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6 Şubat 2021 tarihi itibarıyla 
sendikamızın 60. yılını doldurmuş 
bulunuyoruz. Başkanlık görevini 
yürütmenin heyecanı ve 

gururunu taşıdığım bu güçlü kuruluş, 
Ülkemizin endüstri ilişkilerinde 60 yıldır 
var olmanın haklı gururunu yaşıyor. Bu 
vesileyle sendikamızın kuruluşunda ve 
bugünlere gelmesinde emeği geçen eski 
Başkanlarımız Bülent Kalmık, Mükerrem 
Berksoy ve Refik Baydur’u bir kez daha 
saygı ve rahmetle anıyorum. 

Şüphesiz ki 60 yıldan süzülen 
deneyim, hızlı bir dönüşümün yaşandığı 
dünyada çok daha değerli hale geliyor. 
Çünkü dünyadaki büyük değişime 
tanıklık edilirken büyük bir kurum 
hafızası oluşuyor. Bizler de KİPLAS’ın 
mevcut yönetimi olarak, bu köklü 
geçmişten aldığımız güç ve ilhamla bir 
önceki Başkanımız Feridun Uzunyol ile 
başlayan “Yeni Vizyon” programımızı 
daha da geliştirerek, ülkemizin çalışma 
hayatına katkı sunmak ve kimya 
sanayisini sürdürülebilir kılmak için üç yıl 
önce devraldığımız bayrağı daha yükseğe 
taşımak üzere var gücümüzle çalışmaya 
devam ediyoruz.

İşletmelerin gündemine odaklanan bir 
kurum olarak KİPLAS, her dönem faaliyet 
gösterdiği sektörlerdeki değişimlere yol 
gösterici olma misyonu üstlenmiştir. 
Kurumsal sosyal sorumluluk, 
sürdürülebilirlik ve Çalışma Hayatının 
Geleceği (Future of Work) gibi konularda 
yapılan öncü çalışmalar da söz konusu 
misyonu ortaya koymaktadır.  

”Yeni Vizyon” programı çerçevesinde 
çalışma hayatında büyük bir dönüşüm 
olacağını o günlerde daha somut 
biçimde vurgulamaya başlamıştık. 
COVID-19 salgını ile birlikte söz 
konusu dönüşümün çok daha hızlı bir 
şekilde gündeme geldiğini gördük. 
Birçok çalışma modelinin aslında 
alışkanlıklardan ileri geldiğini ve 

çok uzak sayılan birçok yeniliğin 
uygulanabilir olduğunu, birçok değişimin 
ise artık kalıcı hale geldiğini görmeye 
başladık. 

Sendikamız uzun yıllardan beri 
kimya sanayisinin stratejik önemine 
her platformda vurgu yapıyor. Yaşanan 
dönüşümün yanında son bir yıl, kimya 
sanayimizin stratejik öneminin de fark 
edilmesi açısından bir dönüm noktası 
oldu. Bu süreçte kimyanın, sanayi ve 
ekonomiye katkılarının yanı sıra insan 
sağlığı açısından ne kadar önemli 
olduğu da net biçimde hissedildi. Bu 
farkındalığın önümüzdeki süreçte 
sektörün üretim kapasitesinin artmasına 
ve yeni Ar-Ge yatırımlarına da pozitif etki 
yapacağına inanıyorum. 

Rekabetin kıyasıya sürdüğü, siyasi 
ve ekonomik düzenlerin, yerleşik 
alışkanlıkların temelden değiştiği 
çağımızda, bu hızlı tempoya ayak 
uydurmak köklü bir geçmişten gelen 
tecrübe kadar bilgi, uzmanlık ve 
özveri gerektiriyor. Bu ihtiyaçları 
dikkate alarak, bizler de bir yandan 
kurumsal hafızamızdan güç alırken 
bir yandan da kendimizi durmaksızın 
yeniliyor, KİPLAS’ın temelinde yer alan 
çalışma barışı, verimlilik, inovasyon, 
sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk 
ilkeleri çerçevesinde kurumsal yapımızı 
geliştiriyoruz.

Ülkemizde faaliyet gösteren 
kimya, petrol, lastik, plastik ve ilaç 
sektörlerindeki işletmeleri, 60 yıldır 
aynı çatı altında toplamanın heyecanı 
ve gururuyla başta KİPLAS’ı kuran 
kadrolar olmak üzere, sendikamızın 
bugünlere ulaşmasında emek ve 
katkıları olan tüm üyelerimize, yönetim 
ekiplerimize, çalışma arkadaşlarımıza ve 
paydaşlarımıza teşekkür ediyor, işbirliği 
ve dayanışma içinde nice yıllara birlikte 
yürümeyi diliyoruz. 
En içten sevgi ve saygılarımla. 

İşletmelerin gündemine 
odaklanan bir

kurum olarak KİPLAS, 
her dönem faaliyet

gösterdiği sektörlerdeki 
değişimlere yol

gösterici olma misyonu 
üstlenmiştir.

Levent Kocagül
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BİZDEN HABERLER

LEVENT KOCAGÜL PROSES EMNİYETİ 
SEMPOZYUMU’NDA KONUŞTU

K ocaeli Sanayi Odası’nın 9-10 Şubat 
tarihlerinde düzenlediği Proses 
Emniyeti Sanal Sempozyumu’na 
katılan KİPLAS Yönetim Kurulu 

Başkanı Levent Kocagül, Türkiye Kimya 
Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 
Haluk Erceber ile BASF Türk Genel Müdürü 
ve Türkiye/Azerbaycan Ülke Grubu Başkanı 
Rami Atikoğlu “Kimya ve Sürdürülebilirlik” 
konusunda kimya sektörüne ilişkin 
görüşlerini aktardılar. Polisan Kimya 
Genel Müdürü M. Selçuk Denizligil 
moderatörlüğündeki sempozyumda, 
sürdürülebilirliğin insan boyutunun ele 
alındığı bir sunum gerçekleştiren KİPLAS 
Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kocagül, 
COVID-19 pandemisinin ortaya çıkmasıyla 
birlikte çalışma hayatında değişim ve 
dönüşümün hızlandığını ve rekabetin farklı 
bir boyut kazandığının altını çizerek; “Artık 
rekabet sadece ürün, satış süreçleri ve 
hizmetler ile sınırlı değil, aslında en büyük 
rekabeti insan kaynağında yaşıyoruz” dedi. 
Kocagül, COVID-19 ile birlikte belirsizliğin 
hiç olmadığı kadar arttığını, bir yıl sonrasını, 
bir hafta sonrasını ve hatta bir gün sonrasını 
öngörmekte zorlandığımız bir dönemden 
geçildiğini belirterek sürdürülebilirliğin; 
şirketlerin, STK’ların, uluslararası kurumların 

hatta tek tek bireylerin ana 
gündemi haline geldiğini 
söyledi.

Kimya sektörünün COVID-19 
salgınıyla verdiği mücadeleye 
de değinen Kocagül, “Yaklaşık 
bir yıldır kimya sektörü 
olarak yaşanan pandemi 
krizini son derece başarıyla 
yönetiyoruz. Bunun en önemli 
sebeplerini de sektör olarak 
iş sağlığı ve güvenliği, proses 
emniyeti, endüstriyel büyük 
kazaların önlenmesi gibi son 
derece üst düzey önlemlere 
yönelik yaptığımız hazırlık 
ve planlamalar oluşturuyor” 
şeklinde konuştu. 

Değişen ve dönüşen sosyal, siyasal 
ve ekonomik koşullara göre hızlandırıcı 
mekanizmanın, düzenlemelerin, çalışma 
hayatına yönelik teşviklerin ve desteklerin 
eskisinden daha önemli hale geldiğini 
vurgulayan Kocagül; “Şirketler artık 
stratejik işgücü planlamaları yapıyor. 
Gelecek hedeflerinin yakalanabilmesi 
için stratejik işgücü planlamasının sadece 
şirketler bazında değil, coğrafi ve sektörel 
olarak da yapılmasına ihtiyaç var. Burada 
da kamu, özel sektör ve STK olmak üzere 
üçlü sacayağının işbirliğine ihtiyaç var” 
açıklamalarında bulundu.

Sektör profesyonellerinin yoğun ilgisi ile 
gerçekleşen Sempozyumun son gününde, 
“Dijitalleşmenin Proses Emniyetine Etkileri” 
masaya yatırıldı. Moderatörlüğü HKTM 
Yönetim Kurulu Başkanı Atıf Tunç Atıl 
tarafından yapılan oturum; BSH Ev Aletleri 
A.Ş. Operasyon Direktörü Hakan Mandalı, 
Kordsa CEO’su Ali Çalışkan, KİPLAS üyesi 
Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ) 
Genel Müdür Yardımcısı İ. Serdar Kemaloğlu, 
Ford Otosan Direktör-Gölcük Fabrika Müdürü 
Müjdat Tiryaki ve AkzoNobel Global Proses 
Teknoloji Müdürü Cenk Aydın’ı panelist 
olarak ağırladı.

Kocaeli Sanayi Odası’nın düzenlediği Proses Emniyeti Sanal Sempozyumu’nda, KİPLAS
Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kocagül ve sektörün önemli isimleri bir araya gelerek, 
“Kimya ve Sürdürülebilirlik” konusunda sektöre ilişkin görüşlerini aktardılar.

KKDİK YÖNETMELİĞİ BİLGİLENDİRME WEBİNARI YAPILDI
25 Aralık 2020 tarihinde video 
konferans yöntemiyle interaktif olarak 
gerçekleştirilen toplantıya, KİPLAS 
üyesi işyerlerinden, sektörden ve TİSK 
üyesi İşveren Sendikalarından 80’in 
üzerinde yönetici ve uzman katıldı. 
Açılışı KİPLAS Genel Sekreter Yardımcısı 
Av. Z. Ulaş Yıldız tarafından yapılan 
toplantıda, Kimyasallar Yönetimi Dairesi 
Başkanlığından Çevre ve Şehircilik 
Uzmanı Dilek Erkan “Kimyasalların Kaydı, 
Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması 
(KKDİK) Hakkında Yönetmelik” 
kapsamında bilgilendirme sunumu yaptı.

Dilek Erkan, kimyasalların her 
alanda ve her yerde karşımıza çıktığını, 
neredeyse kimyasalların bulunmadığı 
bir ürün olmadığını, ancak ürünlerdeki 
kimyasalların zararlılığı yönünde bir 
değerlendirme yapılması gerektiğine 
dikkat çekti.

Erkan ayrıca; KKDİK 
Yönetmeliği’nin amacı, 
kapsamı, Ön Madde 
Bilgisi Değişim Forumları 
(ön-MBDF), kayıt süreci, 
kimyasal değerlendirme 
uzmanının görevi, 
bakanlığın yürütmekte 
olduğu “REACH Tüzüğü 
Kapsamında Kimyasal 
Güvenlik Değerlendirilmesi 
Yapılması İçin Teknik 
Destek Projesi” hakkında 
bilgi verdi ve sıkça 
sorulan sorular üzerinden 
örneklerle açıklamalarda bulundu.

Sunumun ardından, katılımcılardan 
özellikle kayıt yükümlülükleri ve kayıt 
dosyasının hazırlanması hakkında gelen 
sorular, Dilek Erkan tarafından detaylı bir 
şekilde yanıtlandı.

TEKNOLOJİ ODAKLI SANAYİ HAMLESİ PROGRAMI 
WEBİNARI GERÇEKLEŞTİ
KİPLAS tarafından Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen 
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı 
Bilgilendirme webinarı 5 Nisan 2021 
Pazartesi günü gerçekleştirildi. KİPLAS 
Genel Sekreter Yardımcısı Av. Z. Ulaş 
Yıldız’ın açılış konuşmasıyla başlayan 
webinarda, Teknoloji Odaklı Sanayi 
Hamlesi Programı kapsamında kimya, 
tıbbı cihaz, ilaç ve dişçilik alanlarını 
kapsayan ürünlerin yatırımında verilecek 
desteklerle ilgili detaylar ele alındı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Program Yönetimi Daire Başkanı Hakan 
Erten, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi 
Programı ile ilgili detayları içeren bir 
sunum gerçekleştirdi. Erten sunumunda, 
kimya sektörünün başından beri program 
kapsamında olduğunu, pilot uygulamanın 
makine sektörü için de yapıldığını, şimdi 
ise orta-yüksek ve yüksek teknolojili 
olan, kimya da dahil diğer sektörler için 
uygulama aşamasına geçildiğini söyledi.

Kimya, eczacılık ve tıbbi cihaz ürün 
grubu için Mayıs-Haziran 2021 döneminde 
çağrıya çıkılmasının planladığına ifade 

eden Erten; “Öncelikli 
ürünlerin temel seçim 
kriterleri olarak, 
cari açığa katkısı ve 
ihracat potansiyeli, 
ürün karmaşıklık ve 
yoğunlaşma endeksleri, 
yatırım başına katma 
değer, ürün ileri-
geri bağlantılarını 
değerlendiriyoruz. Ürün 
listesinde 12 haneli 
GTİP kodlarının yanı sıra 
yenilikçi teknoloji alanları da bulunuyor. 
Yenilikçi teknoloji alanları, TÜBİTAK 
tarafından yapılan  
Ar-Ge faaliyetlerinde öne çıkan başlıklar ve 
geleceğin teknolojileri değerlendirilerek 
oluşturuldu. Sanayicilerimiz öncelikli 
ürünler ve yenilikçi teknoloji alanları için 
yapılacak ön başvuruları ilgili sektörlerde 
çağrıya çıkıldığında yapabilir. Başvuru ve 
değerlendirme süreci www.hamle.gov.tr 
sitesi üzerinden yürütülüyor ve yalnızca 
Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri 
başvurabiliyor” şeklinde konuştu.
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GEBKİM BAĞIMSIZ İSG DENETİMLERİ DEVAM EDİYOR
KİPLAS Teknik İşler ve Eğitim Birimi Ekibi 
tarafından GEBKİM Organize Sanayi 
Bölgesi’nde faaliyet gösteren kimya 
firmaları ile henüz inşaat aşamasında olan 
işletmelere “3. Göz Bağımsız İş Sağlığı 
ve Güvenliği Denetimleri” çerçevesinde 
yapılan denetimler bu dönemde de yoğun 
biçimde devam etti. İş sağlığı ve güvenliği 
kültürünün geliştirilmesi, uygulamada 
yaşanan sıkıntılara çözüm yolu bulunması 
ve iş kazaları ile meslek hastalıklarının 
önlenmesi amacıyla, talep eden kuruluş 
ve Organize Sanayi Bölgelerine sunulan 
“3. Göz Bağımsız İSG Denetimleri’’ hizmeti, 
KİPLAS İktisadi İşletmesi çatısı altında 
yürütülüyor. 

Bu dönemde GEBKİM’e yapılan 

denetimler kapsamında son beş ay içinde 
Kasım 2020’de sekiz, Aralık 2020’de on 
Ocak 2021’de yedi, Şubat 2021’de beş ve 
Mart 2021’de dokuz olmak üzere toplamda 
39 işyerine denetim ziyareti yapıldı. 
KİPLAS, saha denetimleri kapsamında 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 
ve ilgili yönetmelik gereği, sahadaki 
uygunsuz durumların tespiti ve ilgili 
dokümanların kontrollerini yaptı. Daha 
önce ziyaret edilen işletmelerde devam 
eden uygunsuzlukları ve düzeltilen 
durumları belirleyerek, yapılması 
gerekenleri de rapor halinde GEBKİM Bölge 
Müdürlüğü’ne sundu. KİPLAS’ın GEBKİM’de 
faaliyet gösteren firmalara yaptığı 
denetimler yıl boyunca devam edecek.

BİZDEN HABERLER

2021’İN İLK ÇEYREĞİNDE 3 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ BAĞITLANDI

KİPLAS, 2021’in ilk çeyreğinde de yoğun 
geçen bir Toplu İş Sözleşmesi (TİS) dönemi 
geçirdi. KİPLAS Genel Sekreteri Av. Saadet 
Ceylan, Genel Sekreter Yardımcısı Av. Z. 
Ulaş Yıldız, Av. Cem Beşerler, Av. Gönül 
Akgün Koyuncu, Av. Ozan Aydın ile 
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 
Uzmanı Onur Gözütok’tan oluşan bir 
ekiple yürütülen toplu sözleşme süreçleri 
sonucunda 2021’nin ilk çeyreğinde üç 
toplu iş sözleşmesi bağıtlandı.

Yılbaşı yürürlük tarihli DYO Boya 
Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Gübre 
Fabrikaları T.A.Ş. ile Setaş Kimya San. A.Ş. 

işyerlerine ait sözleşmeler Mart ayında 
bağıtlandı.

Türk Henkel Kimya San. Tic. A.Ş., Colgate 
Palmolive Temizlik Ürünleri San. Tic. A.Ş., 
Ravago Petrokimya Üretim A.Ş., Toros Tarım 
Sanayi ve Ticaret A.Ş., Veritas Otomotiv San. 
Ltd. Şti., Paccor Turkey Ambalaj San. A.Ş., 
NEDEX Kimya San. ve Tic. A.Ş., Rohm and Haas 
Kimya San. Ltd. Şti., Rohm and Haas Kimyasal 
Ürünler Dağ. ve Tic. A.Ş. ile Fater Temizlik 
Ürünleri Ltd. Şti.  müzakerelerine ise devam 
ediliyor. A Raymond Bağlantı Elemanları 
San. ve Tic. Ltd. Şti. müzakerelerine 21 Mayıs 
tarihinde başlandı.

KİPLAS, KİMYA FİRMALARINI 
BULUŞTURMAYA DEVAM EDİYOR

Kurulduğu 1961 yılından bu yana kimya 
sektörünün önde gelen firmalarına hizmet veren 
KİPLAS, yeni üyelerin katılımıyla güçlenerek yoluna 
devam ediyor. Tüm dünyanın pandemi etkisiyle zor 
günler geçirdiği 2020 yılında kimya sektörü gücünü 
artırırken Türkiye’de üretim yapan kimya firmaları 
da KİPLAS çatısı altında buluşmaya devam etti. 

Küresel kimya devi Rohm and Haas, yalıtım 
malzemeleri üreticisi NEDEX Kimya, otomotiv 
bağlantı sistemleri alanında faaliyet gösteren  
A Raymond ile ev temizlik ürünleri üreten Fater 
Temizlik Ürünleri KİPLAS ailesine katıldı. 

KİPLAS VE İSGGM İŞBİRLİĞİ İLE İŞVERENLERE YÖNELİK 
COVID-19 REHBERLERİ HAZIRLANDI

KİPLAS Yönetim Kurulu Başkanı Levent 
Kocagül ile İSGGM Genel Müdürü 
Cafer Uzunkaya’nın katılımı ile 17 
Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilen 
webinarda KİPLAS üyeleri ve İSGGM 
temsilcilerinin de yer aldığı bir platform 
oluşturularak, COVID-19 Rehberleri 
hazırlanmasına karar verilmişti.

KİPLAS Teknik İşler ve Eğitim 
Birimi, KİPLAS üye işletmeleri ve İSGGM 
uzmanlarından oluşturulan KİPLAS 
Pandemi Çalışma Grubunun ortak 
çalışması ile “COVID-19 Döneminde 

Alt İşverenlerin Yönetimi Rehberi’’, 
“COVID-19 Döneminde Havalandırma 
ve Klima Sistemleri Rehberi”, 
“COVID-19 Pandemisi Yönetimi ve 
Eylem Planı Rehberi”, “COVID-19 
Döneminde Uzaktan Çalışma 
Rehberi” ve “COVID-19 Döneminde 
Ortak Kullanım Alanları Rehberi” 
başlıklarında hazırlanan dokümanlar, 
www.kiplas.org.tr/covid-19/ ve https://
www.ailevecalisma.gov.tr/covid19 
internet sitesi üzerinden tüm tarafların 
kullanımına sunuldu.
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KİPLAS

1961 2021

ROHM AND HAAS

FATER

NEDEX

A RAYMOND

FATER TEMİZLİK 
ÜRÜNLERİ

İtalya'da bireyler için 
emici ürünler pazarında 
faaliyet gösteren, 
tüketici memnuniyeti 
odaklı çalışmalar 
yürüten ve dünyanın 
38 ülkesinde satılan 
tekstil ürünleri ile ev 
temizliği deterjanları 
üreten Fater Group’un 
bünyesinde Türkiye’de 
üretim yapan Fater 
Temizlik Ürünleri Ltd. 
Şti., 2021 yılı içinde 
KİPLAS ailesi içindeki 
yerini alan bir başka 
kimya firması oldu.

A RAYMOND BAĞLANTI 
ELEMANLARI

Alet ihtiyacını ortadan 
kaldıran ve montaj hattı 
ergonomisini iyileştiren 
sistemler tasarlayan A 
Raymond, dünya çapında 25 
ülkedeki 27 üretim tesisinde 
otomotiv sabitleme ve 
montaj bağlantı sistemleri 
üretiyor. Sabitleme 
çözümleriyle güvenliği 
sağlayan A Raymond 
firmasının bünyesinde 
faaliyet gösteren A 
Raymond Bağlantı 
Elemanları San. ve Tic. Ltd. 
Şti., 24 Mart 2021’de KİPLAS 
üyeleri arasına katıldı.

NEDEX KİMYA
KİPLAS’ın üyeleri arasına 
2020 yılı içinde katılan bir 
diğer firma ise Türkiye ile 
birlikte Almanya, Rusya, 
Bulgaristan, Kazakistan ve 
Ukrayna’da faaliyetlerini 
sürdüren NEDEX Kimya 
San. ve Tic. A.Ş. oldu. 
İzolasyonlu camların 
imalatı için kimyasallar 
ve aksesuarlar üreten 
firmanın başlıca ürün 
grupları arsında nem 
alıcılar, polisulfit, hotmelt, 
butil, aluminyum çıta, 
sıcak kenarlı çıta ve 
yalıtımlı kenar çözümleri 
bulunuyor.

ROHM AND HAAS 
Türkiye’de 2009 yılından 
bu yana faaliyet gösteren 
Rohm and Haas firması 
yüzyılı aşan geçmişiyle 
dünyanın önde gelen 
kimyasal üreticileri 
arasında yer alıyor. 
Küresel çapta DOW 
Chemicals çatısı altında 
faaliyet gösteren kimya 
devi firmanın Türkiye’de 
üretim yapan Rohm and 
Haas Kimyasal Ürünler 
Dağ. ve Tic. A.Ş. ve Rohm 
and Haas Kimya San. Ltd. 
Şti. işletmeleri 16 Kasım 
2020’de KİPLAS üyesi 
oldu. 
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KİMYA SEKTÖRÜNDE İSG 4.0 
PROJESİ SONUÇLANDI

KİPLAS’ın, Endüstri 4.0’ın ortaya koyduğu teknolojik yenilikler ve bunların iş sağlığı 
ve güvenliğinde yaratacağı potansiyel etkiler konusunda çalışanları bilinçlendirmek 
amacıyla başlattığı “Kimya Sektöründe İSG 4.0 Projesi”nde sona gelindi.

P roaktif 
yaklaşım ile 
faaliyetlerini 
çeşitlendirerek 

hizmet kalitesini daima 
en yükseğe taşımayı 
hedefleyen ve 60 
yıllık köklü tarihinde 
birçok ilke imza atan 
KİPLAS, üyelerinin 
ve çalışanların 
farkındalığının 
artırılması hedefiyle 
Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı 
desteğiyle yürütüp 

hayata geçirdiği Kimya Sektöründe 
İSG 4.0 Projesi kapsamında “Kimya 
Sektöründe İSG 4.0 Araştırma Anketi 
Sonuç Raporu” ve “İSG 4.0 Eğitim 
Programı” hazırlandı. 

İSG 4.0 PROJESİ ARAŞTIRMA ANKETİ 
SONUÇ RAPORU YAYIMLANDI
Kimya Sektöründe İSG 4.0 Projesi 
kapsamında kimya sektöründe iş 
sağlığı ve güvenliği riskleri ve kontrol 
önlemlerinde yaşanan değişimlerin 
tespit edilmesi ile Endüstri 4.0’ın 
ortaya çıkardığı teknolojik gelişmelerin 
güvenlik kültürüne olan etkilerini 
tahlil etmek amacıyla KİPLAS üyesi 
işyerlerinde gerçekleştirilen anket 
çalışmasının çıktısı olarak bir araştırma 
raporu hazırlandı.

Ankete katılan işyerlerinin istihdam 
ve işgücü durumları, kimya sektöründe 
Endüstri 4.0 kapsamında yer alan ileri 
üretim sistemleri ve dijital teknolojilerin 
sektörde uygulanması, makineler ve 
bilgi işlem teknolojileri arasındaki 
ilişki, ileri üretim sistemleri ile dijital 
teknolojilerin iş sağlığı ve güvenliğine 
etkilerini içeren Rapor, KİPLAS web 
sayfasından (kiplas.org.tr) erişime açıldı.

İSG 4.0 EĞİTİM PROGRAMI TİSK 
AKADEMİ’DE
İSG alanında Endüstri 4.0’ın ortaya 
koyduğu teknolojik yenilikler ve 
bunların iş sağlığı ve güvenliğinde 
yaratacağı potansiyel etkiler konusunda 
KİPLAS üyesi işyerlerinin ve çalışanların 
farkındalığının artırılması hedefiyle 
hayata geçirdiği “Kimya Sektöründe 
İSG 4.0 Projesi” kapsamında hazırlanan 
“Endüstri 4.0 Nedir?”, “Makine Emniyeti” 
ve “Proses Kontrol Sistemleri” 
başlıklarındaki eğitimler TİSK Akademi 
Platformu üzerinden kullanıma sunuldu.

Sanayideki hemen her sektöre 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 haline geliyor. 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 kapsamda kimya sektöründe 
faaliyet gösteren işveren, 
çalışan, çalışan temsilcisi ve İSG 
profesyonellerine yönelik hazırlanan 
İSG 4.0 Eğitim Programı aracılığıyla 
kimya sektöründeki farkındalığın 
artırılması ve teknik kapasitenin 
geliştirilmesi amaçlanıyor. KİPLAS 
üyesi işletmelerdeki çalışanlar, 
KİPLAS tarafından hazırlanan eğitim 
programına TİSK ile yürütülen işbirliği 
çerçevesinde “TİSK Akademi” web 
sitesinden veya mobil uygulamasından 
ücretsiz olarak erişim sağlayabilir.

BİZDEN HABERLER
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İSG

DİJİTALLEŞMENİN İSG 
UYGULAMALARINA AKTARIMINDA 
ÖNCÜ BİR YAKLAŞIM SERGİLİYORUZ

Pandemi sürecinde Bakanlık olarak önleyici yaklaşım ile çalışanların güvenli 
ortamlarda çalışmaları konusunda aktif görev aldıklarını ifade eden İş Sağlığı ve 
Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, bu süreçte Genel Müdürlük tarafından 
verilen eğitimlerin de önlemler alınarak kesintisiz devam ettiğinin altını çizdi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel 
Müdürlüğü’nün mevcut görevler 
ve projelerin yanısıra pandemi 
döneminde sürecin devamlılığı için 

yeni proje ve faaliyetler hayata geçirdiğini 
belirten Cafer Uzunkaya, gelişen 
teknolojiyle güvenli çalışma ortamları, 
verimlilik ve ürün kalitesinin artacağı 
görüşünde.

“İşverenler, işin insani unsurlarını 
ortadan kaldırmadan daha güçlü ekipler 
kurarak, çalışanlarla entegrasyonu 
sağlanmış yapay zeka sistemlerini, ürün 
tasarımı ve geliştirilmesi için kullanımının 
yanında iş sağlığı ve güvenliğinin 
etkinliğinin artırılması adına da tesis 
etmeli” diyen İş Sağlığı ve Güvenliği 
Genel Müdürü Cafer Uzunkaya ile Genel 
Müdürlüğün faaliyetlerini, projelerini ve 
KİPLAS işbirliğini KİPLAS Periyod için 
konuştuk.

Ülkemizin pandemi ile mücadelesinde İş 
Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’nün 
rolü ne oldu?  Sürece yönelik ne tür 
faaliyetlerde bulundunuz?
Küresel boyutta takipçisi olduğumuz 
sürecin, çalışma hayatına etkilerini 
belirleyebilmek için somut adımlarımıza 
ilk vakanın duyurulmasından itibaren 
hız verdik. Bakanımız Zehra Zümrüt 
Selçuk’un talimatıyla, sahada aktif görev 
yapan 44 bini aşkın İSG profesyonelini, 
işverenleri ve çalışanları “Yeni Koronavirüs 
Tedbirleri” kapsamına giren hususlarda 
bilgilendirmek amacıyla seferber ettik.

Sahada salgından olumsuz 
etkilenmeye elverişli kritik sektörlere 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRÜ CAFER UZUNKAYA yol gösteren yayınların hazırlanması 
önceliğimiz oldu. Genel müdürlüğümüzün 
web sitesinde açtığı “COVID-19 
Bilgilendirme Platformu” üzerinden 
işveren, İSG profesyoneli ve çalışan 
tarafından gelen soruları cevapladık.  
Bulaş riski göz önünde bulundurularak 
tespit edilen sektörlere yönelik 
hazırladğımız 28 rehber, afiş, video ve 
broşürleri, sosyal medya aracılığıyla 
yürütülen farkındalık ve bilgilendirme 
faaliyetlerini sistematik yürüterek tek bir 
adres üzerinden tüm taraflara ulaştırdık. 
Halk sağlığı, göğüs hastalıkları, dahiliye ve 
enfeksiyon hastalıkları disiplinlerine bağlı 
14 akademisyenden oluşturduğumuz 
İstişare Kurulu, yapılan çalışmaların 
bilimsel içeriklerine katkı sağladı. 
İSG profesyonellerinin eğitimlerini 
vermek üzere yetkilendirdiğimiz 
eğitim kurumlarındaki temel eğitim 
programlarında yapılan mevzuatsal 
değişiklik ile salgın müddetince uzaktan 
eğitime geçilmesini sağladık ve uzaktan 
eğitim programlarını bu şekilde 
denetlemeye devam ettik.

Pandemi ile etkin mücadelede 
çalışma dünyasının taraflarıyla çevrim içi 
toplantılarla bir araya gelerek çalışmalara 
hız verdik. İstanbul Sanayi Odası, TİSK 
Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı, 
Türkiye Kimya Petrol Lastik ve Plastik 
Sanayii İşverenleri Sendikası (KİPLAS), 
Maden Sanayii İşverenleri Sendikası 
(MASİS), Türkiye İnşaat Sanayicileri 
İşveren Sendikası (İNTES) ile iş sağlığı 
ve güvenliği alanında güçlü işbirliğinin 
ele alındığı ve pandemi sürecinde 
yapılacakların değerlendirildiği çeşitli 
toplantılar gerçekleştirdik. Yapılan 
etkinlikleri ulusal düzeyde bırakmayıp 
uluslararası boyuta taşıdık. Eş başkanlığını 
yürüttüğümüz G20 İSG Uzmanları 
Ağının “Salgının Etkisi: Değişen Çalışma 
Hayatı ve İSG” temalı ilk kampanyasını 
gerçekleştirdik. Bu etkinlik kapsamında 
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve ILO 
Türkiye Ofisi ile ortak anket çalışması 
yaptık. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 
anket sonuçlarına, 28 Nisan 2021 Dünya 
İSG Günü Özel Raporu’nda yer verdi. 
Daimî sekretaryasını yürüttüğümüz İslam 
İşbirliği Teşkilatı İSG Ağı (OIC-OSHNET) 
kapsamında 12 Ağustos 2020’de İslam 
Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal 
Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) ile 
işbirliği içerisinde “Salgın Döneminde İSG 

Sistemleri: Etkileri ve Yapılan Çalışmalar” 
konulu web seminerini gerçekleştirdik. 
Avrupa İSG Ajansı’nın (EU-OSHA) 
ülkemizdeki odak noktası olarak Ajans 
ve Arnavutluk, Karadağ, Sırbistan, 
Kuzey Makedonya, Bosna Hersek ile 
Kosova’ya (IPA Ülkeleri) pandemi dönemi 
faaliyetlerimizi anlattık.  Dost ve kardeş 
ülkelerde insan kaynakları kapasitesini 
geliştirmek üzere adımlar atan Türk 
İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) 
ile işbirliği içinde Moğolistan Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Arnavutluk 
Maliye ve Ekonomi Bakanlığı çalışanlarına 
Ağustos ve Kasım aylarında “COVID-19 ve 
İSG” konusunda uzaktan eğitimler verdik.

Bu süreçte ön safta mücadele 
veren sağlık çalışanlarımıza sunulacak 
ürünlerin güvenli olması konusunda 
özellikle Sağlık Bakanlığı ile işbirliği 
halinde yoğun çalışmalar yürüttük. 
Kişisel koruyucu donanımların 
sadece piyasa gözetimi ve denetimi 
faaliyetlerinde değil, aynı zamanda 
onaylanmış kuruluşların kapsamlarının 
genişletilmesi, test/muayene 
altyapısının çeşitlendirilmesi ve 
imalatçılarımızın bilgilendirilmesi 
faaliyetlerine yer verdik. Genel 
müdürlüğümüz, Piyasa Gözetim 
Denetim (PGD) denetçileri tarafından 
yapılan denetimlerde alınan 
numuneler ile Sağlık Bakanlığı 
ve Devlet Malzeme Ofisi (DMO) 
tarafından gönderilen solunum 
koruyucu maske numunelerinin 
test edilmesi ve raporlanması 
çalışmalarının hızlı yürütülmesini 
sağladı. Bu kapsamda, bahsi geçen 
kuruluşlardan bakanlığımıza iletilen 
100’ün üzerinde ürün, kuruluşlarımızca 
test edilerek onaylandı. Pandemi 
sürecinde, ülkemizin ihtiyaç duyduğu 
solunum koruyucular ve koruyucu 
kıyafetlere ilişkin belgelendirme 
altyapısı, onaylanmış kuruluşlarımızın 
kapsamının genişletilerek Avrupa 
Komisyonu’na bildirilmesini sağladık. 
Bu süreçte yürüttüğümüz çalışmalar 
ile imalatçılarımız yurt dışından ürün 
belgelendirme zorunluluğundan 
kurtuldu. Pandemide de eğitimlerimizi 
önlemler alarak kesintisiz sürdürdük. 
Bu kapsamda İş Sağlığı ve Güvenliği 
Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü 
Başkanlığı (İSGÜM) tarafından ikişer kez 
ILO Pnömokonyoz Okuyucu Eğitimi, 

Pandemi ile etkin 
mücadelede çalışma 

dünyasının taraflarıyla 
çevrim içi toplantılarla bir 
araya gelerek çalışmalara 

hız verdik. Yapılan 
etkinlikleri ulusal düzeyde 

bırakmayıp uluslararası 
boyuta taşıdık.
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Asbest Söküm Uzmanlığı Eğitimi, Asbest 
Söküm Uzmanlığı Yenileme Eğitimi 
gerçekleştirdik.

Ocak ayında, KİPLAS işbirliğiyle, beş farklı 
başlıkta “Pandemi Sürecinde İşverenlere 
Yönelik Yeni Rehberler” yayımladınız. 
KİPLAS ile ortak çalışmaların olumlu 
yanları neler oldu?
Sahada uygulanabilirliğinin artırılması 
amacıyla çalışmalarımızı; işçi, işveren ve 
memur konfederasyonları ile esnaf ve 
sanatkârlar odaları başta olmak üzere 
tüm sosyal paydaşlarımızla paylaştık. 
Bunun yanı sıra genel müdürlüğümüzce 
başta kamu, kurum ve kuruluşları, sivil 
toplum kuruluşları ve özel sektörde 
faaliyet gösteren firmalarla pandemi 
başlığında karşılıklı görüşlerin 
paylaşıldığı “İSG Buluşmaları”nı 
gerçekleştirdik. Bu süreçte KİPLAS ile 
yakın işbirliği içinde olduk ve mevcut 
salgın sürecine yönelik atılacak adımlar 
ile sektör özelinde rehber çalışmaları 
yaptık. Daha önce hazırladığımız 23 
başlıktaki yeni koronavirüs rehberlerine, 
KİPLAS ile önemi artan konularda beş 
rehber daha ekledik. Bu çalışmanın 
ürünü olan “COVID-19 Döneminde 
Alt İşverenlerin Yönetimi Rehberi”, 
“COVID-19 Döneminde Havalandırma 
ve Klima Sistemleri Rehberi”, “COVID-19 
Pandemisi Yönetimi ve Eylem Planı 
Rehberi”, “COVID-19 Döneminde Uzaktan 
Çalışma Rehberi”, “COVID-19 Döneminde 
Ortak Kullanım Alanları Rehberi” 
başlıklı rehber dokümanları COVID-19 
Bilgilendirme Platformumuz (www. 
ailevecalisma.gov.tr/covid19) üzerinden 
sunduk.

Ayrıca, İNTES ile yürüttüğümüz 
çalışmalarla bulaş riskinin çok yüksek 
olduğu yapı işleri sektöründe de 
önlemlerin hızla alınmasına katkı sunduk. 
Çalışmalar sonucunda; TİSK ve bağlı 
sendikalar ile sektörlerin durumunun 
analiz edildiği, İSG uygulamalarının 
değerlendirildiği, İSG ve hukuk 
eğitimlerinin verildiği “Sektörel İSG 
Buluşmaları” düzenlemeye karar vererek 
süreci başlattık.

Pandeminin öğrettikleri, gelecekte iş 
sağlığı ve güvenliği uygulamalarına nasıl 
bir projeksiyon tutacak?
Pandemi, bireyi ve toplumu birçok 
düzeyde etkileyen sosyal bir olgu 

olmasının yanı sıra iş dünyası için çok ani 
ve küresel boyutta sarsıcı oldu. Sürecin 
yansımaları, her kurum ve kuruluşun 
kendi görev alanına giren konularda 
seferber olmasıyla çözümlenirken, 
İSGÜM olarak bizler önleyici yaklaşım 
ile çalışanlarımızın güvenli ortamlarda 
çalışmaları konusunda destek olmaya 
devam ediyoruz. Pandemi çalışma 
hayatında da önemli değişiklikleri 
beraberinde getirdi. Bugün ve gelecek 
boyutuyla baktığımızda değişikliklerin 
bir kısmı kalıcı, bir kısmı geçici olarak 
çalışanları etkiliyor. COVID-19 salgını 
ile birlikte çalışma biçimimiz, mesai 
saatlerimiz, iş ve özel yaşam dengemiz 
ve mesafeler değişirken iş sağlığı ve iş 
güvenliği standartları açısından yeni 
önlemlerin ve salgına özel tedbirlerin 
çalışma hayatına hızlı bir şekilde girmesi 
kaçınılmaz oldu. Biz bu hızlı değişimde, 
işyerlerindeki sorunların çözüm yollarını 
birlikte tartışmaya devam edeceğiz.

Pandemi ile birlikte iş sağlığı ve 
güvenliği bambaşka boyutta önem 
kazandı. Pandemi, İSG profesyonellerinin 
görevlerinde ne gibi yenilikler getirdi?
Pandemide İSG profesyonelleri, asbest 
söküm uzmanları ve iş ekipmanları 
için periyodik kontrol yapacak kişiler 
hakkında üç yönetmelik bir tebliğde 
değişikliğe gittik. Düzenlemeler 
kapsamında, eğitimlerin salgın süresince 
uzaktan eğitim şeklinde yapılabilmesine 
imkânı sunduk. Pandemi ile hayatımıza 
daha yaygın olarak giren uzaktan çalışma, 
İSG profesyonellerinin görevlerini yerine 
getirme, şekil ve usullerinde değişikliğe 
gitmelerini zorunlu hale getirdi. İş sağlığı 
ve güvenliği açısından ev ortamında 
karşılaşılan yeni tehlikeler konusunda 
eğitim verilmesi ve bilgilendirme 
yapılması, risk değerlendirmelerinin 
ev ve uzaktan çalışma dikkate alınarak 
güncellenmesi, sağlık gözetimini yerine 
getirme ve özel hayatın gizliliğini ihlal 
etmeksizin denetleme yükümlülüğü 
gibi hususlar yeni şartlara uygun şekilde 
yerine getirilmeli. Bu bildirim üzerine 
uzaktan çalışanlar, yaşadığı iş kazalarını 
aynı işyerinde yaşanan kazalar gibi 
gerekli merciye bildirilmeli. İş sağlığı ve 
güvenliği yükümlülüklerinin hem işveren 
hem de çalışanı korumayı sağlayacak 
düzeyde belirlenmesi ve uygulanması 
gerekiyor.

Uzaktan çalışma çok geniş bir kavram. 
Uzaktan çalışma uygulaması İSG 
kavramını nasıl şekillendirecek ve İSG 
faaliyetlerine ne gibi yenilikler getirecek? 
Sizin bu konudaki değerlendirmeleriniz 
neler?
Pandemi ile birlikte uzaktan çalışma 
tüm dünyada yaygınlaştı. Özellikle; 65 
yaş ve üzeri, bağışıklık sistemi düşük 
ve kronik akciğer hastalığı, astım, 
KOAH, kalp/damar hastalığı, böbrek, 
hipertansiyon ve karaciğer hastalığı 
olanlar ile bağışıklık sistemini bozan 
ilaçlar kullanan çalışanların bölüm 
yöneticileri, insan kaynakları ve işyeri 
hekiminin bilgisi dahilinde evden 
çalışmaya devam etmeleri ve işyerine 
gitmemeleri öneriliyor. Uzaktan 
çalışmanın avantaj ve dezavantajları, 
uzaktan çalışanların karşılaşabileceği 
durumlar, özellikle iş sağlığı ve güvenliği 
çerçevesinde ergonomik risk faktörleri 
ve bunlardan kaçınma yöntemlerine dair 
bilgilendirmeler, yeni çalışma düzeninde 
tartışılması gereken hususlar arasında 
yer alıyor. Çalışma alanında meydana 
gelebilecek yangın ve havalandırma 
sorunları, kayma ve düşme tehlikeleri gibi 
kişisel yaralanmalar da İSG faaliyetleri 
çerçevesinde değerlendirilmeli.

Dijitalleşme ve gelişen teknolojilerin 
iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına 
katacağı yenilikler hakkında neler 
söyleyebilirsiniz? Genel müdürlüğünüzün 
bu konuda hazırlıkları var mı?
Dijital dönüşümü her alanda hissettiğimiz, 
günümüz dünyasını etkisi altına alan 
teknolojik inovasyonlar, çalışanların 
ihtiyaçlarını değiştirirken robotlaşmaya 
ve dijitalleşmeye olan yönelim, güvenli 
çalışma ortamları, verimlilik ve ürün 
kalitesini de beraberinde getiriyor. 
İşverenler işin insani unsurlarını ortadan 
kaldırmadan yeni yaklaşımda daha güçlü 
ekipler kurarak, çalışanlarla entegrasyonu 
sağlanmış yapay zeka-makine öğrenme 
sistemlerini, ürün tasarımı ve geliştirilmesi 
için kullanımının yanında daha fazla iş 
sağlığı ve güvenliği sağlaması için de tesis 
etmeli. Bu amaçla geliştirilen robotik 
sistemlerin, tehlikeli ortamlarda ve insan 
sağlığına zararlı olabilecek maddelerin 
kullanıldığı proseslerde çalışanların yerini 
alması iş sağlığı ve güvenliğine olumlu 
katkılar sağlıyor. Verdiğimiz eğitimlerin 
dijitalleşme ve gelişen teknolojilerin 

getirdiği yeniliklerden biri olan uzaktan 
eğitim şeklinde verilebilirliği konusunda, 
her türlü uygulamayı takip ederek, 
ivedilikle hayata geçiriyoruz. Önümüzdeki 
dönemde genel müdürlüğümüzün 
eğitim hizmetlerini, eğitimin niteliğinin 
uzaktan gerçekleştirmeye uygun olup 
olmadığı hususlarını dikkate alarak dijital 
platformlara taşıyacağız.

Dijitalleşme ve gelişen teknolojilerin 
iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına 
aktarılması noktasında öncü bir yaklaşım 
sergileyerek, 2011 yılında İSG-KATİP 
uygulamasını kullanıma açtık. Yaklaşık 
dört milyon kullanıcıya hitap eden İSG-
KATİP; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin 
takibi, denetimi, yetkilendirme işlemleri 
gibi birçok temel ihtiyacın elektronik 
ortamda yürütülmesini sağlıyor. Gelişen 
ve değişen teknolojileri dikkate alarak 
mevcut ihtiyaçların karşılanabilmesi 
için TÜRKSAT yükleniciliğinde “İSG-
KATİP Yeniden Yazılım Projesi”ni hayata 
geçirdik. Bu uygulamayla birlikte; diğer 
kamu kurum ve kuruluşlar ile elektronik 
bilgi aktarımı artırılarak mezuniyet ve 
ticaret sicil belgesi gibi kullanıcılardan 
talep edilen evraklar doğrudan elektronik 
ortamdan temin edilebilecek.

Dijitalleşme ve gelişen teknolojilerin 
iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarına 
katkı sağlayacağı bir diğer sistem ise 
İSG alanında işyerlerinden elde edilecek 
veriler ve mevcut veriler ışığında, 
önleyici strateji geliştirilmesine hizmet 
edecek olan İş sağlığı ve Güvenliği Bilgi 
Yönetim Sistemi’dir.  Sistem, sektörel 
ve bölgesel farklılıklar içinde kaza ve 
istihdam verilerinin kullanılarak gereken 
önlemlerin önceliklendirilmesine büyük 
katkı sağlayacak. Farklı konularda 
geliştirilecek modeller ile çalışan, işveren 
ve İSG hizmetlerinde görevli olanların; 
alması gereken tedbirler, yaklaşan 
yükümlülükler, karşılaşılabilecek 
vakalara ilişkin bilgilendirilmesi ve 
önleyici yaklaşım ile rehberlik hizmeti 
verilmesini sağlayacağız. Ayrıca, sanal 
gerçeklik, artırılmış gerçeklik gibi 
teknolojilerin iş sağlığı ve güvenliği 
eğitimlerinde verimlilik sağlayacağının 
farkındayız. Özellikle güvenlik kültürünün 
yerleşmesi konusunda hayati öneme 
sahip gençlerimize yönelik olarak bu 
yeni teknolojileri iş sağlığı ve güvenliği 
alanında da çalışma hayatına katma 
çalışmalarımız devam ediyor.

İSG

Dijital dönüşümü her 
alanda hissettiğimiz, 

günümüz dünyasını etkisi 
altına alan teknolojik 

inovasyonlar, çalışanların 
ihtiyaçlarını değiştirirken 

robotlaşmaya ve 
dijitalleşmeye olan 

yönelim, güvenli çalışma 
ortamları, verimlilik 
ve ürün kalitesini de 

beraberinde getiriyor.
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İŞVEREN SENDİKACILIĞININ KÖKLÜ KURULUŞU 

KİPLAS 60 YAŞINDA
KİPLAS, Türkiye’nin stratejik sektörlerinden biri olan kimya 
sektörünü temsil etmekten ve değerli üyeleriyle birlikte sektörü 
daha ileriye götürecek adımlar atmaktan 60 yıldır gurur duyuyor.

K imya sanayisi kadar, Türk 
sendikacılığının gelişimine de 
hizmet eden bir kuruluş olmayı 
başaran KİPLAS, 60 yıldır sürekli 

gelişmeye dayalı vizyonuyla faaliyetlerini 
sürdürüyor. Hem kimya sanayisinde 
yürüttüğü projeler ve faaliyetler hem de 
ülkenin en dinamik ve stratejik sektörünün 
gelişmesine yaptığı katkılar ile KİPLAS, 
işveren sendikaları içerisinde farkını ortaya 
koyan bir kuruluş.

Kurulduğu günden bu yana geçen 60 
yıllık serüveni boyunca bilgi paylaşımını, 
organizasyonu ve dayanışmayı odağına 
alan KİPLAS’ın önceliği her zaman kimya 

işkolunda birliği sağlayarak, sektördeki 
tüm işverenleri çatısı altında toplamak 
oldu. Sahip olduğu bilgi birikimi ve 
tecrübe ile her daim sektörün çalışma 
ilişkilerini düzenleyen KİPLAS, çalışma 
barışının korunmasını sağladığı gibi 
olası problemlere yönelik proaktif 
yaklaşımlarıyla da öne çıkıyor.

Çalışma hayatında sosyal barışın 
sağlanması ve korunması, sosyal taraflar 
arasındaki işbirliğine tarafların uzlaşma 
kültürüne açık olmasına ve karşılıklı güven 
ortamının sağlanmasına bağlıdır. KİPLAS, 
uzlaşmacı yaklaşımıyla sektöründe 
çalışma barışının korunmasına ve 
üretkenlik odaklı endüstriyel ilişkilerin 
gelişimine katkı sunmaya devam ediyor.

Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu (TİSK) bünyesindeki en 
etkili işveren sendikalarından biri olarak 
KİPLAS, çalışma hayatı, endüstriyel ilişkiler 
ve İSG alanında yürüttüğü çalışma ve 
projelerle öncü misyonunu sürdürüyor. 

YARIM ASRI DEVİREN BİR 
SENDİKANIN DOĞUŞU
İş dünyasının 1960 Anayasasındaki sendika 
hakkı kurma hakkına dayanarak daha 
işlevsel bir şekilde örgütlenmeye başladığı 
dönemde kimya sektöründe faaliyet 
gösteren dört işletmecinin girişimiyle 
İstanbul’da bir işveren sendikasının 
adımları atıldı: KİPLAS. Sendikamız, 
İstanbul Kimyevi ve Tıbbi Müstahzarat 
İşverenleri Sendikası unvanıyla 6 Şubat 

1961’de Aga-Türk Sanayi ve Ticaret A.Ş.’yi 
temsilen Nedim Bayar, Leda Ticaret 
A.Ş.’yi temsilen Bülent Kalmık, Teğe 
Laboratuvarını temsilen Hikmet Güneybey, 
Sile İlaç Fabrikasını temsilen Rasim Sile 
ve Fenerli Müessesini temsilen Salamon 
Beceren tarafından kuruldu. 

İlk yıllarını, oluşturduğu geçici yönetim 
kurulu idaresinde İstanbul İşveren 
Sendikaları Birliği’nin çatısı altında geçiren 
KİPLAS’ın ilk Genel Kurulu 26 Haziran 
1962’de toplandı ve unvanı; İstanbul Çeşitli 
Kimya, Tıbbi Müstahzarat, Temizleyici 
Maddeler, Itriyat, Boya Sanayi ve Benzeri 
İşverenler Sendikası olarak değiştirildi. 
Emekleme dönemini çok çabuk 
geçerek gelişen KİPLAS, zamanla Türk 
sendikacılık tarihinin en önemli işveren 

Bülent Kalmık Refik Baydur
Mükerrem Berksoy
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sendikalarından biri haline geldi.
2. Genel Kurul toplantısında tekrar 

unvan değişikliğine gidilerek sendikanın 
adı Türkiye Kimya Sanayi İşverenleri 
Sendikası oldu. Ayrıca Genel Kurul 
Toplantısı sonucunda Genel Başkanlığa 
Bülent Kalmık getirilirken, başkan 
vekilliklerine ise Nedim Bayar ile Türk 
sendikacılık tarihinde bu tarihten itibaren 
adı daha sık duyulacak olan Refik Baydur 
seçildi.

Güçlü bir işveren sendikacılığı için 
mahalli örgütlenme yerine ülke çapında 
örgütlenilmesi gerekliliğinin bilinciyle 
çalışmalarına bu yönde ağırlık vermeye 
başlayan KİPLAS'ın 1963 yılında Ege 
Bölge Temsilciliği oluşturuldu. Güç birliği 
açısından temsilciliğin Metal Sanayicileri 
Sendikası ve Toprak İşverenleri 
Sendikaları ile müşterek kullanılması 
kararı alındı.

KİPLAS’IN İLK VİZYON ÇALIŞMALARI
KİPLAS, sürekli yenilik ilkesinden 
hareketle 90’lı yılların başlarında hızla 
değişen küresel koşullara uyum sağlamak 
için başlattığı vizyon çalışmalarıyla 

geleneksel işveren sendikacılığının dışına 
çıktı ve hizmetlerini çeşitlendirerek 

kendini 2000’li yıllara hazırladı. Yeni 
vizyon çalışmaları çerçevesinde 

“Sürdürülebilir Kalkınma” hedefi 
uyarınca Çevre yaklaşımı hayata 

geçti ve 9 Ocak 1997 yılında 
KİPLAS Çevre Komisyonu 

kuruldu. Yine 1997 
tarihinde, bugün Teknik 

İşler ve Eğitim Birimi 
olarak hizmet veren 

İşyeri Güvenliği, Çevre 
ve Endüstriyel Riskler 

Danışmanlığı birimi 
oluşturuldu. Süreç 

içinde Teknik İşler 
ve Eğitim Birimi 

de hızla gelişerek 
KİPLAS üyesi 
işletmelere 
iş sağlığı ve 
güvenliği 
ile çevre 
konularına 
yönelik 
eğitim ve 

danışmanlık hizmetleri ile birlikte 3. Göz 
İSG Denetim Hizmetleri veren bugünkü 
haline ulaştı. 

İşveren sendikacılığının duayen 
ismi ve KİPLAS’ın unutulmaz başkanı 
Refik Baydur’un gelecek vizyonu ile 
fikir tohumları ekilen ve 15 Nisan 1998 
tarihinde KİPLAS üyesi sanayicilerin 
katılımı ve desteğiyle kurulan Kimya 
İşverenleri Organize Sanayi Bölgeleri 
Derneği (KOSDER) ile temeli atılan Kocaeli 
Gebze V (Kimya) Organize Sanayi Bölgesi 
GEBKİM, 2000’li yılların başında Türk 
kimya sanayisine kazandırıldı. KİPLAS’ın 
özverili katkılarıyla kurulan kimya 
sektörünün örnek kümelenme modeli 
GEBKİM, kimya sektörünün ilk ihtisas 
organize sanayi bölgesi olarak bugün 
bağımsız bir yapı halinde gurur veren 
faaliyetlerine devam ediyor.

KİPLAS, kurulduğu günden bu 
yana Kimya sektörünün sorunlarına 
çözüm üretme hedefi doğrultusunda 
projeler üretiyor. Bu kapsamda kimya 
sektörüne ilişkin meslek standartlarını 
hazırlamak üzere öncülük ederek 25 
Mart 2009 tarihinde imzalanan bir 
protokol ile aralarında sektörel sivil 
toplum kuruluşları, eğitim kurumları 
ve bir işçi sendikasının da bulunduğu 
19 kurum ve kuruluşu bir araya getirdi. 
Ülkemizde gerçekleştirilen meslek 
standartları çalışmaları kapsamında 
bir ilk olan ve örnek olarak gösterilen 
işbirliği neticesinde KİPLAS ile Mesleki 
Yeterlilik Kurumu (MYK) arasında protokol 
imzalandı ve KİPLAS, Kimya Sektöründe 

Birleşmiş Milletler 
Küresel İlkeler 

Sözleşmesi Global 
Compact’in “insan 

hakları, çalışma 
standartları, çevre 

ve yolsuzlukla 
mücadele” ile ilgili on 
ilkesini desteklediğini 

belirten KİPLAS, 
Türkiye’de sözleşmeyi 
imzalayan ilk işveren 
sendikalarından biri.
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meslek standartlarının hazırlanması için 
yetkilendirildi.

PROJELERDE ÖNCÜ 
MYK ile işbirliği içerisinde yürütülen bu 
faaliyetler, ülkemizde Avrupa Yeterlilik 
Çerçevesi ile uyumlu, meslek standartları 
temelinde verimli ve sürdürülebilir bir 
Ulusal Yeterlilik Sisteminin kurulması ve 
işletilmesini amaçlayan ilk AB Projesi UYEP 
ile desteklendi. Mesleki ve Teknik eğitime 
ve istihdama katkı sunan projelerden biri 
de Kimya Sektöründe Mesleki ve Teknik 
Eğitimin Kalitesinin Artırılması Projesi 
(Chem-Vet) oldu. Bu proje ile Ulusal Meslek 
Standartlarına uygun öğretim programı ve 
öğrenme modülleri geliştirildi. KİPLAS’ın 
projeleri sadece mesleki ve teknik eğitim 
alanıyla sınırlı kalmadı. İstanbul Kalkınma 
Ajansı işbirliği ile 2014’te, Kimya ve alt 
sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların 
afetlere hazırlık yapmasını kolaylaştıracak, 
firmalar için afet ve acil durum eylem planı 
oluşturmalarını sağlayacak bir sistem 
tasarlandı.

Yarım asırdan fazla süredir köklü 
tarihinde birçok ilke imza atan KİPLAS, 
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler 
Sözleşmesi Global Compact’in “insan 
hakları, çalışma standartları, çevre ve 
yolsuzlukla mücadele” ile ilgili on ilkesini 
desteklediğini belirterek Türkiye’de 
sözleşmeyi imzalayan ilk işveren 
sendikalarından biri oldu. KİPLAS Global 
Compact’ı 2015 yılında imzalayarak bu 
tarihten beri sürdürülebilirlik vizyonu 
doğrultusunda raporlama yapıyor. 

YENİ VİZYON
Tüm işleyiş ve hizmet politikalarını 
“sürdürülebilirlik” ve “koruyuculuk” 
ilkeleri temelinde geliştirerek günümüzün 
değişen çalışma hayatına uyum sağlamayı 
ana hedefi olarak ele alan KİPLAS, 
2015 yılında değişen yönetim anlayışı 
doğrultusunda yeni vizyon çalışmalarına 
başladı.  Dönemin KİPLAS Başkanı Feridun 
Uzunyol ile hayata geçirilen “yeni vizyon” 
programı doğrultusunda KİPLAS’ın 
kuruluşundan bu yana kullandığı ve 
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dönemin anlayışını yansıtan logosu da 
yenilendi. Kurumsal renkler KİPLAS’ın 
köklü ve geleneksel çizgisiyle, çevreye 
olan duyarlılığını vurgulamak açısından 
mavi ve yeşil olarak belirlendi. Yeni logo 
ve kimlik KİPLAS’ın üyelerini bir arada 
tutan, koruyan, bilgilendiren profil temel 
alınarak, Kimya sektörünün en kapsayıcı 
ikonik kavramı olan Periyodik Cetvel 
kavramından hareket edilerek tasarlandı. 
KİPLAS, en kıymetli yatırımın insan gücüne 
yapılan yatırım olduğu bilinciyle ve yetkin 
kadrosuyla bilgi birikimini geleceğe 
daha güçlü bir şekilde aktarmak ve 
üyelerine daha iyi hizmet etmek gayesiyle 
kadrosunda genişlemeye gitti.

En son 1991 yılında kurumsal bir 
dergisi yayınlanan KİPLAS, yeni vizyon 
çalışmaları kapsamında “KİPLAS Periyod” 
adında bir süreli yayını hayata geçirdi. 
Periyod’un pilot sayısı 27 Ekim 2017 
tarihinde Çalışma Hayatının Geleceği 
temasıyla düzenlenen etkinlikte 
misafirlere tanıtıldı. Bugün KİPLAS 
Periyod dergisi, kimya sektöründe kaynak 
niteliğinde bir yayın olarak yayın hayatına 
devam ediyor.

İş sağlığı ve güvenliğini çalışma 
hayatının ayrılmaz bir yapı taşı olarak 
gören KİPLAS, İSG farkındalığının ve 
kültürünün yaygınlaşması için 2019 
yılından bu yana İş Sağlığı ve Güvenliği İyi 
Uygulama Ödülleri yarışmasını düzenliyor. 

KİPLAS, geleneksel hale gelen yarışmayı 
geleceğe daha güçlü bir şekilde taşımayı 
ve önümüzdeki dönemde daha etkili bir 
şekilde devam ettirmeyi planlıyor.

Ayrıca KİPLAS, Teknik İşler ve Eğitim 
Birimi aracılığıyla Türkiye’nin ilk Kimya 
İhtisas Organize Bölgesi olan GEBKİM 
katılımcılarına 2014 yılından bu yana 
Bölge Müdürlüğü adına iş sağlığı ve 
güvenliğine yönelik programlı denetimler 
gerçekleştiriyor.

Proaktif yaklaşım ile faaliyetlerini 
çeşitlendiren KİPLAS, 2020 yılında 
Endüstri 4.0’ın ortaya koyduğu teknolojik 
yenilikler ve bunların iş sağlığı ve 
güvenliğinde yaratacağı potansiyel etkiler 
konusunda kimya sektörünün güçlenmesi 
ve farkındalık yaratılması amacıyla “Kimya 
Sektöründe İSG 4.0 Projesi”ni hayata 
geçirdi. Proje kapsamında “Endüstri 4.0 
Nedir?”, “Makine Emniyeti” ve “Proses 
Kontrol Sistemleri” başlıklarındaki eğitim 
modülleri hazırlanarak eğitim programı 
TİSK’in eğitim platformu olan TİSK 
Akademi üzerinden tüm yararlanıcıların 
kullanımına sunuldu.

Günümüzde KİPLAS; ana faaliyet 
konusu olan endüstri ilişkileri sahasında 
firmaların bireysel çalışma ilişkilerini 
yönlendiren ve insan kaynakları 
yönetimini de içeren toplu iş sözleşmesi, 
dava takibi ve hukuki danışmanlık 
hizmetlerinin yanına 
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işyeri güvenliği, İSG, çevre alanlarındaki 
teknik danışmanlık ve eğitim hizmetleri, 
artık marka haline gelen 3. Göz Bağımsız 
İSG Denetimleri ve Ulusal Mesleki 
Yeterlilik Sistemine kadar uzanan geniş bir 
yelpazede, hem ulusal hem de uluslararası 
sermaye profiline sahip, 27 binin üzerinde 
çalışanı olan ve kimya sektöründe faaliyet 
gösteren 79 üyesine sürdürülebilirlik 
anlayışıyla hizmet veren güçlü bir işveren 
teşkilatı olarak gelecek öngörülerini birer 
birer hayata geçiriyor.

KİPLAS’IN GELECEK VİZYONU
KİPLAS’ın gelecek stratejisinde; verimlilik, 
Ar-Ge, inovasyon, sürdürülebilirlik, 
dijitalleşme ve Endüstri 4.0, entegrasyon, 
İSG ve çevre, sosyal sorumluluk bilincini 
işletmelere, çalışanlara ve topluma 
kazandırma konuları ana başlıkları 
oluşturuyor. Bu başlıklar doğrultusunda 
KİPLAS, mevcut ve gelecekteki üyelerine 
daha kaliteli ve sürdürülebilir hizmet 
verebilmek için her alanda teknik 
kapasitesini artırmayı ve kendini 
dönüştürmeyi bir ödev olarak kabul 
ediyor.

Baş döndürücü hızda bir değişime 
tanık olan dünyamızda kurumların da 
aynı hızla değişime ayak uydurması 

kuşkusuz ki hayati önem taşıyor. 
Sektöründe ve işveren sendikacılığında 
köklü bir kurum olan KİPLAS da bu bilinç 
ve sorumlulukla kendini durmaksızın 
yeniliyor. KİPLAS, bu anlayışla şekillenen 
vizyonu doğrultusunda köklü geçmişinden 
ve üyelerinden aldığı güçle dün olduğu 
gibi bugün ve gelecekte de kamuoyu 
ve tüm paydaşlarıyla hem ulusal hem 
de uluslararası platformlarda yaratılan 
sinerjiyi sürdürmek, çalışma hayatında 
sosyal diyaloğu geliştirmek için 
durmaksızın çalışmaya devam edecek.

KİPLAS’IN 60. YIL MESAJI
60. yılımızı onur ve gururla kutlarken başta KİPLAS’ı 
kuran kadrolar olmak üzere sendikamızın bugünlere 
ulaşmasında emek ve katkıları olan yöneticilerimize, 

çalışanlarımıza ve yarım asırdan fazla zamandır 
bizimle yürüyen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, 

işbirliği ve dayanışma içerisinde nice yıllara birlikte 
yürümeyi diliyoruz.
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“DYO TÜM EKOSİSTEMİN SÜRDÜRÜLEBİLİR 
OLMASI HEDEFİYLE HAREKET EDİYOR”

Ham madde, üretim ve satış sonrası hizmetlere kadar her aşamada çevreye duyarlı 
çalışmaları "zorunluluk değil, sorumluluk olarak" yerine getirdiklerini ifade eden 
DYO Boya Fabrikaları Genel Müdürü Mehmet Mutlu Uysal, “Yüksek teknolojiye dayalı 
üretim yapan bir şirket olarak, geliştirdiğimiz ürünlerle ihtiyaçlara cevap verirken iş 
süreçlerini de çevreci ve sürdürülebilir bir model ile yürütüyoruz” diyor.

DYO BOYA FABRİKALARI GENEL MÜDÜRÜ MEHMET MUTLU UYSAL T ürkiye’nin sanayileşmesinde 
önemli bir yere sahip olan, 
ülkemizin ilk yerli boya 
sanayisinin kurulmasına 

öncülük eden DYO, 1927’de İzmir’de 
başlayan üretim yolculuğuna bugün 
gelişmiş son teknolojiyle hizmet veren 
üretim tesislerinde devam ediyor. 21 
şirketi, 25 fabrika ve tesisi, iki vakfı, bir 
üniversitesi bulunan Yaşar Topluluğu 
bünyesinde faaliyet gösteren DYO, 
inşaattan otomotive, mobilyadan 
savunma sanayisine 11 farklı alt 
segmentte üretim yapan tek yerli şirket 
olarak öne çıkıyor. 

“Hizmet vermeye başladığımız ilk 
günden beri müşterilerin beklenti ve 
ihtiyaçlarını en üst seviyede karşılama 
hedefiyle yenilikçi ürünler sunuyoruz” 
diyen DYO Boya Fabrikaları Genel Müdürü 
Mehmet Mutlu Uysal ile KİPLAS Periyod 
dergisi için sektördeki son gelişmeleri 
değerlendirdiğimiz bir röportaj 
gerçekleştirdik. 

Türkiye’nin ilk yerli boya markası olan 
DYO bugün sektörde nasıl bir güce ve 
değere sahip?
DYO, İzmir-Çiğli fabrikasında endüstriyel 
boya ve kaplamaları, Gebze-Dilovası 
fabrikasında ise inşaat boyalarını üretiyor. 
DYO Boya, Dewilux, Casati, Dyotherm 
ve Klimatherm markalarıyla sunduğu 
bin 200 çeşit ürün, 3 bin 500 ambalaj ve 
60 bin farklı renk seçeneğinden oluşan 
geniş ürün gamını yaygın bayi teşkilatıyla 
tüketicisiyle buluşturuyor.

Güçlü marka imajı, zengin ürün 
yelpazesi, ileri Ar-Ge faaliyetleri, yaygın 
bayi ve dağıtım ağı, gelişmiş satış 
sonrası hizmetleri ve çevik tedarik zinciri 
sayesinde sektörün öncüsü konumunda 
olan DYO, boya sektöründe 67 yılı geride 
bırakarak hayata geçirdiği yerli ve 
uluslararası işbirlikleriyle de öne çıkıyor. 
2019 yılında deniz boyaları alanında 
Hollanda merkezli, boyanın “Gülümseyen 
Yunus”u olarak bilinen Transocean 
firması ile işbirliği yapan DYO, yine 2019 
yılında bir ilke daha imza attı ve Milli 
Savunma Sanayii ile stratejik işbirliği 
gerçekleştirdi.

DYO dünyada nasıl konumlanıyor? Hangi 
pazarlara ihracat gerçekleştiriyorsunuz?
Hizmet vermeye başladığımız ilk günden 
beri müşterilerin beklenti ve ihtiyaçlarını 

en üst seviyede karşılama hedefiyle 
yenilikçi ürünler sunuyoruz. DYO bugün, 
yeni girilen pazarlarla birlikte 3 kıtada 50 
ülkeye ulaşan pazar ağıyla global ölçekli 
bir marka olma yolunda hızla ilerliyor. 
1990’lı yıllarda Rusya pazarına giren ilk 
yabancı markalardan biri olan DYO’nun 
Krasnodar’daki su bazlı inşaat boyaları 
üretim tesisi, Rusya ve komşu ülkeler 
için üretim yapıyor. İhracat hacmimizin 
en yüksek olduğu ülkeler arasında ise 
Fransa, Rusya, Türki Cumhuriyetler, Irak, 
Malta ve Almanya yer alıyor. 

Kimya sektöründe Ar-Ge ne kadar 
önemli? DYO’nun Ar-Ge çalışmalarından 
bahsedebilir misiniz?
Mayıs 2009’da faaliyete başlayan ve 
sektörde bir ilk olma özelliği taşıyan 
AR-GE merkezimiz ile çalışmalarımızı 
daha da ileri taşıdığımızı söyleyebilirim. 
DYO, bugün Türkiye’nin en iyi 10 Ar-Ge 
merkezi arasında yer alan Çiğli ve Dilovası 
Ar-Ge merkezlerindeki çalışmalarına 
hız kesmeden devam ediyor. Ar-Ge 
merkezlerimizin gücü ile piyasayı iyi 
okuyabilme yetkinliğini birleştiriyor, bu 
sayede rekabetin yoğun yaşandığı sektöre 
yön veren ürünler geliştirmeyi başarıyoruz.

Ar-Ge’ye ciro üzerinden yüzde 
2,5 gibi oldukça yüksek bir pay 
ayırıyoruz. Sektörü ileri taşımanın ve 
bağlı olduğumuz Yaşar Topluluğu’nun 
yenilikçi vizyonunu devam ettirmenin 
sorumluluğuyla her zaman tüketici 
taleplerine en iyi cevabı veren inovatif 
ürünleri geliştirmeyi ve üretmeyi 
hedefliyoruz. Bu bağlamda da Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı’nın düzenlediği, 
kimya sektöründe en başarılı Ar-Ge 
merkezi ödülünü dört yıl üst üstte alarak 
önemli bir başarı grafiği çizdik.

Dünya sürdürülebilirlik konusunda son 
yıllarda fazlasıyla hassas. COVID-19 
pandemisiyle birlikte önemi bir kez 
daha anlaşılan sürdürülebilir üretim 
noktasında DYO’nun ne gibi faaliyetleri 
bulunuyor?
Salgın, yaşam tarzlarını ve tüketim 
alışkanlıklarını yeniden şekillendirdi. 
Sağlıklı, temiz ve hijyenik yaşam 
alanlarına sahip olmanın önemi artarken 
evde daha fazla vakit geçiren tüketiciler 
ev dekorasyonuna yöneldi. Karantina 
nedeniyle kapalı olan işletmeler bu süreci 
bakım ve boya yaparak değerlendirdi. 

Ar-Ge merkezlerimizin 
gücü ile piyasayı iyi 

okuyabilme yetkinliğini 
birleştiriyor, bu sayede 

rekabetin yoğun yaşandığı 
sektöre yön veren ürünler 

geliştirmeyi başarıyoruz.
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Boya yapmanın “temizlik yapmak” 
olarak algılanmasıyla da yıl boyunca 

dekoratif boyalarda tonaj ve ciro 
artışı yaşandı. Biz de bu dönemde 
sektörde yaşanan talep artışına, 
mevcut ürün yelpazemizde yer 
alan antibakteriyel ürünlerle 
(Teknoplast, Oxymax) cevap verdik.

Çevreci ürün üretimi boya 
sektöründe ne kadar mümkün? 
Çevreye ve insan sağlığına zararsız 
ürünler konusunda DYO nasıl bir 
politika izliyor?
Küresel boya sektöründe 
son yıllarda çevreye ve insan 
sağlığına yönelik olumsuz 
etkileri azaltacak, tüketicilerden 
gelen çevreci ürün talebini 
karşılamak üzere çevre dostu 
ürünlere yönelik eğilim güçlendi. 
Sektördeki gelişmelere paralel 
olarak, yüksek katkı madde 
içerikli ürünlerin, toz boyaların 
ve VOC (Uçucu Organik Bileşik) 
düşük ürünlerin sayısında artış 
yaşanırken, çevreci özellikli su 
bazlı sistemlerin pazar payı ise 
yükselmeye devam ediyor. 

Biz, yüksek teknolojiye 
dayalı üretim yaptığımız 

için geliştirdiğimiz ürünlerle 
bu ihtiyaca cevap verirken iş 
süreçlerimizi de çevreci ve 
sürdürülebilir bir model ile 
yürütüyoruz. Ham madde, 
üretim ve satış sonrası 
hizmetlere kadar her aşamada 
çevreye duyarlı çalışmaları 
“zorunluluk değil, sorumluluk 
olarak” yerine getiriyoruz. Bu 
doğrultuda doğaya ve çevreye 
saygının, hijyenin ve temizliğin 
öncelik kazandığı günümüz 
koşullarında, Sıfır Atık Sistemi’ni 
hayata geçirerek Çiğli ve Dilovası 
Fabrikalarında “Sıfır Atık Belgesi” 
almaya hak kazandık.

Boya sektörünün dışa bağımlılığı ne 
boyutta? Sizce dışa bağımlı üretimi 
en aza indirmek için neler yapılmalı? 
Bu konudaki çalışmaları nasıl 
buluyorsunuz?
Kimya sanayisi, pek çok sektöre 
ara mal ve ham madde temin eden 
bir sanayi dalı olarak, gerek üretim 

gerekse de dış ticarette önemli bir role 
sahip. Boya sektöründe de en büyük 
sorun boya ham maddesinde dışa olan 
bağımlılık.

Bu alanda sektörün önde gelen 
markaları ve gerekli sivil toplum 
kuruluşlarının önemli araştırmaları 
ve çalışmaları sürüyor. Son yıllarda 
yapılan yatırımlar ve çalışmalarla bugün 
Türkiye, Avrupa’nın en büyük beşinci 
boya üreticisi olarak pazarda yer alıyor. 
Türkiye’yi bu konuma ürün çeşitliliği, 
teknolojiye yapılan yatırım ve yenilikçi 
ürün geliştirme kabiliyeti getirdi. Kimya 
sektörü alt dallarında en çok Ar-Ge teşviki 
alan sektör ise boya sektörü oldu. 

COVID-19 salgını dolayısıyla ortaya 
çıkan sağlıklı, temiz ve hijyenik yaşam 
alanlarına sahip olma isteği, 2020 
yılında dekoratif boyalara olan ilgiyi 
artırdığı gibi tonaj ve ciroda da artış 
yaşanmasını sağladı. Salgın sonrası 
boya sektörünün büyümeye devam 
edeceği ve 2021 yılında ortalama 
büyüme hızının yüzde 3 ile yüzde 5 
arasında olacağı tahmin ediliyor. Ancak, 
kurdaki dalgalanmadan etkilenmeyen, 
sürdürülebilir bir büyüme için 
Türkiye’nin boya sektöründeki dışa 
bağımlılığı azaltılmalı. Bu da ancak; 
orta ve yüksek teknoloji kullanarak 
katma değeri yüksek, stratejik, rekabetçi 
ürünler üreterek, Ar-Ge’ye daha fazla 
yatırım yaparak ve yerli üretimde ihracat 
payını artırmakla mümkün olabilir. 

Kimya sektörü son yıllardaki yükselen 
başarı grafiğini pandemi döneminde de 
artırarak sürdürdü.  Devlet tarafından da 
öncelikli sektörler arasına alınan kimya 
sanayisinin son dönemdeki başarısını 
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kimya sektörü, birçok sanayi dalına girdi 
sağlayan öncü sektör olma özelliğinden 
dolayı, Türkiye ekonomisinin geleceği 
açısından önem taşıyor.  Bu alana ilişkin 
detaylı çalışmalar ve değerlendirmeler 
yapılarak Türkiye’nin ihtiyaçları 
belirlendi. Devlet yatırımları teşvik 
etmeye yönelik mevzuat değişiklikleri, 
Ar-Ge destekleri, sektörün kalifiye 
eleman sorununun çözülmesine yönelik 
üniversitelerle yaptığı işbirlikleri, katma 
değeri daha yüksek kimyasalların 
üretimindeki artış, bu alandaki 
başarı grafiğinin artmasının önemli 
sebeplerinden.

Son yıllarda başarılı pek çok sanayi 
ve üniversite işbirliği görüyoruz. 
Sizce sektördeki sanayi ve üniversite 
işbirliklerinin artırılması yenilikçi 
ürün geliştirilmesi noktasında nasıl bir 
ilerleme yaratır?
DYO olarak, biz bütün ekosisteminin 
sürdürülebilir olması hedefiyle hareket 
ediyoruz. Sanayi-sanayi, sanayi-
üniversite işbirliği ile sektöre gelişmiş, 
nitelikli insan kaynağı kazandırmayı ve 
aynı zamanda yeni nesil ürün geliştirmeyi 
hedefliyor ve üniversitelerde öğretilen 
teorik bilginin, sanayi alanındaki 
uygulamalar ile iş dünyasına çok önemli 
kazanımlar sağladığına inanıyoruz. 
Yeni ürün tasarımlarında üniversiteler, 
araştırma kuruluşları, tedarikçiler, 
müşteriler gibi çeşitli kurum ve kişilerle 
işbirliği de yapıyoruz. 

2020 yılında, Çiğli Ar-Ge Merkezi’nde 
24 Ar-Ge projesi tamamlandı. 30 yeni  
Ar-Ge projesi ile altı TÜBİTAK projesi 
ise hâlâ devam ediyor. Dilovası Ar-Ge 
Merkezi’nde 2020’de 16 Ar-Ge projesi 
tamamlanırken, 17 yeni proje başlatıldı 
ve bir TÜBİTAK projesi de halen devam 
ediyor. DYO Ar-Ge merkezleri, öz 
kaynaklarıyla yürüttüğü projelerin yanı 
sıra ulusal ve uluslararası kamu destekli 
projeler üzerinde de çalışmalarını 
sürdürüyor. 

Bunun yanı sıra DYO, toplumun 
ve sektörün gelişimine destek veren 
çalışmaları da hayata geçiriyor. Bunlar 
arasında; Mimar Sinan Güzel Sanatlar 

Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan 
“Yarınlar için Değer” kurumsal sosyal 
sorumluluk projesi kapsamındaki 
“Öğrenmeye Değer” çalışmasıyla 45 bin 
öğrenciye, “Ustalığa Değer” çalışmasıyla 
500’e yakın ustaya eğitim verildi. Ayrıca 
COVID-19 salgını ile birlikte temizliğin ve 
hijyenin çocukların sağlığında belirleyici 
rol oynadığına dikkat çeken DYO, 
okulların sağlıklı ortama kavuşmasına 
da yardımcı oldu. Pandemi döneminde 
100’den fazla okula boya yardımında 
bulunarak,  geleceğe ve topluma değer 
katmak amacıyla başlattığı “Okullara 
Değer” projesini hâlâ sürdürüyor.

KİPLAS’ın sektördeki çalışmalarını nasıl 
değerlendiriyorsunuz? KİPLAS sizin için ne 
ifade ediyor?
DYO’nun da üyeleri arasında yer aldığı 
KİPLAS, kimya sektörü alanında çok 
önemli bir sivil toplum kuruluşu. 
Endüstrinin gerçek ihtiyaçlarını 
görebilme ve en doğru biçimde analiz 
edebilme becerisi ile üyesi olan 
kuruluşlara yol gösterici olan KİPLAS; 
şirketlerin, sektörün ihtiyaçlarını 
anlayarak karşılanmasına yönelik ürün 
ve hizmet geliştirebilme noktasında çok 
büyük bir potansiyel sunuyor.  Sektöre 
yönelik çalışmalarını büyük bir titizlikle 
gerçekleştiren KİPLAS, aynı zamanda 
“insan odaklı” ve “çevre bilinçli” 
politikasıyla öne çıkan bir kuruluş. 
DYO olarak, üyesi olmaktan mutluluk 
duyduğumuz KİPLAS’a çalışmalarından 
dolayı teşekkür ediyoruz. 

Salgın sonrası boya 
sektörünün büyümeye 
devam edeceği ve 2021 

yılında ortalama büyüme 
hızının yüzde 3 ile yüzde 

5 arasında olacağı 
tahmin ediliyor. Ancak, 

kurdaki dalgalanmadan 
etkilenmeyen, 

sürdürülebilir bir 
büyüme için Türkiye’nin 
boya sektöründeki dışa 
bağımlılığı azaltılmalı. 
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KİMYA SANAYİSİ YERLİ 
YATIRIMLARLA BÜYÜYOR

Çok sayıda sektöre ara mal ve ham madde temin 
etme potansiyeli ile üretici ülkeler için stratejik 
öneme sahip olan kimya sanayisi, navlun ve ham 
madde zamlarıyla ekonominin ana gündemi oldu. 
Türk kimya sanayisinin yüzde 70 seviyesinde dışa 
bağımlılığı imalat sanayisini zorlarken, sektör yeni 
yatırımlarla çözüm bulmaya çalışıyor.

Türkiye dünyada 
üretimden satışlara; 

kişisel bakım ürünlerinde 
17, inorganik endüstriyel 

kimyasallarda 19, 
polimerlerde 21, özel 

kimyasallarda 22, ilaçlarda 
27 ve petrokimyasallarda 
44’üncü sırada yer alıyor.

Kimya sanayisinin en büyük kamburu 
ise dışa bağımlılık. Türkiye sanayisinde 
kullanılan ham maddenin yüzde 70’i 
ithal edilirken sadece yüzde 30’u yerli 
üretimle karşılanabiliyor. Türkiye’nin 
kimya ihracatında en büyük paya sahip 
plastik üretiminin ana girdisinin yüzde 
90 oranında petrokimya sektöründen 
sağlanması sektörün stratejik önemini 
gösteriyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret 
Bakanlığı ve KPMG’nin yayımladığı 
sektör raporlarıyla kimya sanayisine 
mercek tuttuk.

KİMYA SEKTÖRÜNÜN KATMA DEĞERİ  
19,3 MİLYAR TL
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2020 
yılında yayımladığı kimya sektörü 
raporunda, sanayinin detaylı röntgenini 
çekmiş. Raporda yer alan verilere 
göre; kimya sektöründe yaklaşık 2 bin 
600 kimyasal madde ve müstahzarları 
üretiliyor ve bu üretimlerde kullanılan 
yöntem ve teknolojilerin bir kısmı 
küresel rekabete ayak uydurabilecek 
seviyede bulunuyor. 2017 yılı verilerine 
göre, kimya sektörünün cirosu 83,7 
milyar TL, üretim değeri 75,9 milyar 
TL, katma değeri ise 19,3 milyar TL 
olarak gerçekleşmiş. Bu verilerle 
Türkiye dünyada üretimden satışlara; 
kişisel bakım ürünlerinde 17, inorganik 
endüstriyel kimyasallarda 19, 
polimerlerde 21, özel kimyasallarda 
22, ilaçlarda 27 ve petrokimyasallarda 
44’üncü sırada yer alıyor.

Kimya sektörünün 178 milyar TL olan 

cirosunda; yüzde 47,2 kimyasallar ve 
kimyasal ürünler, yüzde 52,3 ise kauçuk 
ve plastik ürünlerinin imalatı sektörünün 
payı bulunuyor. Sektörün ürettiği 
katma değerde en büyük pay yüzde 
44,1 ile kauçuk ve plastik ürünlerinin 
imalatı sektörüne ait ve bu sektörü 
yüzde 41,6’lık payla da kimyasalların 
ve kimyasal ürünlerin imalatı ve yüzde 
14,4 payla temel eczacılık ürünlerinin 
ve eczacılığa ait malzemelerin imalatı 
sektörü takip ediyor.

İSO 500’DE 32 KİMYA FİRMASI
KPMG’nin kimya sanayi ile kimyasalların 
ve kimyasal ürünlerin imalatını odağına 
aldığı 2020 Kimya Sektörü raporunda; 
(https://home.kpmg/tr/tr/home/
gorusler/2020/06/sektorel-bakis-2020-
kimya.html) kimya sektöründe ciroların, 
son yıllarda güçlü bir seyir izlediğine 
vurgu yapılarak, şu bilgilere yer veriliyor: 
“Yurt içi ciro endeksi 2017 yılında yüzde 
36, 2018 yılında yüzde 17, 2019 yılında 
ise yüzde 16 artış göstermiş. Yurt dışı 
ciro endeksi ise sırasıyla yüzde 43, 
yüzde 43 ve yüzde 8 büyüme olarak 
gerçekleşmiş.”

Diğer yandan 2018 ve 2019 yılı İSO 
500 listesinde kimyasalların ve kimyasal 
ürünlerin imalatını yapan şirketler 
incelendiğinde 32 şirketin ilk 500’de 
yer aldığı görülüyor. Firma sayısı 2017 
yılındaki listede 29’du. Listede yer alan 
firma ciroları incelendiğinde de büyük 
fark dikkat çekiyor. Listenin birinci 
sırasında olan Petkim’in net satış geliri, 
9,23 milyar dolar iken listenin sonuncu 
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KİMYA VE ECZACILIK ÜRÜNLERİ İMALATI-DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR
(MİLYON DOLAR)

Kaynak: BDDK

Ham madde maliyetlerinde 
yaşanan artış nedeniyle 
2021 yılında ekonominin 
ana gündem maddesi haline 

gelen ve tüm eleştiri oklarının kimya 
sanayisine yönelmesinin ana nedeni; 
kimya sektörünün pek çok sektöre ara 
mal ve ham madde temin eden bir 
sanayi dalı ve dış ticarette önemli bir 
role sahip olmasından kaynaklanıyor. 
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2013 2014 2015 2016 2017 

Kimyasalların ve Kimyasal Ürünlerin İmalatı 3.550 3.742 3.317 5.123 5.408 

Temel Eczacılık Ürünlerinin ve Eczacılığa Ait Malzemelerin İmalatı 307 260 286 355 385 

Kauçuk ve Plastik Ürünlerinin İmalatı 18.744 17.904 16.607 17.885 18.362 

KİMYA SANAYİ TOPLAMI 22.601 21.906 20.210 23.363 24.155 

İmalat Sanayii İçindeki Payı (%) 6.6 6,6 6,0 6,1 6,2 

İhracatı pandemi 
döneminde ciddi bir 

kayıpla 18,3 milyar dolara 
gerileyen sektör, 2021 

yılının ilk çeyreğinde ise 
yüzde 14 büyüyerek 5,3 

milyar dolar ihracat yaptı. 

sırasında bulunan Ege Kimya’nın net 
satış geliri ise 494 milyon dolar olarak 
görülüyor.

SEKTÖR İSTİHDAMINI PLASTİK ÜRÜNLERİ 
SIRTLANIYOR
TÜİK verilerine göre kimya sektörünün 
yarattığı istihdam; 2013 ile 2017 yılları 
arasında artış eğilimini sürdürdü ve 
sektörün toplam istihdamı, 292 bin 
seviyesinden 350 bine çıktı. Kimya 
sanayisinin en büyük istihdamını ise 
yaklaşık 300 bin çalışan ile “kauçuk ve 
plastik ürünlerinin imalatı” oluşturuyor. 
İkinci sırada ise “kimyasalların ve 
kimyasal ürünlerin imalatı” var. KPMG’nin 
2020 Kimya Sektörü Raporu’na göre; 2019 

Ekim sonu itibarıyla faaliyet gösteren 
5 bin 54 kimyasal ürün imalatı yapan 
şirketin yarattığı istihdam 88 bine ulaşmış 
durumda.

Raporda; Türk kimya sanayisinde 
firma sayısı açısından küçük ölçekli 
firmaların ağırlıkta olduğu belirtilirken, 
şirketlerin yüzde 73’ünün çalışan 
sayısının 10’dan az olduğu ve çalışan 
sayısı 100’den az olan şirketlerin 
sayısının 4 bin 889 olduğunun altı 
çizilmiş. Bu da Türkiye’de faaliyet 
gösteren kimya şirketlerinin yüzde 
97’sinin 100’den az çalışanla faaliyet 
gösterdiğini açıklıyor. 

SEKTÖR YERLİ GİRİŞİMCİLERLE BÜYÜYOR
Bununla birlikte, İSO 500 içinde yer 
almasalar da uzun yıllardır Türkiye’de 
kimya sektöründe faaliyet gösteren 
BASF, P&G, Henkel, Unilever, 3M, 
DuPont, Cargill ve Dow gibi dünya devi 
firmalar bulunuyor. Kimya sektörü son 
yıllarda yerli oyuncular ile büyürken, 
sektöre uluslararası yeni bir oyuncu 
girişi olmuyor. KPMG raporunda yer 
alan bilgilere göre; 2019 yılında şirket 
sayısı ilk kez 5 bin sınırını geçti. 2019 
yılının ilk on ayında açılan yeni şirket 
sayısı 286 olurken yaratılan istihdam ise 
6 bin 307 oldu. Böylelikle, son yılların 
en büyük artış oranları izlendi ve açılan 
şirket sayısında yüzde 6, sigortalı çalışan 
sayısında ise yüzde 7,8’lik bir artış 
yaşandı.

10 YILDA 3,4 MİLYAR DOLARLIK YABANCI 
YATIRIM GELDİ
KPMG’nin raporundaki verilere göre; 
kimya sektörü, borsa yatırımları dışında 
doğrudan yabancı yatırım çekme 
konusunda görece kısır olmakla birlikte, 
son 10 yılda yaklaşık 3,4 milyar dolar 
tutarında doğrudan yabancı yatırım 

2018 yılında proje bazlı destek sisteminde en fazla teşvik belgesi alan petrokimya 
sektöründeki yatırımlar şu ana kadar istenen hızda ilerlemedi. Fakat devam eden 
büyük yatırımlar sektörün geleceği için umut veriyor.

KPMG’nin sektör raporunda Türkiye’de petrokimya sahasında devam eden 
önemli yatırımlara da yer verilmiş.  Rönesans Holding, Cezayir Devleti’nin milli 
enerji şirketi Sonatrach ortaklığı ile Ceyhan Mega Petrokimya Endüstri Bölgesi’nde 
1,2 milyar dolarlık polipropilen üretim tesisi kuruyor. Adana Ceyhan’da yatırım 
planlayan grupların arasında Erdemoğlu da bulunuyor. Dört yıl önce Sasa’yı satın 
alarak petrokimya alanına adım atan grup, Adana Ceyhan’daki endüstri bölgesinde, 
yaklaşık 12 milyar dolar gibi rekor bir yatırım bedeli olan petrokimya ham madde 
yatırımı planlıyor. 

Polyester ürün alanında faaliyet yürüten Sasa, Erdemoğlu Holding’e geçtikten 
sonra ardı ardına yatırıma soyundu. Elyaf yatırımı, 2020 yılının Eylül ayında devreye 
alındı. Ayrıca şirket Mart ayında KAP’a yaptığı açıklamada, 330 milyon dolar 
yatırım ile yıllık 367 bin 500 ton kapasiteli yeni bir elyaf tesisi kuracağını açıkladı. 
Eti Maden’in 70 milyon dolarlık bor karbür yatırımı ve Oyak’ın 206 milyon dolar 
yatırımlı karbon siyahı üretimi için tesis kurma projesi bulunuyor. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın onay verdiği 22 endüstri bölgesinin 6'sı kimya 
sektörüne hizmet ediyor. Bu bölgelerdeki yatırımların tamamlanması ile cari dengeye 
yıllık 3 milyar doların üzerinde katkı sağlayacağı belirtiliyor. Bakanlığın verilerine 
göre; kimya sektörü için 2012'den bugüne kadar 3 bin 691 teşvik belgesi düzenlenmiş.

BÜYÜK YATIRIMLAR DEVAM EDİYOR

KİMYA SEKTÖRÜNDE GİRİŞİMCİ SAYISI

Kaynak: TÜİK Kaynak: KPMG Türkiye

çekti. 2019 yılında çekilen yaklaşık 500 
milyon dolar tutarındaki yatırım ise 
2012’den bu yana görülen en yüksek 
rakam olarak kayıtlara geçti.

DÜNYA TİCARETİNDE ÇİN’İN 10 YILDA 
GELEN LİDERLİĞİ
Dünya kimya sektörünün satış gelirleri, 
2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 
2,5 büyüyerek 3 trilyon 347 milyar 
dolar seviyesine ulaştı. Avrupa Kimya 
Endüstrisi Konseyi (CEFIC) 2020 yılı 
verilerine göre; 10 yıl önce NAFTA ve 
Avrupa Birliği ekonomilerinin çok 
gerisinde olan ve sadece yüzde 18,2’lik 
payı bulunan Çin’in 2018 yılında küresel 
pastadaki payı 1,2 trilyon dolarlık satış 
ile yüzde 35,8’e çıktı. 2017 yılında payı 
ise yüzde 37,2 seviyesindeydi. Küresel 
pastada Avrupa Birliği ekonomileri 
yüzde 16,9, NAFTA ekonomileri ise yüzde 
15,8’lik paya sahip. Bunlar dışında, 
Japonya yüzde 5,4, Güney Kore yüzde 
3,8 ve Hindistan yüzde 2,7’lik paylarıyla 

sektördeki diğer önemli oyuncular 
olarak öne çıkıyor.

ÜLKE İHRACATINDA İKİNCİLİĞİNİ 
SÜRDÜRÜYOR
Trademap (2019) verilerine göre, kimya 
sektörü ihracatı bir önceki yıla göre 
yüzde 5,5 düşüşle 4,4 trilyon dolar 
olurken, aynı dönemde Türkiye’nin 
sektör ihracatı yüzde 16,9 yükselişle 
yaklaşık 22 milyar dolar olarak 
gerçekleşti. Dünya kimya ihracatının ilk 
üç sırasında yüzde 9,9 ile ABD, yüzde 
6,7 ile Almanya ve yüzde 6 ile Çin yer 
alıyor. Aynı yıl Türkiye yüzde 0,5’lik payı 
ile listede 41’inci sırada yer aldı. İhracatı 
pandemi döneminde ciddi bir kayıpla 
18,3 milyar dolara gerileyen sektör, 
2021 yılının ilk çeyreğinde ise yüzde 14 
büyüyerek 5,3 milyar dolar ihracat yaptı. 
Geçen yıl ihracat ile birlikte ithalatta da 
ciddi düşüş gözlemlendi. Türkiye’nin 
kimya sektörü ithalatı yüzde 17 düşerek 
60,1 milyar dolar oldu.

TÜRK KİMYA 
SANAYİSİNİN 

SWOT ANALİZİ

GÜÇLÜ YÖNLER
• Pek çok sektöre girdi sağladığı için üretim ve pazar çeşitliliğinin yüksek oluşu
• Sektörün yüksek büyüme ve ihracat potansiyeli
• Yabancı yatırımcı ilgisinin artması ve genel trendin yatırımların doğuya 
kayma yönünde oluşu
• Yerli yatırımcının yatırım iştahı
• Tekstil, halı, otomotiv, ilaç, deterjan gibi ana sektörlerdeki güçlü kapasite

FIRSATLAR
• Sektörün küresel çaptaki yüksek büyüme hızı
• Ekonomik aktivitenin yeniden canlanması ile ivmelenen iç pazar büyümesi
• Türkiye’nin konumu kaynaklı lojistik avantajı
• AB standartlarında üretim yapmayan doğulu rakiplere kıyasla daha 
yüksek kalitede imalat
• Yeni ekonomi programı çerçevesinde ortaya konulan ihracata dayalı 
büyüme modeli ve kamu desteği

ZAYIF YÖNLER
• Ham maddede dışa yüksek bağımlılık
• Yüksek dışa bağımlılık kaynaklı kur tabanlı kırılganlık
• Yeterli miktarda teknoloji ve know-how birikimi olmaması
• Sektörün parçalı yapısı ve küresel rakiplerin büyüklüğü

TEHDİTLER
• Her geçen gün sıkılaşan çevresel düzenlemeler
• Ekonomik stabilizasyon sürecinin kırılganlığı ve makroekonomik riskler
• Küresel ticaretteki korumacı tedbirlerin yeniden canlanma ihtimali
• Uzak Doğu’dan gelen yüksek kapasiteye dayalı rekabetçi yönü güçlü 
küresel rakipler

DOSYA
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ÜYE RÖPORTAJI

“2050 YILINA KADAR GLOBAL 
KARBONDİOKSİT EMİSYONLARIMIZI 
SIFIRLAMAYI HEDEFLİYORUZ”

BASF TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ RAMİ ATİKOĞLU T ürkiye’de ilk satışını 1880 
yılında gerçekleştiren ve 140 
yılın üzerinde bir geçmişe sahip 
olan BASF Türkiye, bugün hem 

birçok endüstriyel sektöre kimyasal ürün 
sağlıyor hem de sürdürülebilir bir gelecek 
için kimya çözümleri oluşturmak yolunda 
emin adımlarla ilerliyor. “Sürdürülebilirlik 
bizim için çevre, toplum ve ekonomi 
alanlarını içeren bütünsel bir değer” diyen 
Türkiye Genel Müdürü Rami Atikoğlu, 
sürdürülebilirlik çalışmalarına globalden 
aldıkları bilgi birikimiyle yön verdiklerini 
ifade ediyor. 

BASF Türkiye’nin güçlü yapılanması, 
pandemi döneminde çözüm üretmeye 
dayalı faaliyetleriyle gösterdiği üstün 
performans ve sektörün geleceğini BASF 
Türkiye Genel Müdürü Rami Atikoğlu ile 
KİPLAS Periyod için konuştuk.

Dünyanın kimya devlerinden biri 
olan BASF’nin Türkiye’de de güçlü bir 
yapılanması mevcut. BASF Türkiye olarak 
buradaki faaliyetleriniz hakkında bilgi 
verebilir misiniz? Faaliyet alanlarınız neler 
ve bu alanlarda nasıl bir üretim/satış 
yapılanmasına sahipsiniz?  
BASF’nin İstanbul’daki merkez ofisi, 
Türkiye’nin çeşitli şehirlerindeki ofisleri 
ve üç üretim tesisinde yaklaşık 700’e 
yakın kişi istihdam ediliyor. Türkiye’de; 
kimyasallar, plastikler, dispersiyonlar 
ve pigmentler, bakım kimyasalları, 
özel kimyasallar, beslenme ve bakım 
kimyasalları ve bitki koruma gibi birçok 
alanda faaliyet gösteren BASF’nin ürenleri 
ise otomotiv, inşaat, deterjan ve temizlik, 
ambalaj, ilaç ve kozmetik ile hayvan yemi, 
tarım ve gıda gibi geniş bir yelpazeye 
yayılan sektörlerde kullanılıyor.

2020’de faaliyete başlayan İnovasyon 
Merkezi ile önemli bir aşamaya geçtik. 
Türkiye’de birçok endüstriyel sektöre 
kimyasal ürün ve çözüm sağlayan 
uygulama laboratuvarlarımızı, yenilerinin 
de eklenmesiyle BASF İnovasyon Merkezi 
çatısı altında birleştirdik. Hem ülkemize 
hem de iş ortaklarımıza duyduğumuz 
güvenin bir kanıtı olan ve Teknopark 
İstanbul yerleşkesinde faaliyete geçen 
merkezimiz, BASF’nin yerel müşterilerine 
özel çözümler geliştiriyor. BASF Türkiye 
İnovasyon Merkezi çatısı altında; gıda, 
tarım, evsel bakım ve endüstriyel 
temizlik, kişisel bakım ve hijyen, boya, 
mühendislik plastikleri ve poliüretan, 

otomotiv tamir boyaları alanlarında yeni 
çözümler geliştiriyor ve müşterilerimizin 
ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar 
gerçekleştiriyoruz. 

Mart ayında ham madde kaynağı 
olarak plastik atıkları kullanacağınızı 
duyurdunuz. Bu projenizin detayları 
hakkında bilgi verir misiniz? Yakın 
zamanda başka projeler duyuracak 
mısınız? Sürdürülebilirlik, BASF 
Türkiye’nin Ar-Ge’sinde nasıl bir pay 
alıyor?
Misyonumuz, sürdürülebilir bir gelecek 
için kimya çözümleri oluşturmak. Bu 
yolda ilerlerken döngüsel ekonomi 
anlayışımızı da geliştiriyoruz. Özellikle 
globalde geliştirilen ‘ChemCycling’ projesi 
ile plastik atık geri dönüşümünde bir ilki 
başardık. ChemCycling; kimyasal geri 
dönüşüm, karışık veya temizlenmemiş 
plastik ürünler gibi halihazırda 
dönüştürülmeyen plastik atıkları yeniden 
kullanmak üzere yenilikçi bir yol sağlıyor. 
Ortaya çıkan geri dönüştürülmüş ham 
madde, kısmî olarak fosil kaynaklarının 
yerini alarak, kimyasal ürünlerin 
üretiminde girdi olarak kullanılabiliyor. 
Bu uygulamanın hayata geçmesi ülkemiz 
ve dünyadaki atık sorununun çözümüne 
büyük katkı sağlayacak.

Sürdürülebilirlik bizim için çevre, 
toplum ve ekonomi alanlarını içeren 
bütünsel bir değer olduğundan 
çalışmalarımıza, globalden aldığımız bilgi 
birikimiyle yön veriyoruz. Müşterilerimizin 
ihtiyaçlarına sunduğumuz çözümlere 
sürdürülebilirlik yaklaşımımızı dahil 
ediyoruz. Bu doğrultuda, globalde 
belirlediğimiz iddialı iklim koruma 
hedeflerimizi de kısa zaman önce 
duyurduk. Hedefimiz, 2050 yılına kadar 
global karbondioksit emisyonlarımızı 
sıfırlamak. Ayrıca SABIC ve Linde ile birlikte 
temel kimyasalların neredeyse karbonsuz 
üretimini mümkün kılacak, dünyanın ilk 
elektrikli buhar parçalayıcısı üzerinde 
çalışmalar yapıyoruz. Bu gelişmeler, 
sürdürülebilir bir gelecek için taahütlerimizi 
yerine getirmemize olanak tanıyor.

Kimya sektörünün 2020 yılı ihracat 
rakamları 18,3 milyar dolar olarak 
gerçekleşti ve AB ülkelerine yapılan 
ihracatın payı yüzde 52 oldu. Yeşil 
Mutabakat’ın AB ile olan ihracat ilişkileri 
üzerine etkileri neler olacaktır? Özellikle 

“Pandemi döneminde de her zaman olduğu gibi müşterilerimizi merkeze aldık ve hem iç hem dış 
paydaşlarımızla son derece etkin işbirlikleri kurarak çözüm üretmeye odaklandık” diyen BASF Türkiye 
Genel Müdürü Rami Atikoğlu, en büyük arzularının, vizyoner çalışmalar ve sektör paydaşlarının 
katkısıyla pandeminin olumsuz etkilerini en kısa zamanda gidermek olduğunu aktarıyor.

Hem ülkemize hem 
de iş ortaklarımıza 

duyduğumuz güvenin bir 
kanıtı olan ve Teknopark 

İstanbul yerleşkesinde 
faaliyete geçen İnovasyon 

Merkezimiz, BASF’nin 
yerel müşterilerine özel 

çözümler geliştiriyor.
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karbon maliyetinde öngörülen artışların 
negatif etkilerinin aşılması için neler 
yapılabilir? 
AB Yeşil Mutabakatı, sürdürülebilir 
kalkınmayı hedefleyen bir dönüşümün 
aracı olarak yepyeni bir fırsat niteliğinde 
değerlendirilmeli. Karbon maliyetlerindeki 
artışlara maruz kalmamak için AB’ye 
ihracat yapan tüm sektör üreticileri, değer 
zincirini gözden geçirmeli. Üretimden 
kaynaklı karbon kullanımlarına ek olarak, 
üretim girdileri ve lojistik gibi nedenlerden 
kaynaklanan karbon kullanımlarını da 
kontrol altında tutmaları elzem hale 
geliyor. Sürdürülebilir inovasyonlar 
geliştiren bir şirket olarak, döngüsel 
ekonomi yaklaşımına hizmet eden 
ürünlerimiz ve yenilikçi iş modellerimizle 
Yeşil Mutabakat sürecini kolaylaştırıcı 
hale getiriyoruz. Kaynakları mümkün 
olduğunca uzun kullanmak, ürün 
ve malzemeleri iyileştirmek ve geri 
dönüştürmek, atığı engelleyerek doğal 
sistemleri korumak, bu yolda bize rehber 
olan adımlar. Bir ham madde tedarikçisi 
olarak, üretim süreçlerimiz dahil tüm 
değer zincirimizde uyguladığımız 
enerji geri dönüşümü ve CO2 azaltım 
faaliyetleri de Yeşil Mutabakat kriterlerinin 
karşılanması için değerli çalışmalar. 

Diğer tüm sektörlerde olduğu gibi kimya 
sektörünün de gündeminde ham madde 
tedarikinde yaşanan sıkıntılar var. Navlun 
fiyatlarının artması, dövizdeki dalgalanma 
gibi başlıklarla büyüyen ham madde 
sorunu için siz neler söylersiniz?
Son dönemde kimya tesislerinde yaşanan 
mücbir sebepler, ham madde tedariğinde 
aksamalara yol açtı. Özellikle Amerika’da 
yaşanan olağanüstü hava koşulları 
nedeniyle Teksas çevresinde bulunan 
ve dünyaya ham madde sağlanması 
konusunda önemli merkezler haline 
gelmiş kimya tesislerindeki mücbir 
sebep ilanları bu aksamaların en önemli 
sebeplerinden. Ayrıca uluslararası ticarette 
yaşanan konteynır krizi de ithalat ve 
ihracatı olumsuz yönde etkiledi. 2020 yılı 
Mart ayından bu yana hatlarda yaşanan 
sefer iptalleri, ekipman temininde 
düzensizliklere yol açarken, pandemi 
sürecinin beraberinde getirdiği azalan 
işgücü ve çalışmayan tırlar, ekipman arz ve 
talebinde dengesizliklere sebep oldu.

Bu noktada aşılanmanın 
yaygınlaşmasıyla oluşacak olumlu 

gelişmelerin yanı sıra, uluslararası ticaret 
yapan firmalar ve tüm paydaşların, bu 
krizden çıkarılan dersleri göz önüne alarak 
planlama yapmaları ve değişime hızlı 
adaptasyon sağlamaları soruna çözüm 
oluşturacaktır. 

BASF, sosyal konulara duyarlı yapısı ve 
sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat 
çekiyor. Kadın istihdamını artırmaya 
yönelik global hedefinizi 2030’da 
kadınların liderlik pozisyonlarında 
yüzde 30 oranında yer alması şeklinde 
yenilediniz. BASF Türkiye’de kadın 
istihdamına yönelik güncel tablo ve 
hedefler nelerdir? 
BASF’de global olarak 2015 yılında, 
2021 itibarıyla kadınların liderlik 
pozisyonlarındaki oranını yüzde 22 ila 24’e 
artırma hedefi koymuştuk ve hedefimizi 
2019 sonu itibarıyla gerçekleştirdik. 2018 
sonunda kadın yöneticilerimizin oranı 
yüzde 21,7 iken, 2019 sonunda yüzde 23’e 
ulaştı. BASF olarak, 2030 itibarıyla liderlik 
pozisyonlarındaki kadınların oranını 
dünya genelinde yüzde 30’a çıkartmak 
istiyoruz. 

Türkiye’de çalışanlarımızın yüzde 35’i 
kadınlardan oluşuyor ve yüzde 21’i liderlik 
pozisyonlarını üstleniyor. BASF Türkiye’de 
kadınları ve sahip oldukları yetenekleri, 
BASF’nin liderlik ekibine daha iyi şekilde 
dahil etmek istiyoruz. İnovasyon odaklı 
bir şirket olarak, düşünce ve çalışma 
sistemlerinde çeşitliliğe sahip olmanın 
değerini biliyoruz. Liderlik ekibinde daha 
iyi bir cinsiyet dengesi hedefi, dünya 
genelinde ve tüm liderlik seviyelerinde 
geçerli olacak. BASF’de bu hedef, Türkiye 
dahil, şirketin faaliyet gösterdiği tüm 
ülkelerdeki yönetim seviyelerini kapsıyor, 
böylelikle liderliğin gelişimine yönelik 
global bir yaklaşım yansıtılıyor.

Pandeminin kimya sektörü ve BASF 
Türkiye üzerindeki etkileri neler oldu? Yeni 
normalde üretim ve satış metotlarınıza 
neler eklendi? Aşı uygulamalarıyla birlikte 
sis perdesinin aralandığı 2021 yılı, sektöre 
ve şirketinize neler getirecek?
Yapılan araştırmalar, kimya sektörünün 
pandemi sürecinde tüm dünyada yaşanan 
küçülmeden etkilendiğini söylüyor ancak 
hem Türkiye’de hem de dünyada medikal, 
hijyen, temizlik ve ambalaj ürünlerine 
artan talebin, kimya sektörünün diğer 
ürün gruplarında yaşadığı kaybı telafi 

ettiğini söyleyebiliriz. Kriz durumlarında; 
çevikliğin, alternatif yaratabilme 
yetkinliğinin iş sürekliliği açısından 
değerini fark ettik. Dijitalleşmenin 
etkisinin arttığı bu dönemde, tedarik 
zincirinde teknolojinin etkin kullanımının 
iş akışına olumlu etkilerini gördük. Hem 
iç hem dış paydaşlarımızla son derece 
etkin iş birlikleri kurarak çözüm üretmeye 
odaklandık. 

Global BASF’den aldığımız bilgi 
birikimi ve Türkiye operasyonumuzun 
gücüyle üretimimize devam ederek, 
yurt içi ve yurt dışı pazarlarımıza tam 
zamanında hizmet sunduk. Önceliğimiz, 
ham maddelerimizin, planlanan üretim 
tarihlerinde hazır bulunması ve sevke 
hazır ürünlerin zamanında müşterilerimize 
teslim edilmesiydi. Bu noktada son derece 
başarılı olduk. Şu anda tüm senaryoları 
göz önüne alarak çalışmalarımıza 
devam ediyoruz. Bu yılın, küresel 
toparlanma ve yaraların sarılmasıyla 
geçeceği görüşündeyiz. Gelişmekte 
olan ülkelerden Türkiye ve Çin pozitif 
görünümleriyle diğer ülkelerden ayrışıyor. 
Önemli pazarlarımızdan AB ise olumsuz 
bir görünüm çiziyor. Bu sebeple ihracat 
açısından bizi zorlayacak koşulları en aza 
indirmek için pazar çeşitliği sağlamalıyız. 

İnovasyon Merkezimizde 
müşterilerimizin ve coğrafyamızın 
özelliklerini gözeterek, sürdürülebilir 
çözümler oluşturuyor ve dijital 
teknolojilerden faydalanarak, kendimizi 
sürekli geliştiriyoruz. Üniversite-sanayi 
işbirliğini çok önemsiyoruz. En büyük 
arzumuz; vizyoner çalışmalar ve sektör 
paydaşlarının katkısıyla pandeminin 
olumsuz etkilerini ülkemiz için en kısa 
zamanda gidermek. 

Koronavirüs aşılarının güvenle 
taşınmasında değerli bir hizmetiniz 
bulunuyor. -70 derecede, maksimum 
önlemle taşınması gereken bu aşıların 
lojistiği için nasıl bir inovasyon çalışması 
gerçekleştirdiniz? 
Almanya’nın Brandenburg eyaletinde, 
aşıların taşınmasını üstlenen lojistik 
şirketi Unitax, COVID-19 aşı lojistiğinde 
BASF’nin biyokütle dengeli Styropor® 
BMB isimli ürününün kullanıldığı 
Schaumaplast markalı soğuk zincir 
ambalajını kullanıyor. Hafif termal 
kutular, hemen her sıcaklık aralığı ve farklı 
hacimler için özel soğutma elemanları ile 

donatılabiliyor. Aşı koruma sıcaklıkları, 
-70°C, -15°C ila eksi 25°C ya da +2°C ila 
+8°C sıcaklık aralıklarında değiştiği için 
esneklik, koronavirüs aşı lojistiğinde 
giderek daha önemli hale geliyor. 

BASF, fosil ham maddeleri, biyo-nafta 
veya biyogaz gibi yenilenebilir kaynaklarla 
değiştiriyor. Organik atıklardan veya 
atık bitkisel yağlardan elde edilen bu 
ürünler, üretim sürecinin başlangıcında 
BASF Üretim Verbund’da kullanılıyor. 
Biyokütle dengeli oran, sertifikalı bir süreç 
aracılığıyla Styropor® Biyokütle Dengesi 
(BMB) gibi son ürünlere matematiksel 
olarak tahsis ediliyor. Styropor® BMB, 
şirketimizin yeni, kütle dengeli, ve 
kaynakları verimli kullanan Styropor 
geliştirmesinden biri. Bu nedenle, yalnızca 
soğutucu kutuların optimum yalıtım 
özelliklerini sağlamakla kalmıyor, aynı 
zamanda ürünlerimizin karbon ayak izini 
azaltmaya da yardımcı oluyoruz. 

KİPLAS’ın değerli bir üyesi olarak 
sendikanın sunduğu hizmetleri nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Kimya sektörünün 
en güçlü oyuncularından biri olarak 
KİPLAS’tan sektöre yönelik beklentileriniz 
neler? 
Birçok sektöre ara mal ve ham madde 
temin eden bir sanayi dalı olduğundan 
kimya, ülkemiz için kritik öneme sahip. 
Bu önemli yapı taşının temsili olarak 
sendikamız, görevini layıkıyla yerine 
getiriyor. Özellikle güncel gelişmelerden 
anında bilgi sahibi olmak, ortak görüş 
oluşturmak, gerekli paydaşlarla 
görüşlerimizi savunmak gibi konulardaki 
sağlanan destek ve yönlendirme, 
şirketimizi olumlu yönde etkiliyor. İşçi 
sendikalarımızla çalışma barışı içinde 
yürüttüğümüz toplu iş sözleşmesi 
görüşmelerinde, sendikamızın her zaman 
destekleyici olduğunu da belirtmek 
isterim.

Sendikamızdan öncelikli beklentimiz; 
çevre, güvenlik, sağlık ve endüstriyel 
riskler konusunda sektörün standartlarını 
global pazarda rekabet edebilir seviyede 
tutma konusunda çabalarının devam 
etmesi. Bu konu, hem uluslararası rekabet 
hem haksız rekabet hem de sektörün 
çevre dostu imajı açısından önem arz 
ediyor. Yapılan faaliyetlerle ülkemizi 
kimya konusunda yatırım merkezi haline 
getirmek, hem ülkemiz hem de şirketimiz 
için en büyük vizyonumuz ve hayalimiz. 

En büyük arzumuz; 
vizyoner çalışmalar ve 

sektör paydaşlarının 
katkısıyla pandeminin 

olumsuz etkilerini ülkemiz 
için en kısa zamanda 

gidermek. 

2015 yılında, 2021 
itibarıyla kadınların 
liderlik pozisyonlarındaki 
oranını yüzde 22 ila 24’e 
artırma hedefi koymuştuk 
ve bu hedefimizi 2019 sonu 
itibarıyla, yani belirlenen 
tarihten önce başardık.

ÜYE RÖPORTAJI
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KİMYADA 50 MİLYAR DOLARLIK CARİ 
AÇIĞI AZALTACAK YOL HARİTASI

İKMİB’in hazırladığı “Türk Kimya Sektörü Yatırım Öncelikli Ürünler Raporu”, kimya 
sanayisinin ithalatında yüzde 85,5 paya sahip 157 ürünü mercek altına alıyor. Rapor, 
stratejik ürünlere yapılacak yeni yatırımlarla birçok sektörün dışa bağımlılığını 
azaltarak, kimya sanayisinin katma değerinin artırılabileceğine dikkat çekiyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 
(TÜİK) verilerine göre Türkiye, 
2019 yılında 210,35 milyar 
dolar ithalat gerçekleştirdi. 

Tablodaki görünüme bakıldığında ise 
kimya sektörünün ithalatı, Türkiye’nin 
genel ithalatının yüzde 35’ini oluşturuyor. 
İKMİB tarafından hazırlanan “Türk 
Kimya Sektörü Yatırım Öncelikli Ürünler 
Raporu”, hem sektörün dışa bağımlılığını 
azaltacak hem de sektörün 50 milyar 
dolar ihracat hedefine ulaşmasına 

yardımcı olabilecek yol haritası olabilir. 
Çünkü raporda yaklaşık 50 milyar dolar 
cari açığa neden olan ve ithal edilen 157 
ürün ile yerli üretim hamlesi bekleyen 
103 stratejik ürün mercek altına alındı.

Orta vadede 50 milyar dolar 
ihracata ulaşmayı hedefleyen Türk 
kimya sanayisinin 2019 yılı ihracatı, 
dünya ortalamasının çok üstünde olan 
yüzde 17 gibi bir büyüme ile yaklaşık 22 
milyar dolara ulaşmış olsa da pandemi 
nedeniyle 2020 ihracatı, 18,3 milyar 

İKMİB, Türk kimya 
sanayisinin rekabet 

gücünü artıracak 
öncelikli ürünlerin yerli 

imkanlarla üretilmesiyle 
toplamda 20,7 milyar 

dolarlık ithalatın önüne 
geçilebileceğini öngörüyor. 

dolara geriledi. Sektör, ihracatı yeniden 
çift haneli büyütecek çözüm önerileri 
ararken, Türkiye’nin özelikle son beş 
yıldır cari açığı azaltmak için yerli üretim 
hamlesine destekleyeci bir çalışma da 
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından 
hazırlandı. “Türk Kimya Sektörü Yatırım 
Öncelikli Ürünler Raporu” olarak 
kamuoyu ile paylaşılan raporda, kimyada 
ithalatı ve cari açığı azaltarak yerli üretimi 
teşvik edecek bilgilere yer veriliyor. İKMİB 
Başkanı Adil Pelister yapılan çalışmayı; 
“Ham maddede yüzde 70 oranında dışa 
bağımlı olan kimya sektörümüzde ithalatı 
frenleyecek, ekonomiye yaklaşık 21 
milyar dolarlık katma değer sağlayarak 
ülkemizin ortak sorunu olan cari açığın 
düşmesine katkı sunacak kritik bir rapor 
hazırladık” şeklinde tanımlıyor. 

İTHALATTA YÜZDE 85,5 PAYI OLAN ÜRÜN 
GRUBU ODAĞA ALINDI
Raporun hazırlanmasında 3 bin 867 adet 
12 haneli GTİP ürünün 2019 yılı ihracat 
ve ithalat verileri baz alınmış ve söz 
konusu ürünler, Ticaret Bakanlığı sistemi 
üzerinden araştırılarak 2 bin 987 ürünün 
verisine ulaşılmış. Bu 2 bin 987 ürünün; 
2019 yılı toplam ihracatının 24,4 milyar 
dolar, toplam ithalatının 72,75 milyar 
dolar ve dış ticaret açığının da 48,36 milyar 
dolar olduğu tespit edilmiş. Ürünlerin 
içinden 2019 yılında 50 milyon doların 
üzerinde ithalatı yapılanlar incelendiğinde 
ulaşılan 157 adet ürün üzerinden detaylı 
bir çalışma hazırlandı. 157 ürünün toplam 
ihracatının kimya sektörünün genel 
ihracatına oranı yüzde 53,3 iken, toplam 
ithalatının kimya sektörünün genel 
ithalatına oranı ise yüzde 85,5 gibi oldukça 
yüksek bir oran olduğu görüldü. 

2019 yılında ithalat değeri 50 milyon 
doların üzerinde olan 157 adet kimyasal 
ürün grubunun değer bazında dış 
ticareti incelendiğinde, söz konusu ürün 
gruplarının 2019 yılı toplam ihracatının 13 
milyar dolar, toplam ithalatının ise 62,21 
milyar dolar olduğu kaydedildi.  Bu ürün 
grubunda oluşan dış ticaret açığının ise 49,2 
milyar dolar olduğu dikkat çekti. Yapılan 
değerlendirmeler sonucunda Türkiye’nin 
genel ithalatında yaklaşık yüzde 10, kimya 
sektörü ithalatında ise yüzde 28,47 payı olan 
103 ürün grubuna yapılacak yeni üretim 
yatırımıyla toplamda 20,7 milyar dolarlık 
ithalatın önüne geçilebileceği belirlendi.

103 ÜRÜN YATIRIMI STRATEJİK
ÖNEME SAHİP
157 ürün kategorisinin mercek altına 
alındığı raporda, yerli üretim hamlesi 
bekleyen 103 stratejik ürün alanı 
şu şekilde belirlendi: “Plastikler ve 
mamulleri sektöründe 41, organik 
kimyasallar sektöründe 22, mineral 
yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler 
sektöründe 20, eczacılık ürünleri 
sektöründe 14, muhtelif kimyasal 
maddeler sektöründe 11, boya, 
vernik, mürekkep ve müstahzarları 
sektöründe 10, uçucu yağlar, kozmetikler 
ve sabun sektöründe 10, kauçuk, 
kauçuk eşya sektöründe 8, gübreler 
sektöründe 7, anorganik kimyasallar 
sektöründe 5, yıkama müstahzarları 
sektöründe 5, yapıştırıcılar, tutkallar, 
enzimler sektöründe 3 ve fotoğrafçılık 
ile sinemacılıkta kullanılan ürünler 
sektöründe ise 1 ürün bulunuyor.

İKMİB olarak bu 157 ürün grubundan 
103 tanesinin yatırıma uygun ve 
gerekli olduğunu değerlendirdiklerini 
söyleyen Başkan Pelister; “Ayrıca bu 
grubun içerisindeki 53 ürün, belirli 
koşulları sağlamak suretiyle ithalat 
rejimindeki V sayılı listede yer alıyor. 
Yani gerek Türkiye’de gerekse AB 
üyesi 28 ülkede üretimi az ya da hiç 
olmayan bu tip ürünlere "yüzde 0’a 
kadar" gümrük vergisi uygulanıyor. Türk 
kimya sektörümüzün ve sanayimizin 

Alt Sektör Adı Ürün Adedi
Plastikler ve Mamulleri 41

Organik Kimyasallar 22

Mineral Yakıtlar, Mineral Yağlar ve Ürünler 20

Eczacılık Ürünleri 14

Muhtelif Kimyasal Maddeler 11

Boya, Vernik, Mürekkep ve Müstahzarları 10

Uçucu Yağlar, Kozmetikler ve Sabun 10

Kauçuk, Kauçuk Eşya 8

Gübreler 7

Anorganik Kimyasallar 5

Yıkama Müstahzarları 5

Yapıştırıcılar, Tutkallar, Enzimler 3

Fotoğrafçılık ve Sinemacılıkta Kullanılan Ürünler 1

Toplam 157
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2019 yılında 50 milyon 
doların üzerinde ithalatı 
yapılan 157 adet ürün 
içerisinde; plastikler ve 
mamulleri alt sektöründe 
yer alan çoğu ürünün 
ham madde ve ara mamul 
olduğu kaydedildi.

bu ürünlere yönelik yatırımlarıyla 
birlikte ihracattaki rekabet gücünü 
artıracağımızı düşünüyoruz” yorumunu 
yapıyor. Adil Pelister; “Yatırım yapılmasını 
tavsiye ettiğimiz 103 ürün grubu, kimya 
sektörümüzün ithalatının yüzde 28,47’sini 
oluşturuyor ve Türkiye’nin genel 
ithalatının da yüzde 9,85’ini teşkil ediyor. 
Raporumuzda mercek altına aldığımız 
bu öncelikli ürünlerin önemli bir kısmı 
sektörümüzün ham madde ve ara mamul 
girdisi olarak karşımıza çıkıyor. Bu 103 
ürün grubundan ithalat değeri en yüksek 
olan ilk 10 ürün grubunda polipropilen, 
dozlandırılmış-ambalajlanmış ilaçlar 
ve bağışıklık ürünleri, tereflatik asit, 
üre, polietilen, pvc polivinil klorür, 
özel işleme tabi tutulacak hafif yağlar 
ve müstahzarları, kan ürünleri ve bu 
sayılan ürünlerin çeşitleri gibi ithalat 
bedeli bir hayli yüksek ham madde ve 
ara mamuller bulunuyor. Dolayısıyla 
bu ürünlerin Türkiye’de üretilmesi ile 
kimya sektörümüzün dışa bağımlılık 
oranı büyük ölçüde azalacak. Sanayi 
yatırımına uygun olan öncelikli ürünlere 
yapılacak stratejik yatırımlarla birlikte 
kimya sektörümüzün ihracatı ve kilogram 
başına düşen ihracat bedeli daha da 
yükselecek. Böylece yüksek katma 
değerli kimyevi mamuller ile sektörümüz 
dünya kimya ihracatından aldığı payı 
da artıracaktır” değerlendirmesinde 
bulunuyor.

RAPORDA YATIRIM İHTİYACI OLMAYAN 
ÜRÜNLER DE BELİRTİLDİ
İKMİB tarafından hazırlanan 
raporda, alt sektörlere yönelik 
kurum değerlendirmelerine de yer 
verilirken, yatırıma ihtiyaç duyulmayan 
ürün grupları da ayrıca belirtiliyor. 
İlaç sektörüne yönelik yapılan bir 
değerlendirmede; Türkiye’nin ilaç, ham 

2019 Yılı İhracat 
Değeri (USD) 2019 İthalat Değeri 2019 Dış Ticaret 

Dengesi (USD)
TR Genel 

İthalatına Oranı
Kimya Sektörü 

İthalatına Oranı

Türkiye Geneli 180.832.721.702 210.345.202.552 -29.512.480.850

Kimya Sektörü 
(2987 Ürün) 24.393.975.976 72.754.985.005 -48.361.009.029 34,59%

157 Ürün 13.014.536.324 62.208.662.624 -49.194.126.300 29,57% 85,50%

Yatırım Yapılması 
Tavsiye Edilen 
103 Ürün

3.029.466.598 20.715.392.469 -17.685.925.871 9,85% 28,47%

ANALİZ

madde ve ara madde üretiminde yurt 
dışına bağımlı olduğu belirtilerek, bitmiş 
üründe 2019 verilerine göre kutu bazında 
yüzde 88 yerli, yüzde 12 ithal iken, değer 
bazında yüzde 52 yerli ve yüzde 48 ithal 
durumda olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla 
ham madde ve ara madde kaynağında 
sıkıntı olmadığı müddetçe Türkiye’nin 
kendi ilacını üretebilme potansiyeline 
sahip olduğu vurgulanıyor. 

BİYOTEKNOLOJİK İLAÇLAR ODAĞA ALINMALI
Biyoteknolojik ilaç grubunda ise bilimsel 
gerçeklere uygun, yerli üreticileri 
destekleyecek biyobenzer ruhsatlandırma 
mevzuatının yayınlanması sektörümüzün 
oldukça işine yarayacak. Türkiye’de kutu 
ve değer bazında tüketimi en çok artan 
ürün grubu olan biyoteknolojik ilaçların 
gelecek beş yıl içinde değer bazında 
ülkenin toplam ilaç tüketiminin yüzde 
20’sinden fazla olacağı tahmin edilirken, 
bu hacmin de yıllık yaklaşık 2 milyar 
dolara tekabül edeceği vurgulandı.

DEVAM EDEN YATIRIMLARA DA 
DİKKAT ÇEKİLDİ
Alt sektörde yatırıma ihtiyaç duyulmayan 
ürün gruplarının da detaylı olarak 
verildiği raporda ayrıca, mevcut ve 
devam eden yatırımlar neticesinde 
hangi ürün gruplarında ilave arzının 
oluşacağına da yer verilmiş. Bu bilgiler 
arasında; 2019 yılında 500 milyon dolar 
değerinde ithalatı gerçekleştirilen; 
mineral yakıtlar, mineral yağlar ve 
ürünler grubunda yer alan hafif yağlar 
ve müstahzarlarıyla ilgili bilgi notunda, 
2019 yılında ithalatın yüksek olmasının 
sebebinin Star Rafineri’nin tam kapasite 
çalışmadığından kaynaklı olduğu, dış 
ticaret açığının zamanla azalacağının 
değerlendirildiği ve ilave yatırıma gerek 
bulunmadığı görüşü bulunuyor.

Bu bayram siz de annesi ya da babası hayatta olmayan, 
maddi olanakları yetersiz, yetenekli çocuklarımızın
eğitimine destek olun.
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEKLERİNİN 
İŞVERENCE İADESİ RİSKİ

İşyerinde verimin artması ve çalışma barışının korunması amacı taşıyan iş 
güvencesi ile işverenin fesih hakkı, geçerli nedenlerin varlığına bağlanmıştır. İş 
güvencesi kapsamında; 30 veya daha fazla işçi çalıştırılan işyerlerindeki İş Kanunu 
veya Basın İş Kanunu uygulanan, en az altı aylık kıdemi olan, işveren vekili niteliği 
taşımayan belirsiz süreli iş sözleşmesine göre istihdam edilen işçiler yer almaktadır.

Av. Ozan H. Aydın
Hukuk, Toplu İş Sözleşmesi ve 
Dış İlişkiler Birimi

İş güvencesi; işyerinde verimin artması 
ve çalışma barışının korunması 
amacı taşıyan iş hukukunun önemli 
unsurlarından biridir. İş güvencesi ile 

işverenin fesih hakkı, geçerli nedenlerin 
varlığına bağlanmıştır. Geçerli nedenlerin 
varlığının ispat yükü de işveren üzerinde 
bırakılmıştır. İş güvencesi kapsamında; 
30 veya daha fazla işçi çalıştırılan 
işyerlerindeki İş Kanunu veya Basın İş 
Kanunu uygulanan, en az altı aylık kıdemi 
olan, işveren vekili niteliği taşımayan 
belirsiz süreli iş sözleşmesine göre 
istihdam edilen işçiler yer almaktadır. 
Feshin geçerli nedene dayanmadığının 
tespiti halinde, işe iade veya iş güvencesi 
tazminatının ödenmesi ile dört aya kadar 
boşta geçen süre için ücret ve diğer 
hakların ödenmesi söz konusu olmaktadır. 
Ayrıca işverence iş sözleşmesinin haklı 
nedenle derhal feshedilmesi durumunda 
da işçi, feshin haklı nedene dayanmadığı 
iddiası ile iş güvencesi hükümlerinden 
yararlanarak işe iade davası açabilecektir.

İşçi tarafından açılan işe iade davası 
sonucunda mahkeme, kural olarak feshin 
geçerli nedene dayanmadığı gerekçesi 
ile işçinin işe iadesine yahut geçerli bir 
fesih nedeni bulunduğu gerekçesi ile işe 
iade talebinin reddine karar verebilir. 
Haklı nedenle tazminatsız olarak 
gerçekleştirilen fesih sonrasında açılan işe 
iade davalarında ise belirtilen kararlardan 
başka, fesih nedeninin haklı neden 
sayılacak ağırlıkta olmamakla birlikte 
geçerli neden sayılarak işe iade davasının 
reddine karar verilebilmektedir. Böylelikle 
davacı işçi işe iade davasını kaybetse dahi 
koşullarının oluşması halinde açacağı 
ek bir alacak davası ile kıdem ve ihbar 
tazminatlarına hak kazanabilecektir. 

İşe iade davası sonucunda 

mahkemece verilen kararlara ve 
sonrasında yapılacak işlemlere göre, 
daha önce işverence gerçekleştirilen 
feshin tarihi değişebilmekte veya fesih 
ortadan kalkabilmektedir. Bu sonuçları 
çeşitli ihtimaller doğrultusunda aşağıda 
inceleyelim.

1. İşe iade davası neticesinde 
kesinleşen işe iade kararının işçiye tebliğ 
tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde 
işçi tarafından işe iade için işverene 
başvuru yapılmalıdır. İşçi tarafından 
işverene belirtilen süre içinde başvuru 
yapılmaması halinde işverence yapılmış 
olan fesih geçerli sayılır. Bu durumda 
işveren yalnızca koşullarının oluşması 
halinde kıdem ve ihbar tazminatlarından 
sorumlu tutulabilir. 

2. İşçi tarafından işverene 10 iş günü 
içinde işe iade için başvurulması halinde, 
işçi işe başlatılsa da başlatılmasa da 
kanundaki diğer koşulların sağlanması 
halinde dört aya kadar boşta geçen süreye 
ilişkin ücret ve diğer hakları işverenden 
talep edebilir. İşverenin kararı, işçinin işe 
başlatılması yönünde olursa işçiye bu 
durum bildirilerek işe davet edilmelidir. 
İşçiye yapılan davete rağmen işçinin işe 
başlamaması halinde ise işçi işverene hiç 
başvuruda bulunmamış kabul edilir. Bu 
durumda da işverence yapılmış olan 
fesih, geçerli fesih sayılır. Yukarıdaki 
ihtimalde olduğu gibi işveren, dört aya 
kadar boşta geçen süreye ilişkin ücret ve 
diğer haklar ile iş güvencesi tazminatından 
sorumlu tutulamaz. İşçi koşullarının 
oluşması halinde yalnızca kıdem ve ihbar 
tazminatlarına hak kazanabilir.

3. İşverence işçinin işe iade 
başvurusunun kabulü ardından işçinin 
de işe başlaması durumunda ise iş 
akdi yeniden kurulmuş olmaz. Çünkü 
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başta yapılmış olan fesih geçersiz 
sayılacağından iş sözleşmesinin 
kesintisiz devam ettiği kabul edilir. Bu 
durumda da işveren, yalnızca dört aya 
kadar boşta geçen süreye ilişkin ücret ve 
diğer haklardan sorumlu olur. Bu ihtimalde 
fesih geçersiz sayılacağından kıdem ve 
ihbar tazminatlarından söz edilemez. 
Kıdem ve ihbar tazminatlarının daha önce 
işçiye ödenmiş olması durumunda, söz 
konusu tutarın işçiye ödenmesi gereken 
dört aya kadar boşta geçen süreye ilişkin 
ücret ve diğer haklardan mahsup edilmesi 
gerekecektir. 

4. İşçinin süresi içerisinde işe iade 
talebinde bulunması, işverenin ise işçiyi işe 
başlatmama kararı alarak bu kararı işçiye 
bildirmesi halinde, mahkeme tarafından 
işverence yapılmış olan fesih geçersiz 
sayıldığından ve iş sözleşmesinin kesintisiz 
devam ettiği kabul edildiğinden işçinin 
işe başlatılmaması yeni bir fesih sayılır. 
Bu durumda işe başlatmama kararının 
işçiye bildirildiği tarih fesih tarihi sayılır. 
İşçi, işverene yaptığı başvuru ile dört aya 
kadar boşta geçen süreye ilişkin ücret ve 
diğer haklara, işverence işe başlatılmaması 
ile de iş güvencesi tazminatına (işe 
başlatmama tazminatı) hak kazanır. İşe 
başlatmama kararının işçiye bildirildiği 
tarih iş sözleşmesinin fesih tarihi 
sayıldığından, Yargıtay tarafından da kabul 
edilen yerleşik uygulama, kıdem ve ihbar 
tazminatlarının hesaplanmasında bu 
tarihte emsal işçiye ödenen ücretin esas 
alınması yönündedir (Süzek, Bireysel İş 
Hukuku, 641. Mollamahmutoğlu/Astarlı/
Baysal, İş Hukuku ders Kitabı, 329. Yargıtay 
22. HD., E. 2017/7138 K. 2017/8732 T. 
17.4.2017. HGK., E. 2016/22 K. 2020/298 
T. 12.3.2020). Bu durumda daha önce 
ödenmişse kıdem ve ihbar tazminatlarında 
oluşacak farkın da ödenmesi gerekecektir. 

5. İşçi tarafından işe iade talebinde 
bulunulması akabinde işveren, işçiyi bir 
ay içinde işe başlatmak durumundadır. 
İşverence işçiye işe başlatma veya işe 
başlatmama yönünde bir bildirimde 
bulunulmaması, yani işverenin sessiz 
kalması durumunda ise işe iade talebinin 
işverene tanınan bir aylık işe başlatma 
süresi sonunda reddedildiği kabul edilir 
(Süzek, Bireysel İş Hukuku, 640. Çelik/
Caniklioğlu/Canbolat, İş Hukuku Dersleri, 
523. HGK., E. 2018/241 K. 2018/768 T. 
11.4.2018). Bu durumda da bir aylık işe 
başlatma süresinin dolduğu tarih fesih 

tarihi kabul edilir. Yine işçi, işverene 
yaptığı başvuru ile dört aya kadar boşta 
geçen süreye ilişkin ücret ve diğer haklara, 
işverence işe başlatılmaması ile de iş 
güvencesi tazminatına (işe başlatmama 
tazminatı) hak kazanır. Yukarıda belirtilen 
kıdem ve ihbar tazminatlarına esas ücret 
hususunda ise bir aylık işe başlatma 
süresinin dolduğu tarihteki emsal işçiye 
ödenen ücret esas alınmaktadır.  

6. İş sözleşmesinin haklı sebeple 
tazminatsız olarak feshedilmesi halinde de 
feshin haklı nedene dayanmadığı iddiası 
ile işe iade davası açılabileceğine yukarıda 
değinmiştik. Bu durumda mahkemelerce 
işe iade kararı verilmesi halinde yukarıda 
belirtilen sonuçlar doğacağından 
bu kısıma tekrar değinilmeyecektir. 
Ancak haklı sebeple iş sözleşmesinin 
feshedilmesi akabinde açılan işe 
iade davalarında Yargıtay tarafından 
geliştirilen uygulama doğrultusunda 
farklı bir karar da verilebilmektedir. Bu 
da işçinin davranışının haklı sebebe 
varacak ağırlıkta olmamasıyla birlikte 
geçerli neden olarak kabul edilebilecek 
koşulların oluşması durumunda, 
feshin geçerli fesih sayılmasıdır. Haklı 
nedenle yapılan feshin geçerli nedene 
dönüşmesi durumunda feshin tarihi aynı 
kalmakla birlikte feshin türü (tazminat 
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ödenmeksizin gerçekleştirilen) haklı 
fesihten (kıdem ve ihbar tazminatı 
ödenmesi sonucunu doğuran) geçerli 
feshe dönüşmektedir (Süzek, Bireysel 
İş Hukuku, 730. HGK., E. 2015/9-1598 
K. 2017/643 T. 5.4.2017). Dolayısıyla bu 
kararla işe iade davası reddedilmekte 
ancak feshin türünün değişmesi 
sonucu doğmaktadır. İş Kanunu 25/II 
maddesinde yer alan ahlak ve iyiniyet 
kurallarına uymayan hallere dayanarak 
gerçekleştirilen haklı nedenle fesihlerde 
uygulanan altı iş günlük hak düşürücü 
sürenin geçirilmesi durumunda da işe 
iade kararı yerine feshin geçerli nedene 
dayandığı gerekçesi ile işe iade davasının 
reddine karar verilebilmektedir (Yargıtay 
9. HD., E. 2003/22581 K. 2004/ 3229 T. 
24.02.2004).

Pandemi döneminde İş Kanunu’na 
eklenen Geçici 10. madde ile İş 
Kanunu’nun 25. maddesinin birinci 
fıkrasının II numaralı bendinde ve diğer 
kanunların ilgili hükümlerinde yer alan 
ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan 
haller ve benzeri sebepler, belirli süreli 
iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin 
sona ermesi, işyerinin herhangi bir 
sebeple kapanması ve faaliyetinin sona 
ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan 
her türlü hizmet alımları ile yapım 

işlerinde işin sona ermesi halleri dışında 
işçilerin, iş sözleşmelerinin işverenlerce 
feshedilmesi yasaklanmıştır. Ayrıca kısa 
çalışma ödeneğinden yararlanmak isteyen 
işverenler için de kısa çalışma ödeneğinin 
ön koşulu olarak; işyerinde kısa çalışma 
uygulanan dönemde, 4857 sayılı Kanunun 
25. maddesinin birinci fıkrasının II numaralı 
bendinde yer alan sebepler hariç olmak 
kaydıyla işveren tarafından işçi çıkarılması 
yasaklanmıştır. Belirttiğimiz bu yasakları 
pandemi döneminde uygulanan feshe 
bağlı yasaklar olarak adlandırabiliriz.

Fesih tarihi, fesih türü ve feshin 
geçerliliği pandemi döneminde 
ortaya çıkan feshe bağlı yasaklar 
bakımından özel önem arz etmektedir. 
Yukarıda açıklandığı üzere feshin 
türüne ve işe iade davası sonucu işçi 
ve işverence gerçekleştirilen işlemlere 
göre, fesih tarihi ve türü ile feshin 
geçerliliği değişebilmektedir. Buna bağlı 
olarak da feshin, yasak kapsamında 
değerlendirilmesi ve işverenin 
yaptırımlara maruz kalması sonuçları 
doğabilmektedir. 

Pandemi döneminde işverenler, 
üretimde azalma, hammadde tedarik 
sorunu, işyerinde salgın endişesi, sokağa 
çıkma yasakları gibi nedenlerle kısa 
çalışma ödeneğine başvurmuşlardır. 

Pandemi nedeniyle başvuru koşulları 
ve uygunluk tespiti kolaylaştırılan 
COVID-19 nedenine dayalı Kısa 
çalışmadan yararlanmak için “4857 
sayılı Kanunun 25. maddesinin birinci 
fıkrasının II numaralı bendinde yer alan 
sebepler hariç olmak kaydıyla işveren 
tarafından işçi çıkarılmaması” koşulu 
aranmaktadır. İlgili istisna haricinde 
işyerinde fesih uygulamasına gidilmesi 
halinde kısa çalışma ödeneğinden 
yararlanılamayacaktır.

Söz konusu koşul çerçevesinde, kısa 
çalışma döneminde yapılan ve yasak 
kapsamı dışında kalan haklı fesih işlemine 
karşılık işçinin işe iade davası açması 
durumunda fesih yasağının sonuçlarının 
ne olacağı, uygulamada belirsizliğe yol 
açmıştır.

Yukarıda belirtilen bazı (1., 2. ve 6.) 
ihtimallerde işverence yapılan haklı 
fesih, geçerli feshe dönüşmektedir. 
Bu durumlarda, İş Kanunu’nun 25. 
maddesinin birinci fıkrasının II numaralı 
bendi kapsamında gerçekleşen haklı 
feshin, yukarıdaki ihtimallere göre geçerli 
feshe dönüşmesi durumunda, yukarıda 
belirtilen ve pandemi döneminde 
uygulanan feshe bağlı yasaklar ile fesih 
yasağına aykırılık teşkil edip etmeyeceği 
sorunu ortaya çıkmaktadır. 

Bu durumda bir görüşe göre, işverenin 
İş Kanunu’nun 25/1/II. maddesine dayanan 
feshinin yargı kararıyla haklı nedene 
dayanmadığı belirlendiğinde, kesinleşen 
karar ile o işçi tarafından yapılabilecek 
işsizlik ödeneği başvurusuyla veya 
başkaca nedenlerle Kurumun bu 
durumu öğrenmesi halinde geriye 
dönük tüm işçilere ödenen kısa 
çalışma ödemelerinin faizleriyle iadesi 
gerekecektir (Çil, Koronavirüs Salgınının 
İş Hukukuna Etkileri, s. 53). Ancak ilgili 
kural uyarınca kısa çalışma ödeneğinden 
yararlanılamaması için İş Kanunu’nun 
25/1/II. maddesi haricinde gerçekleşen 
feshin “işyerinde kısa çalışma uygulanan 
dönemde” gerçekleşmesi gerekmektedir. 
Yukarıda bahsedilen işe iade davası 
sonrasında oluşabilecek ihtimallerde 
ise fesih tarihinin değiştiği ya da feshin 
ortadan kalktığı ihtimalleri belirtilmiştir. 
Bu ihtimalleri, “işyerinde kısa çalışma 
uygulanan dönemde İş Kanunu’nun 
25/1/II. maddesi haricinde fesih 
gerçekleştirilemeyeceği” kuralı ile 
birlikte düşündüğümüzde fesih tarihinin 

değişmesi veya feshin ortadan kalkması 
bir bakıma yasağın ihlal edilmemiş 
olacağı anlamına gelmektedir. 

Bu kapsamda kesinleşen işe iade 
kararı gereğince (3. ihtimalde belirtildiği 
üzere) işçinin işe başlatılması halinde 
fesih ortadan kalkacağı ve iş sözleşmesi 
baştan beri kesintisiz devam etmiş 
olacağı kabul edilirse, “işyerinde 
kısa çalışma uygulanan dönemde İş 
Kanunu’nun 25/1/II. maddesi haricinde 
fesih gerçekleştirilemeyeceği” kuralı 
ihlal edilmemiş olacaktır. Bu durumda 
da kısa çalışma ödemelerinin iadesi 
gündeme gelmeyecektir. Aynı şekilde 
(4. ve 5. ihtimaldeki gibi) kesinleşen 
işe iade kararı sonrasında işçinin işe 
başlatılmaması halinde de fesih tarihinin 
işe başlatmama tarihi olarak kabulü 
ile kısa çalışma dönemi içerisinde İş 
Kanunu’nun 25/1/II. maddesi haricinde 
bir işlem yapılmış olmayacak ve kısa 
çalışma ödemelerinin iadesi gündeme 
gelmeyecektir. Yine aynı yöndeki görüşe 
göre, fesih yasağı içinde gerçekleşen 
geçersiz feshin mahkeme kararı ile ortadan 
kalktığı, işe başlatmamanın ise fesih 
mahiyetinde olduğu kabul edilmektedir 
(Çil, Koronavirüs Salgınının İş Hukukuna 
Etkileri, s. 208). Ancak yukarıda 6. ihtimalde 
belirtildiği gibi mahkemece verilen karar 
doğrultusunda İş Kanunu’nun 25/1/II. 
maddesi kapsamında gerçekleştirilen 
feshin, haklı fesihten geçerli feshe 
dönüşmesi durumunda kısa çalışma 
koşulunun ihlal edilmesi gündeme 
gelecektir. Bu durumda işverenlerce, 
hükmün kesinleşmesinden önce Hukuk 
Muhakemeleri Kanunu 313 ve devamı 
maddeleri kapsamında davacı taraf 
ile sulh sözleşmesi akdedilmesinin 
değerlendirmeye alınması faydalı 
olacaktır. 

Sonuç olarak, kısa çalışma 
ödeneğinden yararlanılan dönemde 
işverence İş Kanunu’nun 25/1/II. 
maddesine dayalı haklı fesih hallerine 
karşı açılacak işe iade davaları 
sonucunda, geriye dönük tüm kısa 
çalışma ödeneklerinin faizleri ile birlikte 
kurum tarafından iadesinin talep 
edilmesi riski bulunduğu göz önünde 
bulundurulmalıdır. Bu kapsamda 
işe iade davasının olası sonuçlarının 
değerlendirilmesi aşamasında, kısa 
çalışma ödeneğine ilişkin risklerin de 
dikkate alınmasında yarar görülüyor.

Kısa çalışma ödeneğinden 
yararlanmak isteyen 

işverenler için belirlenen 
ön koşulda; işyerinde 

kısa çalışma uygulanan 
dönemde 4857 sayılı 

Kanunun 25. maddesinin 
birinci fıkrasının II 
numaralı bendinde 

yer alan sebepler hariç 
olmak kaydıyla işveren 

tarafından işçi çıkarılması 
yasaklanmıştır.
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İNFOGRAFİK

Plastik ürün maliyetinin 
ortalama %60’ının ham 

madde maliyeti olduğu 
düşünüldüğünde, ham 
maddedeki %150’lik 

artışın bitmiş ürün 
maliyetine etkisi %90 

oluyor.

Türkiye polipropilende 
2 milyon tonu 

aşan ithalatıyla, dünya 
ithalatının %13’lük 

kısmını tek başına 
gerçekleştiriyor.

Dünya genelinde yıllık 
PVC ithalatı 15 milyon 

ton civarında oluyor 
ve 20 milyar dolar 

değerinde ekonomi 
yaratıyor. Türkiye, toplam 

dünya ithalatından 
yaklaşık yüzde 5 pay 

alarak beşinci büyük 
ithalatçı ülke konumunda 

yer alıyor. 

%85

ENFLASYONDA HAM MADDE 
ZAMLARININ ROLÜ

Pandemi nedeniyle tedarik zincirinin sekteye uğramasına bağlı olarak ham madde temininde yaşanan 
zorluklara bir de navlunlara gelen yüksek zamlar eklenince Türkiye gibi ham maddede dışa bağımlı ülkelerin 
üretimi büyük sorunlarla karşı karşıya kaldı. Ham madde ve navlun zamları son tüketiciye kadar ulaşırken, 

enflasyonun artmasında da büyük bir etkiye sahip.

TÜRKİYE'DE PETROKİMYA ALANINDA 
İTHALATA OLAN BAĞIMLILIK

PLASTİK HAM MADDESİ FİYATLARINDA 
YILLIK KIYASLAMA

AMBALAJIN BAZI ÜRÜN 
MALİYETLERİNDEKİ PAYI

BAZI KİMYASAL HAM MADDELERDEKİ FİYAT DEĞİŞİMİ (%)

Rafineri sıvı yağın 1 litresinde  

%11

Makarna ürünlerinde 

%16

0,5 litrelik pet şişe suda 

%80

Ayakkabıda plastik taban/
kaplama maliyeti 

%50
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TEKNOLOJİ

YAPAY ZEKA İŞ DÜNYASININ 
DİNAMİKLERİNİ DEĞİŞTİRİYOR

Geleceğimiz Endüstri 4.0’ın 
getirdikleri ile şekilleniyor. 
Teknoloji ve değer zincirlerinin 
bir organizasyonu olan Endüstri 

4.0, yapay zeka, nesnelerin interneti (IoT) 
ve büyük verinin hayatımızdaki etkinliğini 
artırmasıyla her geçen gün yeni bir teknoloji 
ile tanışıyoruz. Özellikle de yapay zeka, iş 
dünyasında kullanılmaya başladığından bu 
yana iş süreçleri fazlasıyla kolay ve sistematik 
bir hal almaya başladı. Pandemiyle birlikte 
şirketlerin hızlı bir dönüşüme giderek 
teknolojik altyapılarını iyileştirme ve 
geliştirme çalışmalarına başlaması gelecekte, 
geçmişten beri süregelen geleneksel 
yöntemlerin çok uzağında olacağımızın 
ipuçlarını gösteriyor. Bu yüzden sürece ayak 
uyduran şirketler, geleceğin kodlarına bir 
adım daha yaklaşıyor.

Yapay zeka destekli uygulamalar 
bugün dünyanın en büyük sorunlarından 
biri olan iş sağlığı ve güvenliği noktasında 
da önemli bir fayda sağlıyor. Dünyadaki 
işgücünün büyük çoğunluğu çalışma 
ortamında yaşanabilecek olası 
tehlikelerden dolayı risk altında. Her yıl 

milyonlarca insanın can kaybına ya da 
yaralanmasına yol açan kazalar, aynı 
zamanda şirketler için de ciddi ekonomik 
maliyetlere sebep oluyor. Uluslararası 
Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yapılan 
küresel araştırmalara göre; çalışma 
alanlarında her yıl ortalama 2,78 milyon 
can kaybı yaşanıyor. 

Yapay zeka destekli uygulamalarla 
artık bu kazaların önüne geçmek 
mümkün. Uzmanlar da yapay zeka 
ve bilgisayar görüşü alanındaki son 
gelişmeler sayesinde, standart süreçleri 
gerçek zamanlı olarak kontrol altına 
alarak, güvenlik ihlallerinin anında tespit 
edilebildiği görüşünde. 

Türkiye’de son yıllarda insanların 
çalışma hayatında karşılaşabileceği 
olası mesleki riskleri azaltmak için 
geliştirdikleri uygulamalarla adından 
söz ettiren Intenseye ve iş süreçlerini 
dijitalleştirerek şirketlere sistemli bir akış 
sunan Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 
İktisadi İşletmesi (TTGV) yetkilileri, iş 
dünyasında yaşanan değişimleri KİPLAS 
Periyod için değerlendirdi. 

“DİJİTAL ALTYAPININ GELİŞMESİ YIKICI 
DEĞİŞİMLERİ KAÇINILMAZ KILACAK”

T ürkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı 
İktisadi İşletmesi’nin markası 
Podera, işletmelerde dijitalleşme 
kültürü oluşturmak, inovasyonu 

kolaylaştırmak ve sürdürülebilir rekabetçilik 
ortamı sağlamak için kuruldu. İş dünyasında 
değişen dengeler ve pandemi ile başlayan 
belirsizlikte şirketlerin ‘rekabet kasını 
güçlendirme’ hedefi doğrultusunda çalışan 
Podera, sunduğu sekiz servis hizmeti ile iş 
dünyasının sorunlarını çözmeye odaklanıyor. 
Dijitalleşmenin yerelde ve globeldeki 
şirketlere etkilerini ve gelecekte iş dünyasını 
nelerin beklediğini TTGV iktisadi İşletmesi İş 
Birimi Direktörü Rıfat Çetin ile KİPLAS Periyod 
adına konuştuk.

“REKABET YOLCULUĞUNDA ŞİRKETLERE 
AVANTAJ SAĞLIYORUZ”
Podera olarak; belirsizliklere karşı şirketleri 
hazırlamak, dijitalleşme ve inovasyon 
odağında sürdürülebilir rekabet ihtiyaçları 
için  “farklı kasları” çalıştırmak üzere yola 
çıktık. Oluşturduğumuz servisler, iş dünyasının 
dinamikleri ile ortaya çıkan ve şirketlerin 
belirsizliklere karşı rekabet yolculuğunda bir 
kit olarak kullanabileceği nitelikte. 

Servisleri; dijitalleşme, inovasyon ve 
rekabet olmak üzere üç aile altında topladık. 
Dijitalleşme ailesi; “DijiSaha”, “DijiElçi” 
ve yeni dijital dönüşüm danışmanlarını 
ekosisteme kazandırmayı hedefleyen 
“DijiDanışman”dan (şu anda tasarım 
aşamasında) oluşuyor. İnovasyon ailesinde; 
ekipler arası iletişimi güçlendirerek 
inovasyona bakışı geliştiren “CircleBiz” ve 
iş deneyleri tasarlayarak, çözüm geliştiren 
“ExpeBiz” bulunuyor. Rekabet ailesinde 
ise; dijital yol haritası çıkaran “DijiReka”, 
şirketlerin inovasyon/rekabet ekseninde 
gücünü artıran “İnoReka” ve sürdürülebilir 
geleceğe bakışı değiştiren “EkoReka” var. 
Tüm servislerimiz, iş dünyasının yöneticileri, 
karar vericiler ve kanaat önderleri ile 
görüşmeler sonunda oluşturuldu. 

“DİJİTAL YOL HARİTASI OLAN ŞİRKETLERİN 
REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ OLACAK”
Son yıllarda yapılan birçok etkinlik, iş dünyası 
kuruluşları tarafından hazırlanan raporlar ve 

birçok gelişme, dijital dönüşümün farkındalık 
seviyesini yükseltti. Pandemi, sadece 
kendisinin yarattığı durum nedeniyle değil, 
aynı zamanda global ölçekte ekonomilerde 
yaratmaya başladığı belirsizlikle de dijital 
dönüşümü zorunlu kılıyor. Artık sadece 
yerelde değil, globalde de herkes daha dijital 
olmak zorunda. O nedenle, dijital altyapının 
gelişmesi yıkıcı değişimleri kaçınılmaz 
kılacak.

Burada önemli olan, sürecin her 
adımını planlayarak adapte olanların ayakta 
kalabileceği gerçeği. Bu acımasız gerçek bizi 
hem teknolojimizi geliştirmeye hem de insan 
gücünü sürece uygun planlamaya mecbur 
kılıyor. Öncelikle kendi dijital altyapımızı, tüm 
teknolojik süreçlerle oluşturmalı, bir dijital 
yol haritası ile taçlandırmalıyız. Dijitalleşme 
yol haritası hayata geçiren şirketlerin, hem 
yerel hem de globalde rekabet üstünlüğü 
olacak.

“İLETİŞİM VE İNOVASYONU ÖNEMSEYEN 
ŞİRKETLER TERCİH SEBEBİ”
Şirketler, belirsizliklere karşı kendilerini 
uyumlama noktasında bilinçli olmak ve iş 
süreçlerini daha net ve şeffaf tanımlamak 
zorunda. “Yeni çalışan” dediğimiz bilinç 
düzeyi, bu şeffaflığı kendisi için önemli 
olarak görecek. Takım içi iletişim, çalışanların 
kendilerini daha güvende hissetmeleri 
noktasında daha anlamlı hale geldi. Artık 
çalışanların tercihi, iletişimi ve inovasyonu 
gerçek anlamda önemseyen şirketler.

Genel görüş, dijital dönüşüm 
yöneticilerine olan ihtiyacın artacağı yönünde 
ancak ben biraz farklı düşünüyorum. Zira, 
teknoloji kadar insan gücü ve adaptasyonu 
da önemli. Bu dönemde şirketlerin; 
insan kaynakları yöneticileri, eğitim ve 
organizasyonel gelişim süreç yöneticileri ile 
iş mükemmelliği yöneticilerine hiçbir zaman 
olmadığı kadar ihtiyaç arttı. Yöneticilerin artık 
hem uzaktan çalışma hem dijital altyapıya 
uyumluluğu irdelemek kadar çalışanların 
takım içi iletişimini güçlü tutmak, inovasyona 
bakış açılarını değiştirmek ve iş deneyleri 
tasarlayarak problem çözme süreçlerini 
öngörmek için daha fazla efor sarfetmeleri 
gerekecek.

TTGV İKTİSADİ 
İŞLETMESİ İŞ BİRİMİ 

DİREKTÖRÜ
RIFAT ÇETİN

Yapay zeka destekli uygulamalar bugün dünyanın 
en büyük sorunlarından biri olan iş sağlığı ve 
güvenliği noktasında da önemli bir fayda sağlıyor. 
Uzmanlar da yapay zeka ve bilgisayar görüşü 
alanındaki son gelişmeler sayesinde, standart 
süreçlerin gerçek zamanlı olarak kontrol altına 
alınabileceği ve güvenlik ihlallerinin anında tespit 
edilebileceği görüşünde.
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“GÜVENLİ BİR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
KÜLTÜRÜ YARATMAYI AMAÇLIYORUZ”

Y apay zekayı kullanarak 
geliştirdikleri teknoloji ile herhangi 
bir cismin algılanmasını ve o cismin 
analizinin yapılmasını sağlayan 

Intenseye, 2019 yılından bu yana çalışanların 
iş süreçlerinde hayatını kolaylaştıracak 
projeler geliştiriyor. Intenseye, çalışanları iş 
kazalarından korumaya yardımcı olan video 
analiz yazılımları sayesinde günümüzün 
en büyük problemlerinden biri olan iş 
sağlığı ve güvenliği noktasında önemli bir 
hizmet sağlayıcısı. Şubat ayında 4 milyon 
dolarlık tohum yatırım alan Intenseye’ın 
Müşteri Başarı Yöneticisi Tahir Evren Şener; 
geliştirdikleri yazılımları ve yapay zekanın iş 
dünyasının geleceğini nasıl şekillendirdiğini 
KİPLAS Periyod için anlattı.

“INTENSEYE DENETİM FAALİYETLERİNİ 
OTOMATİK HALE GETİRİYOR”
Intenseye; 2019 yılında kurulmuş, iş 
kazalarının azaltılmasını ve engellenmesini 
hedef olarak belirlemiş ve odağı sadece 
iş sağlığı ve güvenliği olan yapay zeka 
destekli bir teknoloji firması. İş sağlığı 
ve güvenliğinin rutin denetim ve kontrol 
faaliyetlerini, tesislerin mevcut kameraları 
üzerinde kurduğumuz teknoloji ile otomatik 
hale getiriyoruz. Bu kontroller sonrasında 
tesislere sağladığımız değerleri şu şekilde 
özetleyebiliriz: 7/24 iş sağlığı ve güvenliği 
süreçlerini kontrol etme fırsatı, güvensiz 
durum ve davranışların yüksek doğrulukla 
tespit edilmesi, raporlanması ve analiz 
edilmesi, eş zamanlı olarak SMS veya e-mail 
yoluyla kullanıcılara bildirilmesi, iş sağlığı 
güvenliği ve yönetim ekiplerine düzeltici 
faaliyetler üzerinde çalışılması konusunda 
zaman yaratılması.

Intenseye olarak felsefemiz, bireysel 
ihlallere odaklanmak yerine, çalıştığımız 
firmaların iş sağlığı ve güvenliği 
süreçlerindeki geliştirmeye açık alanları 
ortaya çıkarabilmek ve birlikte başarıyı 
hedefleyen aksiyonları gerçekleştirmek. 
Bahsettiğimiz sürece çalışanları da dahil 
ederek, daha güvenli ve üstün bir iş sağlığı 
ve güvenliği kültürü yaratmayı amaçlıyoruz. 
Aldığımız yatırım sonrasında da takımımızı 
hem Türkiye hem de globalde büyütmeyi 
servislerimizi genişletmeyi ve mevcut iş 

sağlığı ve güvenliği senaryolarımıza yenilerini 
eklemeyi hedefliyoruz. 

“YENİLENEN DÜNYAYA AYAK UYDURAMAYAN 
ŞİRKETLER RAKİPLERİNİN GERİSİNDE 
KALACAK” 
Son dönemde herkesin teknolojik gelişmeleri 
önceliğe almasıyla beraber, dijitalleşmeye karşı 
artan ilgi bütün sektörlerde ve hizmetlerde 
güçlü bir şekilde hissedilmeye başladı. 
Türkiye’nin ekonomik yapısı düşünüldüğünde, 
ülkemiz için dijitalleşmenin çok daha hızlı 
gerçekleşmesi gerekiyor. Özellikle hayata 
geçmesi planlanan çalışmalarla birçok 
sektörde verimliliğin artırılması ve kâr 
marjlarının yükseltilmesi ancak dijitalleşme 
süreçleriyle birlikte gerçekleşebilir. Bu süreçte 
eğitim, inovasyon, kaynak, motivasyon ve istek 
gibi unsurlar önemli bir yerde konumlanıyor. 
Şirketler, sürece ayak uydurabilmek adına 
gerekli olan dönüşümleri, hızla hayata 
geçirmeli çünkü yapmadıkları takdirde kendi 
pazarlarında rakiplerinden geri kalarak, 
zamanla farklılaşan ve yenilenen dünyaya 
uyum sağlayamadıkları için gelecekleri 
tehlikeye girecek.

“YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİYLE 
KULLANILAN KAYNAKLAR YÖN DEĞİŞTİRDİ”
Yapay zeka teknolojileri ile birlikte artık 
zaman ve kullanılan kaynaklar yön değiştirdi. 
Yapay zeka teknolojilerinin iş süreçlerindeki 
etkinliğini iş sağlığı ve güvenliği üzerinden 
bir örnekle açıklayayım. Örneğin; yapılan 
araştırmalara göre bir iş sağlığı ve güvenliği 
çalışanı günde dört saatini denetim ve 
kontrol işlerine ayırıyor. Intenseye ise 
çalışanların bu sürecini yapay zeka kullanarak 
otomatik hale getiriyor. Ancak çalıştığımız 
alanda insan kararları ve davranışları hâlâ en 
önemli öncelik olarak görülüyor. Bir değişim 
de kişilerin çalıştıkları alanlarda yaşandı. 
Örneğin; ekibimizde çok tecrübeli iş sağlığı 
ve güvenliği çalışanları bulunuyor ve burada 
daha önceki çalışmalarından çok farklı 
çalışmalar yürütüyorlar. Bu durum kişilerin 
hem farklı kariyer olanaklarıyla tanışmasını 
hem de yeni bilgiler öğrenmelerini sağlıyor. 
Biz de şirket olarak, onların değerli bilgilerini 
ürün yönetiminde ve müşteri ilişkilerimizde 
değerlendiriyoruz.

INTENSEYE MÜŞTERİ 
BAŞARI YÖNETİCİSİ 
TAHİR EVREN ŞENER

TEKNOLOJİ
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İNGİLTERE’NİN PANDEMİ İLE MÜCADELESİ
İngiltere, COVID-19 salgınının etkilerini 
en sarsıcı şekilde yaşayan ülkelerden biri 
oldu. Salgına karşı ilk mücadele planını 3 
Mart’ta kamuoyuyla paylaşan hükümetin 
oluşturduğu plan; sınırlama, geciktirme, 
yavaşlatma ve hafifletme olmak üzere 
dört ana başlıktan oluşuyordu. Ancak 
tüm planlamalar ve öngörülere rağmen, 
dünyada hızla yayılmaya devam eden 
virüs, İngiltere’de de vaka sayılarının rekor 
seviyeleri görmesine neden oldu. İstatistik 
kurumları, ülkede COVID-19 salgınıyla 
bağlantılı ölümlerin güncel sayısının 144 bini 
aştığını paylaştı. 

Koronavirüs kaynaklı karantina 
uygulamaları sebebiyle kamu borcu da her 
geçen gün artan İngiltere, 2020 yılında yüzde 
10 küçülmeye giden ekonomisiyle son 300 yıl 
içindeki en büyük daralmasını yaşadı.  İngiliz 
Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) verilerine 
göre, ülkenin Ekim 2020’de toplam kamu 
borcu ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nın 
(GSYH) yüzde 100,8’i seviyesine ulaşarak 
2,08 trilyon sterlini buldu. İngiliz hükümeti; 
salgın kaynaklı ekonomik daralma ile birlikte 
son 11 yıldaki ilk ekonomik resesyonunu 
da yaşamış oldu. 2020 yılı Şubat ve Nisan 
ayları arasında GSYİH yüzde 24 daralan 
ülke ekonomisi, aşılama sonrasında 
kısıtlamaların kaldırılması ile yavaş 
yavaş canlanmaya başladı. Aşılamanın 
tamamlanması ile birlikte ekonominin, 2022 
yılı ortasına kadar COVID-19 salgını öncesi 
seviyelere dönmesi bekleniyor.

KRALLIĞIN MERKEZİNDEKİ DÜNYA GÜCÜ NÜFUS 

67.423.000

BİRLEŞİK 
KRALLIK’IN 

2020 EKONOMİK 
GÖRÜNÜMÜ

ÜLKE KÜNYESİ

Ülkemizin çok uzun yıllardır önemli ticaret ortaklarından biri olan 
İngiltere, Türkiye’nin Almanya’dan sonra en  büyük ihracat pazarı. 
2016 yılından beri gündeminde olan Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma 
kararı ile son birkaç yıldır çalkantılı bir süreç geçiren ülkenin 2020 
yılı, COVID-19 salgınının da etkisiyle hayli zorlu geçti.

Ülkenin en büyük ikinci 
ihracat kanalı olan kimya 

endüstrisi ülke ekonomisine 
büyük katkı sağladığı gibi 

Avrupa kimya pazarında da 
önemli bir rol oynuyor. 2019 
yılında endüstri İngiltere’ye,

62,8 milyar dolar gelir sağladı.

402 
MILYAR DOLAR

Dünyaya yapılan ihracat

Bir önceki yıla göre 
ihracatı,

%14
ithalatı ise

%8,7
azalmıştır.

230
MILYAR DOLAR
Dış ticaret açığı

Kaynak: Trademap

GSYİH (MİLYON DOLAR) 3.124

GSYİH BÜYÜME (%) 5,34

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN GSYİH ($) 46.344

MAL İTHALATI (MİLYAR $) 896

MAL İHRACATI (MİLYAR $) 931

İŞSİZLİK ORANI (%) 3,8

ENFLASYON (%) 1,4

Kaynak: [Uluslararası Para Fonu 
(IMF), 2021 tahmini]

Administration (EIA) verilerine göre 2019 
yılında 3 milyar varil kanıtlanmış ham petrol 
rezervine sahip olan İngiltere, ham petrol 
rezervleri bakımından 69 ülke arasında 
30’uncu sırada yer alıyor. Ülkenin kimya 
ve özellikle de ilaç sektörü; uluslararası 
standartlardaki eğitim şartları, devlet desteği 
ve tedarik zincirindeki avantaj sayesinde 
küreselde kilit bir rol üstleniyor. Pandeminin 
tüm yıkıcı etkilerine rağmen, İngiliz 
Hükümeti endüstri özelindeki ‘Gelecek 
Fonu’, ‘Sürdürülebilir İnovasyon Fonu’ gibi 
desteklerini ve Ar-Ge yatırımlarını artırarak 
sürdürüyor.

BREXIT KRİZİ 
AB'ye üye olarak katıldığı 1973 tarihinden 
bu yana her zaman inişli çıkışlı bir ilişki 
grafiği çizen İngiltere hükümetinin, 2016 
referandumunda gündemine aldığı AB’den 
ayrılma kararı 31 Ocak 2020’de resmiyet 
kazandı. İngiltere’nin AB’den ayrılışıyla 
birlikte 31 Aralık 2020’ye kadar sürecek 
geçiş dönemi olan Brexit süreci başladı. 
Bu ayrılık, başta İngiliz sterlini olmak üzere 
Euro, dolar ve pek çok ülkenin para birimini 

Dünyanın önde gelen ticaret güçleri 
arasındaki İngiltere, Almanya ve 
Fransa’nın ardından Avrupa’nın 
üçüncü büyük ekonomisi olarak 

küreselde etkin bir isim olmayı sürdürüyor. 
2016 yılından beri gündeminde olan Avrupa 
Birliği’nden (AB) ayrılma kararı ile son bir yıldır 
çalkantılı bir süreç geçiren ülkenin 2020 yılı, 
COVID-19 salgınının da etkisiyle hayli zorlu geçti. 

Ülkemizin çok uzun yıllardır önemli 
ticaret ortaklarından biri olan İngiltere, 
Türkiye’nin Almanya’dan sonra en büyük 
ihracat pazarı olarak öne çıkıyor. Ticaret 
Bakanlığı’nın kaynaklarına göre iki ülke 
arasındaki dış ticaret hacmi 2020 yılında 16,8 
milyar dolara ulaştı. 2020 yılında pandemiye 
rağmen, Birleşik Krallık’a ihracatımız 11,2 
milyar dolar olarak kaydedildi. İngiltere 
ayrıca bakanlık tarafından 2020-2021 
dönemi için belirlenen “Hedef Ülkeler” 
arasında da yer alıyor.

Sahip olduğu zengin kömür, doğal gaz 
ve petrol kaynakları ile dünyanın önemli 
enerji ithalatçılarından biri olan İngiltere, 
AB içinde en fazla enerji kaynağına sahip 
ülke konumunda. Energy Information 

olumsuz etkilediği gibi Avrupa Borsası’nın 
da yaklaşık olarak yüzde 4 ile yüzde 12 
arasında hisse kaybı yaşamasına neden 
oldu. İki taraf arasındaki ticaret, seyahat, 
göç, hukuk ve güvenlik gibi konularda ise 
yeni düzenlemeler yürürlüğe alındı. En çok 
merak edilenlerden biri olan ticari ilişkiler, 
30 Aralık tarihinde imzalanan serbest ticaret 
anlaşmasına (STA) göre yürütülecek.

ÜLKENİN EN BÜYÜK İKİNCİ  
ENDÜSTRİSİ KİMYA
İngiltere’nin en büyük ikinci ihracat kanalı 
olan kimya endüstrisi, ülke ekonomisine 
büyük katkı sağladığı gibi Avrupa kimya 
pazarında da önemli bir rol oynuyor. 2019 
yılında endüstri İngiltere’ye, 62,8 milyar 
dolar gelir sağladı.

İngiltere’nin kimya endüstrisindeki 
başarısının en büyük kaynağı ise tartışmasız 
dünyanın en iyi üniversitelerine sahip 
olması. Sektörün başarısı için ayrıca bir 
parantez açarsak eğer ülkenin dinamik 
tedarik zinciri ve devlet desteği de ciddi bir 
paya sahip. İngiltere, özellikle salgından 
fazlasıyla etkilenen ülkelerden biri olmasına 
rağmen, pandemide en çok ihtiyaç 
duyulanlardan biri olan ilaç noktasında, 
dünya devi sayılan şirketleriyle küreseldeki 
işbirliğinin önemli bir parçası oldu. Ayrıca 
pandeminin pik noktalarını yaşarken bile, 
biyoteknoloji alanındaki küresel yatırımlarını 
artırmayı sürdürdü.
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“DİJİTALLEŞME VE GÜÇLÜ TEKNOLOJİK 
ALTYAPI EN BÜYÜK ÖNCELİĞİMİZ”

Sektörde yapmış oldukları teknolojik yatırımlarla öne çıkan SOCAR Türkiye, bu yatırımları 
uzun süredir devam ettirdiklerinin altını çiziyor. SOCAR Türkiye Dijital Transformasyon 
Başkanı Hakan Irgıt, “Yaptığımız teknolojik yatırımlar sayesinde pandemi döneminde 
değişen ihtiyaçları çevik bir şekilde karşılayabildik. Benzer şekilde ilerleyen süreçlerde de 
bu dönüşümü geliştireceğiz” şeklinde konuştu.

Dünyanın en köklü petrol ve 
doğalgaz şirketlerinden SOCAR 
Türkiye, tüm paydaşlarına değer 
katmaya dayalı vizyonuyla 

faaliyetlerini sürdürürken bir yandan da 
dijitalleşme ve teknolojik altyapı noktasında 
her geçen gün yeni adımlar atıyor.

SOCAR Türkiye olarak 
kendilerini ‘geleceğin şirketi’ olarak 
konumlandırdıklarını ifade eden SOCAR 
Türkiye Dijital Transformasyon Başkanı 
Hakan Irgıt, dijitalleşme dönüşüm sürecinin 
şirkete; hız, esneklik ve verimlilik katarak, 
pazar içinde önemli bir avantaj sağladığını 
dile getirdi.

SOCAR Türkiye Dijital Transformasyon 
Başkanı Hakan Irgıt; SOCAR Türkiye’nin 
dijitalleşme noktasındaki gelişimi, Endüstri 
4.0 yatırımları, yeni dönem planları ve 
sektörün geleceğini KİPLAS Periyod için 
değerlendirdi.

SOCAR Türkiye, dijitalleşmeye ve teknolojik 
altyapıya büyük önem veriyor. Bu konudaki 
felsefeniz, yakın dönem eylem planlarınız, 
gelecek projeksiyonunuz hakkında bilgi verir 
misiniz? 
Günümüz dünyasında dijitalleşme seçenek 
olmaktan çıkarak, zorunluluk haline geldi. 
SOCAR Türkiye olarak kendimizi ‘geleceğin 
şirketi’ olarak konumlandırdığımızdan, 
dijitalleşme ve güçlü teknolojik altyapı 
en büyük önceliğimiz. Bu bakış açısıyla 
başlattığımız dijital dönüşüm süreci bize 
hız, esneklik ve verimlilik katarak, Endüstri 
4.0 uygulamalarını tüm iş süreçlerimize 
entegre etmemizi sağladı. Pandemi 
sürecinde de dijitalleşme adımlarımızı 
hızlandırarak sürdürdük. Pandemi sonrası 
dönemde karar-destek aşamalarının 

SOCAR TÜRKİYE DİJİTAL TRANSFORMASYON BAŞKANI HAKAN IRGIT  dijitalleşmesinin ve ileri analitik, makine 
öğrenimi gibi uygulamalarla kararların 
otomatikleştirilmesinin çok daha önemli yer 
tutacağına inanıyoruz. Verimlilik ve değişen 
koşullara hızlı ayak uydurabilme kapasitesi 
ile bunu destekleyen teknolojilerle ilgili 
atılan kritik adımlar, pek çok şirketin olduğu 
gibi bizim de önceliklerimiz arasında yer 
alıyor. 

Önceliğimizi destekleyecek şekilde, 
pandemi öncesinde çalışmalarına 
başladığımız ‘İleri Üretim Kontrol Projesi’ni, 
pandemi döneminde sahaya erişim 
sağlamaya gerek kalmadan, güvenli ve 
ölçeklenebilir altyapılarımız sayesinde 
üretim ortamında devreye aldık. Sahaya 
erişim yapmadan, tamamen uzak 
altyapılar üzerinden ilerletilen bu proje, 
dünyadaki öncü uygulamalardan biri 
olarak değerlendirilebilir. Bunun yanında iş 
birimleri arası süreç akışlarının ve buna bağlı 
verilerin, üretim sistemleri ve IT sistemlerinin 
entegrasyonu ile ekipmanlardan üretim ve 
bakım yönetim süreçlerine kadar otomatik 
veri toplama, izleme, görsel karar destek 
mekanizmaları oluşturma alanlarına ağırlık 
vermeyi planlıyoruz.

Endüstri 4.0 yatırımlarında dünyada öncü 
şirketler arasındasınız. Yakın dönemde 
“dijital çalışan”, “dijital fabrika” gibi 
kavramları iş yapış metotlarınıza dahil 
ettiniz. Bu teknolojilerin SOCAR Türkiye 
kimliğine ve üretim gücüne reel katkıları 
neler olacak? 
Türkiye’deki yatırımlarını birbirine 
entegre olarak planlayan grubumuzun 
en büyük öncelikleri, bilgi teknolojileri ve 
dijitalleşme kapsamında hayata geçireceği 
projeler oluşturuyor. SOCAR Türkiye’nin 
entegre değer zinciri halkaları olarak ifade 
edebileceğimiz Petkim, STAR Rafineri, 
SOCAR Depolama ve SOCAR Ticaret, 
Kasım 2019’da SOCAR Türkiye Rafineri ve 
Petrokimya İş Birimi Başkanlığı çatısı altında 
toplandı. İzmir Aliağa’daki tesislerimizde 
büyük verinin kullanılmasına olanak 
veren yapay zeka ve makine öğrenmesi 
algoritmaları vasıtası ile operasyonel 
mükemmellik ve üretim verimliliğinde 
kayda değer artışlar gündeme geldi. 2018 
sonunda üretime başlayan ve son teknoloji 
ile donatılan STAR Rafineri, SAP S/4 HANA 
IS-OIL Projesi ile 50’den fazla ülkeden 3 binin 
üzerinde projenin katılımıyla Frankfurt’ta 
örnek proje seçilerek sektöre ödülle adım 
attı.

2018 yılında Petkim’de başlattığımız 
dijitalleşme çalışmalarımızı, 2020 itibarıyla 
SOCAR Türkiye ve grup şirketlerinin 
tamamında, dijital dönüşüm programı 
çerçevesinde yapılandırarak devam 
ettiriyoruz. Bu süreçte; büyüme potansiyeli 
çok yüksek olan petrokimya sektöründeki 
talebe yetişebilmek için önceliğimizi bize 
hız, esneklik ve verimlilik katan Endüstri 4.0 
uygulamalarını, tüm iş süreçlerimize entegre 
etmek olarak belirledik. SOCAR Türkiye’nin 
iştiraki olan STAR Rafineri ve Petkim ile 
faaliyet gösterdiğimiz rafineri ve petrokimya 
alanlarında ise dijital dönüşüm ile birlikte; 
yüksek kaliteli ürün, hız, yüksek verimlilik, 
en az çevresel etki, esnek üretim kabiliyeti 
gibi uygulamalarımız öne çıkıyor. Artık tüm 
iş süreçlerinin dijital sistemlerle birbirine 
entegre edildiği bir süreç yönetiminden söz 
ediyoruz. Endüstri 4.0 olarak tanımlanan 
yeni nesil endüstri anlayışına, merkezine 
“dijital fabrika” ve “dijital düşünce 
tarzı” kavramlarını aldığımız, tüm iş 
sistemlerimizin dijital teknolojilerle entegre 
edildiği bir süreç yönetimi olarak bakıyoruz. 

Bunun yanında ileri analitik ve makine 
öğrenmesi uygulamaları ile optimizasyon 
ve tahminleme yetkinliklerimizi geliştirerek 
tesislerimizin verimini, üretilen iş hacmini, 
enerji verimliliğini ve ürün kalitesini 
artırmayı hedefleyen birçok proje hayata 
geçirdik ve yeni birçok projeyi ilerletiyoruz. 
Bu sayede verdiğimiz kararlarda veriye dayalı 
hareket edebilme, değerlendiremediğimiz 
opsiyonları değerlendirebilme yetkinliği 
ile daha doğru ve hızlı karar verme ya 
da olası sonuçları önceden tahmin etme 

Endüstri 4.0 olarak 
tanımlanan yeni nesil 

endüstri anlayışına, 
merkezine “dijital fabrika” 

ve “dijital düşünce tarzı” 
kavramlarını aldığımız, 

tüm iş sistemlerimizin 
dijital teknolojilerle 

entegre edildiği bir süreç 
yönetimi olarak bakıyoruz.



52 53

DİJİTALLEŞME

yetkinliklerimiz artıyor. Bu da bize verimlilik 
ve pazarda önemli rekabet avantajı olarak 
geri dönüyor. 

Operasyon tarafında yaptığımız projelere 
ek olarak finans, satın alma, insan kaynakları 
gibi kurumsal birimlerin iş yapış şekillerinde 
de verimlilik ve iyileştirmeler sağladık. 
Bu iyileştirmelerin finansal sonuçlarımıza 
her geçen yıl daha da pozitif yansıdığını 
görüyoruz. Şu ana kadar hayata geçirdiğimiz 
dijitalleşme projeleri sayesinde önümüzdeki 
yıllarda yaklaşık 43 milyon dolarlık finansal 
katkı elde edeceğimizi söyleyebilirim. 

Pandemiyle birlikte özellikle 
operasyonel veriye, güvenli ve güvenilir veri 
toplama mekanizmaları doğrultusunda 
uzaktan erişim ön plana çıktı. Yine 
pandemiden önce başlattığımız dijital 
dönüşüm programımızın önemli bir 
ayağı; makine öğrenimi gibi ileri analitik 
uygulamalarla veriyi işleyerek algoritmaların 
da desteğiyle karar mekanizmalarını 
güçlendirmek veya tamamen yazılımlara 
bırakmaktı. Bu uygulamalarla uzun yıllarda 
öğrenilmiş insana dayalı bilgileri ve karar 
alma yapılarını yedekleme ve geliştirebilme 
fırsatımız oldu. Böylece pandemi gibi zorlu 
dönemlerde ekiplerimize destek olacak 
altyapıların temellerini attık. 

Salgın sonrasında da bu tip 
uygulamaların öneminin giderek artacağını 
öngörüyor, artan talebi ise bu alanlarda 

görev yapan arkadaşlarımızın gerekli 
eğitimleri almasını sağlayarak karşılamaya 
çalışıyoruz. Sonuç olarak; uzun süredir 
teknoloji ve dijitalleşme süreçlerine yapmış 
olduğumuz yatırımlar sayesinde pandemi 
sürecinde değişen bu ihtiyaçları çevik bir 
şekilde karşılayabildik. Benzer şekilde 
ilerleyen süreçlerde de bu dönüşümü 
geliştireceğiz.

Pandemiyle birlikte dijital dönüşüm de 
hızını artırdı. Şirketlerce yapılan teknolojik 
yatırımların, iş yapış metotlarında 
dijitalleşmelerin yanında çalışanların da bu 
sürece uyum sağlamalarının önemi nedir? Siz 
çalışanlarınızın da dijitalleşmeye kısa sürede 
entegrasyonu için neler yapıyorsunuz?  
Pandemi döneminde teknolojik 
altyapımızın güçlü olmasının 
faydasını fazlasıyla gördük. Bu süreçte 
personelimizin çalışma ortamlarını 
düzenlemek ve ellerindeki farklı cihazları 
iş yerinde gibi kullanmalarına olanak 
sağlamak ana hedefimizdi. Bu doğrultuda 
uzaktan şirket bilgilerine güvenli erişim, 
ekip arkadaşları arasında online olarak 
birlikte çalışma, stratejik niteliği olmayan 
ve tekrar eden işlerin yazılımsal robotlar 
ile yapılması, onay gerektiren süreçlerin 
dijital imza ile uzaktan yürütülebilmesi 
gibi çözümlerimizin hem altyapılarında 
genişlemeye gittik hem de bunlara 
yenilerini eklemeye yoğunlaştık. Ani 
gelişen iş yükü ve altyapı ihtiyaçlarına 
daha hızlı yanıt verebilmek için bulut 
teknolojilerinden daha etkin faydalanmaya 
başladık. Pandemiyle birlikte özellikle 
operasyonel veriye, güvenli ve güvenilir veri 
toplama mekanizmaları doğrultusunda 
uzaktan erişim ön plana çıktı. Böylece 
teknik ekiplerimiz, üretim ortamlarını 
uzaktan izleyerek, gerekli aksiyonları 
ve yönlendirmeleri gerçekleştirebildi. 
Dijital dönüşüm, fikir olarak en üst 
düzey yöneticilerden sahada çalışan 
arkadaşlarımıza kadar herkesin 
benimsemesi gereken bir süreç. Dolayısıyla 
biz hem yöneticilerimize hem de 
çalışanlarımıza bu konuda sürekli eğitimler 
vererek dijitalleşme konusunu tesislerimize 
entegre ediyoruz.

Bünyenizde yer alan STAR Rafineri, dünyanın 
en dijital rafineleri arasında geliyor. WEF’in 
Global Lighthouse Network’ünde, ‘Geleceğin 
Fabrikaları’ ligine bu yıl Türkiye’den seçilen 
tek şirket olan STAR Rafineri, dünyada 

bu ödülü alan ilk rafineri oldu. Bu başarı 
nasıl geldi? Ve bu teknolojik yatırımlarla 
birlikte verimlilik, üretim miktarı, işgücü 
gibi başlıklarda STAR Rafineri’nin kazançları 
neler oldu? 
STAR Rafineri daha ilk aşamada dünyanın 
en dijital rafinerilerinden biri olma 
vizyonu ile tasarlandı. Tasarım ve yatırım 
aşamasında devreye aldığımız projeler STAR 
Rafineri’ye üretime geçişinin ikinci yılında 
çok önemli bir ödül getirdi. STAR Rafineri, 
sahip olduğu dijital teknolojilerin yarattığı 
değer ve dijital dönüşüm yolculuğumuz 
kapsamında yaptığımız çalışmalar ile bizi 
endüstride bir üst lige taşıdı. 2020 yılında 
Petkim olarak, Dünya Ekonomi Forumu’nun 
(WEF) ‘Geleceğin Fabrikaları’nın yer aldığı 
‘Global Lighthouse Network’üne Türkiye’den 
seçilen tek şirket olduk. STAR Rafineri bu 
network’e seçilen dünyadaki ilk rafineri 
olurken, Türkiye’den bu ağa giren tek şirket 
olduk. 

STAR Rafineri’yi ‘Geleceğin Fabrikaları 
Ligi’ne taşıyan, kuruluş aşamasından 
itibaren ileri teknoloji donanımı için 
hayata geçirilen 70 milyon dolarlık yatırım 
oldu. Bakım süreçleri de dahil olmak 
üzere rafinerideki varlıkların performans 
yönetiminin dijital olarak takip edilmesi, 
tesisin dijital ikizinin oluşturulması, makine 
öğrenmesi gibi alanları içeren ve oldukça 
kritik öneme sahip bu yatırımlarla, STAR 
Rafineri’nin motorin ve jet yakıt üretiminde 
yıllık yüzde 10’luk verim artışı sağlandı. 
Rafineride yakıt olarak kullanılan doğal gaz 
tüketimi, 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 
6 azaltılırken karbon emisyonunda 178 bin 
tonluk düşüş, su tüketiminde ise yılda 406 
bin tonluk tasarruf sağlandı. Tüm sonuçlar, 
STAR Rafineri’nin 2020 EBITDA’sına (faiz, 
amortisman ve vergi öncesi kâr) yansıyarak, 
35 milyon dolarlık katkı sundu. 

Dijital dönüşüm şirketlere sadece operasyon 
verimliliği bağlamında katkı sunmuyor, 
karbon ayak izinden atık yönetimine kadar 
birçok konuda avantaj getiriyor. Dijitalleşme 
ve teknoloji kullanımını dünya kaynaklarına 
saygı bağlamında değerlendirdiğinizde neler 
söylersiniz?
Özellikle dijital dönüşüm ve sürdürülebilirlik 
girişimleri bugünün kurumsal dünyasını 
etkileyen en güçlü iki parametre. Dijital 
dönüşüm hareketi ile hayatımıza giren 
teknoloji ve araçlar hem iş hem sosyal 
alanda birbirimizle ve dünyamız ile 
etkileşimimizi derinden etkiledi. Dijitalleşme 

ve teknoloji kullanımı kuşkusuz ki birçok 
sürdürülebilirlik fırsatını beraberinde 
getiriyor. İki sürecin birleşim noktaları 
sürdürülebilir bir organizasyon olma 
yolunda marka değerine katkı sağlıyor. 
Ayrıca yeşil üretim teknolojilerinin 
kullanımı, emisyon ve enerji tasarrufu, 
akıllı bina teknolojileri, lojistik ve depolama 
yönetimlerinde verimlilik artıran dijital 
çözümler, kağıtsız süreçler ve daha birçok 
alanda farklı dönüşüm adımları ile çevreye 
saygılı bir organizasyon olmak mümkün. 

Teknolojinin faydalarını dijital dönüşüm 
çerçevesinde kullanırken, kurum kültürünün 
dönüşümünü gerçekleştirmek de büyük 
önem taşıyor. Dünya kaynaklarına saygıda 
başarı ve dijital dönüşümden sürdürebilirlik 
bağlamında maksimum fayda sağlama 
hedefi sadece operasyonel süreç ve 
teknolojilerin dönüştürülmesinden değil, 
organizasyonumuzun en değerli varlığı 
olan insanı, odağına alan bir dönüşümden 
geçiyor. 

SOCAR Türkiye’nin iştirakleri olan Petkim 
ve STAR Rafineri KİPLAS üyeleri arasında 
yer alıyor. KİPLAS’ın endüstriyel ilişkiler 
ve İSG alanındaki faaliyetlerini nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Sektörün dijital 
gelişimine yönelik KİPLAS nasıl bir rol 
üstlenebilir?
Sektördeki işletme ve işveren problemlerini 
geniş bir açılımla ele alan KİPLAS’ın 
uluslararası pazarlarda üyelerine rekabet 
avantajı sağlamak için yaptığı çalışmaları 
takdirle takip ediyoruz. Üyelerine global 
organizasyonların bilgi havuzundan 
yararlanma fırsatı sunan sendikanın, İSG 
alanında da oldukça değerli projeleri 
olduğunu biliyoruz. Bunlardan biri bizim de 
yakından takip ettiğimiz Kimya Sektöründe 
İSG 4.0 Projesi. Endüstri 4.0, tüm sektörlerde 
dijitalleşme ile birlikte iş yapış şekilleri ve 
mesleklerde değişimi beraberinde getiriyor. 
İSG alanında Endüstri 4.0’ın ortaya koyduğu 
teknolojik yenilikler ve bunların iş sağlığı 
ve güvenliğinde yaratacağı potansiyel 
etkiler konusunda üyelerinin ve çalışanların 
farkındalığının artırılması hedefiyle hayata 
geçirilen bu proje tüm sektör oyuncularına 
yol gösterecektir diye düşünüyorum.

Dijital gelişim konusuna gelirsek; sektör 
genelinde dijitalleşmenin bir zorunluluk 
olduğu muhakkak.  Üyelerine bu süreçte yol 
gösterici olabileceğine inandığımız KİPLAS, 
bakanlıklar, STK’lar ve üniversiteler ile 
işbirliği konusunda etkin bir rol oynayacaktır.

Uzun süredir teknoloji ve 
dijitalleşme süreçlerine 
yapmış olduğumuz 
yatırımlar sayesinde 
pandemi sürecinde değişen 
bu ihtiyaçları çevik bir 
şekilde karşılayabildik. 
Benzer şekilde ilerleyen 
süreçlerde de bu 
dönüşümü geliştireceğiz.

Yapılan projelerin yanında 
çalışanlarımızın bu konuda 
yetkinliğinin artırılmasına da büyük 
önem veriyoruz. 2018 yılından bu 
yana çalışanlarımızın dijital alanda 
yetkinliklerinin artırılması ve bakış 
açılarının geliştirilmesi amacıyla 
Dijitalleşme Enstitüsü’nü hayata 
geçirdik. Bu enstitüde çalışanlarımıza 
“Dijital Farkındalık” ve “İleri Analitik” 
eğitimleri düzenliyoruz. Bugüne kadar 
üst yönetim üyelerimiz de dahil olmak 
üzere 300’den fazla çalışanımıza 
verdiğimiz bu eğitimleri, yaşayan bir 
öğrenme süreci olarak kurguladığımız 
için halen sürdürüyoruz. Ayrıca, 
çalışanlarımızın operasyonel yüklerini 
azaltarak, stratejik işlere daha fazla 
odaklanmalarını sağlamak üzere 
Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) 
diye adlandırdığımız dijital asistanları 
devreye aldık. Söz konusu dijital 
asistanlar, çeşitli uygulamalarda 
bugün hayatımızda olan rutin, kural 
tabanlı, yüksek hacimli aktiviteleri 
bizim adımıza yapmaya başladı.

"DİJİTALLEŞME 
ENSTİTÜLERİMİZ 

FARK YARATIYOR"
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Nynas, sayısız çeşitte uygulamanın performans taleplerini ve katı 
teknik gerekliliklerini karşılamak için bir dizi pazar lideri, özel naftenik 
yağ sunar.
Web sitemizi ziyaret edin veya yerel Nynas satış ofisinizle iletişime 
geçin. Aradığınız ürünü bulmanıza yardımcı olmak için buradayız!
www.nynas.com

Özel bir baz yağı mı arıyorsunuz?  
Tam yerine geldiniz.

METAL İŞLEME VE YAĞLAYICILAR 
İÇİN EŞSİZ BİR BAZ YAĞI

S af ve kristal berraklığındaki 
NYNAS® S 3B, Nynas’ın kapsamlı 
portföyündeki en yeni baz yağıdır. 
Özenle seçilen ham petrolün 

yüksek arıtma teknolojisi alanındaki 
benzersiz know-how ile damıtılmasıyla 
elde edilen yeni NYNAS® S 3B, benzersiz bir 
ürün olarak pazarda yerini aldı.

Nynas Küresel Pazarlama Müdürü Dr. 
Gaia Franzolin; “Bu ürün, gıda paketleme 
endüstrisinin gereksinimlerini belirleyen 
Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) B 
kategorisi gereksinimlerini karşılayan, 
rafine edilmiş bir baz yağı olmakla 
birlikte; neredeyse hiç aromatik içerik 
barındırmayan, kokusuz ve parlama 
noktası 100°C’nin üzerinde bir ürün” diyor.

Müşterilerimize kulak verip havacılık ve 
düşük sıcakta çalışan hidrolikler gibi zorlu 
uygulamalar için tedarik ettiğimiz, düşük 
viskoziteli baz yağları seçeneklerini NYNAS 
S 3B ile geliştirdik diyen Nynas Kıdemli 
Yağlayıcılar Uzmanı Profesör Thomas 
Norrby; “Bu güvenlik ve performans 
için yüksek parlama noktasının ve dar 
destilasyon aralığının önem arz ettiği 
uygulamalar için tasarlanmış bir baz yağı. 

NYNAS® S 3B, içecek kutuları endüstrisinde 
alüminyum soğuk haddeleme, ince levha 
baskılama ve şekillendirme gibi bazı 
endüstriyel uygulamalarda kendine yer 
bulacaktır” dedi.

Norrby ayrıca NYNAS S 3B’de bir 
araya gelen yüksek parlama noktası 
ve iyi çözebilirlik gücünün bu ürünün 
aşındırma, bileme ve katlama gibi 
talaşlı imalat uygulamalarında faydalı 
olacağına, ürünün spindle yağları dahil 
diğer düşük viskozite isteyen endüstriyel 
uygulamalarda kendine yer bulabileceğine 
dikkat çekiyor.

NYNAS S 3B parafinik yağlara göre 
mükemmel düşük sıcaklık özellikleri ve 
üstün çözebilirlik özelliği gibi avantajları 
bulunuyor. Bu ürün, viskoziteyi azaltmak 
için diğer tüm baz yağlarıyla karıştırılabilir 
ve böylece karışımın çözebilirliğini artırır. 

Dr. Franzolin sözlerini; “Tüm dünyada 
uyumlu ve yüksek kaliteli özel naftenik 
yağlar tedarik etme sözümüze bağlı 
kalarak NYNAS S 3B ürününü, tedarik 
ve dağıtım ağımız yoluyla küresel 
alanda kullanıma sunuyoruz” şeklinde 
tamamladı.

ADVERTORIAL
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SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEĞİN ANAHTARI
AVRUPA YEŞİL MUTABAKATI

Avrupa Yeşil Mutabakatı, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında bir çevre 
stratejisi belirlerken bir yandan da Türkiye dahil olmak üzere, AB’nin ticari partneri 
olan birçok ülkenin ticaret sistemini yeniden düzenliyor. 2050 yılına kadar karbon 
nötr bir Avrupa hedefi yaratan mutabakat; enerji yoğun endüstrileri etkileyeceği gibi 
tekstil, plastik, kimya ve inşaat malzemeleri sektörleri ile beyaz eşya ve otomotiv 
sektörleri gibi kaynak yoğun sektörlere yönelik de önlemler içeriyor.

A vrupa Komisyonu Başkanı 
Ursula Von der Leyen, Avrupa 
Birliği’nin (AB) 2019 yılının 
aralık ayında iklim değişikliği 

ile mücadelede küresel bir lider olma, 
aynı zamanda istihdam yaratma ve 
yeni iş kollarını teşvik etme amaçlarıyla 
belirlenen Avrupa Yeşil Mutabakatı’nı 
kamuoyuna duyurdu. Mutabakat, 2050 
yılına kadar AB’yi ekonomik büyümenin 
kaynak kullanımından ayrıştırıldığı 
ve bireylerin de dahil olduğu, net sıfır 
sera gazı emisyonu olan, modern, 
kaynakları verimli kullanan ve rekabetçi 
bir ekonomiye dönüştürmeyi hedefliyor. 
Sanayide de dönüşümü öngören ve 
insanların daha iyi bir yaşam sürmesini 
hedefleyen mutabakat, aynı zamanda 
Avrupa’yı iklim nötr bir hale getirirken 
insanlık, dünya ve ekonomi için 
yaşam alanlarını koruyacak. COVID-19 
öncesinde AB’nin belirlediği bu yol 
haritasının, COVID-19 ile birlikte daha da 

önemli hale geldiği düşünülüyor.
1990-2018 yılları arasında sera 

gazı emisyonlarını yüzde 23 azaltan 
AB, ekonomisini de yüzde 61 oranında 
büyüttü. Ancak dünya genelinde 
mevcut eğilimlerin devam etmesi 
halinde sera gazı emisyonlarının, 
evrensel kabul edilen küresel sıcaklık 
artışını iklim bilimine uygun olarak 1,5 
santigrat derecede sınırlama hedefine 
ulaşmada yeterli olmayacağı biliniyor. 
Yeşil Mutabakat ile fosil yakıtlardan ve 
çevresel bozulmadan uzak bir geçiş için 
kapsamlı bir yaklaşım benimseniyor. 
Bu yaklaşımda AB ekonomisinin ve 
vatandaşlarının hayatının birçok yönüne 
odaklanan 47 kilit eylem belirlendi. İklim 
ve çevresel zorlukların fırsata çevrilerek 
sürdürülebilir büyüme ve sosyal refahın 
artırılması da hedefler arasında. Bu 
hedeflerin gerçekleştirilmesi amacıyla 
Komisyon, Sürdürülebilir Avrupa Yatırım 
Planı’nı yayınladı. Plan kapsamında 

2027 yılı sonuna kadar 1 trilyon Euro’luk 
AB bütçesinin sürdürülebilir yatırımlara 
ayrılması hedefleniyor.

Avrupa Birliği’nin 2050 yılında 
karbon nötr kıta olma hedefi 
doğrultusunda açıkladığı Avrupa Yeşil 
Mutabakatı; enerji yoğun sektörleri 
etkileyeceği gibi tekstil, plastik, kimya ve 
inşaat malzemeleri sektörleri ile beyaz 
eşya ve otomotiv sektörleri gibi kaynak 
yoğun sektörlere yönelik de önlemler 
içeriyor. Öngörülen dönüşümün 
sanayiden ulaştırmaya, ambalajdan veri 
korumaya kadar birçok boyutta stratejik 
düzenlemeyi kapsadığı biliniyor.

AVRUPA YEŞİL MUTABAKATI TÜRK 
SANAYİSİNİ DÖNÜŞTÜRÜYOR
Yeşil Mutabakat ile gerçekleştirilecek 
değişim ve dönüşümler sadece AB 
ülkelerini değil, bu ülkelerle ilişki içinde 
bulunan tüm ülkeleri ekonomik, sosyal 
ve siyasi anlamda etkileyecek. Özellikle 
ticari anlamda etkisi olan yeni uygulama 
alanları incelendiğinde Sınırda Karbon 
Düzenleme Mekanizması (SKD), AB yeni 
sanayi stratejisi ve bu strateji ile ele 
alınan döngüsel ekonomi eylem planı 
konularındaki gelişmelerin dikkatle 
takip edilmesi gerekiyor. Öngörülen yeşil 
dönüşümde sanayiden ulaştırmaya, 
ambalajdan veri korumaya kadar birçok 
stratejik düzenleme planlanıyor.

AB’nin Yeşil Mutabakat eylem 
planı, Türk sanayisini de önemli 
bir dönüşüme itiyor. Mutabakat, 
2020 yılında 143 milyar dolar olarak 
gerçekleşen AB-Türkiye ticaret hacmini 
etkileyecek ve birçok sektörün 
dönüşmesini hızlandıracak. AB’nin 

toplam ihracatından yüzde 3,4 pay 
alarak altıncı sırada yer alan Türkiye, 
2020 yılında AB ülkelerine 88 milyar 
dolar ihracat gerçekleştirdi. Türkiye’nin 
en büyük ihracat pazarı, yüzde 41,3 pay 
ile AB oldu. AB, yeni sanayi stratejisi 
ile sanayisini iklim-nötr kıta olma ve 
dijitalleşme ekseninde ikiz dönüşümle 
yeniden şekillendirmeyi hedeflerken 
bu kapsamda açıklanacak sektörel 
stratejiler yoluyla küresel rekabetçiliği 
kaybetmeden daha yeşil, daha döngüsel 
ve daha dijital bir sanayi planlıyor.

Yeşil Mutabakat ile Avrupa Birliği;
2050’de iklim nötr 
olma hedefiyle sera 
gazı emisyonlarını 
belirli ölçüde 
azaltacak.

Sürdürülebilir ve akıllı 
ulaştırma sağlayacak.

Temiz, erişilebilir, 
güvenilir enerji 
sağlayacak.

Enerji ve kaynak 
kullanımı 

akımından 
etkin yapılaşma 

sağlayacak.

Sıfır kirlilik 
sağlayacak. Temiz ve 

döngüsel bir 
ekonomi için 

sanayiyi harekete 
geçirecek.

Ekosistemleri 
ve biyoçeşitliliği 
koruyacak.

Kimseyi arkada 
bırakmayacak.

Adil, sağlıklı ve 
çevreye duyarlı bir 
gıda sistemi kuracak.
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2021 TÜRKİYE KİMYA SEKTÖR 
ŞURASI’NDA GELECEĞİN KİMYA 
STRATEJİLERİ ELE ALINDI

Sektördeki gelişmeler ile beklenti ve hedeflerin konuşulduğu “2021 Türkiye 
Kimya Sektör Şurası”, 12-13 Mart tarihlerinde online ortamda gerçekleştirildi. 
İki gün süren toplantıda, 16 alt sektörde yaklaşık 70 bin çeşit mamulü platform 
çatısı altında toplayan kimya sektörüne dair birçok önemli konu masaya yatırıldı.

K İPLAS’ın da kurucuları arasında 
yer aldığı Kimya Sektör 
Platformu (KSP) tarafından 
düzenlenen ve İstanbul Kimyevi 

Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları 
Birliği’nin (İKMİB) dönem başkanlığında 
gerçekleştirilen “2021 Türkiye Kimya 
Sektör Şurası” 12-13 Mart tarihlerinde 
online ortamda gerçekleştirildi. 2021 
Türkiye Kimya Sektör Şurası’na T.C. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank, T.C. Ticaret Bakanı Ruhsar 
Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM) Başkanı İsmail Gülle, Kimya Sektör 
Platformu (KSP) Başkanı ve İKMİB 
Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, T.C. 
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı 
Mehmet Fatih Kacır, T.C. Ticaret Bakan 
Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ve T.C. 
Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz 

Batur başta olmak üzere sektörün önde 
gelen temsilcileri katıldı.

7 OTURUMDA 36 KURUM BİR ARAYA GELDİ
İki gün süren toplantıda, 16 alt sektörde 
yaklaşık 70 bin çeşit mamulü platform 
çatısı altında toplayan kimya sektörüne 
dair birçok önemli konu masaya yatırıldı. 
Sektördeki gelişmelerin, beklenti ve 
hedeflerin konuşulduğu 2021 Türkiye 
Kimya Sektör Şurası’nda kimyanın 
ekonomi, ticaret ve insan hayatı için 
stratejik önemi vurgulandı. Dünyanın 
tüm lokomotif sektörlerine ham 
madde ve yarı mamul üreten kimya 
sektörünün, sanayide kilit rol oynadığı 
ve Türkiye’nin gelecek projeksiyonunda 
devlet politikası olarak ele alınması 
gerektiği dile getirildi. Kimya Sektör 
Platformu ve İKMİB Yönetim Kurulu 

Başkanı Adil Pelister; “Kimya 
sektörünün tüm paydaşları olarak, 
başta devletimizin verdiği destek ve 
teşvikler ile kamu-üniversite-özel sektör 
birlikteliğinin gücüyle ‘Ulusal Kimya 
Ajansı’ kurulmasını hedefliyoruz. Kimya 
Teknoloji Merkezi ve Ulusal Kimya Ajansı 
ile Türk kimya sektörünün yüksek katma 
değer yaratmada bir üst lige çıkacağını 
düşünüyoruz” dedi.

Kimya İhracatçı Birlikleri başta olmak 

üzere sendika, oda, federasyon, vakıf, 
dernekler ve üniversitelerle birlikte 
sektörün önde gelen 36 kurumunu bir 
araya getiren Kimya Sektör Platformu 
tarafından iki yılda bir düzenlenen ve 
kamu, özel sektör, STK kuruluşlarından 
temsilciler ile akademi üyesi konuşmacı 
ve davetlilerin katıldığı 2021 Türkiye 
Kimya Sektör Şurası’nda iki gün boyunca 
yapılan 7 oturumda sektörün bugünü ve 
geleceği masaya yatırıldı.

Türkiye Kimya Sektör Şurası’nın 12 
Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen 
“Başkanların Sunuşları: Sektörel 
Sorunlar ve Çözüm Önerileri” 
bölümünde konuşma yapan 
KİPLAS Yönetim Kurulu Başkanı 
Levent Kocagül, Kimya sektörünün 
sorunları, çözümleri ve beklentileri 
ile KİPLAS'ın faaliyetleri ile 
gelecek vizyonuna ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu. 
Kocagül; “Sektörde faaliyet 
gösteren yüzde 45’ten fazlası çok 
uluslu sermayeye sahip, 79 üye 
işyerimizle 27 binden fazla kişiye 
istihdam sağlayarak ülkemiz için 
üretiyoruz” dedi. KİPLAS’ın Türkiye 
İşveren Sendikaları Konfederasyonu 
(TİSK) bünyesindeki en büyük 4 işveren sendikasından biri 
olduğunun da altını çizen Kocagül, iş sağlığı ve güvenliği ile 
toplu iş sözleşmesi alanlarında yürüttüğü projelerle de öncü 
misyonunu sürdürdüğünü ifade etti.

Kocagül, salgının dünyada dengeleri ve iş yapış şekillerini 
değiştirdiğini aktararak kimya sektörünün, prosesleri gereği 
nitelikli çalışana ve yetişmiş işgücüne çok zor ulaşabilen 
bir sektör olduğunu ve istihdamın korunmasının kimya 
sektöründe bütün sektörlerden daha önemli olduğunu 
dile getirdi. Asgari ücret desteği ve kayıt dışı ile mücadele 
konusuna dikkat çeken Kocagül, “Ekonomik gelişme için 
tasarruf tedbirlerinin öneminin farkındayız. Bu konuda 
üretim, sanayi ve istihdam boyutunu etkilemeyecek, tersine 
destekleyecek politikalara ve güçlü teşviklere ihtiyacımız var. 
Devam etmekte olan asgari ücret desteğinin korunması ve 
geliştirilmesini, kayıt dışı ile mücadele ederken özellikle kayıtlı 
ve sorumluluk sahibi toplu iş sözleşmeli işyerlerinin yeni 
teşviklerle desteklenmesini talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

Tüm sektörlere girdi sağlayan stratejik bir sektör olan 
kimya sektörünün küresel rekabet gücünü artırmak için işin 

geleceğine daha fazla yatırım yapılması gerektiğini belirten 
Kocagül; “Gelecek öngörülerinde, 10 yıl içinde otomasyon 
ve dijitalleşmenin etkisiyle 7,6 milyon işin kaybolarak yeni 
işlere dönüşebileceği ve 8,9 milyon yeni iş oluşabileceği yer 
alıyor. Türkiye’de de 35 milyondan fazla kişinin bu değişimden 
etkilenmesi bekleniyor. On birinci kalkınma planında 
imalat sanayisinde yaşanan dijital dönüşümün gerektirdiği 
becerilerin, işgücüne kazandırılması için öncelikli sektörlere 
ağırlık verilmesinin amaçlanmış olması ümit verici bir 
gelişmedir” dedi.

Dijitalleşmeye daha fazla yatırım yapılması gerektiğini de 
vurgulayan Kocagül, yüksek önem taşıyan otomasyon, yapay 
zeka ve dijital teknolojilerin dönüşümünde metot dahilinde 
ve hızlı hareket etmek için devletin misyon üstlenmesinin 
yüksek önem taşıdığını ifade ederek, “Çalışma, Eğitim ile 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlıklarımızın ortaklık yaparak 
STK’lar ve eğitim kurumları ile birlikte öncelikli alanların 
dönüşümünü koordine etmesi için sektör temsilcilerinin 
de yer aldığı ‘Ulusal İşgücü Dönüşüm Birimi’ kurulması 
gerekiyor” ifadelerini kullandı.

LEVENT KOCAGÜL KİMYA SEKTÖR ŞURASI’NDA KONUŞMA YAPTI
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LEVENT KOCAGÜL TİSK İŞ TEFTİŞ UYGULAMALARI 
WEBİNARI’NDA DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU

TİSK MİKROCERRAHİ VAKFI SAĞLIK SİSTEMİMİZİ 
DESTEKLEMEYE DEVAM EDİYOR

KİPLAS Yönetim Kurulu Başkanı 
ve TİSK İcra Kurulu Üyesi Levent 
Kocagül, Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu (TİSK) ile Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve 
Teftiş Başkanlığı tarafından 24 Şubat 
2021 tarihinde düzenlenen “İş Teftişi 
Uygulamaları” konulu webinarda konuşma 
yaptı. Levent Kocagül konuşmasında; 
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının, 
çalışma hayatını geliştirmek, çalışmayı 
desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli 
ekonomik ortamı oluşturmak ve çalışma 
barışını sağlamak amacıyla yürüttüğü 
faaliyetlerle klasik bir yapı olmanın çok 
ötesine geçtiğini belirtti.

Başkanlığın teftiş anlayışının 
son derece yapıcı olduğunu ifade 
eden Kocagül; “Önce çözüm önerileri 
hakkında rehberlik edilmesi, sonrasında 
ceza ve benzeri uygulamalara 
başvurulmasını olumlu bir yaklaşım 
olarak değerlendiriyoruz. Bu yapıcı 
anlayış, konfederasyon olarak bizim 
için de son derece önemli. Gururla ifade 
ediyorum ki rehberlik anlayışı, özellikle 

İş sağlığı ve güvenliği kültürünü 
güçlendirmek hedefi ile mikrocerrahi 
başta olmak üzere Türkiye’de 
gerçekleştirilen sağlık çalışmalarını 
desteklemeyi ana amacı olarak gören 
konfederasyonumuz TİSK’in Türkiye 
İşveren Sendikaları Konfederasyonu 
Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon 
Vakfı (TİSK MCV), yaptığı bağışlarla 
Türk sağlık sistemine katkı sunmaya 
devam ediyor. Kartal Dr. Lütfi Kırdar 
Şehir Hastanesi’nde, TİSK MCV’nin 
renovasyonuna katkı sağladığı ‘Kronik 
Yara Servisi’ ve ‘Yanık-Yara Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Ünitesi’ hizmete alındı. 
Törende, vakfın katkılarıyla Yara ve Yanık 
Tedavi Merkezi’nde yapılan Kronik Yara 
Servisi ile Yara ve Yanık Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Ünitesi’nin yanı sıra sekiz 

konfederasyonumuzun temsil 
ettiği üye sendikalar ve bağlı 
işyerleri açısından da çok kıymetli 
ve koruyucu bir nitelik taşıyor. Bu 
önleyici denetim özelliğinin daha 
da ileriye taşınması gerekiyor” 
şeklinde konuştu. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş 
Başkan Yardımcısı Vekili 
Onur Batuman ise ‘Pandemi 
Döneminde İşin Yürütümü Yönünden 
Teftiş Uygulamaları’ konulu sunumunda, 
dünyanın salgın nedeniyle başka bir 
sürece girdiğini ifade ederek; “Bu 
kapsamda, hükümetin istihdamı koruma 
perspektifiyle aldığı kararlar çerçevesinde 
öncelikle kısa çalışma uygulamasındaki 
uygunluk tespiti görevini yerine getirdik. 
Bine yakın iş müfettişi olarak, 670 
bine yakın işyerinin uygunluk tespiti 
incelemesini gerçekleştirdik. Bizim için 
gerçekten de zor bir dönemdi ama ülkenin 
geçirdiği koşullar dikkate alındığında 
üzerimize düşeni layıkıyla yapmaya 
çalıştık” dedi.

yataklı Tutuklu Servisi ve Psikiyatri Kliniği 
hizmete açıldı. 

Hastanede düzenlenen toplu 
açılış törenine; TİSK Mikrocerrahi ve 
Rekonstrüksiyon Vakfı Yönetim Kurulu 
Başkanı Fethi Hinginar, Yönetim Kurulu 
Üyesi Prof. Dr. Türker Özkan, İstanbul İl 
Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu 
ve Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi 
Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan 
katıldı. İstanbul Anadolu Yakası’ndaki tek 
yanık merkezi olarak yılda yaklaşık 37 
bin hastanın tedavisini sağlayan ünitenin 
çağa uygun altyapıyla hizmet vermesi 
büyük önem arz ediyor. TİSK MCV’nin 
gerçekleştirmiş olduğu yenileme ile yanık 
ünitesindeki gerek iş gerekse ev kazası 
geçiren hastalar daha iyi şartlarda tedavi 
alabilecek.

EROL KİRESEPİ ULUSLARARASI 
İŞVERENLER TEŞKİLATI’NIN 
(IOE) ONURSAL BAŞKANI OLDU

Uluslararası İşverenler Teşkilatı’nın (IOE) dört yıl boyunca başkanlık görevini yürüten ve görev 
süresi 1 Haziran 2021 tarihinde sona eren Erol Kiresepi, IOE Genel Kurulu tarafından 1 Haziran 
2021 tarihinden geçerli olmak üzere ‘IOE Onursal Başkanlığı’na seçildi.

G eçtiğimiz yıl 100. yılını kutlayan 
Uluslararası İşverenler 
Teşkilatı’nın (IOE) bünyesinde 
2017’den bu yana başkanlık 

görevini sürdüren KİPLAS Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili ve Santa Farma İlaç Sanayii 
Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kiresepi’nin 
görev süresi, 1 Haziran 2021 tarihinde 
gerçekleştirilen IOE Genel Kurulu’nda 
sona erdi.

IOE Genel Kurulu, başkanlık 
döneminde küresel düzeyde gösterdiği 
üstün başarı ve özveriyi dikkate 
alarak, IOE Yönetim Kurulu’nun teklifi 
ile 1 Haziran 2021 tarihinden geçerli 
olmak üzere Kiresepi’yi “IOE Onursal 
Başkanlığı”na seçti.

Kiresepi, Genel Kurul’a hitaben 
yaptığı teşekkür konuşmasında IOE’nin 

ve Uluslararası Çalışma Teşkilatı’nın (ILO) 
100. kuruluş yıl dönümleri, G20 zirveleri 
gibi küresel düzeyde işveren kesimi için 
önemli dönüm noktalarında başkanlık 
görevini ifa etmekten memnuniyet 
duyduğunu, 100 yıl önce temelleri 
atılan IOE’nin sağlam yapısının görevini 
yaparken kendisine büyük bir avantaj 
sağladığını vurguladı.

“BU ÖNEMLİ UNVANA LAYIK 
GÖRÜLMEKTEN ONUR DUYDUM”
IOE Onursal Başkanlığına seçilen 
Kiresepi, işveren kesiminin güncel 
sorunlarına ve ihtiyaçlarına cevap 
vermek üzere dinamik ve çevik bir 
organizasyon modeli için IOE’nin yapısını 
yenilediklerini, işverenlerin sesinin 
daha geniş platformlarda duyulmasını 
sağlayacak şekilde yeni ortaklık ve 
işbirlikleri geliştirdiklerini ifade etti.

Dört yıllık başkanlık döneminin 
sonunda, var olan tüm başarının işveren 
kesiminin birlikte hareket etmesiyle 
mümkün olduğunun ve bu birlikteliğe 
liderlik etmenin gurur verici olduğunun 
altını çizdi. Kiresepi, gerek duyulduğunda 
IOE’nin gönüllü elçisi olarak bu önemli 
kuruluşa destek vermeye devam 
edeceğini ve bu önemli unvana layık 
görülmesinden dolayı onur duyduğunu 
kaydetti.

IOE, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 
(ILO) üçlü yönetim yapısında 1920 
yılında oluşturuldu. Genel merkezi 
İsviçre Cenevre’de yer alan IOE, 140’dan 
fazla ülkeden 150’nin üzerinde işveren 
teşkilatını temsil ediyor. IOE, küresel 
ölçekte ILO, Dünya Ticaret Örgütü (WTO), 
Birleşmiş Milletler (UN), G20, G7 gibi 
birçok platformda işveren kesimini temsil 
etmektedir.
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ÜYE HABERLERİ

"PANDEMİYİ SEKTÖR ADINA BİR FIRSATA ÇEVİREBİLİRİZ"
2020 Yılı Değerlendirme Toplantısı’nda bir araya gelen Santa Farma Ailesi, pandemi etkisinde geçen 2020 
yılını değerlendirerek 2021 hedeflerini odağa aldı. Toplantıda konuşma yapan Santa Farma Yönetim 
Kurulu Başkanı Erol Kiresepi, “Şirketimiz 77 yıl içinde pek çok krize göğüs germiş ve hepsini de aşmayı 
bilmiştir. Birlikte ayakta kalalım, sağlığa sağlıklı hizmet vermeye devam edelim” şeklinde konuştu.

S anta Farma Ailesi, online 
olarak gerçekleştirilen 2020 Yılı 
Değerlendirme Toplantısı’nda bir 
araya geldi. 2021 yılı hedeflerinin de 

ele alındığı toplantıda, Santa Farma Ailesi’ne 
hitaben bir konuşma yapan Santa Farma 
Yönetim Kurulu Başkanı ve KİPLAS Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Erol Kiresepi, pandemi 
nedeniyle yaşanan krizin, sektör adına 
bir fırsat olarak değerlendirilip üzerinde 
çok ciddi bir şekilde çalışması gerektiğine 
işaret ederek, “Bu kriz, gerçekten dünya 
tarihinde bir ilk. Kolay geçeceğe de maalesef 
benzemiyor. Ancak şirketimiz 77 yıl içinde 
pek çok krize göğüs germiş ve hepsini de 
aşmayı bilmiştir. Birlikte ayakta kalalım, 
sağlığa sağlıklı hizmet vermeye devam 
edelim” şeklinde konuştu.

SEKTÖR YÜZDE 21 BÜYÜME GÖSTERDİ
Türkiye ilaç pazarının değer bazında 2019 
yılına göre 2020 yılında yaklaşık yüzde 21 
oranında büyüyerek, 41 milyar TL’den 49.8 
milyar TL’ye ulaştığını belirten Kiresepi, 
kutu bazında ise üretimin; 2019 yılına göre 
yüzde 2,8 oranında azalma ile 2 milyar 210 
milyon kutudan 2 milyar 150 milyon kutuya 
düştüğüne işaret etti. 

Sektörde kutu bazında düşüş, değer 
bazında ise bir artış görüldüğünün altını çizen 
Kiresepi; “Üretimdeki düşüşün pandemi 
koşullarıyla ilgisi çok açık. Değer bazındaki 
artışların en önemli sebebi ise fiyatlardaki 
artış. Ancak, pazardaki ürün taleplerinin 
yüksek fiyatlı ürünlerle yeni çıkmış ürünlere 
kaymış olması da değer artışının bir diğer 
nedenidir. Sektörde üretim artışı olmadan 
değer artışı oldu ancak, bunun pazar payının 
büyümesi ile ilgisi yok. Tamamen pandemi 
ile Türk ekonomisinde yaşanmakta olan 
olumsuz durumun bir etkisi. Önemli olan 
Türkiye ilaç pazarını büyütmek ve dünya 
ilaç pazarındaki sıramızı yükseltebilmek. 
Dünya ilaç sektörünün 2020 yılı itibarıyla 
pazar değeri 1 trilyon 250 milyar dolara ulaştı. 
Pazarın, 2021 yılında 1 trilyon 300 milyar 
dolar olması beklense de pandeminin dünya 
ilaç pazarını etkilediği aşikar. 2023 yılına 

kadar pazarın, 1 trilyon 600 milyar dolara 
ulaşacağı öngörülüyor” dedi.

“SEKTÖRÜ CİDDİ YAPISAL DEĞİŞİMLER 
BEKLİYOR”
 Bütün sektörlerde olduğu gibi ilaç sektörünü 
de teknolojik, demografik ve iklim değişikliği 
nedeniyle ciddi yapısal değişimlerin 
beklediğini söyleyen Kiresepi; “Sektör, diğer 
tüm sektörler gibi dijital teknolojiyi takip 
etmek, Endüstri 4.0’ı uygulamak ve Ar-Ge 
yatırımlarını mutlaka geliştirmek zorunda. 
Kuşkusuz bu konu ile ilgili yatırımlar artacak 
ve dijital tedavi çağı başlayacak. Tedaviler 
artık hastane ve klinik ortamında değil 
evlerde yapılacak. Sadece ameliyatların 
hastane ve kliniklerde yapılacağı bir çağa 
giriyoruz. İklim değişiklikleri bilinmeyen 
virüslerin ortaya çıkmasına neden olacak, 
aşı ve tedavi için ilaç araştırmaları ise artarak 
devam edecek. Bu durumda ilaç sektörünün 
kalıtsal kronik hastalıklarla ilgili portföyü de 
doğal olarak değişecek.  Önümüzdeki yıllarda 
da ilaç sektörü doğumdan ölüme kadar her 
alanda sağlığa hizmet edecektir” şeklinde 
konuştu.

Pandemi nedeniyle iş ve sosyal hayatta 
radikal değişimler görüldüğünün de altını 
çizen Kiresepi, “Yeni iş yapma modelinde 
fonksiyonel işler yerlerini yavaş yavaş 
yapay zekaya bırakıyor. Diğer çalışanlardan 
işlerinde uzman olmaları ve proje bazlı 
olarak çalışmaları bekleniyor. Neticede 
eğitimli, nitelikli çalışanlara ihtiyaç artıyor. 
Yeni normal, iş dünyasında kuşkusuz yeni 
mesleklerin ve işlerin doğması bekleniyor; 
ama bir işsizlik dalgasından da korkuluyor. 
Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE) ve 
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), potansiyel 
işsizlik ve büyüyen göç sorunu için kapsamlı 
çalışmalar yapıyor. Şirketler bu dönemde kar 
etmekten ziyade ayakta kalma çabası içine 
girmiş durumdalar. Bu nedenle yeni gerçekte 
şirketler arasında nicelik yerine nitelikli 
çalışma yükselen yıldız oluyor. Şirketlerin 
güvenilirliği, sürekliliği yüksek kar etme 
hedeflerinin önüne geçiyor. Kısaca iş dünyası 
yeniden kodlanıyor” dedi.

GEBKİM FAALİYETLERİ HIZ KESMİYOR

GEBKİM KİMYA SEKTÖRÜNÜN TEKNOLOJİ 
ÜSSÜ OLACAK
GEBKİM’i teknoloji üssü haline getirmeyi 
hedefleyen GEBKİM Dijital Dönüşüm Merkezi 
projesi GEBKİM OSB’de düzenlenen toplantı 
ile tanıtıldı. Proje fizibilite çalışmaları ve 
altyapı kurulumların tamamlanmasının 
ardından 2022 yılında faaliyete başlaması 
hedeflenen merkez, GEBKİM OSB 
firmalarının yanı sıra Kocaeli’nin kimya 
ekosistemindeki sanayi kuruluşlarına da 
hizmet verecek. T.C. Cumhurbaşkanlığı’nın 
Dijital Dönüşüm ve Yerli Üretimi Destekleme 
Hamlesi kapsamında bir örnek model 
olmayı hedefleyen GEBKİM Dijital Dönüşüm 
Merkezi’nde, Türkiye’de ve dünyada 
yaptıkları kimya çalışmalarıyla önemli 
başarılar sağlamış akademi ve sanayi 
dünyasının önemli isimlerinden oluşan 
danışma kurulları da olacak. Yerli ve milli 
projelerin hayata geçirilmesi için yaratılacak 
uygun ortam ve paylaşılacak bilgiler; know-
how, yeni patentler, yerli markalar, yeni 
nesil teknolojileri barındıran uygulamalar, 
Endüstri 4.0’a odaklı fabrikalar ve altyapılar 
olarak geri dönecek. 

Toplantıda konuşma yapan GEBKİM 
Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, 
“Amacımız bilginin ve teknolojinin üretildiği, 
paylaşıldığı bir merkez olarak kimya 
sektörünün baş döndürücü bir hızla gelişen 
dijital teknolojilere uyumunu sağlamak. Aynı 
zamanda akredite bir test merkezi olarak 
firmalarımızın bu alandaki ihtiyaçlarına 
cevap vermek. Dijital Dönüşüm Merkezi 
projesini GEBKİM MTAL ile de entegre 
edeceğiz” dedi.

GEBKİM VAKFI’NIN AVRUPA VİZYONU 
GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ
Kurucuları arasında KİPLAS’ın da yer aldığı 
GEBKİM Eğitim, Araştırma ve Sağlık Vakfı 
koordinatörlüğünde ve GEBKİM MTAL-
Koruma Klor Alkali Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
konsorsiyumunda, mesleki eğitim alanında 
sınır ötesi değişim ve işbirliğine gitmek 
isteyen kurum ve kuruluşlar için önemli bir 
araç olan Erasmus Akreditasyonu’na yapılan 
başvuru kabul edildi.

GEBKİM MTAL’in Erasmus Akreditasyonu, 

Avrupa Birliği projelerine hız kazandıracak 
ve AB finansman desteği ile önümüzdeki 
dönemde eğitim, sosyal ve kültürel alanlarda 
çok sayıda projenin hayata geçirilmesi 
mümkün olacak. Konuyla ilgili konuşan 
GEBKİM Eğitim, Araştırma ve Sağlık Vakfı 
Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim 
Aracı, “Amacımız kimya sektörüne küresel 
niteliklere sahip insan kaynağı yetiştirmek. 
Öğretmen ve öğrencilerimize Avrupa yolunu 
açmak, AB’deki kurum, kuruluş ve okullarla 
ortak projeler geliştirerek ilerlemek için 
çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

GEBKİM OSB AKARYAKIT İSTASYONU AÇILDI
Altyapısı ve donatıları, çevreye dost sanayi 
üretimi ve vizyoner yönetim anlayışı 
ile örnek bir kümelenme modeli olarak 
faaliyetlerine devam eden GEBKİM’de, 
yönetim binası, cami, itfaiye istasyonu, 
sağlık merkezinin yanı sıra akaryakıt 
istasyonu da hizmete açıldı. GEBKİM OSB, 
akaryakıt istasyonu ve hizmet birimlerinin 
açılışı; Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli 
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar 
Çakmak, Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım 
Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza 
Şayir, Darıca Belediye Başkan Yardımcısı 
Ayhan Naci Yılmaz, Gebze Ticaret Odası 
Başkanı Nail Çiler, GEBKİM Kimya İhtisas OSB 
Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı 
ile Yönetim Kurulu Üyeleri, sanayiciler ve 
davetlilerin katılımı ile gerçekleştirildi. 

Kimya sanayisinin dev şirketlerine ev sahipliği yapan KİPLAS 
üyesi GEBKİM OSB’nin gelişim faaliyetleri hız kesmeden sürüyor.
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GÜBRETAŞ’IN 69. OLAĞAN GENEL 
KURUL TOPLANTISI YAPILDI

GÜBRETAŞ’ın 69. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu Üyeleri, şirket yöneticileri ve 
pay sahiplerinin katılımıyla 8 Nisan’da gerçekleştirildi. Salgın tedbirleri kapsamında sosyal 
mesafe kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilen toplantıda konuşma yapan TÜPRAŞ Genel 
Müdürü İbrahim Yumaklı; “2020 yılı üretim, satış, ihracat, konsolide ciro ve kârlılıkta şirket 
tarihinin rekorlarını kırarak, büyük başarılarla tamamladığımız bir yıl olarak kayda geçti” dedi.

GÜBRETAŞ’ın 69. Olağan 
Genel Kurul Toplantısı, 8 
Nisan tarihinde İstanbul’da 
gerçekleştirildi.

2020 yılı finansal ve operasyonel 
sonuçlarının değerlendirildiği ve salgın 
tedbirleri kapsamında sosyal mesafe 
kurallarına uygun gerçekleştirilen 
toplantıya, Yönetim Kurulu üyeleri, 
şirket yöneticileri ve pay sahipleri katılım 
sağladı. Genel Kurul Toplantısı’nda, 
Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz, 
Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin 
ve en büyük iştiraki GÜBRETAŞ’ın salgın 
döneminde etkili bir koordinasyonla 
tarımsal üretime kesintisiz gübre tedarik 
ederek çiftçinin yanında durduğunu 
hatırlattı. Toplantı, aynı zamanda pay 
sahipleri tarafından e-GKS (Elektronik 
Genel Kurul Sistemi) kanalıyla online 
olarak da yayımlandı.

2020 yılında şirket tarihinin finansal 
rekorlarına ulaştıklarını belirten 
Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin 
Poyraz; “GÜBRETAŞ olarak kuruluş 
misyonumuz bu kazancı yatırım vasıtayla 
çiftçinin, tarımın, ülke ekonomisinin ve 
paydaşlarımızın faydasına sunmaktır. 
Gelecek yıl da aynı tempoyla çalışmaya 
devam edip yeni yatırım ve çalışmalarla 
hem ülkemize katma değer üretecek hem 
de GÜBRETAŞ’ı daha güçlü bir geleceğe 
taşıyacağız. Bu noktada madencilik 
alanında kurduğumuz bağlı ortaklığımız 
da Türkiye’nin tarım ve ekonomi 
sektörlerinin merkezinde önemli bir adım 
olacak” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte 2020 yılı operasyonel ve 
finansal sonuçlarıyla ilgili bir sunum 
yapan Genel Müdür İbrahim Yumaklı da 
şirketin salgına rağmen ürün bulunurluğu 
politikasının ve bu doğrultuda yürütülen 

operasyonel faaliyetlerin finansal 
sonuçlara olumlu yansıdığını belirtti. 
Yumaklı; “2020 yılı üretim, satış, ihracat, 
konsolide ciro ve kârlılıkta şirket tarihinin 
rekorlarını kırarak, büyük başarılarla 
tamamladığımız bir yıl olarak kayda 
geçti. Toplam gübre üretimimizi yüzde 
12, katı gübre satış miktarını yüzde 19, 
sıvı-toz grubu satış miktarımızı ise yüzde 
23 artırdık. Şirketimizin konsolide cirosu 
ise yüzde 25 artışla 5,4 milyar TL olarak 
gerçekleşti. Böylece operasyonel ve 
finansal yönden 69 yıllık şirket tarihinin 
yeni rekorlarına eriştik” dedi.

GÜBRETAŞ’ın milli ekonomiye değer 
katma odaklı bir yaklaşımı olduğuna da 
değinen Genel Müdür Yumaklı; “Artan 
bir tempo ile sürdürdüğümüz Ar-Ge 
faaliyetleriyle de katma değerli ürünler 
üreterek sektörümüze öncülük etmeye 
devam edeceğiz. Bu kapsamda 2020 
yılında Ar-Ge faaliyetlerinin uygulama 
alanları olarak tamamlayıp hizmete 
açtığımız Ar-Ge Serası ve Mikrobiyoloji 
Laboratuvarı önemli adımlardı” şeklinde 
konuştu. Genel Müdür İbrahim Yumaklı 
sözlerini salgın döneminde aralıksız 
üretime devam eden çiftçiler ile şirketin 
başarılarında geçen tüm çalışanlara ve 
paydaşlara teşekkür ederek tamamladı.

Genel Kurul gündemi kapsamında 
şirketin yüzde 100 bağlı ortaklığı 
GÜBRETAŞ Maden Yatırımları A.Ş. Genel 
Müdürü Halit Semih Demircan da yeni 
şirketin faaliyetleri ve hedefleriyle ilgili 
bir bilgilendirme sunumu paylaştı. 
Toplantı sonunda Yönetim Kurulu Başkanı 
Fahrettin Poyraz, görev süresi dolan 
Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Tunçak’a 
bir plaket verdi. Yeni dönemde Tunçak’tan 
boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği görevine 
Doç. Dr. Zeynep Müjde Sakar seçildi.
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TÜPRAŞ’IN ÖNCÜ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

KADIN ÇALIŞANLARI TÜPRAŞ’A GÜÇ, 
TÜRKİYE’YE ENERJİ KATIYOR
Dört rafinerisindeki üretim sahalarında 
vardiyalı kadın çalışanları istihdam 
ederek, enerji sektöründe öncü bir 
uygulamaya imza atan Tüpraş, her 
seviyede ve görevde kadın çalışanlarının 
sayısını artırmayı sürdürüyor. Tüpraş, 
kadınların güçlenmesi için iş yerinde 
kapsayıcı uygulamalar geliştirirken, 
topluma yönelik çalışmalarla da 
farkındalık yaratacak işbirlikleri 
de yürütüyor. Şirketin 2018 yılında 
Fenerbahçe Spor Kulübü ve HeForShe 
hareketiyle birlikte, sporun birleştirici ve 
dönüştürücü gücüne inanarak toplumsal 
cinsiyet eşitliği için başlattığı küresel 
işbirliği hala devam ediyor.

İki yıl önce ilk kez Batman’da olmak 
üzere İzmit, Kırıkkale ve İzmir rafineri 
sahalarında vardiyalı kadın operatör ve 
teknisyenlerin Tüpraş’a katıldığını ifade 
eden Tüpraş Genel Müdürü İbrahim 
Yelmenoğlu;  “Bugüne kadar rafineride 
kadın mühendislerimiz hep vardı ancak 
sahada vardiyalı kadın çalışanlarımızın 
da işe başlaması, hem sektörümüz 
hem de şirketimiz adına öncü ve örnek 
bir uygulama oldu. Erkek egemen bir 
iş kolu için bu cesur adımı atmaktan 
büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. 
2008 yılında işe alınanların yüzde 30’u 
kadın iken, 2020 yılında işe alımlarımızın 
neredeyse yarısı kadınlardan oluşuyor. 
Bugün itibarıyla toplam çalışan sayımızın 

yüzde 10’u kadın. 2008’den bugüne kadın 
çalışan oranımız yüzde 78 arttı” dedi.

SU VERİMLİLİĞİ ÇALIŞMALARIYLA BÜYÜK 
TASARRUF SAĞLADI
Türkiye’nin enerji ihtiyacının önemli 
kısmını karşılayan ve ulusal sorumluluk 
anlayışıyla sürdürülebilir ekonomiye 
katkıda bulunmayı ilke edinen Tüpraş, 
sınırlı bir yaşamsal kaynak olan suyu 
maksimum verimlilikle kullanarak, su 
verimliliği alanındaki çalışmalarına 
devam ediyor. Türkiye’nin enerjisini 
üretirken, topluma ve çevreye karşı 
sorumluluk bilinciyle sürdürülebilirlik 
temelli üretim anlayışını benimsediklerini 
ifade eden Tüpraş Genel Müdürü 
İbrahim Yelmenoğlu, Birleşmiş Milletler 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na 
katkı sağlama vizyonuyla hareket 
ettiklerini ve yaşam için hayati öneme 
sahip suyun kullanımına azami önem 
gösterdiklerini dile getirdi. Yelmenoğlu; 
“Rafinerilerimizde su verimliliğine 
ve atık su geri kazanım projelerine 
odaklanarak, suyun geri kazanımını ve 
yeniden kullanımını sağlıyoruz.  Tüm 
rafinerilerimizde son beş yılda 102 milyon 
metreküp atık suyu geri kazanarak 
yeniden kullandık. İşlediğimiz ham 
petrol başına ham su tüketimini yüzde 
23 oranında azalttık. Son beş yılda 
2,5 milyon nüfuslu bir şehrin yıllık su 
tüketimine eş değer bir tasarruf elde 
ettik” dedi.

Türkiye’nin enerji ihtiyacının önemli kısmını karşılayan KİPLAS 
üyesi Tüpraş, öncü ve örnek çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

P&G TÜRKİYE ÇALIŞMALARIYLA FARK YARATIYOR 
P&G TÜRKİYE’NİN ÇALIŞMASI ULUSLARARASI 
AKADEMİK LİTERATÜRE GİRDİ
P&G’nin kumaş bebek, ev ve kadın sağlığı 
ürünlerinin üretildiği Gebze Geliştirme 
Merkezi, Bahçeşehir Üniversitesi ile ortak 
geliştirdiği ‘Bebek Bezi Üretim Hatlarında 
Veri Analitiği’ proje çalışmasını bilimsel 
makale olarak yayımladı. Yapay zeka 
metodları ile anlamlı aksiyon çıkarımları 
yapan ve hatlardaki aksamaların 
önüne geçilmesini sağlayan proje ile 
ekipman özelinde duruş sayıları yüzde 
50 azaltılırken, bebek bezi ıskartalarında 
da yüzde 50’lik bir tasarruf sağlandı. 
Günlük 5,5 milyar veri noktasının işlendiği 
projeyle P&G, IDC Türkiye DX Ödüllerinde 
Information Visionary kategorisinde 
üçüncülük ödülü aldı. 

Projenin hat iyileştirme düşüncesiyle 
ortaya çıktığını, ıskarta bebek bezlerinde 
sağladığı düşüşler ile sürdürülebilirliğe de 
katkı sağladığını belirten Gebze Fabrika 
Müdürü Başak Aydın; “Gebze Geliştirme 
Merkezi’nde; tüketici verileri ile ürün 
geliştirme, Endüstri 4.0 ile süreç gelişimi-
açık inovasyon ve tedarik zincirindeki 

paydaşlarla üretim lokalizasyonu olmak 
üzere üç ana odağımız var” dedi.

P&G TÜRKİYE’DEN “İYİLİK HAREKETİ” 
Türkiye’de COVID-19 vakasının 
görülmesiyle birlikte ilk olarak yurtlarda 
karantinada kalan vatandaşlara 
ürünlerini ulaştıran, ardından da 10 
binlerce ihtiyaç sahibine hijyen paketleri 
gönderen şirket, ramazan ayında Kızılay 
rehberliğinde belirlenen yaklaşık 2 bin 
aileye 400 liralık market çeki dağıtacak. 
Toplam miktarı yaklaşık 800 bin TL’yi 
bulan destekle P&G, Türkiye’nin 
16 farklı ilinden binlerce kişinin 
yaşamına değer katmayı hedefliyor. 
P&G, ihtiyaç sahiplerinin günlük 
market alışverişlerine destek olmak 
amacıyla gerçekleştirdiği bu desteğe 
ek olarak 5 bin aileye de ‘Umut 2020 
Hijyen Paketi’ bağışında bulunacak. 
P&G’nin Türkiye’de gerçekleştirdiği bu 
destek, şirketin global olarak başlattığı 
“LeadWithLove” (SevgiyleLiderlikEt) 
kampanyasının Türkiye’deki bir adımını 
temsil ediyor.

SANTA FARMA FARKINDALIK PROJELERİYLE 
SEKTÖRE ÖRNEK OLUYOR

SANTA FARMA’DAN ANLAMLI BAĞIŞ
Ürün geliştirme çalışmalarından pazar 
erişimine kadar işleyen süreçte, kamu-
sanayi-üniversite işbirliğinin önemine 
inanan Santa Farma; bilimsel araştırma 
cihazlarının Türkiye temsilciliğini 
yürütmekte olan Ant Teknik ile birlikte, 
Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (HPLC) 
cihazını, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 
Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
Anabilim Dalı Beslenme ve Metabolizma 
Bilim Dalına, bilimsel verilerin artması ve 
hastaların daha hızlı ve yüksek kalitede 
hizmet alabilmesi amacıyla bağışladı. 
Doğumsal metabolizma hastalıklarının 
tanı ve tedavi sürecinin izlenmesi amacı 
ile klinik araştırmalarda kullanılacak olan 
yeni HPLC cihazı ile bir yandan hastaların 
tanı, tedavi ve izlem süreçleri yapılırken 
bir yandan da bilim dünyasına büyük katkı 
sağlanacak. 

SANTA FARMA’NIN ‘HAYATA SARI NOT BIRAK’ 
PROJESİ BİR ÖDÜL DAHA ALDI
Bugüne kadar imza attığı farkındalık 
projeleri ile uluslararası alanda 
ses getiren Santa Farma, dijital 
pazarlama alanındaki en prestijli işleri 
ödüllendiren Ava Awards tarafından 
ödüle layık görüldü. Santa Farma’nın 
Viral Hepatitle Savaşım Derneği ile 
birlikte Hepatit B hastalığı konusunda 
farkındalık yaratmak amacıyla 2018 
yılında başlattığı, toplumda Hepatit 
B bilincini artırmak, daha çok insanın 
test yaptırmasını sağlamak amacıyla 
hayata geçirilen ve ilk dört ayda 
yaklaşık dört milyon kişiye ulaşan 
‘Hayata Sarı Not Bırak’ farkındalık 
projesi Ava Digital Awards reklamcılık 
ve pazarlama yarışmasında, tıp web 
sitesi kategorisinde Altın Ödül’e layık 
görüldü. 
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PANDEMİ DÖNEMİNDE TÜRKİYE’NİN OKSİJEN 
İHTİYACINI HABAŞ KARŞILIYOR

Koronavirüs salgınında dünyanın gelişmiş 
ülkelerinde dahi medikal oksijen gazı 
sıkıntısı yaşanırken Türkiye, HABAŞ’ın 
güçlü oksijen gazı üretim ve dağıtım alt 
yapısı ile bu süreçte son derece başarılı bir 
sınav verdi. Türkiye sınai ve tıbbi gazlar 
sektörünün lider firması HABAŞ; yüksek 
üretim kapasitesi, geniş stok imkanları, 
güçlü nakliye filosu ve Türkiye geneline 
yayılmış tesisleri ile başta oksijen olmak 
üzere sağlık ve sanayi sektöründe ihtiyaç 
duyulan tüm medikal ve endüstriyel 
gazları tedarik etmeye devam ediyor.

İzmit, Bilecik, Aliağa ve Ankara’da 
kurulu bulunan 14 adet üretim tesisi,  
4 bin 500 ton/gün likit oksijen, likit azot 
ve likit argon üretim kapasitesi, 35 bin 
ton stoklama hacmi, 450 aracı aşkın 

güçlü lojistik filosu ve geniş bayi ağı 
ile tüm Türkiye sathına hizmet veren 
HABAŞ’ın pandemi sürecinde Türkiye 
çapındaki hastanelerin yanı sıra oksijen 
sıkıntısı yaşayan Balkan ülkelerine de 
destek verdiğini ifade eden HABAŞ Genel 
Müdür Yardımcısı Şenol Alsan; “Sağlık 
sektöründe oksijen gazı hayati öneme 
haizdir. Özellikle pandemi döneminde 
katlanarak artan oksijen gazı talebinin 
sıkıntısız karşılanabilmesi için 7/24 
çalışma sistemine geçen ve yedek üretim 
tesislerini hızlı bir şekilde devreye alan 
HABAŞ, lojistik filosu ile çalışan personel 
sayısına takviyeler yaparak, hastanelerde 
mevcutlara ilave olarak 100’e yakın 
kriyojenik oksijen tankı kurulumu ve 
yeterli tüp desteği sağladı” dedi.

SOCAR TÜRKİYE DENİZ KİRLİLİĞİNE MÜDAHALEYE HAZIR

PETLAS’IN 2021 HEDEFİ ÇEYREK MİLYAR DOLAR İHRACAT

Türkiye’nin en büyük doğrudan dış 
yatırımcısı SOCAR Türkiye, stratejik 
yatırımları ile ülke ekonomisine değer 
katarken sürdürülebilir çevre ve sosyal 
sorumluluk projeleriyle de öne çıkıyor. 
Faaliyetlerinin odağına çevre, iş güvenliği 
ve insanı koyan SOCAR Türkiye, deniz 
kirliliğine karşı Ege Bölgesi’nin yatırım 
ve ticaret merkezi olan Aliağa Körfezi’ne 
de müdahale edebilecek şekilde adeta 
bir koruma kalkanı oluşturdu. Deniz 
kirliliğine müdahale ekibi ve ekipmanları 
ile Türkiye’nin en yüksek kapasiteli 
müdahale merkezlerinden birine sahip 
olan SOCAR Türkiye, bölgede herhangi 
bir nedenle ortaya çıkabilecek bir 
deniz kirliliğine karşı acil müdahale 
gemisi Aliağa Responder’ı da 7/24 hazır 
bekletiyor. 

Gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir 
bir dünya bırakma hedefi ile üretimlerini 
sürdürdüklerini ifade eden SOCAR 
Türkiye CEO Danışmanı Koray Koyuncu; 
“Denizlerimizi korumak ve olası bir 
kirliliğe karşı acil önlem alabilmek için 

Türkiye lastik sektörünün yerli sermayeli 
lider kuruluşu PETLAS, 2021 yılı 
ihracat hedefini yüzde 20’nin üzerinde 
büyümeyle 240-250 milyon dolar 
bandında açıkladı. PETLAS’ın planları 
dahilinde Mart ayında gerçekleştirdiği 
21,6 milyon dolarlık ihracat, Kırşehir 
ilinde tarihin en yüksek aylık ihracat 
rakamını sağladı.

PETLAS, kendi geliştirdiği yüksek 
teknolojili ürünlerle dünya pazarlarında 
de büyük ilgi görüyor. Şirketin; 6 kıtada 
120 farklı ülkeye yayılan ihracat pazarları 
arasında, ABD, Almanya, İtalya gibi büyük 
ölçekli otomotiv endüstri ve pazarına 
sahip ülkeler yer alıyor. 2020 yılında 
yaklaşık 200 milyon dolar düzeyinde 
ihracat gerçekleştiren PETLAS, 2021 
yılında yüzde 25’e varan oranda ihracat 
büyümesi hedefliyor.

Yılın ilk çeyreğinde özellikle 
ihracat tarafında başarılı sonuçlar elde 
ettiklerini ifade eden PETLAS Yönetim 
Kurulu Üyesi Abdulkadir Özcan; “Mart 

saatte 40 metreküp petrol toplama 
kapasitesine sahip gemimizi her an 
yardıma hazır durumda bulunduruyoruz. 
35 metre uzunluğundaki geminin, 
petrolün yayılımına müdahale edebilecek 
ilave süpürme kolları bulunuyor. Acil 
müdahale gemisinin sürekli bölgede 
bulunması ve kısa sürede devreye 
girebilmesi, olası bir deniz kirliliğine karşı 
bölge için büyük önem taşıyor” dedi.

ayında ihracatımız, 21,6 milyon doların 
üzerinde gerçekleşti. 2021 yılı ihracat 
hedefimiz; ülkemize sağladığımız ihracat 
gelirlerimizi yüzde 20-25 bandında 
artırmak ve yaklaşık çeyrek milyar dolar 
düzeyinde ihracatla ülke ekonomisine 
katkılarımızı artırarak sürdürmek” dedi.

2020 yılı içinde gerçekleştirilen 
kapasite artışına paralel olarak, mevcut 
ürün gamının çeşitlendirilmesi ve 
verimliliğin artması için yatırımların hız 
kesmeden sürdüğünü belirten Özcan; 
“Türkiye’nin yerli sermayeli sanayi 
gücü Abdulkadir Özcan A.Ş. (AKO Grup) 
bünyesine, 2005 yılındaki satın alma 
sonrasında yapılan ve son 10 yılda 
ivmesi artan yatırımların toplamı, 700 
milyon dolar seviyesine yaklaşıyor. 
Şirketimizde gerek iç pazar, gerek 
ihracata yönelik yatırımlar sürekli devam 
ediyor. 2021 yılı içinde, ürün gamımızın 
tümünde, özellikle de kamyon otobüs 
(TBR) lastiklerde büyümeyi sürdürmeyi 
hedefliyoruz” şeklinde konuştu. 

KORUMA KLOR’DAN TÜRK TARIMINA TAM KORUMA

Tarım ilacı üretiminde ülkemizin öncü 
şirketlerinden biri olan KİPLAS üyesi 
Koruma Klor, tarım sektöründe kullanılan 
ve tamamı ithal edilen Benfluralin ile 
Bakır oksiklorür aktif maddelerini yerli 
olarak üreterek, sektör adına bir yeni 
projeye daha imza attı. Benfluralin, 
yabancı otlarla mücadele için tarım ilacı 
üretiminde kullanılan ve dünyada çok 

az şirketin üretebildiği aktif bir madde. 
2018 yılında Benfluralin aktif maddesini 
Türkiye’de üretmek için proje ortağı Zirai 
Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü 
ile birlikte Tarımsal Araştırmalar ve 
Politikalar Genel Müdürlüğü’ne (TAGEM) 
Ar-Ge projesi başvurusu yapan Koruma, 
deneyimli Ar-Ge ekibinin 3 yıl süren zorlu 
çalışması sonucunda mutlu sona ulaştı 
ve Benfluralin aktif maddesi ilk kez yerli 
olarak geliştirildi. 

Sebze ve meyve yetiştiriciliğinde 
fungal ve bakteriyel hastalıkları önlemek 
amacıyla kullanılan bakır oksiklorür 
maddesi de tamamı ithal edilen 
aktif maddelerden. Bakır oksiklorür 
üretiminde kullanılan kimyasallar, 
Koruma’nın kendi üretim tesislerinde 
üretiliyor. Teknoloji ve know-how’ı 
tamamen Koruma’ya ait olan bakır 
oksiklorür, tarım ilacı aktif maddesi 
olarak Türkiye’de ilk kez yüzde 100 yerli 
olarak üretilecek ve bu üretimle birlikte 
ithalattaki dışa bağımlılık azalacak. 
Aktif maddelerin üretileceği tesisler için 
yatırımlarını da tamamlayan şirket, yeni 
çalışmalarıyla küresel teknik ham madde 
pazarında yerini güçlendirdi. 
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HENKEL, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFLERİNİN  
ÖTESİNE GEÇMEYİ BAŞARDI 

2010 yılında, 2030 yılı için somut 
hedeflerle desteklenen uzun vadeli bir 
sürdürülebilirlik stratejisi belirleyen Henkel, 
2020 yılı için belirlediği hedeflerin üzerinde 
bir performansa ulaştı. Sürdürülebilirlik 
strateji ve hedeflerinin kapsamını sürekli 
olarak genişleten Henkel, geride kalan on 
yılda sürdürülebilirlik stratejisinin tüm 
boyutlarında kayda değer bir ilerleme 
ortaya koyarak, genel ölçekte karbon 
ayak izini, atık ve su olmak üzere üç farklı 
boyutta yüzde 39 oranında azaltmayı 
başardı ve ambalajlarının da yüzde 89 
oranında geri dönüştürülebilir olmasını 
sağladı.

Daha az kaynakla daha çok değer 

yaratmayı ve artan dünya nüfusunun 
iyi yaşamasına katkı sağlarken global 
ayak izini azaltmayı amaçlayan şirket, 
geride kalan on yılda sürdürülebilirlik 
stratejisinin tüm boyutlarında kayda 
değer bir ilerleme ortaya koydu. Henkel 
ek olarak, global kaza sıklık oranını yüzde 
50 azaltarak, 2020 güvenlik hedefini de 
gerçekleştirmiş oldu. İlk sürdürülebilirlik 
raporunu 1992’de yayımlayan Henkel, 
üretimlerinden kaynaklanan karbon 
ayak izini 2025’e kadar yüzde 65 
oranında azaltmayı, 2030 yılına kadar 
ise enerji verimliliğini sürekli artırarak, 
kullandığı elektriği sadece yenilenebilir 
kaynaklardan sağlamayı hedefliyor. 

PHARMAVISION’DAN SİGARASIZ İŞYERİ KAMPANYASI
PharmaVision, Dünya Sigarayı Bırakma Günü’nü, 
Sigarasız İşyeri Kampanyası kapsamında 
düzenlediği slogan yarışmasıyla kutladı. Yüksek 
katılımın olduğu yarışmada ilk üçe giren 
çalışanlara, sağlıklı yaşam ve sporu teşvik eden 
ödüller verilirken, sloganlardan afişler yaptırılıp 
işyerinde sergilenerek sigarayı bırakmak isteyen 
çalışanlara destek olmak amaçlandı.

Kampanyanın öncü sloganı “Sigarasız bir 
yaşam en güzel eylemdir” hatırlatmasıyla 
çalışanlarını ve tüm toplumu “Değişim seninle 
başlayacak, sigarasız hayat daha güzel olacak” 
değişimine davet eden PharmaVision, “Dumansız 
hayata geç, sevdiklerinle olmayı seç” diyor.

PFİZER TÜRKİYE’DEN ÖRNEK UYGULAMA
Pfizer Türkiye çeşitlilikle zengin, 
kapsayıcılıkla bütün anlayışı ile insan 
kaynakları alanında yeni bir uygulama 
başlattı. Babalık heyecanına ortak olup 
babalık iznini 12 hafta olarak çalışanlarına 
duyuran şirketin amacı; Pfizerli ebeveynlerin 
bu eşsiz heyecanına ortak olmak ve ailenin 
yeni üyesiyle yepyeni bir hayata rahatça 
adım atabilmelerini sağlamak. Pfizer 
Türkiye’nin sunduğu babalık izni, 3 farklı 
seçenekten oluşuyor; Blok izin, 12 hafta 

olarak tek seferde kullanabiliyor. Esnek izin, 
isteyen hemen doğum sonrasında, isteyen 
bebeği bir yaşına gelene kadar dilediği 
zaman kullanabiliyor. Kucaklayıcı izin ise 
2020’de baba olanların faydalanabildiği bir 
hak olacak. 

Pfizer Türkiye’deki 12 haftalık babalık 
izninden ilk faydalanan Pfizer Türkiye Pazar 
Erişim ve Fiyatlandırma Direktörü Gökhan 
Karaarslan; “Babalık izninin belki birkaç yıl 
önce fikir olmaktan bile öte durumdayken 

bugün hayatımıza girmesi adeta mucize 
gibi oldu. Bebeği yetiştiren ebeveynler 
olarak anneye bağımlılığın önemli olduğu 
kadar bebeklerin bu dönemde babalarıyla 
da etkileşime girmelerinin uzun vadede 
aile birlikteliğinin gelişmesi açısından çok 
önemli olduğunu düşünüyorum. Babalık 
izni, ebeveynlik yolunda aileye katılan 
yeni üyenin babanın ve annenin eşit vakit 
ayırmasına fırsat veren şahane bir insiyatif” 
dedi.

POLİSAN’DAN YENİ REÇİNE ÜRETİM TESİSİ

1968 yılından bu yana ülkemizde reçine 
üretiminin öncüsü olan Polisan Kimya, yeni 
reçine üretim tesisi yatırımının temel atma 
töreni Dilovası Tesislerinde gerçekleşti. 
Polisan Holding, gelecek yatırım planlarının 
ilk fazı olan Polisan Kimya’nın 5 milyon Euro 
değerindeki yatırımı ile ithal ikame ürünleri 
üreterek, ülke ekonomisine fayda sağlamayı 
hedefliyor. Pandemi sürecinin getirdiği 
belirsizliklere rağmen, geleceğe ve Türkiye 
ekonomisine olan güvenle yola çıkılan 
yatırım öncesinde Polisan Kimya Ar-Ge 
merkezinde yeni tesiste üretilecek inovatif 
ürünler konusunda çalışıldığı ve yeni tesisin 
yaklaşık yüzde 30’luk bir kapasite artışı 
sağlayacağı belirtildi. Nisan 2022’de üretime 
geçmesi hedeflenen tesiste kullanılacak 

teknolojilerle, hem verimlilik hem de yeni 
inovatif ürünler üretebilir hale gelecek. Tüm 
çalışmalarında sürdürülebilirlik yaklaşımı 
ile hareket eden Polisan Holding, yeni 
tesiste kullanılacak teknolojilerle enerji 
verimliliği, emisyon azaltma, kaynakların 
optimum kullanılması ile hem çevre hem 
de sürdürülebilirlik kavramlarına katkıda 
bulunmaya devam edecek.

Pandemi döneminde yatırımlarının 
hız kesmediğini belirten Polisan Holding 
Yönetim Kurulu Başkanı M. Emin Bitlis; 
“Bugün, 2004 yılında Dow Chemical, 2016 
yılında Kansai Paint olmak üzere, kendi 
alanlarında iki dünya devini de iş ortağımız 
olarak arkamıza alıp, Türkiye kimya 
sektörüne ilklerini tanıttığımız 57 yıllık 
tarihimizde yeni bir başlangıca daha imza 
atıyoruz. Ülkemiz vizyon ve ekonomisine 
olan inancımız ile, belirsizlikler ile dolu 
bu yılda da, liman operasyonlarımızı 
yürüten Poliport’ta genişleyen müşteri 
portföyümüz paralelinde süreklilik arz eden 
kapasite yatırımlarımızın yanı sıra, tank 
ve rıhtım sahamızı yenilemek üzere uzun 
vadeli bir yatırım planı üzerinde çalıştık. 
Polisan Kansai Boya’nın yeni Ar-Ge Merkezi 
binasını yeniledik. Bugün temelini attığımız, 
Türkiye’deki kimya faaliyetlerimizi sürdüren 
Polisan Kimya’nın yeni reçine tesisi için 
yatırım kararı aldık. Yeni tesisimizin, başta 
Dilovası olmak üzere, ülkemize hayırlar 
getirmesini diliyorum” dedi.

BETEK BOYA ULUSLARARASI DENETİMDEN BAŞARIYLA 
ÇIKAN İLK ÖNCÜ KURULUŞ OLDU

Betek Boya, üretim tesislerinde çalışan 
personelinden, teslimat zincirinin son 
halkasına kadar görev alan çalışanları 
ve müşterisinin sağlığı için önlemler 
almaya devam ediyor. İstanbul Sanayi 
Odası, Yıldız Teknik Üniversitesi, 2DR 
Grup ve IIC’nin (International Industrial 
Certification) işbirliği ile oluşturulmuş olan 
ISO COVID-19 Özelinde Salgın Hastalıklarla 
Mücadele El Kitabı’na uygun olarak üretim 
tesislerinde önlemler alan Betek Boya, 
ISO COVID-19:2020 COVID-19 Özelinde 
Salgın Hastalıklarla Mücadele Sertifikası’nı 
almaya hak kazandı. Toplum sağlığına 

verdiği değerle tüm dünyayı etkileyen 
Betek Boya, pandemi risklerine karşı aldığı 
uygulamalarla uluslararası denetimden 
geçerek belgelendiren ilk öncü kuruluş oldu. 

Betek’in tüm iş süreçlerinde 
güvenliğini sağladığını uluslararası 
standartta belgeleyen sertifikayı, Betek 
Boya Sağlık Emniyet Çevre Müdürü Selim 
Güray teslim aldı. Uluslararası akredite 
edilmiş belge, Türkiye ekonomisinin 
sürdürülebilirliği, üretim sürekliliği ve 
sürdürülebilir gelişim kavramlarıyla 
birlikte ülke ekonomisinin gelişimine 
katkıda bulunacak.
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REKLAMLARINIZIN 
BU SAYFALARDA 
YER ALMASINI 
ISTER MISINIZ?

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

KARİYER

HAKAN YALNIZ 
PETLAS GENEL 
MÜDÜRÜ OLARAK 
GÖREVE BAŞLADI

Türkiye’nin yerli sermayeli sanayi 
gücü Abdulkadir Özcan A.Ş. (AKO 
Grup) bünyesinde bugüne dek 600 
milyon dolar yatırım yapılan, ülkemiz 
lastik sektörünün yüzde 100 yerli 
sermayeli lider markası PETLAS’ta 
üst düzey görev değişikliği gerçekleşti 
ve PETLAS Genel Müdürü, lastik 
endüstrisinde 25 yıllık uluslararası 
tecrübeye sahip Hakan Yalnız oldu. 

PETLAS Genel Müdürü olarak 
göreve başlayan Hakan Yalnız, 
daha öncesinde Milano merkezli 
uluslararası endüstriyel lastik 
üreticisi Prometeon Tyre Group 
bünyesinde Üretimden Sorumlu 
Üst Yönetici görevini üstlenmiş 
ve şirketin 4 tepe yöneticisinden 
biri olarak küreselde üretim 
sorumluluğunu üstlenmişti. 

PFIZER GLOBAL 
YETENEK HAVUZU 
STRATEJİLERİ 
DİREKTÖRÜ 
SERRA ULUIŞIK 
OLDU

17 yıldır Pfizer ailesinin bir üyesi olan 
İK Direktörü Serra Uluışık, 20 yıldan 
fazla bir süredir dünya çapında örnek 
bir yetenek havuzu olarak konumlanan 
Pfizer Türkiye’nin vizyonunu global 
boyuta taşımak üzere Mart 2021 
itibarıyla Global Yetenek Havuzu 
Stratejileri Direktörü olarak atandı. 
Pfizer Türkiye’ye Eylül 2004’te Proje Müdürü 
olarak katılan Uluışık, Ürün Müdürlüğü, Doğu 

Avrupa Ürün Müdürlüğü, Pazara 
Erişim Müdürlüğü, Grup Pazarlama 
Müdürlüğü ve Kurumsal Eğitim ve 
Gelişim Müdürlüğü gibi çeşitli görevleri 
başarıyla tamamladı. Yeni görevinde 
Pfizer genelinde doğru organizasyonel 
kariyer fırsatlarını sağlamak, yetenek 
akışı oluşturmak için stratejiler 

geliştirecek olan Uluışık, görevine Roma’da 
devam edecek.

PFIZER 
TÜRKİYE İNSAN 
KAYNAKLARI 
DİREKTÖRÜ SEDA 
TAMUR OĞRALI 
OLDU

13 yıldır Pfizer ailesinin bir parçası olan 
Seda Tamur Oğralı; üst düzey yönetici 
yerleştirme, kurumsal insan kaynakları, 
eğitim ve gelişim, kurumsal iletişim ve 
sağlık politikaları gibi çeşitli alanlarda 
hem ülke hem bölge görevlerinde 
profesyonel deneyim sahibi. Mayıs 2021 
itibarıyla Pfizer Türkiye İK Direktörlüğü 
görevine başlayacak olan Oğralı, daha önce 
Global Tedarik, Satış&Pazarlama Takımları 

ile Kurumsal Strateji&İş Geliştirme 
birimlerinden sorumlu olarak çalıştı.  
2015-2017 yılları arasında Kurumsal 
İletişim ve Sağlık Politikaları Müdürü 
olarak görev yaptıktan sonra ise İnsan 
Kaynakları Kıdemli Müdürü olarak 
Türkiye ve Kafkaslar ve Orta Asya’dan 
sorumlu oldu. Oğralı, Ocak 2020’den 

bu yana Doğu Avrupa Bölgesi Eğitim Liderliği 
görevini üstlenmekteydi.

SANTA 
FARMA SATIŞ 
DİREKTÖRLÜĞÜ 
GÖREVİNE 
GÜRBÜZ ERCENK 
GETİRİLDİ

23 yıldır Santa Farma bünyesinde 
çalışmlarını sürdüren Gürbüz Ercenk, 
1 Nisan 2021 tarihi itibarıyla Satış 
Direktörü görevine atandı. Gürbüz 
Ercenk, sırasıyla Abhazya Devlet 
Üniversitesi Abhaz Dili ve Edebiyatı 
Bölümü’nden, Anadolu Üniversitesi 
Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun 
oldu ve halen Bahçeşehir Üniversitesi İşletme 
Yüksek Lisans programına devam ediyor.

Çalışma hayatına 1997 yılında 
Erma İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.’de Dış 
Ticaret Sorumlusu olarak başlayan 
Ercenk, 1998 yılında sektöre adım 
attığı günden bugüne, Santa Farma 
İlaç Sanayi A.Ş.’de, sırasıyla Tıbbi Satış 
Mümessili, Bölge Tanıtım Müdürü, 
Bölge Satış ve İdare Müdürü, Satış 

Müdür Yardımcısı ve Satış Müdürü olarak görev 
aldı. 

SANTA FARMA 
MEDİKAL 
DİREKTÖRLÜK 
GÖREVİNE 
PINAR GÖKÇEN 
ATANDI

Yedi yıldır Santa Farma ailesinin bir 
üyesi olan Pınar Gökçen, 1 Nisan 
2021 tarihi itibarıyla Santa Farma 
Medikal Direktörlük pozisyonuna 
atandı.

2004 yılında İzmir Bornova 
Anadolu Lisesi ve sonrasında 2011 
yılında ise Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 
mezun olan Pınar Gökçen, 2011 

yılında Şanlıurfa’da başladığı 
hekimlik görevine, takip eden 
dört yıl içinde İstanbul’un farklı 
hastanelerinde görev alarak devam 
etti. Sektördeki kariyerine 2014 
yılında Santa Farma bünyesinde 
Medikal Müdür olarak başlayan 
Pınar Gökçen, 2016 yılında Ürün 
Müdürü, 2017 yılında ise Grup 
Medikal Müdürü olarak görev aldı. 
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