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BAŞYAZI

İŞBİRLİĞİ KÜLTÜRÜ, KİPLAS’IN
VE KİMYANIN MAYASINDA VAR
“Dünle beraber gitti, cancağızım,
Ne kadar söz varsa düne ait.
Şimdi yeni şeyler söylemek lazım.”
evlana’nın şiirinden bu
bölümü bilmeyen yoktur diye
düşünüyorum. Fakat günümüzü
anlatan en yerinde tanımlama
olabileceği için yazıya hiç eskimeyen bu
bölümle başlamak istedim.
Yeni normal veya yeni dünya düzeni
diyebileceğimiz bir döneme girdik. Hepimiz,
günlük yaşamımızdan iş hayatımıza kadar
her alanda gerçekleşen değişimin ve
dönüşümün tanığıyız ve bunun nasıl bir
düzene evrileceğine dair net bir öngörüde
bulunmak hayli zor. Fakat bu dönüşümde
kimyanın katalizör işlevi olduğunu söylemek
hiç de yanlış olmaz.
Kimya endüstrisi, hemen hemen her
sektörün iş süreçlerini geliştirmek için
kaçınılmaz biçimde işbirliği yapması gereken
bir alan. Uzay teknolojilerinden savunma
sanayi ve sağlık endüstrisine kadar her
sektör, kimya ile kendini geliştirebiliyor ve
teknolojinin sınırlarını zorluyor.
İhracat lideri otomotiv ile rekor ihracata
imza atan hazır giyim ve konfeksiyon
sektörlerimiz de kimyasal ürünleri ve kimyayı
kullanarak üretiyor ve ihracatlarını artırıyor.
Ekim ayında ihracatımız 1,72 milyar dolara
ulaştı. Türkiye’nin bu yıl yakaladığı ihracat
artışının arkasında da yine sektörlerimizin
kimya sektörü ile yaptığı işbirliği var.
Yeni normal ile birlikte yeniden sıkça
kullanmaya başladığımız ve aslında
dağarcığımızdan hiç çıkartmamamız
gereken bir diğer kavram da şüphesiz
ki işbirliği. İşbirliği, KİPLAS’ın kuruluş
misyonunun da özü sayılabilecek bir kavram.
Çalışanlar, kamu ve STK’lar arası işbirliği,
kimya işverenlerinin önceliklerinden biri
olarak yerini muhafaza etmiştir. Bizler bu
misyonumuzu dönüşen dünya düzeninde de
geliştirmeyi hedeliyoruz.
KİPLAS olarak bu bağlamdaki en
önemli işbirliklerimizden birini T.C. Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile
gerçekleştiriyoruz. İnsan kaynaklarından
pazarlamaya her şirketin öncelikli
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Siz de annesi veya babası hayatta olmayan,
maddi durumu yetersiz, yetenekli çocuklarımızın
eğitimine destek olun.

gündeminde dijitalleşme var. Pandemi
ile birlikte dijitalleşmenin hızlanmasıyla
sanayide dönüşümün hızı katlanarak artış
gösterdi. Biz de çalışma hayatımızın en
önemli unsurlarından biri olan iş sağlığı ve
güvenliği alanında Endüstri 4.0’ın ortaya
koyduğu teknolojik yenilikler ve bunların
iş sağlığı ile güvenliğinde yaratacağı
potansiyel etkiler konusunda sektörümüzün
güçlenmesi amacıyla T.C. Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın desteğiyle
“Kimya Sektöründe İSG 4.0 Projesi”ni
yürütmeye başladık. Çıktıları arasında
çalışanlara yönelik üç eğitim modülünün
de yer alacağı projenin sonuçlarını sizlerle
paylaşacağız.
Geride bıraktığımız Ekim ayında
çalışma hayatımız ile sanayimiz için son
derece önemli bir etkinliğe imza atıldı.
Konfederasyonumuz TİSK tarafından
düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu,
dijitalleşmenin her alanda etkisini
hissettirdiği bir dönemde kamu, işçi ve
işveren kesimlerinden üst düzey temsilcilerin
katılımı ile odağına “İşimizin Yarını”nı alarak
bu yıl sanal ortamda gerçekleştirildi.
Türkiye dışında çok çeşitli ülkelerden
gazeteci, akademisyen, fütürist ve meslek
profesyonelinin katıldığı, kamu, işçi ve
işverenin “Birlikte Mümkün” diyerek yola
çıktığı etkinliğin kapanışında, Türk-İş, Hak-İş
ve TİSK, “Türkiye’yi Üretim Üssü Yapmak
için Birlikte Üretelim” diyerek, somut
hedeler belirledi. Bu hedeler çerçevesinde
sektörümüzde de tüm paydaşlarımızla
bugüne kadar var olan işbirliğimizi daha da
artırmayı temenni ediyoruz.
24 Kasım 2020 tarihinde Türk İşverenleri
açısından önemli bir gelişme yaşadık.
Başkan Vekilimiz Sayın Erol Kiresepi'nin
IOE Başkanlığındaki görev süresi bir yıl
daha uzatıldı. Sayın Kiresepi'nin, 140'dan
fazla ülkeden 150 işveren teşkilatını çatısı
altında buluşturan IOE'nin başkanlığını bir
yıl daha sürdürecek olması hem KİPLAS
hem de Türk işveren camiası için bir
gurur vesilesi olmuştur. 1977'den bu yana
Yönetim Kurulumuzun üyesi olan Sayın
Erol Kiresepi'yi bir kez daha kutluyor,
başarılarının devamını diliyoruz.

Levent Kocagül
"Hepimiz, günlük
yaşamımızdan iş
hayatımıza kadar her
alanda gerçekleşen
değişimin ve
dönüşümün tanığıyız ve
bunun nasıl bir düzene
evrileceğine dair net
bir öngörüde bulunmak
hayli zor. Fakat bu
dönüşümde kimyanın
katalizör işlevi
olduğunu söylemek
hiç de yanlış olmaz."
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2020’NİN ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE
7 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ BAĞITLANDI
KİPLAS olarak, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde
de yoğun geçen bir Toplu İş Sözleşmesi (TİS)
dönemi geçirdik. KİPLAS Genel Sekreteri Av.
Saadet Ceylan, 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 sonucunda 2020’nin üçüncü
çeyreğinde yedi toplu iş sözleşmesi bağıtlandı.
Yılbaşı yürürlük tarihli Vibracoustic
Çerkezköy Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. işyerine
ait toplu iş sözleşmesi Ağustos 2020’de,
Plastiform Plastik San. ve Tic. A.Ş. ile NOVARES
Turkey Otomotiv A.Ş. işyerlerine ait toplu iş
sözleşmesi Eylül 2020’de, Jotun Boya San. ve
Tic. A.Ş. ile ara dönem sözleşmesi kapsamında
olan N.V Turkse Perenco işyerlerine ait toplu iş
sözleşmeleri Ekim 2020’de, Transatlantic Exp.
Med. Int. Pty Ltd. ve ara dönem sözleşmesi
kapsamında olan Elba Bant San. ve Tic. A.Ş.
işyerlerine ait sözleşmeler de Kasım ayında
bağıtlandı.

Türkiye Kimya Petrol Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası (KİPLAS),
Endüstri 4.0’ın ortaya koyduğu teknolojik yenilikler ve bunların iş sağlığı
ve güvenliğinde yaratacağı potansiyel etkiler konusunda çalışanların
bilinçlendirilmesi amacıyla “Kimya Sektöründe İSG 4.0 Projesi’’ne imza atıyor.
ürkiye Kimya Petrol
Lastik ve Plastik
Sanayii İşverenleri
Sendikası
(KİPLAS), Endüstri 4.0’ın
ortaya koyduğu teknolojik
yenilikler ve bunların iş
sağlığı ve güvenliğinde
yaratacağı potansiyel etkiler
konusunda sektörümüzün
güçlenmesi ve farkındalık
yaratılması amacıyla
“Kimya Sektöründe İSG 4.0
Projesi”ne imza atıyor.
Son yıllarda tüm dünyada
çalışma hayatı, Endüstri
4.0’ın etkisiyle çok hızlı
bir değişim ve dönüşüme
tanıklık ediyor. İleri dijital
ve fiziksel teknolojileri
bir araya getiren ve
günümüzde üretimin her
alanındaki etkisi katlanarak
artan Endüstri 4.0, tüm
sektörlerde dijitalleşmeyle
birlikte iş yapma şekillerinde
ve mesleklerde değişimleri
de beraberinde getiriyor. Diğer
sektörlere ham madde girdisi sağlayan
ve Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden
olan kimya sektöründe de Endüstri 4.0 ve
dijitalleşmenin ivmesi giderek artıyor.
İş sağlığı ve güvenliği de Endüstri
4.0’ın getirdiği teknolojik yeniliklerden
ve değişimden en fazla etkilenen
unsurlardan biri oluyor. Endüstri 4.0 ve
dijital dönüşüm sürecinin temel yapı
taşlarının iş sağlığı ve güvenliği alanına
entegre edilmesi sayesinde, çalışanların
sağlık ve güvenliklerinin proaktif olarak
korunmasını amaçlayan, insan ve makine
uyumunu en üst düzeye çıkararak
güvenliği sağlayan yeni uygulamalara
ihtiyaç artıyor. Bu noktada köklü
tarihinde birçok ilke imza atan ve proaktif
yaklaşım ile faaliyetlerini çeşitlendirerek
hizmet kalitesini daima yüksek seviyeye
taşımayı hedeleyen KİPLAS, çalışma

T

KKDİK WEBİNARI GERÇEKLEŞTİ
“Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi,
İzni ve Kısıtlanması (KKDİK) Hakkında
Yönetmelik” konulu webinar, 17 Eylül
2020 tarihinde KİPLAS ev sahipliğinde
yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü,
Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığı
ile yapılan işbirliği çerçevesinde yapılan
webinara KİPLAS üyesi işyerlerinden
çok sayıda uzman ve yönetici katıldı.
KİPLAS Genel Sekreter Yardımcısı
Av. Ulaş Yıldız’ın açılış konuşması ile
başlayan webinarda, Kimyasallar
Yönetimi Dairesi Başkanlığı'ndan
Çevre ve Şehircilik Uzmanı Dilek Erkan,
Bakanlık tarafından KKDİK Yönetmeliği
kapsamında planlanan ve yürütülen
çalışmalar ile yönetmeliğe ilişkin detaylı
bir bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi.
Dilek Erkan, sunumunun ardından
izleyicilerden gelen soruları yanıtladı.
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KİPLAS’TAN KİMYA SEKTÖRÜNDE İSG 4.0 PROJESİ

hayatının en önemli unsurlarından
İSG alanında Endüstri 4.0’ın ortaya
koyduğu teknolojik yenilikler ve bunların
iş sağlığı ve güvenliğinde yaratacağı
potansiyel etkiler konusunda üyelerin
ve çalışanların farkındalığının artırılması
hedefiyle Kimya Sektöründe İSG 4.0
Projesi’ni hayata geçiriyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı desteğiyle yürütülen proje
kapsamında kimya sektöründe, iş
sağlığı ve güvenliği riskleri ve kontrol
önlemlerinde yaşanan değişimlerin
tespit edilmesi ve Endüstri 4.0’ın ortaya
çıkardığı teknolojik gelişmelerin, sağlık
ve güvenlik kültürüne olan etkilerini
görmek amacıyla bir araştırma anketi
hazırlandı. Anket sonuçlarının çıktısı
olarak Endüstri 4.0 ile ortaya çıkan
teknolojik yenilikler, bunların getirdiği
fırsatlar ve tehditler ile İSG riskleri ve
algısına yönelik Kimya Sektöründe
İSG 4.0 araştırma raporu hazırlanması
hedeleniyor.
Ayrıca proje kapsamında sektörün
ve çalışanların farkındalığını artırmak
amacıyla Endüstri 4.0 kavramı, getirdiği
yenilikler, sanayideki avantajlar ve
dezavantajlar, kimya sektöründe Endüstri
4.0 uygulamaları, kimya sektöründe
Endüstri 4.0 uygulamalarının iş sağlığı ve
güvenliğine entegre edilmesini sağlayan
İSG 4.0 kavramı konularında eğitim
modülleri hazırlanması planlanıyor.
Bu kapsamda Endüstri 4.0, Kimya
Sektöründe Endüstri 4.0 ve İSG 4.0
konularında oluşturulacak üç adet eğitim
modülü vasıtasıyla kimya sektöründe
faaliyet gösteren işveren, çalışan, çalışan
temsilcisi ve İSG profesyonellerine
eğitimler verilmesi hedeleniyor.
Sektörde faaliyet gösteren işletmelerdeki
çalışanlara verilecek eğitimler aracılığıyla
kimya sektöründeki farkındalığın
artırılması ve teknik kapasitenin
geliştirilmesi amaçlanıyor. Son aşamada,
proje çıktıları hedef grup ve nihai
yararlanıcılarla paylaşılacak.
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GEBKİM BAĞIMSIZ İSG DENETİMLERİ BAŞLADI

KİPLAS İSG İyi Uygulama Ödülleri yarışmasında ödül alan iyi uygulamaların,
KİPLAS üyesi işyerleri ile paylaşılması için bir toplantı düzenlendi.

KİPLAS’ın iş sağlığı ve güvenliği alanında
yürüttüğü en etkili faaliyetlerden biri
olan “3. Göz Bağımsız İSG Denetimleri”,
pandemi tedbirleri kapsamında verilen
aradan sonra tekrar başladı. Kısa süre
içerisinde küresel boyut kazanan
COVID-19’un 11 Mart 2020 tarihinde
Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi
ilan edilmesiyle birlikte sosyal izolasyonu
sağlamak amacıyla birçok özel şirket
ve kurum evden çalışma uygulamasına
geçti. İşletmelerde ise üretim ve tedarik
zincirlerinin kırılmaması için pek çok
tedbir alındı. Bu kapsamda KİPLAS’ın
düzenlediği denetimlere de bir süre ara
verilmişti. KİPLAS Teknik İşler ve Eğitim
Birimi ekibi tarafından “3. Göz Bağımsız
İSG Denetimleri” çerçevesinde GEBKİM
Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet
gösteren kimya firmaları ile henüz inşaat
aşamasında olan işletmelere yönelik
denetimler de Kasım ayı itibarıyla
yeniden başladı.
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u yıl ikincisi gerçekleştirilen
KİPLAS İSG İyi Uygulama Ödülleri
yarışmasında ödüle layık görülen
uygulamaların, KİPLAS üyesi
işyerleri ile paylaşıldığı toplantı, 18 Kasım'da
dijital ortamda yapıldı. Toplantıya KİPLAS
üyesi işyerlerinden çok sayıda yönetici ve
uzman katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan
KİPLAS Genel Sekreter Yardımcısı Av. Ulaş
Yıldız; bu yıl her alanda COVID-19 pandemisi
nedeniyle ciddi sorunların yaşandığı bir
dönemden geçildiğini ifade ederek iş
sağlığı ve güvenliği konusunun eskisinden
daha önemli hale geldiğini ifade etti. Yıldız,
İSG İyi Uygulama Ödüllerini önümüzdeki
dönemde daha etkili bir şekilde devam
ettirmeyi amaçladıklarını belirtti. Yıldız’ın
konuşmasının ardından, yarışmada dereceye
giren üç iyi uygulamanın temsilcileri,
projeleriyle ilgili detayları ve tecrübelerini
aktardıkları bir sunum gerçekleştirdi.
BASF Türk Kimya SEÇ Uzman Yardımcısı
Sinan Yolcu, yarışmada birincilik ödülüne
layık görülen ve kazaları önleyerek güvenli
bir çalışma ortamı sağlanması hedefiyle
BASF Türk Kimya’nın Kocaeli Dilovası’ndaki
fabrikasında hayata geçirilen “LOTO/EKED
Uygulaması”nın tanıtım videosu eşliğinde
uygulamayı anlattı. Yolcu, işyerlerinde yaşanan
kazaların temelinde insan, makine, ortamçevre ve yönetimin etkilerinin olduğunu ve
bu etkenlerin entegre hale getirilmesiyle de
kazaların en aza indirilmesinin öngörüldüğünü
vurgulayarak bu proje için öncelikle tehlikeli
enerjiyi görselleştirmek amacıyla bir yazılım
sistemi kurulduğunu söyledi. Yazılım sayesinde
kare kod okutularak etiket basıldığını ve
ilgili ekipman üzerinde işlem yapılmaması
konusunda çalışanların uyarıldığını belirten
Yolcu, ilgili düzeneklerle ekipmanın
kullanılmasının önüne geçildiğini ifade etti.
Santa Farma İdari İşler Müdürü Barış Tokcan,
yarışmada ikincilik ödülüne layık görülen
ve güvenli bir iş ortamı oluşturma hedefiyle
uygulamaya geçirdikleri “Güvenli Araç
Kullanımı Uygulaması”na ilişkin bir sunum
yaptı. Tokcan, projenin hayata geçmesiyle
birlikte, şirket çalışanlarının karışmış
olduğu toplam trafik kazalarında yüzde
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“TURKISHTIME 2019 AR-GE 250 LİSTESİ”NE KİPLAS İMZASI
Turkishtime tarafından hazırlanan “Ar-Ge 250,
Türkiye’nin En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan
Şirketleri” araştırmasının 2019 sonuçları
açıklandı. Araştırmaya göre, KİPLAS üyesi 10
kuruluş 2019 Ar-Ge 250 listesinde yer aldı.
Bu yıl yedincisi yayınlanan rapor; T.C.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan onaylı
Ar-Ge merkezine sahip firmaların Ar-Ge 250
araştırması kapsamında yaptıkları bildirimler
ile Türkiye ihracat sıralamasındaki ilk 500
firma tarafından verilen bilgiler ve Borsa
İstanbul şirketlerinin Kamuoyu Aydınlatma
Platformu’na (KAP) yaptıkları açıklamalardan
yola çıkılarak hazırlandı.
Araştırmada, Türkiye’deki firmaların
Ar-Ge’ye yaptığı yatırımların katlanarak arttığı
ve araştırmaya konu olan 500 firmanın, 2019
yılında Ar-Ge’ye 15 milyar 552 milyon TL’lik
bir yatırım yaptığı görüldü.

KİPLAS İSG İYİ UYGULAMA ÖDÜLLERİ TOPLANTISI YAPILDI

TURKISHTIME 2019 YILI AR-GE 250 ARAŞTIRMASI
KURULUŞ

LİSTEDEKİ YERİ

1.

TÜPRAŞ-Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.

36

2.

PETKİM-Petrokimya Holding A.Ş.

58

3.

Dyo Boya Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş.

60

4.

Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş.

96

5.

Polisan Kansai Boya San. ve Tic. A.Ş.

104

6.

Aygaz A.Ş.

117

7.

Polin Su Parkları ve Havuz Sistemleri A.Ş.

136

8.

Ravago Petrokimya Üretim A.Ş.

145

9.

Toros Tarım San. ve Tic. A.Ş.

216

10.

Polisan Kimya Sanayi A.Ş.

250

41,4 oranında bir azalma kaydedildiğini
belirterek, insan hayatının korunmasına
doğrudan etki eden bir uygulama
geliştirmeyi hedelediklerini söyledi.
Tokcan, çalışanlara yönelik uygulama
sayesinde sürücü kusuru bulunan trafik
kazalarında yüzde 48,5, trafik kazası yapan
çalışan sayısında yüzde 35,9, toplam
trafik cezalarında ise yüzde 8,3 oranında
düşüş olduğunu belirtti. Ayrıca akaryakıt
tüketiminde de yüzde 8 oranında düşüş
sağlandığını ifade etti.
Polin Su Parkları İş Güvenliği Uzmanı
Yusuf Işık ise yarışmada üçüncülük
ödülüne layık görülen “Otonom KKD
Uygulaması”nın ayrıntılarını paylaştığı
sunumda; geliştirilen uygulama ile birlikte
çalışanların kullanacakları KKD’yi nerede, ne
zaman, nasıl, ne kadar temin edebileceğinin
otonom olarak tanımlandığını ifade etti.
Çalışanların, KKD’ye ulaşmak için taşıdıkları
fabrika giriş kartı ile daha önceden isimlerine
tanımlanmış olan doğru KKD’yi otomat ile
kolayca kullanabildiklerini vurgulayan Işık,
böylelikle çalışanların işe en uygun ekipmanı
alması sağlanarak, belirlenen kullanım
periyotlarına uyulup uyulmadığının da
online olarak takip edildiğini anlattı.
Toplantının kapanışında konuşan
KİPLAS Genel Sekreteri Av. Saadet
Ceylan, toplantıya katılanlara ve yarışma
katılımcılarına teşekkür ederek, önümüzdeki
yıl gerçekleşecek KİPLAS İSG İyi Uygulama
Ödülleri için KİPLAS’ın davetini yineledi.
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KİPLAS II. İSG İYİ UYGULAMA ÖDÜLLERİ
SAHİPLERİNİ BULDU

BASF TÜRK KİMYA
LOTO/EKED UYGULAMASI

KİPLAS tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen “İş Sağlığı ve Güvenliği İyi Uygulama Ödülleri”
yarışması, salgının olumsuz koşullarına rağmen yüksek katılım ile sonuçlandı. Bu yıl
yarışmaya 11 KİPLAS üyesi işyeri, toplam 15 projeyle katıldı.

ürkiye Kimya
Petrol Lastik ve
Plastik Sanayii
İşverenleri
Sendikası (KİPLAS)
tarafından düzenlenen
“İş Sağlığı ve Güvenliği
İyi Uygulama Ödülleri”
yarışmasının bu yıl ikincisi
gerçekleştirildi. Proaktif
yaklaşım ile faaliyetlerini
çeşitlendirerek hizmet
kalitesini daima daha
yüksek seviyeye taşımayı
hedeleyen KİPLAS’ın,
işyerlerinde iş sağlığı ve
güvenliği farkındalığını
artırmak amacıyla ilkini
geçtiğimiz yıl düzenlediği
yarışmanın ikincisi,
üyelerinin desteği ve yüksek
katılımı ile sonuçlandı.
Henüz pandemi
hayatımızda yokken, geçtiğimiz yılın
Ekim ayında duyurusu yapılan yarışmaya
salgının olumsuz koşullarına rağmen
büyük bir ilgi oldu. Bu yıl yarışmaya 11

T
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KİPLAS üyesi işyeri, toplam 15 proje
ile katıldı. T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği
Genel Müdürlüğü Temsilcisi, T.C. Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Rehberlik ve Tetiş Başkanlığı Temsilcisi,
KİPLAS Teknik İşler ve Eğitim Birimi
Sorumlusu ve iki akademisyenden
oluşan jüri, birbirinden güçlü projeleri
titizlikle değerlendirerek sonuca vardı.
Yarışmada birinciliğe “LOTO/EKED
Uygulaması” ile BASF Türk Kimya San.
Tic. Ltd. Şti. Dilovası Fabrikası layık
görülürken, ikinciliği “Güvenli Araç
Kullanımı Uygulaması” ile Santa Farma
İlaç San. A.Ş., üçüncülüğü ise “Otonom
KKD Uygulaması” ile Polin Su Parkları ve
Havuz Sistemleri A.Ş. kazandı.
Salgın nedeniyle bu yıl geniş katılımlı
bir ödül töreni düzenlenemeyen
yarışmada dereceye giren KİPLAS
üyelerinin ödülleri, devam eden pandemi
tedbirlerine uygun olarak, işletmelere
düzenlenen ziyaretlerle KİPLAS Genel
Sekreteri Av. Saadet Ceylan ve Genel
Sekreter Yardımcısı Av. Z. Ulaş Yıldız
tarafından takdim edildi.

İ

şyerlerinde kullanılan her makinenin
ya da ekipmanın belli bir enerji türüyle
(elektrik, mekanik, pnömatik, hidrolik,
basınçlı gaz ve akışkanlar ile buhar
gibi) çalışması, istenmeyen iş kazalarının
oluşmasına sebep olabiliyor. BASF Türk
Kimya, geliştirdiği LOTO/EKED Uygulaması
ile çalışma alanlarında oluşabilecek iş
kazalarının önüne geçmeyi hedeliyor.
Digital Lock-Out/Tag-Out System
(LOTO) işyerlerinde kullanılan ve makine
ile ekipmanlar üzerinde yer alan tehlikeli
enerjiyi sıfırlamak için kullanılan bir
yöntem. Bu yöntem ile makine ve enerji
hattı arasındaki bağlantı doğru bir şekilde
kesiliyor ve böylece makine tamamen izole
edilmiş oluyor. EKED’in açılımı ise şöyle:
"Etiketle" makine üzerine yerleştirilen
etiket ile güvenlik için kullanılacak kilidin
ne zaman takıldığını gösterir. "Kilitle" ile
ekipmanın fiziksel olarak enerji hatları
ile olan bağlantısı kesilir ve kilitlenir.
“Emniyete al” işlemi doğrultusunda
ekipmanların olduğu alanda herhangi
birinin olup olmadığı kontrol edilir.
“Dene” aşamasında ise ekipmanın
enerji akımı ile olan bağlantısının kesilip
kesilmediğinden emin olunması ya da
kullanılacak ekipmanı kullanmadan
önce denemek, sonra işleme başlamak

gerekir. EKED nedir? Sorusuna kısaca;
“günümüzde işyerlerinde kullanılan en iyi
güvenlik sistemlerinden biridir” demek
mümkündür.
“LOTO (KİLİTLEME-ETİKETLEME) SİSTEMİ
İLE KAZALARI ÖNLEYEREK GÜVENLİ BİR
ÇALIŞMA ORTAMI HEDEFLENDİ”
KİPLAS’ın İSG İyi Uygulama Ödülleri'nde
birincilik ödülüne layık görülen BASF Türk
Kimya, geliştirdikleri sistem ile ilgili olarak;
"Dilovası fabrikamızda uygulamaya
koyduğumuz bu sistem ile sahada yapılan
bakım-onarım sırasında bazı enerji
noktalarına (elektrik, mekanik, pnömatik,
hidrolik, basınçlı gaz ve akışkanlar, buhar,
su, kimyasal madde hat vanaları gibi)
istem dışı teması engellemeyi ve insana
bağımlı hataları azaltarak iş kazalarını
önlemeyi amaçladık.
Bu sistem ile iş kazalarının ve
yaralanmaların ortadan kalkmasına
katkı sağlanması hedelendi. İşyerlerinde
meydana gelen kazaların azalması
bu alanlarda verimliliği artırdığı gibi
işyerlerinin saygınlığını ve prestijini
de artırır. LOTO (Kilitleme-Etiketleme)
sisteminin kurulması ile kazaları önleyerek
güvenli bir çalışma ortamı sağlanması
hedelendi" ifadelerini kullandı.

Digital Lock-Out/TagOut System (LOTO),
işyerlerindeki makine
ve ekipmanlar üzerinde
yer alan tehlikeli enerjiyi
sıfırlamak için kullanılan
bir yöntem. EKED,
günümüzde işyerlerinde
kullanılan en iyi güvenlik
sistemlerinden biri.
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SANTA FARMA İLAÇ SANAYİİ
GÜVENLİ ARAÇ KULLANIM UYGULAMASI
ünyada olduğu
gibi Türkiye’de
de en çok
tercih edilen ve
kullanılan ulaşım ağı kara
yoludur. Kara yolu trafiğini
oluşturan unsurlardan araç
ve insanın zaman içinde
hızla artış gösteriyor olması,
trafik güvenliği konusunda
önemli sorun ve riskleri
de beraberinde getiriyor.
Bu sorunların en başında
da can ve mal kayıplarına
sebebiyet veren trafik
kazaları geliyor. Türkiye
İstatistik Kurumu’nun
paylaştığı 2019 yılı verilerine
göre, ülkemizde her gün
ortalama 3 bin 245 trafik
kazası meydana geliyor. Bu
kazalar sonucunda, her gün
ortalama 15 kişi hayatını
kaybederken, 786 kişi
yaralanıyor.
İnsana duyarlı, gelişime açık ve
her zaman bilgiyi temel alma ilkesini
benimseyen Santa Farma, güvenli
bir iş ortamı oluşturma hedefiyle,
“Güvenli Araç Kullanım Uygulaması”
projesini hayata geçirdi. Projenin hayata
geçmesiyle birlikte, şirket çalışanlarının
karışmış olduğu trafik kazalarında
önemli oranda azalma sağlandığı
gibi trafik cezalarında da kayda değer
düşüş görüldü. Santa Farma; bu alanda
yaptığı çalışma ve analizlerle birlikte,
çalışanların farkındalığının artması ve
araç kullanımındaki otokontrollerinin
gelişmesi sayesinde oldukça güzel
sonuçlar elde etti. Proje kapsamında;
toplam trafik kazalarında yüzde 41,4,
sürücü kusuru bulunan trafik kazalarında
yüzde 48,5, trafik kazası yapan şirket
çalışanları sayısında yüzde 35,9,
toplam trafik cezalarında yüzde 8,3, hız
cezalarında yüzde 24,4, cep telefonu
kullanımı ile ilgili cezalarda yüzde 20,5,
akaryakıt tüketiminde ise yüzde 8
oranlarında düşüş sağlandı.

D

İnsana duyarlı, gelişime açık
ve her zaman bilgiyi temel
alma ilkesini benimseyen
Santa Farma, güvenli bir iş
ortamı oluşturma hedeiyle,
“Güvenli Araç Kullanım
Uygulaması” projesini hayata
geçirdi. Projenin hayata
geçmesiyle birlikte, şirket
çalışanlarının karışmış
olduğu traik kazalarında
büyük düşüş yaşandığı
gözlendi.
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“HEDEFİMİZ GÜVENLİ SÜRÜŞ
KÜLTÜRÜ OLUŞTURABİLMEK”
KİPLAS’ın İSG İyi Uygulama Ödülleri'nde
ikincilik ödülüne layık görülen Santa
Farma, uygulama ile ilgili; “Geçtiğimiz yıl
75. yılımızı kutladık ve projemiz de Santa
Farma’nın üzerinde yükseldiği ve temelini
oluşturan değerler sayesinde ortaya çıkarak
başarıya ulaştı. İşi gereği şirket aracı tahsis
ettiğimiz çalışanlarımız, işlerini yürütürken
veya işe gidiş-geliş esnasında trafik kazası
riskine bağlı iş kazaları ile karşı karşıya
kalabiliyor. Sonuçları ciddi olan ve can
güvenliği riski oluşturan bu konuda ‘biz
neler yapabiliriz’i sorgulayarak yola çıktık
ve önceliğimiz her zaman şirket aracı
kullanan çalışanlarımızın güvenli sürüş
kültürünü geliştirmek oldu. Bu projeyle;
trafik kazalarını, trafikte hız cezalarını ve
akaryakıt tüketimini düşürerek atmosfere
salınan karbon emisyonunu azaltmayı
amaçladık.
Projemizin başında hedelediğimiz
‘Güvenli Sürüş Kültürü’nü oluşturabilmek
adına, Araç Güvenlik Sistemi’nden aldığımız
verileri analiz ederek anlamlı bilgilere
dönüştürdük. Araç kullanım davranışlarıyla
ilgili verileri, üç yılı aşkın süredir
düzenli periyotlar halinde analiz edip,
çalışanlarımızla sürüş skorlarını paylaştık.
Sistemden elde etmiş olduğumuz güvenlik
ve ekonomik sürüş skorlarını dikkate alarak,
sürüş eğitimleri düzenleyip, zayıf yönlerimizi
güçlendirdik. Skorları yüksek olan
çalışanlarımızı ödüllendirerek bu konudaki
motivasyonu her zaman yüksek tutmayı
amaçladık. Benzer projelerin daha fazla
yaygınlaştırılarak birçok şirkette uygulanır
hale gelmesiyle, trafik kazaları konusunda
ülkemizdeki olumsuz tabloya pozitif katkı
sağlanacağına inanıyoruz. Ayrıca, akaryakıt
tüketiminde sağlanan düşüşle birlikte
atmosfere salınan emisyonu da azaltmış
olduk. Böylelikle doğadaki karbon ayak
izinin azalmasına Santa Farma olarak
katkıda bulunuyoruz. Oldukça güzel çıktıları
olan ve insan hayatına dokunduğumuz
bu uygulamamıza, sürekli geliştirme ve
iyileştirme çalışmalarıyla daha da değer
katarak devam edeceğiz” dedi.

POLİN WATERPARKS
OTONOM KKD UYGULAMASI
tanımlanmış olan doğru KKD’yi
otomat ile kolayca kullanmaya
başladı. Böylelikle çalışanların
işine en uygun ekipmanı alması
sağlanarak, belirlenen kullanım
periyotlarına uyulup uyulmadığı
online olarak takip edildi. Böylece
oluşabilecek bir düzensizliğin de
önüne geçildi.

olin Waterparks, sanayinin
Endüstri 4.0 seviyesine evrildiği
ve İSG çalışmalarının da bu
paralelde ilerlediği günümüzde
sahadaki verilerin daha hızlı ve doğru
toplanmasını sağlamak amacıyla projeler
üretmeyi sürdürüyor. Artık her iş aşamasına
dijitalleşmeyi katan Polin Waterparks,
işletmelerdeki gelişimleri İSG açısından
sürdürülebilir kılmayı hedeliyor. Bu
doğrultuda işletmenin her alanında
dijitalleşmeye önem vererek ilerleyen şirket
İSG alanında da bu konuyu önceliğine alıyor.
Polin Waterparks’ın geliştirdiği “Otonom
KKD Uygulaması”, izlenebilir veri akışının
olduğu ve çalışanlarına en doğru KKD’yi
hızlı şekilde ulaştırabilmek adına yapılan
araştırmalar sonucunda, farklı deneyimleri
dinleyerek ve tecrübe ederek ortaya
çıktı. Uygulama ile birlikte çalışanların
kullanacakları KKD’yi nerede, ne zaman,
nasıl, ne kadar temin edebileceği otonom
olarak tanımlandı. Çalışanlar KKD’ye
ulaşmak için sürekli olarak yanında taşıdığı
fabrika giriş kartı ile daha önceden ismine

P

“OTONOM KKD UYGULAMASI İLE
YÜZDE 20’LİK BİR İSRAFIN ÖNÜNE
GEÇTİK”
KİPLAS’ın İSG İyi Uygulama
Ödülleri'nde üçüncülük
ödülüne layık görülen Polin
Waterparks sistem ile ilgili olarak;
“Uygulamanın gelişme sürecinde
farklı sektörlerden birçok kişi
ile temasa geçtik. Sistemin
kapsayıcılığı ile uygulanabilirliğini
iyi şekilde araştırdıktan sonra
işletmede uygulamanın
adımlarını attık. KKD, başta hem
prosesler özelinde hem de kişiye
özel olarak değişim gösteriyordu.
Bu da dağıtım sırasında ciddi takip sorunları
ortaya çıkarıyordu. İşlerin karmaşık bir
hal alması, bizi uygulamanın yapılabilir
olması için daha fazla çalışmaya itti.
Uygulama ile birlikte yüzde 20’lik bir israfın
önüne geçerek maddi kazanım sağladık.
Çalışanlar KKD’ye ulaşmak için sürekli olarak
yanında taşıdığı fabrika giriş kartı ile daha
önceden ismine tanımlanmış olan doğru
KKD’yi otomattan kolayca alıp kullanmaya
başladı. Böylelikle çalışanın işine en uygun
ekipmanı alması sağlandı. Belirlenen
kullanım periyotlarına uyulup uyulmadığı
online olarak takip edildiği için oluşabilecek
herhangi bir düzensizliğin de önüne geçildi.
Böylece hem süreci izleme imkanımız
oldu hem de online olarak çalışanların
ekipmanı aldığı zamanı yıl, ay, gün hatta
saat bazlı olarak bile süzerek ekipmanların
kullanım zaman aralıklarını da veri olarak
almış olduk. Sonrasında her ekipmanın
prosese uygunluğunu inceleyerek, daha
etkin korumayı daha uzun süre boyunca
sağlayabilecek ekipmanlar elde ettik” dedi.

Polin Waterparks’ın
geliştirdiği “Otonom KKD
Uygulaması”, izlenebilir
veri akışının olduğu ve
çalışanlarına en doğru
KKD’yi hızlı şekilde
ulaştırabilmek adına
yapılan araştırmalar
sonucunda, farklı
deneyimleri dinleyerek ve
tecrübe ederek ortaya çıktı.
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“İŞ SÜREÇLERİNE
TEKNOLOJİYİ DAHİL EDEN
FİRMALAR KAZANÇLI OLACAK”

PERYÖN TÜRKİYE İNSAN YÖNETİMİ
DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI
BERNA ÖZTINAZ

COVID-19 İNSAN KAYNAKLARI DEPARTMANLARINDA
DİJİTAL DÖNÜŞÜM BAŞLATTI

İK’LAR DİJİTAL DÖNÜŞÜME NE KADAR HAZIR?
COVID-19 döneminde salgının etki alanını daraltmak amacıyla sosyal
izolasyon konusunda başlayan hassasiyet, uzaktan çalışmayı hayatımıza
dahil etti. Bu süreçte önemli bir ihtiyaç haline gelen dijitalleşme, iş süreçlerini
de oldukça etkiledi. Sürece en hızlı uyum sağlayan birimlerden olan insan
kaynakları departmanları ise pek çok iş sürecini dijital ortama taşıdı.
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ünyayı etkisi altına
alan COVID-19 salgını iş
dünyasındaki dengeleri de
değiştirdi. Bu süreçte işleyişe
dahil olan yeni kavramlar, çalışma
hayatını yeniden şekillendirdi ve
çalışanlar ile işverenlerin hayatında
dijital bir dönüşüm başlattı. Salgının
etki alanını daraltmak amacıyla
sosyal izolasyon konusunda başlayan
hassasiyet, uzaktan çalışmayı hayatımıza
dahil etti. Şirketlerin birçok süreci
dijital ortama taşımaya başlamasıyla da
dijitalleşme önem kazandı. Bu sürece en
hızlı uyum sağlayan birimlerinden biri

D

olan insan kaynakları departmanları,
işe alımdan başlamak üzere performans
değerlendirme, kurum içi iletişim,
çalışan memnuniyeti faaliyetleri
ve mülakat gibi pek çok iş sürecini
dijital ortama taşıdı. Biz de COVID-19
döneminde önemli bir ihtiyaç haline
gelen dijitalleşme, iş süreçlerini ne
kadar etkiledi ve artan ihtiyaç oranında
yeterli altyapı oluşturuldu mu sorularını
KİPLAS üyesi şirketlerin insan kaynakları
direktörlerine sorduk. Türkiye'nin önde
gelen İK profesyonelleri, dijitalleşmenin
etkisindeki yeni çalışma hayatını KİPLAS
Periyod okurları için değerlendirdi.

Doğruların baştan yazıldığı bu belirsiz
dönemde yeni çalışma modelleri ile
teknolojiyi iş süreçlerine dahil ettiklerini
ve iş süreçlerine teknolojiyi dahil eden
firmaların daha kazançlı olacağını
belirten PERYÖN Türkiye İnsan Yönetimi
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Berna
Öztınaz, “Eylül ayında tamamladığımız
ve 110 kurumun katılım sağladığı anket
sonuçlarımıza göre, ‘kurumum dijital
dönüşüme hazır değil’ diyenlerin oranı
yüzde 60’ı buluyor. Çalışanların yüzde
75’i ‘şirketimde dijitalleşme konusunda
sürdürebilir politikalar izlenmiyor’ derken,
dijital İK çalışmalarını yetersiz bulanların
oranı ise yüzde 100” dedi. Öztınaz ayrıca,
İK yöneticilerinin dijital dönüşüme hazır
hale getirilmesiyle daha eşitlikçi ve sosyal
bir iş dünyasının oluşturulabileceğinin de
altını çizdi.
Dijitalleşme ile beraber şirketler ile
çalışanlar arasındaki iletişimin çok daha
önemli hale geldiğini ifade eden Öztınaz,
“Geleceğin iş dünyasında insan yönetimi
sürecinin sağlıklı işlemesi, kurum ve çalışan
arasında karşılıklı güvene dayalı yüksek
katma değerli ilişkilerin kurulması için
liderlere de çok iş düşüyor. Ekipleriyle
empati kuran, onları dinleyen ve yapıcı
bir iletişimi destekleyen lider tipinin
kurumlara entegre edilmesi gerekiyor.
Çalışan beklentilerinin doğru analizi,
proaktif toplantılarla iletişimin korunması
ve performanslar hakkında verilen geri
bildirimler olumlu yönde gelişecek bir
değişimin anahtarı olabilir” dedi.
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“PANDEMİ SÜRECİNDE YAŞANAN
DEĞİŞİMLERE ÇOK HIZLI ADAPTE OLDUK”

P&G TÜRKİYE, KAFKASYA VE ORTA ASYA
CUMHURİYETLERİ YÖNETİM KURULU
ÜYESİ VE İNSAN KAYNAKLARINDAN
SORUMLU KIDEMLİ DİREKTÖR
BERNA YENER AKSU

P&G olarak yıllardır olağanüstü durumlara
karşı hazırlık planları bulunduğunu ve bu
sayede süreçlere çok hızlı adapte olarak,
çözüm üretebildiklerini söyleyen P&G
Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve İnsan
Kaynaklarından Sorumlu Kıdemli Direktör
Berna Yener Aksu, COVID-19 sürecinde
yaşanan değişimlere de hızlı şekilde
uyum sağladıklarını belirtti. “Pandeminin
ülkemizde görülmesiyle birlikte uzaktan
çalışma sistemine geçtik. Bunu hızlıca
yapabilmemizin başlıca sebebi P&G Türkiye,
Kafkasya ve Orta Asya ofisleri olarak, farklı
çalışma modelleri için çok uzun zamandır
altyapımızın hazırda bulunması. P&G
olarak çalışanlarımızı ve iş ortaklarımızı
en büyük değerimiz olarak görüyoruz.
Çalışanlarımızın, iş sorumlulukları ve
gündelik yaşamları arasında bir denge
kurması gerektiğini biliyoruz. Uzun yıllardır
sahip olduğumuz Flex@work kültürümüzle,
bireylerin farklı ihtiyaçlarını karşılayarak

iş sonuçlarını daha da iyileştirmeyi
amaçlıyoruz. Sağladığımız esneklikle birçok
çalışanımız iş saatlerini esnetebiliyor ve
evlerinden çalışabiliyor" ifadelerini kullandı.
Bu süreçte departman olarak staj ve işe
alım aktivitelerini gerçekleştirmeye devam
ettiklerini dile getiren Aksu; “P&G olarak
başvurudan teklif aşamasına kadar dijital
bir işe alım sürecimiz var. Adaylar, web
sitemiz üzerinden başvuruda bulunarak
değerlendirme testlerini dijitalden
tamamlayabildiği gibi başvuru sürecini de
7/24 takip edebiliyorlar. Yine işe alımlarımız
dışında öğrencilerle bir arada bulunmaya
önem veren bir şirket olarak, pandemi
sürecinde dahi staj programlarımıza devam
ettik. Öğrencilerimiz dijital stajlarını bizimle
gerçekleştirdiler. Bunlarla birlikte olağanüstü
bir süreçten geçtiğimizin bilinciyle, çalışma
arkadaşlarımızın motivasyonlarını yüksek
tutma adına “Win from Home” adını
verdiğimiz yeni bir konsepte geçtik" dedi.

“PANDEMİDE TÜM SÜREÇLERİMİZİ DİJİTALE TAŞIDIK”

JOTUN DOĞU AVRUPA VE
ORTA ASYA BÖLGESİ
İNSAN KAYNAKLARI DİREKTÖRÜ
ŞÜKRAN AYTUN
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Pandemi öncesinde de dijital araçları
kullanarak çalıştıklarını, pandemi ile birlikte
ise dijital gereçleri daha fazla kullandıklarını
söyleyen JOTUN Doğu Avrupa ve Orta Asya
Bölgesi İnsan Kaynakları Direktörü Şükran
Aytun, “Bulutta depoladığımız dosyalarımıza
internet olan her yerden erişim
sağlayabiliyorduk. Dijital ortamda toplantı
yapabilmek için tüm donanımlara sahip
olmamız farklı şehir ve ülkelerde çalışan
arkadaşlarımız ve adaylarımızla dijital olarak
toplantı yapmamızda problem yaşamamızı
engelledi. Pandemi öncesinde aynı
lokasyonda çalışan kişilerle fiziksel toplantı
yapmayı tercih etsek de pandemi ile birlikte
tüm süreçlerimizi dijitale taşıdık. Bu süreçte
herhangi bir aksama yaşanmadığı gibi,
elimizin altında bulunan dijital çözümleri de
daha etkin kullanmaya başladık” şeklinde
konuştu.
İlk hatalardaki belirsizliğin birçok
bölümde olumsuz etki yarattığını
söyleyen Aytun, “İK ve şirket yönetimi
olarak kaygılanmanın normal olduğunu,

bu dönemde hiç kimseden müthiş bir
performans beklemediğimizi, uzakta ama bir
arada olduğumuzu vurgulayarak, endişelerine
saygı duyduğumuzu hissettirmeye
çalıştık” dedi. Altyapı noktasında eksiklik
yaşamadıklarını dile getiren Aytun, “Pandemi
öncesinde de teknoloji hayatımızın içindeydi.
İnternet ve cep telefonu erişimi olan her
yerden işimizi yapabilecek donanıma
sahiptik ve en büyük avantajımız bu oldu.
Şirket telefonu kullanan ve ihtiyaç duyan
arkadaşların internet kotalarını artırarak
kolaylıklar sağladık. Henüz ülkemizde vaka
yokken risk grubundaki arkadaşlarımızı
evlerinde uzaktan çalışmaya yönlendirerek,
seyahat ve toplantı kısıtlarını hayata geçirdik.
İlk vaka görüldüğünde tüm çalışanlarımızı
evlerine gönderdik. Şirket verimliliğimizde
de bir düşüş olmadı. Pandemi hayatı tehdit
etmeye devam ettiği sürece de normal ofis
düzenine geçmeyeceğiz. Kısmi ve nöbetli
dönüş gibi denemeler yaptık. Gerektiğinde
bunları hayata geçirecek hazırlığımız var”
ifadelerini kullandı.

“PANDEMİDE İŞ SÜREÇLERİNİN ÇOĞUNU
DİJİTAL ORTAMA TAŞIDIK”
COVID-19 salgını ile birlikte Santa Farma
İnsan Kaynakları ekibi olarak iş süreçlerinin
çoğunu dijital ortama taşıdıklarını dile
getiren Santa Farma İnsan Kaynakları
Müdürü Merve Karaca Gezer, “Pandemi
döneminde daha önce de yaptığımız
online iş görüşmelerimizin tamamını dijital
ortamda gerçekleştirdik. Teams, Skype,
Zoom gibi platform seçeneklerini adaylar
ile paylaşarak görüşmelerimizi yaptık.
Envanterlerimizi ise online platformda
uyguladık. Pandeminin yoğun yaşandığı
dönemlere denk gelen performans
değerlendirme sürecimizi ve görüşmelerimizi
online ortamda gerçekleştirdik" dedi.
Şirket içi ve şirket dışı toplantılarını
dijital ortamlarda gerçekleştirmeye
başladıklarını da söyleyen Gezer,
"Bahçeşehir Üniversitesi ile birlikte
yürüttüğümüz Kariyer Günleri projemizi
online platforma taşıyarak, kariyer

koçluğunu öğrenciler ile birlikte
deneyimledik. Aynı şekilde şirket içi
mentorluk projemizi online platformlara
taşıyarak süreci etkin bir şekilde
yönetiyoruz. Eğitimler, uzaktan çalışma
prensipleri, hijyen kuralları gibi başlıklar
ile pandemi döneminde değişen iş ve
yaşam konularında farklı webinarlar ile
çalışanlarımızı bilgilendirmeye ve onları
geliştirmeye devam ettik" şeklinde konuştu.
Pandemide, daha önceden
deneyimledikleri birçok sürecin (işe
alım, kariyer günleri, proje toplantıları,
eğitimler, geribildirim toplantıları) uzaktan
da yapılabildiğini gördüklerini söyleyen
Gezer, "Bu süreçte beklentilerimizi gözden
geçirdik. Teknolojik altyapı eksikliği ile ilgili
yaşanabilecek olası problemleri öncesinde
düşünerek teknoloji bölümü ve diğer
bölümler ile işbirliği yaparak yönetmeye
çalıştık" ifadelerini kullandı.

SANTA FARMA TÜRKİYE
Ücretlendirme,
İşe Alım, Eğitim ve
Yan Haklar ve
Kariyerden Sorumlu
Performanstan
İnsan Kaynakları
Sorumlu İnsan
Müdürü
Kaynakları Müdürü
MERVE KARACA
CAN KASAPOĞLU
GEZER

“DİJİTALLEŞME İLE SÜREÇLERİMİZİ YAPILANDIRDIK”
Daha önce hedeleri içindeki dijitalleşmeye
pandemi sürecinde adım attıklarını ve
evden çalışma sistemine ise pandeminin
başlangıcında geçtiklerini söyleyen
FCA Group PCMA Türkiye İnsan
Kaynakları Müdürü Mehmet Halil Öztürk,
“Önceliklerimiz ve uygulamalarımızın
yoğunluk durumlarına göre dijitalleşmeye
geçtik. Pandeminin başlangıcından bu
yana kameralı denetim yöntemleriyle
süreçlerimizi dijital platformlarda
ifade etme şansı yakaladık. Ayrıca
dijitalleşmenin imkanlarını kullanarak,
süreçlerimizi yeniden yapılandırdık. Bu
dönemde herkes ekstra efor sarf etti ve
oluşan sinerji ile takım ruhu da gelişti”
dedi. İhtiyaç dahilinde hazırladıkları
uygulamaları, iş planı doğrultusunda
aşamalı olarak dijitale taşıdıklarını ve
bu süreçte kendi uygulamaları olan HR
Vision’ın geliştirildiğini söyleyen Öztürk,
“Djitalleşmenin ilk aşamasında öneri
sistemimizi dijital tarafa aldık ve ardından
iletişimi tüm çalışanlarımıza yayabilmek
için duyurularımızı ve kollektif iletişimi

artırmak üzere iletişim modülünü aktif ettik.
Dijitale taşınan diğer fonksiyonlarımız ise
dış görev talepleri ve izin yönetim süreci
oldu. Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği ile insan
kaynakları uygulamaları için oluşturulan
anketlerimizi de online platformlar
aracılığıyla gerçekleştirmeye devam
ediyoruz. Video konferans yöntemlerini
sıkı şekilde kullandığımız bu süreçte
toplantılarımız, neredeyse tamamen dijitale
taşındı. İş görüşmelerimiz ve eğitimlerimiz
de yine video konferans yöntemleriyle
yapılıyor. Bu süreçte yüz yüze iletişimin
kısıtlanması eğitim süreçlerimizdeki verim
konusunda olumsuzluk yarattı. Altyapıda
bir eksiğimiz olmamasıyla birlikte uzaktan
çalışma, taşınabilir bilgisayar noktasında
büyük bir ihtiyaç doğdu fakat ihtiyaçlarımızı
hızlıca giderdik. Mümkünatı olan tüm
uygulamalarımızı dijitale taşımak istiyoruz.
Altyapımız da buna müsait. İkinci dalganın
olmamasını umut ediyor fakat olursa
da yaşadığımız tecrübe ve birikimlerle
sürece tam olarak hazır olduğumuzu
düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

FCA GROUP PCMA TÜRKİYE
İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRÜ
MEHMET HALİL ÖZTÜRK
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TÜRKİYE’NİN ENERJİ AĞI BÜYÜYOR
Türkiye, son 15 yılda OECD ülkeleri arasında artan enerji talebi ile dünyanın en hızlı
büyüyen ekonomilerinden biri haline geldi. Dünyadaki linyit rezervinin yaklaşık
yüzde 3,2’sini elinde bulunduran Türkiye, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı
noktasında Enerji Bakanlığı’nın da destekleriyle oldukça hızlı gelişme kaydediyor.
nerji, dünden bugüne üretimin
sürdürülebilir olması ve hayatın
devamlılığı için önemini koruyan
bir kavram oldu. Ülkeler de
bu kapsamda sürekli olarak enerji
politikalarını geliştirerek, geleceğe yönelik
planlamalar yapıyor. Ülkelerin geleceği
planlama yolundaki adımları da son
yıllarda fazlasıyla ön planda olan iklim
değişikliği konusuyla birlikte tekrardan hız
kazandı. Enerji talebi ve emisyonlarının
hızla arttığı Türkiye, son 15 yılda Ekonomik
İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri
arasında artan enerji talebi ile dünyanın en
hızlı büyüyen ekonomilerinden biri haline
geldi. En önemli enerji kaynakları linyit ve
hidroelektrik enerjisi olan Türkiye, mevcut
görünümde, yerli kömür ve yenilenebilir
enerji kullanımını odağına almış durumda.
2019 yılı sonu itibarıyla işletmede olan
683 adet hidroelektrik santraldeki toplam
kurulu hidroelektrik enerji gücü 28.571 MW
olan Türkiye, dünyadaki linyit rezervinin
yaklaşık yüzde 3,2’sini elinde bulunduruyor.
Yenilenebilir enerji kaynakları rüzgar ve
güneş noktasında Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı’nın da destekleriyle oldukça hızlı
gelişme kaydeden Türkiye’nin 2020 yılı
itibarıyla 198 rüzgar santrali bulunuyor.
Türkiye’deki rüzgar enerjisi santrallerinin
kurulu gücü ise 2019’da 687 MW artış
göstererek toplamda 8.056 MW seviyesine
yükseldi.
Elinde bulundurduğu kaynak zenginliği
itibarıyla enerji ihtiyaçlarını karşılamada
sıkıntı yaşamıyor gibi gözükse de
Türkiye’nin dışardan ithal ettiği doğal gaz
ve petrole olan bağımlılığı enerjideki cari
açığın artmasının temel sebebi. Ancak
Türkiye’nin son birkaç yıldır Karadeniz
ve Doğu Akdeniz’de başlattığı girişimler,
enerjideki cari açığın azaltılması için ciddi
katkı sağlayacak. Özellikle Karadeniz’de
bulunan, ekonomik değeri 80 milyar dolar
seviyesindeki doğal gaz rezervi ile yılda 10
ila 15 milyar metreküplük üretim yapılarak,

E
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Türkiye’nin doğal gaz tüketiminin üçte biri
karşılanabilecek.
YENİLENEBİLİR ENERJİYE GEÇİŞ HIZLANDI
Son yıllarda iklim değişikliğinin giderek
daha büyük bir krize dönüşmesi, dünya
ülkelerinde yenilenebilir enerjiye
geçiş sürecini hızlandırdı. Uluslararası
Enerji Ajansı’nın (IEA) hazırladığı
“Enerji Teknolojisi Perspektileri 2020
Raporu”na göre 2070 yılına kadar sıfır
emisyon hedefinin gerçekleşebilmesi
için ekonominin birçok alanında enerji
ihtiyacının, temiz enerji kaynakları ile
sağlanması gerekiyor.
IEA, pandemi döneminde dünyada
alınan karantina kararlarıyla birlikte küresel
emisyonlarda azalma görülse de bu konuda
yapısal değişiklikler yapılması gerektiğini
vurguluyor. Avrupa bu doğrultuda aldığı
kararlarla yenilenebilir enerji hedelerini
artırmaya başladı. Bloomberg New Energy
Finance (BNEF) tarafından yayınlanan
rapora göre ise yeni kurulan küresel elektrik
üretim kapasitelerinin üçte ikisi rüzgar ve
güneş enerjilerinden oluşuyor. 2019’da tüm
dünyadaki elektrik üretimi için kurulan
sistemlerin yüzde 67’sini rüzgar ve güneş
enerjileri oluşturdu.
Türkiye, son 10 yılda rüzgar enerjisi
başta olmak üzere pek çok yenilenebilir
enerji kaynağında önemli adımlar
atarak ciddi ilerlemeler kaydediyor. Bu
kapsamda haziran ayında yenilenebilir
enerji kaynaklarından elektrik üreten
santrallere devlet, 3,9 milyar liralık destek
sağladı. Güneş enerjisinde 6 bin megavatlık
kapasiteye ulaşan Türkiye’nin özellikle son
3 yıllık dönemde güneş enerjisindeki kurulu
gücü yaklaşık olarak yüzde 75 artış gösterdi.

TÜRKİYE’NİN ENERJİ
GÖRÜNÜMÜ
Kurulu Güç

91 GW
Enerji Üreimi

291 GWH
(2019 itibarıyla)

Kömür Kurulu Güç

%37

Yenilenebilir Kurulu Güç
ENERJİ YATIRIMLARINA COVID-19 DARBESİ
COVID-19 salgınının tüm dünyada
başlattığı dalgalanma enerji sektöründe
de etkilerini gösterdi. Endüstriyel alandaki
elektrik talebinde yaşanan düşüş toptan

12,198
MW
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BÜYÜYEN ENERJİ PAZARININ ARZ GÜVENLİĞİ HEDEFİNE
ULAŞMAK AMACIYLA 2019-2023 STRATEJİK PLANI’NDA
YER VERİLEN SEKTÖRÜN TEMEL DAYANAKLARI;
◉ Toplam kurulu güçteki
yerli ve yenilenebilir enerji
kaynaklarının payını yüzde
59’dan yüzde 65’e çıkararak
sürdürülebilir arz güvenliğini
sağlamak.
◉ Nükleer enerjiyi kaynaklara
dahil etmek ve nükleer enerjinin
enerji arzındaki payını artırmak.

2019’da tüm dünyadaki
elektrik üretimi için
kurulan sistemlerin yüzde
67’sini rüzgar ve güneş
enerjileri oluşturdu.

◉ Doğalgaz ve elektrik
altyapısını güçlendirmek.
◉ Petrol ve doğal gaz arama ve
üretimini hızlandırmak.
◉ Enerji sektöründe teknolojik
dönüşüm gerçekleştirmek.
Kaynak: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2019

YIL

KURULU GÜÇ (MW)

2014

40

2015

249

2016

832

2017

3,420

2018

5,003

2019

5,995

satışlardaki elektrik fiyatlarına yansıdı.
Pandeminin küresel ekonomide yarattığı
olumsuz etki sonucunda elektrik, enerji
hizmetleri ve yenilenebilir enerji şirketleri
altyapılarını çalışır şekilde tutarak,
güvenilir elektrik ve doğal gaz sağlamaya
odaklandı ve çalışmalarını bu alanda
yoğunlaştırdı.
Elektrik, enerji hizmetleri ve yenilenebilir
enerji alanında faaliyet gösteren şirketlerin
birçoğu ödemelerini erteledi ve yatırımlarını
askıya aldı. IEA’nın raporuna göre küresel
enerji yatırımları 2020 yılında geçen yıla göre
400 milyar dolar azalarak 1,5 trilyon dolar
seviyesine düşecek ve yatırımlar geçen yıla
göre yüzde 20 azalacak. Bu düşüş, küresel
enerji yatırımlarında tarihin en büyük düşüşü

Kaynak: Türkiye’nin Güneş Enerjisi Kurulu Gücü (TEİAŞ)

TÜRKİYE’NİN GÜNEŞ ENERJİSİNDEKİ
HIZLI YÜKSELİŞİ
Coğrai konumu açısından
bakıldığında güneş enerjisi potansiyeli
oldukça yüksek olan Türkiye’nin;
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
tarafından hazırlanan Güneş Enerji
Potansiyeli Atlası’na (GEPA) göre yıllık
toplam güneşlenme süresi 2.737

20

saat. Bu da günlük toplam 7,5 saate
karşılık geliyor. 2014 yılında 40MW ile
başlayan güneş enerjisi yolculuğunda
bugün Türkiye, artan yatırımları ve
projeleriyle büyümeye devam ediyor.
Türkiye’nin güneş enerjisindeki yakın
dönem hedei ise 15 GW’ye ulaşmak.

olarak görülüyor. Dünya genelindeki talebin
azalması Türkiye gibi enerjide dışa bağımlı
ülkeler için avantajlı bir durum oldu. Yaşanan
krize rağmen, enerji sektörü için bir dönüm
noktası olan bu dönemde, iklim değişikliği ve
sürdürülebilirlik konuları öne çıktı. Pandemi,
yatırımcıları yenilenebilir enerji ve enerji
verimliliği alanlarına yönlendirdi.
TÜRKİYE’NİN 2023 HEDEFLERİ
Türkiye’nin kişi başına düşen yıllık enerji
tüketimi 1990-2012 arasında büyük ölçüde
artış gösterdi ve hâlâ da artmaya devam
ediyor. Türkiye’de enerji verimliliği ve
ikincil mevzuatı teşvik eden kurumsal
çerçeveler 2011 yılında oluşturuldu.
Hükümet, 2012’de 2023 yılına kadar
enerji yoğunluğunda yüzde 20’lik düşüşü
hedeleyen Enerji Verimliliği Stratejisi’ni
ve Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nı
kabul etti. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem
Planı tam olarak uygulanırsa, 2030 yılına
kadar Türkiye’nin emisyonları mevcut
politika projeksiyonlarının yüzde 14 altında
azaltması öngörülüyor. Bina sektöründe,
yenilenebilir enerji kullanımının
yaygınlaştırılması bekleniyor. Ulusal
Enerji Verimliliği Eylem Planı çerçevesinde
Türkiye, 2023 yılına kadar 1,7 milyon hane
halkının ısı yalıtımı ile enerji verimliliğini
artırmayı planlıyor.

DOSYA

“ENERJİ SEKTÖRÜNDE ÇOK ÖNEMLİ YENİLİKLERİN
MERKEZİ OLMAYA ADAYIZ”

FATİH DÖNMEZ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

"Cumhuriyetimizin 100’üncü
yılında milletimize en güzel
hediyeyi, ilk yerli gazın
kullanımıyla vereceğiz. Yerli
gazın üretimiyle birlikte
doğal gaz ithalatının
kademeli olarak düşecek
olması bizim için önemli bir
avantaj."
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Enerjide yaşanan değişim ve dönüşüm uzun
zamandır Bakanlığımızın gündeminde.
Önümüzdeki yılların planlamasını yaparken
kaynak ve teknolojik bazlı dönüşümün en
iyi şekilde uygulanması için hazırlıklarımızı
sürdürüyoruz. Yenilenebilir enerji
kaynaklarındaki maliyet düşüşü, yeni
enerji kaynaklarının ortaya çıkışı, enerji
verimliliğindeki artış gibi pek çok unsura
bağlı olarak dünyada bir değişim söz
konusu. Ülkeler bir yandan fosil kaynaklara
dayalı üretim altyapılarını temiz enerjiye
doğru kaydırırken bir yandan da denizler
ve ankonvansiyonel başta olmak üzere yeni
fosil kaynaklı rezervler için arama ve sondaj
faaliyetlerine devam ediyor.
Biz öncelikle yenilenebilir enerjide bir
kalkınma ve sanayi geliştirme stratejisi
izliyoruz. YEKA modelimiz ile yerli sanayi
konusunda da sonuna kadar kararlıyız.
Enerji sektöründe çok önemli yeniliklerin
merkezi olmaya adayız. Türkiye’nin
yenilenebilir ve temiz enerji teknolojilerinde
bölgenin merkez oyuncusu olması için
yeni stratejilerimiz olacak. Bu noktada
sektör oyuncularının da dönüşümü çok
önemli. Eğer dünya ile rekabet edeceksek,
şirketlerin inovasyona daha fazla meraklı
olması gerektiği gibi genç nesilleri de
desteklemeliyiz. Teknolojiyi alan ve kullanan
değil, üreten ve ihraç eden bir ekosistemi
inşa etmeliyiz. Teknolojiniz yoksa enerji
oyununda sözü geçen bir oyuncu olmanız
zor. Büyük bir oyunun oyuncusuysanız,
teknolojiniz olmalı. YEKA projeleri ile
Türkiye, yenilenebilir enerji teknolojileri
ve depolama konusunda teknoloji
merkezlerinin en önemli üretim üslerinden
biri olmayı hedeliyor.
“ÜLKEMİZİ GÜNEŞ KÖPRÜSÜYLE BİRBİRİNE
BAĞLAYACAĞIZ”
2017 yılında Milli Enerji ve Maden Politikası
ile Türkiye’nin enerji yol haritasını yeniden
belirledik. Hidrokarbon kaynaklı üretim
anlayışını; yerli ve yenilenebilir kaynak
temelli, teknoloji ve Ar-Ge odaklı üretim
olarak değiştirdik. Güneşten elde ettiğimiz
üretim de bu alanda ne kadar doğru bir
yolda ilerlediğimizin en önemli kanıtı.
Özellikle lisanssız üretim kapsamında güneş
enerjisinden üretimimiz artış gösteriyor.
Geçtiğimiz yıl duyurusunu yaptığımız

‘Kendi Elektriğini Kendin Üret’ çağrımıza
sanayicimiz üretimde, hanelerimiz ise
konutlarında cevap verdi ve ‘Elektrik
Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim
Yönetmeliği’ ile birlikte vatandaşlarımız
artık 10 kilovata kadar ürettiği elektriğin
tüketim fazlasını satabiliyor. Sadece tüketici
değil, tükettiğini üreten bir Türkiye için ilk
hedeimiz; yerli ve yenilenebilir enerjinin
kurulu güç içerisindeki payını yükseltmek.
Böylece ithal ettiğimiz enerjinin payını
düşürerek, ekonomik kaynaklarımızı ülke
içinde değerlendirmiş oluyoruz. Bu hedef
doğrultusunda; 2020 yılı içerisinde 36
ilde sadece güneş özelinde toplam 1000
MW olmak üzere 10, 15 ve 20 MW’lık 74
güneş enerjisine dayalı YEKA yarışması
gerçekleştireceğiz. Türkiye’nin ilk, Avrupa
ve Orta Doğu’nun tek entegre güneş paneli
tesisini de geçtiğimiz ay açtık. Hedeimiz
net: Ülkemizi güneş köprüsüyle birbirine
bağlayacağız.
“YERLİ GAZ TÜRKİYE’NİN CARİ AÇIĞINI
KAPATACAK”
Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında
milletimize en güzel hediyeyi, ilk yerli gazın
kullanımıyla vereceğiz. Yerli gazın üretimiyle
birlikte doğal gaz ithalatının kademeli
olarak düşecek olması yeni kontratların
müzakeresinde bizim için önemli bir avantaj
olacak. Bizim tüm amacımız enerjinin
her alanında bağımsızlık. Petrol, doğal
gaz, elektrik üretimi, madenler gibi her
alanda kendi öz yeterliliğimizi geliştirmek
istiyoruz. Elektrik üretiminde yüzde 60
seviyesine çıkardığımız yerli ve yenilenebilir
oranını, 2023’e kadar daha da artıracağız.
Madenlerimizde de katma değerli ürün
dönemine geçtik. Yeni modelle birlikte
teknoloji ve Ar-Ge odaklı bir anlayışla
madenlerimizi işleyerek uç ürün haline
getiriyoruz.
Doğal gaz depolama hacmimizin
artırılması için de önemli yatırımlar yaptık.
Yerli gaz ithal gazla karşılaştırıldığında daha
uygun maliyetli. Bu durum gazın üretilmeye
başlanmasıyla birlikte sanayicilerimizin
enerji faturasına olumlu bir şekilde
yansıyacak. En önemlisi ise doğal gaz
ithalatına ayırdığımız bütçenin azalmasıyla
Türkiye’nin cari açığının kapanmasına
önemli bir katkı sunacağız.

"EYLEME GEÇMEK İÇİN KARARLI VE YENİLİKÇİ
ADIMLAR ATMALIYIZ"
Enerji kaynaklarının azalması, sanayileşme,
şehirleşme ve nüfus artışına bağlı olarak
enerjiye olan ihtiyacın artması, küresel
ısınma tehdidi ve çevresel sorunlar
bizi; yenilenebilir enerji kaynaklarının
kullanımı ve enerji verimliliği konularına
yönlendiriyor. Enerji verimliliği ülkemizin
yeşil ekonomiye geçişi için kullanabileceği
en etkili araçlardan. Ayrıca sadece artan
enerji maliyetleri ve cari açık konuları
odaklı çalışmalarla kısıtlanabilecek bir
konu da değil. Aynı zamanda Türkiye’nin
enerji arz güvenliğini sağlamasına,
büyümeyi sürdürmesine, rekabetçiliğine,
çevreyi korumasına ve iklim değişikliğini
azaltmasına yardımcı olacak bir konu
olarak da öne çıkıyor.
Günümüzde enerjinin etkin
kullanılmaması, işletmeler ve enerji yoğun
üretim tesisleri için yüksek maliyet anlamı
taşıyor. Dolayısıyla enerji verimliliğinde
sağlanacak iyileşmeler, Türkiye’nin küresel
ekonomide rekabetçiliğini koruyabilmesi
için bir gereklilik.
“ŞEHİRLEŞME 21’İNCİ YÜZYILIN
EN BÜYÜK OLAYI”
Ülkemizde de yerli ve yenilenebilir
kaynakların kullanımını artırmaya yönelik
bir politika uygulanıyor ve enerji verimliliği
sektörünün geliştirilmesi için önemli
adımlar atılıyor. Bunların başında da
Enerji Verimliliği Kanunu geliyor. Bunları
hayata geçirmek için güçlü bir irademiz,
10 binin üzerinde enerji yöneticimiz, Enerji
Verimliliği ve Yönetimi Derneği (EYODER)
olarak temsil ettiğimiz Enerji Verimliliği
Danışmanlık Şirketleri (EVD) var. Özetle
mevzuat olarak da insan kaynağı olarak
da yeterli durumdayız. Ancak, bütün bu
kaynakları bir araya getirerek bir sonuç
üretmek konusunda hâlâ gidecek yolumuz
var. Bunun için kamu, özel sektör ve
STK’lar topyekûn hareket başlatmalı.
Mevzuatlarımızın gereğini yapmak ve
uygun hareket etmek zorundayız. Ezcümle;
eyleme geçmek için daha kararlı, ısrarlı ve
yenilikçi adımlar atmalıyız.
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine
göre, eğer küresel ısınmayı iki derecenin
altında tutmak ve sürdürülebilir bir gelecek
vadetmek istiyorsak emisyonlarımızı yarı
yarıya azaltmamız ve şehirlerde kirliliği

katlanılabilir seviyelerde tutmamız
gerekiyor. Özellikle karbon emisyonlarının
sorumlusu çok büyük oranda enerji
üretimi. Dolayısıyla enerji kullanımı ile
küresel ısınma arasında direkt bir ilişki
var. Enerji talebini artıran unsurlara
baktığımızda; şehirleşme, dijitalleşme ve
sanayileşme olmak üzere üç mega trend
görüyoruz. Şehirleşme 21’inci yüzyılın en
büyük olayı. 2050 yılına kadar dünyadaki
şehirler 2,5 milyar insana daha ev sahipliği
yapacak.
"ENERJİ TALEBİNDEKİ ARTIŞ 40 YIL İÇİNDE
YÜZDE 50 ARTACAK"
Önümüzdeki 30 yıl içinde insanlığın
başından bu yana inşa ettiğimiz kadar şehir
inşa edeceğiz. Bu da enerji talebini önemli
oranda artıracak. Nesnelerin interneti
insanları cihazlara ve makinelere, cihazları
da cihazlara bağlıyor. Önümüzdeki beş yıl
içinde 50 milyar nesne birbiriyle konuşuyor
olacak. Bu da daha fazla traik, veri,
depolama ve de enerji tüketimi demek.
Endüstri sektörü dünya enerjisinin yüzde
30’undan fazlasını tüketiyor ve bu oran
önümüzdeki 35 yıl içinde yüzde 50 artacak.
Enerji talebindeki artış 40 yıl içinde yüzde
50 artarak, karbon emisyonlarını artıracak.
Bu sebeple artık enerjiyi tüketme
kültüründen yönetme kültürüne geçmemiz ve
enerjiyi etkin yönetmek için de teknolojiden
yararlanmamız şart. EYODER; 2010’dan bu
yana enerji verimliliği sektörünün sağlıklı
olarak gelişmesi için çalışan bir sivil toplum
örgütü. Özelde EVD’leri, genelde ise enerji
verimliliği ekosistemindeki diğer paydaşları
temsil ediyor.
Biz EYODER olarak önceliği enerji
verimliliğine veren ekolün temsilcileriyiz.
Çünkü yeşil enerji üretmenin en
kolay, ucuz, hızlı ve kârlı yolunun
enerji verimliliğinden, enerjiyi doğru
kullanmaktan ve yönetmekten geçtiğini
biliyoruz. EVD şirketleri, bu alandaki en
önemli oyuncularımız. EVD’ler; enerji
verimliliği ve ISO50001 enerji yönetimi ile
ilgili işletmelere danışmanlık hizmetleri
sunuyor, binalarda ve sanayide enerji
etütleri gerçekleştirerek verimlilik
potansiyellerini ortaya çıkartıyor ve ayrıca
işletmeler için verimlilik artırıcı proje
dosyaları hazırlıyorlar.

CİHAN KARAMIK
Enerji Verimliliği ve Yönetimi
Derneği Başkanı

"ENERJİNİN
YÖNETİMİ ZORUNLU
OLMALI"
Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA)
verilerine göre, hâlâ endüstrideki
enerji verimliliği potansiyelinin
yüzde 58’ine, altyapı sektöründeki
verimlilik potansiyelinin yüzde
79’una ve binalardaki potansiyelin
yüzde 82’sine hiç dokunulmamış.
Biz inanıyoruz ki, eğer enerji
verimliliğindeki bu potansiyeli
hayata geçirebilirsek iklim
değişikliği ile daha rahat mücadele
edebilir, sürdürülebilir bir dünya
için daha ümitvar olabiliriz.
İşte EYODER olarak bu ümidi
ülkemiz özelinde canlı tutmak
için çalışıyoruz. Sektörün gerçek
gücünü ortaya koyabilmek ve
güç birliğini sağlamak amacıyla,
enerjinin yönetilmesinin zorunlu
olduğunu savunuyoruz. Bu
anlamda kamu ve özel sektörde
yürütülen birçok çalışmaya aktif
katılımla destek veriyoruz.
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KİPLAS ÜYELERİNİN COVID-19 DÖNEMİ
ÇALIŞMA REHBERLERİ
Toplum sağlığı açısından büyük bir tehlike yaratan salgın döneminde şirketler, çalışanlarına
karşı büyük bir sorumlulukla hareket etti. Süreci oldukça hassas şekilde yöneten KİPLAS
üyesi irmalar, pandemi döneminde aldıkları tedbirleri KİPLAS Periyod ile paylaştı.
üm dünyayı etkisi altına alan
COVID-19 salgını şirketler
açısından da oldukça
zor bir süreç oluşturdu.
Toplum sağlığı açısından büyük bir
tehlike yaratan salgın döneminde
KİPLAS üyeleri ise çalışanlarına karşı
büyük bir sorumlulukla hareket
etti. Süreci oldukça hassas şekilde
yöneten işyerleri aldıkları yüksek
düzey önlemlerle çalışma alanlarında
güvenli bir ortam oluşturdu.

T

Pandemi döneminde, işlemlerin
çoğunluğu online platformlara taşındı
ve yüz yüze toplantılar ile elden
belge alışverişlerine ara verildi. İşyeri
içinde çalışma hayatının devam ettiği
ortak alanlarda ise sosyal mesafe ve
maske kurallarına uygun bir ortam
oluşturuldu. KİPLAS üyesi firmalar,
pandemi döneminde aldıkları ve
herkese örnek olacak tedbirlerden
oluşan çalışma rehberlerini KİPLAS
Periyod ile paylaştı.
ä Bulaşma riskini en aza indirmek ve
salgının yayılmasını önlemek adına
durumu şüpheli olan çalışanların
durumlarını önceden tespit etmek için
“Günlük Anket ve Bildirim Sistemi”
kullanılmaya başlandı.

ä Süreç yönetim protokol ve algoritmaları
ile güvenli işbaşı protokolleri hazırlandı
ve salgın sürecinde oluşabilecek farklı
senaryolara uygun taktiksel aksiyon planları
oluşturuldu.

ä Şirket, “Günlük Anket ve Bildirim
Sistemi”ni kullanmayı hâlâ sürdürüyor.
ä Kendisinde belirti hissedenlerin
işyerine gelmeyerek risk oranını
azaltması gerektiği fikri doğrultusunda;
kronik hastalığı olan, bağışıklık sistemini
baskılayıcı ilaç kullanan, sokağa çıkma
yasağına tabi yaş sınırı içinde olan
çalışanlar için uzaktan çalıştırma kararı
alındı.

ä Operasyonlarımızı etkin yönetebilmek
için COVID-19 Görev Gücü Takımı, COVID-19
Koordinasyon Takımı, COVID-19 Pandemi
Sağlık Danışma Takımı olmak üzere üç farklı
takım kuruldu.
ä Süreç ile ilgili hedelenen davranış
değişikliği sürekli eğitimler ve etkin
iletişim ile sağlanıyor. COVID-19 farkındalık
eğitimleri kısmi olarak yüz yüze ve
çoğunlukla dijital platformlarda online
olarak veriliyor. Önemli kural ve öncelik
hatırlatmaları düzenli olarak yapılıyor.
Bu amaç için anons sistemleri, görsel
yönetim pano ve ekranları ile video
gösterimleri gibi ek yöntemler kullanıldı.
ä Hijyen Programı kapsamında tüm
alanlarda, temizlik ve dezenfeksiyon
prosedürlerinin uygulamaları geliştirildi ve
genişletildi.
ä Destek Programı kapsamında enfekte
olan çalışanlarımıza sürekli iletişim ile her
türlü bilgi verilerek, acil koruyucu malzeme
ihtiyaçları giderildi.
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ä Şirket içinde çalışanlara ve servis
şoförlerine sürekli olarak ateş ölçümü
yapıldı.

ä T.C. Sağlık Bakanlığı’nın rehberine uygun
olarak yakın temaslı risk değerlendirme
metodu geliştirildi ve olası yakın temaslıların
belirlenmesinde etkili bir şekilde kullanıldı.
Günlük operasyonel süreç yönetimi
kapsamında;
ä COVID-19 düzenli günlük gözden geçirme
toplantıları ile operasyon takip gösterge
paneli üzerinden süreç yönetim etkinliği

takip edilerek, gerekli düzeltici aksiyonlar
alındı.
ä Çalışma ortamlarına giriş, çıkış ve çalışma
algoritmaları kullanılarak, çalışanlarımızın
güvenli çalışmaları sağlandı.
ä Tüm çalışma ve sosyal alanlar, yemekhane,
servis araçları sosyal mesafe gözetilerek
yeniden düzenlendi. Tüm çalışanlarımıza
güvenli ulaşım alternatileri sağlandı.

ä İşyerindeki revirlerin bekleme
alanlarındaki teması azaltmak adına
randevulu şekilde çalışılmasına karar
verildi.
ä Şirket içi ve dışındaki her türlü
etkinlik ve eğitime katılım online olarak
gerçekleştirildi.
ä Zorunlu olmayan evrak
gönderimlerinin hepsi elektronik
ortamdan yapıldı.
ä Yemekhanelerde çapraz oturma düzeni
uygulandı.

ä Şirket içinde çay ve kahve gibi içecek
servisleri kısıtlandı.
ä Cam bardak ve fincan kullanımı
yerine tek kullanımlık bardak ve kaşıklar
kullanılmaya başlandı.
ä Dışarıdan gelen kargo ve evraklar
dezenfekte edildi ve şahsi kargoların
işyeri kabulü sınırlandırıldı.
ä Kapalı devre havalandırma sistemi
bulunan işyerine UVC ışın lambaları
takıldı. Böylece klima santrallerinden,
çalışma ortamlarına yüzde 100 temiz
hava verilmesi sağlandı.
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ä Uzaktan çalışma sistemine geçildi ve
uzaktan çalışanlara evden çalışma rehberi
yayınlanarak, uzaktan çalışma taahhüdü
alındı. Yurt dışı ve yurt içi seyahatler ise
sonlandırıldı.
ä Çalışan iletişimini artırma amaçlı tesis
bazlı iletişim grupları oluşturuldu.
ä Yemekhanelerde sosyal mesafe kuralına
göre düzenleme yapıldı. Yükleniciler için
paketli yemek uygulamasına geçildi ve
yemekhanelerde ortak kullanımda olan
tuzluk, baharatlık, yağdanlık gibi ürünler
kaldırılarak tek kullanımlık olanlarla
değiştirildi. Çatal, kaşık ve bıçaklar, hijyen
açısından kâğıt paket içinde, tek kullanımlık
olacak şekilde servise sunuldu. Su ihtiyacı
tek kullanımlık pet şişeler ile sağlanırken,
sebil ve çay makineleri ise kaldırıldı.

ä Mevzuat gereği İSG Kurulu yükümlülüğü
olmayan işyerlerinde hazırlık ekipleri
oluşturuldu, bunlara ilişkin kriterler
duyuruldu.
ä Çalışanlar koronavirüs salgını
hakkında bilgilendirildi, işyeri hekimi ve
iş güvenliği uzmanımızca gerekli uyarılar
yapıldı. Ayrıca işyerlerine konuyla ilgili
bilgilendirme yazıları ve afişleri asıldı,
çalışanların dikkatini çekecek şekilde
konumlandırıldı.
ä COVID-19 kapsamında tüm işyerleri için
risk değerlendirmeleri yapıldı.
ä Nakliyecilerimiz, bayilerimiz ve yan
sanayimiz ile iletişim halinde gerekli
bilgilendirmeler paylaşıldı. Düzenli olarak
bilgilendirmelere devam edilmektedir.

ä Kronik hastalığı olan personel uzaktan
çalışma yapmak üzere evlerine gönderildi.

ä Genel müdürümüz hatalık bilgilendirme
toplantıları organize etti.

ä Tesislerimizdeki ortak kullanım
alanlarında aynı anda bulunan çalışan sayısı
sosyal mesafe korunacak şekilde yeniden
düzenlendi ve toplu eğitimler durduruldu.

ä İşyeri hekimi ile online görüşme
yapılacak şekilde Mehidis üzerinden erişim
sağlandı. Diğer uzmanlık dalları için ise
Mehidis üzerinden çalışanlarımızın erişim
sağlayabileceği hekim bilgileri paylaşıldı.

ä Çalışma ortamı ve dinlenme alanlarında
sosyal mesafe kuralına uygun hareket
edilmesi için sosyal mesafenin korunması
amacıyla çizgiler çizildi.

ä Çalışanların her konuda erişim
sağlayabileceği "İK’ya sor" iletişim kanalı
tanımlandı.

ä Kapılarda el temasını azaltacak şekilde
otomatik sistemler veya ayak ile açma
aparatları takıldı.

ä Kullanılmış maske, eldiven, tulum gibi
virüsün taşınabileceği atıklar için kapalı ve
ayrı atık kutuları temin edildi.

ä Sağlık çalışanları için uygun koruyucu
ekipmanlar temin edildi ve bu şekilde
çalışma yapmaları sağlandı.

ä İSG bilgilendirme ve hijyen eğitimi
oluşturuldu ve tüm çalışanlara gönderildi.
Eğitim alındığına dair teyit ve taahhüt alındı.

ä COVID-19 ile ilgili tüm uygulama, takip ve
kontroller için “Salgın Hastalık ve Pandemi
Yönetimi Prosedürü”ne bağlı talimatlar
oluşturuldu.

ä Çalışanlarda ofiste çalışmaya uyum süreci
kapsamında bilgilendirme videosu çekildi
ve yayınlandı.

ä Olası vakalar için izole edilecek karantina
alanları belirlendi.

ä Uzaktan Çalışma Yönetmeliği ile usul ve
esasları yayınlandı.

ä İzolasyondaki kişilerin günlük takibi
sağlandı. İzolasyon sürecine ayrılan
personele uyulması gereken kurallar
hakkında taahhütname imzalatıldı.

ä TÜV SÜD tarafından yapılan COVID-19
uygulaması denetimlerine tabi olundu ve
Genel Müdürlük, Ambarlı, Gebze ve Aliağa
tesislerinde olumlu şekilde denetimler
verildi.

ä Tüm işyerlerinde pandemi koordinatörleri
ve yedekleri belirlenerek duyuruldu. Kriz
yönetim planı revize edildi.

ä Tüm lokasyonlarda antikor ve
gerekli görüldüğü durumlarda PCR testi
gerçekleştirildi.
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ä Pandemi sürecinde İstanbul tesisimizdeki
tüm önlemler, Pfizer Pandemi Planı ile
T.C. Sağlık Bakanlığı yönlendirmeleri
doğrultusunda düzenlendi.
ä COVID-19 nedeniyle öncelikli
çalışma modelimiz, mümkün olan tüm
çalışanlarımızın evden çalışması şeklinde
belirlendi. Fiziksel olarak işyerinde
bulunması gereken çalışanların ise tam
zamanlı veya rotasyonlu olarak işe dönüşleri
sağlandı.
ä Çalışanların tesise girişleri, misafir
girişlerinden yapıldı. Ayrıca güvenlik
girişinde bulunan termal kamera ile ateş
ölçümü yapıldı ve belirlenen sıcaklık
üzerinde olması durumunda girişlere izin
verilmedi.

ä Tesiste COVID-19 kontrol sorumluları
istihdam edildi. Bu uygulamayla tüm çalışan
ve ziyaretçilerin COVID-19 kurallarına uyumu
kontrol edilerek, ilave alınması gereken
önlemler değerlendirildi.
ä Soyunma odalarında giriş, çıkış, mola ve
yemek saatlerinde düzenlemeye gidilerek,
ortak alanların kullanımı oluşturulan
gruplara göre sağlandı.
ä Yemekhane masalarında oturma
düzeni sosyal mesafeyi koruyacak şekilde
düzenlendi. Yemek masasından kalkan her
çalışan sonrasında oturulan alan, sandalye,
masa ve pleksiglass malzeme dezenfekte
edildi. Paketli çatal bıçak, karton bardak,
tekli salata ambalajı gibi uygulamalar
kullanıldı.

bulunabilecek tek seferde maksimum kişi
sayısı ve oturma düzeni belirlendi.
ä İSG eğitimleri dahil tüm eğitimlerde
Webex’in eğitim modülü kullanıldı ve
eğitimler sırasında grup aktivitelerine
de yer vererek interaktif online eğitimler
düzenlendi. Ayrıca eğitim kayıtları ve
bilgi değerlendirmeleri online olarak
tamamlandı. Bu sayede gereksiz kağıt
tüketiminin önüne geçildi.
ä Kişisel hijyeni kolaylaştırmak ve
teşvik etmek için tesis ve bina girişleri ile
koridorlardaki dezenfektan sayıları artırıldı.
Bu süreçte tesiste sigara içme noktası
kaldırılarak dumansız tesis durumuna
geçildi.

ä Tesiste bulunulduğu süre içerisinde
maske kullanılması zorunlu tutuldu ve
herhangi bir semptom hisseden, pozitif
birisiyle birincil kontağı olan çalışanların
tesise gelmesi yasaklandı. Sosyal mesafe
kuralı ise 2 metreden uzak ve 15 dakikadan
az olacak şekilde uygulandı.

ä Su sebilleri, kişisel bardaklar ve cam
bardaklar kullanımdan kaldırıldı ve tek
kullanımlık ürünlere geçildi.
ä Tuvaletleri aynı anda sadece 1 kişi
kullandı. Asansörler ise Mart ayından beri
kapalı.

ä Ofisler ile ortak alanlarda masa yüzeyleri,
telefonlar, kapı kolları ve trabzan gibi
el ile temasın fazla olduğu yüzeylerin
dezenfeksiyon sıklığı artırıldı. Merkez
ofisteki GMP alanları hariç tüm alanlar
rutin dezenfeksiyon haricinde, nano gümüş
iyonize teknolojisi ile aylık olarak dezenfekte
edildi.

ä Tüm tesis geneline sosyal mesafe, maske
ve hijyen kurallarına uyulmasıyla ilgili
işaretlemeler yerleştirildi ve konu ile ilgili
bilgilendirmeler e-posta yoluyla gönderildi.

ä Çalışanların ikili ve çoklu iletişimde
olacağı toplantılarını online olarak devam
ettirmesi sağlandı. Yüz yüze eğitim, toplantı
olması durumunda karşı toplantı odalarında

ä Zorunlu olmadıkça ziyaretçi ve anlaşmalı
firmalar tesise kabul edilmedi. Zorunlu
hallerde ise minimum çalışan ile ziyaret
yapılmasına izin verildi.
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İSG

COVID-19 döneminde mümkün olduğunca
asansör kullanımının kısıtlanması,
kullanımın zaruri olması durumunda ise bir
kişi olarak, maske ile asansörün kullanılması
konusunda çalışanlar bilgilendirildi
ve asansör girişlerinde dezenfektan
bulunduruldu.

ä COVID-19 önlemleri kapsamında, fabrika
girişlerine dezenfektan püskürtme sistemi
kuruldu. Püskürtme nozulları olan bir kabin
ve dezenfektan haznesinden oluşan bu
sistem ile fabrikaya giriş yapan herkesin bu
kabinin içinden geçmesi sağlandı. Geçiş
esnasında 3 saniye kabin içinde beklenerek,
kıyafet dezenfeksiyonu gerçekleştirildi.

ä Önlemler kapsamında asansör
kabinlerinin UV-C lamba uygulaması ile
dezenfeksiyonu konusu iyi uygulama olarak
değerlendirildi.

ä Dezenfektan olarak güçlü anti-viral etkiye
sahip, su bazlı, cilt, göz ve solunum yollarını
olumsuz etkilemeyen ve insan sağlığına
olumsuz etkisi bulunmadığı belgelendirilmiş
ürünler kullanıldı.
ä Kullanılan dezenfektanın sertifikaya
uygunluğu mikrobiyoloji laboratuvarımız
tarafından kontrol edildi.
ä COVID-19 önlemleri kapsamında sebil
kullanımı iptal edildi. Ancak su ihtiyacının
tekli ambalajlar halinde temininde, ambalaj
atıklarının çevre yükünü artırması nedeniyle
sebillerin güvenli kullanımı konusunda bir
araştırma yapıldı. Böylece tesis genelinde
bulunan tüm su sebillerine pedal sistemi
monte edilerek, sebil musluklarına

dokunulmadan kullanımı sağlandı.
ä Uygulama pilot proje olarak küçük ölçekte
başlatıldı, çalışanlar tarafından da uygun
bulunarak, tüm sebillere uygulandı. Böylece
tek kullanımlık su ambalajlarına ait atıkların
oluşması da önlendi.
ä Tesiste iki adet asansör bulunmaktadır.

ä Tüm fabrika ortak kullanım
alanları ve servisler hatada üç gün
dezenfekte edildi. Bunun yanı sıra
servislerde çıplak elle dokunulan
yüzeyler şoförler tarafından
her kullanım sonrasında yüzey
dezenfektanı ile temizlendi.

ä Fabrika girişlerinde termal kamera
ile vücut sıcaklık ölçümleri yapıldı.
ä Tüm çalışma istasyonları en az 2
metre aralıklı olacak şekilde organize
edildi.

ä Yemekhane ve üretim alanında bekleme
yapılacak noktalarda “sosyal mesafe” yer
işaretlemeleri yapılarak, yoğunluk olduğunda
çalışanların durması gereken noktalar
belirlendi.
ä Kullanılmış maske ve hijyen ürünleri için
özel atık kutuları yerleştirildi ve atıklar 72 saat
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ä Asansör Pedal Uygulaması Projesi
sayesinde; asansörlerin çağrılması için
asansör dışında ve gidilmek istenen kat
seçimi için asansör içinde bulunan ayak
pedalları kullanıldı. Hiçbir şekilde el ile
müdahaleye gerek duyulmadan asansör
kullanımı için proje hazırlandı.

yerleştirildi ve tüm çalışanlara
kullanımı ile ilgili eğitim verildi.

ä Tüm çalışanlara changersla
nano maske, maske dezenfektanı,
maske sabitleyicisi ve burun teli
aylık periyodlarla dağıtıldı ve fabrika
sahasına maskesiz girmek, maskesiz
çalışmak yasaklandı.

ä Yemekhanede sosyal mesafe
sağlanacak şekilde masa ve sandalye
düzeni yapıldı. Ayrıca aynı anda yemek
yiyebilecek maksimum kapasite belirlenerek,
yemekhanede mola düzenleri oluşturuldu.

ä Asansörlerin kullanılmadığı esnada,
UV-C lamba ile kabin içi dezenfeksiyonunun
yapılması, asansörün kullanımı esnasında
UV-C lambayı kapatacak bir sistem
projelendirildi.

ä Açık ofiste masalara şefaf
seperatörler yerleştirildi.
bekletildikten sonra evsel atık olarak bertaraf
edildi.
ä Zorunlu olmadıkça yüz yüze toplantı
yapılmadı ve toplantılar Teams üzerinden
online yapıldı.
ä Fabrika genelinde el dezenfektanı sayısı
artırıldı. Tüm çalışanlara el dezenfektanı ile
yüzey dezenfektanı arasındaki farklar anlatıldı.
ä Üretim sahasında, ofislerde, ortak
kullanım alanlarında çıplak elle temas edilen
noktaların temizliği için yüzey dezenfektanları

ä Hayati bir önem taşımadıkça
fabrikaya ziyaretçi girişleri kısıtlandı.
Gelecek tüm ziyaretçilere COVID-19 anketi
düzenlenerek, onaya istinaden kabulleri
gerçekleştirildi.
ä Ofislerde ve servislerde klima yerine doğal
havalandırma kullanıldı.
ä Tüm çalışanların sağlık kontrolleri günlük
ve hatalık olmak üzere takip edildi. Şüpheli
durumlar olması halinde filyasyon işlemi
yapılarak temas halinde bulunduğu kişiler 14
gün karantinaya alındı.

ÜYE RÖPORTAJI

“TÜRKİYE’DEKİ TUTARLI BÜYÜME
İLE GELECEĞE UMUTLA BAKIYORUZ”
Türk ilaç sanayisinin; insan kalitesi, kaliteli üretim kapasitesi ve kalite standartları açısından
diğer ülkelere göre çok üst düzeyde yer aldığını dile getiren Menarini Türkiye, Orta Doğu ve
Afrika Bölgesi Genel Müdürü ve KİPLAS Denetleme Kurulu Üyesi Uğur Bingöl, "Türkiye’nin
sahip olduğu kalite standartları ile ihracat konusunda şu anda yeterli seviyede olmasa da
olumlu anlamda yol aldığı görüşündeyim" şeklinde konuştu.

ürkiye ilaç sektöründe 100 yılı
aşkın süredir hizmet gösteren
İbrahim Etem, bünyesinde pek
çok ilki gerçekleştirmiş köklü
bir firma olarak yoluna başarılarla devam
ediyor. 2001 yılında İtalya’nın en büyük
ilaç firması olan Menarini ile deneyimlerini
birleştiren ve yoluna İbrahim Etem Menarini ismiyle devam eden şirket, bugün
yönettiği doğru stratejisi sayesinde yaklaşık
10 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Her yıl
100 milyondan fazla ürün üreten
İbrahim Etem - Menarini, ürünlerin yüzde
95’inden fazlasını ise Türkiye’de üretiyor.
2014 yılından bu yana
İbrahim Etem - Menarini’nin Genel
Müdürlük görevini üstlenen Uğur Bingöl,
1 Eylül itibarıyla Türkiye’nin yanında
Menarini Orta Doğu ve Afrika Bölgesinde
Genel Müdürlük görevine getirildi. Şirket
içindeki bu yeni yapılanma ile üç kıtada 36
ülkenin sorumluluğunu Türkiye’ye veren
Menarini’nin bu kararı için Bingöl, “Burada
yaşadığımız istikrarlı pozitif gelişmeler
olmasa böyle bir sorumluluğu ülkemize
kazandıramazdık” diyor.
Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’nin
tüm strateji ve ticari operasyonlarının
liderliğini üstlenecek olan Uğur Bingöl; ilaç
sektörünün dünü, bugünü ve geleceğini,
İbrahim Etem - Menarini’nin Türkiye ve
dünyadaki konumunu KİPLAS Periyod için
değerlendirdi.

T

Türkiye’nin ilk ilaç irması olan
İbrahim Etem - Menarini uzun yıllara
dayanan köklü geçmişiyle sektörde önemli
bir değere sahip. Menarini, dünyada nerede
konumlanmış durumda?
İbrahim Etem, Türkiye’nin ilk seri ilaç
üretimini gerçekleştiren ilaç firması. Bunun
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yanı sıra Türkiye’nin ilk vitamin, hormon
ve antibiyotik üretimleri de İbrahim Etem
bünyesinde gerçekleştirilmiştir. Bu köklü
tarihçesi ile 100 yılı aşkın süredir Türkiye’de
faaliyet gösteren diğer ilaç firmaları arasında
İbrahim Etem, önemli bir yere sahip.
2001 yılında geçmişten gelen
tecrübemizi, İtalya’nın en büyük ilaç firması
olan Menarini ile birleştirerek gücümüze
güç kattık. 2001 yılından bu yana da
İbrahim Etem - Menarini ismi ile
faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Şirketimizin
büyük hissedarı Menarini ise ürünlerini
diğer ülkelerde de pazara iletmek için son
yıllardaki stratejisi ile 140’tan fazla ülkede
faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.
Yıllık üretim kapasiteniz ne kadar?
İbrahim Etem - Menarini’nin ihracat pazar
ağında hangi bölgeler bulunuyor?
İbrahim Etem - Menarini olarak, yıllık
ürün satışı açısından tüm ilaç firmaları
arasında kutu satış sıralamasında
beşinci sırada yer alıyor ve her yıl 100
milyondan fazla ürünü halkımızın
hizmetine sunuyoruz. Bize mutluluk ve
gurur veren bir diğer konu da satılan tüm
ürünlerimizin yüzde 95’inden fazlasını
Türkiye’de üretiyor olmamız. Türk ilaç
sanayisi; insan kalitesi, kaliteli üretim
kapasitesi ve kalite standartları açısından
diğer ülkelere göre çok üst düzeyde yer
alıyor. Türkiye’nin sahip olduğu bu kalite
standartları ile ihracat konusunda şu
anda yeterli seviyede olmasa da olumlu
anlamda yol aldığı görüşündeyim. Biz şu
anda yaklaşık olarak 10 ülkeye ihracat
gerçekleştiriyoruz ancak yolun daha
çok başındayız. Hem ülke sayısı hem
de çeşitlilik açısından sürekli ilerleme
kaydediyoruz.

MENARİNİ TÜRKİYE,
ORTA DOĞU VE AFRİKA BÖLGESİ
GENEL MÜDÜRÜ
UĞUR BİNGÖL

Türkiye’de devletin ilaç sektörüne sağladığı
teşvikler sektörün ilerleyebilmesi için yeterli
mi? Firmaların ne kadarı teşviklerden
yararlanıyor?
Devlet, ilaç ya da genel anlamıyla sağlık
sektörünü öncelikli stratejik alan olarak
kabul ettiği için teşvik konusunda pek
çok imkan sunuyor. Ancak sektörümüzün
kronik sorunu olan fiyatlandırma sorunu
ile hem yatırım hem de ihracat konularında
ilaç sektörü genel anlamda çok zorlanıyor.
Türkiye’de ilaç fiyatları, regüle edilmesi
nedeniyle tüm dünya ülkelerine kıyasla en
düşük seviyelerde seyrediyor. Ayrıca son
zamanlarda düşük fiyatlarımız diğer ülkelere
de referans oluyor. Satış fiyatı belirlenirken
gerçek kurun neredeyse üçte biri alınıyor.
Maliyetlerde ise ilaç ham maddesi ve diğer
ithal girdiler güncel kur ile gerçekleşiyor.
Her kur artışında marjlar düşerken fiyat
revizyonu için beklemek zorundayız. Bu da
devlet tarafından verilen teşvik ne olursa
olsun, teşviklerin kullanılması konusunda
firmaları tereddütte bırakıyor.

İlaç sektörünün incelendiği raporlara göre
sektörde büyümenin anahtarı olarak Ar-Ge
gösteriliyor. Sizce Ar-Ge ilaç sektörü için ne
kadar önemli? İbrahim Etem - Menarini’nin
Ar-Ge çalışmalarından bahsedebilir misiniz?
Ar-Ge’ye ne kadar kaynak ayırıyorsunuz?
Dünyada sağlık sektöründe ciddi bir
dönüşüm yaşanıyor. Genel olarak yaygın
hastalıkların tedavisinde kullanılan
konvansiyonel ürünler yerini daha spesifik,
özel tedavilerde kullanılan; genetik,
biyolojik ve yenilikçi ürünlere bıraktı. Bu
noktada da Ar-Ge büyük önem taşıyor.
Özellikle kanser, genetik ve nadir görülen
hastalıkların tedavilerinde Ar-Ge ve buna
bağlı yenilikçi ürünler büyük ilerleme
kaydediyor. Daha önce tedavi edilemeyen,
bu durumda fazla yaşayamaz denilen
hastalar, yenilikçi ürünler ile hayatlarını
sürdürebiliyor. Bizim Ar-Ge faaliyetlerimiz
ise ana firmamız Menarini tarafından
yönetiliyor. Şu anda 10 farklı merkezde
araştırma ve geliştirmelerimiz devam
ediyor. Türkiye’deki Ar-Ge faaliyetlerimiz,

"İbrahim Etem - Menarini
olarak, yıllık ürün satışı
açısından tüm ilaç irmaları
arasında kutu satış
sıralamasında beşinci
sırada yer alıyor ve her
yıl 100 milyondan fazla
ürünü halkımızın hizmetine
sunuyoruz. Bize mutluluk ve
gurur veren bir diğer konu
da satılan tüm ürünlerimizin
yüzde 95’inden fazlasını
Türkiye’de üretiyor olmamız."
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genel olarak geliştirme tarafından ve kısıtlı
olarak devam ediyor.
Gelecek dönemdeki proje ve
yatırımlarınızdan bahsedebilir misiniz?
Gelecek dönem herkesin bildiği gibi
belirsizliklerle dolu olsa da Menarini olarak,
Türkiye’deki tutarlı büyüme ile geleceğe
umutla bakıyoruz. Nitekim 2020 Eylül
ayı itibarıyla Türkiye olarak Orta Doğu ve
Afrika bölge sorumluluğunu üstlenmiş
bulunuyoruz. Doğal olarak da projelerimizi
güncelleyerek ve çeşitlendirerek bölge
merkezi olmanın avantajları ile yeni
projelerle büyüme hedelerimiz var. Hem
yönetim hem de ticari faaliyetlerimizi daha
geniş bölgelere yayacağız. Bu doğrultuda
hem altyapı hem de insan sermayesine
yaptığımız yatırımlar devam edecek.

“İlaç sektörü olarak
amacımız, büyüme
kaydetmek değil, gerekli
ürünleri insanların
hizmetine sürdürülebilir
şekilde sunmak. Bizim için
büyümenin anlamı; aynı
kalite standartları ile daha
çeşitli ve yenilikçi ürünleri
insanların ihtiyacına
sunmaya devam etmek.”
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Türkiye ilaç sektörünün 2020 ilk yarı
sonuçlarına göre büyüme performansı
artarak devam ediyor. Sektörün ilerleyen
dönemlerde bu başarıyı sürdürülebilir
kılması için neler yapması gerekiyor?
Aslında sektör büyüme gösteriyor gibi
görünse de şu an reel büyüme negatif
durumda. Kurlarla beraber girdilerdeki
artış ve hedelenen marjlar azalırken
geçen seneye göre baktığımızda pandemi
nedeni ile bazı tedavi alanlarında ciddi
büyümeler kaydediliyor. Bazı alanlarda
ise tarihi düşüşler yaşanıyor. Bana göre
bunun bir önemi yok. Bizim ilaç sektörü
olarak amacımız, büyüme kaydetmek değil,
gerekli ürünleri insanların hizmetine sürekli
ve sürdürülebilir şekilde sunmak. Bizim için
büyümenin anlamı; aynı kalite standartları
ile daha çeşitli ve yenilikçi ürünleri
insanların ihtiyacına sunmaya devam
etmek. Büyüme, geleceğe yapacağımız
yatırımlar için gereklidir, daha fazla kâr
etmek için değil.
COVID-19 virüsü, ilaç sektöründeki
beklentileri de yükseltti. Sektörel raporlar,
önümüzdeki dönemde virüs dolayısıyla beş
milyona yakın irmanın ekonomik olarak
etkileneceğini gösteriyor. Küresel sağlığın
büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığı
bu dönem İbrahim Etem - Menarini için
nasıl geçti?
Diğer sektörlere göre ilaç sektörü olarak
bizim durumumuz biraz daha farklı. Gıda
sektörü gibi ilaç sektörü de devamlılığını
korumak zorunda olan bir sektör.
İnsanlar var oldukça maalesef hastalıklar

da var olacağından negatif etkilensek
de üretime devam etmek zorundayız.
Dengeli bir portföy ile de pozisyonumuzu
koruyabiliyoruz. Bu noktada tedarik zinciri
ve üretimdeki arkadaşlarıma da teşekkür
etmek istiyorum. Pandemi süresince hiç ara
vermeden üretim çalışmalarımıza devam
edebildik, o nedenle de kendimizi bu
koşullarda daha iyi hissediyoruz.
Eylül ayı itibarıyla Menarini İlaç’ın
Türkiye’den sonra Orta Doğu ve Afrika
operasyonlarının da sorumluluğunu
üstlendiniz. Böylesine güçlü üç bölgenin sizin
sorumluluğunuzda olacak olmasıyla ilgili
neler hissediyorsunuz?
İlk olarak Türkiye’deki tüm çalışanlarımıza
teşekkür ediyorum. Burada yaşadığımız
istikrarlı pozitif gelişmeler olmasa
böyle bir sorumluluğu ülkemize
kazandıramazdık. O nedenle de mutlu
ve gururluyuz. Ancak bu başarı bir
sorumluluk da getirdi. Hedefimiz,
Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz başarı
hikayesini diğer bölge ülkelerine de
yaymak. Orta Doğu ve Afrika Bölgesi
ülkeleri, son derece karmaşık siyasi,
ekonomik ve iş yapılarına sahip. Bu
nedenle de ilk olarak dengeleri anlamaya
çalışıyoruz, ondan sonra da her bölge
ve ülke için ticari stratejiler üretip
operasyonları aldığımız yerden daha iyi
düzeylere taşımak için çalışacağız. Büyük
bir potansiyel var ama aynı şekilde de
zorluk ve risk düzeyi de yüksek. Ancak
hem bölgedeki hem de Türkiye’deki
çalışanlarımızın yetkinliklerine ve başarma
isteklerine olan güvenimizle çok daha iyi
şeyleri başaracağımıza inanıyorum.
KİPLAS’ın yönetim kısmında da yer alan
biri olarak KİPLAS sizin için ne ifade ediyor?
KİPLAS’ın sektör içindeki faaliyetlerini nasıl
buluyorsunuz?
KİPLAS köklü bir kurum olarak, bağlı olduğu
tüm sektörlerde çalışanların hayatını
iyileştirme hedefi ile faaliyet gösteren, son
derece kaliteli ve etkin bir kuruluş. Yönetim
kurulu ve tüm KİPLAS çalışanları, sürekli
değişen ve gelişen iş hayatının ihtiyaçlarını
öncesinden görmeye, anlamaya ve her
kesime uygun çözümleri üretmeye çalışıyor.
Bu zamana kadar göstermiş olduğu duruş,
gerçekleştirdiği çalışmalar ve başarıları ile
de bence birçok kuruluşa örnek oluyor. Bu
kurumda yer almaktan dolayı çok memnun
olduğumuzu belirtmek isterim.

GEÇMİŞ OLSUN
İZMİR

İZMİR’DE MEYDANA GELEN DEPREMDE HAYATINI
KAYBEDEN VATANDAŞLARIMIZA ALLAH’TAN RAHMET,
YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ.
ENKAZ ALTINDA KALAN VATANDAŞLARIMIZIN HAYATA
KAVUŞMASI İÇİN GECESİNİ GÜNDÜZÜNE KATARAK ÇALIŞAN
KAHRAMAN EMEKÇİLERİMİZE İSE SONSUZ TEŞEKKÜRLER.

Türkiye Kimya Petrol
Lastik ve Plastik Sanayii
İşverenleri Sendikası
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TEKNOLOJİ

ŞİRKETLERİN KVKK UYUM SÜRECİ
Teknoloji ilerledikçe hem devlet kurumları hem de özel kurumlar her gün
binlerce kişisel veriyi elde edebildiği gibi, bu verilerin işlemesini ve aktarımını
da yapabiliyor. Özellikle pandemi döneminde etki alanını iyice genişleten
e-ticaret ve artan siber saldırılar, şirketlerin Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu'na (KVKK) uyum sürecindeki altyapı çalışmalarını hızlandırdı.

nayasanın 20’nci maddesinde
düzenlenen “Özel Hayatın
Gizliliği ve Korunması
Hakkı”, kişinin temel hak ve
özgürlüklerinden biri olarak anayasal
düzeyde tanınan ve korunan bir
haktır. Kişisel verilerin değeri konusu
günümüzde ekonomilerin ve şirketlerin
en önemli unsuru haline gelmiş durumda.
Türkiye’de 2016’da çıkan Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu (KVKK), Avrupa’da
1995’ten beri yürürlükte olan bir Kanun
olarak, hayatımızın her alanını ve her
türden şirketi ilgilendiriyor.
Günümüzde hızla gelişen teknoloji,
farklı alanlarda pek çok olumlu ve
olumsuz sonuç doğuruyor. Teknoloji
ilerledikçe hem devlet kurumları hem
de özel kurumlar her gün binlerce kişisel
veriyi elde edebildiği gibi, bu verilerin
işlemesini ve aktarımını da yapabiliyor.
Bu da kişisel verilerin korunması
gerekliliğine ihtiyaç duyulmasını
sağlıyor.
Kişisel verilerin korunması noktasında
bazı sektörler işleyişleri itibarıyla ön
plana çıkıyor. Özellikle büyük veri ağı
geniş olan; bankacılık, sağlık, sigorta
ve telekominasyon sektörlerinin çok
fazla kişisel veri barındırıyor olmaları,
verilerin korunması konusunda ciddi bir
hassasiyet göstermelerini gerektiriyor.
Perakende sektörü de bu konuda
öne çıkan sektörlerden biri. Özellikle
pandemi döneminde etki alanını iyice
genişleten e-ticaret ve artan siber
saldırılar nedeniyle şirketler, KVKK
uyum sürecindeki altyapı çalışmalarını
hızlandırdı.

A
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KVKK UYUMLULUK SÜRECİ NASIL
İLERLER?
Kişisel veri konusunda risk taşıyan
şirketlerin öncellikle bu işin ciddiyetinin
farkında olmaları gerekiyor. Şirketlerin
bir bilinç oluşturarak, çalışanlarına da
bu bilinç doğrultusunda eğitim desteği
sağlaması ve doğru bilgilendirmeler
yapması gerekiyor. Ayrıca şirketler, ceza
mağduru olmamak için KVKK uyum
sürecini tamamlamalı ve hukuken gerekli
tüm düzenlenmeler ile teknik hazırlıkları
avukatlar ve siber güvenlik uzmanları
vasıtasıyla yapmalı.
KVKK uyum sürecinde şirketlerin
öncelikle KVKK konusunda risk tespiti
yaparak, müşteri verilerine kimlerin
erişim sağlayabildiğini belirleyerek, bir
raporlama yapması gerekiyor. Kişisel
verilerin, müşteriden alınması dışında
kullanıldığını ortaya koyan kişilerle ilgili
ise yasal işlemlerin hemen başlatılması
gerekiyor. Aksi halde KVKK ihlal
sorumluluğu şirkete mal edilir ve ihlalden
şirket sorumlu tutulur. Şirketlerin KVKK
uyum süreci noktasında alması gereken
en önemli önlemlerden bir diğeri ise
altyapının güçlendirilmesi. Özellikle
online olarak hizmet veren şirketler,
online işlem sırasında müşteriye ait
pek çok bilgiyi bünyesine aldığından bu
bilgileri koruma noktasında büyük bir
hassasiyet göstermeleri gerekiyor. Bunun
da yolu, online hizmet veren firmaların
sistemlerine, KVKK uyum sürecine
uyumlu altyapı güncellemesi getirmek.
Uyumluluk sürecinde altyapının
güçlendirilmesi noktasındaki bir diğer
önemli konu, sanal sözleşmeler. Dünya

genelinde pek çok büyük şirket, online
ya da telefon üzerinden gerçekleşen
işlemlerde müşterinin çalışanlarla
kurduğu iletişimi en az seviyeye
indiriyor. Çünkü güvenli bir sistemde
insan faktörünü en aza indirmek, hata
riskini düşürdüğü gibi kontrol dışı
gerçekleşebilecek veri sızdırma riskini de
ortadan kaldırıyor. Bu yüzden şirketler,
müşteriyi doğrudan sanal sistemleriyle
karşı karşıya getirecek online işlem ya
da müşteri danışma hattı sistemleri
kurarak, müşterilerinin kişisel verilerinin
gerçek kişiler tarafından duyulmasını ve

işlenmesini önleyebilir.
KVKK, şirket çalışanlarını ilgilendiren bir
yükümlülük olması sebebiyle müşterilerin
şahsi bilgilerine erişim konusunda
çalışanlara yeterli seviyede bilgilendirme
yapılması oldukça önemlidir. Müşteri
bilgilerinin yalnızca izin verilen amaç
doğrultusunda işlenebileceği, gerçek ya da
tüzel üçüncü şahıslarla paylaşılamayacağı,
aksi durumdaki davranışların yasalar
karşısında suç olarak kabul edileceği
konusunda şirket içi eğitim verilmeli ve bu
eğitimlere tüm personelin katılımı zorunlu
tutulmalı.

KVKK UYUMLULUĞUNA GEÇİŞTE ŞİRKETLERDE
ANALİZİ YAPILMASI GEREKENLER:

Siber güvenliğin
sağlanması.

Kişisel veri güvenliğinin
takibi.

Kişisel veri içeren
ortamların güvenliğinin
sağlanması.

Kişisel verilerin bulutta
depolanması.

Bilgi teknolojileri sistemleri
tedariki, gelişimi ve bakımı.

Kişisel verilerin
yedeklenmesi gibi
başlıklarda şirketin gerekli
teknik altyapı analizlerinin
yapılması.

Otomatik sistem sayısının
artırılması.

Veri analizi yapılması.

Risk tespitinin yapılması.

VERBİS’e kayıt olunması.

Çalışanlar için farkındalık
oluşturma ve eğitim
planlaması.
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“TÜM KRİZLERE KARŞI EN ETKİLİ AŞI ÜRETİMDİR”
TÜRKONFED olarak her zaman “Önce Küçüğü Düşün!” vizyonuyla hareket
ettiklerini ifade eden TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan,
inansal dalgalanmalar ve kriz dönemlerinde KOBİ’lerin, inansmana
erişimden ödeme sorunlarına dek pek çok sıkıntı ile karşı karşıya kaldıklarını
söylüyor ve ekliyor: “İşletmeler pandemi öncesi döneme henüz çok uzak.”
ijitalleşmenin bir lüks değil,
zorunluluk olduğunun altını çizen
bölgesel ve sektörel iş dünyası
temsil örgütlerinin çatı kuruluşu
Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu
(TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı
Orhan Turan, teknolojinin yarattığı hız
ve verimliliğin, ülkelerin sürdürülebilir
kalkınması noktasında rekabetçiliğin
dinamosu olduğu görüşünde. Bu noktada
değişimin kaçınılmaz olduğunu söyleyen
Turan, “Kendini dönüştüren ve hızlı
aksiyon alanlar, bu süreci daha az hasarla
atlatacak” diyor.
COVID-19 salgının Türkiye’ye etkileri
ve pandeminin dönüştürdüğü iş dünyası
üzerine gerçekleştirdiğimiz söyleşide
Orhan Turan, iş dünyası hakkındaki gelecek
öngörülerini KİPLAS Periyod dergisine
anlattı.

D

TÜRKONFED Yönetim
Kurulu Başkanı
ORHAN TURAN
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TÜRKONFED olarak pandemi öncesi
gerçekleştirdiğiniz etkinlikler pandemi
süresince ise webinarlar ile sürekli iş
dünyasının nabzını tuttunuz. İş dünyasının
içinde bulunduğu duruma dair sizin
değerlendirmenizi istesek nasıl bir tablo
çizersiniz?
TÜRKONFED olarak sadece bu dönemde
değil, 2011 yılından bugüne “Önce Küçüğü
Düşün!” vizyonuyla hareket ediyoruz.
Çünkü her kriz döneminde olduğu gibi
salgın döneminden de yine en fazla
KOBİ’ler etkileniyor. Ekonominin yüzde
99’unu oluşturan, yaklaşık 3,5 milyon
KOBİ’miz, pandeminin ilk altı ayında pek
çok sıkıntıyla karşı karşıya kaldı.
Ölçemediğiniz şeyleri yönetmeniz
çok zor. Doğru tedavi için doğru teşhisin
önemine inanıyoruz. Bu amaçla sorunları
sahada tespit etmek üzere pandeminin
ülkemizde görüldüğü ilk andan itibaren
geniş kapsamlı saha araştırmaları yaparak,
çalıştaylar düzenledik.

TÜSİAD ve UNDP Türkiye İşbirliği ile
kurduğumuz Hedeler İçin İş Dünyası
Platformumuz ile mart ve mayıs ayında
“COVID-19 Krizinin İşletmeler Üzerindeki
Etkileri”ni ölçmek konulu iki çalışma yaptık.
Mayıs ayında krizin işletmeleri etkileme
oranı mart ayına göre düşüş gösterse de
halen yüzde 78 düzeyindeydi. Bunların
büyük bölümünü de mikro ve küçük ölçekli
firmalar oluşturuyor.
Şu anda temel veriler KOBİ’lerde bir
kıpırdanmaya işaret etse de işletmelerin
yarıdan fazlasının ciro kaybı devam
ediyor. Son olarak UPS Vakfı İşbirliğiyle
hazırladığımız “COVID-19 İşletmelerin
Toparlanma Süreci” raporu da bunu
ortaya koyuyor. İşletmeler henüz yeni
normale geçemedi. Birinci dalganın ikinci
piki ve ikinci dalga beklentisinin yarattığı
belirsizlik, işletmelerin kriz ve toparlanma
evreleri arasında 2020 yılı sonuna kadar
gel-git yaşamasına neden olacak gibi
görünüyor.
Bu süreçten en çok etkilenenler hiç
şüphesiz KOBİ’ler oldu. İş dünyasının
yapısının da ağırlıklı olarak KOBİ’lerden
oluştuğunu düşündüğümüzde, şirketlerin
içinde bulunduğu durum nasıl bir riski
beraberinde getiriyor?
KOBİ’lerimiz ekonomimizin en kırılgan
yapı taşları. Finansal dalgalanmalar ve
kriz dönemlerinde KOBİ’ler finansmana
erişimden ödeme sorunlarına pek
çok sıkıntı ile karşı karşıya kalıyor ve
işletmeler pandemi öncesi döneme
henüz çok uzak. Bu nedenle bu
dönemde KOBİ’lerin yaşayacağı en
büyük sorun, altı ay geri ödemesiz
kredilerin ve ötelenen vergi borçlarının
ödeme zamanının gelmesi olacak.
Özellikle takipteki alacaklar önümüzdeki
dönemde KOBİ’ler için ciddi bir sıkıntıya
dönüşebilir. Buna ek olarak, sıkılaşan
likidite koşulları ve kredi faizlerinin
artması KOBİ’ler için önümüzdeki
dönemde risk oluşturuyor.
Bu süreçte KOBİ’lere iş devamlılığı,
olası enfeksiyonların engellenmesi, ürün
ve hizmet çeşitlendirilmesi, dış ticaret ve
lojistik kısıtlamalar ile gereklilikleri gibi
konularda ek danışmanlık sağlanması, kriz
anında dayanıklılığı artırma konusunda
destek sağlayacaktır. İşletmelerimiz ve
KOBİ’lerimizin dayanıklılığının artırılması,
ülke ekonomisinin de dayanıklılığını
artıracaktır.

Devletin destek paketleri bir can suyu
oldu diyebilir miyiz? Bu süreçte bankalar
nasıl bir sınav verdi veya vermeye devam
edebilir? KOBİ’ler inansmana erişebiliyor
mu?
İşletmelerin mevcut durumu, alınan
tedbirlerin ve açıklanan destek paketlerinin
yeterli olmadığına, bu tedbirlerin
kapsamının ve kaynak miktarının
artırılması gerektiğine işaret ediyor. YEP’te
belirtilen 494 milyarlık destek miktarının
459,1 milyarını kullandırılan krediler ve
kredi ertelemeleri; 34,9 milyarlık kısmını
ise Kısa Çalışma Ödeneği, sosyal destek,
nakdi ücret ve işsizlik ödeneği oluşturuyor.
Ülkelerin pandemi dönemi doğrudan ve
dolaylı desteklerinin incelendiği IMF’nin
Haziran 2020 çalışması da sınırlı bir kaynak
ayırdığımızı ortaya koyuyor. Türkiye
nakit desteği gibi harcamalar ile vergi
indirimleri kapsamında geri ödenmemek
üzere yapılan yardımlarda G20 ülkeleri
arasında son sırada bulunuyor. Vergi ve
SGK borçlarının ötelenmesi işletmelerimiz
üzerinde can suyu etkisi yaratsa da
ülkemizde ekonomik aktivitelerde istenen
düzeye henüz ulaşabilmiş değiliz.
Reel sektörün yalnız güneşli havalarda
değil, yağmurlu havalarda finansmana
erişim şemsiyesine ihtiyacı var. Elbette
pandemi dönemindeki geniş kredi
imkanlarının sürdürülebilmesinde zorluklar
yaşanacak ancak verilen kredilerin de
ölçülebilir doğru hedelerle verilmesi;
üretimi, yatırımı, istihdamı kısacası
ekonomiyi teşvik etmesi gerekiyor.
Alınan kararların sahaya etkin bir şekilde
yansıması pandemi döneminde ekonomik
alanda ülkemizin bağışıklık sistemini
güçlendirecek.

“İşletmeler henüz yeni
normale geçemedi.
Birinci dalganın ikinci
piki ve ikinci dalga
beklentisinin yarattığı
belirsizlik, işletmelerin
kriz ve toparlanma
evreleri arasında 2020
yılı sonuna kadar
gel-git yaşamasına
neden olacak gibi
görünüyor. ”

Dijitalleşme sizin son yıllarda ağırlıklı
olarak projelerinizde yer alıyordu ve bu
konuda ülke genelinde ciddi çalışmalar
yaptınız. Bugün ise en küçük irmadan
devletlerin üst kademesine kadar herkesin
gündeminde dijitalleşme var. İş yapış
şekilleri yeniden şekilleniyor. Bu dönüşüm
sizce geçici mi ve gelecek dönem için
öngörünüz nedir?
Dijitalleşme bir lüks değil, zorunluluk.
Günümüzde teknolojinin yarattığı hız
ve verimlilik, ülkelerin sürdürülebilir
kalkınması ve rekabetçiliğinin dinamosu.
Dijitalleşmeye bir zihniyet değişimi olarak
bakmak, dijital dönüşümü proje olarak
değil geleceğe uzanan bir yolculuk olarak
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“Dijitalleşmeye bir
zihniyet değişimi
olarak bakmak, dijital
dönüşümü proje olarak
değil geleceğe uzanan
bir yolculuk olarak
karşılamak gerektiğini
düşünüyorum. Değişim
kaçınılmaz; kendini
dönüştüren ve hızlı
aksiyon alanlar, bu
süreci daha az hasarla
atlatacak.”
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karşılamak gerektiğini düşünüyorum.
Değişim kaçınılmaz; kendini dönüştüren
ve hızlı aksiyon alanlar, bu süreci daha az
hasarla atlatacak. Geçmişin alışkanlıkları
ile hareket edenler ise gerilerde kalacak.
Her tercih geleceğimizi belirleyecek.
Artık dijitalleşmeye, kâğıt üstünde
yaptığımız işlemlerin bilgisayar aracılığıyla
yapılması olarak değil, toplumsal ve
kültürel zihin değişimi olarak bakmamız
gerekiyor. Bu durum sadece küçük
işletmeler için değil, tüm işletmeler,
STK’lar ve hatta ülkeler için geçerli. Biz
TÜRKONFED olarak, özellikle son üç yıldır
süreçlerimizi dijitalleştirdiğimiz için bu
sürece hızlı uyum sağladık. Ülkemizin
her tarafında gerçekleştirdiğimiz Dijital
Anadolu projemizi ve Dijital Dönüşüm
Merkezi’mizi çevrim içi olarak ülkemizdeki
KOBİ’lerin ücretsiz hizmetine açtık.
KOBİ’lerin kapasitelerini geliştirdiğimiz
“İşimi Yönetebiliyorum” projemizi de
çevrim içi ortama taşıdık. Bunun yanında,
TÜRKONFED Ortak Akıl Platformu olarak
siyasi parti liderlerinden yerel yönetimlere,
STK’lardan iş dünyasına kadar bu süreçte
çözümün parçası olan her renk, her ses ve
her düşünce ile bir araya geldik, gelmeye
de devam ediyoruz.
Bir yandan ABD-Çin ticaret savaşı ve
Çin’in kaybettiği güven başta olmak üzere
tedarikçi ağının yeniden şekilleneceğine
dair beklentiler, diğer yandan Türkiye’nin
Akdeniz’de Batı ile çatışması ve TL’nin
geldiği seviye. Türkiye küresel ticarette
oluşacak bir fırsata ne kadar hazır?
Pandemi; dünya ekonomilerine,
tedarik zincirini tek bir ülkeden ya da
tek bir kaynaktan elde ederse sıkıntıya
düşeceğini göstermiş oldu. Şu anda
Almanya’nın doğusu ile Çin’in batısı
arasında Türkiye ile üretim anlamında
ve tedarik anlamında baş edebilecek
bir ülke yok. Yeter ki bunun için doğru
stratejiler ortaya koyalım. Üretmeden
bu krizden çıkış yolumuz maalesef yok.
Pandemi dahil tüm krizlere karşı en
etkili aşı üretim ekonomisidir. Markalı,
yüksek katma değerli ihracatı odağına
alan sanayi odaklı bir ekonomik modelin
oluşturulması gerektiğini her fırsatta dile
getiriyoruz. Kapsayıcı İşbirliği süreçleri
ile doğru politikalar, hızlı ve etkin bir
şekilde alındığı takdirde salgın sonrasında
ekonomik alanda bir fırsat penceresi
yaratabilir ve üretim üssü olabiliriz.

Diğer taratan ülkemizin sadece Doğu
Akdeniz değil Suriye ve Irak'da yaşadığı
jeopolitik riskler, kredi derecelendirme
kuruluşlarının raporlarına da yansıyor.
Öncelikle diplomasi kanallarının sonuna
kadar kullanılması gerekiyor. Kendi politika
alanımıza ne kadar çok dost ve müttefik
katabilirsek, haklılığımızı da o kadar kolay
anlatacağımızı düşünüyorum. Kriz, afet
ve dış politikada yaşanan gerilimlerin
tüm ülkelerin ekonomileri üzerinde etkisi
büyük. Zira uzun süren gerilimler sadece
ekonomiyi değil sosyal ve toplumsal
psikolojiyi de etkileyecek travmalara
yol açıyor. Kısacası sürekli bir gerginlik
uluslararası alanda hiç kimseye avantaj
sağlamaz.
Karadeniz’de bulunan doğal gaz kaynağı
gibi Türkiye’nin kendi enerjisini üretme
noktasında çeşitli çalışmaları olsa da hala
dışa en büyük bağımlılık enerjide. Dışa
bağımlı olduğumuz bir alan ise ham madde
ve ara maddeler. Dövizin geldiği seviyeler
üretim sanayimiz ve küresel ticarette
rekabetçiliğimiz için nasıl bir mesaj veriyor?
Günümüzde enerji sadece ekonomik
değil dış politikada da önemli bir güç.
Enerji kaynaklarına sahip olan, bu
kaynakları sanayisi ile sürdürülebilir
bir ekonominin gereklerine göre doğru
planlayan ve kullanan ülkelerin gelişmişlik
seviyelerinin arttığı görülüyor. Tek
başına enerji kaynağına sahip olmak
da yeterli değil. Aynı zamanda güçlü bir
sanayi altyapınızın da olması gerekiyor
ki, ülkemizin bu anlamda potansiyeli
yüksek. Karadeniz’de bulunan 320
milyar metreküp doğal gaz rezervi bu
anlamda ülkemiz için çok önemli bir
fırsat. Bunun gerek aynı bölgede gerekse
farklı bölgelerde devamının gelmesini
umuyoruz.
Bilindiği üzere sanayi, doğal gazdan
çevrim içi santrallerle elektrik üretiyor.
Doğal gaz çok önemli bir girdi kaynağı,
maliyeti çok yüksek. Enerji başlı başına
sanayimizin üzerindeki en önemli maliyet
kalemini oluşturuyor ve Türk sanayicisi
enerjiyi rekabet ettiği ülkelere göre
daha dezavantajlı fiyatlarla kullanıyor.
Üstelik enerjinin kalitesinde de bölgesel
olarak sıkıntılar yaşanıyor. Dolayısıyla
gazın yatırım maliyeti, çıkartılma süresi,
ekonomiye kazandırılması gibi aşamalar
doğru bir stratejiyle planlanırsa sanayiye ve
ekonomiye olumlu yansımaları olacaktır.

Her şeyden önce umarım bulunan gaz,
ülkemizin enerji ithal ettiği ülkelerle yaptığı
anlaşmalarda maliyetlerin ucuzlaması
yönünde bir etki yaratır.
Bunun yanı sıra, kurlardaki artıştan
en çok etkilenen kesimlerden biri de
sanayiciler. Aslında iş dünyası toparlanma
sürecinde yeni ürün ve hizmetlere
odaklanacak önemli yatırım kararları
almaya başlamıştı. Ancak kurdaki artışın
bu yatırım kararlarında temkinli bir ruh hali
devreye aldığını gözlemliyoruz. Özellikle
doğal gaz ve petrol fiyatlarındaki artış,
üretim maliyetlerini artırıyor. Yaşanan
artış, gelirleri TL ve yükümlülükleri döviz
olan reel sektörde fazlasıyla hissedilecek.
Finansmana erişim sıkıntısı ve finansal
tablolarında kötüleşme özellikle ihracat
yapmayan ve iç pazara ithal girdi
kullanarak üretim yapan firmalar için söz
konusu olabilir.
Ve elbette hayatın özü kimya sektörü. Bu
dönemde temizlik ve hijyen alışkanlıkları
üzerinde önemli değişimler yarattı.
E-ihracat ve e-ticaret kapasitelerini öne
çıkardı. Bu sebeple sektörlerimizin dijital
teknolojiler ile entegrasyonunu sağlamak
çok önemli. Bununla birlikte sürdürülebilir
kalkınma için özellikle afet, iklim ve çevre
konularında etkin politikaların devreye
alınması, risklere karşı dayanıklılığımızı
artıracaktır.
KİPLAS özelinde bir sorumuz olacak. Türkiye
sanayisi ve sektörler için kimya sanayisinin
pozisyonunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Pandemide önemli bir rol oynayan ve
ağırlıklı olarak KOBİ’lerden oluşan sektörün
yetkinliğini nasıl buluyorsunuz?
Kimya hayat demektir ve kimya sektörü bu
hayatın devamlılığında çok önemli bir role
sahip. Kimya her zaman ülkemizin önde
gelen, ekonomimize ve istihdama değer
katan sektörlerinden biri oldu. Pandemi
döneminde de kimya sektörünün ne denli
önemli olduğu bir kez daha anlaşıldı. Kimya
sektöründe faaliyet gösteren üyelerimiz
bu dönemde maske, hijyen malzemeleri
ve sağlık gereçleri üretimine başlayarak,
hem toplumun çok önemli bir ihtiyacının
karşılanmasına katkı sağladı hem de ‘doğru
zamanda doğru karar’ alarak zorlu süreci
kısmen daha rahat atlattı. Türkiye Kimya
Sanayicileri Derneği de Sektörel Dernekler
Federasyonu (SEDEFED) üzerinden bir
TÜRKONFED üyesi. Kimya sektörünün
önemli aktörleri olan bu kuruluşlarımız,

pandemi döneminde de ekonomimize
ve ülkemize katma değer yaratmak için
çalıştı. Ancak ülkemizin en çok ihracat
gerçekleştiren ikinci sektörü olan kimya
sektörünün rekabetçi ve sürdürülebilir
yapısını koruması bu dönemde finansal
desteklerle mümkün olacak. Özellikle
sektörde faaliyet gösteren küçük
işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerine
katkı sunulması, stratejik öneme sahip
olan sektörün gücünü artıracak ve katma
değerli üretim kapasitesinin artırılmasını
sağlayacak.

“KÜRESEL SORUNLAR ANCAK KÜRESEL
İŞBİRLİKLERİ İLE ÇÖZÜLEBİLİR”
Unutmamamız gerekir ki,
dünyanın hazırlıksız yakalandığı
pandemi, her şeyden önce sağlık
temelli insani bir kriz. İnsan
hayatının söz konusu olduğu
böylesi olağanüstü dönemlerde
kutuplaşan ve ayrışan söylemler
yerine konuşmanın, uzlaşmanın ve
sorunun değil çözümün bir parçası
olarak ortak akılda buluşmanın
önemli olduğunu düşünüyoruz.
Yani merkezi hükümet ve
yerel yönetimler, STK’lar ve iş
dünyasındaki insanların sorunlara
birlikte çözüm bulması gerekiyor.

Aynı zamanda bu salgın yerel ya
da lokal bir sorun değil, küresel
bir sorun. Küresel sorunlar ancak
küresel iş birlikleri ile çözülebilir.
Üretim, sanayi ve istihdam
odaklanılması gereken öncelikli
alanlarımız. Tarım, turizm, gıda,
tekstil, otomotiv, lojistik, kimya ve
imalat sanayisinin önümüzdeki
dönemde odaklanılması gerektiğini
düşünüyorum. Özellikle gıda
güvenliğine yönelik tarım sektörü
ile sağlık, biyo-teknoloji, ilaç sanayi
ile lojistik sektörlerinin öneminin
artacağı yeni dönemi planlıyoruz.
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ÜLKE KÜNYESİ

ALMANYA’NIN KİMYA ENDÜSTRİSİ AVRUPA’NIN
EN ÖNEMLİ OYUNCULARINDAN BİRİ
Çin ve ABD’nin arkasından dünyanın en büyük ilk üç ihracatçısı
arasında yer alan Almanya, 2020’nin ilk yarısında pandemiye rağmen
kimyevi ürün ihracatında da başarılı bir graik çizdi. Almanya, ilk
yarıda yaptığı 448,7 milyar dolarlık ihracat ile Hollanda’nın hemen
arkasında yer alarak ikinci sıraya yerleşti.
vrupa Birliği’nin siyasi ve
ekonomik açıdan bakıldığında
en etkili üyesi olan Almanya,
dünyada da söz sahibi ülke
konumunda olmayı sürdürüyor. Doğu ve Batı
Almanya’nın birleşmesinden beri yükselişini
sürdüren Almanya bugün dünyanın en
büyük dördüncü Avrupa’nın ise en sağlam
ekonomisine sahip.
TÜİK verilerine göre Almanya, 2019
yılında 35 milyar 897 milyon dolar hacimle
ülkemizin en büyük ticaret ortağı oldu.
Ayrıca Merkez Bankası’nın verilerine göre
2002-2019 döneminde ülkemize 9 milyar
905 milyon dolar uluslararası doğrudan
yatırım yapan Almanya, Türkiye’de kurulmuş
yabancı sermayeli firma sayısı bakımından
ilk sırada yer alıyor.
Çin ve ABD’nin arkasından dünyanın en
büyük ilk üç ihracatçısı arasında yer alan
Almanya, 2020’nin ilk yarısında pandemiye
rağmen kimyevi ürün ihracatında da başarılı
bir grafik çizdi. Almanya, ilk yarıda yaptığı
448,7 milyar dolarlık ihracat ile Hollanda’nın
hemen arkasında yer alarak ikinci sıraya
yerleşti. Son yıllarda kimya sektöründe

A
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Ar-Ge faaliyetlerine de ağırlık veren Almanya,
kimya ve ilaç sektöründe dünyadaki en iyi ArGe konumlarından biri olmayı hedeliyor.
AR-GE HARCAMALARI 11 MİLYAR
AVRO’YU AŞIYOR
Almanya, küresel kimya endüstrisi ihracat
pazarında en güçlü oyunculardan biri
olarak Avrupa ihracat pazarının yüzde 70’ini
oluşturuyor. Dünyaca ünlü Ar-Ge enstitüleri
ve güvenilir tedarik zincirlerinin desteklediği
Almanya, yatırımcılara Avrupa’nın en
büyük ekonomisinde ürün geliştirme fırsatı
sunması sayesinde her zaman tercih sebebi.
Ayrıca kimya sektöründeki ihracat, yatırım,
satış ve Ar-Ge harcamaları çerçevesinde
Avrupa ülkeleri arasında birinci konumda yer
alan Almanya, liderliğini korumak için gerekli
tüm altyapı, araştırma merkezleri ve vasılı iş
gücüne sürekli olarak yatırım yapıyor.
Alman kimya şirketlerinin yüzde 60’ından
fazlası araştırma faaliyetlerine ağırlık
vererek, bu alanda çalışmalar yapıyor.
Almanya’nın üçüncü büyük endüstri kolu
olan kimya ve ilaç endüstrisi alanındaki
Ar-Ge harcamaları her yıl 11 milyar Avro’yu

aşıyor. Araştırma kurumlarının yanı
sıra endüstri ve hizmetlerle olan güçlü
bağlantılar, Alman kimya endüstrisi için
stratejik bir avantaj olarak öne çıkıyor.
Endüstri ve akademi arasındaki işbirliğini
çok iyi bir bağlamda kuran Almanya’da
kimya şirketlerinin üçte biri araştırma
projelerinde akademi ile işbirliği yapıyor.
Almanya, Ar-Ge yatırımlarının dünya çapında
başarı yakalayan ürünlere önemli bir katkı
sağladığını da savunuyor. Bu nedenle Alman
kimya endüstrisi rekabet üstünlüğünü
artırmak adına 2050 yılına kadar araştırma
yatırımlarını artırma hedefinde.
KİMYA PARKLARI İLE FARK YARATIYOR
Almanya’nın 1990’lı yılların başında
geliştirdiği kimya parkları başarılı bir
şekilde ilerleme kaydetmeye devam ediyor.
Profesyonelce yönetilen kimya ve ilaç
sitemi olan kimya parkları ile Almanya,
yatırımcılara son teknoloji ürünlerden
oluşan geniş bir hizmet yelpazesi sunuyor.
Avrupa’nın merkezinde bulunan Alman
kimya parkları, ticari yatırımlar ile kimya
fabrikalara sunduğu iyi koşullar, gelişmiş
altyapısı ve Avrupa boru hattına entegre bir
sistem üzerinde olmalarıyla yatırımcılara
büyük avantaj sağlıyor. Olağanüstü bir
araştırma ve geliştirme ortamı, yüksek
nitelikli personelleri ile Alman kimya
parklarında yatırımcılar, gelişmiş kimyasal
altyapının yanı sıra yeni kimya tesisleri için

NÜFUS

82.969.000
boş alanlar bulabiliyor. 2018 yılında 40 kimya
parkında kısmen organize olmuş yaklaşık
2 bin 50 şirket 462 bin 553 kişiye istihdam
sağladığı da biliniyor.
GSYİH (MİLYAR $)

4.160,930

GSYİH BÜYÜME

-6,95

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN GSYİH ($)

47,992

MAL İTHALATI (MİLYAR $)

1,305

MAL İHRACATI (MİLYAR $)

1,601

İŞSİZLİK ORANI (%)

3,4 (2019)

İŞGÜCÜ 41,8 milyon (2019)
ENFLASYON (%)

1,9

Kaynak: [Uluslararası Para Fonu
(IMF), 2020]

Almanya, küresel kimya
endüstrisi ihracat
pazarında en güçlü
oyunculardan biri olarak
Avrupa ihracat pazarının
yüzde 70’ini oluşturuyor.

PANDEMİ EKONOMİK DARALMAYI
BERABERİNDE GETİRDİ
COVID-19’un tüm dünyada yarattığı
belirsizliklerden Almanya ekonomisi
de etkilendi. Alman hükümeti, salgının
ekonomik etkilerini azaltmak için toplam 1
trilyon 130 milyar Avro’luk bir teşvik paketi
çıkararak, katma değer vergilerini de yüzde
3 oranında azalttı. Fakat tüm önlemlere
rağmen, toplam üretim Nisan-Haziran
ayları arasında yüzde 10 oranında azaldı
ve Almanya’nın gayri safi yurt içi hasılası
2020’nin ilk çeyreğinde yüzde 2,2 daralma
yaşadı. Bu daralmayla birlikte Almanya
ekonomisi, 2009’dan beri ilk kez bir daralma
yaşamış oldu.
Pandemiden önce, 2020 yılında yüzde 1,1
oranında büyümesi öngörülen Almanya’nın,
salgınla başlayan yeni dönemde ihracatın
düşmesi ve virüsün yayılmasını önlemek
adına aldığı kararlarla birlikte hükümet,
GSYİH’nin yüzde 6,3 azalmasını bekliyor.
Almanya’da yılın ilk yarısında 9 bin 6 işletme
için ilas kararı aldı. Tüm bu olumsuz tabloya
rağmen, Alman ekonomisinin yılın üçüncü
çeyreği itibarıyla toparlanmaya başlayacağı
öngörülüyor.

ALMANYA’NIN
KİMYA ENDÜSTRİSİ

89

MILYAR DOLAR

Almanya’nın kimyevi
ürün ihracatı

57

MILYAR DOLAR

Almanya’nın kimyevi
ürün ithalatı
Kaynak: [Uluslararası Para Fonu
(IMF), 2020]

%23,4

Kimya sektörünün
ithalattaki payı
Kaynak: International Trade Centre
(ITC), Trademap, 2020 ve TİM
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İNFOGRAFİK

PANDEMİ DÖNEMİNİN LİDERİ
KİMYA SEKTÖRÜ
COVID-19 salgının küresel ticarette başlattığı daralmadan tüm sektörler gibi kimya sektörü de ister istemez
etkilendi. Ancak salgının etkilerinin yoğun olarak hissedildiği dönemde tüm dünyada medikal, hijyen ve
temizlik ürünlerine karşı oluşan yoğun talep kimya sektörünün hızlı şekilde toparlanmasını sağladı. Özellikle
dezenfektan ve kolonya ihracatında 2020 yılının ilk sekiz ayında ihracat rekoru kırıldı. Toplam tıbbi ürün
ihracatı ise yılın ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre iki katına çıkarak 385 milyon dolara ulaştı.
Pandemi öncesine kayıplarla başlayan kimya sektörü bu dönemdeki açığını; medikal, hijyen ve temizlik
ürünlerindeki başarılı ihracat rakamları ile kapatmayı sürdürüyor. Türkiye’de 27 sektöre ham madde sağlayan
kimya endüstrisinin 2020 yılındaki genel görünümü ise olumlu yönde seyrediyor.

16,5
milyar dolar

1,6
milyar dolar

Kimya sektörünün
ilk 11 aylık ihracatı

Kimya sektörünün
Kasım ayı ihracatı

Almanya

Yılın ilk 10 ayında en fazla
dezenfektan ihracatı
yapılan ülke

Yılın ilk 10 ayında
en fazla ilaç ihracatı
yapılan ülke

ABD

Ilatya

Yılın ilk 10 ayında en fazla
kolonya ihracatı yapılan
ülke

9,3
milyon dolar

294,5
milyon dolar

COVID-19 ürünlerinin
Kasım ayı ihracatı

COVID-19 ürünlerinin ilk
11 aylık ihracatı

Yılın ilk 10 ayında gerçekleşen dezenfektan ihracatı

Yılın ilk 10 ayında gerçekleşen kolonya ihracatı

Yılın ilk 10 ayında gerçekleşen sabun ihracatı

62,6 milyon dolar

23,2 milyon dolar

S. NO

Ülke

OCAK-KASIM
OCAK-KASIM
2019 DEĞER ($) 2020 DEĞER ($)

13 milyon dolar

DEĞIŞIM
DEĞER (%)

1

Hollanda

109.116.440

107.121.243

%-1,83

2

Irak

96.766.502

96.807.069

%0,04

3

Almanya

72.168.106

84.669.864

%17,32

4

ABD

41.052.462

80.872.980

%97

5

Ingiltere

48.437.956

68.570.925

%41,56

6

Italya

64.635.332

58.336.838

%-9,74

7

Romanya

38.827.227

44.944.293

%15,75

8

Israil

41.822.954

44.506.201

%6,42

9

Yunanistan

57.092.398

41.393.539

%-27,5

10

Ispanya

109.028.232

40.157.873

%-63,17

COVID-19 ürünlerinin Kasım ayındaki artışları

%14,9

%195,1

Collect blood from

Kolonya

Ilaç

70,4 milyon dolar

Yılın ilk 10 aylık döneminde gerçekleşen ilaç ihracatı
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3,5
milyon dolar

Kasım ayında en fazla kimya ihracatı yapılan ülkeler

Sektörlerin ihracat yaptıkları ülke sayılarına göre;
kimyevi maddeler sektörü, Kasım ayında 208 ülkeye
gerçekleştirdiği ihracatla birinci sırada yer aldı.

35,9
milyon dolar

5,9
milyon dolar

%15,3
Dezenfektan

%317,9

Place 2-3 drops o
sample well

Tanı kitleri
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MAKALE
MEVZUAT

PANDEMİ SÜRECİNDE DEVAMSIZLIK

KONKORDATO İFLAS DEĞİL
BORÇ ERTELEME

Çalışma hayatında, çalışanlar ve işverenlerin birbirleri üzerinde çeşitli hakları
bulunmaktadır. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde çalışma hayatında
yoğun bir şekilde yaşanan devamsızlık sorunu, işveren açısından ciddi işgücü
kayıplarına yol açtığı gibi çalışan açısından da tedirginlik ve kaygı yaratmaktadır.
elişmiş ve gelişmekte olan
cra ve İlas Kanununda (İİK) yer
ülkelerde nitelikli insana
alan fakat uygulama açısından
olan ihtiyaç ve verilen önem
çok fazla işlerlik kazanamayan
her geçen gün artmaktadır.
“Konkordato” kurumu ile
Üretimdeki verimliliğin artırılması için
ilgili maddelerde, 7101 sayılı
işe devamsızlık durumlarının minimize
“İcra ve İlas Kanunu ve Bazı Kanunlarda
edilmesi gerekmektedir. Bunun
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile
yapılması halinde işletmeler, rekabet
değişiklikler yapılmış ve İlasın Ertelenmesi
güçlerini artıracak ve varlığını devam
ile ilgili İcra ve İlas Kanununun 179/a-b-c
ettirebilecektir. Böylelikle artan ulusal
maddeleri ile Türk Ticaret Kanunu’nun 377.
ve uluslararası rekabet baskısına cevap
maddesi kaldırılarak yerine konkordato
verilebilecektir.
hükümleri düzenlenmiştir. Değişikliklerle
Bu doğrultuda işletmeler için en
ilgili 7101 sayılı kanun 15.03.2018 tarihinde
önemli rekabet unsurlarından biri,
yürürlüğe girmiştir.
çalışanların işgücü kaybının düşük
Konkordato uygulaması, İcra ve
olmasıdır. Kayıp işgücü oranlarının
İlas Kanunu’nun 285 ile 309. maddeleri
yüksek olması, işgücü maliyetlerini
aralığında düzenlenmiştir.
yükseltecektir. Özellikle Türkiye’de
Borçlarını, vadesi geldiği hâlde
genelde yüksek teknoloji ile üretim
ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe
yapılmadığı, emek yoğun çalışıldığı,
tehlikesi altında bulunan herhangi bir
inovasyonun yarattığı katma değerin
borçlu, vade verilmek veya tenzilat
yetersiz olduğu düşünüldüğünde
yapılmak suretiyle borçlarını ödeyebilmek
konunun önemi artmaktadır. İşgücü
veya muhtemel bir ilâstan kurtulmak için
kayıplarının önlenerek, verimliliğin
konkordato talep edebilir. İlâs talebinde
artırılması, kaynakların etkin
bulunabilecek her alacaklı, gerekçeli bir
kullanılması sağlanmalıdır.
dilekçeyle, borçlu hakkında konkordato
Devamsızlık nedeniyle, işletmelerde
işlemlerinin başlatılmasını isteyebilir. Yetkili
öngörülen çalışma süreleri aksarsa,
ve görevli mahkeme; ilâsa tabi olan
işgörenlerin kullandığı alet ya da
borçlu için
makineler kullanılamayacak ya da
bulunduğu mahaldeki veya merkezleri
bunların kullanılabilmesi için diğer
yurt dışında bulunan ticari işletmeler
işgörenlerin fazladan çalışması
için Türkiye’deki şubenin, birden ziyade
gerekecektir. Bu da beraberinde
şubenin bulunması halinde merkez şubenin
ilave maliyet ve diğer işgörenlerin
bulunduğu yerdeki; ilâsa tabi olmayan
memnuniyetsizliklerine sebep
borçlu için yerleşim yerindeki asliye ticaret
olmaktadır.
mahkemesidir.
Çalışma hayatında, çalışanların
Borçlu, konkordato talebine; borçlarını
ve işverenlerin birbirleri üzerinde
hangi oranda veya vadede ödeyeceğini, bu
çeşitli hakları bulunmaktadır. İçinde
kapsamda alacaklıların alacaklarından hangi
bulunduğumuz pandemi sürecinde
oranda vazgeçmiş olacaklarını, ödemelerin
çalışma hayatında yoğun bir şekilde
yapılması için mevcut mallarını satıp
yaşanan devamsızlık sorunu, işveren
satmayacağını, faaliyetine devam edebilmesi
açısından ciddi işgücü kayıplarına
ve alacaklılara ödemelerini yapabilmesi
yol açtığı gibi çalışan açısından da
için gerekli malî kaynağın sermaye artırımı
tedirginlik ve kaygı yaratmaktadır.
veya kredi temini yoluyla yahut başka bir
Çünkü işçinin elinde olmayan
yöntem kullanılarak sağlanacağını gösteren
konkordato ön projesini, malvarlığının
durumunu gösterir belgeleri; borçlu deter

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

Borçlarını, vadesi
geldiği hâlde
ödeyemeyen
veya vadesinde
ödeyememe tehlikesi
altında bulunan
herhangi bir borçlu,
vade verilmek veya
tenzilat yapılmak
suretiyle borçlarını
ödeyebilmek veya
muhtemel bir ilâstan
kurtulmak için
konkordato talep
edebilir.
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sebeplerle de olsa kanuni sınırları aşan
tutmaya mecbur kişilerden ise Türk Ticaret
devamsızlık söz konusu olduğunda bu
Kanununa göre hazırlanan son bilanço,
işveren açısından haklı fesih sebebi
gelir tablosu, nakit akım tablosu, hem
oluşturmaktadır.
işletmenin devamlılığı esasına göre hem de
Çalışanın devamsızlığı dolayısıyla
aktilerin muhtemel satış iyatları üzerinden
işverenin fesih hakkı, 4857 sayılı
hazırlanan ara bilançoları, ticari deterlerin
İş Kanunu’nun 25. maddesinde
açılış ve kapanış tasdikleri ile elektronik
düzenlenmiş olup, devamsızlık sebebine
ortamda oluşturulan deterlere ilişkin
göre farklı sonuçlara yol açmaktadır.
e-deter berat bilgilerini, malî durumunu
Pandemi nedeniyle kısa çalışma veya
açıklayıcı diğer bilgi ve belgeleri, maddi ve
ücretsiz izin uygulaması yapan işveren,
maddi olmayan duran varlıklara ait olup
işyerinde kısa çalışmayı sonlandırıp
deter değerlerini içeren listeleri, tüm alacak
normal çalışmasına geri dönüş kararı
ve borçları vadeleri ile birlikte gösteren liste
verebileceği gibi ücretsiz izne çıkardığı
ve belgeleri, alacaklıları, alacak miktarlarını
işçilerini bu iznin bitişinde tekrar işe
ve alacaklıların imtiyaz durumunu gösteren
çağırabilir. Bu durumda işe gelmek
listeyi, konkordato ön projesinde yer alan
istemeyen, ya da çalışmasına işyerine
teklife göre alacaklıların eline geçmesi
gelmeden devam etmek isteyen işçiler,
öngörülen miktar ile borçlunun ilâsı hâlinde
bunu ancak işverenden onay alarak
alacaklıların eline geçebilecek muhtemel
gerçekleştirebilirler. İşverenin onayını
miktarı karşılaştırmalı olarak gösteren
almadan, salgını sebep göstererek işe
tabloyu, sermaye Piyasası Kurulu veya Kamu
gelmemekte direnen işçiler, işverenin
Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları
çağrısına rağmen işbaşına dönmüyorsa,
Kurumunca yetkilendirilen bağımsız
bu işveren açısından haklı sebeple fesih
denetim kuruluşu tarafından hazırlanan ve
sebebi teşkil edecektir.
konkordato ön projesinde yer alan tekliin
gerçekleşmesinin kuvvetle muhtemel
4857 SAYILI İŞ KANUNUN 25/2-G
olduğunu gösteren inansal analiz raporları
MADDESİNE GÖRE;
ile dayanakları eklemelidir.
g) İşçinin işverenden izin almaksızın
Sunulan malî tabloların tarihi, başvuru
veya haklı bir sebebe dayanmaksızın
tarihinden en fazla kırk beş gün önce olabilir.
ardı ardına iki işgünü veya bir ay içinde
Konkordato talebi üzerine mahkeme,
iki defa herhangi bir tatil gününden
belirtilen belgelerin eksiksiz olarak mevcut
sonraki işgünü, yahut bir ayda üç işgünü
olduğunu tespit ettiğinde derhâl geçici
işine devam etmemesi,
mühlet kararı verir. Mahkeme, geçici mühlet
işverene derhal ve tazminatsız olarak
kararıyla birlikte konkordatonun başarıya
haklı sebeple fesih hakkı tanımaktadır.
ulaşmasının mümkün olup olmadığının
Öncelikle söz konusu maddede
yakından incelenmesi amacıyla bir geçici
bulunan “bir ay” ifadesinin bir takvim
konkordato komiseri görevlendirir.
ayını değil “işçinin ilk devamsızlığından
itibaren geçecek bir ayı” ifade ettiği
Komiserin
Görevleri Şunlardır:
bilinmeli ve hesaplama buna göre
Konkordato projesinin tamamlanmasına
yapılmalıdır. Aksi halde yapılacak fesih;
katkıda bulunmak, borçlunun faaliyetlerine
süre koşulunu sağlamayacağından haklı
nezaret etmek, kanunda verilen
bir fesih olarak değerlendirilemeyecektir.
görevleri yapmak, mahkemenin istediği
Kanun maddesinde de belirtildiği
konularda ve uygun göreceği sürelerde
üzere, devamsızlığın işverenden
ara raporlar sunmak, alacaklılar kurulunu
konkordatonun seyri hakkında düzenli
aralıklarla bilgilendirmek, talepte bulunan

izin almadan, haklı bir sebebe
dayanmaksızın gerçekleşmesi
gerekmektedir. “Salgın” bu noktada
ülkemiz için haklı bir neden olarak
görülmemektedir. Fakat işyerinde
salgın hastalığa yakalanmış kişiler
varsa ve bu kişiler işçiyle temas
halinde çalışmaya devam ediyorsa, İş
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 13.
maddesindeki koşulların varlığı halinde
işçi, çalışmaktan kaçınma hakkını
kullanabilir.
Uygulamada işverenler tarafından
sıklıkla yapılan hatalardan biri de
kanun maddesindeki sürelere göre
işe gelmeyen bir işçinin, ortada haklı
bir neden bulunup bulunmadığına
bakılmaksızın iş sözleşmesinin
doğrudan feshedilmesidir. Oysaki;
kanun maddesindeki “devamsızlık”
ile ifade etmek istenen durum, işçinin
işe gelmemesinin haklı bir nedene
doğmayacaktır.
dayanmamasıdır. İşçinin sağlık
25. maddenin 2/g bendindeki
raporunun bulunması, birinci dereceden
devamsızlık, kanunda ahlak ve iyi
yakın akrabasının vefatı, tanıklık için
niyete uymayan haller kapsamında
mahkemeye davet edilmiş olması
düzenlenmiş olduğundan, bu sebeple
gibi haklı bir gerekçesi bulunması
yapılacak bir fesih işlemi, fesih
halinde, işçinin mazeretsiz devamsızlık
mümkün olduğunun anlaşılması hâlinde
diğer alacaklılara konkordatonun seyri ve
yasağı kapsamında olmadığından,
yaptığı söylenemeyecektir. Başka
borçluya bir yıllık kesin mühlet verilir.
borçlunun güncel malî durumu hakkında
pandemi süresinde de fesih işlemi
bir anlatımla; işçinin işe gelmemesi
Mahkemece, kesin mühlet kararıyla beraber
bilgi vermek, mahkeme tarafından verilen
gerçekleştirilebilir.
her koşulda devamsızlık olarak
veya kesin mühlet içinde uygun görülecek
diğer görevleri yerine getirmek.
Devamsızlık durumunda, işyerinde
değerlendirilmemelidir.
bir zamanda; yedi alacaklıyı geçmemek,
Geçici mühlet üç aydır. Mahkeme bu üç
Konkordato talebi
fesih yetkisi olan kişi tarafından
İşçinin işe gelmemesi durumunda
herhangi bir ücret takdir edilmemek ve tek
aylık süre dolmadan borçlunun veya geçici
İşverenin
onayını
üzerine
mahkeme,
öğrenildikten sonraki 6 işgünü içinde
öncelikle gelmediği her bir işgünü için
sayıda olmak kaydıyla ayrıca bir alacaklılar
komiserin yapacağı talep üzerine geçici
fesih işlemi gerçekleştirilmelidir. Bu
en az iki şahit huzurunda ayrı tutanak
almadan,
salgını
belirtilen
belgelerin
kurulu oluşturulabilir. Alacaklılar kurulu
mühleti en fazla iki ay daha uzatabilir,
süre geçirilmişse, işverenin tazminatsız
tutulmalıdır. Bu hususa dair, kanun
eksiksiz olarak
sebep göstererek
işe
her ay en az bir kere toplanır ve hazır
Geçici mühletin toplam süresi beş ayı
derhal fesih hakkı ortadan kalkar.
maddesinde böyle bir zorunluluktan
mevcut
olduğunu
bulunanların oy çokluğuyla karar alır. Komiser gelmemekte
geçemez. Geçici mühlet talebinin kabulü,
direnen
Ciddi maliyetlere yol açan işe
bahsedilmemiş ise de iş mahkemeleri
bu toplantıda hazır bulunarak alınan kararları
geçici komiser görevlendirilmesi, geçici
tespit
ettiğinde
devamsızlık, başlangıçta sadece
işçiler,
işverenin
ve Yargıtay işverenin ispat yükü
toplantıya katılanların imzasını almak
mühletin uzatılması ve tedbirlere ilişkin
derhâl
geçici
çalışanları ve işletme yönetimlerini
doğrultusunda bu koşulu aramaktadır.
çağrısına rağmen
suretiyle tutanağa bağlar.
kararlara karşı kanun yoluna başvurulamaz.
mühlet kararı
ilgilendiren bir sorunmuş gibi görünse
Tutanakların düzenlenmesinin
Mahkemece geçici mühlet kararı, ticaret sicili
Güçlük arz eden özel durumlarda kesin
işbaşına dönmüyorsa
de ülkelerin ekonomisi üzerindeki
akabinde yukarıda da açıklandığı üzere,
verir. Mahkeme,
gazetesinde ve Basın-İlan Kurumunun resmî
mühlet, komiserin bu durumu açıklayan
bu, işveren
açısından
etkileri hiç küçümsenmeyecek
işçinin işe gelmeme halinin kanun
geçici
mühlet
ilân portalında ilân olunur ve derhâl tapu
gerekçeli raporu ve talebi üzerine mahkemece
boyutlardadır.
maddesi uyarınca devamsızlık olarak
haklı sebeple
fesih
müdürlüğüne, ticaret sicili müdürlüğüne,
altı aya kadar uzatılabilir. Borçlu da uzatma
kararıyla
birlikte
İşyerlerinde işe devamsızlığı
değerlendirilip değerlendirilemeyeceği
vergi dairesine, gümrük ve posta idarelerine,
talebinde bulunabilir; bu takdirde komiserin sebebi teşkil
edecektir.
konkordatonun
sıfıra indirmek mümkün değildir.
araştırılmalıdır. Bu araştırma;
Türkiye Bankalar Birliğine, Türkiye Katılım
de görüşü alınır. Her iki hâlde de uzatma
başarıya ulaşmasının
Ancak işyerlerinde alınacak birtakım
işveren tarafından işçiye ihtarname
Bankaları Birliğine, mahallî ticaret odalarına,
talebi kesin mühletin sonra ermesinden önce
tedbirler ile azaltılması mümkün
gönderilmesi suretiyle işe gelmeme
mümkün olup
sanayi odalarına, taşınır kıymet borsalarına,
yapılır ve uzatma kararı vermeden önce,
olabilir. Devamsızlıkların insan
sebebini belgelendirmesi ve sunması
olmadığının
Sermaye Piyasası Kuruluna ve diğer gerekli
varsa alacaklılar kurulunun da görüşü alınır.
kaynakları yönetimi tarafından
için makul bir süre verilmesi yöntemi
yerlere bildirilir. İlanda ayrıca alacaklıların,
yakından incelenmesi
Konkordato talebi ile amaçlanan iyileşmenin,
organizasyonel açıdan periyodik
ile gerçekleştirilebilir. Süre sonunda
ilândan itibaren yedi günlük kesin süre içinde kesin mühletin sona ermesinden önce
amacıyla bir geçici
olarak değerlendirilmesi ve mazeretsiz
herhangi bir haklı gerekçe bildirmeyen
dilekçeyle itiraz ederek konkordato mühleti
gerçekleştiğinin komiserin yazılı raporuyla
konkordato komiseri
devamsızlıklar halinde yukarıda
işçinin, iş akdi feshedilebilecektir.
verilmesini gerektiren bir hâl bulunmadığını
mahkemeye bildirilmesi üzerine mahkemece
görevlendirir.
detaylarını açıkladığımız hukuki
Böylece işveren tarafından usulüne
delilleriyle birlikte ileri sürebilecekleri ve
resen, kesin mühletin kaldırılarak konkordato
süreçlerin uygulanması ileride bu tür
uygun, haklı bir fesih gerçekleştirilmiş
bu çerçevede mahkemeden konkordato
talebinin reddine karar verilir.
sorunların giderilmesinde etkili bir
olacağından feshe bağlı olarak işçinin
talebinin reddini isteyebilecekleri belirtilir.
Ilâsa tabi borçlu bakımından, kesin
yöntem olarak kullanılabilecektir.
kıdem ve ihbar tazminatı hakkı
mühletin verilmesinden sonra;
Mahkeme, kesin mühlet hakkındaki
malvarlığının korunması için ilâsın açılması
kararını geçici mühlet içinde verir.
gerekiyorsa, konkordatonun başarıya
Konkordatonun başarıya ulaşmasının
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ANALİZ

TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN KİMYEVİ ÜRÜNLERİN
KÜRESEL PAZARDAKİ PERFORMANSI
Sürekli gelişim ve hep ilerlemeye dönük vizyonuyla her geçen gün ihracatını yükselten
ve yeni pazarlara ulaşan Türkiye, uyguladığı doğru strateji ile yıllar içinde uluslararası
piyasadaki rekabet gücünü de artırdı. 2019 yılında 20,6 milyar dolar ile yılın en çok
ihracat gerçekleştiren sektörleri arasında ikinci sıraya yerleşen kimya sektörü, yüzde
18,6’lık değişim ile de ihracatını en çok artıran ilk üç sektör arasına girdi.

Sektörde faaliyet gösteren imalatçılar
çoğunlukla petrokimya, ara mamul
niteliğinde boya, sentetik elyaf, gübre, soda
gibi mamuller üretiyor. Üretimin bir diğer
kanadında ise deterjan ve kozmetik ürün
imalatı öne çıkıyor. 2019 yılında 20,6 milyar
dolar ile yılın en çok ihracat gerçekleştiren
sektörleri arasında ikinci sıraya yerleşen
kimya sektörü, yüzde 18,6’lık değişim ile
ihracatını en çok artıran ilk üç sektör arasına
girdi.
KİMYA SEKTÖRÜNÜN KÜRESEL PAZARDAKİ
REKABET GÜCÜ ARTIYOR
Türkiye ihracat konusunda pazarlarını
her geçen gün genişleten ve dünya ile
rekabet edebilen bir hale gelmesine
rağmen hâlâ dünyaya satamadığı
ürünleri bulunuyor. Türkiye İhracatçılar
Meclisi (TİM) tarafından yayınlanan ‘TİM
RCA 2020 Raporu’na göre, Türkiye’nin
dünyada ihracata konu olan 5 bin 660
ürünü içerisinde halihazırda dünyaya
hiç satmadığı 931 ürünü var. Bu sebeple
ortaya Türkiye’nin küresel pazarda hitap
edebileceği mevcut ürün sayısının 4 bin
729 olduğu sonucu çıkıyor.
TİM İhracat 2019 Raporu'nda; Türkiye’nin
açıklanmış göreceli üstünlüğe sahip
olduğu sektörlerin zaman içerisinde RCA
değerlerinde değişim olduğu görülüyor.
Türk ihracatçısı ise özellikle katma değeri
daha yüksek olan ara mallara ve sermaye
mallarına doğru rekabet gücünü artırarak,
ham madde yerine endüstriyel ürünlerin
ihracatına yoğunlaşıyor. Türk ürünlerinin

ürkiye, uyguladığı doğru strateji
ile yıllar içinde uluslararası
piyasadaki rekabet gücünü artıran
bir ülke oldu. Sürekli gelişim ve
hep ilerlemeye dönük vizyonuyla hem
ihracat tutarını yükselten hem de yeni
pazarlara ulaşan Türkiye, pazar çeşitliliğini
de genişleterek büyümesini sürdürüyor.
Türkiye’nin, dünyada böylesine güçlü bir
konuma gelmiş olmasında başı çeken
sektörler arasında önemli bir yüzde ile
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kimya endüstrisi bulunuyor. Çok geniş bir
ürün yelpazesi bulunan kimya endüstrisi,
sanayiye ham madde ve ara ürün temin
etmesiyle yalnızca kimya sektörünün
değil, diğer sektörlerin gelişmesinde de rol
oynayan önemli bir iş kolu.
Rafine edilmiş petrol ürünleri, kimyasal
ürün imalatı, temel eczacılık ürünlerinin
ve eczacılık malzemelerin imalatı ile
kauçuk ve plastik ürün imalatı Türk kimya
endüstrisinin temel taşlarını oluşturuyor.
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Toplam

Mineral Yakıtlar/Yağlar
İnorganik Kimyasal
Organik Kimyasallar
Eczacılık Ürünleri
Gübreler
Boya, Macun, Vernik
Parfümeri, Kozmetik
Sabunlar
Albüminoid Madde
Barut, Patlayıcı Madde
Fotoğrafçılık, Sinemacılık Eşyası
Muhtelif Kimyasallar
Plastik Ve Plastikten Mamul Eşya
Kauçuk Ve Kauçuktan Eşya

sektörel kıvrımlarına bakıldığında gıda
ürünleri, deri ve deri mamulleri, tekstil ve
giyim, mineraller ve sebze sektörlerinin
rekabet gücü zaman içerisinde azalırken;
kimyasallar, ayakkabı, yakıtlar, makine,
elektrikli makine ve cihazlar, madenler,
taşımacılık, plastik veya kauçuk
sektörlerinin ise rekabet gücünün zaman
içerisinde arttığı görülüyor.
2019 yılı itibarıyla küresel pazarda kimya
sektörü ihracatının en büyük payını yüzde
42,6 ile mineral yakıt ve yağlar oluştururken,
bu alt sektörü yüzde 14,5 ile ilaç sektörü ve
yüzde 14,3 ile plastik sektörü izliyor. Türk
kimya endüstrisi ise 2019 yılında 197 ülkeye
20,6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.
Sektörün aynı dönemdeki ithalatı ise 32
milyar dolar olarak kaydedildi. International
Trade Centre (ITC) ve TÜİK’ten elde edilen
verilere göre, Türkiye’nin en çok ithalat
yaptığı ürünler listesinde, ilk 15 ürün
arasında ikinci sırayı ham petrol (petrol
yağları ve bitümenli minerallerden elde
edilen yağlar) alıyor.
Türkiye’nin en çok ihracatını yaptığı
ürünlerin sıralamasında gelecek dönemde
bir değişiklik olacağı düşünülüyor. TİM RCA
2020 Raporu’na göre, 2019 yılında yedinci
sırada yer alan mineral yakıtlar ve mineral
yağlar grubu 2023’te dördüncü sıraya
yerleşecek. Listede dokuzuncu sırada olan
plastik ve mamullerinin ise 2023 yılında
sekizinci sıraya yükselmesi bekleniyor.
2019 yılında ihracat sırası 24 olan eczacılık
ürünlerinin ise 2023 yılında 19’uncu sıraya
yükseleceği öngörülüyor.

DÜNYANIN 18. BÜYÜK
EKONOMİSİ OLAN TÜRKİYE,
DÜNYADA ÜRETİMDEN
SATIŞLARDA;
Kişisel bakım ürünlerinde

17.

İnorganik endüstriyel
kimyasallarda

19.

Polimerlerde

21.

Özel kimyasallarda

22.

İlaçlarda

27.

Petrokimyasallarda

44.

sıradadır.
Kaynak: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
2020 Yılı Kimya Sektör Raporu

2017

2018

2019

18/19 Değişim (%)

2019 Pay (%)

3.963.178
1.316.750
657.361
875.310
163.173
689.309
762.425
779.818
196.389
24.543
13.682
576.320
5.474.292
1.332.047
16.824.597

4.017.612
1.847.525
632.111
1.172.518
251.400
792.323
782.920
803.846
191.862
18.570
11.510
685.960
6.042.982
1.434.664
18.685.803

6.885.147
1.822.636
584.064
1.303.990
135.697
843.942
829.406
829.595
217.120
21.065
13.414
750.443
6.287.017
1.312.833
21.836.369

71,4
-1,3
-7,6
11,2
-46,0
6,5
5,9
3,2
13,2
13,4
16,5
9,4
4,0
-8,5
16,9

31,5
8,3
2,7
6,0
0,6
3,9
3,8
3,8
1,0
0,1
0,1
3,4
28,8
6,0
100,0

Kaynak: "T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Kimya Ürünleri
ve Özel İhracat Daire Başkanlığı, Kimya Sektörü Raporu,
(Ankara: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, 2020)

Kimya Sektörü İhracatı (Bin ABD $)
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ORTAK PAYLAŞIM FORUMU 2020 GERÇEKLEŞTİ
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından çalışma
hayatındaki tüm paydaşları bir araya getiren Ortak Paylaşım Forumu
2020, “Birlikte Mümkün Türkiye” sloganıyla online olarak gerçekleşti.

ürkiye İşveren Sendikaları
Konfederasyonu (TİSK)
tarafından çalışma hayatındaki
tüm paydaşları bir araya
getiren Ortak Paylaşım Forumu 2020,
“Birlikte Mümkün Türkiye” sloganıyla
15-16 Ekim 2020 tarihlerinde online
olarak gerçekleşti. “İşimizin Yarını”nın
odağa alındığı foruma; Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt
Selçuk, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol,
Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE)
Başkanı ve KİPLAS Yönetim Kurulu
Başkan Vekili Erol Kiresepi, TÜRK-İŞ Genel
Başkanı Ergün Atalay ve HAK-İŞ Genel
Başkanı Mahmut Arslan ve pek çok değerli
isim katıldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat
Oktay’ın video mesajıyla katıldığı
forumun açılış konuşmalarını; Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra
Zümrüt Selçuk, TİSK Başkanı Özgür Burak
Akkol, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün
Atalay ve HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut
Arslan yaptı. Kendi gündemlerinde
de esnek çalışma modelleri olduğunu

T
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belirten Bakan Selçuk, “Salgının belki
de tek olumlu tarafı sayısal dönüşümü
hızlandırması oldu. Salgın, çalışma
modellerinin değişmesi gerektiğini ortaya
koydu ve esnekleşmeyi öne çıkardı.
Bizde şimdi yeni düzenlemeler yapmak
istiyoruz. Evden ve uzaktan çalışma gibi
yeni unsurlara altyapımız uygun değil.
Bunun iyileştirilmesi için sendikalarımızla
birlikte çalışmamız gerekiyor” dedi.
TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol
ise salgın sonrasında Türkiye’nin,
tedarik zincirlerinde öne çıkması için
büyük bir fırsatı bulunduğunu ve
salgında örgütlü işverenlerin işçileri
korumak yönünde başarılı programlar
uyguladığını söyleyerek, ücret desteği
gibi uygulamalarla 5 milyar TL’lik katkının
verildiğini, istihdamın da korunduğunu
söyledi. Akkol, ev hizmetleriyle
birlikte kadın emeğinin, dünyadaki
toplam çalışma saatinin üçte ikisini
oluşturduğunu fakat toplam gelirdeki
kadın payının yüzde 10 olduğunu, Türkiye
ve dünyada kadınların daha fazla çalışma
hayatına katılması gerektiğini anlattı.
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay,
salgın döneminde dijitalleşmenin
öneminin ortaya çıktığını ve buna
ayak uydurulması gerektiğinin altını
çizerek işyerleri ve işçiler açısından
örgütlenmenin, sendikalaşmanın önemli
olduğunu ifade etti. Atalay, pandeminin
olumsuz etkilerinden örgütlü işyerlerinin
daha az etkilendiğini vurguladı. Hak-İş
Başkanı Mahmut Aslan ise, tüm dünyada
ve ülkemizde mesleklerin, ofislerin
ve çalışma mekanlarının değiştiğini,
“İşimizin Yarını”na bakarken küreselleşme
ve dijitalleşmeyi insan odaklı görmek
gerektiğini söyledi. “Salgın sürecinde
dijitalleşmeyi hızla tanımış olduk. Bu
vesileyle belirtmek isterim ki; biz de Hakİş olarak dijitalleşmeyi destekliyoruz ve
dijitalleşmenin bir parçası olmaya hazırız.
Güvenceli esnekliğe erişmeye yönelik
neler yapabileceğimizi planlıyoruz” dedi.
TİSK’in ev sahipliğinde düzenlenen,
iki gün süren ve yaklaşık bin kişiye ulaşan
Ortak Paylaşım Forumu 2020 “Birlikte
Mümkün” çağrısıyla ve önümüzdeki
dönem için belirlenen hedelerle
tamamlandı.

EROL KİRESEPİ ORTAK PAYLAŞIM FORUMU'NDA KONUŞTU
luslararası İşverenler Teşkilatı
(IOE) Başkanı ve KİPLAS
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Erol Kiresepi, Ortak Paylaşım
Forumu’nda bir konuşma yaptı. Türkiye
İşveren Sendikaları Konfederasyonu
(TİSK) tarafından çalışma hayatındaki tüm
paydaşları bir araya getirerek ortak bir ses
oluşturmayı hedeleyen ve bu yıl dijital
teknolojinin olanakları kullanılarak sanal
ortamda gerçekleştirilen Forum’un ilki
geçtiğimiz yıl düzenlendi. İlk etkinlikten
bu yana geçen sürede, küresel ölçekteki
gelişmeleri kimsenin tahmin edemediğini
belirterek konuşmasına başlayan Erol
Kiresepi, yaşadığımız sosyo-ekonomik
krizin istihdamda yüzde 17,3 oranına varan
azalmaya yol açtığını ve COVID-19’un insani
bir felaket haline geldiğini belirtti.
Kiresepi; COVID-19 pandemisinin bir
milat olarak değerlendirebileceğini, bu krizin
sosyal diyaloğu, gündemin “olmazsa olmaz”
bir parçası haline getirdiğini ve sadece
ortak hareket ederek mevcut zorlukların
üstesinden gelinebileceğini söyleyerek,
daha önce tecrübe etmediğimiz derecede
farklı kesimlerin İşbirliği içinde hareket

U

etme kararlılığına şahit olduğunu kaydetti.
Kiresepi; sloganlarla yetinmek yerine,
söylemlere uygun hareket etmek gerektiğini
vurgulayarak, krizin, gerekeni yapmak
konusunda tüm kesimler için bir uyarı olarak
algılanması gerektiğini vurguladı.
Artık temel önceliklerinin “Dünyayı tekrar
çalışmaya yöneltmek” olduğunu ifade eden
Kiresepi; dinamik, açık ve kapsayıcı işgücü
piyasalarının oluşturulması, KOBİ’lerin
krediye erişiminin iyileştirilmesi ve beceri
gelişiminin desteklenmesi gibi tedbirlere
ihtiyaç duyulduğunu, ayrıca etkili ve
sürdürülebilir sosyal koruma sistemlerinin
öneminin bir kez daha anlaşıldığını belirtti.
Gerçek bir küresel sorun olan COVID-19
karşısında krizden çıkışın sosyal ortakların
güçlü katılımına bağlı olduğunu vurgulayan
Kiresepi, politika tutarlılığını ve uygulamanın
etkinliğini sosyal ortakların aktif katılımıyla
sağlanacağını söyledi. Krizlerin her zaman
fırsatlara da yol açtığını unutmamak
gerektiğinin altını çizdi. Erol Kiresepi,
herkesin çok fazla sorumluluk almasını
gerektiren pandemi döneminde, önlemlere
bağlı kalmanın zaruri olduğunu belirterek
konuşmasını tamamladı.

LEVENT KOCAGÜL İSG ÖZEL OTURUMUNU YÖNETTİ
onfederasyonumuz TİSK tarafından
düzenlenen Ortak Paylaşım
Forumu kapsamında, TİSK
Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon
Vakfı, İş Sağlığı ve Güvenliği Özel Oturumu
gerçekleştirildi. Başkanlığını KİPLAS Yönetim
Kurulu Başkanı ve TİSK Yönetim Kurulu Üyesi
Levent Kocagül’ün yaptığı oturumun ilk
bölümünde TİSK Mikrocerrahi Vakfı Yönetim
Kurulu Üyesi Profesör Dr. Türker Özkan,
vakfın gelişimi, faaliyetleri ve iş kazalarında
mikro cerrahinin önemi hakkında bilgi verdi.
Oturumun ikinci konuşmacısı olan İş
Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer
Uzunkaya, bir işveren teşkilatı tarafından
düzenlenen böylesine güçlü bir etkinlikte,
iş sağlığı ve güvenliği konusunun sınırlı
sayıdaki oturum başlıklarından biri
olmasından duyduğu memnuniyeti ifade
etti. Uzunkaya, pandemi sürecinde, başta
sayıları 45 bini aşan İSG profesyonelleri

K

olmak üzere, işverenler ile tüm çalışanların
bilgilendirilmesi amacıyla rehberler
hazırlanarak yayınlandığını söyledi. Cafer
Uzunkaya, yapılan çalışmalar ile ülkemizde
İSG kültürünün yaygınlaştığını ve bu sayede
artık iş yerlerinin iş sağlığı ve güvenliğini
bir maliyet unsuru olarak görmediklerinin
altını çizdi. İş sağlığı ve güvenliği konusunda
en önemli unsurlardan biri olan eğitim
konusunda teknolojik imkanlardan
faydalanılarak uzaktan eğitim konusunda
önemli adımlar atıldığına dikkat çeken
Uzunkaya, bu alanda KİPLAS da dahil olmak
üzere paydaşlarla işbirliği içinde geliştirilen
projelerin önemine değindi.
KİPLAS Yönetim Kurulu Başkanı Levent
Kocagül’ün başkanlığında yürütülen
forumun son oturumu, Kocagül’ün “Birlikte
Mümkün” sloganına yaptığı atıla, İş Sağlığı ve
Güvenliği Genel Müdürlüğü, TİSK ve KİPLAS’ın
işbirliğinin devamı dileğiyle sona erdi.
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IOE YÜZÜNCÜ YIL ZİRVESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu
Başkanı, KİPLAS Yönetim Kurulu Başkan
Vekili ve Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE)
Başkanı Erol Kiresepi, IOE’nin kuruluşunun
yüzüncü yılı etkinlikleri kapsamında
düzenlenen ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel
Sekreteri António Guterres’in katıldığı IOE
Yüzüncü Yıl Zirvesi’ne başkanlık yaptı.
2 Eylül 2020'de çevrim içi olarak
gerçekleştirilen toplantıya, Erol Kiresepi’nin
yanı sıra IOE’nin beş bölgesel başkan
yardımcısı, Uluslararası Çalışma Teşkilatı
(ILO) Genel Direktörü Guy Ryder, Uluslararası
İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ITUC)
Genel Sekreteri Sharan Burrow ile BM
Global Compact Direktörü Sanda Ojiambo
da katıldı. Toplantıda, uluslararası
alanda BM çatısı altındaki çok taralı
yapıya iş dünyasının katkılarının nasıl
geliştirilebileceği ve son yıllarda ön plana
çıkan BM reform gündeminde IOE ve üye

işveren teşkilatlarının rolünün artırılması
hususlarında değerlendirmeler yapıldı.
Erol Kiresepi konuşmasında, küresel
olarak iş dünyasının en önemli teşkilatı olan
IOE’nin bir asrı başarıyla doldurduğunu ve
önümüzdeki yüzyılda izleyeceği politikaları
belirlemeyi hedelediklerini söyleyerek, yeni
dönem için önceliklerini içeren “IOE Yüzüncü
Yıl Manifestosu”nu hazırladıklarını, belge ile
küreselleşen dünyada IOE’nin vizyonunu ve
yol haritasını ortaya koyacaklarını, COVID-19
salgını sonrasında daha yapıcı ve işbirliği
temelli bir yaklaşıma ihtiyaç duyulduğunu
ifade etti. Toplantıya katılan BM Genel
Sekreteri Guterres, IOE’nin kuruluşundan bu
yana çok taralı uluslararası sistemin önemli
parçalarından biri olduğunu, özel sektörün
uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi ve
Sürdürülebilir Kalkınma Hedeleri'ne
ulaşılması noktasında büyük bir rolü
olduğunu vurguladı.

ORTA DOĞU VE DOĞU AVRUPA’NIN EN BÜYÜK YAPIŞTIRICI VE
TUTKAL ÜRETİM TESİSİNİN TEMELİ ATILDI

BETA Kimya A.Ş., Orta Doğu ile Doğu
Avrupa’nın en büyük yapıştırıcı ve tutkal
üretim tesisinin temelini attı. BETA Kimya
GEBKİM Kampüsü’nün temel atma töreni,
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa
Varank, T.C. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,
TİM Başkanı İsmail Gülle, BETA Kimya A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister ve BETA
Kimya A.Ş. Genel Müdürü Cihat Sayacı’nın
katılımlarıyla gerçekleşti.
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315 milyon TL’lik yatırım bedeli ile
Türk kimya sektöründe ilk kez yerli ve milli
olarak üretilecek yüksek teknolojili yeni
nesil yapıştırıcıların üretim üssü olmaya
hazırlanan BETA Kimya GEBKİM Kampüsü,
yıllık 150 bin ton üretim kapasitesi ile faaliyet
göstererek 500 kişiye istihdam sağlayacak.
BETA Kimya'nın sanayide dijital dönüşüme
tamamen uyumlu altyapı ve LEED sertifikasına
sahip yeşil bina teknolojisi ile projelendirilen

IOE BAŞKANI EROL KİRESEPİ’NİN GÖREV
SÜRESİ BİR YIL DAHA UZATILDI

yeni entegre üretim tesisi BETA Kimya GEBKİM
Kampüsü, otomotiv, savunma ve havacılık
gibi pek çok stratejik sektörde kullanılmak
üzere yüzde 100 yerli ve milli inovatif ürünler
sunacak.
BETA Kimya GEBKİM Kampüsü ile kimya
sektörüne ve Türk sanayisine yeni bir değeri
kazandıracaklarını belirten BETA Kimya
Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “BETA
Kimya olarak 34 yıldır büyümeye, üretmeye
ve daima yüksek katma değer yaratmaya
odaklandık. Apel ve Mitreapel markalarımız ile
5 kıtada 75 ülkeye ihracat gerçekleştiren, 9 farklı
kategoride yaklaşık 150 ürün ile mobilyadan
otomotive, tekstilden inşaata ve hatta COVID-19
pandemisiyle birlikte sağlığa kadar hayatın pek
çok alanına dokunan büyük bir sanayi ailesi
olmayı başardık. Bugün, temelini attığımız
BETA Kimya GEBKİM Kampüsü, yüksek katma
değer yaratma heyecanımızın bir ürünü. Yüzde
100 yerli ve öz sermayeye sahip, 315 milyon
TL’lik bir yatırım bedeliyle devreye alacağımız
yeni entegre tesisimiz, Orta Doğu ve Doğu
Avrupa’nın en büyük yapıştırıcı ve tutkal üretim
tesisi olacak” dedi.

140’tan fazla ülkeden 150’nin üzerinde işveren teşkilatını temsil eden
Uluslararası İşverenler Teşkilatı’nın (IOE) 2017’den bu yana Başkanlık
görevini yürüten Erol Kiresepi’nin görev süresi bir yıl daha uzatıldı.

u yıl yüzüncü yılını kutlayan
Uluslararası İşverenler
Teşkilatı’nın (IOE) 2017’den beri
Başkanı olan KİPLAS Başkan
Vekili ve Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kiresepi’nin
görev süresi bir yıl daha uzatıldı. 24 Kasım
2020 tarihinde gerçekleştirilen Genel
Kurul’da tüm delegelerin oy birliğiyle
görev süresi bir yıl daha uzatılan Kiresepi,
küresel ölçekte en geniş temsil gücüne
sahip işveren teşkilatının başkanlığını
bir sonraki IOE Genel Kurulu’na kadar
sürdürecek. Normalde her yıl Mayıs ya
da Haziran ayında gerçekleştirilen Genel
Kurul, pandemi nedeniyle Kasım ayında
sanal ortamda gerçekleştirildi.

B

“100 YILDIR IOE’YE REHBERLİK EDEN
İLKELER İNSANLIK İÇİN MÜCADELEYE
IŞIK TUTUYOR”
Erol Kiresepi, Genel Kurul’a hitaben
yaptığı konuşmada, “IOE kurulduğu
tarihten bu yana, iki dünya savaşı ve
tarihte hiç olmadığı kadar gelişen
küreselleşme gibi zorlu süreçlere tanık
olmuştur. IOE, sahip olduğu değerler ile
diyaloğa, işverenler arası dayanışmaya,

serbest piyasa ekonomisine ve çok taralı
uluslararası sisteme koşulsuz destek
vermektedir. IOE bünyesinde temsil
edilen 50 milyondan fazla şirket ve
milyonlarca işletme bu değerlere bağlılık
göstermektedir” ifadelerini kullandı.
IOE Başkanı, 100 yıldır IOE’ye rehberlik
eden ilkelerin ve bu kuruluşun üzerine
inşa edildiği değerlerin, işverenlerin
koronavirüs pandemisiyle mücadelesine
de ışık tuttuğunu ve çok taralı
uluslararası sisteme işverenlerin daha da
etkin katılımıyla, özel sektörün gelişimine
katkı vermeye devam edeceklerini
vurguladı.
Kiresepi’nin böylesine önemli ve zorlu
bir dönemde, görevine bir yıl daha devam
etmesine karar verilmesi ve bu kararın
140’tan fazla ülkeden 150’nin üzerinde
işveren teşkilatını temsil eden tüm
delegelerin oy birliği ile alınması, Türk
işverenlerinin uluslararası düzeyde artan
temsil gücünün ve Kiresepi’nin gösterdiği
üstün başarının bir göstergesi olmuştur.
Sendikamızın 1977’den bu yana
Yönetim Kurulu Üyesi olan Başkan
Vekilimiz Sayın Kiresepi’yi bir kez daha
kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.
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TİSK’İN ÖDÜL PROGRAMI ORTAK YARINLAR’DA
ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU
Konfederasyonumuz TİSK’in her yıl geleneksel olarak düzenlediği Kurumsal Sosyal
Sorumluluk ödül programının yenilenen yüzü Ortak Yarınlar’da ödüller sahiplerini
buldu. 3 Aralık’ta düzenlenen ödül programı ile salgın sürecinde kurumsal sosyal
sorumluluk projeleri ve örnek uygulamalar üreten 13 kurum ödüllendirildi.

Ortak Yarınlar Ödül Töreni’nin açılış
konuşmasını yapan TİSK Yönetim Kurulu
Başkanı Özgür Burak Akkol, 2020’nin
dünya ve Türkiye ile birlikte TİSK için de
dayanışma ve seferberlik yılı olduğunu
belirterek, salgın döneminde de her
fırsatta dile getirdikleri “yeni nesil
sendikacılık” vizyonu doğrultusunda
hareket ettiklerini söyledi. Türkiye’de
kayıtlı istihdamın yüzde 11’ine denk
gelen 2 milyon çalışanın TİSK ekosistemi
bünyesinde olduğunu vurgulayan Akkol,
“Bu zor süreçte çalışma arkadaşlarımızın
her birinin sorumluluğunu taşıdık.
Her zaman olduğu gibi bu süreçte de
devletimizin, çalışanımızın yanında olduk
ve çalışanlarımızın sağlığı için üst seviyede
tedbirler aldık. TİSK ekosistemindeki

işyerlerine ve çalışanlarına toplam 5
milyonun üzerinde maske, 100 tonu
aşkın dezenfektan dağıttık. İhtiyaç
duyan işyerlerimize uzaktan çalışma
uygulamalarını ücretsiz sunduk.
Ekosistemimizdeki çalışanlara ücretsiz
online eğitimler sağlayan TİSK Akademi
projesini hayata geçirdik. Çalışan destek
programları başlattık. Sendikalarımız,
üyeleri için toplam 600 milyon liranın
üzerinde nakdi destek paketini devreye
soktu. Bunların çok ötesinde gururla
söylediğim bir şey var. Bizim işyerlerimizin
büyük bir bölümü ücretsiz izinden
istifade etmedi. Kısa çalışmayı benimsedi.
Çalışanlarımıza ve dahası ekonomiye
doğrudan 5 milyar lira nakdi destek
sağladık” açıklamalarında bulundu.

ORTAK YARINLAR’DA TÜPRAŞ’A 2 ÖDÜL BİRDEN

onfederasyonumuz TİSK’in her
yıl geleneksel olarak düzenlediği
Kurumsal Sosyal Sorumluluk
ödül programının yenilenen yüzü
Ortak Yarınlar’da ödüller sahiplerini buldu.
Ortak Yarınlar ismiyle ilki düzenlenen ödül
programının odak konusu COVID-19 ile
mücadele oldu. Ödül programı ile salgın
sürecinde kurumsal sosyal sorumluluk
projeleri ve örnek uygulamalar üreten
13 kurum ödüllendirildi. Ödüller, Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın
Zehra Zümrüt Selçuk’un katılımlarıyla
3 Aralık’ta düzenlenen dijital tören ile
sahiplerini buldu.
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TİSK’in bir ilke imza atarak
gerçekleştirdiği COVID-19 ile mücadeleye
özel Ortak Yarınlar Ödül Programı’nda,
aday projelerin tamamı salgın özelinde altı
önemli kategoride değerlendirildi.
Finale kalan projeler, Prof. Dr. Ateş
Kara, Bülent Eczacıbaşı, Vahap Munyar,
Didem Arslan Yılmaz, Nevzat Aydın,
Hacer Boyacıoğlu, Zehra Öney ve Yıldız
Günay’ın da aralarında bulunduğu iş ve
sanat dünyasının değerli isimlerinden
oluşan jüri tarafından oylandı. 25-30
Kasım tarihleri arasında gerçekleşen halk
oylaması ile yaklaşık 30.000 halk oyu da
jüri değerlendirmesine katkı sundu.

Birlikte Mümkün, Dijitalleşme,
Çalışana Destek, Topluma Destek,
Sağlık Kahramanlarına Destek ve İş
Sağlığı ve Güvenliği kategorilerinin yer
aldığı Ortak Yarınlar Ödül Programı
çerçevesinde üyemiz Türkiye

Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ),
gerçekleştirdiği iki değerli projesi ödüle
layık görüldü.
TÜPRAŞ’ın Milli Eğitim Bakanlığı
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü
işbirliğinde hayata geçirdiği ve büyük

bir sorumluluk timsali olan “Siperli
Maske Üretimi” projesi, Birlikte
Mümkün kategorisinde ödüllendirildi.
TÜPRAŞ’ın “Akıllı Baret” projesi ise
programın Dijitalleşme kategorisinde
ödüle değer görüldü.
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GEBKİM’DE 1,2 MİLYAR LİRALIK YATIRIM

PETKİM VE STAR RAFİNERİ’DE İMZA TÖRENİ YAPILDI
SOCAR Türkiye
iştirakleri
üyelerimiz, Petkim
ve Star Rafineri
adına Sendikamız
ile Petrol-İş
Sendikası arasında
24 Temmuz’da
bağıtlanan toplu
iş sözleşmesinin
imza töreni 6 Kasım
2020 tarihinde
İzmir’de gerçekleşti.
İmza törenine
SOCAR Türkiye,
Petrol-İş Sendikası
ve KİPLAS yetkilileri katıldı. Üyemiz Petkim
ve Star Rafineri’de yeni dönem toplu iş
sözleşmesinin imzaları, 6 Kasım Cuma günü
düzenlenen törenle atıldı. İmza töreni, SOCAR

Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi
Başkanı Anar Mamadov, SOCAR Türkiye İnsan
Kaynakları Başkan Yardımcısı ve KİPLAS
Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kocagül,
KİPLAS Genel Sekreteri Av. Saadet Ceylan
ve KİPLAS Ege Bölge Temsilciliğinden Av.
Cem Beşerler’in yanı sıra SOCAR Türkiye’den
Çalışan İlişkileri Müdürü Canan Keser,
Çalışan İlişkileri Yöneticisi Şükran Türker,
Merkezi Bakım Direktörü Eyüp İhsan Yılmaz,
Petkim Üretim Yönetici Direktörü Ali Semih
Şansal, Operasyon Koordinasyon Direktörü
Elnur Mammadli ile Petrol-İş Sendikasından
Genel Başkan Süleyman Akyüz, Genel
Sekreter Salih Akduman, Genel Mali Sekreter
Erhan Yakışan, Genel Yönetim Sekreteri
Ünal Akbulut, Petrol-İş Aliağa Şube Başkanı
Ahmet Oktay, Şube Başkan Yardımcıları
Veysel Gündüz ve Mevlüt Çınar’ın katılımıyla
gerçekleşti.

SANTA FARMA SIFIR ATIK BELGESİ ALDI

Santa Farma’nın Kocaeli Gebze V (Kimya)
İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde
(GEBKİM OSB) yer alan üretim tesisi, Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen
Sıfır Atık Belgesi’ni almaya hak kazandı. Sıfır
Atık Belgesi; öncelikle sıfır atık konusunda
kendi bünyesinde çalışma ekibini oluşturan,
yönetmelikte belirtilen değerlendirilebilir
atıkların ayrı toplama sistemini kuran,
sistemin kurulması ve işletilmesine ilişkin
eğitimlerini tamamlayan, sıfır atık bilgi
sistemine kaydolarak veri girişi sağlayan
kurum, kuruluş ve mahalli idarelere veriliyor.
Santa Farma’nın GEBKİM OSB’de yer alan,
80 bin metrekare alan üzerinde konumlanan
ve 44 bin metrekare kapalı alana sahip üretim
tesisi, çevreci özelliği ile sektörde bir adım öne
çıkıyor. Tesiste; ‘Sıfır Atık’ sloganıyla geçtiğimiz
yıl, tüm GEBKİM tesisinde başta kağıt olmak
üzere cam, plastik, metal, bitkisel yağ, madeni
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yağ ve organik olmak üzere yaklaşık 353,5
ton atık toplandı.
Toplanan atıkların, 209,5 tonu kağıt, 11,5
tonu cam, 44,9 tonu plastik, 23,2 tonu metal,
720 kilogramı bitkisel yağ, 63,4 tonu organik
atık ve 20 kilogramı da madeni yağlardan
oluştu. Yine, Santa Farma’nın merkez ofis ve
üretim tesisinde, geçtiğimiz yılın başından
itibaren masa altı çöp kutuları kaldırılarak
ortak ünite alanları kullanılmaya başlandı.
Toplanan atıkların geri dönüşümü
neticesinde; 41,4 ton sera gazı etkisi
azaltılırken, 1 milyon 134 bin 303 kilovat
saat enerji tasarrufu sağlanmış oldu. Bunun
dışında geri dönüşümle birlikte 3 bin 562
adet ağaç kurtarılırken, 44,1 kilogram ham
madde ve yaklaşık 733 varil petrol tasarrufu
elde edildi.
Santa Farma’nın çevreci üretim tesisi
“Sıfır Atık” ekonomiye de ciddi katkı sağlıyor.
Başlatılan uygulama ile kağıt, cam, plastik ve
metal atıkların geri dönüşümü ile toplamda
476 bin 407 TL tutarında elektrik tasarrufu
sağlandı. Buna ek olarak, geri dönüşüm
sayesinde 714,52 metre küp depolama
alanından kazanç sağlanırken, organik
atıklarda ise 25 bin 395 kilogram kompost
elde edildi.

Türkiye’nin ilk kimya ihtisas OSB’si ve KİPLAS üyesi GEBKİM, yaklaşık 1,2 milyar liralık yatırımla
hayata geçirilen altı tesisin toplu temel atma ve açılış töreninin ev sahipliğini üstlendi. Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans yöntemiyle katıldığı GEBKİM Toplu Temel Atma ve Açılış
Töreni, Kocaeli Dilovası’nda kurulu GEBKİM Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştirildi.
urucuları arasında KİPLAS’ın da yer
aldığı, Türkiye’nin ilk kimya ihtisas
OSB’si ve KİPLAS üyesi GEBKİM,
yaklaşık 1,2 milyar liralık yatırımla
hayata geçirilen altı tesisin toplu temel atma
ve açılış törenine ev sahipliği yaptı. Sanayi
ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, GEBKİM
Kimya İhtisas OSB ve GEBKİM Vakfı Yönetim
Kurulu ve KİPLAS Denetleme Kurulu Başkanı
Vefa İbrahim Aracı, GEBKİM OSB ile GEBKİM
Vakfı Yönetim Kurulu Üyelerinin katılımıyla
gerçekleştirilen törene, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan da video konferans ile
katıldı.
Koruma Temizlik, Ece Boya ve Gentaş
Kimya’nın GEBKİM Kimya İhtisas Organize
Bölgesi’ndeki yeni üretim tesislerinin
toplam bedeli 1 milyar 200 milyon liraya
ulaşırken 1000’den fazla kişiye de yeni
istihdam sağlayacak. Ayrıca firmaların
yeni üretim tesisleri ile yıllık 100 milyon
dolara yaklaşan ihracat gerçekleştirilmesi
hedeleniyor. Kimya sektöründe katma
değeri yüksek yerli üretim ihracata katkı
sağlarken ithalatı azaltarak cari açığa da
ilaç olacak. Törende yerli üretime yönelik
yatırımların Türkiye ekonomisi açısından
önemine vurgu yapıldı.
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KORUMA TEMİZLİK, TÜRKİYE’DEKİ
DÖRDÜNCÜ FABRİKASININ TEMELİNİ GEBKİM
KİMYA İHTİSAS OSB’DE ATTI
Ülkemizdeki dördüncü üretim tesisini 400
milyon liralık yatırımla GEBKİM Kimya
İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyete
geçiren Koruma Temizlik, Türkiye’nin lider
kimya şirketlerinden biri. Kocaeli, Denizli
ve Hatay’da fabrikaları bulunan Koruma
Grubu, GEBKİM’de temelini attığı ve 32
bin 800 metrekarelik alanda inşa edeceği
fabrikasında yıllık 75 bin ton üretim
kapasitesi ve 50’den fazla ülkeye ihracat
hedeliyor. Temizlik malzemesi ve kozmetik
ürünlerin üretileceği fabrikada 450 kişilik
yeni istihdam öngören Koruma Grubu,
GEBKİM fabrikasından yıllık 15 milyon dolara
yaklaşan ihracat gerçekleştirecek.

ECE BOYA, GEBKİM’DE AÇTIĞI YENİ
FABRİKASINDA ÜRETECEĞİ BOYA VE YAPI
KİMYASALLARINI 45 ÜLKEYE İHRAÇ EDECEK
Erco markası ile kompozit ve boya
sektörlerine yönelik üretim gerçekleştiren
Ece Boya, GEBKİM Kimya İhtisas OSB’sinde
250 milyon liralık yatırım ile 49 bin
metrekarelik alan üzerinde inşa ettiği yeni
üretim tesisinin açılışını yaptı. Ar-Ge gücü ile
yeni teknolojiler geliştirmeye odaklanan Ece
Boya, boya ve yapı kimyasalları üreteceği
yeni fabrikasında 250 kişiyi istihdam edecek
ve 45 ülkeye ihracat yapacak. Şirket, GEBKİM
OSB fabrikası ile 42 milyon dolarlık ihracata
imza atmayı hedeliyor.
GENTAŞ KİMYA’DAN GEBKİM OSB’YE 520
MİLYON LİRA YATIRIMLA İKİ YENİ FABRİKA
Ar-Ge çalışmaları ile kimya sektörünün
öncü şirketleri arasında yer alan Gentaş
Kimya, Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük
Reçine Üretim Tesisini GEBKİM Kimya İhtisas
Organize Sanayi Bölgesi’nde kurdu. Yeni
fabrikasında yıllık 15 milyon dolarlık ithalat
hedeleyen Gentaş’ın, 400 milyon liralık
yatırımla hayata geçirdiği GEBKİM OSB
fabrikası 20 bin metrekarelik alan üzerine
kurulu ve 200 kişiye istihdam sağlıyor. Gentaş
Kimya ayrıca temeli atılan iki yeni fabrikada
520 milyon liralık toplam yatırım ile yaklaşık
320 kişiye ek istihdam sağlayacak.
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MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK’TAN
GEBKİM’E ZİYARET
Mesleki eğitimde Türkiye’ye örnek model olan GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi’nin başarıları övgü toplamaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,
Kocaeli’deki temasları kapsamında GEBKİM MTAL’i de ziyaret ederek incelemelerde
bulundu. Bakan Ziya Selçuk, okul-sanayi işbirliğine örnek gösteren okul ile ilgili olarak
vakıf yöneticilerini kutlayarak, GEBKİM MTAL ile başarı hikayesi yazıldığını söyledi.

EBKİM Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi; GEBKİM Eğitim,
Araştırma ve Sağlık Vakfı
Yönetimi’nin ileri vizyonu,
eğitime gönül vermiş sanayicilerinin
desteği, güçlü eğitim kadrosu ve
öğrencileri ile yeni eğitim ve öğretim
yılına hızlı bir başlangıç yaptı. Milli
Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un ziyareti
ile başarma azmi ve motivasyonu daha
da artan GEBKİM MTAL, öğrencilerini
donanımlı bir şekilde hayata ve
sanayiye hazırlamak amacıyla pek çok
proje yürütüyor. Hedefine Avrupa’ya
açılmayı da koyan GEBKİM Mesleki ve
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1881 Saygıyla anıyoruz
8

Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim gören
öğrenciler, aldıkları nitelikli eğitim ile
Kocaeli’nin geniş kimya ekosisteminde iş
bulmakta zorlanmayacak.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un
ziyareti, GEBKİM Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi’nde yaklaşık bin 200
metrekare kapalı alan üzerinde kurulan
Uygulama ve Pilot Üretim Tesisi ile
başladı. GEBKİM MTAL öğrencileri, Bakan
Ziya Selçuk’a TEMA Vakfı’na Bakan adına
yapılan ağaç bağışı sertifikasını sundular.
GEBKİM Vakfı Üyeleri ve sektörel STK’ların
iş birliği ile hayata geçirilen Uygulama ve
Pilot Üretim Tesisi’nde yapılan çalışmalar
hakkında bilgi alan Bakan Selçuk,
pilot tesisin ardından okulun kimya ve
endüstriyel otomasyon laboratuvarlarını
gezdi. Milli Eğitim Bakanı, endüstriyel
otomasyon atölyelerinin bulunduğu
bölümde de incelemeler yaptıktan
sonra öğrencilerin internet ve bilgisayar
erişimini kolaylaştırmak için okulda
kurulan EBA destek noktasını yakından
inceledi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk,
incelemelerinin ardından GEBKİM Eğitim,
Araştırma ve Sağlık Vakfı Başkanı Vefa
İbrahim Aracı ile Yönetim Kurulu Üyeleri
Zümran Aracı, Barış Pakiş, Eralp Erdem,
Hakan Özhuy, Cem Yelten, Şafak Türkay
ve Sebahattin Işık’tan GEBKİM MTAL ile
ilgili hedelerini dinledi. Mesleki eğitimde
sanayicilere büyük görev düştüğünü
söyleyen Bakan Ziya Selçuk, GEBKİM
Vakfı yöneticilerinin GEBKİM MTAL’de
bu görevi yerine getirdiğini belirterek,
“Burada bir başarı hikayesi yazılmış”
dedi.
Ziyaretin sonunda GEBKİM Vakfı
Başkanı Vefa İbrahim Aracı, Bakan Ziya
Selçuk’a kara kalem bir portresi ile
GEBKİM Vakfı ve GEBKİM MTAL adına
teşekkür plaketlerini takdim etti.
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P&G TÜRKİYE YERLİ ÜRETİM VE İHRACATTA BÜYÜYOR
Türkiye’den ihracatını 2020’nin ilk yedi ayı itibarıyla yüzde 20 artıran P&G Türkiye;
Mart-Nisan dönemi rakamlarıyla da 33 yıllık ülke tarihinde kendi aylık ihracat rekorunu kırdı.

Türkiye’de 33 yıldır her 10 evin dokuzunda
ürünleriyle yer alan dünyanın en büyük
temizlik ve kişisel bakım ürünleri şirketi
Procter&Gamble (P&G), Gebze üretim
tesislerinde gerçekleştirdiği “Yerli
Üretim Yatırımları Toplantısı” ile ülke
ekonomisine verdiği katkıyı kamuoyuyla
paylaştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Mustafa Varank’ın da katıldığı toplantıda
aynı zamanda yaklaşık 11 milyon dolar
yatırımı ve Türkiye’nin en çok tercih edilen
sıvı bulaşık deterjanı Fairy’nin tamamının
yerli üretilmesini sağlayan P&G
Şekerpınar tesisleriyle de canlı bağlantı
kuruldu. Türkiye’nin, P&G için, Avrupa’nın
en önemli büyüme merkezlerinden
biri olduğunu vurgulayan P&G Türkiye,
Kafkasya ve Orta Asya Yönetim
Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu,
“Tüketicilerimize daha iyi hizmet vermek
için açtığımız ve ‘Avrupa’nın en yeni

Ar-Ge Merkezi’ olan Gebze Geliştirme
Merkezi’nde Sayın Bakanımıza yerli
üretime verdiğimiz desteği göstermekten
mutluluk duyuyoruz. Türkiye, P&G’nin
önemli yatırımlar yaptığı stratejik bir
ülke; 2017’de, Türkiye’deki 30’uncu
yılımızda, bebek bakım ve kadın bakım
ürünlerinde Türkiye’deki tüketicilere
daha iyi hizmet verebilmek için Gebze
fabrikasına 80 milyon dolar yatırımda
bulunduk. Şekerpınar’da bulunan Fairy
üretim hattına yapılan 11 milyon dolarlık
yeni yatırımımızla da 2020 itibarıyla bu
ürünün tamamen ülkemizde üretilmesini
ve ülkemizden ihraç edilmesini sağladık.
Son 10 yılda yerli üretime yaptığımız
yatırımlar toplam 238 milyon dolar oldu.
TİM tarafından verilen ihracat ödüllerinde
kâğıt kategorisinde 9 yıldır, deterjan
kategorisinde ise 5 yıldır üst üste ödül
alıyoruz. Bununla birlikte 2020 MartNisan aylarında yakaladığımız ihracat
oranları; 33 yıllık Türkiye tarihimizde bir
rekor olarak kayıtlara geçti” şeklinde
konuştu.
Turnaoğlu; “Türkiye’den 89 farklı
şirket global seviyede tedarik sağlıyor.
Bu 89 firmadan 42’si ise tamamen yerli
üretici konumunda. Bu firmalar; P&G’nin
bölgedeki diğer üretim ve operasyon
merkezlerine sadece 2019 yılında 167
milyon dolar değerinde ürün ve hizmet
ihracatı gerçekleştirdiler. Bundan büyük
gurur duyuyoruz” dedi.

PHARMAVISION KİŞİSEL VERİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ ALDI
PharmaVision, çağımızın en değerli
varlığı olarak gördüğü bilginin korunması
ile ilgili uygulamalarını, 2007 yılında TS
ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim
Sistemi Belgesi’ni ilaç sektöründe alan
ilk firma olarak güçlendirdi. Kişisel
veriler bağlamında ise, 6698 Sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na
(KVKK) uyum sağlayarak ilerletti. Hemen
ardından da, bu alandaki tüm uygulama
ve düzenlemelerini 2019 yılının sonunda
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TSE tarafından yayınlanan TS ISO/
IEC 27701 Kişisel Veri Yönetim Sistemi
standardıyla uyumlu hale getirerek
geliştirdi.
PharmaVision iş ortaklarına,
müşterilerine, çalışanlarına ve ilgili
tüm veri sahiplerine verdiği değerin bir
sonucu olarak, Haziran 2020 tarihinde
TS ISO/IEC 27701 Kişisel Veri Yönetim
Sistemi Belgesi’ni Türkiye’de alan ilk
firma olmanın haklı gururunu yaşıyor.

SANTA FARMA’DAN DAHA İYİ BİR DÜNYA İÇİN İMZA
BM’nin yenilenen küresel işbirliği çağrısına Türkiye’deki şirketlerden de büyük destek geldi. Santa
Farma, COVID-19 sonrası daha iyi bir dünya için “Yenilenen Küresel İşbirliği için CEO Bildirisi”ni imzaladı.
BM’nin yenilenen küresel işbirliği
çağrısına 100’den fazla ülkeden binin
üzerinde CEO destek verdi. BM Genel
Kurulu kapsamında 21 Eylül tarihinde
düzenlenen BM Özel Sektör Forumu’nda
CEO’lara açıklanan ortak bildiriyi
imzalayarak, “Biz iş insanları olarak
barış, adalet ve güçlü kurumların,
kuruluşlarımızın uzun vadeli devamlılığı
için yararlı olduğunu ve BM Küresel
İlkeler Sözleşmesi’nin On İlkesi’nin ve
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın
başarının temelini oluşturduğunun
farkındayız. Daha iyi bir dünya için
birlikteyiz” mesajı verdi.
COVID-19 salgınının etkilerinin
sürdüğü daha önce benzerinin
yaşanmadığı bir dönemde iş dünyasının
küresel işbirliğinin sağlanmasına yönelik
taahhütleri her zamankinden daha
önemli hale gelirken, BM bildirisine
Türkiye’deki şirketlerden büyük
destek geldi. UN Global Compact
Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar Eylem
Platformu tarafından geliştirilen
bildiriyi, Türkiye’den 45 şirketin CEO’su
imzaladı. Bildiriyi imzalayan Türk
şirketlerden biri de Santa Farma oldu.
Santa Farma, “Yenilenen Küresel İşbirliği

için CEO Bildirisi”ni (Statement from
Business Leaders for Renewed Global
Cooperation) imzalayarak Birleşmiş
Milletler’e (BM) ve kapsayıcı çok
taralılığa desteğini gösterdi.

HASAN ALEMDAR HENKEL BEAUTY CARE ORTA DOĞU VE
AFRİKA BÖLGESİ’NDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI OLDU
İş hayatına 1991 yılında BMC firmasında
Marka Müdür Asistanı olarak başlayan
ve bir yıl sonra Henkel’deki kariyer
yolculuğu başlayan Hasan Alemdar,
mevcut görevlerinin yanı sıra Henkel
Beauty Care Orta Doğu ve Afrika
Bölgesi’nden Sorumlu Başkan Yardımcısı
olarak atandı. Henkel bünyesinde;
Deterjan Bölüm Satış Departmanı’nda
çeşitli yöneticilik pozisyonlarında görev
aldı. Henkel bünyesinde; Türk Henkel
Beauty Care Genel Müdürlüğü, Orta
Doğu ve Afrika Satış Direktörlüğü, Mısır
Genel Müdürlüğü, Schwarzkopf&Henkel

Orta Doğu ve Afrika Satış Direktörlüğü,
Schwarzkopf Profesyonel, Orta Doğu
ve Afrika Bölge Direktörlüğü, Henkel
Beauty Care, Türkiye, İsrail, İran ülke
yönetimi ve Orta Doğu Afrika Bölgesi
Satış’tan Sorumlu Başkan Yardımcılığı,
gibi önemli görevleri üstlenen Türk
Henkel Yürütme Kurulu Başkanı
Hasan Alemdar, Ekim 2020 itibarıyla,
Henkel Beauty Care Orta Doğu ve
Afrika Bölgesi’nden Sorumlu Başkan
Yardımcılığı görevine getirilerek
bölgenin toplam sorumluluğunu
üstlenmiş olacak.
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ÜYE HABERLERİ

AYGAZ’A TÜRKİYE’NİN EN İYİ İŞYERİ ÖDÜLÜ
Kincentric Best Employers 2019 Programı kapsamında düzenlenen “Türkiye’nin En İyi İşyeri
Ödülleri” sahiplerini buldu. Çalışan Bağlılığının yanında “Çeviklik, Bağlı Kılan Liderlik ve Yetenek
Odağı” endekslerine göre belirlenen sıralamada Aygaz da yer alarak ödülün sahibi oldu.
İnsan Kaynakları ve Yönetim
Danışmanlığı alanında dünyanın
önde gelen şirketlerinden
Kincentric’in 50 yılı aşkındır
çalışanlarla yaptığı ve işyeri
mükemmelliğini ölçümlediği
araştırmalar kapsamında,
2019 yılında Türkiye’nin En İyi
İşyeri “Kincentric Best Employer”
ödülünü alan şirketler açıklandı.
Çalışan Bağlılığının yanında
“Çeviklik, Bağlı Kılan Liderlik ve
Yetenek Odağı” endekslerine göre
belirlenen sıralamada, Aygaz da yer
alarak ödülün sahibi oldu.
Dünyada 20 yıldır yürütülen Aon
Best Employer Programı, 78 farklı
pazarda uygulanıyor. Son 5 yılda 4
binin üzerinde farklı şirketin dahil
olduğu programda, 15 milyon

çalışana ulaşılarak, çalışanların
görüşleri doğrultusunda en iyi
işyerleri belirlendi. Türkiye’de
2006 yılından bu yana uygulanan
Kincentric Best Employers
Programı, en geniş katılımlı işyeri
araştırması olarak görülüyor. 2019
Best Employers Programında,
Kincentric Türkiye’nin veri
tabanında bulunan 50 farklı sektör
ve 400 şirket arasından yaklaşık 200
şirket değerlendirildi. Çalışanları
için en iyi çalışan deneyimi ve işyeri
ortamını yaratan 32 şirket (60 bin
çalışan) kendi çalışanları tarafından
“Kincentric Best Employer” En İyi
İşyeri olarak ödüllendirildi. Tüm bu
değerlendirmelere göre Aygaz da
En İyi İşyeri Ödülleri arasında
yerini aldı.

PFIZER TÜRKİYE’YE ÜÇ ÖDÜL BİRDEN
Pfizer Türkiye Eğitim
departmanı çalışanları,
COVID-19 dönemindeki
örnek uygulamalarıyla
üç ödülün sahibi oldu.
Pfizer Türkiye Eğitim
departmanın, dünyanın
en saygın ödüllerinden biri
olan The Stevie Awards For
Great Employers, EMEA
Avrupa, Orta Doğu ve Afrika
Bölgesi ‘En İyi İşveren’
kategorisinde bronz ödülünü
kazanmasının ardından şimdi
de Pfizer Türkiye bünyesinde
kurulan Esenlik ve Gelişim Takımı pandemi
döneminde çalışanların sağlığı, esenliği ve
refahı için geliştirdiği stratejilerle ve aldığı
aksiyonlarla Stevie ödüllerinden biri olan
International Business Awards ‘En Örnek
İşveren’ kategorisinde bronz, ‘En Değerli
Kurumsal İnisiyatiler’ kategorisinde gümüş
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ödülün sahibi oldu.
Pfizer Esenlik ve Gelişim Takımı,
COVID-19 pandemisinin Türkiye’yi de
etkisi altına aldığı ilk günlerde çalışanların
sağlığı, refahı ve esenliği için kuruldu.
Takım ‘En Örnek İşveren’ kategorisindeki
ödülü, Pfizer çalışanlarının sahip olduğu
hakları bu dönemde de aynı şekilde, hatta
daha da genişletilen imkanlarla korumaya
devam ettiği çalışmalarıyla aldı. ‘En Değerli
Kurumsal İnisiyatiler’ kategorisindeki
ödülünü ise “Önde Gelen İşveren” olma
misyonu doğrultusunda, çalışanlara
pandemi döneminde de keyili ve esnek
bir çalışma ortamı yarattığı çalışmalarıyla
aldı. Dünyanın en saygın ödüllerinden
birinde ödül almaktan dolayı gurur
duyduklarını ifade eden Pfizer Türkiye
İK Lideri Serra Uluşık, "Takımlarımızı ve
çalışanlarımızı bu dönemde farklılaşan
ihtiyaçlara cevap verebildikleri için
gönülden tebrik ediyorum" dedi.

TÜPRAŞ’TAN, AB AR-GE VE İNOVASYON PROGRAMI
UFUK 2020 KAPSAMINDA ÇEVRE PROJESİ
Ortakları arasında Tüpraş’ın da yer aldığı
“MOF4AIR” isimli Ar-Ge projesi, Ufuk 2020
programının “İleri Karbondioksit Yakalama
Teknolojileri” çağrısı kapsamında yüzde
100 desteklenmeye hak kazandı. Proje,
Ufuk 2020 programının “İleri Karbondioksit
Yakalama Teknolojileri” çağrısı kapsamında
desteklenen iki projeden biri olma başarısını
gösterdi.
Tüpraş, değişen dünya trendleri ve iklim
değişikliği ile ilgili uyum çalışmalarının
artırılmasına yönelik geliştirilen Ar-Ge
projelerinde yer almaya devam ediyor.
Ortakları arasında yer aldığı MOF4AIR Ar-Ge
projesi ile Tüpraş, Avrupa’nın en kapsamlı
Ar-Ge ve İnovasyon Programı olan Ufuk
2020’de yüzde 100 hibe desteği almaya hak
kazandı.
Bu proje ile Tüpraş; endüstriyel
süreçlerden çıkan karbondioksit gazının
verimli şekilde yakalanmasını ve
karbondioksit salınımının azaltılmasını
sağlayacak teknolojik bir yöntem

geliştirilmesine destek olarak çevreye
katkıda bulunmayı hedeliyor. Baca
gazlarındaki atık karbondioksitin
yakalanmasına yönelik çalışmalar yürütecek
olan Tüpraş, geliştirilecek teknolojiyi rafineri
sahasında test etme imkanı bulacak. Proje
kapsamında geliştirilen teknolojinin ve
sistemin; enerji santralleri, rafineriler,
çimento, demir ve çelik gibi çeşitli enerji
ve karbondioksit yoğunluğu bulunan
endüstrilere açılımı hedeleniyor.
Koordinatörlüğünü Belçika’nın Mons
Üniversitesi’nin üstlendiği MOF4AIR (Metal
organic frameworks for carbon dioxide
adsorption processes in power production
and energy intensive industries) projesi;
Belçika, Norveç, Fransa, İtalya, Yunanistan,
Birleşik Krallık, Güney Kore ve Türkiye’den
14 kuruluşun ortaklığıyla gerçekleştiriliyor.
Toplamda 11 milyon Avro bütçeye sahip
MOF4AIR projesi kapsamında, Tüpraş’ın yüzde
100’ü Avrupa Birliği tarafından destekli olmak
üzere 902 bin 500 Avro bütçesi bulunuyor.

MENARİNİ ORTA DOĞU VE AFRİKA BÖLGESİ İNSAN
KAYNAKLARI DİREKTÖRLÜĞÜ TÜRKİYE’YE BAĞLANDI
140 ülkede 17 bin 600’den fazla çalışanıyla faaliyet gösteren
İtalya’nın en büyük ilaç firması olan Menarini Türkiye,
Orta Doğu ve Afrika Bölgesi İnsan Kaynakları Direktörlüğü
görevini; 2017 yılından beri İbrahim Etem - Menarini’de İnsan
Kaynakları Direktörü olarak görev yapan Melis Aslanağı
üstlenecek. Menarini’de gerçekleştirilen bu organizasyonel
yapılanmayla birlikte Orta Doğu ve Afrika bölgeleri Türkiye’ye
bağlanmış oldu. 3 kıtada 36 ülkenin sorumluluğunu
üstleneceği ve Menarini Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi
İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yapacağı için
duyduğu heyecanı dile getiren Melis Aslanağı, “İbrahim
Etem - Menarini olarak insan odaklı çalışmalarımız sayesinde
şirketimize değer yaratacak stratejiler geliştirmeye devam
ediyoruz. İnsan için değer yaklaşımımızı tüm süreçlerimizin
odağında tutarak bu başarıyı yakaladığımızı düşünüyorum.
Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz bu başarılı çalışmaları şimdi
yeni bölgelere taşıma şansı bulmak da oldukça mutluluk
verici. Yeni görevlendirmeyle birlikte ekibimizle üç bölge için
değer yaratmaya devam edeceğiz” dedi.
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KPMG’DEN “İNSAN KAYNAKLARI’NIN GELECEĞİ
YENİ GERÇEKLİK ÖZEL ARAŞTIRMASI”

1,288
İK
Profesyoneli

%33

C-Seviye (CEO/CHRO)
İK GMY/Direktörleri

%29
%20
%19

Değişen
işgücü

Önümüzdeki 12-24 ayda…

%

39’u

Uzaktan
çalışmaya devam
edecek.

Kıdemli İK Müdürleri
Diğer
Onda

3’ten fazlasının

becerileri

Onda

2’si

atıl kalacak.

yeniden yapılandırılacak (reskilling).
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Ülke

%
%

30

40

EMEA

Amerika

Değişen işgücü
%

30

ASPAC

üm sektörlere birçok etkisi olan
COVID-19 salgını, İK fonksiyonun
önceliklerinde de değişimler
yarattı. Virüsün etkileriyle
birlikte yaşanan değişimlerden en
önemlisi ise şirketlerin çok kısa bir zaman
içerisinde uzaktan çalışma uygulamasına
geçmesiydi.
Bu durum İK fonksiyonu ve şirketler için
aşağıdaki yeni zorlukları beraberinde getirdi:
■ Verimlilik nasıl ölçülecek?
■ İnovasyon için işbirliği nasıl
sürdürülecek?
■ Şirket kültürü nasıl beslenecek? Ortak
değerler ve hedeler nasıl benimsenecek?
■ Tüketici düzeyinde, kişiselleştirilmiş
bir çalışan deneyimi nasıl sunulacak?
Çalışan verimliliği ve refahı birbiri ile
ilişkili kavramlar. Bu nedenle İK yöneticileri,
“Çalışan deneyimini ve refahını korumak

T
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için adımlar atma” konusunun İK işlevinin
temel öncelikleri arasında olduğu
konusunda hemfikir. KPMG’nin hazırladığı
“İnsan Kaynakları’nın Yeni Gerçeklik Özel
Araştırması 2020” raporu ise önümüzdeki
iki yıl içinde iş gücü “şeklinin önemli ölçüde
değişeceğini ortaya koyuyor.
KPMG, dünya genelinde yaklaşık
bin 300 insan kaynakları üst düzey
yöneticisinin katılımıyla gerçekleştirdiği
“İnsan Kaynaklarının Geleceği Araştırması”
sonucunda COVID-19 salgınının, önemli
yetenek ihtiyaçlarını ortaya
çıkarttığını, insan yönetimi
konularındaki öncelikleri değiştirdiğini
ve dijital dönüşümü hızlandırdığını ortaya
koydu. “KPMG 2020 Yeni Gerçeklik Özel
Araştırması”na göre, önümüzdeki iki
yıl içinde işgücü şeklinin önemli ölçüde
değişeceği ortaya koyuluyor.

35%
%35

İK yöneticilerinin üçte ikisinden fazlası
yani yaklaşık yüzde 69’u, yaşanan
köklü değişimlere adapte olabilmek
ve bu değişim sürecini etkili bir şekilde
yönetebilmek için İK fonksiyonunun
kendisini yeniden yapılandırması
gerektiğine inanıyor. Bu dönüşüm
de yeni düşünce yapılarını, becerileri
ve öncelikleri beraberinde getiriyor.
Araştırmaya göre, çalışanların yüzde
39’unun önümüzdeki iki yıl içinde
uzaktan çalışmaya devam etmesi ve
hibrit bir katılım modeline geçiş süreci
yaşanması bekleniyor. Sonuç olarak,
uzaktan çalışan şirket çalışanlarının
ve uzaktan çalışmanın desteklenmesi
ve yetenek kazanım yöntemlerinin
bu yeni talepler ile uyum içinde
ilerleyebilmesi için dijital teknolojilere
benzeri görülmemiş yatırımlar yapıldı
ve yapılmaya da devam ediyor. Dijital
işbirliği araçları çalışanların amaç
ve rollerindeki belirginliği artırmak,
verimliliği sürdürülebilir kılmak ve karlı
sonuçlar elde etmek için temel olarak
kabul edildiğinden, yapılan en büyük
teknoloji yatırımlarından biri olarak
ortaya çıkıyor.

10’da 3’ten

%41

Fazlasının
becerilerinin
yeniden
yapılandırılma
ihtiyacı olacak.

Genel ortalama

Devlet ve Kamu

%40

Eğitim & Kâr amacı
gütmeyen kurumlar

%40

Konaklama & Eğlence

%38

Finansal hizmetler

Değişen işgücü
%39

%39’u
uzaktan
çalışmaya

Genel ortalama

%54
%48

Profesyonel ve
ticari hizmetler
BT ve ileri teknoloji

%46

Medya

%45

Finansal servisler

devam edecek.
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Geleceğin
işgücünü
şekil endirme

%

Öncü İK profesyonellerin %39 ’u,
COVID-19 sonucu değişen kurum
gereksinimlerini karşılamak için
öncelikleri arasında çalışan
yeteneklerini geliştirmek ve onlara
yeni yetenekler kazandırmak
olduğunu belirtiyor. Öncü olmayan İK
profesyonelleri için bu oran %29’dur.

%

Anket katılımcılarının %72 ’si,
geleceğin işgücünü oluştururken
çalışanlarına yeni yetenekler
kazandırmayı ve mevcuttaki
yeteneklerini geliştirmeyi gelecek
12-24 ay için en önemli faktör olarak
gördüklerini belirtirken, sadece
%33’ü bunu uygulamanın kolay
olduğunu düşünüyor.

39

İşgücünün

%

35’

inin

72

yeteneğini geliştirmek
(upskilling) gerekiyor.

YENİ İK ANLAYIŞINDA ODAK NOKTALARI
DEĞİŞİYOR
Genellikle Ulrich modeline dayanan
birçok İK fonksiyonun geleneksel
işletim modeli, yeniliklere açık olarak
işler. Şirketin geri kalanıyla birlikte İK
fonksiyonunda da dönüşüm sürecine
girilmesi büyük önem taşıyor. Bu, daha
verimli çalışan ve birimleri birbirine
daha bağlantılı bir organizasyonun
elde edilmesiyle sonuçlanacak olan
karşılıklı yararlar sağlayan bir girişim.
Yeni gerçeklikte verimliliğin ne anlama
geldiğini yeniden değerlendirmek ve
olağanüstü bir çalışan deneyiminin neye
benzediğini yeniden tanımlamak için
İK, kurumun diğer birimleriyle birlikte
çalışmalıdır. Verimlilik ölçütleri kesinlikle
İK’nın, çalışanların uzaktan çalışırken
oturdukları koltuklarda geçirdiği zamanı
izlemesi veya üretimi denetlemesi ile
belirlenmeyecek. Bunun yerine, İK
fonksiyonları kendisini çalışan ve yönetici
ilişkisinden tamamen soyutlamalı ve
işgücünün makro görünümüne bakmalı.
Yeni gerçeklikte yöneticiler insan
yönetiminin sorumluluğunu alırken;
İK, zaman ve kaynaklarını, geleceğin
işgücünün nasıl şekilleneceğini
tasarlamak üzerine yoğunlaştırmalı. Bu
mimari veya “işgücü şekillendirmesi”,
işgücü iç görüşü eyleme dönüştürmeye
yardımcı olmak için diğer dijital
kabiliyetlerle birlikte analitik, veri akışları
ve süreç otomasyonu ile desteklenmeli.
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%

98’

0 (212) 236 00 50

i

geleceğin işgücünü belirlerken veri
analizi ve analitik uygulamalarının İK
departmanlarında ileri seviyelerde
kullanıldığını belirtirken, bu oran öncü
olmayan İK profesyonellerinde %44’tür.

%

39

Çalışan
Deneyimi &
Kültürü
Anket katılımcılarının

%89

KİPLAS Periyod Dergisi'nin reklam süreçlerini
KİPLAS adına Viya Medya yürütmektedir.
viya@viyamedya.com

Öncü İK profesyonellerinin

İşgücü
analitiği /
teknoloji
sağlayıcılar

REKLAMLARINIZIN
BU SAYFALARDA
YER ALMASINI
ISTER MISINIZ?

‘una göre

kurumsal hedef ve değerler, COVID-19
ile başa çıkmadaki durumlarını
belirleyen temel bir faktör.

Öncü İK profesyonellerinin %39’u
ileri yapay zekateknolojileri,
makine öğrenmesi ve benzeri
teknolojilere yatırım yapacaklarını
öngörürken, bu oran öncü olmayan
İK profesyonellerinde %31’dir.
Anket katılımcılarının

% 47

‘si

‘Çalışan deneyimi ve refahını güvenceye alma’yı
(ör., çalışanların evlerinde uygun çalışma ortamına
sahip olması veya COVID-19’a maruz kalabileceği
ortamlarda çalışan kişilere koruyucu ekipman
sağlanması) önümüzdeki 12-24 ay boyunca en
önemli öncelikleri olarak belirtmişlerdir.
Anket katılımcılarının

% 34

‘si

Covid-19’un zorlukları ile başa çıkıp yeni
gerçekliğe geçerken dijital bakış açısını, sanal
ortamda çalı
şmayı ve çevikliği vurgulayan bir
kültürü oluturmanın ya da daha da
geliştirmenin önemli olacağını düşünüyor.
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