nedenle fesih 
hakkı, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. 
maddesinde düzenlenmiş olup, bu 
yazımızda 25. maddenin birinci fıkrasında 
düzenlenen sağlık nedenleri ile haklı 
fesih hallerini ele alacağız. 4857 sayılı İş 
Kanunu’nun işveren açısından haklı fesih 
nedenlerini düzenleyen 25. maddesinin 
“sağlık sebepleri” başlıklı birinci 
fıkrasında 3 ayrı haklı nedenle derhal 
fesih nedeni düzenlenmiştir.  

Buna göre; 
Madde 25 - Süresi belirli olsun veya 
olmasın işveren, aşağıda yazılı hallerde 
iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce 
veya bildirim süresini beklemeksizin 
feshedebilir:

I- Sağlık sebepleri:
a) İşçinin kendi kastından veya derli 
toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye 
düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa 
yakalanması veya engelli hâle gelmesi 
durumunda, bu sebeple doğacak 

AV. GÖNÜL AKGÜN KOYUNCU
Hukuk, Toplu İş Sözleşmesi ve Dış 
İlişkiler Bölümü

devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya 
bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi. 
b) İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi 
edilemeyecek nitelikte olduğu ve 
işyerinde çalışmasında sakınca 
bulunduğunun Sağlık Kurulunca 
saptanması durumunda.
(a) alt bendinde sayılan sebepler dışında 
işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik 
gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini 
bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin 
işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 
17. maddedeki bildirim sürelerini altı 
hafta aşmasından sonra doğar. Doğum ve 
gebelik hallerinde bu süre 74. maddedeki 
sürenin bitiminde başlar. Ancak işçinin iş 
sözleşmesinin askıda kalması nedeniyle 
işine gidemediği süreler için ücret 
işlemez. 

a - İşçinin Kendi Kusuruyla Hastalığa 
Yakalanması veya Engelli Hale Gelmesi
İş Kanunu’nun  25. maddesinin birinci 
fıkrasının “a”  bendine göre, “İşçinin 
kendi kastından veya derli toplu 
olmayan yaşayışından yahut içkiye 
düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa 
yakalanması veya engelli hâle gelmesi 
durumunda, bu sebeple doğacak 
devamsızlığın ardı ardına üç iş günü 
veya bir ayda beş iş gününden fazla 
sürmesi” halinde, işveren iş sözleşmesini 
bildirimsiz sona erdirebilmektedir. 
Bu düzenleme ile işçinin kusurlu 
davranışları; 

•İşçinin kastı 
•Derli toplu olmayan yaşayışı
•İçkiye düşkünlüğü 

olarak 3 kriterle ele alınmaktadır.
Hüküm metnindeki “kasıttan” maksat, 
işçinin bir hastalığa yakalanmasına veya 
engelli hale gelmesine yol açan olayı 
bilerek ve isteyerek gerçekleştirmesidir. 
Bu hükümde sadece kasta yer 

verildiğinden, kasti olmayan kusurlar, 
yani ihmal veya tedbirsizlik bu hüküm 
dışında kalacaktır. 

İşçinin “derli toplu olmayan yaşayışı” 
ile ifade edilmek istenen, aşırı şekilde 
düşkün olması, derbeder veya düzensiz 
bir hayat sürmesidir. Burada kanun 
koyucu, işçinin özel hayatının işe 
olumsuz yansıması durumunda işveren 
tarafından iş sözleşmesinin bildirimsiz 
feshedilebilmesi imkânını ortaya 
koymaktadır. 

Kanun hükmünde belirtilen “içkiye 
düşkünlük” hali ise, alkol tüketiminin 
vazgeçilemeyecek derecede kullanımını, 
alışkanlık haline getirmek olarak 
algılanmalıdır. Bu nedenle, alkoliklik 
derecesinde olmamakla birlikte arızi aşırı 
alkol kullanımı sonucu hasta olma ve işe 
devam etmeme, bu hükmün kapsamı 
dışındadır.

“İşçi hastalık veya sakatlığa 
yol açan olayı bilerek ve isteyerek 
gerçekleştirmelidir. İşçinin derli toplu 
olmayan yaşantısı ile içkiye düşkünlüğü 
de başlı başına fesih nedeni olmayıp, bu 
durumların, işçiyi hastalığa veya sakatlığa 
yöneltmesi gerekir.” (Yargıtay 7. HD 
01.04.2015 tarih, 2015/3640 E., 2015/6132 
K.) 

İşveren lehine haklı nedenle fesih 
hakkının doğumu için sadece belirtilen 
bu 3 nedenin gerçekleşmesi ve bu 
nedenler sonucunda işçinin hastalanması 
veya engelli hale gelmesi yetmemektedir. 
Ayrıca işçinin ardı ardına 3 iş günü veya 
bir ayda 5 iş gününden fazla devamsızlık 
yapması gerekmektedir. Maddedeki 1 ay 
ifadesinden takvim ayı değil, işçinin işe 
gelmediği ilk günden itibaren geçecek 
1 aylık süre anlaşılmalıdır. Yani ilk 
devamsızlık yapıldığı gün ayın kaçıncı 
günüyse, sonraki ayın aynı günü 1 aylık 
süre sona ermektedir. (Yargıtay 7. HD 
01.04.2015 tarih, 2015/3640 E.,  
2015/6132 K.)

b - İşçinin Kusuru Bulunmaksızın Hastalığa 
Yakalanması veya Engelli Hale Gelmesi
İşçinin; hastalık, kaza ve gebelik gibi 
haller nedeniyle devamsızlığı halinde, 
işverene derhal fesih hakkı verilmiştir. 
Ancak bunun için devamsızlığın haklı 
fesih sebebi teşkil edebilmesi için asgari 
bir süre beklenilmesi gerekmektedir.

Devamsızlık süresi, sözleşme ister 
belirli süreli, ister belirsiz süreli olsun, 

işçinin işyerindeki çalışma süresine 
göre, İş Kanunu’nun 17. maddesinde 
belirtilen ihbar süresine 6 haftalık sürenin 
eklenmesi suretiyle bulunmaktadır. Bu 
süre zarfında, iş akdi askıda olacağından, 
her işçi için ayrı hesaplanacak bekleme 
süresi dolmadan işveren iş akdini 
feshedemeyeceği gibi, işçi de ücret talep 
edemeyecektir. Söz konusu sürenin 
dolmasından sonra işçinin işe gelmediği 
süre içerisinde işveren, haklı fesih hakkını 
kullanabilir.

Bununla birlikte yasada belirtilen 
bildirim süreleri asgari olarak 
öngörülmüş olup, sözleşmeyle 
arttırılması mümkündür. Bu takdirde 
sözleşmedeki ihbar öneline 6 hafta 
eklenmek suretiyle süre belirlenecektir. 
(Yargıtay 9. HD. 24.11.2015 tarih 
2015/23385 E , 2015/33398 K)

Kadın işçinin gebeliği ve doğumu 
halinde ise, doğum öncesi 8 hafta ve 
doğum sonrası 8 olmak üzere 16 haftalık 
süre içinde çalıştırma yasak olup, çoğul 
gebelik halinde ise doğumdan önceki 8 
haftalık süreye 2 hafta eklenmektedir. 
Bu nedenle, doğum yapan işçi kadının 
sözleşmesini, işverenin haklı nedenle 
sona erdirebilmesi için beklemesi 
gereken fesih bildirim süresine 6 
hafta eklenerek bulunan süre, doğum 
izni sürelerinin bitiminden itibaren 
başlatılacaktır.

c - İşçinin Tedavi Edilemeyecek Bir Hastalığa 
Tutulması
İşçinin tedavi edilemeyecek nitelikte 
ve işyerinde çalışmasının sakıncalı 
bulunduğu bir hastalığa tutulduğunun, 
Sağlık Kurulunca saptanması halinde, 
işçinin devamsızlık yapması veya kusuru 
aranmaksızın iş akdinin feshedilmesi, 
haklı bir neden olarak kabul edilmektedir. 

Buna göre haklı nedenle fesih için 3 
koşul öngörülmektedir:

•İlk koşul, işçinin, türüne göre 
değişmekle birlikte tıp tarafından henüz 
çaresi bulunamamış hastalığa tutulması 
durumu

•İkinci koşul, hastalığa yakalanan 
işçinin işyerinde çalışmasında sakınca 
olması

•Üçüncü koşul ise işçinin bu hastalığa 
tutulduğunun Sağlık Kurulu raporuyla 
tespit edilmesidir. 

Yargıtay’a göre; İşçinin tutulduğu 
hastalığın tedavisinin bulunmaması 
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yanında, işyerinde çalışmasının 
sakıncalı olması da Sağlık Kurulunca 
belirlenmelidir. (Yargıtay 7. HD 30.06.2015 
tarih, 2014/19392 E., 2015/13320 K.)

Ayrıca, Sağlık Kurulu raporu alınması 
halinde işverenin öncelikli olarak işçinin 
sağlık koşullarına uygun çalışabileceği 
başka bir bölüm veya pozisyon olup 
olmadığını değerlendirmesi, uygun 
koşullar söz konusu olmadığında 
feshi son çare olarak düşünmesi 
gerekmektedir. Aksi halde yapılacak fesih 
haklı bir fesih olamayacaktır.

d - Haklı Nedenle Fesih Hakkını Kullanma 
Süresi ve Şekli
Hizmet akdinin önelsiz feshinde genel 
kural, fesih hakkının “makul süre” 
içinde kullanılması ve fesih bildiriminin 
dürüstlük kuralına uygun yer ve zamanda 
gerçekleştirilmesidir. Fesih sebebi 
doğmasına rağmen bu hakkın uzun süre 
kullanılmaması, gerek işyeri düzenini 
bozmamak, gerekse işçinin her an işten 
atılma korkusu altında kalmaması için 
önem arz etmektedir. Aksi takdirde bu 
durum, kamu düzeni, ahlak ve iyi niyet 
kurallarına aykırılık teşkil edecektir. 

Rapor süresi içinde hizmet akitleri 
askıda olduğu için fesih hakkı da 
askıdadır. Dolayısıyla işverenin bildirimsiz 
fesih hakkı rapor süresinin bitimi ile 
başlayacak ve sonuç doğuracaktır. 
İhbar süresi + 6 haftalık sürenin aşılması 
halinde raporlu süre zarfında fesih işlemi 
yapılabilecektir. Ancak işçi ile yapılan 
sözleşme belirli süreli bir sözleşme ise ve 
sözleşme de rapor süresi içinde bitiyorsa 
ayrıca fesih hakkının kullanılmasına 
gerek bulunmamaktadır.

e - Savunma Alınması 
Haklı nedenle derhal fesihlere 
uygulanacak iş güvencesi hükümleri 

arasında, savunma alınması 
sayılmamıştır. Yasa koyucu 25. 
maddede öngörülen fesih nedenlerine 
ilişkin durumlarda savunma almayı 
amaçlamamıştır. 

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk 
Genel Kurulu da vermiş olduğu 
kararı ile haklı nedenlerle fesihlerde 
işverenin fesihten önce savunma alma 
zorunluluğu bulunmadığını, hal böyle 
olunca sağlık sebepleri ile yapılan haklı 
fesihlerde işçiden savunma alınmasının 
gerekmediğini hükme bağlamıştır. 
(YİBHGK 19.10.2018 tarih 2017/9 E. 
2018/10 K.)

Haklı nedenle fesihlerde her ne kadar 
işveren savunma almak zorunda değilse 
de, fesih nedenini yazılı olarak işçiye 
bildirmek zorundadır.

f - Feshin Sonuçları
4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. 
maddesinde belirtilen iş sözleşmesinin 
bildirimsiz ve tazminatsız fesih yolu ile 
sona erdirilebilmesi hükümleri, kamu 
düzeni ile ilgili emredici kurallar olup, 
işverenlerin iş disiplini sağlayabilmelerine 
olanak tanımaktadır. 

İş sözleşmesi işveren tarafından haklı 
nedenle de feshedilmiş olsa, işveren 
işçinin ücreti ile fesih tarihine kadar 
hak ettiği para ile ölçülebilen tüm hak 
ve menfaatlerini tam olarak ödemek 
zorundadır. Ancak sağlık sebeplerine 
dayalı fesihlerde, işçinin işe gelmediği 
günlerde iş sözleşmesinin askıda kalması 
sebebiyle, işe gelinmeyen süreler için 
ücret işlemez.  
İşçinin rahatsızlığı, kendi kusurundan 
doğmasa bile, iş sözleşmesinin fesih 
hakkının, bildirim süresi dikkate alınarak 
doğabileceği dikkate alındığında, 
işçinin ihbar tazminatı hakkı söz konusu 
olamayacaktır. 
Buna karşılık 1475 sayılı İş Kanunu’nun 
14. maddesi, 4857 Sayılı İş Kanunun 
25/II dışındaki nedenlerle sözleşme 
feshi durumlarında, kıdem tazminatı 
istenebileceğini belirttiğinden, 25/I 
hükümlerine dayanılarak yapılan 
fesihlerde işçinin kıdem tazminatı isteme 
hakkı doğmaktadır. 

Bildirimsiz fesih hakkı işverence 
mevzuat hükümlerine uygun olarak, 
objektif iyi niyet kuralları çerçevesinde 
kullanılmalı, maddi-manevi zararlar 
önlenmeli, işyeri disiplini sağlanmalıdır.

Hizmet akdinin önelsiz 
feshinde genel kural, 
fesih hakkının “makul 
süre” içinde kullanılması 
ve fesih bildiriminin 
dürüstlük kuralına 
uygun yer ve zamanda 
gerçekleştirilmesidir.
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TEMATİK YARGITAY KARARLARI:
YILLIK ÜCRETLİ İZİN

"Yıllık ücretli izin, işveren tarafından hak edilen yıl içerisinde 
kullandırılmak zorundadır. Çalışma ilişkisi içerisinde izin 
kullanılmaksızın ücretinin ödenmesi söz konusu olamaz."

Anayasa, “Dinlenmek, 
çalışanların hakkıdır” hükmüyle 
çalışanların dinlenme hakkını 
güvence altına almış, yıllık 

ücretli izin hakkı ve şartlarının kanunla 
belirleneceğini düzenlemiştir. Bu 
doğrultuda İş Kanunu 53 vd. maddeleri 
ile ikincil mevzuat olarak Yıllık Ücretli 
İzin Yönetmeliği‘nde yıllık ücretli iznin 
şartları ve uygulama usulü belirlenmiştir. 
Yıllık ücretli izin, işveren tarafından 
hak edilen yıl içerisinde kullandırılmak 
zorundadır. Çalışma ilişkisi içerisinde 
izin kullanılmaksızın ücretinin ödenmesi 
söz konusu olamaz. Kanun koyucu 
iş sözleşmesinin feshini bu durumun 
istisnası olarak belirlemiştir. İş 
sözleşmesinin feshi halinde yıllık ücretli 
izin hakkı, yıllık izin sürelerine ait ücrete 
dönüşür. Bu durumda da kalan izin 
süresinin hesaplanması için yıllık izin 
kayıt belgeleri kullanılır. 

Yıllık ücretli izinlerin kullandırıldığının 
ispat külfeti, aşağıda belirtilen İş Kanunu 
hükmü ve ilgili yönetmelikte yer alan 
açıklama çerçevesinde işveren üzerinde 
bırakılmıştır. “İşveren, işyerinde çalışan 
işçilerin yıllık ücretli izinlerini gösterir 
izin kayıt belgesi tutmak zorundadır.” 
(İş Kanunu m. 56/6) “İşveren; çalıştırdığı 
işçilerin izin durumlarını gösteren örneği 
bu Yönetmeliğe ekli yıllık izin kayıt 
belgesini tutmak zorundadır. İşveren, her 
işçinin yıllık izin durumunu aynı esaslara 
göre düzenleyeceği izin defteri veya 
kartoteks sistemiyle de takip edebilir.” 
(Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği m. 20) 
Ancak işverenin bu yükümlülüğünün 
hakimin doğruya ulaşma görevi 
çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği 
yönünde aşağıda örnekleri sunulan 
Yargıtay kararları mevcuttur.

Yargıtay Kararı - 22. HD., E. 2017/25674 K. 
2020/82 T. 13.1.2020
Yıllık izinlerin kullandırıldığı noktasında 
ispat yükü işverene aittir. İşveren 
yıllık izinlerin kullandırıldığını imzalı 
izin defteri veya eşdeğer bir belge 
ile kanıtlamalıdır. 6100 sayılı Hukuk 
Muhakemeleri Kanunu’nun 31. 
maddesinde hâkim, uyuşmazlığın 
aydınlatılmasının zorunlu kıldığı 
durumlarda, maddi veya hukuki 
açıdan belirsiz yahut çelişkili gördüğü 
hususlar hakkında, taraflara açıklama 
yaptırabilir, soru sorabilir, delil 
gösterilmesini isteyebilir şeklinde 
düzenleme yapılarak hakime yargılama 
sonunda doğruya ulaşma görevini 
yüklemiştir. Somut uyuşmazlıkta, 
davalıya ait işyerinde 22 yıl 3 ay 7 gün 
çalışması bulunan davacının kıdemine 
göre hak ettiği yıllık ücretli izin süresinin 
432 gün olduğu ve hiç yıllık ücretli izin 
kullanmadan çalıştığı kabul edilerek 
hesaplama yapılmıştır. Davacının işe 
başladığı 01.02.1990 tarihinden iş 
sözleşmesinin son bulduğu 07.05.2012 
tarihine kadar geçen çalışma süresi 
boyunca hiç ücretli izin kullanmamış 
olması hayatın olağan akışına aykırı 
olduğundan, hakimin 6100 sayılı 
Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 
31. maddesinde düzenlenen davayı 
aydınlatma ödevi çerçevesinde; 
Mahkemece, davacı asilin çalışma 
süresi boyunca ücretli izin kullanıp 
kullanmadığı, kullanmış ise kaç gün 
yıllık ücretli izin kullandığı konusunda 
beyanı alınmalı bundan sonra sonucuna 
ve tüm dosya kapsamına göre bir karar 
verilmelidir. Mahkemece bu husus 
gözetilmeden karar verilmesi hatalı 
olup bozmayı gerektirmiştir.

Yargıtay Kararı - 22. HD., E. 2016/25693 K. 
2019/24536 T. 26.12.2019
4857 sayılı İş Kanunu'nun 59. 
maddesinde, iş sözleşmesinin, herhangi 
bir nedenle sona ermesi halinde, işçiye 
kullandırılmayan yıllık izin sürelerine ait 
ücretlerin son ücret üzerinden ödeneceği 
hükme bağlanmıştır. Yıllık izin hakkının 
ücrete dönüşmesi için iş sözleşmesinin 
feshi şarttır. Bu noktada ilişkinin sona 
erme şeklinin ve haklı olup olmadığının 
önemi bulunmamaktadır. Yıllık izinlerin 
kullandırıldığı noktasında ispat yükü 
işverene aittir. İşveren yıllık izinlerin 
kullandırıldığını imzalı izin defteri veya 
eşdeğer bir belge ile kanıtlamalıdır. 
Bu konuda ispat yükü üzerinde olan 
işveren, işçiye yemin teklif edebilir. 
Somut uyuşmazlıkta, hükme esas alınan 
bilirkişi raporunda, davalı işyerinde 3 
yılı aşkın çalışması olduğu tespit edilen 
davacının tüm çalışma süresi boyunca 
hak ettiği yıllık ücretli izin süresinin 
42 gün olduğu belirlenmiş, dosyaya 
sunulan izin belgesine göre davacının 
27 gün ücretli izin kullandığı belirtilmiş 
ve bakiye 15 gün yıllık izin ücretine hak 
kazanabileceği kabul edilerek yapılan 
hesaplamaya göre 1.278,00 TL / brüt yıllık 
izin alacağına karar verilmiştir. Ancak, 
dosyaya ibraz edilen imzasız Ekim 2014 
ücret bordrosunda 1.278,00 TL izin ücreti 
tahakkuku olduğu, yine dosyada mevcut 
banka hesap ekstresinde 06.11.2014 
tarihinde Ekim 2014 ücret bordrosundaki 
ücretin ödendiği görüldüğünden bu 
hususun değerlendirilmesi gerekmekte 
olup eksik inceleme ile yazılı şekilde 
verilen karar hatalıdır.

Yasa koyucu işverene yıllık izinlerin 
takibi bakımından sorumluluk yüklemiş, 
bu sorumluluk çerçevesinde de ispat 
külfetini işveren üzerinde bırakmıştır. 
Bu sebeple yıllık izin kayıt belgelerinin 
zamanında ve hesaba elverişli olarak 
tutulması önemlidir. Yıllık izin kayıt 
belgeleri işverenlerce bazen gereği 
gibi tutulmamakta, hatta bazen hiç 
tutulmamaktadır. Bu durumda ispat 
külfetinin işverende olması dolayısıyla bu 
kayıtların gerektiği şekilde tutulmaması 
halinde mahkemelerce işveren aleyhine 
sonuçlara gidilmektedir. Ancak 
Yargıtay kararlarına bakılacak olursa, 
çalışma süresi boyunca hiç ücretli izin 
kullanılmamış olunmasının hayatın 
olağan akışına aykırı olduğundan ve 

hakimin doğruya ulaşma görevinden 
yola çıkılarak, izin ücretinin ödendiğini 
gösteren bordro ve hesap ekstreleri gibi 
yan delillerin de yardımı ile davacı işçinin 
beyanın alınması yoluna gidilmesi ve tüm 
bu durumların birlikte değerlendirilmesi 
gerektiği gerekçeleri ile bozma kararları 
verilmiştir. 

FAZLA ÇALIŞMA SÜRESİ HESABI
Çalışma mevzuatımızda çalışma 
süreleri haftalık olarak belirlenmiş 
olup, belirlenen sürenin üzerinde 
yapılan çalışmalar fazla çalışma 
olarak nitelendirilerek artırılmış ücret 
uygulanması gerektiği hüküm altına 
alınmıştır.

 “Fazla çalışma, Kanunda yazılı 
koşullar çerçevesinde, haftalık kırkbeş 
saati aşan çalışmalardır.” (İş Kanunu  
m. 41/1) 
Fazla çalışma sürelerinin ücrete esas 
olacak şekilde hesaplanabilmesi için 
yarım saatlik zaman diliminin esas 
alınacağı yönetmelikte yer almaktadır. 
“Fazla çalışma veya fazla sürelerle 
çalışma sürelerinin hesabında yarım 
saatten az olan süreler yarım saat, yarım 
saati aşan süreler ise bir saat sayılır.” (İş 
Kanunu'na İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla 
Sürelerle Çalışma Yönetmeliği m. 5/2) 

Yıllık izinlerin 
kullandırıldığı noktasında 
ispat yükü işverene aittir. 
İşveren yıllık izinlerin 
kullandırıldığını imzalı izin 
defteri veya eşdeğer bir 
belge ile kanıtlamalıdır.
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Hükümde belirtilen yuvarlamanın 
hangi esaslarda yapılacağı açıkça 
belirtilmediğinden uygulamada sorunlar 
çıkabilmektedir. Aşağıda bir örneği de 
sunulan Yargıtay içtihatları uygulamanın 
yöntemi hakkında yol göstermektedir.  

Yargıtay Kararı - 22. HD., E. 2016/31104 K. 
2020/1135 T. 23.1.2020
İş Kanunu'na İlişkin Fazla Çalışma ve 
Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliğinin 
5/2 maddesinde “Çalışma sürelerinin 
hesabında yarım saatten az olan süreler 
yarım saat, yarım saati aşan süreler ise 
bir saat sayılacağı düzenlenmiştir.” Fazla 
çalışma süresi haftalık olarak hesaplanır. 
Bu nedenle haftalık toplam çalışma 
süresi hesaplandıktan sonra artan kısım, 
yarım saatin altında ise yarım saate, 
yarım saati aşıyor ise bir saate yuvarlanır. 
Somut uyuşmazlıkta; mahkeme hükme 
esas alınan bilirkişi raporunda davacının 
haftanın 6 günü çalıştığı, haftanın beş 
günü 8.45-17.30 ya da 13.15-22.00 saatleri 
arasında günlük 8 saat 45 dakika çalışma 
süresi olduğu, bir saat ara dinlenme 
süresinin mahsubu ile günlük fiili çalışma 
süresinin 7 saat 45 dakika olduğu, günlük 

4857 sayılı İş Kanunu'nun 
59. maddesinde, iş 
sözleşmesinin, herhangi 
bir nedenle sona 
ermesi halinde, işçiye 
kullandırılmayan yıllık izin 
sürelerine ait ücretlerin son 
ücret üzerinden ödeneceği 
hükme bağlanmıştır.

çalışma süresinin yuvarlama neticesi 8 saat 
kabul edilmesi gerektiği, haftanın bir günü 
ise 8.45-22.00 saatleri arasında iki saat 
ara dinlenme süresi kullanarak 11 saat 15 
dakika çalıştığı yuvarlama ile bu gün de 11 
saat çalıştığının kabul edilmesi gerektiği, 
bu hesaplamaya göre davacının haftada 6 
saat fazla çalışma yaptığı kabul edilmiştir. 
Bilirkişi, 7 saat 45 dakika çalışmayı 
günlük 8 saate yuvarlamak suretiyle fazla 
çalışma süresini 6 saat hesaplamış ise de 
bu hesaplama yanlıştır. Günlük çalışma 
süreleri ayrı ayrı yuvarlandıktan sonra 
yuvarlanan rakamlar toplanarak sonuca 
gidilemez. Haftalık toplam çalışma süresi 
hesaplandıktan sonra artan kısım, yarım 
saatin altında ise yarım saate, yarım saati 
aşıyor ise bir saate yuvarlanır.

Yargıtay kararında belirtilen ve 
yukarıda belirttiğimiz kanun hükmü 
dolayısıyla fazla çalışmanın haftalık 
çalışma süresi üzerinde yapılan 
çalışmalar olduğu açıktır. Bu sebeple 
Yargıtay, Yönetmelikte belirtilen yarım 
saatlik yuvarlama uygulamasının da esas 
alınan haftalık çalışma süresi üzerinden 
yapılması gerektiği konusuna açıklık 
getirmiştir.

SEKTÖRÜN ÜÇ AYLIK İHRACATI 
4,8 MİLYAR DOLAR

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre, 
kimya sektörü ihracatı 2020 yılı Mart ayında 1 milyar 557 milyon dolar olarak gerçekleşti. 
Kimya ihracatı geçen senenin Mart ayına göre yüzde 15,6 azalırken, bu yıl Şubat ayına 
göre yüzde 3 arttı. Sektörün üç aylık ihracatı ise 4 milyar 771 milyon dolara ulaştı. 

Kimya sektöründe Mart ayı ihracat 
rakamları açıklandı. Kimya 
sektörü ihracatı 2020 yılı Mart 
ayında 1 milyar 557 milyon 

dolar olarak gerçekleşti. Kimya ihracatı 
geçen senenin Mart ayına göre yüzde 15,6 
azalırken, bu yıl Şubat ayına göre yüzde 3 
arttı. Sektörün üç aylık ihracatı ise 4 milyar 
771 milyon dolara ulaştı. Mart ayı kimya 
sektörü ihracat rakamlarını değerlendiren 
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu 
Başkanı Adil Pelister, “Tüm dünyanın 
yaşadığı koronavirüs salgınının etkisini 
kimya sektörümüzde de görüyoruz. Geçen 
seneye göre yüzde 15,6’lık bir azalma 
olurken bu yıl bir önceki aya baktığımızda 
yüzde 3’lük bir artış görüyoruz. Tüm 
olumsuzluklara rağmen ihracatımızı 
durdurmuyoruz ve Ticaret Bakanlığımızın 
önerileri doğrultusunda farklı lojistik 
kanallarımızı kullanmaya çalışıyoruz. 
Özellikle bu süreçte demiryolu, hava 
kargo taşımacılığı ve denizyolu daha fazla 
öne çıkıyor. Karayollarında ise temassız 
ticaret yapılıyor. Bu kritik dönemde 
önemli olan öncelikle insan sağlığı 
ve ülkemizin ihtiyaçları. Biz de İKMİB 
olarak bu doğrultuda hareket ediyoruz. 
Türkiye’nin ihracattaki ikinci büyük 
sektörü olan kimya sektörünün birliği 
İKMİB olarak elimizi taşın altına koyduk 
ve çatı kuruluşumuz Türkiye İhracatçılar 
Meclisi’nin başlattığı üretim seferberliği 
kapsamında 100 bin litre dezenfektanı 
TİM adına Sağlık Bakanlığımıza, 
hastanelerimize ve Türk Kızılayı’na teslim 
ettik. PAGDER iş birliği ile İKMİB olarak 
100 bin adet sağlık siperini de Sağlık 
Bakanlığımıza teslim ediyoruz. Böyle 
dönemlerde milli dayanışmanın önemine 
inanıyoruz” dedi.

En fazla ihracat yapılan ülke Hollanda oldu
Hollanda, Mart ayında en çok ihracat 
yapılan ülke oldu. Mart ayında 
Hollanda’yı takip eden ilk onda yer 
alan diğer ülkeler ise ABD, Almanya, 
Ukrayna, İspanya, Romanya, İngiltere, 
İsrail, İtalya ve Mısır oldu. Hollanda’ya 
yapılan kimya ihracatı 2020 yılı Mart 
ayında 104 milyon 999 bin dolar olarak 
gerçekleşti. Mart ayında Hollanda’ya 
en çok “mineral yakıtlar, mineral yağlar 
ve ürünleri”, “plastikler ve mamulleri”, 
“uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun”, 
“kauçuk, kauçuk eşya”, “anorganik 
kimyasallar”, “muhtelif kimyasal 
maddeler” ve “yıkama müstahzarları” 
ihraç edildi. 2020 yılı Ocak-Mart olarak 
üç aylık dönemde en çok kimya ihracatı 
yapılan ülkeler ise sırasıyla Hollanda, 
İtalya, Almanya, Irak, ABD, Belçika, 
İspanya, Mısır, İngiltere ve İsrail olarak 
ilk onda yer aldı.

En çok “plastikler ve mamulleri” ihracatı 
yapıldı
Mart ayında kimyevi maddeler ve 
mamulleri ürün gruplarında plastikler ve 
mamulleri ihracatı, 514 milyon 596 bin 
563 dolarla kimya ihracatında ilk sırada 
yer aldı. İkinci sırada 341 milyon 688 bin 
677 dolarlık ihracatla mineral yakıtlar, 
mineral yağlar ve ürünler yer alırken, 
anorganik kimyasallar ihracatı 131 milyon 
939 bin 440 dolarla üçüncü sırada yer 
aldı. Anorganik kimyasalları takiben ilk 
onda yer alan diğer sektörler ise; ‘uçucu 
yağlar, kozmetikler ve sabun’, ‘kauçuk, 
kauçuk eşya’, ‘eczacılık ürünleri’, ‘muhtelif 
kimyasal maddeler’, ‘boya, vernik, 
mürekkep ve müstahzarları’, ‘yıkama 
müstahzarları’ ve ‘organik kimyasallar’ 
oldu.

1 MİLYAR 
557

MILYON DOLAR 
Mart ayı ihracat rakamı
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SAĞLIK ALANINDAKİ ÇALIŞMALARIYLA 
İNSAN HAYATINA DOKUNUYORLAR

i lk olarak 8 yıl önce ABD’de 
hazırlanan “30 Yaş Altı 30” listesi, 
geçen yıl Kasım ayında ilk kez 
Türkiye’de de uygulandı. Forbes 

Türkiye, bulunduğu sektörü, değiştiren, 
dönüştüren, ezber bozan, insanların 
hayatına pozitif etki katan, her haliyle 
ve hareketiyle göze çarpan 30 yaş altı 
gençleri bir listede topladı. Aralık ayında 
da “30 Yaş Altı 30” programında yer 
alanlara ödülleri verildi. Biz de KİPLAS 
Periyod dergisi olarak Alzheimer’ın erken 
teşhisi konusunda yaptığı çalışmayla 
listeye giren GeneCare Biyoteknoloji 
Kurucu Ortağı Aslı Semerci ve Prostat 
Kanseri projesiyle dikkatleri çeken 
Nanomed Diagnostic Biotech Kurucu 
Ortağı Emine Saraç ile görüştük. 

PROSTAT KANSERİ İÇİN HIZLI TEŞHİS KİTİ 
GELİŞTİRDİ
Erkeklerde en sık görülen kanser türü 
olan prostat, aynı zamanda kansere bağlı 
ölümlerde ise ikinci sırada yer alıyor. 
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine 
göre dünyada her yıl yaklaşık 1,3 
milyon prostat kanseri tanısı konuluyor. 
Türkiye’de ise her 100 bin kişide 144 
kanser vakası teşhis ediliyor. Tablo iç 
açıcı değil ama günümüzde prostat 
kanseri tarama testlerinin kullanımının 
artmasıyla erken evrede saptanabiliyor. 

Nanomed Diagnostic Biotech 
Kurucu Ortağı Yüksek Genetik ve 
Biyomühendis Emine Saraç’da ekibi ile 
yaptığı çalışmalar neticesinde prostat 
kanserini 16 saate teşhis edebilen bir kit 

“30 yaş altı 30” listesi geçen 
yıl Kasım ayında Gençlik 
ve Spor Bakanlığı’nın 
sponsorluğunda, ilk 
defa Forbes Türkiye 
tarafından açıklanmıştı. 
Forbes Türkiye 30 yaş 
altı ilham veren gençleri 
bir listede topladı. Biz de 
sağlık alanında yaptıkları 
çalışmalarla insanların 
hayatına dokunan Nanomed 
Diagnostic Biotech Kurucu 
Ortağı Emine Saraç ve 
GeneCare Biyoteknoloji 
Kurucu ortağı Aslı Semerci’nin 
çalışmalarını mercek 
altına aldık.

EMINE SARAÇ

ASLI SEMERCI

“30 Altı 30” fikri, ilk defa Forbes 
dergisi tarafından 2011 yılında 
ABD’de ortaya çıktı. 2016 yılında 
Avrupa ve Asya ülkelerinde 
başarılı gençler, fikirleriyle projeye 
dahil oldu. Daha sonraki yıllarda 
diğer kıtalardan da katılımcıların 
eklenmesiyle yelpazesi genişleyen 
programın, dünya çapında 9 binden 
fazla üyesi bulunuyor. Bulunduğu 
sektörü değiştiren, dönüştüren, 
ezber bozan, insanların hayatına 
pozitif etki katan, her haliyle ve 
hareketiyle göze çarpan 30 yaş altı 
gençlerin belirlendiği “30 Altı 30” 
listesi, ülkemizden aday olarak 
başvuran ya da gösterilen yaklaşık 
500 isim içerisinden “Forbes Türkiye” 
ve “Forbes ABD” editörleri tarafından 
sıkı bir incelemeye tabi tutularak 
belirlendi. Üç aşamalı olarak yapılan 
değerlendirme sisteminden geçen 
adayların,  yaptıkları işin yarattığı 
değişim ya da değişim potansiyeli 
de dikkate alınıyor. Ölçülebilir başarı 
kriterinin yanı sıra adayların bu 
alandaki etkinlikleri, lider tutumları 
ve gelecek için bugünden attıkları 
adımlar değerlendirmelerde 
önemli rol oynuyor. Yapılan 
değerlendirmeler sonucunda son 50 
listesine kalan adaylar ile yüz yüze 
görüşülerek kişilikleri, heyecanları, 
yaptıkları işe olan tutkuları kısacası 
“değişim” yaratma potansiyelleri 
değerlendiriliyor.

“30 ALTI 30” NEDİR?
geliştirdi. Normalde bu sürenin minimum 
3 ay ve hastaya belirli aralıklarla biyopsi 
yapılması gerektiği düşünüldüğünde 
çalışmasının ne kadar değerli olduğu 
anlaşılıyor. Saraç, geliştirdikleri (non- 
invaziv) sistemi ile biyopsi yapılmadan 
hastanın idrarından prostat kanseri 
olup olmadığını teşhis edebildiklerini 
de belirtiyor. Çalışmalarında kanser 
ve enfeksiyon hastalıkları tanısına 
yoğunlaştıklarını ifade eden Saraç, bunun 
nedenini de tanı ve tetkik sürelerinin 
uzun olmasına bağlıyor. Saraç ve ekibinin 
prostat kanseri projesiyle birlikte 
yürüttüğü bir diğer çalışma da enfeksiyon 
ve enfeksiyona bağlı hastalıkları teşhis 
edebilen mobil biyosensörlerden 
oluşuyor.

AR-GE İÇİN 500 BİN DOLAR HARCADI 
Gönüllü olarak birçok üniversitede 
söyleşi, girişimcilik eğitimleri veren 
Saraç’ın çalışmaları TÜBİTAK, İKMİB, 
İŞKAD, WCC, Acıbadem Üniversitesi, 
Forbes, Yıldız Teknik Üniversitesi, TOYP, 
Avrupa Birliği, Bill&Mandel Gates Vakfı 
gibi prestijli yerli ve yabacı birçok ödüle 
layık görüldü. Saraç, bunun temel 
sebebini de yaptıkları çalışmaların insan 
hayatına direkt dokunması diye açıklıyor. 
Saraç’a bundan sonraki hedeflerini ve 
Ar-Ge çalışmalarını sorduğumuzda ise 
şu cevabı alıyoruz: “Bundan sonraki 
hedefimiz ürünlerimizin ticarileşme 
sürecini tamamlamak, daha çok insanın 
hayatına dokunabilmek, globale açılmak 
ve sağlık biyoteknolojisi pazarında 
yer edinebilmek olacak. Şu ana kadar 
projelere de yaptığımız Ar-Ge için 
toplam 500 bin dolar harcadık. Seri 
üretim proseslerini hazırlıyoruz ve yurt 
dışında referans çalışmaları yapıyoruz. 
Seri üretim içinde yaklaşık 2 milyon 
dolar harcayacağız. TÜBİTAK, KOSGEB, 
Acıbadem Üniversitesi ve Avrupa Birliği 
Fonlarından destek alarak projelerimizi 
yürütüyoruz.”

ALZHEIMER’E HİÇ YAKALANMAMALARI 
SAĞLANACAK 
“30 Yaş Altı 30” projesinden ödül alan 
bir diğer isim ise GeneCare Biyoteknoloji 
Kurucu Ortağı Aslı Semerci oldu. 
Çağımızın en önemli hastalıklarından 
Alzheimer’ın erken teşhisi konusunda 
yaptığı çalışmayla dikkatleri üzerine 
çeken Semerci, şunları söyledi: 

“Alzheimer hastalığının erken dönemde 
tanılanması, hastalığın tedavisi için 
kilit bir noktayı oluşturuyor. Çünkü 
Alzheimer hastalığının klinik belirtileri 
ortaya çıkmadan yaklaşık 10 sene 
önce hastalığın ön belirtileri vücutta 
görülmeye başlar. Her hastalıkta 
olduğu gibi, Alzheimer hastalığında 
da erken dönemde tanı, tedavi 
sürecinin başlatılmasını ve hastanın 
yaşam şartlarının minimum düzeyde 
etkilenmesini sağlar. Bu hastalık üzerinde 
çalışan her araştırmacı gibi biz de 
Alzheimer’ın erken tanısı ile tedavisinin 
sağlanabileceğini savunuyoruz. Bu 
sebeple, GeneCare Biyoteknoloji 
olarak Alzheimer hastalığının erken 
dönemde teşhis edilmesini sağlayan bir 
kan testi geliştirmek üzere çalışmalar 
yapıyoruz. Bu çalışma sonucunda 
Alzheimer hastalığının teşhisini klinik 
belirtiler ortaya çıkmadan 3 sene kadar 
önce belirleyen bir kan testinin ortaya 
çıkarılmasını hedefliyoruz. Böylelikle 
önleyici tedavilerin uygulanması için 
zaman kazanılabilecek ve riskli kişilerin 
Alzheimer hastalığına hiç yakalanmaması 
sağlanabilecek.”

AB’NİN PROJESİNDE YER ALDILAR 
Alzheimer hastalığının tanı ve tedavisi 
için uluslararası birçok kuruluş çalışmalar 
yapıyor. Bunlardan en önemlilerini ise 
Avrupa ve Amerika merkezli kurulmuş 
beyin toplulukları oluşturuyor. Bu 
hastalığın tedavi edilebilir bir hale 
getirilmesi için araştırmalar yapan 
Semerci ve ekibi de Avrupa Birliği 
destekli İnsan Beyin Projesi’nde yer alma 
fırsatı buldu. Hatta bu işi 2014 yılında 
Avusturya’da yapılan bir etkinlikte ilk 
defa gün yüzüne çıkarmış ve ardından 
çalışmalarına hız kazandırmışlar. Ayrıca, 
Amerika’da Silikon Vadisi'nde yaptıkları 
görüşmelerde ilerleme planlarını tam 
olarak ortaya çıkarmışlar ve çalışmaları 
da hâlâ devam ediyormuş.

DÜNYADA 50 MİLYON ALZHEIMER  
HASTASI VAR
Dünyada her 3 saniyede 1 kişiye 
Alzheimer tanısı konuyor. Dünya Sağlık 
Örgütü verilerine göre dünya üzerinde 
50 milyon Alzheimer hastası bulunuyor. 
Türkiye’de ise 600 bin Alzheimer hastası 
olduğu tespit edildi. Önümüzdeki 20 yılda 
bu sayıların ikiye katlanması bekleniyor.
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İŞVERENLER RİSK GERÇEKLEŞMEDEN 
ÖNLEM ALMALI

Allianz Teknik olarak ne gibi çalışmalar 
yapıyorsunuz? Burası aynı zamanda 
uygulamalı bir eğitim merkezi. Eğitim 
tarafında neler yapıyorsunuz? 
Allianz Teknik olarak, temel işlevimiz 
başta deprem ve yangın testleri olmak 
üzere danışmanlık ve uygulamalı eğitim 
hizmetleri vermek. Elektrik panolarından, 
jeneratörlere, server kabinlerine kadar 
sertifikalandırılması gereken ekipmanlara 
yönelik testler bunlar. Deprem testlerinin 
yanında otomotiv, ulaştırma, nakliyat 
endüstrisine hitap eden bir cihazımız 
da mevcut. Bu yüksek frekanslı 
makinamız sayesinde malzemenin 
taşınması esnasında yaşanacak süreç 
ve problemlerin simülasyonunu 
yapabiliyoruz. Böylece hasarı önleyici bir 
yaklaşım sağlamış oluyoruz.

Diğer yandan da risk danışmanlığı 
hizmeti veriyoruz. Bu konuda son 
derece deneyimli bir mühendislik 
departmanına sahibiz. Verdiğimiz 
danışmanlık hizmetinde daha tasarım 

A llianz Türkiye’nin, İstanbul 
Beykoz’daki Türk-Alman 
Üniversitesi kampüsü içinde 
hayata geçirdiği Allianz Teknik 

Deprem ve Yangın Test ve Eğitim Merkezi, 
geçen yıl Ekim ayında gerçekleştirilen 
açılış töreniyle faaliyetlerine başlamıştı. 
Münih’teki iki test merkezinin ardından, 
Allianz Grubu’nun bünyesinde dünya 
genelinde üçüncü test merkezi olma 
özelliğini taşıyan Allianz Teknik, aynı 
zamanda grubun deprem ve yangın 
alanlarında hizmet veren dünyadaki ilk 
test merkezi. Uluslararası akreditasyon 
standartlarına uygun olan Allianz 
Teknik’te endüstriye yönelik yürütülecek 
deprem ve yangın testlerinin yanı sıra 
sertifikasyon ve eğitim programları 
hayata geçirilecek. Tesisin Türkiye’deki 
toplumsal risk farkındalığını artırma 
konusunda önemli bir adım olduğunu 
söyleyen Allianz Teknik ve Risk 
Mühendisliği Direktörü Dr. Ceyhun Eren 
ile bu yılki hedeflerini konuştuk…

aşamasında hem projelendirme hem de 
mevcut binaların ve tesislerin uluslararası 
ve ulusal standartlara uygun olup 
olmadığını ortaya çıkarmaya çalışıyoruz.

Bu projeye başlamadan önce 
yurt içi ve yurt dışında birçok test ve 
laboratuvar merkezini dolaşma fırsatı 
bulduk. Bu laboratuvarlardan en önemli 
farkımız merkezimizde tüm testlerin 
istenildiğinde ve birçok ekipmanımızın 
kullanılabilir olması. Temel amacımız, 
meslek kuruluşları ve üniversitelerle 
birlikte hareket ederek kamuya ve özel 
sektöre nitelikli teknisyen ve mühendisler 
kazandırılmasını sağlamak. Eğitim 
merkezinde verdiğimiz eğitimlerin 
teorinin yanında pratik bir kazanım 
sunmasını da sağlamaya çalıştık. 
Örneğin, yangın eğitim salonumuz, 
gerçek yangın çıkarabileceğimiz ve 
söndürebileceğimiz şekilde tasarlandı. 
Böylesi bir tasarımın yurt dışında bile 
benzeri az. Bu arada merkezimiz, tüm 
Türkiye’ye açık; ihtiyaç duyan herkes, 
donanımlarımızdan faydalanabilir.

Türkiye’nin büyük bir bölümü deprem 
kuşağında yer alıyor. Allianz Teknik 
Deprem, Yangın Test ve Eğitim Merkezi ile 
nasıl bir boşluğu dolduracaksınız?  
Türk sigorta sektörünün öncü ve lider 
kurumu olarak projemizin en başından 
beri toplumumuz için önemli faydalar 
yaratmayı, özellikle deprem ve yangın 
riskleri hakkında toplumsal risk 
farkındalığımızı artırmayı hedefledik. 
Allianz Türkiye Risk Mühendisliği 
Departmanı olarak yılda 1500’ün 
üzerinde saha çalışması yapıyoruz. 
Saha çalışmalarımız sırasında birçok 
tesisin mevcut risklerini azaltmaya 
çalıştığı gözlense de alınan önlemlerin 
standartlara uygun şekilde projelendirilip 
doğru malzemeler ile kurulması 
konularında maalesef önemli eksiklikler 
bulunmaktadır. Örnek vermek gerekirse 
olası bir yangının erken safhalarda 
algılanabilmesi amacıyla önerilen yangın 
algılama sistemine ait dedektörlerin 
yerleşim şekillerinden periyodik 
bakımlarının yapılmamasına kadar 
birçok hata ile karşılaşılmaktadır. Bu 
sorunun asıl kaynağı ise denetim ve 
yetkilendirme konusunda görev yapan 
onay kuruluşu eksikliğidir. Yurt dışında 
birçok örneği olduğu gibi genellikle 
sigortacılar bu tip onayların verilmesinde 

etkin rol oynamaktadır. Allianz Teknik 
olarak temel amaçlarımızdan biri 
de merkezimizde düzenleyeceğimiz 
sertifika programlarıyla bu tip önlemleri 
tesis eden kişilerin konularında 
uzmanlaşmalarını sağlamak. Ne acı 
ki, ülkemizde yangın algılama ve 
söndürme sistemleri gibi uzmanlık 
gerektiren işleri maalesef yeterli bilgi ve 
tecrübesi olmayan kişiler kurabiliyor. 
Sonrasında yatırımcının sorumluluğu 
olmadığı halde yetersiz önlemlerle 
karşılaşılıyor. Amacımız, bu anlamda 
meslek kuruluşları ve üniversitelerle 
birlikte hareket ederek, kamuda ve özel 
sektörde eksik olan nitelikli teknisyen 
ve mühendisler yetiştirilmesine katkı 
sağlamak, işverenleri sağlam binalar 
yapma konusunda bilinçlendirmek.  

Başka iş birlikleriniz var mı? 
Projemizin hayata geçmesinde de önemli 
destekleri olan başta Siemens Türkiye, 
Tyco Johnson Controls, Hilti Türkiye, 
Mas-Daf Pompa, Fipron, Darhan Yapı, 
Link Yapı gibi firmalarla sponsorluk 
anlaşmaları yaptık. Bu firmalarla 
yaptığımız iş birliklerinin yanında elektrik 
ekipmanları üreticileri, taşımacılık ve 
nakliye firmalarıyla da görüşmeler 
halindeyiz. Deprem testlerinin yanında 
yürüteceğimiz taşımacılık ve yol 
koşulu testleriyle sabitleme şekilleri, 
ambalaj malzemesi dayanımı, titreşim 
performansı gibi birçok konuda 
yapacağımız analizlerle olası hasarlar 
yaşanmadan önlem alınmasını 
sağlayarak, sonucu sürdürülebilirliği de 
etkileyecek maliyetleri de azaltıcı yönde 
çalışmalar yapabileceğiz. UPS Vakfı'nın 
ana sponsoru olduğu Sağlam Kobi 
Hareketi de bir diğer iş birliğimiz. 
 
Sanayilerde depremden sonra çıkabilecek 
yangınlar da büyük tehlike arz ediyor. Bu 
çifte tehlikeye en fazla maruz kalabilecek 
sektörlerin başında kimya geliyor. Bu 
konuda neler söyleyebilirsiniz? 
Bizi korkutan da sanayi kuruluşlarında 
depremden sonra çıkabilecek yangınlar. 
Dediğiniz gibi özellikle kimya tesisleri 
büyük risk altında. Tesisteki depolama 
standartları, kimyasal maddelerin 
sabitlenmeleri çok önemli. Söndürme 
sistemlerinin de uygun olup olmaması 
depreme karşı büyük rol oynuyor. 
Kimya sektöründe hangi malzeme ile 

Allianz Teknik ve Risk 
Mühendisliği Direktörü 
Dr. Ceyhun Eren, 
“Sanayi kuruluşlarında 
depremden sonra 
çıkabilecek yangınlar 
önemli. Özellikle kimya 
tesisleri risk altında. Bu 
yüzden toplumsal risk 
farkındalığını artırmak 
istiyoruz. İşverenleri de 
risk gerçekleşmeden 
önlem almaya 
çağırıyoruz” dedi.
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ALLIANZ TEKNİK VE RİSK MÜHENDİSLİĞİ DİREKTÖRÜ DR. CEYHUN EREN:

“Önlem alma safhasında   
binadaki işlemlerin 
standartlara uygun olarak 
tasarlanmamış ve test 
edilmemiş olduğunu 
görüyoruz. Bu da Türkiye’de 
onay kuruluşu eksikliğinden 
kaynaklanıyor. Allianz 
Teknik markasıyla 
temel amaçlarımızdan 
biri de merkezimizde 
düzenleyeceğimiz sertifika 
programlarıyla bu tip 
önemleri tesis eden 
kişilerin konularında 
uzmanlaşmalarını 
sağlamak olacak.”
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azaltılmadığı sürece sigorta teminatı 
bulunsa bile büyük zararlar ile karşı 
karşıya kalınabileceğini detaylı bir 
şekilde işletme sahipleri ile paylaşmaya 
çalışıyoruz.

Son dönemlerde yazılı ve görsel 
basına yansıyan büyük çaptaki yangınları 
incelediğimizde özellikle proses kaynaklı 
risklere karşı alınması gereken önlemlerin 
yeterli seviyelerde olmadığını ve binaların 
gerek cephe kaplamalarında gerekse 
çatı örtülerinde yanıcı özellikte yalıtım 
malzemeleri kullanıldığını görmekteyiz.  
Bununla birlikte tesislerde bulunan 
yangın ve güvenlik önlemlerinin gerek 
ulusal gerekse uluslararası standartlara 
uygun olmadığını da ekleyebiliriz. 
Özellikle yapı malzemelerinin kolay 
yanıcılık sınıfına sahip olması, başlayan 
yangınların kısa sürede yayılmasına ve 
tüm tesisi etkisi altına almasına neden 
olmaktadır. Son dönemde meydana 
gelen yangınlarda gözlenen bir diğer 
önemli konu da maddi kayıpların yanında 
oldukça uzun süreleri kapsayabilen iş 
durmalarının da yaşanıyor olmasıdır. 
Tüm bu kayıpların önüne geçebilmek 
adına endüstriyel tesisler için yangın 
güvenliği konusunda alınması gereken 
önlemlerin projelendirilmesine henüz 
tesis binaları inşa edilmeden önce 
başlanmalı, binalarda yürütülen/ 
yürütülecek faaliyetlere özel riskler 
de proje safhasında mutlaka dikkate 
alınmalıdır.

Binaların deprem performanslarını da 
ölçüyor musunuz?
Aslında son dönemde en fazla talep 
aldığımız konulardan biri de deprem risk 
analizi. Deprem risk analizi çalışmasını 
öncelikle sahadan topladığımız bilgiler 
ışığında bilgisayar ortamında yapısal 
performans analizleri yaparak binaların 
olası bir büyük depremde ne kadar 
hasar alabileceklerini ve de yapısal 
olmayan elemanlar ile birlikte deprem 
sırasında nasıl bir davranış göstereceğini 
belirleyerek risk iyileştirici önlemler ile 
birlikte raporluyoruz. 
 
En son yaşanan Elazığ depreminden sonra 
İstanbul’da test yaptırmanın maliyetleri 
çok yüksek olabilir denilmişti. Kamu 
tarafında bir farkındalık var mı? 
Neler yapılıyor? 
Kamu kurumları ve belediyeler ile ortak 

uğraştığınızı bilirseniz; ona yönelik 
fiziksel ve mekanik önlemleri alabilmeniz 
daha kolay olur. Bu nedenle tesis 
kurulmadan önce yatırımcı kâğıt üstünde 
proje aşamasında bütün bu riskleri 
çok iyi planlamalı, analiz etmeli ve ona 
göre malzemeleri seçmeli. Bizim de 
çıkış noktamız tam olarak bu yönetim 
sistemi üzerine kurulu. 2011 senesinde, 
Türkiye Sigorta Birliği bünyesinde faaliyet 
gösteren Risk Mühendisliği İnceleme 
ve Araştırma Komitesi’nin başkanlığını 
yaptığım dönemde de gerçekleştirdiğimiz 
çalışmalar, seminerler ve yayınlarla 
sektörde bir bilinç ve farkındalık 
yaratmaya çalıştık. Bugün de bunu 
devam ettiriyoruz. 

Yatırımcılara işyeri paket sigortasını da 
öneriyor musunuz? 
Sigorta tabii ki önemli ancak tek 
başına bir risk iyileştirici önlem değil; 
yalnızca riskin transferinden ibarettir. 
Tesisteki mevcut riskler, analiz edilerek 

çalışmalar yapmaya başladık. Özel 
sektör kuruluşlarının da dahil olduğu 
ortak platformlarda bir araya gelerek 
hem bilgi paylaşımları hem de ileriye 
dönük ortak çalışma planları hazırlıyoruz. 
Ülkemiz topraklarının yüzde 93 aktif 
deprem kuşağı üzerinde nüfusumuzun 
ise yüzde 98’i deprem riski altındadır. 
Bu nedenle de hem özel hem kamu hem 
de STK’lara büyük işler düşüyor; bu 
noktada birlikte hareket edilmesi de son 
derece önemli. Bugün İstanbul’da var 
olan 1,2 milyon binanın 100-150 bininin 
ağrı hasar göreceği tahmin ediliyor. 
Bu çok yüksek bir rakam ve buna ne 
kadar hazırlıklı olduğumuz tartışmalı. 
Ancak bu büyük bir endişeye yol 
açmamalı. Planlı bir çalışma ile depreme 
hazırlanmak mümkün. Zaten 1998’de 
yürürlüğe giren Deprem Yönetmeliği 
ve 1999 Kocaeli Depremi'nden sonra 
zorunlu hale getirilen yapı denetim 
uygulamalarıyla özellikle 2000'li yıllardan 
sonra inşa edilen binalarımızın deprem 
güvenliğinin daha yüksek olduğunu 
söyleyebiliriz. 1998 Yönetmeliği'nden 
önce inşa edilen yapıların deprem 
güvenliğinin sağlanabilmesi için de ilgili 
tüm kurumların yoğun bir çalışma içinde 
olduğunu söyleyebilirim.
 
Gençler ve çocuklar için bilgilendirmeler 
ve eğitim programları da hayata 
geçirilecek. Onlar için ne gibi planlarınız 
var? 
Çocuklar bizim için çok büyük önem 
taşıyor. Toplumdaki farkındalığın düşük 
olmasının ana nedenini çocukluk ve 
gençlik yıllarımızda alamadığımız 
uygulamalı eğitimlere ve katılamadığımız 
tatbikatlara bağlıyoruz. Aynı zamanda 
Türkiye'de iş ortağımız olan Japon 
sigorta şirketi Tokio Marine’nin bize 
aktardığı en değerli bilgilerden biri, 
ülkelerindeki deprem bilincinin, çocukluk 
yıllarından itibaren aldıkları eğitimler ve 
sık aralıklarla düzenledikleri tatbikatlar 
ile geliştiği oldu. Biz de Allianz Teknik 
olarak, çocukları ve gençleri odağımıza 
aldık. Özel davranış bilimleri enstitüsü 
ve pedagoglardan aldığımız destek ile 
onlara deprem ve yangın risklerini en 
eğlenceli ve en etkili şekilde aktarmayı 
hedefliyoruz. Yakın bir tarihte de 
çalışmalarımıza başlamayı planlıyoruz. 
Nisan ayı boyunca çocuklara yönelik 
etkinlikler gerçekleştireceğiz. 

Son olarak, KİPLAS ile ne türden iş 
birlikleriniz var?
Kimya Sektöründeki önemli STK’lardan 
biri olan KİPLAS ile Sağlam Kobi projesi 
esnasında tanışmıştık. KİPLAS “Afetlere 
Hazırlık Yazılımı”nı geliştirirken çeşitli 
platformlarda bir araya gelme fırsatımız 
olmuştu. Bu dönemde bu iş birliğini bir 
adım öne almayı planlıyoruz. KİPLAS, 
üyelerinin afetlere hazırlanması 
konusunda proaktif yaklaşım sergilemeyi 
bir politika haline getirmiş durumda. 
Bu da bir işveren örgütü açısından çok 
önemli bir kazanım. Hem işletmeler 
hem de çalışanlar açısından. İlerleyen 
günlerde karşılıklı üst düzey ziyaretler ile 
KİPLAS üyesi işverenleri aydınlatmaya 
yönelik seminer ve eğitimler yapmayı 
planlıyoruz. KİPLAS Yönetimini davet 
ettik, ziyaret için uygun takvimi 
belirlemeye çalışıyoruz. İşbirliğimizin 
hem Kimya sanayii için hem de ülke için 
büyük kazanç olacağını düşünüyoruz.

45

"Yangın risk analizleri 
sırasında endüstriyel 
tesis binalarında en sık 
karşılaştığımız risk unsuru, 
çatı ve cephe kaplamalarında 
yanıcı özelliğe sahip 
izolasyon malzemeleri 
kullanılması. Ufak bir ihmal 
tüm yatırımlarınızın yok 
olmasına neden olabilir."
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İ ş sağlığı ve güvenliği, şüphesiz ki 
her sektörde olduğu gibi kimya 
sektöründe de yüksek önem 
verilmesi gereken bir alan olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde İSG 
kavramı prosedür oluşturulmasından 
uygulanmasına kadar araştırma ve 
geliştirme faaliyetlerinin yoğun olarak 
yürütülmeye başlandığı bir alan haline 
gelmiştir.

İş kazalarının ve meslek hastalıklarının 
çok çeşitli kategorilere ayrılabildiği 
günümüzde, özellikle uzuv kaybıyla 
sonuçlanabilen kazalar sonucu 
işletmelerin ve çalışanların ödedikleri 
bedeller ve kayıplar, işyerlerini bu 
tip kazalar konusunda daha da titiz 
davranmaya ve daha spesifik tedbirler 

almaya yöneltiyor. Plastik Rekonstrüktif 
ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Adnan 
Uzunismail ile bu tip iş kazalarını ve 
nedenlerini konuştuk.

Türkiye’de mikrocerrahinin gelişimi için 
neler söylemek istersiniz? Dünya ile 
karşılaştırıldığında yeni teknolojilerin 
kullanımı ve cerrahların eğitimi konusunda 
ne durumdayız? 
Ameliyat mikroskobu altında mikrocerrahi 
teknikler kullanarak çapları 1 mm’den 
daha küçük damarların ve ince periferik 
(çevresel) sinirlerin onarılabilmesi, 1960’lı 
yıllardan başlayarak cerrahide bir çığır 
açmıştır. Böylelikle kopmuş olan vücut 
uzuvlarının yerine dikilerek yaşam ve 
fonksiyon kazanmaları mümkün olmakta, 
ağır parçalanma ve avülsiyon (sıyrılma) tipi 
yaralanmalarda başarılı rekonstrüksiyonlar 
yapılabilmekte, serbest vaskülarize 
(damarsal)  ve innerve (duyarlı) doku 
nakilleriyle travma, yanık, tümör, kozmetik 
ve konjenital hasta gruplarında başarılı 
tedaviler uygulanabilmektedir. 

Türkiye’de mikrocerrahi tekniklerin 
kullanılması, 1970’li yıllardan itibaren 
başlamıştır.  Türkiye’de mikrocerrahi 
teknik kullanılarak yapılan ilk replantasyon 
(kopan uzvun tekrar yerine takılması), 
1978 yılı başında bir diş hekimliği fakültesi 
öğrencisinin merdiven trabzanına 
takılarak kopmuş olan beşinci parmağına 
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 
yapılan replantasyondur. Takip eden 
iki yıl içerisinde İstanbul Fransız Pastör 
Hastanesi, İstanbul Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif ve Estetik 
Cerrahi Kliniklerinde Dr. Gülgönen ve ekibi 
tarafından gerçekleştirilen parmak, el, kol, 
saçlı deri replantasyonları, serbest doku 
aktarımları, ayaktan ele parmak nakli, 

İŞ KAZALARININ EN BÜYÜK 
NEDENİ DİKKATSİZLİK

İş hayatında özellikle ağır sanayide kazalar kaçınılmaz olabiliyor. 
Prof. Dr. Adnan Uzunismail de iş kazalarının en büyük nedeni olarak 
dikkatsizliği ve kurallara yeterince uyulmamasını gösteriyor.

PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ UZMANI PROF. DR. ADNAN UZUNİSMAİL:

"İş kazalarında 
çoğunlukla el, kol, yüz, göz 
ve vücut yaralanmaları 
ile karşılaşıyoruz. Yangın 
ile ilgili yanıklar da çok 
oluyor. Bunların hepsinin 
nedeni dikkatsizlikten 
ve koyulan kurallara 
uyulmamasından 
kaynaklanıyor."

ve mikrolenfatikovenöz anastomozlar 
mikrocerrahi teknik denilen yöntemin 
klinik uygulamalarının Türkiye’deki ilk 
örneklerini oluşturmaktadır.

Türkiye’de 1981 yılından itibaren 24 
saat aralıksız çalışan bir mikrocerrahi 
merkezinin İstanbul Pastör Hastanesi’nde 
kurulması ile birlikte daha önce yapılması 
olanaksız birçok ameliyat yapılmaya 
başlanmış; gerçekleştirilen  mikrocerrahi 
ameliyatları kalitatif ve kantitatif olarak 
kısa sürede dünyadaki gelişmiş merkezler 
düzeyine ulaşmıştır. Bu merkez, sadece 
yoğun olarak mikrocerrahi uygulamaların 
yapıldığı merkez olarak hizmet 
vermemiş, aynı zamanda cerrahinin 
çeşitli dallarındaki çok sayıdaki uzmanın 
mikrocerrahi/el cerrahisi yandal ihtisas 
eğitiminde bir “okul” özelliğini hastane 
kapanıncaya kadar sürdürmüştür. 
Türkiye’nin çeşitli eğitim kurumlarından 
toplam 69 el cerrahı adayı değişen 
sürelerde bu eğitim programına katılmıştır.

Mikrocerrahi eğitimi almış uzmanların 
Türkiye’nin çeşitli il ve hastanelerinde 
çalışmaya başlamaları ile 1990’lı yıllardan 
itibaren ülkemizde mikrocerrahi, üniversite 
klinikleri ve hastanelerimizde yaygın 
olarak uygulanmaktadır. Türkiye’deki 
rekonstrüktif mikrocerrahi uygulamalar 
son on yılda dünyadaki uygulamalara eş 
zamanlı olarak acil el cerrahisi, kol nakli ve 
yüz nakli konularında büyük ilerlemelere 
şahit olmuş, bu yeni teknikler ile çok 
ağır hasarlı hastaların klasik yöntemlerle 
çözülemeyen sorunları birçok Avrupa 
ülkesinden çok daha başarılı olarak 
ülkemizde çözülebilir duruma gelmiştir. 

İş kazaları açısından düşünüldüğünde 
müdahale türleri bakımından 
mikrocerrahiyi kategorilere ayırmak 
mümkün müdür? Bu açıdan bakıldığında 
mikrocerrahi de spesifikleşmiş özel 
müdahale merkezleri olmalı mıdır? 
Türkiye’de ve dünyada durum nedir?
İş kazalarından genellikle el, kol, ayaklar 

bazen de yüze ait dokuların kaybı 
anlaşılmaktadır. Ancak iş kazalarına 
bağlı vücudun başka anatomik 
bölgelerinde sadece mikrocerrahi 
teknikleri ile onarılacak doku ve organ 
kayıpları oluşabilir. Uzuv kopması ile 
sonuçlanan iş kazalarının tedavisinde, acil 
rekonstrüktif mikrocerrahi uygulamaları 
(replantasyonları)  gerçekleştirebilecek, 

24 saat / 365 gün özveri ile görev 
yapabilecek özel eğitimli ekiplere ve 
mikrocerrahi uygulamalara uygun özel  
tıbbi donanıma gerek vardır. Mikrocerrahi 
için spesifikleşmiş özel müdahale 
merkezleri olarak adlandırabileceğimiz 
replantasyon merkezlerinde optimum 
koşullarda en az 4 deneyimli cerrah, 2 
anestezi uzmanı, 3 el fizyoterapisti, yeterli 
hemşire, yeterli malzeme ve mikroskop, 
ayrılmış 10 yatak ve en az iki donanımlı 
ameliyathanenin hazır bulunması gerekir. 
Organizasyonu zor ve yoğun insan gücü 
ve ekip çalışması gerekli olan isteyen bu 
dala ilgi gerek dünyada, gerekse ülkemizde 
maalesef giderek azalmaktadır. Şu 
andaki uygulamada, Sağlık Bakanlığı'nın 
acil mikrocerrahi gereken iş kazalarının 
tedavisi için, Türkiye’de yetkilendirdiği 
replantasyon yapılabilen hastaneler için il 
sağlık müdürlüklerince “replantasyon ekip 
nöbeti” tarzında yapılan bir uygulama ile 
aylık nöbet listeleri düzenlenmekte, acil 
vakalar oluştuğu zaman vakit geçirilmeden 
telefon ile aranan 112 görevlileri, acil 
olguları seçilmiş uygun merkezlere 
ulaştırarak acil olguların tedavisi organize 
edilmektedir. Yurt dışında da benzer 
bir uygulama mevcuttur. Kalıcı ideal 
çözüm, ülkemizde yeterli sayıda Acil 
Mikrocerahi ve Replantasyon Merkezlerinin 
kurulmasıdır. Bu merkezler bağlı 
bulundukları bölgenin tüm acil ve elektif 
vakalarına cevap verebilecek kapasite, 
donanım ve örgütlenmeyi bünyesinde 
bulundurmalıdır. Yanık yaralanması 
konusunda da, yine bakanlığımız 
denetiminde yanık merkezleri ve yanık 
üniteleri sistemli bir şeklide faaliyetlerini 
sürdürmektedirler.

Mikrocerrahide eğitim alanları açısından 
bir uzmanlaşma söz konusu mudur?
Mikrocerrahi, bir anabilim/bilim dalı 
değildir, özel bir uzmanlık alanı da 
olmayıp “cerrahi bir tekniktir”. Bugün 
tüm cerrahi branşlar, bu teknikten 
kendi uygulama alanları içerisinde her 
geçen gün artan şekilde yararlanmakta 
ve seçilmiş olgularında her geçen gün 
artan sıklık ile uygulamaktadırlar. 
Mikrocerrahi eğitimi, önce Temel ve İleri 
düzeylerde Özel Mikrocerrahi Eğitim 
Laboratuvarlarında deney hayvanları 
üzerinde yapılmaktadır. Laboratuvar’da 
yeterli teknik beceri kazanıldıktan sonra 
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genç cerrahlar eğitim kurumlarında çalışan 
daha deneyimli cerrahların yanında ve 
gözetiminde kendi uzmanlık alanlarının 
kapsamış olduğu klinik uygulamalara 
katılmakta, deneyimlerini arttırarak 
uzmanlaşmaktadırlar. Mikrocerrahi 
uzmanlarının çoğunluğunu  plastik 
rekonstrüktif ve estetik cerrahi ve ortopedi 
uzmanlarından  oluşturmaktadır. Halen Tıp 
Fakülteleri ve devlet eğitim hastanelerinde 
bu konuda eğitim verilmektedir. Özellikle 
ameliyathanede çalışacak yardımcı sağlık 
personelinin eğitimine ağırlık verilmesi 
gerektiği kanaatindeyim.

Yanıkla sonuçlanan endüstriyel kazalarda 
ilk müdahale ve cerrahi tedavi nasıl 
olmalıdır? Bu tip kazalarda doğru tedavinin 
önüne geçen hatalı davranışlar nelerdir? 
Müdahale esnasında en çok rastlanan 
hatalar nelerdir ve doğru müdahale nasıl 
olmalıdır?
Yanıkla oluşan kazalar için tüm çalışanlar 
ve yöneticiler eğitimli ve hazırlıklı 
olmalıdır. Çalışılan yerde varsa revir gibi 
sağlık kuruluşunda görev alacak hekim 
ve yardımcı sağlık personeli de gerekli 
eğitimleri almış, bu iş için donanımlı kişiler 
olmalılar. Amaç öncelikle kazazedenin 
yaşamının kurtarılmasıdır. Daha sonra ilk 
yardım prensipleri doğrultusunda önce 
hastaya daha sonra yanık yarasına gerekli 
işlem yapılmalıdır. Sağlık kuruluşlarına 
sevk edilecek kişiler için yanık nedeni 
ve kazanın oluş şekli hakkında bilgi 
edinilmeli, kayıtlar tutulmalı ve mutlaka 
yardım istenmelidir. Olayın adli boyutu 
da unutulmamalıdır. Diğer yanık 
yaralanmalarında olduğu gibi, endüstriyel 
yerlerde sık görülen yanıkla oluşan 
kazalarda ilk 20 dakika çok önemlidir. 
Yanık alanı başlangıçta sadece çeşme 
suyu ile soğutulmalıdır. Islak kompresler 
yanık alanı üzerine konabilir. Kazazade duş 
altına konmamalı, küvete sokulmamalıdır. 
Ancak Soğuk su uygulaması ile “hipotermi”  
adır verilen vücuttan ısı kaybına neden 
olunmamalıdır. Yanık yarası üzerine 
salça, diş macunu, krem gibi şeyler 
kesinlikle kullanılmamalıdır. Kimyasal 
madde yanıklarında son derece dikkatli 
olunmalı, mutlaka uzman kişilerin görüşü 
alınmalıdır.  Kimyasal maddelerin  neden 
olduğu  yanıklar  ve zehirlenmelerde 
“Ulusal  Zehir Danışma Merkezi (UZEM, 
114)” aranmalıdır. Bu bağlamda 
işyerlerindeki revirlerde ilk müdahaleyi 

"Kimyasal madde 
yanıklarında son derece 
dikkatli olunmalı, mutlaka 
uzman kişilerin görüşü 
alınmalıdır. Kimyasal 
maddelerin neden olduğu 
yanıklar ve zehirlenmelerde 
'Ulusal Zehir Danışma 
Merkezi (UZEM, 114)' 
aranmalıdır."

yapacak olan sağlık personeeline  büyük 
görev  düşmektedir. Kazazedeler 112 
Acil Yardım aracılığıyla Sağlık Bakanlığı 
kontrolündeki yanık merkezlerine 
yönlendirilmelidirler.  Sağlık Bakanlığı 
ve Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik 
Cerrahi derneği tarafından ortaklaşa 
hazırlanan “YANIK  YARALANMALARI 
TEDAVİ ALGORİTMASI, GENEL TEDAVİ  
PRENSİPLERİ” adlı kitapçık, tüm 
işyerlerine ait revir veya sağlık odalarında 
bulundurulmalıdır. İnternet yoluyla temin 
edilebilir.   

.
Size ulaşan iş kazası vakaları üzerinden 
baktığımızda en fazla ne tür kazalar 
meydana geliyor? Sizin gözlemlerinize göre 
bu kazaların temel sebepleri nelerdir?
İş kazalarında çoğunlukla el, kol, yüz, göz 
ve vücut yaralanmaları ile karşılaşılmakta 
olduğu yukarıda belirtilmişti.

Yangın ile ilgili kazalarda kişinin 
yaşamını tehlikeye sokacak derecede 
yanık yaralanmaları olabilmektedir. 
Kapalı mekanlarda  inhalasyon yani   adı 
verilen üst solunum yollarında da yanıklar 
oluşabilmektedir. Bunların hepsinin 
nedeni dikkatsizlikten ve koyulan kurallara 
uyulmamasından kaynaklanmaktadır. 
Yangını önlemek söndürmekten daha 
kolaydır.

İş kazaları sonrasında yanlış 
müdahalelerden kaynaklı ağır hasarların 
meydana geldiğini sık sık duyuyoruz. Bu 
konuda bilinç ve farkındalığın artırılmasına 
yönelik devlete, işverene, çalışanlara ve 
STK’lara hangi görevler düşüyor?
STK, devlet ve Milli Eğitim Bakanlığı ortak 
çalışma yapmalıdır. İlk yardım eğitimi 
ilkokullara kadar inmelidir. Devletimize 
ait sağlık kuruluşlarında oluşan kazanın 
en az hasarla atlatılması için gerekli 
altyapı vardır. İşverenler ve çalışanlar 
için geniş kapsamlı eğitim programları 
hazırlanmalıdır. KİPLAS’ın düzenlediği 
toplantılar da güzel bir örnek teşkil

etmiştir. Ayrıca kamu spotu tarzındaki 
televizyon programları da uygulanabilir. 
Nasıl depreme karşı hazırlıklı olmalıyız, 
tarzında bilgilendirme çalışmaları 
yapılıyorsa, hepimizin başına gelebilecek 
olan sonuçları bazen ölüme bazende 
ağır sakatlıklara neden olabilecek yanık 
yaralanmalarına karşı da  bilinçli hareket 
edecek şekilde eğitilerek hazırlıklı 
olmalıyız.

İSG GÜNDEM

Politik, ekonomik, çevresel ve 
sosyal açıdan hayli zorlu geçen 
2019 yılının ardından tüm dünya 
2020’nin sağlık ve huzur dolu 

bir yıl olması için umutlanırken yılın ilk 
gününden bu yana olumsuz gelişmeler 
peş peşe geldi. Doğal afetlerden 
savaşlara, ekonomik dalgalanmalardan 
salgın hastalıklara, yoğun bir gündemle 
başlayan 2020, yılın yalnızca ilk 3 ayında 
pek çok olumsuz gelişmeye sahne oldu. 
Online PR Ajansı B2Press, tüm dünya için 
“zorlu bir sınav” olarak nitelendirdiği 
2020’nin ilk çeyreğini tamamlarken 
Türkiye ve dünyada yaşanan 10 gelişmeye 
mercek tuttu.

Avustralya yangınında 1 milyar canlı  
yok oldu 
2019 yılının Temmuz ayında 
Avustralya’nın Yeni Güney Galler 
eyaletinde başlayan orman yangınları, 
2020’nin Mart ayına dek sürdü. 8 ayın 
sonunda söndürebilen yangınlarda 28 
kişi hayatını kaybederken 1 milyardan 
fazla canlı yok oldu.  

Elazığ depremi tüm Türkiye’yi derinden 
sarstı 
24 Ocak 2020’de Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 
6.8’lik deprem meydana geldi. Depremde 
35’i Elazığ’da, 4’ü Malatya’da olmak 
üzere 41 kişi hayatını kaybetti, 1.607 
kişi de yaralandı. Deprem, Adıyaman, 
Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Tunceli 
gibi çevre illerde de hissedildi ancak bu 
kentlerde herhangi bir hasara yol açmadı.

Van’da çığ felaketi 41 can aldı 
Van’ın Bahçesaray ilçesinde 4-5 Şubat 
2020 tarihlerinde iki farklı çığ felaketi 
yaşandı. 6 Şubat’ta facia bölgesinden üç 
kişinin daha cansız bedenleri çıkarılırken 
çığ felaketi sebebiyle 41 kişi hayatını 
kaybettiği açıklandı. 

Türkiye İdlib’de 36 şehit verdi
27 Şubat 2020’de Rusya destekli Suriye 
Silahlı Kuvvetleri, Suriye İç Savaşı 
kapsamında İdlib’de 400 askerin 
bulunduğu Türk Silahlı Kuvvetlerine 
ait piyade taburuna hava saldırısı 
düzenledi. Saldırı sonucunda 36 Türk 
askeri şehit düştü. 

Türkiye Suriyeli mültecilere sınır 
kapılarını açtı 
27 Şubat 2020’de gerçekleşen İdlib 
saldırısı sonucu Cumurbaşkanı Recep 
Tayip Erdoğan’ın talimatı ile değişen 
politika kapsamında hudut kapılarının 
mültecilere açıldığı açıklandı. 3 milyon 
587 bin 266 olarak kayıtlara geçen 
Suriyeli mültecilerin 100 bin 577’sinin 
Türkiye’yi terk ettiği açıklandı. 

Korona salgını tüm dünyayı etkisi  
altına aldı
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan 
koronavirüsü, Antarktika hariç tüm 
kıtalara ve 120’den fazla ülkeye 
yayıldı. Mart sonu itibariyle hayatını 
kaybedenlerin sayısı 15 bini aştı.
Petrol fiyatlarında sert düşüş yaşandı
9 Mart 2020 Pazartesi günü petrol fiyatları 

DÜNYA 2020’DE ZORLU 
BİR SINAV VERİYOR

Geçen sene doğal afetlerden iklim krizlerine, siyasi çatışmalardan mülteci sorununa 
kadar pek çok olumsuzlukla mücadele eden dünya, 2020’ye de yoğun bir gündemle giriş 
yaptı. B2Press, 2020’nin ilk 3 ayında Türkiye ve dünyada öne çıkan 10 gelişmeyi derledi.

yüzde 30 düştü. Bu sonuçla, ham petrol 
fiyatları Şubat 2016’dan bu yana en düşük 
seviyelerine geriledi. Ayrıca yüzde 30’un 
üzerinde düşüşle Ocak 1991’deki Körfez 
Savaşı’ndan bu yana yüzdelik bazda en 
sert günlük kaybını kaydetti.

Dünya borsaları krizin eşiğinde 
Amerikan borsaları, Dünya Sağlık 
Örgütü’nün (WHO) 11 Mart günü 
akşam saatlerinde koronavirüsünün 
artık “pandemik” seviyede olduğunu 
belirtmesinin ardından yoğun bir satış 
trafiği ile karşılaştı. Borsadaki DAX 
endeksi Mart ayının başından bu yana 
yüzde 16’nın üzerinde değer kaybı yaşadı.

Fed faizi sıfıra indirdi
ABD Merkez Bankası (FED), koronavirüs 
salgını sonrası faiz oranını neredeyse 
sıfıra çekerek 0-0,25 aralığına indirdi. 

Çekirge istilası tarım alanlarını tehdit 
ediyor
Doğu Afrika’da son 70 yılın en büyük 
çöl çekirgesi istilası gerçekleşti. Çekirge 
istilası, Afrika’da başladıktan sonra 
yayılım gösterdi ve dünya gündemine 
girdi.
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE 
FARKINDALIK YARATIYORUZ

İçinde bulunduğumuz dönemin 
yaşam koşulları ve hayatımıza giren 
teknolojik yenilikler karşısında 
klasik eğitimin sundukları, kimi 

zaman yetersiz kalabiliyor. Bu durum, 
özellikle iş dünyasında, kurumları ve 
eğitim departmanlarını, interaktif, tiyatral 
eğitim ya da yaratıcı drama gibi alternatif 
eğitim yöntemi arayışlarına itebiliyor. Bu 
bağlamda 2007’de kurulan Akademika 
Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri, iş 
dünyasının birçok farklı başlığında 
önemli bir boşluğu dolduruyor. Her 
biri profesyonel oyunculardan oluşan 
Akademika ekibi, fabrikaları ziyaret edip 
hikâye, oyun, tiyatro, sohbet, tartışma, 
aktivite gibi işitsel her türlü aracı ve 
yöntemi kullanarak özellikle mavi 
yakalılar üzerinde farkındalık sağlıyor. 
Bu uygulamayı Akademika’nın kurucusu 
Kemal Özgirin ile konuştuk.

İSG Forum Tiyatro fikri nasıl ortaya çıktı?   
İş hayatında uzun yıllar yönetici 
konumunda görev aldıktan sonra 2007 
yılında iş insanlarına ve yöneticilere eğitim 
vermek amacıyla Akademika’yı kurdum. 
Çünkü tecrübelerimi mavi ve beyaz 
yakalılara eğlenceli yöntemlerle aktarmak 
istiyordum. Bu sırada Brezilyalı yönetmen 
ve oyun yazarı Augusto Boal tarafından 
uygulanan “Forum Tiyatro Yöntemi” ile 
tanıştım. Katılımcı ve interaktif bir tiyatro 
türü olan forum tiyatro, bildiğimiz klasik 
ve geleneksel tiyatro anlayışından farklı 
olarak, seyircisini izleyici olmanın yanı 
sıra sahnedeki oyuna dâhil ediyor. Ben de 
çok hoşuma giden bu fikri fabrikalardaki 
iş kazalarını azaltmak ve katılımcılarda 
farkındalık yaratma adına İSG Forum 

Tiyatro ile hayata geçirdim. İSG Forum 
Tiyatro’da şirketlerle iş birliği yaparak, 
kurumda yaşanan veya yaşanması olası 
herhangi bir problemi, iş kazalarını çözüm 
önerileriyle birlikte senaryolaştırılıp, 
profesyonel oyuncularla sahneliyoruz. 
Oyun sahnelendikten sonra katılımcılarla 
birlikte sahnelenen oyun ve önerileri 
üzerine forum gerçekleştiriyoruz. 
Powerpoint sunumuyla verilen eğitimler, 
akılda kalıcı olamıyor ama ‘yaşantılı 
eğitim’ dediğimiz bu yöntemle eğitimlerin 
akılda kalma şansı yüzde 80’lere ulaşıyor. 

Akademika olarak “İSG Forum Tiyatro” 
ile TİSK’e bağlı işyerleri ile Mikrocerrahi 
Vakfı’na hizmet veriyorsunuz. Ne kadar 
zamandır TİSK ile çalışıyorsunuz?  
Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu bünyesinde yer alan 
sendikaların üyesi birçok şirkete eğitimler 
veriyoruz.  Yıllar yılı sahada verdiğimiz bu 
eğitimler sonrası oluşan temaslar, TİSK’e 
kadar ulaştı. Bu şirketlerin de tavsiyesi 
ve etkisiyle TİSK bizimle birlikte çalışmak 
istedi. Biz de projemizi sunduk. TİSK 
Mikrocerrahi Vakfı ile 1,5 yıldır çalışıyoruz. 
Birlikte birçok sektörde yer alan güzide 
kuruluşlar ile projeler ve organizasyonlar 
gerçekleştiriyoruz. Bu birliktelik sayesinde 
sesimizi çok daha kolay duyurabiliyoruz. 

Oyunlarınızın konularını nasıl 
belirliyorsunuz ve diyaloglar için sahadan 
destek alıyor musunuz?  

Mavi yakalılar için üç, çocuklar ve 
yöneticiler için de birer senaryo geliştirdik. 
En popüler oyunumuz iş güvenliği 
konusunda 13 yıldır aralıksız oynadığımız 
“Bize Bi’ Şey Olmaz Abi”. İşin en önemli 
kısmı hikâyenin yazılması. Kendi 
hazırladığımız senaryolarımızın yanı sıra 
kuruma özel içerikler de hazırlıyoruz. 
Bunun için oyunu sergileyeceğimiz 
fabrikanın çalışanlarının, yöneticilerinin 
ve iş güvenliği uzmanlarının aktardığı 
bilgileri ve hususları da kuruma özgü 
(butik) senaryonun içine dahil ediyoruz. 
İşin mutfağındaki bilgileri onlardan 
alıp senaryolarımızın içeriğini daha 
güçlü ve reel hale getiriyoruz. Şunu 
söyleyebilirim ki, bu sayede daha 
başarılı oluyoruz, bunu da aldığımız 
geri dönüşlere istinaden söylüyorum. 
Sahnelediğimiz oyunlarla aynı zamanda 
mavi ve beyaz yakalı kültürüne ayna 
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AKADEMİKA KURUCUSU KEMAL ÖZGİRİN:

Akademika Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri oyuncuları, katılımcı ve interaktif bir 
tiyatro türü olan Forum Tiyatro yöntemi ile fabrikaları ziyaret edip, çalışanları  iş 
güvenliği konusunda bilinçlendiriyor. Akademika Kurucusu Kemal Özgirin, Forum 
Tiyatro sayesinde farkındalığın arttığını ve iş kazalarının azaldığını belirtiyor.

“ÇOCUĞUN MESAJI DAHA ETKİLİ OLABİLİR”
Yetişkinlere yönelik hazırladığımız oyunların yanında çocuklar için oyunlarımız 
da var. Pikniklerde, fabrika gezilerinde sahnelediğimiz bu oyunlarda amacımız 
“Yaşam Güvenliği” mesajını çocuklar üzerinden de iletebilmek. Bazen bir 
yetişkinin bir başka yetişkine anlatmak istediği yerine tam ulaşamayabiliyor. 
Bunda üstünlük, ciddiye almama, abartı, ben bilirimcilik gibi pek çok şey rol 
oynayabiliyor. Ancak çocuklar söz konusu olduğunda durum farklı. Çocuk, bir 
yetişkini doğru olana saflığı, netliği ve basitliği ile çok daha rahat itebilir.

136 BİN 
Türkiye genelinde 

İSG forum tiyatroyu izleyen 
kişi sayısı
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tutuyoruz. Sahnede gördükleri kendileri, 
kendi çalışma ortamları, iş arkadaşları ile 
günlük diyalogları. Oyunları izlerken hem 
gülüyorlar hem de üzerine düşünüyorlar. 
Düşünme eylemini güldürerek yaptırmak 
önemli bence. Bunu dramatik şekilde 
aktarmak işin acıma, üzülme ve vicdan 
tarafını odağa yerleştirir. Düşünmek ikinci 
planda kalabilir. 

Oyunlarınızın hedef kitlesinde yöneticilerin 
de olduğunu söylediniz. Yöneticiler işin 
neresinde duruyor?  
Bir projemizde mavi yakaya yönelik 
oyunlarımızdan sonra fabrikanın iş 
güvenliği direktörü, “Yöneticiler, teknik 
konulara odaklanıp, bizi iş güvenliği 
konusunu ihmal edebiliyorlar. Yanımızda 
olmalarını istiyoruz” demişti. Bunun 
üzerine üst kademedekilerin de 
farkındalığını artırmak ve daha aşağıya 
dikkat çekmek için yöneticilere yönelik 
bir oyun yazmaya başladık. Bu kez 
başrole mühendislik eğitimi almış ve iş 
güvenliğine itibar etmeyen sözümona bir 
yönetici şef koyduk. Senaryo gereği ona 
bağlı çalışanlardan biri kaza yapıyor ve 
yönetici, işçinin evine gidip, eşine kaza 
haberini veriyor. Burada ilk tepkiyi işçinin 
eşinden alıyor sonrasında ise savcılık 
tarafından sorguya alınıyor. Herhangi bir 
kaza durumunda kaza haberini verecek 
kişi yöneticidir. Burada dikkat çekmek 
istediğimiz konu, yöneticinin de mevzuata 
hakim olması gerektiği ve kazadan hukuki 
ve vicdani olarak her türlü sorumlu olduğu 
yönünde. Günümüzde, şirketler için 

insan, üretimden önce geliyor. Şirketler 
denetlemeye girdiğinde prosedür, üretim 
ve kalite skorlarından önce ne kadar iş 
kazası yaşandığına bakılıyor ve bu sayının 
fazla olması üçüncü kişiler nezdinde 
bir güven sorunu yaratıyor. İşçilerin 
motivasyonlarını kaybetmesi, beraberinde 
gelen verimsizlik ve üretim zayıflığı da 
cabası.
  
Oluşumunuzun ve oyunlarınızın iş 
güvenliği kültürüne sunduğu katkıyı nasıl 
aktarırsınız?  
Senaryonun butik ve hedef odaklı olması 
konunun çalışanlara hitap etmesi iş 
güvenliği kültürüne önemli katkılar 
sunuyor. Oyunlarda hedeflediğimiz en 
önemli unsur aidiyet duygusu yaratmak. 
Sadece “bir oyun izledik, güzeldi, şimdi 
de gidiyoruz” desinler istemiyoruz. Bu 
sebeple de oyunlarımızı interaktif olacak 
şekilde hazırlıyoruz. Çalışanları da role 
dahil edip, sahne de sorun çözebilme 
yetkilerini paylaşmalarını ve durumu 
lehlerine çevirmelerini sağlıyoruz. Yönetici 
tarafında ise iş güvenliğinin öncelikli 
olarak onların sorumluluğunda olduğunu 
ve işlerinin en önemli kısımlarından birini 
oluşturduğuna dikkat çekmeye çalışıyoruz. 
Farkındalığı yüksek bir çalışma ortamı 
yaratmak en temel motivasyonumuz. 

Çalışanlarda oyun sonrası oluşan 
farkındalığı ölçümleyebiliyor musunuz? 
Kars’tan Adıyaman’a kadar Türkiye’nin 
dört bir yanında gitmediğimiz il kalmadı. 
Bugüne kadar 1200’e yakın oyun 
oynadık. Yaklaşık 136 bin katılımcımız 
oldu. Aldığımız olumlu geri dönüşlere 
istinaden bilinçlendirmeye önemli bir 
katkı sunduğumuzu ve iş kazası/ramak 
kala sayıları, rapor alma gibi istatistiklerde 
önemli ölçülerde azalma olduğunu ve bir 
ölçüde davranış değişikliği başardığımızı 
söyleyebilirim. Özellikle Anadolu’daki 
şehirlerde bunu çok daha net görüyoruz. 
İlk izlediği tiyatronun bizim oyunumuz 
olduğunu söyleyen çok sayıda çalışan ile 
karşılaştık. Ve kabul etmeliyiz ki, ‘ilk’ler her 
zaman önemlidir, daha fazla etki bırakır. 
Son olarak şunu da eklemek isterim. 
Ağırlıklı olarak iş güvenliği süreçlerinde 
uyguladığımız “Forum Tiyatro” yöntemini, 
kalite, verimlilik, iletişim, müşteri ilişkileri, 
satış ve işyerinde mutluluk gibi diğer iş 
süreçlerinde de eğlenceli ve etkin biçimde 
uyguladığımızı söyleyebilirim.

Günümüzde, şirketler için 
insan, üretimden önce geliyor. 
Şirketler denetlemeye 
girdiğinde prosedür, üretim 
ve kalite skorlarından 
önce ne kadar iş kazası 
yaşandığına da bakılıyor ve 
bu sayının fazla olması bir 
üçüncü kişiler nezdinde bir 
güven sorunu yaratıyor.

Siz de annesi veya babası hayatta olmayan,  
maddi durumu yetersiz, yetenekli çocuklarımızın 
eğitimine destek olun.

210x275 kizli yeni.indd   1 9.10.2019   10:51
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Japon uluslararası ticaret firmalarının 
Türkiye’de temsilcilikleri bulunuyor. 
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri 
Bakanlığı'nın verilerine göre 2019 yılı 
itibariyle, Türkiye’de 200 Japon şirket 
varken, Japonya’daki Türk şirketi 
sayısı ise sadece beş. 2002-2018 yılları 
arasında, Japonya’nın Türkiye’ye 
doğrudan yaptığı yabancı yatırım miktarı 
ise 2,7 milyar dolar civarında.  

Japonya merkezli şirketler, son 
yıllarda Türkiye’nin yerli markalarına 
büyük ilgi gösteriyor. Bu süreç içerisinde 
Japonlar kimi firmayla ortak olurken 
kimisini ise satın aldı. 2016’da Polisan 
Holding, Polisan Boya’nın yüzde 50 
payının satışı için Japon Kansai Paint ile 
sözleşme imzalarken, 2019’da Japonya 
merkezli Nippon Paint ise Filli Boya 
markasını da barındıran dekoratif boya 
ve yalıtım sistemleri şirketi Betek Boya 
ve iştiraklerine ait hisselerini almıştı. 

Ayrıca, İzmir’de üretim yapan 
Macrochemical Endüstriyel Kimyasalları 
adlı şirketi Japonya’nın önemli kimya 
devlerinden DIC Corporation’a ait Sun 
Chemical’a ve Yaşar Holding bünyesinde 
faaliyet gösteren Türkiye’nin ilk matbaa 
mürekkebi fabrikası olan DYO’da Japon 
Toyo Ink’e satıldı.
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önde gelen ekonomik güçlerinden birisi 
haline dönüşmesi "Japon Mucizesi" olarak 
değerlendirildi ve uzun yıllar boyunca 
çoğu gelişmekte olan ülke için bir örnek 
olarak gösterildi.

Japonya’da kimya endüstrisinin 
kökeni de Birinci Dünya Savaşı’ndan 
sonra başlıyor. O zamandan beri bu 
endüstrinin hızlı büyümesi sektörü 
vazgeçilmez bir konuma getirdi. İkinci 
Dünya Savaşı sırasında kimya endüstrisi 
de dahil olmak üzere Japon endüstrileri 
tamamen harap hale geldi. Ancak, müthiş 
bir çaba ile Japonya kimya endüstrisini 
kısa sürede yeniden inşa edebildi ve savaş 
öncesi üretim seviyesini aştı. Savaştan 
sonra Japon kimyasal tesislerinin çoğu 
yeniden inşa edildi. Bu nedenle üretim ve 
verimlilik çok yüksek. Tüm tesisler yeni, 
modern ve otomatiktir. 
 
EN BÜYÜK 30 KIMYA ŞIRKETINDEN 5’I 
JAPON 
Kimyasal satışlarda ölçülen dünyanın 
önde gelen 30 kimya şirketinden beşi 
Japon. Bunlar Mitsubishi Chemical 
Corp., Mitsui Chemicals Inc., Sumitomo 
Chemical Co. Ltd, Toray Industries Inc. ve 
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Ülkede tüm 
tedarik zincirinin bir parçası olan 2 binin 
üzerinde lider kimya şirketi var. Ayrıca 

Dünyanın üçüncü büyük 
ekonomisi konumunda bulunan 
Japonya’nın gücü endüstrisinde 
yatıyor. Ulaşım sektöründen 

sonra ülkenin ikinci imalat endüstrisini 
oluşturan kimya sanayi, Türkiye’de de 
önemli yatırımlar yapıyor. 

Yaklaşık 5 trilyon dolarlık millî geliriyle 
Japonya, dünyanın üçüncü büyük millî 
ekonomisi durumunda. İkinci Dünya 
Savaşı'nda ağır bir yenilgiye uğramış 
olmasına rağmen, kısa bir süre içerisinde 
Japonya’nın hızla kalkınmasıyla dünyanın 

JAPON EKONOMİSİNİN 
BEL KEMİĞİ

KİMYA SEKTÖRÜ

Sektörde Ar-Ge’ye ayrılan bütçe

25 MILYAR DOLAR

Sektörde çalışan insan sayısı

860 
BIN

Sektörde faaliyet gösteren 
şirket sayısı

8.669
Sektörün 2018’de yaptığı satış

237 MILYAR EURO

Kaynak: Statistics Japan

Japonya’daki kimyasal 
tesislerin çoğu Osaka, 

Tokyo, Nagoya, Hemagi ve 
Kyushu’da bulunuyor.

KIŞI BAŞINA GSYIH 

48.556
Milyar Dolar

ITHALAT 

632
Milyar Dolar

IHRACAT 

736
Milyar Dolar

IŞSIZLIK ORANI

%2,41

NÜFUS 

126.150.000

ENFLASYON ORANI 

%1,3

JAPONYA KIMYA SEKTÖRÜNÜN GÜÇLÜ YANLARI 
 İyi eğitimli iş gücüne sahip. 
 İnovasyon ve ürün kalitesine önem veriyor. 
 Limanları kilit konumda. 
 Kükürt bol miktarda bulunuyor.

 

ZAYIF YANLARI
 Japonya ham madde bakımından yetersizdir. Fabrikalarının yüzde 80’inden 

fazlası tamamen ithal ham maddeye bağımlı.  
 İş gücü yaşlanmış durumda

JAPONYA 
KIMYA SEKTÖRÜ

Asahi Kasei Corp. ve Hitachi Chemical Co. 
Ltd. gibi diğer birçok büyük şirketin yanı 
sıra, çok yüksek seviyede ürün üreten çok 
sayıda küçük özel kimya firması var. Start-
up’lar ve KOBİ’ler de ekosisteme canlılık 
katıyor. 

Japonya’daki diğer birçok endüstride 
olduğu gibi, kimya endüstrisinin güçlü 
yanları inovasyon ve ürün kalitesinden 
kaynaklanıyor. Sadece kaliteye değil, 
küresel çevre ile uyumlu insan dostu 
ürünlerin geliştirilmesine de odaklanan 
Japon kimya sanayisi, gelecekteki 
gereksinimler için yeni nesil kimyasal 
ürünler de üretiyor.

 
JAPONLAR TÜRK KIMYA ŞIRKETLERINI 
RADARINA ALDI 
Türkiye ile Japonya arasındaki 
ekonomik ve ticari ilişkiler ağırlıklı 
olarak Japon firmalarının girişimleriyle 
yürütülüyor diyebiliriz. Önde gelen 

ÜLKE KÜNYESİ
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KİPLAS Yönetim Kurulu Başkanı 
Levent Kocagül TİSK’in Yönetim 
Kurulu’na seçilirken KİPLAS 
Yönetim Kurulu Üyesi Recep 

Şükrü Ergün ise Disiplin Kurulu’nda 
yer aldı. Seçimlerde, Yönetim Kurulu 
Başkanlığına Özgür Burak Akkol, Yönetim 
Kurulu Başkan Vekilliklerine ise Nevzat 
Seyok, Celal Koloğlu ve Suat Çalbıyık 
seçildi.

TİSK’in yeni Yönetim Kurulu, şu 
isimlerden oluştu: “Ertan İren, Ali Cüneyt 
Arpacıoğlu, Celal Koloğlu, Erhan Polat, 
Levent Kocagül, Mehmet Naci İlci, Bora 
Koçak, Celal Kaya, Ahmet Bayraktar, 
Zekeriya Sancı, İmran Okumuş, Metin 
Demir, Mustafa Taşkın, F. Fethi Hinginar, 
Cengiz Taş, Tansel Özenbay, Nadir 
Yürüktümen, Bekir Burak Uyguner ve 
Adnan Çiçek.”

Denetleme Kurulu ise Ramazan 
Yön, Erol Bakan, Aydın Fethi Baytan; 
Disiplin Kurulu, Osman Nemli, Recep 
Şükrü Ergün, Erkan Muharrem Kafadar, 
Oğuzhan Gürsoy ve Bahise Kurt 
isimlerinden oluştu.

Özgür Burak Akkol, TİSK’in 27. Olağan 
Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, 
TİSK’in kurulduğu günden bu yana 
çalışma barışını ve sosyal diyaloğu temel 
alan bir anlayışla çalıştığına işaret ederek, 

konfederasyon bünyesindeki 21 işveren 
sendikasına bağlı işletmelerin 81 ilde 
faaliyet gösterdiğini ve buralarda yaklaşık 
2 milyon kişinin istihdam edildiğini dile 
getirdi. Bu işletmelerin bu yıl milli gelire 
200 milyar dolar katkı sağladığını bildiren 
Akkol, “İhracatın 100 milyar doları da 
TİSK’in temsil ettiği şirketlerden ve 
sendikalardan geliyor. Yine bu işletmeler 
toplam istihdamda yüzde 6’ya yakın, 
buna karşılık SGK prim gelirlerinde yüzde 
15’lik paya sahip” dedi.

Akkol, İstanbul Sanayi Odası’nın ilk 10 
şirket sıralamasında, TİSK bünyesindeki 
işletmelerden 7 şirketin yer aldığını 
dile getirerek, “İSO 500 içerisinde net 
satışlarda TİSK›in payı yüzde 48. İSO 
500 içerisinde ihracattaki net payımız da 
yüzde 56 ve istihdamda yüzde 40›lık bir 
paya sahibiz” dedi.

“ÇALIŞMA HAYATININ GELECEĞİNE 
ODAKLANACAĞIZ”
Akkol, dijitalleşmenin, otomasyonun 
çalışma hayatında giderek artmasının 
Türkiye için yepyeni fırsatlar getireceğine 
inandığını belirterek, “Bu bilinçle 
TİSK’te yeni bir dönem başlatıyoruz. 
Mevcutta yürüttüğümüz faaliyetleri 
devam ettirecek ama TİSK olarak çalışma 
hayatının geleceğine odaklanacağız. Bu 

Konferansta konuşan ILO Türkiye Direktörü 
Numan Özcan, ILO’nun, 100. Kuruluş 
Yıldönümünde kabul ettiği Sözleşmenin, 
çalışma yaşamında şiddet ve tacize 
odaklanan ilk uluslararası sözleşme 
olduğunu vurgulayarak Sözleşme’nin 
Türkiye tarafından onaylanmasının 
önemine dikkati çekti. Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel 
Müdürü Nurcan Önder de ILO’nun iş yerinde 
şiddet ve tacizi önlemeyi amaçlayan 190 
sayılı Sözleşmesi bizim için çok önemli. 
Ülke olarak, bu sözleşmenin yapılmasına 
katkıda bulunduk. Ülkemizin bu sözleşmeyi 
onaylaması ve mevzuatımızın buna 
uyum sağlaması için de üzerimize düşeni 
yapmaya çalışacağız” dedi.
 
“DEĞİŞİM İÇİN ÇAĞRIDIR” 
Önder, iş yerlerinde psikolojik tacizin 
(mobbing) önlenmesine yönelik 

çalışmaların 2010’da başladığını 
hatırlatarak Başbakanlığın 2011’de 
İşyerlerinde Psikolojik Tacizin Önlenmesi 
Genelgesi ile mevzuata girdiğini kaydetti. 
Toplantıda konuşan Türkiye BM Mukim 
Koordinatörü Alvaro Rodriguez ise “ILO 
Sözleşmesi şimdiye kadar çoğunlukla 
görmezden gelinen veya tolerans gösterilen 
davranışların değişmesi için bir çağrıdır. 
Yani ILO Sözleşmesi bir bakıma uzun 
soluklu bir değişime öncülük eden bir 
dönüm noktasıdır” dedi. Konferansta ILO 
Türkiye Direktörü Numan Özcan ve BM 
Kadın Birimi Türkiye Ofisi Ülke Direktörü 
Asya Varbanova tarafından; küresel 
düzeyde ILO ve UNWOMEN iş birliğinde 
hazırlanan ve her iki kurumun Türkiye 
Ofisleri tarafından Türkçe’ye kazandırılan 
“Çalışma Yaşamında Kadınlara Yönelik 
Şiddet ve Tacizle Mücadele El Kitabı”nın 
lansmanı da yapıldı.

TİSK’İN YENİ YÖNETİMİ BELİRLENDİ ÇALIŞMA YAŞAMINDA ŞİDDET KONUŞULDU

Uluslararası Çalışma 
Örgütü (ILO), Haziran 
ayında kabul edilen 
çalışma yaşamında şiddet 
ve tacizle mücadeleye 
yönelik ILO Sözleşmesi 
kapsamında anlaşmanın 
onaylanmasına dikkat 
çekmek amacıyla 
4 Aralık 2019’da Ankara’da 
“Çalışma Yaşamında 
Şiddet ve Tacizin Ortadan 
Kaldırılması” konferansını 
gerçekleştirdi. 

KİPLAS’ın çatı 
örgütü Türkiye 
İşveren Sendikaları 
Konfederasyonun 
(TİSK) 27. Olağan Genel 
Kurulu 27-28 Aralık 
2019 tarihlerinde 
Ankara’da yapıldı.

süreç akabinde, ülkemizin 2023 vizyonu 
da başta olmak üzere milletimize hizmet 
edecek somut ve fark yaratan projeleri 
hayata geçireceğiz” açıklamasında 
bulundu. Türkiye›de 2030›a kadar 8 
milyonluk iş gücünün becerilerinin 
dönüşmesi gerekeceğine dikkati çeken 
Akkol, dijitalleşme ve otomasyon 
süreçlerinden, Türkiye’nin fırsatlarla 
çıkması için toplumu oluşturan bütün 
kesimlerin seferberliğinin gerektiğini 
vurguladı.

“İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ONLINE 
PLATFORM ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ”
Özgür Burak Akkol, hayata geçirecekleri 
projeler hakkında bilgi vererek, “TİSK 
olarak, iş sağlığı ve güvenliği ile alakalı 
online bir platform üzerinde çalışmalar 
yapıyoruz. Türk çalışma hayatının 

kullanımına sunacağımız kaliteli, 
uluslararası standartlarda İSG eğitimini, 
ülkemizdeki tüm çalışanlara aldırmak 
istiyoruz. Bunu da TİSK bilabedel 
sağlasın istiyoruz. Milyonlarca çalışana 
dokunacak interaktif, akılda kalıcı, kolay 
ulaşılabilir, güncel ve etkili bir İSG eğitimi 
tasarlıyoruz. 
Konuyla alakalı bir diğer projemiz 
de sosyal sorumluluk çerçevesinde 
çalışanlarımızın yol güvenliğini sağlamak 
olacak. Bu konuda Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler ile İçişleri 
bakanlıklarının dahil olacaklarını ümit 
ettiğimiz bir proje yapacağız. Buna servis 
şoförlerinin güvenli sürüş eğitimleriyle 
başlayacağız. Daha sonra şirket aracı 
ve servis kullanan çalışanlarımızı 
bilgilendireceğiz” açıklamalarında 
bulundu.

“KADINLAR ESNEK SAATLİ 
ÇALIŞMAK İSTİYOR”
Esnek çalışma konusuna da değinen 
Akkol, “İşverenler için çok önemli konu. 
ILO'nun raporları var. Baktığınız zaman 
dünyada işsizliğin en az olduğu ülkeler, 
esnek çalışmanın, evden çalışmanın 
en yoğun olduğu ülkeler. Dünyadaki 
istatistiklere baktığımızda bunu 
görebiliyoruz. İkincisi, sendikalarımızın 
ifade ettiği bir konu var. Ülkemizde kadın 
istihdamının artması lazım. Ülkemizde 
erkeklerde istihdam yüzde 64, kadınlarda 
yüzde 29’’ dedi. Kadınların kısmi süreli 
ve part time çalışmak istediğine dikkati 
çeken Akkol, kadın istihdamı için esnek 
çalışmanın şart olduğunun altını çizdi. 
Akkol, yeni jenerasyonun da esnek, 
kısmi ve freelance çalışmaya önem 
verdiğini kaydetti.
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SEKTÖRDEN ÜYELERDEN

Putech Eurasia 2019 kapsamında poliüretan 
sektörünün önemli isimleri sektörün yeri, bugünü 
ve geleceğini konuştu. Poliüretan sektörünün 
standardizasyon ve regülasyonlar konusunda 
devletten beklentisini dile getiren poliüretanın 
önemli isimleri, sektörün geleceğinin birlikte 
çalışarak büyütmek olduğunun altını çizdi. 

‘’TÜRKİYE ESNEK KÖPÜK POLİÜRETANDA AVRUPA 
İKİNCİSİ’’
Panelde konuşan Avrupa Esnek Poliüretan Köpük 
Blok Üreticileri Derneği (EUROPUR) Başkanı 
Bart ten Brink, dünyada toplam poliüretan 
pazarının 20-25 milyon ton, esnek köpük 
poliüretanın ise 8,5 milyon ton seviyelerinde 
olduğunu, 2021’e kadar sektörün yüzde 4 
büyümesi öngörüldüğünü vurgulayarak dünyada 
Çin ile Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesinin 
büyüklükte aynı orana sahip olduğunu söyledi. 
Bart ten Brink, “Esnek köpük poliüretanda 
Türkiye, Avrupa’nın en büyük ikinci pazarı. İlk 
sırada Polonya var. 2018’de 142 bin ton üretimle 

güçlü rakipler olan Almanya, İtalya’yı üretim 
boyutunda geçti. Önümüzdeki dönemde dünya 
ve bölge için Türkiye çok önemli bir ülke olmaya 
devam edecek” dedi.

“ELEKTRİKLİ ARAÇLARLA BİRLİKTE 
POLİÜRETANIN GELECEĞİ PARLAK”
Paneldeki konuşmacılardan biri olan Pürplast 
Genel Müdürü Mehmet Şişmanoğlu Türkiye’nin 
otomotivde son iki yılı düşüşle kapattığının 
altını çizerek sektördeki gerilemeyi fiyat odaklı 
yaklaşımlar yerine yenilikçi yaklaşımlarla 
hep birlikte aşacaklarını söyledi. Otomotiv 
sektöründeki değişimle birlikte poliüretanın 
artan öneminden bahseden Şişmanoğlu, 
“Bugün araçlarda poliüretan ağırlığında 25-
26 kilolardayız. Poliüretan olmayan parçalar, 
ağırlık avantajıyla poliüretanla tanışıyor. 2025 
yılında piyasadaki 100 arabanın 75'inin hibrit ve 
elektrikli araçlar olacağı öngörülüyor. Dolayısıyla 
bu bilgiler ışığında poliüretanın geleceği de 
parlak görünüyor” ifadelerini kullandı.

POLİÜRETAN VE KOMPOZİTTE LİDERLERİN FUARI YAPILDI
Poliüretan sanayi 
fuarı Putech Eurasia 
2019 (6. Uluslararası 
Poliüretan Sanayi 
Fuarı) ve kompozit 
sanayiinin Avrasya’daki 
profesyonel buluşma 
noktası olan Eurasian 
Composites Show 2019  
(4. Uluslararası 
Kompozit 
Hammaddeleri, Yarı 
Mamulleri, Ürünleri ve 
Teknolojileri Fuarı) 
28-30 Kasım 2019 
tarihlerinde yapıldı.

Yaklaşık 40 sivil toplum örgütü ve kimya ile ilgili 
akademik çevrelerin temsilcilerinden oluşan Kimya 
Sektör Platformu’nun 3 Aralık 2019 tarihinde İstanbul’da 
gerçekleştirilen Başkanlar Kurulu Toplantısı ile yeni dönemi 
başladı. Dönem başkanlığı görevini Plastik Sanayicileri 
Derneği (PAGDER) Başkanı Selçuk Gülsün’den devralan 
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 
(İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, iki yıl boyunca 
Kimya Sektör Platformu (KSP) Başkanı olarak görev yapacak. 
Kimya sanayisi ve alt sektörlerinin temel ekonomik ve mesleki 
sorunlarının dile getirilmesi, sektörde yer alan paydaşlar ve 
kamu arasında gerekli iletişimin sağlanarak yapısal sorunların 
çözüme kavuşturulması amacıyla kurulan Kimya Sektör 
Platformu, 2004 yılından bu yana çalışmalarını sürdürüyor.

KSP’NİN 17. DÖNEM BAŞKANLIĞI İKMİB’E GEÇTİ

TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi, Enerji Verimliliği 
Ödülleri’nde “Büyük Ölçekli İşletme” 
kategorisinde birinci oldu.  Tüpraş İzmir 
Rafineri Müdürü Arda Yıldırım, ödülü Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez 
ve İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal 
Bahçıvan’ın elinden aldı. 
 
ÇEVRESEL ETKİLERİ AZALTIYOR 
Rafinerilerde enerji yoğunluklarını 
düşürüp maliyetleri azaltırken çevresel 
etkileri de en aza indirmek hedefiyle 

çalıştıklarını belirten Tüpraş İzmir Rafineri 
Müdürü Arda Yıldırım, “Türkiye’deki ham 
petrol işleme kapasitesinin yaklaşık 
yüzde 18’i ile ülkemizdeki en yüksek 
kapasiteye sahip olan U-7000 Ham 
Petrol Ünitesi’nde; verimlilik, emniyet 
ve güvenilirliği daha üst düzeylere 
taşımak amacıyla çalışmalarımıza dört 
yıl önce başladık. 24 aylık yenileme ve 
modernizasyon sürecinin sonrasında 
ünitenin sürdürülebilir kapasitesini 
artırmanın yanı sıra, teknolojisini de daha 

güvenilir ve verimli hale getirdik. Projenin 
devreye alınmasıyla, U-7000 Ham Petrol 
Ünitesi’nin enerji tüketimini 34 Gcal/saat 
azalttık, ünite veriminde de yüzde 2 artış 
sağladık” dedi.

2018’in Nisan ayında devreye alınan 
projeyle yıllık yaklaşık 300 bin Gcal enerji 
tasarrufu elde edildi. Bu da 39.000 hanenin 
yıllık doğal gaz tüketimine karşılık geliyor. 
Ayrıca, sağlanan enerji tasarrufuyla 
yaklaşık 95 bin ton/yıl CO2’nin atmosfere 
salınımı engellenmiş oldu.

TÜPRAŞ’A “ENERJİ VERİMLİLİĞİ” ÖDÜLÜ

TÜPRAŞ’TAN 30 OKULA KODLAMA SINIFI
TÜPRAŞ, Milli Eğitim Bakanlığı iş 
birliğiyle 4 ilde yer alan 30 ortaöğretim 
okulunda “Robotik Kodlama, Üç Boyutlu 
Modelleme, Üretim Beceri Sınıfları”nı 
kurdu. Tüpraş’ın Milli Eğitim Bakanlığı 
iş birliğiyle rafinerilerinin bulunduğu 
4 ildeki 30 ortaöğretim okulunda 
kurduğu “Robotik Kodlama, Üç Boyutlu 
Modelleme, Üretim Beceri” sınıflarının 
Kocaeli Şehit Alper Al Ortaokulu’ndaki 
açılışı Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Milli 
Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel 
Müdürü Dr. Cem Gençoğlu, Koç Holding 
CEO’su Levent Çakıroğlu, Koç Holding 
Enerji Grubu Başkanı Yağız Eyüboğlu, 
Koç Holding Dış İlişkiler ve Kurumsal 

İletişim Direktörü Oya Ünlü Kızıl’ın 
katılımları ile Tüpraş Genel Müdürü 
İbrahim Yelmenoğlu’nun ev sahipliğinde 
gerçekleşti. Tüpraş Genel 
Müdürü İbrahim Yelmenoğlu 
“Çocuklarımızın eğitimlerine 
yapacağımız yatırımlarla 
hayatlarına dokunmayı, 
teknolojiye erişim imkanlarını 
artırarak kendilerini 
geliştirebilecekleri fırsatlar 
sunmayı istedik. Temel 
motivasyonumuz; değişen 
dünyaya ayak uydurabilen, 
üreten nesillerin yetişmesinde 
öncülük etmek, bu yolda iyi 

bir örnek teşkil etmek oldu. Ne mutlu ki, 
bugün hep birlikte hayalimizin gerçek 
olduğu yerdeyiz” diye konuştu.

Tüpraş İzmir Rafinerisi, 
U-7000 Ham Petrol 
Revamp Projesi ile 
İstanbul Sanayi Odası 
(İSO) tarafından 
düzenlenen Enerji 
Verimliliği Ödülleri’nde 
“Büyük Ölçekli İşletme” 
kategorisinde birinci 
oldu. 
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Procter & Gamble (P&G) geri 
dönüşümlü ambalaj konusunda 
yaptığı çalışmalar ve döngüsel 
ekonomiye sunduğu katkılar 

nedeniyle 2020 Edie Sürdürülebilirlik 
Liderleri Ödülleri’nde; “Yılın Döngüsel 
Ekonomi İnovasyonu Ödülü” aldı. Ayrıca 
P&G’nin iki lider markasına da kaliteden 
ödün vermeden daha az enerji ve su 
tüketimi ile sürdürülebilirlik sağladığı için 
Solar Impulse Foundation tarafından 1000 
Efficient Solutions Label unvanı verildi.

2020 yılı için belirlediği hedeflere 
vaktinden önce ulaşan P&G; 2030 yılı 
için açıkladığı kapsamlı yeni hedeflere 
yaklaştığını açıkladı. Buna göre; şirketin 
Avrupa bölgesinde özellikle sıvı deterjan 
ambalajları ve saç bakım ürünleri 
kategorisinde yer alan markalarının geri 
dönüşümlü ambalajlarıyla döngüsel 
bir ekonomi için hem topluma hem 
de faaliyet gösterdiği sektöre yön 
verdiği vurgulanırken; alanında en 
itibarlı ödüllerden biri olan 2020 Edie 
Sürdürülebilirlik Liderleri Ödülleri 
kapsamında, “Yılın Döngüsel Ekonomi 
İnovasyonu Ödülü” P&G’ye verildi. 

YENİ BİR PAZAR YARATIYOR 
P&G’nin bu alanda sektöre yön vermesi ise 
hem dayanıklı hem de geri dönüştürülmüş 
PET malzemesinin kullanımını taahhüt 

ederek geri dönüştürülmüş plastikler için 
yeni bir pazar yaratmasından geçiyor. 
P&G; döngüsel ekonomi ortaklığıyla beş 
yılda 200 milyon şişe plastikten tasarruf 
etmeyi planlıyor. P&G, ortaya koyduğu 
yeni hedeflerle çevresel sürdürülebilirlik 
adına hedeflerini her geçen yıl daha da 
büyütürken P&G Türkiye ise geliştirdiği 
projelerle şirketin global hedeflerine 
çok büyük katkılar sağlıyor. Örneğin 
Türkiye’deki üretim tesislerinde bertaraf 
edilen atık miktarı yüzde 88 azaltılırken; 
enerji kullanımı yüzde 19, sera gazı 
salınımı da yüzde 29 azaltıldı. Faydalı 
kullanım oranı iki katına çıkarılırken 
depoya gönderilen üretim kaynaklı katı 
atık oranı sıfıra indirildi. P&G Türkiye, 
bebek bezi üretiminde kâğıt tüketimini 
düşürdü. Bulaşık deterjanı üretiminde 
ise su tüketimini yılda 20 bin ton azalttı. 
Üretim tesislerinde kullanılan su miktarı 
yüzde 27 düşürülürken 2005-2019 yılları 
arasında ÇEVKO Vakfı (Çevre Koruma ve 
Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı) 
aracılığıyla toplanıp geri kazandırılan 
plastik miktarı ise 71.072 ton olarak 
açıklandı. Bunların yanı sıra global 2030 
Sürdürülebilirlik Hedefleri kapsamında 
2030 yılında tüm dünyada ürünlerin 
ambalajlarının tamamının yüzde 100 
oranında geri dönüştürülebilir ve yeniden 
kullanılabilir olması hedefleniyor.

P&G SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE KÜRESEL 
ÖNCÜLERDEN BİRİ OLDU

Dünyayı daha 
sürdürülebilir kılmak 
adına küresel anlamda 
2020 hedeflerini 
açıklayan ve bu hedeflere 
ulaşan Procter & Gamble 
(P&G); kamuoyuna 
duyurduğu 2030 
hedeflerine emin 
adımlarla yürüyor.

Dermatoloji, sindirim sistemi ve 
metabolizma, gastroenteroloji ve 
enfeksiyon, hematolojinin de aralarında 
bulunduğu 11 ayrı terapötik kategoride 
ve bu kategorilerin altında 45 ayrı 
pazarda toplam 63 ürünle faaliyet 
gösteren Santa Farma, 2019 yılında 
cirosunu yüzde 41 oranında artırdı. 
Santa Farma’nın yıl sonu toplantısında 
2019 rakamlarını paylaşan Santa Farma 

Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su 
Erol Kiresepi, 2020-2024 hedeflerini 
de açıkladı. Şirketin ürün yelpazesine 
önümüzdeki üç yıl içinde kronik 
hastalıklar, kardiyoloji ve diyabet ürünleri 
olmak üzere yeni ürünler katacaklarını 
söyleyen Kiresepi, 2024 yılında şirket 
cirosunu 1 milyar TL’ye (2019 sabit 
fiyatlarıyla) çıkarmayı hedeflediklerini 
belirtti. 

İHRACATTA İLK ÜÇ ŞİRKETTEN BİRİ 
OLACAK
2024 yılında Santa Farma’nın en çok 
tercih edilen şirket olmasının yanı 
sıra sektör ihracatında ilk üç şirketten 
biri olmasının da hedeflerinin 
arasında olduğunu dile getiren 
Kiresepi, bu hedefler için altyapı 
çalışmalarına başlandığının altını 
çizdi.

SANTA FARMA CİRO BAZINDA YÜZDE 
41 ORANINDA BÜYÜDÜ

Santa Farma, 2019 
yılında cirosunu bir 
önceki yıla göre yüzde 
41 oranında artırarak, 
440 milyondan 620 
milyon TL’ye çıkardı. 
Böylece pazardan daha 
hızlı büyüyen şirket, 
2019 yılı satış hedefini 
de yüzde 100 oranında 
gerçekleştirdi.

SANTA FARMA OTC BÖLÜM DİREKTÖRLÜĞÜNE ATAMA
İlaçtaki uzmanlığını OTC ürünlerde de 
sürdürmeyi planlayan Santa Farma, bu 
pazarda yerini almak için çalışmalara 
başladı. Kurduğu yeni bölümle 75 yıllık 
uzmanlığını OTC sektöründe de devam 
ettirecek olan Santa Farma, OTC Bölüm 
Direktörlüğü’ne Özge Yavuz Öztürk’ü 
getirdi. Öztürk, Santa Farma’nın OTC 
stratejisine yön vermekten sorumlu 
olacak. Öztürk kariyerine Procter&Gamble, 
Wella Professionals’da başlayarak sırasıyla 
“Asistan Marka Müdürü”, “Marka Müdürü” 
ve “Kategori Marka Müdürü” olarak görev 

yaptı. Çalışma hayatına GlaxoSmithKline 
Tüketici Sağlığı’nda Ağız Bakım ve OTC 
kategorilerinde sırasıyla “Kıdemli Marka 
Müdürü” ve “Grup Marka Müdürü” olarak 
devam etti. 2014 yılında Merck Tüketici 
Sağlığı’nı kurmak üzere “Pazarlama 
Müdürü” olarak atanan Öztürk, sonrasında 
“Bölüm Direktörü ve “Global Marka 
Geliştirme Direktörü” olarak çalışmıştır. 
Merck ve P&G birleşmesi ile beraber 
“Global Marka Geliştirme Direktörü” 
görevine Procter&Gamble çatısı altında 
2020 Ocak sonuna kadar devam etmiştir.
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PETKİM DİJİTALLEŞMEDE ÖNEMLİ TESİSLER LİGİNDE

PETKİM’DEN ÜRETİMDE TARİHİ REKOR

SOCAR Türkiye’nin iştirakleri 
arasında yer alan Türkiye’nin 
ilk ve tek entegre petrokimya 
tesisi Petkim, dijital uygulama 
ve sistemleriyle yakaladığı 
Endüstri 4.0 standardı 
sayesinde Dünya Ekonomik 
Forumu’nu n(WEF), ‘Global 
Lighthouse Network’üne 
seçildi

SOCAR Türkiye iştiraki 
Petkim, geçen yıl 3,4 
milyon ton üretim 
gerçekleştirerek tüm 
zamanların en yüksek 
üretim rakamına ulaştı.

2019’A yönelik finansal sonuçlarını 
açıklayan Petkim’in, yıllık toplam üretimi 
bir önceki yıla göre yüzde 24 artarak 3,4 
milyon tona yükseldi.  2019’da Petkim’in 
toplam cirosu 2018’e göre yüzde 25’lik 
artışla 11 milyar 672 milyon 220 bin 
TL, net kârı ise 764 milyon 237 bin TL 
olarak gerçekleşti. Petkim, petrokimya 
sektöründe yaşanan daralmaya karşın yılı 
üretim rekoruyla kapattı. Konuya ilişkin 
açıklamalarda bulunan SOCAR Türkiye 
Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ve 
Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, 
2019’da yüksek seyreden petrol 
fiyatlarının, nafta bazlı entegre üretim 
yapan üreticilere olumsuz yansıdığını ve 
marjları daralttığını ifade etti. Bu durumun 

petrokimya ürünlerinin fiyatlarını da 
düşürdüğünü kaydeden Mammadov, 
“2019’da tam kapasite üretime geçen 
STAR Rafineri ile sağladığımız sinerjinin, 
bu sonuçlara büyük katkısı oldu. Ham 
maddemiz naftayı dünyanın farklı 
yerlerinden ithal etmek yerine artık STAR 
Rafineri’den doğrudan boru hattıyla 
alıyoruz. 2019 yılında STAR Rafineri’den 
aldığımız nafta miktarı toplam 759 bin 
ton olurken bu sinerji, Petkim’e lojistik 
maliyetlerden sağladığı tasarrufun yanı 
sıra daha kaliteli üretim, operasyonel 
süreçlerde verimlilik, ham maddede arz 
güvenliği ve yönetsel süreçlerde ortak 
değer yaratımı olarak pozitif yansıdı” 
değerlendirmesinde bulundu.

2018 yılında kurulan ve ‘geleceğin 
fabrikaları’ kabul edilen 44 üyesi bulunan 
Global Lighthouse Network’e 2020 yılında 
Türkiye’den seçilen tek şirket Petkim oldu. 
WEF’in Davos’ta 20 Ocak’ta gerçekleştirilen 
davetinde verilen ödülü SOCAR Türkiye 
CEO’su Zaur Gahramanov aldı. 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ARTTI
55 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan 
Petkim’in Türkiye’nin ve Azerbaycan’ın 
en dijital şirketi olma yolunda adım adım 

ilerlediğini ifade eden SOCAR Türkiye 
CEO’su Zaur Gahramanov, “Petkim’deki 
dijital dönüşüm yolculuğumuz, gelişmiş 
analitik uygulamaları ve yapay zekâyı 
üretim sürecimizde kullanmamızla 
başladı. Bunun için bir Dijitalleşme 
Departmanı oluşturduk ve Dijital 
Akademi kurduk. Bu iş modeliyle şirket 
içinde üretim üzerine örnek senaryolar 
geliştirildi. Veriye dayalı karar alma 
süreçleri ve algoritmalar oluşturarak, 
bu senaryoları analiz ettik. Başarılı 

senaryolar gerçek süreçlere uygulandı. 
Petkim, verimini, üretilen iş hacmini, 
enerji verimliliğini ve ürün kalitesini 
artırmayı başardı” diye konuştu. 
 
EN YÜKSEK DİJİTAL UYGULAMAYI TEMSİL 
EDİYOR
Dünyada inovatif ve dijital uygulamalar 
standardı konusunda şirketler için 
benchmark oluşturan Global Lighthouse 
Network, Endüstri 4.0 teknolojilerini 
süreçlerine en iyi uygulayan şirketlerden 
oluşan saygın bir platform. Petkim’in 
başarılı ve verimli dijital uygulamaları 
da bu network ile ‘best practice’ olarak 
gösterilerek kendi alanında en yüksek 
dijital uygulama standardını temsil 
ediyor. 

KİPLAS ÜYELERİ İHRACATIN YILDIZLARI ARASINDA

EİB, ihracata 
yüzde 40’tan fazla 
katkı sağlayan 56 
üyesini 24 Şubat’ta 
“İhracatın Yıldızları 
Ödül Töreni”nde 
ödüllendirdi.

Ege ihracatçı birlikleri’nin “İhracatın 
Yıldızları Ödül Töreni”nden KİPLAS 
üyelerinden Petkim ve Akdeniz Kimya 
ödülle döndü. “İhracatın Yıldızları 
Ödül Töreni”nde KİPLAS üyelerinden 
Petkim 622 milyon dolarlık ihracat 
rakamıyla hem kimya sektörü hem 

Santa Farma, ilaçtaki 
uzmanlığını gıda takviyesi 
olan, ilaç statüsünde 
olmayan, OverThe Counter 
(OTC) ürün pazarına da taşıdı.

SANTA FARMA OTC ÜRÜN PAZARINA GİRDİ
Türkiye’nin 75 yıllık köklü ve güçlü 

yerli ilaç firması olan Santa  Farma, 
gıda takviyesi olan ama ilaç statüsünde 
olmayan, Over The Counter  (OTC) ürün 
pazarına girdi. Konu ile ilgili konuşan 
Santa Farma Yönetim  Kurulu Başkanı ve 
CEO’su Erol Kiresepi, Santa Farma’nın 
büyüme  yolculuğunda önemli bir adım 
attıklarını belirterek, “Santa Farma ailesi  
olarak misyonumuz; ‘Sağlığa Sağlıklı 
Hizmet’ vermek. Kuruluşumuzdan 
bu yana 75 yıllık süreç içerisinde bu 
hizmetteki temel odağımız ilaç idi ve  
hem hedeflerimiz hem de yatırımlarımız 
bu alanda gerçekleşti. Şimdi,  ilaç 
alanındaki uzmanlığımızı daha da 
arttırırken, aynı misyon  doğrultusunda 
Santa Farma OTC adıyla bu pazara 
da adım attık. Yeni  üretim ve Ar&Ge 
tesisimiz ve son dönemde içinden 
geçtiğimiz dönüşüm ile  birlikte, Santa 
Farma OTC Bölümü’nün kurulması ve bu 
alanda pazara  vereceğimiz yeni ürünler 

ve farklı iş modellerinin gücümüze güç 
katacağı  muhakkak” açıklamalarında 
bulundu. OTC ürün tanımının Türk 
sağlık  otoriteleri tarafından henüz net 
olarak yapılmadığına da işaret eden  
Kiresepi, bu konuda şunları söyledi: 
“Bu ürünlerin resmi düzenlemeleri  
olmamakla birlikte reçetesiz olarak 
eczaneden alınabilen ürünler olarak  
adlandırılabiliriz. Gıda takviyesi olan ya 
da ilaç statüsünde olmayan bu  ürünlerin 
farklı medya kanalları üzerinden 
tanıtımlarının yapıldığını  görmekteyiz. 
Dünyada ise pek çok ülkede OTC ürün 
tanımları daha nettir ve hastaların kendi 
tedavilerini yapabilecekleri ürünler 
olarak  sınıflandırılmaktadır. OTC 
ürünler, bu sayede, doktorların poliklinik  
zamanlarını daha etkin kullanmalarına 
olanak sağlamaktadır. Türkiye’de de 
önümüzde yıllarda bu tanımlamalarının 
netleşeceğini ve benzer uygulamaların 
yapılacağını tahmin ediyoruz.”

de tüm sektörler kategorilerinde Ege 
Bölgesi’nin en fazla ihracat yapan şirketi 
ödülünü aldı. Petkim 2019 yılında 
yaptığı petrokimya ürünleri ihracatı ile 
Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri arasında, 
“Kimya Sektöründe En Fazla İhracat 
Gerçekleştiren Şirket” ve gecenin en 

büyük ödülü olan “Ege Bölgesi’nin En 
Fazla İhracat Gerçekleştiren Şirketi” 
ödüllerinin sahibi oldu. KİPLAS 
üyelerinden Akdeniz Kimya ise 
“Kimya Sektöründe En Fazla İhracat 
Gerçekleştiren İkinci Şirket” ödülünü 
almaya hak kazandı.
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KİPLAS 3. GÖZ BAĞIMSIZ İSG DENETİMLERİ: 
YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİ ÖRNEĞİ

İş Sağlığı ve Güvenliği Denetimleri kontrol listesi işletmeler için büyük 
önem arz ediyor. Bazı şirketlerde kontrol formlarının bulunmadığı ya da 
yönetmelikte belirtilen asgari sayıda kontrolün yapılmadığı tespit edilmiştir.

KİPLAS Teknik İşler ve Eğitim 
Birimi ekibi tarafından 
işyerlerinde gerçekleştirilen 
3. Göz Bağımsız İş Sağlığı ve 

Güvenliği Denetimleri kontrol listesinde 
yer alan maddelerden birisi “Yüksek 
Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu 
Periyodik Kontrol Formu” adı altında 
Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme 
Sorumlusu tarafından düzenlenen 
kontrol formlarının işyerinde olup 
olmadığı, kontrollerin süresinde yapılıp 
yapılmadığıdır. Ayrıca formda yer alan 
“iş güvenliği malzemelerinin durumu” 
başlıklı bölümün incelenerek uygunluğu 
kontrol edilmektedir. 

Denetimlerde konuyla ilgili iki sorun 
öne çıkıyor. İlk olarak bazı işletmelerde 
kontrol formlarının bulunmadığı 
ya da yönetmelikte belirtilen asgari 
sayıda kontrolün yapılmadığı tespit 
edilmiştir. Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri 
Odası Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri 
İşletme Sorumluluğu Yönetmeliğine göre 
Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme 
Sorumlusu “gerek gördüğünde ya da en 
fazla dört ayda bir” tesisin durumuna, 
yapılacak çalışmalara, varsa sorunlara, 
çözüm önerilerine ve alınacak önlemlere 
ilişkin raporunu enerji sağlayan 
kuruluşa, işverene ve ilgili Elektrik 
Mühendisleri Odası (EMO) birimine 
vermek üzere rapor düzenlemekle 
yükümlüdür. 

Bununla birlikte kontrol formunun 
iş güvenliği malzemeleri ile kişisel 
koruyucu donanımların (KKD) 
durumunun belirtildiği bölümde, iş 
güvenliği uzmanları ve işyeri hekimlerini 

VOLKAN DOĞAN
İş Güvenliği Uzmanı
Teknik İşler ve Eğitim Birimi

ilgilendiren kısım olan KKD’ler arasında 
yalnızca “Yüksek Gerilim (YG) Eldiveni” 
olduğu görülmektedir. Değerlendirilmesi 
gereken tehlikelerden biri olan ark 
patlamasına göre risk değerlendirmesi 
yapılmalı ve yüksek gerilim eldiveninin 
yanında, barete monteli yüz siperliği, 
ark önlüğü, yüksek gerilim ayakkabısı, 
yüksek gerilim eldiveni, ıstanka, yalıtım 
taburesi, yalıtım paspası gibi kişisel 
koruyucu donanımlar ve güvenlik 
malzemeleri de trafolarda bulunmalı ve 
kontrol edilmelidir.  

ARK PARLAMASI NEDİR?
Yüksek gerilim tesisleri çalışmalarında 
dikkate alınması gereken en önemli 
tehlikelerden biri elektrik akımı kaynaklı 
“ark parlaması” olayıdır. Ark arızası ile 
gerçekleşen elektrik patlaması sonucu 
ark parlaması ve ark patlaması olayları 
gerçekleşir. Patlamadan yayılan ışık ve 
ısı, ark parlaması (arc flash), ark flaşının 
muazzam sıcaklıklarından kaynaklanan 
basınç dalgası ise ark patlaması (arc 
blast) olarak bilinir.  

ARK PARLAMASININ NEDENLERİ 
•Kısa Devre - akım verilmiş bir iletkenin 
başka bir akım verilmiş iletken ile 
yanlışlıkla teması
•Topraklama Hatası - akım verilmiş bir 
iletkenin topraklama hattına yanlışlıkla 
teması

Bunların yanında aşağıdaki olaylar bir 
ark parlaması oluşturabilir:
•İzolasyon (yalıtım) arızası
•Elektrik sistemleri ile kazara temas
•Uygun olmayan alet kullanımı

•Bırakılan aletler
•Korozyon
•Elektrik güvenliği eğitimi eksikliği
•Önleyici bakım eksikliği

ARK PARLAMASI DEĞERLENDİRMESİ VE 
KKD SEÇİMİ
Ark Flash risk kategorisinin belirlenmesi 
ve uygun ekipman seçiminde en sık 
yararlanılan kaynak, Amerika Ulusal 
Yangından Korunma Kurumu’nun 
yayınladığı “NFPA 70E-İşyerlerinde 
Elektrik Güvenliği İçin Standart”dır. 
NFPA 70E standardı ile kullanılacak 
elektrikli ekipmanlara karşılık 
gelen uygun KKD’lerin seçimi 
yapılabilmekte ve ark flaş mesafeleri 
belirlenebilmektedir. Bir diğer kaynak 
olan ABD Elektrik ve Elektronik 
Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) tarafından 
yayınlanan IEEE 1584-2018-Ark Flaş 
Tehlikesinin Hesaplanması için Kılavuz 
Standartı ise ark flaş tehlikesi mesafesini 
ve elektrikli ekipman üzerinde veya 
yakınında çalışırken çalışanların maruz 
kalabileceği olay enerjisini belirlemede 
tasarımcılara ve tesis operatörlerine 
uygulanacak matematiksel modeller 
sunmaktadır.

ARK TEHLİKELERİNE KARŞI KORUYUCU 
GİYSİLER
Uluslararası Elektroteknik Komisyonu 
(IEC) tarafından yayınlanan “IEC 61482-2 
Elektrik Arkının Termal Ark Tehlikelerine 
Karşı Koruyucu Giysiler” Standardı, 
elektrik arkının termal ark tehlikelerine 
karşı koruyucu giysiyi kapsayan genel 
standarttır. IEC 61482-2 standardı, giysi 
tasarımının çeşitli yönlerini de kapsar. Bu 
standart, Avrupa Birliği (AB) içinde ark 
koruması açısından giysi satışı için bir 
gerekliliktir. IEC 61482-2 kapsamında 
belirtilen gerekliliklere uygun giysiler, 
IEC 61482-2 sembolü ile birlikte 
karşılandığı koruma seviyesi (1, 2, 3, 4) ile 
işaretlenmelidir. 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu’nun 4 üncü Maddesi gereği, 
işverenlerin işyerinde alınan iş sağlığı 
ve güvenliği tedbirlerine uyulup 
uyulmadığını denetlemeleri ile ilgili 
yükümlülüklerini yerine getirmeleri 
için yetki ve sorumluluğu net olarak 
tanımlanmış iş sağlığı ve güvenliği 
organizasyonunun yapılması, iletişim 
yöntemlerinin önceden belirlenmiş 

Değerlendirilmesi 
gereken tehlikelerden 
biri olan ark patlamasına 
göre risk değerlendirmesi 
yapılmalı ve yüksek 
gerilim eldiveninin 
yanında, barete monteli 
yüz siperliği, ark 
önlüğü, yüksek gerilim 
ayakkabısı, yüksek 
gerilim eldiveni, ıstanka, 
yalıtım taburesi, yalıtım 
paspası gibi kişisel 
koruyucu donanımlar ve 
güvenlik malzemeleri de 
trafolarda bulunmalı ve 
kontrol edilmelidir.

Yüksek gerilim tesisleri 
çalışmalarında dikkate 
alınması gereken en 
önemli tehlikelerden biri 
elektrik akımı kaynaklı 
“ark parlaması” olayıdır.
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olması, işyerinde bordrosu ve iş ilişkisi 
bulunmayan kişiler/kuruluşlar tarafından 
bağımsız aktif izleme (teftiş, saha turu, 
ölçümler vb.) sistemlerinin etkin bir 
şekilde uygulanması büyük önem teşkil 
etmektedir. 
Şayet işyerlerinde yukarıda bahsedilen 
ark parlaması tehlikesi ile ilgili herhangi 
bir risk değerlendirmesi çalışması 
mevcut değilse, ark tehlikesinin uzman 
kişilerce değerlendirilmesi ve uygun 
kategori ve standartlardaki KKD’lerin 
ve giysilerin belirlenmesi gereklidir. 
İlgili Yönetmelik gereğince, işyerleri 
ile Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme 
Sorumluları arasında yapılan Sözleşme 
kapsamında, yüksek gerilim işletme 
sorumluları tarafından yapılması 
gereken kontrollerin aksatılmadan 
gerçekleştirilmesi, belirlenen güvenlik 
giysileri ve KKD’lerin her kullanımdan 
önce kontrol edilmesi ve uygun 
koşullarda muhafaza edilmesi gereklidir. 
Yapılan ark tehlikesi değerlendirmesi 
sonucunda bir tehlike mevcut ise “Yüksek 
Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu 

Periyodik Kontrol Formu”nda belirtilen 
iş güvenliği malzemelerinin durumu 
kısmında, termal ark tehlikelerine karşı 
kullanılması gereken koruyucu giysilere 
ve ekipmanlara da yer verilmesi tavsiye 
edilmektedir.

Ayrıca, “İş Güvenliği Uzmanlarının 
Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri 
Hakkında Yönetmelik” in 9 uncu 
Maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde 
belirtilen “kişisel koruyucu donanımların 
seçimi, temini, kullanımı, bakımı, 
muhafazası ve test edilmesi” konularında 
iş güvenliği uzmanlarının işverene 
öneride bulunma görevi gereği; söz 
konusu raporun işverenden temin edilip, 
iş güvenliği uzmanlarını ilgilendiren 
“iş güvenliği malzemelerinin durumu” 
hakkında bölümün incelenmesi ve 
KKD’lerin yukarıda sayılan kontrollerinin 
yapılması, risklerin belirlenmesi 
ve öneride bulunma çalışmasının, 
elektrik yüksek gerilim tesisleri işletme 
sorumlusunun da görüşü alınarak 
İSG profesyonellerince yapılması 
önerilmektedir.

İşyerlerinde ark 
parlaması tehlikesi 
ile ilgili herhangi bir 
risk değerlendirmesi 
çalışması mevcut 
değilse, ark tehlikesinin 
uzman kişilerce 
değerlendirilmesi ve 
uygun kategori ve 
standartlardaki KKD’lerin 
ve giysilerin belirlenmesi 
gereklidir.
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0 (212) 236 00 50 

REKLAMLARINIZIN 
BU SAYFALARDA 
YER ALMASINI 
ISTER MISINIZ?

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

• İç çamaşırlar 
%100 pamuklu 
olacak
• Ark değerine 
göre uzun kollu 
gömlek
• Ark değerine 
göre pantolon 
veya Tulum
• Ark değerine 
göre yüz siperliği 
ve baret
• Güvenlik 
gözlüğü
• Kulaklık (Kulak içine uyan)
• Yalıtkan eldiven (çalışma gerilimi 
uygun)
• Yalıtkan ayakkabı

• İç çamaşırlar 
%100 pamuklu 
olacak
• Ark değerine 
göre uzun kollu 
gömlek
• Ark değerine 
göre pantolon 
veya Tulum
• Ark değerine 
göre yüz siperliği 
ve kar maskesi
• Güvenlik 
gözlüğü
• Kulaklık (Kulak içine uyan)
• Yalıtkan eldiven (çalışma gerilimi 
uygun)
• Yalıtkan ayakkabı

• İç çamaşırlar 
%100 pamuklu 
olacak
• Ark değerine göre 
uzun kollu ceket
• Ark değerine göre 
pantolon veya 
Tulum
• Ark değerine göre 
yüz siperliği ve fr 
tipi kar maskesi
• Güvenlik gözlüğü, 
kulaklık
• Ark değerine 
uygun başlık (Hood) 12 cal üzeri ise
• Yalıtkan eldiven (çalışma gerilimi 
uygun)
• Yalıtkan ayakkabı

• İç çamaşırlar 
%100 pamuklu 
olacak
• Ark değerine göre 
uzun kollu ceket
• Ark değerine göre 
pantolon veya 
Tulum
• Ark değerine 
uygun başlık 
(Hood)
• Güvenlik gözlüğü, 
kulaklık
• Yalıtkan eldiven 
(çalışma gerilimi uygun)
• Yalıtkan ayakkabı
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