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Bu bayram siz de annesi ya da babası hayatta olmayan,
maddi olanakları yetersiz, yetenekli çocuklarımızın
eğitimine destek olun.

akın zamana kadar tüm dünyanın
tek ana gündemi, COVID-19
pandemisiydi. Zaman zaman
yeni varyantlar çıksa da alınan
tedbirler sayesinde artık pandemi ile
yaşamaya alıştık. Normalleşmeyle birlikte iş
dünyası ile toplumun gündemi de yeniden
ayrışmaya başladı. Pandemi dışında
enflasyon, ham madde tedariki, lojistik
maliyetler ve sürdürülebilirlik, iş dünyasının
ana gündemleri olsa da tüketicileri de
yakından etkiliyor. Çünkü tüm bunlar, günlük
hayatımıza “pahalılık” olarak yansıyor.
Enflasyon, ham madde maliyetleri ve
tedarik zincirindeki bozulmalar, pandeminin
etkisiyle oluşan ve zamanla normalleşecek
süreçler. Fakat “sürdürülebilirlik” bundan
sonra üreticiden tüketiciye kadar herkesin
hayatında olması gereken ana gündem olacak.
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından
“Paris Anlaşmasının Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” 7 Ekim
2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girdi. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’mızın ismi de Çevre, Şehircilik ve
İklim Değişikliği Bakanlığı olarak değişti.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB),
sürdürülebilir finans uygulamalarını uzun
vadeli bir politika olarak desteklemek
amacıyla “Yeşil Ekonomi ve İklim Değişikliği
Müdürlüğü” kurduğunu duyurdu.
Anlaşma, insan kaynaklı sera gazı
salımlarının neden olduğu küresel sıcaklık
artışını uzun vadede, sanayileşme öncesi
döneme kıyasla 2 santigrat derecenin altıyla
sınırlamayı hedeflemekte; bu konuda 1,5
santigrat dereceyi yakalamanın kritik eşik
olduğuna dikkat çekmektedir.
Ticaret Bakanlığımız da 16 Temmuz
günü açıkladığı “Yeşil Mutabakat Eylem
Planı” ile yeşil dönüşüm konusunda kararlı
olacaklarının mesajını verdi. AB, 2019 yılında
açıkladığı “Avrupa Yeşil Mutabakatı” ile
sadece toplulukta değil, ticari ilişki içinde
olduğu Türkiye dâhil tüm ülkelerde bir
dönüşümün fitilini ateşledi. Avrupa Birliği,
“Fit for 55” adını verdiği iklim değişikliğine
karşı yasa tasarılarını içeren geniş kapsamlı
bir paketi 14 Ekim 2021’de açıkladı. Altı
yıl aradan sonra Paris Anlaşması’na taraf
olmamız da hükümetin bu konudaki

kararlılığını gösteriyor.
Ayrıca 1-12 Kasım tarihleri arasında
yapılan 26. BM İklim Değişikliği Konferansı’nda
(COP26) ülkeler, iklim değişikliğine karşı
alınacak bir dizi önlemi içeren çeşitli
koalisyon, anlaşma ve taahhütlere imza
attılar. Ülkemiz de 2030’da Paris Anlaşması
hedefleri ile uyumlu hale gelmek için ülkelerin
2020’li yıllarda üzerinde çalışacağı enerji,
ulaştırma, çelik ve hidrojen olmak üzere dört
temel atılım kategorisi belirleyen “Atılım
Ajandası Üzerine Beyanına”, “Ormanlar ve
Arazi Kullanımı Üzerine Glasgow Liderler
Deklarasyonuna”, “Uluslararası Havacılık İklim
Hedefleri Deklarasyonuna” ve “Sıfır Emisyonlu
Araçlar Mutabakatına” taraf oldu. Görülüyor ki
tüm bu konularda müthiş bir dönüşüme şahit
oluyoruz.
Bu dönüşümün dinamosu ise
şüphesiz AR-GE ve inovasyon olacak.
Kimya sanayimiz başta olmak üzere ülke
sanayisinin son yıllardaki AR-GE yatırımları
hızlı bir büyüme içindeydi. Türkiye’de 1255
AR-GE Merkezi faaliyette ve bunun yarısından
fazlası kimya çatısı altındaki sektörlerde
bulunuyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun
(TÜİK) yayınladığı verilere göre; Gayrisafi yurt
içi Ar-Ge harcaması 2020 yılında, bir önceki
yıla göre 9 milyar 3 milyon lira artarak 54
milyar 957 milyon liraya yükseldi. Böylelikle
AR-GE harcamasının gayrisafi yurt içi hasıla
(GSYH) içindeki payı yüzde 1,09 oldu.
2021 Küresel İnovasyon Endeksi’nde de
Türkiye’nin büyük başarı yakaladığı görülüyor.
132 ülkenin değerlendirildiği endekste
Türkiye, tarihindeki en iyi sıralamaya
ulaşarak 41’inci sıraya yükseldi ve en büyük
sıçrama kaydeden ülkeler arasında ikinci
sırada yer aldı. Bu sıçrayışın itici gücünün
de sanayicilerimizin AR-GE yatırımlarının
olduğuna inanıyorum. Gelişimler gösteriyor
ki yeni dönemde sadece katma değerli ürün
yeterli olmayacak, “Dünyaya iyi gelecek”
teknolojiler ve ürünlerin kabul göreceği bir
döneme giriyoruz.
Güzel nokta ise Kimya sanayisi olarak,
başta yenilenebilir enerji olmak üzere iklim
ve çevre konusunu ilgilendiren her alana
temas eden yapımızla yeni döneme hazır
olmak açısından en güçlü sektörler arasında
yer alıyoruz.

Levent Kocagül
Kimya sanayisi olarak,
başta yenilenebilir
enerji olmak üzere
iklim ve çevre konusunu
ilgilendiren her alana
temas eden yapımızla
yeni döneme hazır
olmak açısından
en güçlü sektörler
arasında yer alıyoruz.
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KİPLAS’IN YENİ GENEL SEKRETERİ AV. ULAŞ YILDIZ OLDU
KİPLAS Genel Sekreterlik görevinde bayrağı Avukat Ulaş Yıldız devraldı. Avukat Saadet Ceylan’dan
görevi devralan, Yıldız 60 yılı aşkın geçmişiyle işveren sendikacılığının en köklü ve güçlü
aktörlerinden KİPLAS Genel Sekreterliği görevine getirilmekten onur duyduğunu ifade etti.

T

ürkiye kimya sektörünün öncü
ve köklü kuruluşu Türkiye Kimya
Petrol Lastik ve Plastik Sanayii
İşverenleri Sendikası (KİPLAS),
organizasyonunda görev değişikliği yapıldı.
KİPLAS Genel Sekreterliği’ne 2 Ağustos 2021
tarihi itibarıyla Av. Ulaş Yıldız atandı.
2019’da KİPLAS'ın Genel Sekreter
Yardımcılığı görevine getirilen Av. Ulaş Yıldız,
Genel Sekreterlik görevini 2 Ağustos’ta Av.
Saadet Ceylan’dan devraldı.
Av. Saadet Ceylan; böylesine köklü bir
kuruma hizmet vermiş olmaktan duyduğu
mutluluğu ifade ederek, KİPLAS’ın hem bir
yuva hem de bir okul olduğunu ve burada
görev almanın büyük bir gurur kaynağı
olduğunu söyledi. Ceylan, KİPLAS'ta önce
hukukçu sonrasında ise yönetici olarak
çalışmaya başladığını ve bu zaman zarfında
tanıma fırsatı bulduğu pek çok isimden
gerek hayata dair gerekse endüstri ilişkileri
konusunda önemli dersler aldığını ve
kariyerinin neredeyse tamamını KİPLAS’ta
geçirmekten duyduğu tarifsiz mutluluğu
ifade etti. Yıdız’a hayırlı olsun dileklerini
ileten Ceylan; Yıldız’ın, tecrübesi, kabiliyeti
ve bilgisiyle bu görevi layıkıyla yerine
getireceğinden hiç şüphesi olmadığını
belirterek, görevi gönül rahatlığıyla

6

devrettiğini söyledi. Ceylan sözlerini; “Av.
Ulaş Yıldız’ı üstlendiği bu önemli görev için
tebrik ediyor, başarılar diliyorum.’’ diyerek
noktaladı.
Görevi devralan Av. Ulaş Yıldız ise, Av.
Saadet Ceylan’a bugüne kadar gösterdiği
büyük destek ve özverili çalışmasından
ötürü teşekkür ederek, KİPLAS Genel
Sekreterliği’ne atanmasından büyük onur
duyduğunu belirtti. Yıldız; 60 yılı aşan
geçmişiyle işveren sendikacılığının en köklü
ve en güçlü aktörlerinden olan KİPLAS’ın
büyük bir camia olduğunu söyleyerek, çıtayı
daha da yükseğe taşımak için özveriyle
çalışacağını ifade etti. Gerek profesyonel
kadroları gerekse yönetim ekibiyle çalışma
hayatına damga vurmuş bir kurumda, Genel
Sekreterlik görevini Saadet Ceylan gibi
duayen bir isimden devralmış olmaktan
gurur duyduğunu söyleyen Yıldız, ekip olarak
kendilerine duyulan güvene layık olmak
için özveriyle çalışarak bu bayrak yarışını
heyecanla sürdüreceklerini ifade etti.
Av. Ulaş Yıldız’ın Genel Sekreterlik
görevine getirilmesinin ardından, Av. Saadet
Ceylan, KİPLAS’ta Yönetim Kurulu Danışmanı
olarak görev yapacak.
KİPLAS ailesi olarak Sayın Av. Ulaş
Yıldız’a hayırlı olsun diyor, Sayın Av. Saadet
Ceylan’a ise KİPLAS Genel Sekreterliğindeki
özverili çalışmalarından ötürü şükranlarımızı
sunuyoruz.
AV. SAADET CEYLAN’IN ÖZGEÇMİŞİ
Av. Saadet Ceylan, İstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi 1974-1978 dönemi
mezunudur. Ceylan, çalışma hayatına 1980
yılında Serbest Avukat olarak başlamış,
1988 yılından itibaren ise Türkiye Kimya
Petrol Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri
Sendikası’nda (KİPLAS), devam etmiştir.
KİPLAS’a Avukat olarak katılan Ceylan
bugüne kadar Toplu Sözleşme Uzmanlığı,
Hukuk Müşavirliği, Sosyal İlişkiler Servis
Şefliği, Genel Sekreter Yardımcılığı ve Genel
Sekreterlik görevlerinde bulunmuştur. 1
Ocak 2009 tarihinden bu yana KİPLAS’ta
Genel Sekreterlik görevini yürüten Ceylan, 2
Ağustos 2021 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu

Danışmanı olarak görev yapacak.
Marka Vekili unvanı bulunan Ceylan,
İstanbul Barosu Çalışma Hukuku Komisyonu
ve TİSK Mevzuat Komisyonu üyeliği
yapmıştır. Ayrıca Ceylan’ın iş hukuku
alanında çeşitli dergilerde yayımlanmış
makale ve yazıları da bulunmaktadır. Saadet
Ceylan, iki kız annesidir.
AV. ULAŞ YILDIZ’IN ÖZGEÇMİŞİ
İş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku
alanında 2001 yılından bu yana
çalışmalarına devam eden Ulaş Yıldız, Ankara
Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.
2004 yılından bu yana çeşitli kurum ve
kuruluşlarda danışmanlık yapan Yıldız,
avukatlık, toplu iş sözleşmesi uzmanlığı ve
müşavirlik görevlerinde bulundu.
Ulaş Yıldız, KİPLAS’a katılmadan
önce, 2007-2018 yılları arasında Türkiye
İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)
bünyesinde Müşavir Avukat olarak görev
yaptı. Ardından Hacı Ömer Sabancı Holding
A.Ş. bünyesinde Çalışma İlişkileri Müdürü
olarak görev yapan Yıldız’ın iş hukuku,
iş sağlığı ve güvenliği, çevre hukuku,
kamu ihale hukuku alanlarında ulusal ve
uluslararası dergilerde yayımlanmış çeşitli

yazı ve makaleleri bulunuyor.
2010 yılından bugüne kadar Uluslararası
Çalışma Teşkilatı’nın (ILO) her yıl düzenlediği
Uluslararası Çalışma Konferansı nezdinde
Türk işveren heyeti üyesi olan Yıldız,
Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE),
Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu
(BUSINESSEUROPE) bünyesindeki çeşitli
komite ve kurullarda Türk işverenlerini
temsil etti. Bu dönemde Türk işverenlerini
temsilen ILO Yönetim Kurulu ve Aplikasyon
Komitesi üyeliğini de yürütmüştür. Yıldız,
ayrıca G20 İstihdam Görev Gücü kapsamında
oluşturulan Güvenli İşyerleri Alt Çalışma
Grubu’na işveren kesimini (B20) temsilen
katıldı.
ILO bünyesinde Mayıs 2018’de
Kazakistan’a gönderilen üç kişilik Üst
Düzey Heyet ile ILO Aplikasyon Komitesi’ne
bağlı olarak kurulan Uluslararası Çalışma
Standartlarının Revizyonu Mekanizması
Üç Taraflı Çalışma Grubu’nda görev yapan
Yıldız, Japon Sınır Ötesi İnsan Kaynakları ve
İşbirliği Derneği’nin (HIDA/AOTS) 2018 ve
2021 yıllarında düzenlediği İşveren Kuruluşu
Yöneticilerine Yönelik Eğitim Programı’nı
başarıyla tamamlamıştır. Ulaş Yıldız evli ve
bir çocuk babasıdır.

KIMYA IHRACATI YILDIZLARI ARASINDA 17 KIPLAS ÜYESI
Ülke ekonomisine sağladığı büyük
katkılar ile Türkiye’nin en çok ihracat
yapan ikinci sektörü konumundaki kimya
sektörünün 2020 yılı ihracat yıldızları
belli oldu. İstanbul Kimyevi Maddeler
ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin
(İKMİB) her yıl düzenlediği “İKMİB
İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”, bu yıl
18 Haziran 2021 tarihinde hibrit olarak
gerçekleştirildi. İKMİB İhracatın Yıldızları
Ödül Töreni’nde KİPLAS üyesi 17 firma
çeşitli kategorilerde dereceye girerek
ödüle layık görüldü.
Pandemi sürecinde hayati önemi
bir kez daha anlaşılan kimya sektörü, 27
sektöre girdi sağlayarak ülke ekonomisi
için büyük bir katma değer oluşturdu.
2020 yılında dünya ekonomisi ve küresel
ticaret pandemi gölgesinde zorlu bir süreç
geçirirken, Türk kimya sektörü 18,3 milyar
dolarlık ihracat ile Türkiye’nin en fazla
ihracat gerçekleştiren ikinci sektörü oldu.
Bu yıl altıncısı düzenlenen 2020

İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'ne,
T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna
Turagay, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
Başkanı İsmail Gülle, İKMİB Yönetim
Kurulu Başkanı Adil Pelister ve ödül alan
firma temsilcileri katıldı. Ödül töreninde
kimyanın alt sektör ve ürün gruplarında
toplam 35 kategoride ilk beşe giren 175
firma ödül almaya hak kazandı.
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KİPLAS ÜYELERİ İHRACAT
ŞAMPİYONLARI ARASINDA

PODERA DİJİTAL OLGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ
WEBİNARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan “Türkiye’nin İlk 1000
İhracatçısı 2020” araştırmasının sonuçlarını açıklandı. Araştırma sonuçlarına
göre ilk 1000 ihracatçı arasında 13 KİPLAS üyesi kuruluş yer aldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin 28’inci
Olağan Genel Kurulu ile 2020 İhracatın
Şampiyonları Ödül Töreni, TİM’in ev
sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla İstanbul’da
gerçekleştirildi. Kurulda, TİM Türkiye’nin
İlk 1000 İhracatçısı 2020 Prestij Kitabı’nın
tanıtımını da gerçekleştirdi ve yapılan
araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

Kurulda konuşan TİM Başkanı İsmail
Gülle; “80’li yıllarda, yıllık ihracatımız 3
milyar dolarken; bugün bu rakamı sadece
iki günde gerçekleştiriyoruz. 90’lı yıllarda,
yıllık ihracatımız 15 milyar dolarken;
bugün bu rakama bir ayda ulaşıyoruz.
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, büyük
bir cesaret ve vizyonla gerçekleştirilen
sanayi ve yatırım hamleleri, ihracatımızı,
2000’li yıllarda 100 milyar dolara; 2010’lu
yıllarda 150 milyar dolara taşıdı. 2019’da
180 milyar dolarla kırdığımız Cumhuriyet
tarihi rekorunu küresel salgına rağmen
2021’de 211 milyar dolara, 2026’da
300 milyar dolara emin adımlarla
çıkaracağız. İhracat, dünya arenasındaki
gururumuzdur. Türkiye bugün artık
üretim ve ihracatta yapısal bir değişimin,

güçlü bir şahlanışın eşiğinde.” şeklinde
konuştu.
Türkiye’de 2020 yılında en fazla
ihracat yapan ilk 10 firmaya ödülleri,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından takdim edildi. Geçen yıl en
fazla ihracat gerçekleştirerek ödül alan
ilk 10 şirket sırasıyla; Ford Otomotiv
Sanayi, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye,
Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları,
Vestel Ticaret, Kibar Dış Ticaret, Arçelik,
TGS Dış Ticaret, Tofaş Türk Otomobil
Fabrikaları, Türkiye Petrol Rafinerileri
ve Mercedes-Benz Türk oldu. Törende
ayrıca 28 sektörün en fazla ihracat yapan
şampiyonlarının ödülleri de bakanlar
ve TİM Başkanı İsmail Gülle tarafından
takdim edildi.

“Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı 2020” Listesine Giren KİPLAS Üyeleri
KURULUŞ
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2020 GENEL
SIRALAMASI

2020 SEKTÖREL
SIRALAMASI

1.

TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

(9)

(1)

2.

HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR İSTİHSAL ENDÜSTRİSİ A.Ş.

(11)

(1)

3.

STAR RAFİNERİ ANONİM ŞİRKETİ

(16)

(2)

4.

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

(36)

(6)

5.

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.

(71)

(14)

6.

PETLAS LASTİK SAN. TİC. A.Ş.

(73)

(15)

7.

AKDENİZ CHEMSON KİMYASAL ÜRÜNLER PAZARLAMA
İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

(166)

(10)

8.

RAVAGO PETROKİMYA SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş.

(172)

(11)

9.

TOROS TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

(193)

(16)

10.

JOTUN BOYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

(333)

(58)

11.

BASF TURK KIMYA SANAYI VE TICARET LTD. ŞTİ.

(437)

(42)

12.

TRISTONE FLOWTECH İSTANBUL OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

(706)

(93)

13.

AYGAZ A.Ş.

(836)

(112)
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VİBRACOUSTİC ÇERKEZKÖY OTO PARÇALARI DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

(967)

(109)
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POLİN DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

(977)

(1)

KİPLAS ve TTGV markası olan Podera işbirliğiyle ‘’Dijital Olgunluk
Değerlendirmesi Webinarı’’ gerçekleştirildi.
KİPLAS üyelerinin dijital dönüşüm
faaliyetlerine katkı sunmak amacıyla
başlatılan çalışmalar kapsamında
düzenlenen webinarların ikincisi,
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)
İktisadi İşletmesi markası olan Podera
uzmanlarının katılımıyla 11 Kasım 2021
tarihinde gerçekleştirildi.
KİPLAS Genel Sekreteri Av. Ulaş
Yıldız’ın açılış konuşması ile başlayan
webinarda, TTGV Pazarlama ve İş
Geliştirme Direktörü Rıfat Çetin ile Dijital
İletişim ve İş Geliştirme Danışmanı Tolga
Özek, dijitalleşme, inovasyon odağında
sürdürülebilir rekabet ihtiyaçları için
kurgulanan Podera servisleri hakkında
katılımcıları bilgilendirdi. Rıfat Çetin,
Dijital Olgunluk Analizi, İş Deneyi
Tasarlama, Dijital Elçilerin Belirlenmesi
gibi farklı amaçları olan DijiElçi, DijiSaha,
DijiDanışman, CircleBiz, ExpeBiz,
DijiReka, İnoReka ve EkoReka adlı Podera

hizmetlerine ilişkin detayların yer aldığı
bir sunum yaptı. İzleyicilerden gelen
soruların yanıtlanmasının ardından
webinar sona erdi.

MEXT DİJİTAL OLGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ
WEBİNARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
KİPLAS ve MEXT işbirliğiyle
gerçekleştirilen 'Dijital Olgunluk
Değerlendirmesi Webinarı', KİPLAS
ev sahipliğinde ve MESS Teknoloji
Merkezi’nin (MEXT) katılımıyla 21 Ekim
2021 tarihinde yapıldı.
KİPLAS Genel Sekreteri Av. Ulaş
Yıldız’ın açılış konuşması ile başlayan
webinarda, MEXT Dijital Dönüşüm
Lideri Ömer Cinpir ve İleri Üretim
Teknolojileri Direktörü Semih Özkan,
global ölçekte en etkili dijital olgunluk
değerlendirme programlarından biri
olan Smart Industry Readiness Index
(SIRI) ve uygulamaları hakkında
katılımcıları bilgilendirdi. İzleyicilerden
gelen soruların yanıtlanmasının
ardından webinar sona erdi.
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BİZDEN HABERLER

İSO İLK BİNDE 23 KİPLAS ÜYESİ FİRMA YER ALDI

İ

stanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından
açıklanan “Türkiye’nin İlk ve İkinci
500 Büyük Sanayi Kuruluşu”
araştırmasının 2020 yılı sonuçlarına
göre ilk 500’de 18 KİPLAS üyesi, ikinci
500’de ise beş KİPLAS üyesi kuruluş yer
aldı. Böylelikle Türkiye’nin Bin Büyük
Sanayi Kuruluşu Listesi’nde toplamda 23
KİPLAS üyesi firma yer almış oldu.

İSO İLK 500

LİSTEDEKİ YERİ

1.

TÜPRAŞ -Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.

(1)

2.

Star Rafineri A.Ş.

(6)

3.

Petkim Petrokimya Holding A.Ş.

(23)

4.

Aygaz A.Ş.

(27)

5.

Toros Tarım San. ve Tic. A.Ş.

(57)

6.

Petlas Lastik San. ve Tic. A.Ş.

(82)

7.

Goodyear Lastikleri T.A.Ş.

(110)

8.

Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş.

(115)

9.

Ravago Petrokimya Üretim A.Ş.

(123)

10.

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

(188)

11.

Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayii A.Ş.

(191)

12.

Sumitomo Rubber Ako Lastik San. ve Tic. A.Ş.

(203)

13.

Gübre Fabrikaları T.A.Ş.

(209)

14.

Koruma Klor Alkali San. ve Tic. A.Ş.

(251)

15.

Jotun Boya San. ve Tic. A.Ş.

(254)

16.

Akdeniz Chemson Kimya San. ve Tic. A.Ş.

(267)

17.

Polisan Kansai Boya San. ve Tic. A.Ş.

(351)

18.

Santa Farma İlaç Sanayii A.Ş.

(438)

İSO İKİNCİ 500
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LİSTEDEKİ YERİ

1.

Toyo Matbaa Mürekkepleri San. ve Tic. A.Ş.

(192)

2.

İ. E. Ulagay İlaç Sanayii T.A.Ş.

(195)

3.

Elba Bant San. ve Tic. A.Ş.

(279)

4.

Polisan Kimya Sanayii A.Ş.

(307)

5.

Alfa Kimya A.Ş.

(479)

İLK 500’DE 18 KİPLAS ÜYESİ YER ALDI
Kimya sektöründen çok sayıda firmanın
bulunduğu ilk 500’de KİPLAS üyesi 18
firma yer aldı. Sanayi sektörünün en
değerli verilerini oluşturan İSO 500 2020
yılı araştırmasında KİPLAS üyesi altı firma
ise ilk 100’de yer almayı başardı.

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 altı ay içinde
Nisan 2021’de yedi, Mayıs 2021’de üç,
Haziran 2021’de 10, Temmuz 2021’de beş,
Ağustos 2021’de dokuz, Eylül 2021'de
yedi ve Ekim 2021'de yedi olmak üzere
toplam 48 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 hâlinde GEBKİM Bölge
Müdürlüğü’ne sundu. KİPLAS’ın GEBKİM’de
faaliyet gösteren firmalara yaptığı
denetimler yıl boyunca devam edecek.

BU DÖNEMDE BAĞITLANAN TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ

KİPLAS’IN KİMYA
SEKTÖRÜNDE
FAALİYET GÖSTEREN
VE TÜRKİYE’NİN
BİN BÜYÜK SANAYİ
KURULUŞU 2020
LİSTESİNE GİREN
ÜYELERİ

KİPLAS, 2021 yılında da yoğun geçen
bir Toplu İş Sözleşmesi (TİS) dönemi
geçirdi. KİPLAS Genel Sekreteri Av. Z.
Ulaş Yıldız, Yönetim Kurulu Danışmanı
Av. Saadet Ceylan, 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 11 toplu iş sözleşmesi
bağıtlandı.
2021’İN İKİNCİ ÇEYREĞİNDE 6 TOPLU İŞ
SÖZLEŞMESİ BAĞITLANDI
Yılbaşı yürürlük tarihli Colgate Palmolive
Temizlik Ürünleri San. ve Tic. A.Ş., Ravago
Petrokimya Üretim A.Ş. ile Toros Tarım
Sanayi ve Ticaret A.Ş. işyerlerine ait
sözleşmeler mayıs ayında, Türk Henkel
Kimya San. ve Tic. A.Ş., Rohm and Haas
Kimyasal Ürün. Ürt. Dağ. ile Tic. A.Ş.
ile Rohm and Haas Kimya San. Ltd. Şti.
işyerlerine ait sözleşmeler ise haziran
ayında bağıtlandı.
2021’IN ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE 5 TOPLU İŞ
SÖZLEŞMESİ BAĞITLANDI
Yılbaşı yürürlük tarihli Paccor Turkey

Ambalaj San. A.Ş. ile NEDEX Kimya San.
ve Tic. A.Ş. işyerlerine ait sözleşmeler
temmuz ayında, Veritas Otomotiv
San. Ltd. Şti. ile A Raymond Bağlantı
Elemanları San. ve Tic. Ltd. Şti. işyerlerine
ait sözleşmeler ağustos ayında, Fater
Temizlik Ürünleri Ltd. Şti. işyerine ait
sözleşme ise eylül ayında bağıtlandı.
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ADVERTORIAL

BİYOLOJİK TABANLI LASTİK YAĞLARI
YEPYENİ AVANTAJLAR SUNUYOR

N

ynas’ın ilk biyolojik tabanlı
lastik yağı, lastik üreticilerine
performans avantajlarını
koruyarak sürdürülebilirlik
hedeflerine ulaşma fırsatı tanıyor.
PERFORMANS ve sürdürülebilirliğin
birlikte elde edilebileceğinin kanıtı
olan Nynas’ın biyolojik tabanlı lastik
yağı NYTEX® BIO 6200, yoğun AR-GE
çalışmalarının işe yaradığını gösteriyor.
Nynas araştırmacıları tarafından
geliştirilen, bir kısmı yenilenebilir
ham maddelerden yapılan yeni
lastik yağının amacı, temelde lastik
üreticilerinin performanstan ödün
vermeden yenilenebilir ham madde
konusunda sürdürülebilirlik hedeflerini
karşılamalarına yardımcı olmaktır.
Ancak yapılan testler sırasında,
biyolojik tabanlı lastik yağının
performans avantajları da sunduğu
görülmüştür.
NYNAS NAPHTHENICS Lastik
ve Kauçuk Yağları Kıdemli Teknik
Danışmanı Dr. Kamyar Alavi, “Biyolojik
tabanlı lastik yağının geliştirilmesi
sırasında yapılan testler, yalnızca tüm
lastik ürünlerimizde aradığımız yüksek
gereksinimleri karşılamakla kalmadı,
bazı performans alanlarında daha da
ileriye gitti.” diyor.
Pazardaki diğer lastik yağları (hem
Nynas’ın kendi ürün portföyü hem de diğer

SÜRDÜRÜLEBILIR VE ÜSTÜN
NYTEX BIO 6200, yenilenebilir ham maddelerden
yapılmaktadır. Nynas’ın AR-GE uzmanları, yeni biyolojik
tabanlı lastik yağlarının, geleneksel lastik yağlarıyla
aynı teknik performansı sağladığından emin olmak
için biyolojik yağın performansını birkaç geleneksel
lastik yağının performansı ile kıyasladı. Biyolojik yağ
beklentilerin üzerine çıkarak belirli performans alanlarında
kayda değer avantajlar sağladığını gösterdi. Çalışmamızda
da görüldüğü gibi daha kısa kür süresi, üretim süresini
azaltıp potansiyel olarak üretim kapasitesini artıracaktır.
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tedarikçilerin ürünleri) ile kıyaslandığında
yeni biyolojik tabanlı lastik yağı çok yüksek
bir performans sunar. Vulkanizasyon
hızında iyileşmelerin yanı sıra daha iyi
dinamik-nitelik dengesi görülmüştür.
Dinamik-nitelik dengesi, lastik
endüstrisi için özellikle önemlidir. Çünkü
dinamik özellikler çekiş gücü ve yakıt
ekonomisi gibi önemli alanlarda lastiğin
performansını öngörmek için kullanılır.
“LASTİK endüstrisi daha
sürdürülebilir olmaya çalışırken birçok
üretici yenilenebilir kaynaklardan elde
edilen ham maddelere dönüyor. NYTEX
BIO 6200 gibi çözümlerin geliştirilmesi,
hem müşterilerimizin küresel bir
tedarikçi olarak Nynas’tan beklediği
yüksek kaliteyi almasını sağlıyor hem
de sürdürülebilir eğilimi desteklemeye
gösterdiğimiz bağlılığı gösteriyor.” diyor
Dr. Alavi.
Lastik endüstrisinin geleneksel
lastik ve kauçuk yağlarından beklediği
teknik performansı karşılamak için
özel olarak geliştirilen NYTEX BIO 6200,
lastik kauçuk formülasyonlarına ilişkin
tüm gereksinimleri ve beklentileri
karşılıyor. Nynas’ın yenilenebilir ham
madde içeren ilk lastik yağı olan
NYTEX BIO 6200, müşteriler ve son
kullanıcılar için sürdürülebilir değer
oluşturarak şirketin ürün portföyünü
genişletiyor.

NYTEX® BIO 6200
Yağı bir adım ileriye taşıyoruz!

Mineral olmayan yağ bazlı ürünlere yönelik pazar talebi artmaya devam
ederken Nynas, yenilenebilir ham madde kullanarak ürettiği, şirketin ilk lastik
ve kauçuk proses yağı olan NYTEX® BIO 6200’ü piyasaya sürüyor. Bu yeni
ürün, müşterilerin önemli teknik özelliklerden taviz vermeden sürdürülebilirlik
hedeflerine ulaşmasını sağlayacak. Daha fazla bilgi için web sitemizi ziyaret
edin veya yerel Nynas satış ofisinizle iletişime geçin.
www.nynas.com > tyre & rubber oils

İSG

KİPLAS III. İSG İYİ UYGULAMA
ÖDÜLLERİ YARIŞMASI SONUÇLANDI
KİPLAS tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen “İş Sağlığı
ve Güvenliği İyi Uygulama Ödülleri” yarışması sonuçlandı.
Dashboard” uygulaması ile PETKİM kazandı.
İSG İyi Uygulama Ödülleri’nde ikinciliğe
“POST Center” uygulaması ile BASF Türk
Kimya Dilovası Fabrikası, üçüncülüğe ise
“Risklerin Farkındayım” uygulaması ile
Polisan Kimya layık görüldü.
BASF DİLOVASI VE POLİSAN’A ÖDÜLLERİ
TAKDİM EDİLDİ
“KİPLAS İş Sağlığı ve Güvenliği İyi Uygulama
Ödülleri” yarışmasında dereceye giren BASF
Türk Kimya Dilovası Fabrikası ile Polisan
Kimya’ya ödülleri verildi.
İKİNCİLİK ÖDÜLÜ BASF DİLOVASI
FABRİKASINA VERİLDİ
Yarışma kapsamında “POST Center”
uygulaması ile ikincilik ödülünü alan BASF
Türk Kimya Dilovası Fabrikasına ödül
programı kapsamında gerçekleştirilen
ziyarette, BASF Türk Kimya’dan Dilovası
Fabrika Müdürü İlker Can, İSG Uzmanı
Sinan Yolcu ve İnsan Kaynakları Sorumlusu
İbrahim Kanyılmaz bulunurken KİPLAS’tan
Genel Sekreter Av. Ulaş Yıldız ile Teknik
İşler ve Eğitim Birimi Sorumlusu Seçil Utku
Şahintürk yer aldı.

K

İPLAS üyesi işyerlerinde iş sağlığı
ve güvenliği alanındaki farkındalığı
artırmak ve iyi uygulamaların
desteklenmesi amacıyla bu yıl
üçüncüsü düzenlenen “KİPLAS İş Sağlığı
ve Güvenliği İyi Uygulama Ödülleri”
yarışmasının 2021 yılı sonuçları açıklandı.
Jüri üyelerinin yaptığı değerlendirme
sonucunda bu yılki yarışmanın birinciliğini
“COVID-19 Workforce Management
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POLİSAN KİMYA ‘’RİSKLERİN FARKINDAYIM’’
UYGULAMASI İLE 3. OLDU
“KİPLAS İş Sağlığı ve Güvenliği İyi Uygulama
Ödülleri” yarışmasında uygulaması ile
üçüncülüğe layık görülen Polisan Kimya’ya
gerçekleştirilen ziyarette ise, Polisan
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emin
Bitlis, Polisan Holding CEO’su Mehmet
Hacıkamiloğlu, Polisan Kimya Genel Müdürü
Selçuk Denizligil, Operasyon Direktörü Fatih
Tasmakıran, SEÇ Müdürü Emre Başkal, Çevre
Uzmanı Görkem Şayhan, Çevre ve TMGD
Yöneticisi Cansu Göçer ve SEÇ Koordinasyon
Uzmanı Ece Yıldız bulunurken KİPLAS’tan
Genel Sekreter Av. Ulaş Yıldız, Yönetim
Kurulu Danışmanı Av. Saadet Ceylan ile
Teknik İşler ve Eğitim Birimi Sorumlusu Seçil
Utku Şahintürk yer aldı.

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG
COVID-19 WORKFORCE MANAGEMENT DASHBOARD UYGULAMASI

T

üm dünyayı etkisi altına alan
COVID-19 pandemisine karşı
şirketimiz bünyesinde alınan
birçok önlem, geliştirme ve yeni
uygulamalarla sürece uyumlanmaya gayret
ediyoruz. Bu kapsamda 7/24 operasyonu
devam eden saha organizasyonumuzda
çalışanların sağlığının korunması ve
operasyonun devamlılığının sağlanması
çok önemli. Sahadaki kritik personel ve
ekiplerin etkilenme durumunun tespit
edilip, gerekli önlemlerin alınmasının yanı
sıra, COVID-19 vakalarının takip ve analiz
edilebilmesi ihtiyacı üzerine dijital ortamda,
ilgili tüm yöneticilerin takip edebileceği bir
altyapı oluşturduk. Oluşturduğumuz veri
tabanıyla; işyeri hekimliği, bilgi teknolojileri,
kurumsal uygulamalar ve insan kaynakları
gibi farklı fonksiyonların işbirliği ile
COVID-19 vakalarının takip ve analizinin
yapılabildiği; web ve mobil platformlarda
anlık görüntüleme ve raporlama yapılabilen
altyapı ve sistem geliştirdik.
Öncelikle çalışanlarımızın sağlık
durumlarının takibine paralel olarak,
COVID-19 vakalarının kritik personel ve
ekiplerde yayılımını izleyerek vardiya
döngüsünün tamamlanamama riskinin
ortadan kaldırılması, sahada oluşabilecek
personel eksikliğinin tespit edilmesi,
bu sayede işletme ve operasyonunun
devamlılığının sağlanması asıl hedefimizdi.
Bununla birlikte hedeflerimiz arasında;
çalışan eksikliği nedeni ile fazla mesaiye
bağlı fiziksel ve zihinsel yorgunluk ve uzun
dönemli fazla çalışmalarda bağışıklık
sisteminin etkilenmesinin önüne geçilmesi,
kritik personellerin izolasyon durumunda
operasyonun tehlikeye girmeden
yedeklemenin sağlanması, izolasyondaki
çalışanlarımızın sağlık durumlarının
yakından takip edilmesi ve alt yüklenici
firmaların vaka durumlarını takip ederek,
sahada oluşabilecek risklerin minimize
edilmesi bulunuyor.
PROJEMİZİN ÇIKTILARI:
➧ Operasyonun devamlılığında kritik
olarak tanımlanan rollerin özellikle saha
operasyonları için vaka sayıları gerçek
zamanlı olarak takip edildi.
➧ Departman, birim, bölüm, alt bölüm,

fabrika, beyaz yaka/mavi yaka ve hatta
kritik rol filtreleri ile vaka sayı ve yüzdeleri
ile gelişmeler günlük takip edildi ve yeni
çalışma planları oluşturuldu.
➧ İşyerimizdeki vaka sayılarının günlük ve
haftalık analizleri yapıldı. Bu analizler de
ileriye dönük önlemler alarak iş planları
oluşturmamıza yardımcı oldu.
➧ Dashboard kullanılarak vakalarda
yoğunlaşma gözlenen ekipler için ek
önlemler alınabildi.
➧ Kırılımlı vaka analizi sayesinde hangi
ekiplerin yedekleme ihtiyacı olabileceği
belirlenip aksiyonlar alınabildi.
➧ Dashboard data ve analizleri ile olası duruş
senaryoları çalışılabildi.
“KİPLAS, İSG UYGULAMALARINA YÖNELİK
BİLİNCİN GELİŞMESİNE KATKI SUNUYOR”
SOCAR Türkiye olarak, “KİPLAS 3. İSG İyi
Uygulama Ödülleri Programı”nın başvuru
adımlarından sonuçlar açıklanana
kadar heyecanla beklediğimiz bir süreç
olduğunu söyleyebiliriz. Bu ve benzeri
programların İSG uygulamalarının ve
bilincinin gelişmesine katkı sağlayacağını
düşünüyoruz.
Dashboard analizleri ve dataları
operasyonun olası duruşları için önlemler
alınmasını sağlarken diğer yandan çalışan
sağlığının korunup, takip edilmesi konusunda
önemli katkılar sağladı. Aşı programlarının
başlaması ile dashboard çalışmalarında da
ilgili verileri ekledik. Böylece çalışanlarımızın
sağlığının korunmasına büyük katkı
sağlayacak aşılanma sürecinin günlük olarak
ekiplerimizdeki ve bölümlerdeki yüzdelerini
de takip edebilir durumdayız. Dashboard ve
kullanılan sistem şirketimiz bünyesinde farklı
İSG ve sağlık konularının dijitalleşmesine çok
büyük katkı sağladı.

Oluşturduğumuz veri
tabanıyla; işyeri hekimliği,
bilgi teknolojileri,
kurumsal uygulamalar ve
insan kaynakları gibi farklı
fonksiyonların işbirliği ile
COVID-19 vakalarının takip
ve analizinin yapılabildiği,
bir sistem geliştirdik.
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İSG
BASF
POST CENTER UYGULAMASI
“Güvenlik Kültürü”nü daha da artırmak
ve BASF dünyası arasında en güvenli
işyerlerinden birini yaratmak temel
hedefimiz oldu.

Ş

Eğitim merkezimiz,
BASF’nin güvenlik
şampiyonları inisiyatifinin
“gözlemle, konuş, katıl
ve örnek ol” gibi tüm
faktörlerini kapsamakta
olup; bu eğitim merkezinde
düzenlenen interaktif
eğitimler de davranışsal
güvenlik kültürünün
oluşturulmasında büyük
katkı sağladı.
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irketimiz BASFTÜRK Kimya,
sadece çalışanlarının değil
tüm ziyaretçi, tedarikçi ve alt
işverenlerin iş kazalarından
ve meslek hastalıklarından
korunduğu, güvenli bir çalışma ortamı
yaratmayı kendisine hedef edinmiş
bir kurum. BASFTÜRK Kimya Dilovası
Fabrikası’nda kurulan “Uygulamalı
İSG Eğitim Merkezi/POST (Practical
Occupational Safety Training)”, fabrika
genelinde gerçekleştirilen periyodik iş
güvenliği eğitimlerinin etkinliğini artırmak
ve çalışanların yeteneklerinin geliştirilmesi,
yeni koşullara uyum sağlaması, sağlık ve
güvenlik konularında bilinçlendirilerek
çalışan memnuniyetinin sağlanması
amacıyla tasarlandı.
Bu proje ile çalışanlarımızın iş güvenliği
konularına yönelik farkındalıklarının
artırılması, teorik olarak aldıkları eğitimlerin
daha da pekiştirilmesi ve uygulamalı olarak
gerçekleştirilmesi ile sıfır iş kazası, Kayıp
Gün’lü İşkazası (LTI) ve Ramak Kala Olayı
gibi emniyetsiz durumların önlenmesi
hedeflendi. Kurulan eğitim merkezinden
BASF çalışanlarının yanı sıra yüklenici firma
çalışanları da faydalanabiliyor.
Eğitim merkezinin faaliyete geçirilmesi
ile fabrika genelinde Güvenlik Şampiyonları
olarak yüksek farkındalık (iyi eğitilmiş),
daha sorumlu (daha gözlemci) ve kendine
güvenen liderler oluşturmak ve buna
paralel olarak; yüksek motivasyonlu
çalışanlarla BASF Dilovası Fabrikası’ndaki

UYGULAMALI EĞITIM MERKEZININ
BÖLÜMLERI:
➧ Yüksekte çalışma&Rescue Equipments
(Kurtarma ekipmanları)
➧ Kapalı alan parkuru&Rescue Equipments
(Kurtarma ekipmanları)
➧ Çalışma-İş İzinleri Eğitim Odası
➧ Online Eğitim Odası (Yasal olarak verilen
16 saatlik eğitimler)
➧ Yangın Ekipmanları&HAZMAT Köşesi
➧ Digital Lock-Out/Tag-Out System (LOTO)
➧ Atık yönetimi köşesi
➧ KKD İstasyonu ve Kas-İskelet sistemi
ergonomisi alanı
“EĞİTİMLERİMİZ, DAVRANIŞSAL GÜVENLİK
KÜLTÜRÜ OLUŞMASINI SAĞLIYOR”
Eğitim ve etkinlikler kapsamında
çalışanların güvenli çalışmaları ve pratikteki
becerileri arttı. Planlanan keyifli ve akılda
kalıcı eğitimlere çalışanlar büyük bir ilgi
gösterdi. Uygulamalı İSG eğitim merkezimiz,
BASF’nin güvenlik şampiyonları
inisiyatifinin “gözlemle, konuş, katıl ve
örnek ol” gibi tüm faktörlerini kapsamakta
olup; bu eğitim merkezinde düzenlenen
interaktif eğitimler de davranışsal güvenlik
kültürünün oluşturulmasında büyük katkı
sağladı.
İş sağlığı ve güvenliği, doğrudan çalışan
bireylerin yaşam hakkına etki eden bir konu
olması sebebiyle fazlasıyla önem taşıyor.
Bu sebeple işyerlerinde yaşanan iş sağlığı
ve güvenliği sorunları, sadece kazanın
yaşandığı işyerindeki çalışanları değil, ülke
genelindeki tüm çalışanları ilgilendiriyor.
Ülkemizde, sektörel anlamda iş sağlığı ve
güvenliği anlamında iyi uygulamaların
paylaşılması için KİPLAS’ın İSG İyi
Uygulama Ödülleri yarışması; işletmeler
arasındaki köprünün kurulmasını sağlamak,
sektörlere özel iyi uygulama örneklerinin
ve İSG alanında dikkat edilecek hususların
yaygınlaştırılması için öncü rol üstleniyor.
Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen İSG İyi
Uygulama yarışması organizasyonundan
dolayı KİPLAS’a teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Ç

POLİSAN KİMYA
RİSKLERİN FARKINDAYIM UYGULAMASI

alışanların güvensiz
davranışlarından dolayı
tekrarlanan risklerin
yönetiminde eğitimin yeteri
kadar etkili olmadığını
gördük. Bu güvensiz davranışları bizim
gözümüzden görmelerini sağlayarak
olumlu davranışlara çevirebileceğimizi
ve aynı zamanda Safety konuşmaların
yanında karar sürecine de çalışanların
etkin katılım sağlaması ile daha interaktif
bir sürecin yürüyeceğini düşünmemiz
sebebiyle bu uygulamaya gerek duyduk.
Spesifik bir risk üzerine odaklanılarak
mavi yaka ve lider katılımcılarla birlikte
hem onların görüşlerini alarak sürecin
içerisine dâhil etmek hem de tekrarlanan
risklere onların çözüm sunmalarını
sağlayarak, interaktif bir yapı oluşturmayı
düşündük. Bu bağlamda güvensiz
davranış ve durumların çözümü için
sadece eğitmek değil, sürece onları da
katarak etkin bir yol olacağı kanısına
vardık.
Uygulamayı uzun süredir devam
ettiriyoruz ve çalışanlar arasında risk
farkındalığı artışını bildirimlerinden
gözlemliyoruz. Bu bağlamda olası
kazaların önüne geçmek için çalışanların
“Risklerin Farkındayım” mottosunu
içselleştirmelerini önemsiyoruz.
Uygulamamızdaki en önemli hedef
olası iş kazalarına karşı çalışanlarla
birlikte proaktif yaklaşımlar sağlayarak,
kazaların önüne geçmek ve çalışanların
çalışma ortamına ait risk farkındalıklarını
artırmak. Hedeflerimiz arasında ayrıca;
güvensiz durum ve davranış bildirim
sayılarını artırmak, çalışanların iş
güvenliği süreçlerine katkısını artırmak,
departmanlar arasında İSG sohbetlerinde
artış sağlamak, beyaz yaka çalışanların
İSG süreçlerindeki görünür liderliğinde
artış sağlamak ve iş güvenliği konuları
ile sorunlarını yönetime bildirme
önceliklendirmelerinde artış sağlamak
bulunuyor.
Kimya Sanayisinde birçok firma İSG
ile ilgili iyi uygulamalar gerçekleştiriyor.
Bu uygulamaları diğer sanayi şirketleri
ile paylaşarak, firmaların İSG kültürüne
katkı sağlamak için aracı olan KİPLAS’ın

en az iyi uygulama kadar önemli bir
rol üstlendiğini düşünüyoruz. Bu
bağlamda da İSG kültürünün yayılmasına
katkısı olan bütün KİPLAS yönetimine
teşekkürlerimizi sunuyoruz.
"UYGULAMAMIZ İLE ÇALIŞANLARIN RİSK
FARKINDALIĞI ARTIRILDI"
Geri bildirimde açık ve şeffaf bir iletişimin
kurulduğu “Risklerin Farkındayım
Uygulaması” ile tekrarlanan risklere,
çalışanın iş güvenliği profesyoneli
gözünden bakması sağlandığı gibi
proaktif yaklaşımla, güvensiz durum,
davranış ve olası iş kazalarının da önüne
geçildi. Uygulama, çalışanlar arasında
iş güvenliği motivasyonu artırdı ve iş
güvenliği süreçlerine katkı sağlayan
personellerin süreçleri içselleştirmesini
sağladı.
Çevresel faktörlerle ilgili
gerçekleştirilen saha turlarında çalışana
çevre duyarlılığı etkisi sağladı. Özellikle
“Risklerin Farkındayım” gezisinde
katılımcılar güvenlik kuralları ile
düzenlemelerine uyum sağlayarak
diğer çalışanlara örnek teşkil etti ve
katılımcıların zafiyet gösterdiği İSG
konuları tespit edilerek, gelişim yönleri
belirlendi. “Risklerin Farkındayım”
katılımcıları, yapmış oldukları işlerdeki
potansiyel tehlikeleri daha etkin anladı
ve uygunsuzlukları gerekli şekilde
değerlendirdi.

Uygulamamızdaki en
önemli hedef olası
iş kazalarına karşı
çalışanlarla birlikte
proaktif yaklaşımlar
sağlayarak, kazaların
önüne geçmek ve
çalışanların çalışma
ortamına ait risk
farkındalıklarını artırmak.
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TÜRKİYE’NİN AR-GE YILDIZLARI
Turkishtime tarafından bu yıl sekizincisi gerçekleştirilen “AR-GE 250, Türkiye’nin En Çok
AR-GE Harcaması Yapan Şirketleri” araştırmasının sonuçları belli oldu. Bugüne kadar
binlerce firmanın dâhil olduğu araştırma bu yıl, 2019 yılına nazaran AR-GE’de daha güçlü bir
performans ortaya koydu. 2020 yılında Türkiye’nin en çok AR-GE harcaması yapan şirketlerinin
incelendiği rapor ışığında, KİPLAS Üyeleri ile AR-GE konusunu ele aldık.

E

konomi ve iş dünyasının
önemli portallarından biri olma
özelliğine sahip Turkishtime,
sekiz yıldır aralıksız sürdürdüğü
Türkiye AR-GE Araştırması” ile Türkiye’nin
katma değer yolculuğunda nereye
vardığını gösteren “AR-GE 250, Türkiye’nin
En Çok AR-GE Harcaması Yapan Şirketleri”
araştırmasını 23 Haziran 2021 tarihinde
yayımladı. Rapor geçen yıl olduğu
gibi bu yıl da; T.C. Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı’ndan onaylı AR-GE merkezine
sahip firmaların AR-GE 250 araştırması
kapsamında yaptıkları bildirimler ile
Türkiye ihracat sıralamasındaki ilk
500 firma tarafından verilen bilgiler ve
Borsa İstanbul şirketlerinin Kamuyu
Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptıkları
açıklamalardan hareket ederek
oluşturuldu. Araştırmanın datalarını
oluşturan parametreler ise; firmaların
2020 yılına dair AR-GE harcaması, 2021
yılı için planlanan AR-GE harcaması, 2020
yılı AR-GE desteklerinden faydalanma
oranı, AR-GE personel sayısı, 2020 yılında
AR-GE merkezinde alınan; patent sayısı,
faydalı model sayısı, tasarım tescil sayısı
ve marka sayısı oldu.
Turkistime’ın 2013 yılından bu yana
düzenli olarak hazırladığı araştırma,
Türkiye’de son yıllarda ciddi adımların
atıldığı AR-GE çalışmaları üzerine
yoğunlaşıyor. Bugüne kadar binlerce
firmanın dâhil olduğu araştırma,
Türkiye’nin AR-GE çalışmalarına
hizmet eden önemli girişimlerden biri
olarak öne çıkıyor. Türkiye’de AR-GE
hafızasını yaratmak vizyonu ile hareket
eden “Türkiye AR-GE 250 Araştırması”
kapsamında yer alan 500 firma, 2020
yılında AR-GE harcamalarını 16 milyar
995 milyon TL’ye çıkardı. Pandeminin
gölgesinde geçen bir yıl olmasına ve
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2020’de Türkiye ekonomisine dair grafikte
düşüş yaşanmasına rağmen araştırmaya
konu olan 500 firma, 2019 yılına göre
AR-GE alanında güçlü bir performans
ortaya koydu. Turkishtime Dergisi
tarafından hazırlanan “Türkiye’nin En Çok
AR-GE Harcaması Yapan Şirketleri 2020”
araştırması ışığında, KİPLAS Üyeleri ile
AR-GE konusunu ele aldık.
ZİRVEDE SAVUNMA SANAYİ VAR
Türkiye’de inovasyon ve AR-GE’nin
nabzını tutan AR-GE 250 araştırmasının
geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da
zirvesinde Türk savunma sanayisinin
sarsılmaz gücü ASELSAN yer alıyor.
Türkiye’nin AR-GE’deki toplam
büyümesinin lokomotif sektörlerinden
savunma sanayisi firmaları, Turkishtime
tarafından yapılan araştırmada ilk
50’ye giren firmaların yüzde 60,7’sini
oluşturdu. 2019 yılında yüzde 62,6 olan
bu oran pandemi nedeniyle 2020 yılında
düşüş eğilimine doğru gitse de genele
bakıldığında savunma sanayi liderliği
elden bırakmadı. Savunma sanayinin
ilk sırada yer aldığı ilk 50’deki sektör
sıralamasında ikinci sırada yüzde 15,9
ile otomotiv endüstrisi, üçüncü sırada
ise yüzde 6,4 ile beyaz eşya ve tüketim
elektroniği yer aldı.
Bayrağı bir önceki yılın birincisi olan
TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayi
A.Ş.’den devralan Aselsan, 2020 yılında 3
milyar 356 milyon liralık AR-GE harcaması
ile Türkiye’nin AR-GE’deki ekosistemine
önemli katkı sağladı.

İLAÇ SEKTÖRÜ PANDEMİDE ZİRVEYİ GÖRDÜ
Pandemi döneminde yakaladığı çıkış
ile adından sıklıkla söz ettiren ilaç
endüstrisinin ilk 50 sıralamasında altı
firma yer alıyor. AR-GE yatırımlarından
yüzde 2,9 pay alan ilaç sektörünün
zirvedeki ismi 117,544 milyon lira ile Deva
Holding olurken onu sırasıyla, Turgut
İlaç, Nobel İlaç, Abdi İbrahim, Sanofi ve
World Medicine takip etti. İlk 50 firmanın
ilaç sektöründeki yatırımları 2020 yılında
377,9 milyon liraya yükselirken bunda,
en büyük yatırıma sahip olan Deva İlaç’ın
DEVAR-GE bünyesindeki çalışmaları ile
birlikte, Turgut İlaç, Nobel İlaç, Abdi
İbrahim ve Sanofi’nin AR-GE yatırımları
belirleyici oldu.
Dünyada en yüksek AR-GE
yatırımlarının ciroya oranı en yüksek
sektörün başında ilacın geldiğini belirten
uzmanlar, bu oranın biyoteknoloji ve
biyofarmada yüzde 30’ların üzerine
çıktığının altını çiziyor. Uzmanlara göre,
COVID-19’a karşı aşı ve tedavi AR-GE
çalışmaları sektörün 2020 yatırımlarında
ciddi farklı yönelimlere neden oldu. Birçok
ülke artık DNA/RNA sentezi, genetik,
hücre ve doku mühendisliği gibi geleceğin
teknolojilerini de içeren biyoteknoloji
alanına odaklanmış durumda. Uzmanlar;
Türkiye’nin MR, tomografi gibi yüksek
teknolojili cihazlar için geç kalmış
olduğunu düşünse de, dışa bağımlılığı
azaltmak ve insan sağlığını koruyabilmek
adına önemi pandemide fark edilen tıbbi
cihaz sektörünün de potansiyeli yüksek bir
AR-GE alanı olduğu belirtiyor.

2020 AR-GE HARCAMASINA GÖRE EN
BÜYÜK 10 ŞİRKET (TL)
1. Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
2. TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş.
3. Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş
4. Roketsan Roket San. ve Tic. A.Ş.

İLK 100'DEKİ PROJE
SAYISI 6 BİN 384
AR-GE 250 listesinin ilk 100’ünde yer
alan firmalara ait toplam proje sayısı
6 bin 384 olarak kaydedildi. Proje
bazlı değerlendirildiğinde listenin en
başında yine AR-GE birincisi Aselsan
yer alıyor. 749 proje ile listenin en
başında yer alan Aselsan’ı, 296 proje
ile Deva Holding, 220 proje ile World
Medicine, 153 proje ile Abdi İbrahim,
136 proje ile DYO Boya, 114 proje ile
Roketsan, 112 proje ile Hidromek,
110 proje ile Polifarma ve 105 proje
ile Argis takip etti.

Türkiye’de AR-GE hafızasını
yaratmak vizyonu ile
hareket eden “Türkiye
AR-GE 250 Araştırması”
kapsamında yer alan 500
firma, 2020 yılındaAR-GE
harcamalarını 16 milyar
995 milyon TL’ye çıkardı.

5. TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI)
6. Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş.
7. Ford Otomotiv San. A.Ş.
8. Havelsan Hava Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
9. Vestel Elektronik Sanayi ve Tic. A.Ş.
10. Arçelik A.Ş.
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TÜPRAŞ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
İHSAN SERDAR KEMALOĞLU

doğru stratejik adımların bir sonucu.
Aynı başarıyı 2021 yılı itibarıyla başlayan
ve UFUK 2020’nin yerini alacak olan
“UFUK AVRUPA” programı kapsamında da
devam ettirmeyi hedefliyoruz
Tüpraş olarak verimlilik, çevre ve
dijitalleşme odaklı yeni teknolojilere
öncelik vermeyi sürdüreceğiz. Ar-Ge
öncelikli konularımızdan biri olmaya
devam edecek. AR-GE gücümüz; bugüne
kadar olduğu gibi bundan sonra da
şirketimiz için yarattığımız katma değerle,
iş süreçlerimize hız kazandırarak gelecek
stratejilerimizi belirleme noktasında
lokomotif görev üstlenmeye devam
edecek.

“AR-GE
ÇALIŞMALARIMIZLA
OPERASYONEL
SÜREÇLERDE
TASARRUF VE KÂRLILIĞI
DESTEKLİYORUZ”
Sektördeki derin bilgi
birikimi ve tecrübesi ile
nitelikli ve yenilikçi AR-GE
çalışmaları sayesinde
operasyonel süreçlerde
tasarruf ve kârlılığı
desteklediklerini belirten
Tüpraş Genel Müdür
Yardımcısı İhsan Serdar
Kemaloğlu, Tüpraş’ın
2020 yılında 10 patent
ve bir faydalı model
başvurusunun tescil
aldığını ve iki adet de
markasının tescil edildiğini
ifade etti.
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Tüpraş AR-GE Merkezi, 2010 yılında bu
yana nitelikli kadrosu ve güçlü teknik
altyapısını oluşturmaya yönelik yapılan
yatırımlar ile ülkemizin ve sektörün
önde gelen AR-GE merkezleri arasında
yerini alıyor. AR-GE merkezimiz, ulusal ve
uluslararası düzeyde üniversite, araştırma
kuruluşları ve şirketlerle geliştirdiği
işbirlikleri ile proje portföyünü sektörün
geleceği doğrultusunda şekillendiriyor.
Sürdürülebilir büyüme odaklı
anlayışla çalışmalarımızı sürdürürken,
AR-GE merkezimizde rafineri süreçlerinin
iyileştirilmesine ve teknik ihtiyaçların
karşılanmasına yönelik projelerin yanı
sıra yeni ürün geliştirme projeleri de
yürütüyoruz. Sektördeki derin bilgi
birikimi ve tecrübemiz ile nitelikli ve
yenilikçi AR-GE çalışmalarımız sayesinde
operasyonel süreçlerde tasarruf ve
kârlılığı destekliyoruz. Bu kapsamda
hidrokarbon karakterizasyonu, malzeme
teknolojileri, katalizör teknolojileri, dijital
çözümler, sensör ve robotik teknolojileri,
ileri analiz yöntemleri gibi konularda çok
sayıda proje hayata geçiriyoruz.
Rafineri ekipleriyle uyumlu ve
ortak hedeflerle çalışan, 4 ana değer
odağında yapılandırılmış yedi adet amaç/
değer ve operasyonel takım ile bir adet
uzmanlık merkezinden oluşan AR-GE
merkezimiz; ofis, laboratuvar ve pilot
tesis olmak üzere üç binada, 12 bin 950
metrekarelik bir alanda 150’den fazla
cihaz ile çalışmalarını sürdürüyor. ARGE Merkezimizde 23’ü yüksek lisans ve

12’si doktora mezunu olmak üzere 52
araştırmacı ve 15 laboratuvar teknisyeni
çalışıyor. 12 araştırmacı doktora
çalışmalarına, yedi araştırmacı ise yüksek
lisans çalışmalarına devam ediyor.
Tüpraş olarak 2020 yılında 10 patent ve
bir faydalı model başvurumuz tescil aldı.
Ayrıca iki adet de marka tescil edildi.
Ayrıca; Avrupa Birliği tarafından
bilimsel ve uygulamalı araştırma,
geliştirme ve inovasyon projelerine
destek olmak amacıyla oluşturulan hibe
programı “UFUK 2020” kapsamındaki
12 projemize, 2020 ve 2021 yıllarında
beş yeni proje daha ekledik. Böylece
program dâhilindeki proje sayımızı 17’ye
çıkartarak, toplamda 7,87 milyon euro
destek almaya hak kazandık.
“AR-GE ÖNCELİKLİ KONULARIMIZDAN BİRİ
OLMAYA DEVAM EDECEK”
Tüpraş AR-GE Merkezi’nin
koordinasyonunda gerçekleştirilen
UFUK 2020 projeleri sayesinde, önemli
çevresel katkılar sunan uygulamalar
hayata geçirdik. Bu alanda geliştirilen
teknolojiler Tüpraş tarafından birinci
elden takip edilebilecek. Geliştirilecek
olan yeni teknolojilerin ileride Tüpraş
rafinerilerinde, daha uzun vadede
ise tüm dünya rafinerilerinde büyük
ölçekte uygulanmasıyla çok daha büyük
çevresel katkılar elde etmek mümkün
olabilecek. UFUK 2020 programında elde
ettiğimiz başarılar, AR-GE çalışmalarımız
kapsamında geleceğe yönelik attığımız

“KATMA DEĞER YARATACAK
TEKNOLOJİLER GELİŞTİRMEK ÖNCELİKLİ
HEDEFLERİMİZ OLMAYA DEVAM EDECEK”
Sürdürülebilirlik konularına yönelik
AR-GE çalışmalarının odağında, Tüpraş
stratejileri doğrultusunda gelecekte
daha da önem kazanacak olan çevresel
tetikleyiciler yer alıyor. Bu kapsamda,
karbondioksit emisyonunun azaltılması,
alternatif kaynaklardan yeşil hidrojen
üretimi, yenilenebilir yakıt teknolojileri,
su ve atık yönetimi gibi konulara yönelik
AR-GE çalışmalarımız, uluslararası AR-GE
destek programlarından da en iyi şekilde
yararlanılarak başarıyla sürdürülüyor.
2023 yılında ise yine operasyonel,
çevresel sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve
ticari çözümler odağında çalışmalarımıza
devam edeceğiz. Ülkemiz için kritik
öneme sahip alanlarda katma değer
yaratacak yeni teknolojileri geliştirmek ve
geliştirilen teknolojileri rafinerilerimizde
uygulamaya almak öncelikli hedeflerimiz
olmaya devam edecek. Paydaşlarımızla
işbirliğimizi güçlendirecek şekilde ulusal
ve uluslararası yeni çalışma gruplarına
dâhil olunması da hedeflerimiz arasında.
AR-GE ve teknoloji yatırımları, zaman
ve maliyet tasarrufunu mümkün kılarak
iş süreçlerine katkı sağlıyor. Hızla önem
kazanan dijital dönüşüm sayesinde
verimli, emniyetli operasyonlar, iş sağlığı
ve güvenliği gibi alanlarda önemli
çalışmalar gerçekleşiyor. Günümüzün
teknoloji çağında, AR-GE, inovasyon ve
dijital dönüşüm insan işgücünü ve üretim
sektörünü destekleyen, verimliliği artıran

ve zaman tasarrufu sağlayan bir model
haline geldi. Bu noktada teknoloji, AR-GE
ve inovasyon yatırımlarının her şirketin
öncelikli gündemi olması gerektiğine
inanıyoruz.
Diğer yandan, ilgili devlet
kurumlarının AR-GE faaliyetleri
sonucunda ortaya çıkan teknolojinin,
ürünün ve bilgilerin çoğaltılması,
yaygınlaştırılması ve ticarileştirilmesinde
teşvik edici rol üstlenmesi önem
taşıyor. Üniversite-sanayi işbirliğinin
artırılması, bilimsel çalışmaların ticari
değere dönüştürülmesi açısından son
derece önemli. Akademik bilginin önce
inovasyon projeleri, sonraki aşamada
ise start-up şirketleri aracılığıyla ticari
ölçekte başarıya dönüştürülmesi ülkemiz
AR-GE ekosistemini geliştirecek ve
güçlendirecektir.

Günümüzde; AR-GE,
inovasyon ve dijital
dönüşüm insan işgücünü
ve üretim sektörünü
destekleyen, verimliliği
artıran ve zaman tasarrufu
sağlayan bir model haline
geldi. Bu noktada teknoloji,
AR-GE ve inovasyon
yatırımlarının her şirketin
öncelikli gündemi olması
gerektiğine inanıyoruz.
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SANTA FARMA İLAÇ AR-GE DİREKTÖRÜ
ERSİN YILDIRIM

“AR-GE FAALİYETLERİ
ÜLKE EKONOMİSİ VE
CARİ AÇIĞA CİDDİ
BİR KATMA DEĞER
SAĞLIYOR”
“Geleceğe güvenle
bakmanın en önemli yolu;
toplumun ihtiyaçları
doğrultusunda global
gelişim ve değişimleri
takip edip, sürdürülebilir
AR-GE faaliyetlerini
güçlendirmekten geçiyor”
diyen Santa Farma
İlaç AR-GE Direktörü
Ersin Yıldırım; inovatif
yeni ürün geliştirme
faaliyetleri çerçevesinde
yürüttükleri, kamu-sanayi
işbirliği kapsamındaki
11 projenin TÜBİTAKTEYDEB kapsamında
desteklendiğini belirtti.

22

Araştırma ve geliştirme faaliyetleri toplumun
kültürel, teknolojik bilgi hazinesini geliştirmek
ve değer katmak amacıyla yürütülen
çalışmaların bütünüdür. Ülke ekonomisi
ve cari açığa ciddi anlamda katma değer
sağlayan; diğer sektörlere nazaran ilaç
endüstrisinde seçkin, özgün ve gücün timsali
olarak adı geçen “know-how” gibi donanım
ve bilgiye sahip olmanın en etkin yolunun
Ar-Ge’den geçtiğinin bilincindeyiz. Ar-Ge
merkezimiz de bu kültürün benimsenmesi,
çalışmaların daha verimli hâle getirilmesi,
sürekli iyileştirme ve geliştirme ruhunun etkin
şekilde devam etmesi, inovatif yaklaşımlarla
pazara yeni ve değer katılmış ürünler
sunulması bilinci ve yerli ilaç sektörüne hizmet
etmek amacıyla kuruldu. Alanında uzman
çalışma arkadaşlarımız ile her yıl katma değeri
yüksek, dışa bağımlılığı en aza indirecek, cari
açığa destek olabilecek, hastalara alternatif
tedavi olanağı ve erişim kolaylığı sunmamızın
yanında “AR-GE Merkezi” faaliyetlerini başarılı
bir şekilde sürdürüyoruz.
Dünya çapında önemli bir pozisyona
sahip olan ve sürekli büyüme trendi
gösteren Türkiye ilaç pazarı, konumunu
değer katılmış yeni ürünler geliştirerek
ülkeye ve paydaşlarına değer yaratmanın
sürdürülebilir noktasında AR-GE çalışmaları
ile korumaktadır. Bu stratejik yaklaşım ile
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan 2016
yılında “AR-GE Merkezi” akreditasyonunu
alan Santa Farma AR-GE Merkezimiz;
üretken, inovatif ve girişimci faaliyetlerini
Ekim 2021 döneminde 56 tam zamanlı
çalışma arkadaşlarımız ile sürdürüyor.

Belirttiğimiz yaklaşımlar çerçevesinde,
2020’de inovatif ve değer katılmış ürün
geliştirme stratejimizle aynı doğrultuda
AR-GE merkezimizde gerçekleştirilen
çalışmalarda 12 ulusal ve uluslararası patent
başvurumuz gerçekleştirildi ve başvurulara
dair tescil işlemleri hâlâ devam ediyor.
Ayrıca, Santa Farma AR-GE Merkezi olarak,
inovatif yeni ürün geliştirme faaliyetleri
çerçevesinde yürüttüğümüz, kamu-sanayi
işbirliği kapsamındaki 11 projemiz TÜBİTAKTEYDEB kapsamında desteklenmiştir.
“AR-GE MERKEZİMİZDE DONANIMLI
BİREYLER YETİŞTİRMENİN GURURUNU
YAŞIYORUZ”
Bir firmanın rekabet gücü veya profili; sahip
olduğu ve olacağı ekonomik göstergelere
ve bu göstergelere kritik seviyede yön
verebilen, ışık tutan, stratejik yaklaşım olarak
benimsenen AR-GE ve inovasyon faaliyetleri
tarafından da belirlenmektedir. AR-GE ve
inovasyon yaklaşımını tüm birimlerinde
standardize etmiş kurumlar her alanda
daha başarılı ve sürdürülebilir iş süreçleri ile
faaliyetlerine devam etmektedir. Bizler de bu
bakış açısı ve stratejik yaklaşım ile geliştirme
faaliyetlerini kurmuş olduğumuz entegre
sistemler ile ilerletmek için çalışıyoruz.
Günümüz gelişim ve değişim sistemi
içinde firmaların gelecekleri, sahip oldukları
yada olacakları teknik ve teknolojik
birikimler, beceri ve kurmuş oldukları
entegre interaktif mekanizmalarına da
bağlıdır. Santa Farma İlaç olarak AR-GE
yatırımlarımız mevcut talep ve gereklilikler

doğrulturusunda her geçen gün artıyor.
Sağlık bakış açısıyla değerlendirildiğinde ise
hastaların kullanımına sunmuş olduğumuz
alternatif tedavi seçenekleri, ekonomik
alanda katma değeri yüksek özgün ürünlerin
getirisi ve ülkemizin dışa bağımlılığını
azaltacak, cari açığın kapanmasına yardımcı
AR-GE faaliyetlerinin birçok noktada somut
ve soyut çıktılarını görüyoruz. AR-GE
yatırımlarına gelişen teknoloji ve ihtiyaçlar
doğrulturusunda kısa, orta ve uzun vadede
çok daha fazlasıyla geri döndüğü gerçeği,
üst yönetimimiz tarafından benimseniyor ve
bu çerçevede yatırımları artırmaya yönelik
faaliyetlerde bulunuluyor.
Bilim insanı çalışanlarımızın; araştırma
ve geliştirme programlarına doğrudan katılım
sağlaması ile faaliyetlere öncülük etmeleri,
planlamadan uygulama aşamasına kadar
yeni ürün geliştirme fazlarında yer almaları,
yeni teknoloji, ürün geliştirme ve teknoloji
transfer süreçlerine dâhil edilerek, elde edilen
verileri analiz etmeleri buna bağlı olarak
neden-sonuç ilişkisi kurmalarını, bulgulara
dayalı öneriler sunarak araştırmanın temel
basamaklarında söz sahibi olmaları, sahip
olabileceğimiz en büyük getirimiz olarak
düşünülüyor. Ayrıca; çalışan performansını
artırmak ve teknik ve kişisel gelişimlerine
katkı sağlayabilmek için çalışanları, şirket içi
eğitim programlarına dâhil ederek kariyer
planlamalarına destek veriyoruz. Santa
Farma AR-GE merkezi olarak yalnızca ürün
değil, neden-sonuç ilişkisini sorgulayan ve
analitik düşünmeyi hayatının her aşamasına
uygulamaya çalışan, donanımlı bireyler
yetiştirmenin de gururunu yaşıyoruz.
“İNOVASYON OLMAZSA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR
TİCARİ FAALİYET DÜŞÜNÜLEMEZ”
Santa Farma İlaç olarak stratejik
planlamalarımız doğrultusunda
yürüttüğümüz projelerimiz ile sadece ulusal
pazarda değil regüle uluslararası pazarlarda
da faaliyetlerimiz sürdürme kararlılığımız
yoğun şekilde devam ediyor. Bu çerçevede
ulusal ve uluslararası partnerlerle stratejik
anlaşmalar yaparak, ürün ve pazar
çeşitliliğimizi artırıyoruz. Önümüzdeki
yıllarda hem ulusal hem de uluslararası
arenada çok farklı ürün gruplarıyla yer alarak
ismimizden söz ettireceğiz.
Santa Farma, Türkiye’nin en çok AR-GE
harcaması yapan 250 şirketinin arasında

gerçekleştirilen yaklaşık 24 milyon TL ile
71’inci sırada, ilaç sanayisinde ise yedinci
sırada yer alıyoruz. Bu rakamın 2021 yılı
içerisinde yüzde 25 artarak, 30 Milyon TL
olmasını öngörüyoruz. Bunun yanında ARGE merkezinde yürütülen proje sayısına
göre 22’nci sırada, alınan marka sayısına
göre ise 35’inci sırada yer alıyoruz. Bu
çerçevede firmamız örneğinde olduğu gibi
tüm mikro ve makro ölçekteki firmaların
gelişim ve değişim düşüncesi paralelinde,
AR-GE yatırım bilinci ile hareket edip,
olmamız gereken noktada olabilmek için
önemli aşamaların kat edilmesi sağlanmalı.
İnovasyon olmazsa sürdürülebilir bir ticari
faaliyet düşünülemez. Bu yüzden ARGE mantığı özümsendirilmeli, bilincinin
aşılanarak, her alana taşınması ve
uygulamada süreklilik en büyük etmen
olarak düşünülmeli.
Değişim ve gelişim için devlet teşvikleri,
uluslararası arenada söz sahibi olabilmek,
ekonomik gücümüzün artırılabilmesi için
ise uluslararası işbirlikleri oldukça önem arz
ediyor. Önde gelen tüm global firmaların
konumları ile AR-GE ve yenilik ekosistemine
verdikleri önemin farkındayız. Bu durum
olağanüstü potansiyele sahip olan ülkemiz
ve firmaları için de geçerli olup, uluslararası
alanda stratejik öneme sahip olan ilaç ARGE faaliyetlerine daha fazla araştırmacının,
yatırımcının, teknoparkların, etkin-verimli
kaynak kullanımlarının ve bunlarla ilişkili
tüm paydaşların bu ekosisteme entegre
olması ile gerçekleşeceğinin farkındayız.
Ülkemizde girişimci ve işletmelerimizin
AR-GE faaliyetlerinin desteklenmesi
amacıyla KOSGEB, TÜBİTAK, TTGV ve Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı tarafından destekler
sunuluyor. Bu destekler ile daha fazla AR-GE
projesi sürdürülebilirlik için son derece kritik
öneme sahip. Bu anlamda stratejik noktalar
olan; kuluçka merkezleri, teknoparklar
ve AR-GE merkezlerine faaliyet projeleri
özelinde desteklerin artarak devam etmesi
ulusal ve uluslararası arenada varlığımız ile
ilaç erişimi ve alternatif tedavi sunulabilmesi
için elzemdir.
Santa Farma İlaç olarak geleceğimize
güvenle bakmanın en önemli yolu; toplumun
ihtiyaçları doğrultusunda öngörülü olarak
global gelişim ve değişimleri takip edip,
sürdürülebilir AR-GE faaliyetlerimizi
güçlendirmekten geçiyor.

Değişim ve gelişim
için devlet teşvikleri,
uluslararası arenada
söz sahibi olabilmek,
ekonomik gücümüzün
artırılabilmesi için ise
uluslararası işbirlikleri
oldukça önem arz ediyor.
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POLİN WATERPARKS AR-GE DİREKTÖRÜ
ALİ CANSUN

“AR-GE PROJELERI
KAPSAMINDA OLUŞAN
IVME ILE ÖNEMLI
BIR BILGI BIRIKIMI
SAĞLANIYOR”
AR-GE merkezleri
arasında işbirliklerini
artırmaya yönelik
teşvik düzenlemelerinin
olabildiğince artırılması
gerektiğine vurgu yapan
Polin Waterparks AR-GE
Direktörü Ali Cansun; ARGE’ye yönelik yatırımlarına
hız verdiklerini ve bu
kapsamda kurulan
kadro ile global eğlence
parkları sektöründe ses
getirecek yeni projelerini
başlattıklarını belirtti.

Polin Waterparks dünyada su parkları
üretim sektöründe lider olma hedefi
ile yola çıktı. Firma bu doğrultuda 2016
yılında GEBKİM OSB’deki yeni tesisine
taşındıktan sonra AR-GE’ye yönelik bina,
ekipman ve insan kaynağı yatırımlarına
da hız vermiştir. Kurulan kadro ile global
eğlence parkları sektöründe ses getirecek
yeni ürün, proses ve teknoloji geliştirme
projelerini başlatarak girişimlerimizi
sürdürüyoruz. Gerçekleştirilen ARGE projelerinin büyük çoğunluğuna
da (1511 ve 1501 projeleri) TEYDEB
programlarından destekler alındı. Bu
projeler kapsamında oluşan ivme ile çok
önemli bir bilgi birikimi sağlandı. Gerekli
insan kaynağı, fiziki şartlar ve teknoloji
birikiminin sağlanmasının ardından T.C.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na
başvurularak Şubat 2017 tarihinde
Türkiye’nin 383’üncü AR-GE merkezi
olmaya hak kazanıldı.
“KONUSU BELLİ AR-GE PROJE DESTEKLERİNİN
ARTIRILARAK DEVAM ETTİRİLMESİNDE
BÜYÜK FAYDA VAR”
Polin Waterparks olarak, AR-GE
performansımızı değerlendirdiğimiz en
önemli KPI’larımızdan (Key Performance
Indicator) biri, ticarileşen yeni ürünlerin
yıllık cirosunun toplam ciroya oranı
olarak öne çıkıyor. Bu doğrultuda
hedefimiz yıllık yüzde 10’un üzerinde
kalmak. Bir diğer önemli KPI olarak ise
toplam AR-GE harcamalarının toplam
ciroya oranını belirtmem gerekir. Bu

24

noktada da yıllık yüzde 3’ün üstünde
kalmayı hedefliyoruz.
Araştırma ve geliştirme faaliyetleri
özelinde değerelendirdiğimizde
özellikle konusu belli proje desteklerinin
artırılarak devam ettirilmesi büyük fayda
sağlıyor. Bu desteklerin sağlanmasında
dikkat edilmesi gereken bazı önemli
hususlar da bulunuyor. Özellikle büyük
ölçekli ve küçük ölçekli firmaların ayrımı
yapılmadan, projenin yaratacağı katma
değer göz önünde bulundurularak
değerlendirmelerinin yapılması büyük
önem taşıyor. Ayrıca AR-GE merkezleri
arasında işbirliklerini artırmaya yönelik
teşvik düzenlemeleri de olabildiğince
artırılmalı.
2020, Polin Waterparks AR-GE
Merkezi personel sayısı
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2020 yılı içinde Polin Waterparks
AR-GE Merkezinde;
2 AB PROJE başvurusu yapıldı.
1 1007 SAVTAG PROJE
başvurusu yapıldı.
2 1501 PROJESI başarıyla
tamamlandı.
1 PATENT TESCILI alındı.
1 PATENT başvurusu yapıldı.
4 TASARIM TESCILI yapıldı.
3 TASARIM TESCIL
başvurusu yapıldı.

DOSYA

TOROS TARIM AR-GE MÜDÜRÜ
DİDEM TÜMÜK

“TOROS TARIM ULUSAL
VE ULUSLARARASI
DESTEK SAĞLAYAN
FARKLI PROJELERDE
YER ALIYOR”
Gelişen teknolojiye
uyum sağlamak
suretiyle yeni ve inovatif
yatırımlarla altyapılarını
güçlendirdiklerini ve
şirketin AR-GE stratejisi ile
inisiyatifi doğrultusunda
desteklendiklerini söyleyen
Toros Tarım AR-GE
Müdürü Didem Tumuk;
AR-GE merkezinde nitelikli
işgücünün artırılmasına
yönelik çalışmalar
yürütüldüğünü ve ekibin
lisansüstü eğitimlerine
destek verdiklerini dile
getirdi.
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Türkiye’nin en büyük gübre üreticisi
olan Toros Tarım, mineral, organik/
organomineral, suda çözünen gübre
üretimi ve pazarlanması alanlarında
faaliyetini sürdürüyor. Şirketimiz,
sürdürülebilir tarımın en önemli
unsurlarından olan gübre üretimi
alanında ürün portföyünü yeni ürünlerle
desteklemeyi ve Türk tarımını teknolojik
yeniliklerle tanıştırmayı ana sorumlukları
arasında görüyor. Tarımın gelişmesini çok
yönlü bir süreç olarak gören, kurulduğu
günden bu yana bu süreçte etkin rol
almayı ve öncü olmayı şirket politikası
haline getiren Toros Tarım, 2017 yılında
Türkiye’de bitki besleme alanına yönelik
ilk AR-GE merkezini Mersin Üretim Tesisi
içinde konumlandırdı. Bu merkezde,
sektörün talep ve gereksinimlerini
karşılamaya yönelik bilimsel çalışmalar
yürütülmekte ve en güncel teknolojilerle
bitki besleme konusundaki verimliliğe
katkı yapacak, yeni ürün ve proseslerin
geliştirilmesi amaçlanıyor.
28 eşdeğer zamanlı personelin
çalıştığı Toros AR-GE merkezi, ulusal
ve uluslararası destek sağlayan birçok
farklı projede yer alıyor. TÜBİTAK 2244
Sanayi Doktora Programı kapsamında
doktoralı istihdamına da katkı sağlayacak
üç proje ile TEYDEB 1501 programı ve
TAGEM çağrısı altında da birer proje ile
desteklenen merkezimiz, uluslararası
platformda ise Belmont Forum çatısı
altında sürdürülebilirlik ve iklim
değişikliği konularında desteklenen bir

projede de partner olarak rol alıyor. ARGE merkezimizde, proje çıktılarının geniş
kesimler tarafından ulaşılabilirliğinin
artırılması için makale, faydalı model
ve patent yayınlama faaliyetleri de
yürütülüyor. 2017 yılından bu yana
Türk Patent Enstitüsü’ne üç patent ve
yedi faydalı model başvurusu yapılmış,
ayrıca uluslararası platformlarda da
10 makale yayımlanmıştır. Bugün bu
yayınlara aynı zamanda web sitemizden
de ulaşılabiliyor.
“GELİŞEN TEKNOLOJİYE UYUM SAĞLAMAK
İÇİN İNOVATİF YATIRIMLARLA ALTYAPIMIZI
GÜÇLENDİRİYORUZ”
Toros Tarım olarak, 2017 yılında
açılan AR-GE merkezimizdeki modern
laboratuvar ve cihaz yatırımları ile gübre
sektöründe birçok analizi yapabilme
olanağına sahibiz 2020 yılında hayata
geçirilen AR-GE serası yatırımımız
sayesinde de geliştirilen gübrelerin
bilimsel yöntemlerle sera ortamında
denemesini yapabiliyoruz. Gelişen
teknolojiye uyum sağlamak suretiyle
yeni ve inovatif yatırımlarla altyapımızı
güçlendiriyor ve şirketimizin AR-GE
stratejisi ile inisiyatifi doğrultusunda
desteklendiğimizi biliyoruz.
Kurulduğu günden itibaren nitelikli
işgücünün artırılmasına yönelik
çalışmaların yürütüldüğü AR-GE
merkezimizde ekibimizin lisansüstü
eğitimlerine destek veriyoruz. Ayrıca
TÜBİTAK 2244 projeleri ile sanayi-

üniversite işbirlikleri yaparak, ARGE merkezimizin insan kaynağının
sürdürülebilirliğine yönelik adımlarımızı
da hızlandırıyoruz. Aynı zamanda
ekibimizin sektörde ve AR-GE alanında
yetkinliklerinin artırılmasına yönelik
ilave programlar için insan kaynakları
departmanımızla birlikte çalışmalar
yapıyoruz.
Avrupa Birliği tarafından açıklanan
Yeşil Mutabakat eylem planı, birçok
alanda olduğu gibi tarım sektörüne
yönelik olarak da farklı gereklilik ve
ihtiyaçları beraberinde getirdi. Biz de
bu doğrultuda, sürdürülebilir tarımın
ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak
değişen iklim koşullarına uygun,
bitkisel üretimin artırılmasına yönelik
yeni nesil gübreler geliştirmeyi;
ithalatın azaltılmasını sağlayacak
ve yüksek katma değerli ürünler
yoluyla döngüsel ekonomiye de katkı
sunacak çalışmalarımıza devam etmeyi
planlıyoruz. Ayrıca çiftçilere sunulan
kaliteli ürünlerin yanında “Toros Çiftçi”
ve benzeri uygulamalar ile tarımın
dijitalleşmesine katkı sağlayacak
hizmetlerimizi geliştirmeyi ve saha
genelinde sunduğumuz eğitim ve
danışmanlık desteklerimizi artırmayı
hedefliyoruz.
“AR-GE ÇALIŞMALARI VE PROJELERİ TEPE
ÜST YÖNETİMDEN DESTEK BULMALI”
Şirketlerin AR-GE faaliyetlerine
kesintisiz yatırım yapma konusunda
kararlılığı ve inisiyatifleri olması
gerekliliğine inanıyoruz. Üst yönetimden
desteklenmeyen ve şirket strateji
haritalarında yer almayan AR-GE
faaliyetlerinden, katma değerli çıktının
elde edilemeyeceğini biliyoruz. Bu
nedenle Tekfen Holding yönetiminin
bizlere desteği bu anlamda kritik bir
önem taşıyor. AR-GE çalışmaları ve
projeleri tepe üst yönetimden destek
bulmalı, şirket KPI’larında yer almalı ve
takip edilmeli.
Bunun sonrasında, bilimsel
araştırma ve inovasyon faaliyetlerinin
temelini oluşturan nitelikli personel
ve altyapının geliştirilmesine yönelik
AR-GE yatırımlarının artırılması
gerekmektedir. Kamu ve yatırımcıların,

nitelikli kişi ve kurumlara yeni iş
alanlarının geliştirilmesine yönelik
destek miktarını artırmasını da bir
gereklilik olarak görüyoruz. Laboratuvar
ve prototip oluşturma süreçlerini de
destekleyecek şekilde AR-GE teşviklerinin
genişletilmesiyle inovatif çalışmalara
yönelik altyapının güçlendirilmesi
sağlanabilir. AR-GE faaliyetlerinin
temelinde inovatif düşünce ve yaratıcılık
olduğundan, destek sisteminin de
girdilerin desteklenmesi üzerine
kurgulanmış olması elzemdir. AR-GE
desteklerinin çeşitliliği, teşviklerin
laboratuvar süreci ve prototip üretimi
sonrası ticarileştirme aşamasını
da kapsaması, üniversite-sanayi
işbirliklerinin güçlendirilerek devam
etmesi ve doktoralı araştırmacı insan
gücünün sayı ve nitelik açısından
geliştirilmesi, AR-GE ekosisteminin
büyümesi ve verimliliği için öne çıkan
ihtiyaçlardır.

Değişen iklim koşullarına
uygun, bitkisel üretimin
artırılmasına yönelik
yeni nesil gübreler
geliştirmeyi; ithalatın
azaltılmasını sağlayacak
ve yüksek katma değerli
ürünler yoluyla döngüsel
ekonomiye de katkı
sunacak çalışmalarımıza
devam etmeyi planlıyoruz.
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TOYO MATBAA MÜREKKEPLERİ OFSET MÜREKKEPLER
AR-GE VE TEKNİK DESTEK MÜDÜRÜ
RUKİYE GÜLER KİTER

“AR-GE YATIRIMLARI HEM
ŞİRKETİMİZ HEM ÜLKEMİZ
İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR
BİR EKONOMİK BÜYÜME
SAĞLAYACAK”
2017-2027 uzun dönemli
yeni stratejisinde “For A
Vibrant World/ Canlı Bir
Dünya İçin” mottosu ile
yaşamın her alanında
inovatif teknolojileri ile
öne çıkmayı hedefleyen
Toyo Ink SC Holding, ARGE merkezi çalışmalarını
çevreci değerler ve
sürdürülebilirlik
doğrultusunda
gerçekleştiriyor.
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Toyo Matbaa Mürekkepleri AR-GE birimi
yapılanmamız kuruluşumuza dayanıyor.
Türkiye’de üretim yapan bir mürekkep
firması olarak AR-GE yapılanmamız
ve deneyimli ekibimiz bizim en büyük
gücümüzdür. T.C. Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu şartlar
çerçevesinde AR-GE Merkezi olmak için
başvurumuzu gerçekleştirdik ve 2017
yılında Türkiye’nin mürekkep sektöründe
tescillenen ilk AR-GE Merkezi olduk.
Kuruluşumuzdan itibaren devam eden
AR-GE faaliyetlerimiz, T.C. Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı tescil ve destekleri
ile daha kapsamlı, bilimsel temellere
dayalı, Türkiye’de ve Toyo Ink Group’un
var olduğu tüm ülkelerine hizmet
edecek şekilde, mevcut pazar taleplerini
ve gelecekte oluşabilecek ihtiyaçları
öngörerek inovatif ürünler ile büyüyerek
ve güçlenerek devam ediyor.
AR-GE merkezimizde doktora, yüksek
lisans, lisans, ön lisans ve meslek lisesi
mezunundan oluşan 27 araştırmacı
ve destek personeli görev alıyor. Bu
süreçte beş ürünümüz için T.C. Türk
Patent ve Marka Kurumu tarafından
marka tescili belgesi alındı. TÜBİTAK
tarafından desteklenen iki projemiz
tamamlandığında ise patent başvurusu
yapılacaktır. 2020 yılında Toyo Matbaa
Mürekkepleri, AR-GE harcamalarının
yaklaşık yüzde 30’unu AR-GE desteği
olarak almaya hak kazandı. AR-GE
merkezi için yapılan cihaz-ekipman
alımları, laboratuvar kurulumu ve yine

AR-GE merkezinde çalışanların eğitim
ve gelişimi için yapılan yatırımlarımız
arttıkça faydalandığımız destek oranları
da artıyor.
“MÜREKKEPTE TÜRKİYE’NİN İLK AR-GE
MERKEZİ OLDUK”
AR-GE Merkezi stratejilerimiz
doğrultusunda geliştirilen yeni
ürünlerimiz, firmamızın ve ülke
ekonomisinin gelişmesine katkı
sağlamaktadır. Stratejilerimiz
doğrultusunda sürdürülebilir bir dünya
ve ekonomiye katlı sağlamak için geri
dönüştürülebilir kaynaklardan elde
edilen ham maddelerin kullanıldığı,
kullanım sonrası geri dönüşüm
ile tekrar kazanılabilecek ürünler
tasarlamayı hedefledik ve tüm
stratejilerimizi Birleşmiş Milletler
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri
çerçevesinde oluşturduk. Toyo Ink
Group çatısı altında faaliyet gösteren
tüm fabrikalarımızda olduğu gibi ARGE çalışmalarımız ve yatırımlarımız da
bu hedefler çerçevesinde oluşturuldu
ve hayata geçiriliyor. Tabii ki bu
hedefimize ulaşırken insan sağlığı, gıda
güvenliği, çevre ve doğayı merkeze
alarak çalışmalarımızı yürütüyoruz.
Bu çerçevede yaptığımız çalışmalar
ve yatırımlar sonucunda, AR-GE
merkezimizde geliştirilen yeni ürün
satışlarımızdan elde ettiğimiz kazanç bir
önceki döneme göre yurt içinde yüzde 45,
yurt dışında ise yüzde 85 oranında artış

göstermiştir.
Toyo Matbaa Mürekkepleri olarak
hem üretim kapasitesinin ve ihracatının
artırılması, hem de daha önce sadece
satışını yaptığımız ithal ürünlerin
ülkemizde üretilmesi amacıyla iki
sene önce Manisa Organize Sanayi
Bölgesi’nde 62 bin metrekarelik bir
arazinin satın alımı gerçekleştirildi.
Çalışmaları devam eden yeni tesiste
mevcut AR-GE merkezimizin yaklaşık
dört katı büyüklüğünde yeni bir merkez
kurulması planlanıyor. Yeni AR-GE
merkezimiz özellikle gıda ambalajlarının
migrasyon (kimyasal maddelerin gıdayla
temas eden maddeler üzerinden gıdaya
geçmesi) testlerinin de yapılabildiği
analitik laboratuvarların olacağı,
baskı öncesi ve sonrası çalışmaların
yürütülebileceği, renk laboratuvarlar ve
geliştirilen ürünlerin baskı ve testlerinin
de yapılabileceği, baskı ve uygulama
laboratuvarları ile tam donanımlı bir
Mürekkep Araştırma Geliştirme ve
Uygulama Merkezi olarak hizmet verecek.
“TÜRKİYE’NİN 2023 AR-GE HEDEFİNİ
AŞACAĞIZ”
Tüm gelişmeler ile mevcut AR-GE
merkezi, araştırmacılarımızın gelişimleri
için lisansüstü ve doktora eğitimlerini
her zaman destekliyoruz. Yeni fabrika
yatırımımızla birlikte oluşacak nitelikli
araştırmacı ihtiyacımız için şimdiden
gerekli yatırımları yapıyoruz. Tüm bu
faaliyetlerimiz nitelikli araştırmacı
personelimizin sayısının artmasını ve
istihdam yaratılmasını sağlayacaktır.
Araştırma geliştirme faaliyetlerine
yapılan yatırımlar hem şirketimiz hem
ülkemiz için sürdürülebilir bir ekonomik
büyüme sağlayacaktır. AR-GE’ye yatırım
yapmak uzun vadeli, emek ve sabır
isteyen bir süreçtir. Önceki dönemlerde
AR-GE’ye yaptığımız yatırımlar sayesinde
pazarın ihtiyaçlarını önceden öngörüp
sürdürülebilir büyüme hedeflerimizi
gerçekleştirebildik. Bu doğrultuda
bahsettiğimiz yatırımlarımız artarak
devam ediyor. 2020 yılında bir önceki
döneme göre AR-GE harcamalarımız
yüzde 23 artarak yüzde 1,6 oranına
yükseldi. Yeni AR-GE merkezi ve yeni
fabrika yatırımlarımızı da göz önünde

bulundurursak 2023 yılında Türkiye’nin
hedefini de aşmış olacağız.
Kimya sektöründe girdilerimizin
büyük bir kısmı ithalat yoluyla temin
ediliyor. İhtiyacımız olan kimyasal
madde ve yarı mamullerin ülkemizde
üretilmesi, üreticilere teşvik ve vergi
indirimleri sağlanması kadar ülkemizde
üretilen kimyasal ürünlerin ithal
ikamelerine ek vergiler uygulanması
da Türkiye’de yatırım ve üretim yapan
firmaları koruyacak ve yatırımlarını
teşvik edecek. T.C. Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı’nın AR-GE merkezi niteliği
taşıyan firmalara sağladığı imkanlar
firmalar açısından rekabetçi ve teşvik
edici olduğu kadar işbirliğini de destekler
niteliktedir. Firmaların işbirliği fırsatlarını
değerlendirebileceği platformların yerel,
bölgesel ve ülke çapında yayılımının
artması fayda sağlayacak.

AR-GE’ye yatırım yapmak
uzun vadeli, emek ve sabır
isteyen bir süreç. Önceki
dönemlerde AR-GE’ye
yaptığımız yatırımlar
sayesinde pazarın
ihtiyaçlarını önceden
öngörüp sürdürülebilir
büyüme hedeflerimizi
gerçekleştirebildik.

29

DOSYA

POLISAN KANSAI BOYA SU BAZLI DECO/RENK
GRUBU AR-GE MÜDÜRÜ
NURAY CIKCIKLI

“KİMYADA KATMA
DEĞERİ YÜKSEK
ÜRÜNLER İÇİN AR-GE VE
İNOVASYONA YATIRIM
YAPILMALI”
Küreselleşen dünyada
artarak devam eden
rekabette, AR-GE'nin
kilit bir rol oynadığını
vurgulayan Polisan Kansai
Boya Su Bazlı Deco/Renk
Grubu AR-GE Müdürü
Nuray Cıkcıklı;
"Ürünlerimizin yüzde
90’ının sürdürülebilirliğe
yüksek katkısı var.
Yeni ürün ve AR-GE
çalışmalarımız ise
kesintisiz devam ediyor."
şeklinde konuştu.
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İnovasyon ve AR-GE özellikle boya ve
kimyanın en önemli besleyicilerinden.
Polisan Holding, faaliyet alanları
kapsamında, Türkiye’de bu sektörlerin
gelişmesine öncülük ederek, ilklerin hayata
geçmesine ön ayak olmuştur. Küreselleşen
dünyada daha rekabetçi olmak istiyorsanız,
katma değerli ürünlere yönelmeniz, bu
çalışmaların ciro içindeki payını sürekli
arttırmanız gerekiyor.
Küreselleşen dünyada artarak
devam eden rekabette, AR-GE kilit bir rol
oynuyor. Ürünün bir fikir olarak ortaya
çıkmasından, müşteriye ulaşmasına kadar
geçen süreç içinde piyasa araştırmaları,
teorik çalışmalar, laboratuvar ve üretim
denemeleri gibi oldukça farklı çalışmaların
yürütülmesi gerekiyor. Farklı disiplindeki
uzman birimlerin entegre çalışarak, müşteri
odaklılık temel prensibi ile kurulan biri boya,
diğeri kimya tarafında olmak üzere iki ARGE merkezimiz bulunuyor. İki merkezimiz
de kendi alanlarında yurt içi ve yurt dışı
pazarlarında rekabet avantajı kazanma
odaklı çalışmalar sürdürüyor.
Polisan Holding iştiraklerinden Polisan
Kansai Boya’nın AR-GE Merkezi, AR-GE
harcamalarıyla Türkiye’deki 250 şirket
arasında yer alıyor. Çalışma stratejisinin
temelinde sağlık, hijyen ve sürdürülebilirlik
bulunuyor. Ürünlerimizin yüzde 90’ının
sürdürülebilirliğe yüksek katkısı var. Yeni
ürün ile AR-GE çalışmalarımız ise kesintisiz
devam ediyor.
Polisan Kansai Boya AR-GE
Merkezimizde 2020 yılında 8,6 milyon TL’lik

AR-GE harcaması yapıldı. Bunun yanı sıra,
yaklaşık 25 milyon TL’lik bir yatırım ile inşa
ettiğimiz yeni AR-GE binamıza Şubat 2021
itibarıyla taşındık. Ham madde, enerji ve
işgücü verimi yüksek, yenilikçi ürün ve
süreç teknolojileri yaratarak küreselleşen
dünyanın kimya sanayisinde öncü
şirketlerden biriyiz. AR-GE merkezimizde bir
TEYDEB 1505, iki TEYDEB 1501 projesi devam
ederken, üç yeni TEYDEB başvurumuzu da
yapmış bulunuyoruz. Ulusal standartlara
uyum çerçevesinde yeni ürün ve market
ürünü olmak üzere toplamda 19 ürün için
TSE belgesi aldık. 2020 yılında, yaptığımız
çalışmalarla ilgili mevcut ulusal patent
başvurularımızın da süreçleri devam ediyor.
2020 yılında yaklaşık 4 milyon TL tutarında
AR-GE harcaması gerçekleştiren Polisan Kimya
AR-GE Merkezimizin çeşitli sektörel AR-GE
merkezleri ve üniversiteler ile işbirlikleri
sayesinde bugüne kadar tamamlanmış, yedisi
TÜBİTAK-TEYDEB destekli olmak üzere 21
AR-GE projesi bulunuyor. Kimyada katma
değeri yüksek, rekabetçi ürünler istiyorsanız
AR-GE ve inovasyona sürekli yatırım yapmanız
gerekiyor. Biz tam olarak bunu yapıyoruz. Bu
yıl temellerini attığımız yeni reçine fabrikamız
2022 Nisan ayında devreye girecek. Şu anda
yeni fabrikamızda üretmeyi planladığımız,
ihracata yönelik, raf ömrü uzun ürünler
üzerinde çalışılıyor. Binaların, zor yanıcı
ürünlerden olması gerekiyor. A1 Yangın
sınıfında “hiç yanmaz” özelliğe sahip olan
taş yününde fenol reçineleri kullanılıyor,
bu kategorideki ürünlere de özel ihtimam
gösteriyoruz.

“İNOVATİF VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRÜNLERLE
ULUSAL VE ULUSLARARASI PAZARDAKİ
PAYIMIZI ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ”
AR-GE yatırımlarımızın hem müşteri
memnuniyeti hem de gelir katkısı
anlamında olumlu geri dönüşlerini alıyoruz.
Türkiye’ye ilk su bazlı miks sistemini
tanıtan Polisan Kansai Boya’nın AR-GE
merkezi, solvent bazlı ürün gruplarının
da miks sistemde yer alması konusunda
yoğun çalışmalar yaparak, 2020 yılından
itibaren bu ürünleri pazara sundu. Polisan
Kansai Boya olarak, AR-GE çalışmalarımız
sayesinde, Türkiye’nin ilk yedi özellikli iç,
dokuz özellikli dış cephe boyalarını, su bazlı
yağlı boyasını, plastik yüzey sprey boyasını,
su bazlı yol boyasını, ahşap koruyucu sprey
verniğini ve antikarbonizasyon özellikli dış
cephe boyasını geliştirdik ve geçtiğimiz
günlerde de anti-COVID iç cephe boyasını
inovatif ürün portföyümüze ekledik. Bunun
yanı sıra, dört ürünümüz için çevresel
ürün deklarasyonu (EPD) aldık. Bu belgeyi
Türkiye’de ve Avrupa da alan ilk iç boya
üreticilerinden biri olduk.
Polisan Kimya AR-GE Merkezimiz
çalışmalarının yaklaşık yüzde 70’ini
müşteri talebi, yüzde 30’unu ise yeni nesil
ve teknolojik ürünler üzerine yapıyor.
Merkezimizin kısa vadedeki hedefi,
ihracat potansiyeli olan yeni ürünler ve
projeler geliştirmek ve yeni sektörler
ile aplikasyonlara yönelik çalışmalar
yapmak. Orta vadede, uluslararası pazarda
rekabet gücümüzü artırmak üzere, gelecek
teknolojileri öngörüp, uygulamaya geçirerek
sektörde öncü olmayı hedefliyoruz.
Uzun vadede ise, AR-GE ekosisteminin
güçlenmesiyle ülkemizdeki yerli hizmetlerin
geliştirilmesi, istihdamın artması, sektörel
anlamda yeni teknolojilerin şirket bünyesine
kazandırılması ve Polisan Kimya’nın yüksek
teknolojiler konusunda akla gelen ilk şirket
olmasını amaçlıyoruz. AR-GE harcamalarımız
yıllar içerisinde artarken, 2017 yılında yüzde
8,1 olan yeni ürünlerin toplam gelirler
içerisindeki payı, 2020 yılında yüzde 17,5’e
yükseldi.
Çevreye duyarlı, tüketicinin ihtiyaçlarını
karşılayan inovatif ve sürdürülebilir
ürünler için, yaşam döngüsü boyunca,
en az çevresel iz bırakmasını sağlayacak
tasarım çalışmalarımız 2022 ve 2023
yılında da devam edecek. Çalışmalarımızı

bu yaşam döngüsünden elde ettiğimiz
kritik noktaları dikkate alarak geliştirip,
ulusal ve uluslararası pazardaki payımızı
artırmayı hedefliyoruz. Polisan Holding
olarak hem Polisan Kansai Boya hem de
Polisan Kimya AR-GE merkezlerimizi bu
strateji çerçevesinde kurguluyoruz. Boya ve
kimya tarafındaki bütün çalışmalar bu temel
çerçevesinde şekilleniyor.
“DÜNYADA DAHA REKABETÇİ OLABİLMEK
İÇİN AR-GE VE İNOVASYONA DAHA FAZLA
YATIRIM YAPMALIYIZ”
Güçlü bir ekonomi olmamıza rağmen ülke
olarak özellikle imalat sanayisinde katma
değeri yüksek rekabetçi ürün üretimi
ve ölçek konusunda sorunlar yaşanıyor.
Dünyada daha rekabetçi olabilmek için
AR-GE ve inovasyona daha fazla yatırım
yapmamız gerekiyor. 500 şirketin toplam ARGE bütçesi 16,9 milyar TL. Türkiye’nin AR-GE
harcamasının gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki
payı yüzde birin biraz üzerinde yer alıyor.
Buradaki hikayeyi ve algıyı değiştirmediğimiz
sürece ihracatta, ithalata bağımlılığımız
devam edecek.
Pandemi her ülke için yeni bir hikaye
yazma fırsatı yarattı. Avrupa, yakın
coğrafyaları tedarikte öncelikli partneri
yapmak istiyor. Ülke olarak, imalat
sanayisinde AR-GE’ye daha fazla yatırım
yaparak yeni hikayenin önemli halkası
olabiliriz. Polisan olarak her zaman AR-GE’ye
büyük önem verdik. Polisan Kansai Boya ARGE Merkezi’ni yeni binasına taşıdık. Donanım
ve altyapı için desteklemeleri sürekli
artırıyoruz. 92 AR-GE çalışanımız bulunuyor
ve Hayal Mühendisliğimizi, gençlerin önünü
açan, projelerini hayata geçirmesine imkân
tanıyan yarışmalarla hem boya tarafında
hem kimya tarafında destekleyeceğiz.
Boya sektörü olarak aldığımız ham
maddelerin yüzde 90’dan fazlasını döviz
cinsinden ithal ediyoruz. İthal gelen
ham maddelerin bir kısmının ikameleri
için yerli ham madde üreticileri ile ortak
çalışmalarımız mevcut. Çalışmalarımızın
hayata geçmesi ile kaliteden taviz vermeden,
ithal ham madde miktarını azaltıp, katma
değerli mamul üretimini sağlamış olacağız.
Bu şekilde yerli üreticiye imkân verirken,
yeni geliştirdiğimiz sürdürülebilir ürünler
ile iç ve dış piyasada daha rekabetçi bir rol
alacağız.

Kaliteden taviz vermeden,
ithal ham madde
miktarını azaltıp, katma
değerli mamul üretimini
sağlayacağız. Böylece yerli
üreticiye imkân verirken,
yeni geliştirdiğimiz
sürdürülebilir ürünler ile
iç ve dış piyasada daha
rekabetçi bir rol alacağız.

31

RÖPORTAJ
AV. SAADET CEYLAN

“BASAMAKLARI ÖĞRENEREK ÇIKTIM”
Yolunun tesadüfi bir şekilde kesiştiği KİPLAS bünyesinde 32 yıllık başarı dolu bir kariyere imza atan
Av. Saadet Ceylan, 12 yıl sürdürdüğü Genel Sekreterlik görevini Ağustos ayında devretti. “Yönetici
olarak yaşamı okuyabiliyorsanız, devamlı yeni bir şeyler yapmanız gerektiğini hissediyorsunuz.”
diyen ve Ağustos ayı itibarıyla 60 yıllık bir teşkilatın Yönetim Kurulu Danışmanlığını yürütmeye
başlayan Ceylan ile KİPLAS Periyod için keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
Bazı isimler, bazı kurumlarla özdeşleşir. Sizi
de rahatlıkla KİPLAS ile özdeşleşen isimler
arasında sayabiliriz. Sizin gibi deneyimli ve
yetkin bir ismi dergimizde ağırlamak bize
onur veriyor. KİPLAS’ta 2009’dan bu yana
sürdürdüğünüz genel sekreterlik görevini
2021 yılı Ağustos ayında devrettiniz. Bize
KİPLAS’taki geçmişinizden bahseder misiniz?
Bu birliktelik 1989 yılında nasıl başladı,
hukuk müşavirliğinden yöneticiliğe ve
nihayetinde 60 yıllık bir teşkilatın Yönetim
Kurulu Danışmanlığı’na giden süreci sizden
dinleyebilir miyiz?
Öncelikle bir teşekkürle başlamak istiyorum.
KİPLAS’ta 32 yıl aktif çalışma döneminin
ardından, 2021 yılı Ağustos ayından itibaren
de kurumumda Yönetim Kurulu Danışmanı
olarak görev almaktayım. Aynı işyerinde geçen
32 yıl oldukça önemli bir süre ve bu sürecin
tanıklıklarına Periyod dergimizde yer verilmek
istenmesi benim açımdan çok zarif bir
düşünce. Dolayısıyla başta Başkanımız Levent
Kocagül olmak üzere çok kıymetli yönetim
ekibimize ve sizlere çok teşekkür ediyorum.
Aslında KİPLAS ile yollarımızın
kesişmesi bir tesadüf diyebilirim. Ben
İstanbul Barosunun da 41 yıllık avukatıyım.
Mesleğe başladığımda serbest avukat olarak
çalışıyordum. Kızlarımın doğumu ile birlikte,
onların bebeklik çağında mesleğime bir
süre ara verdim. Sonrasında tekrar mesleğe
dönmek istedim. O süreçte, KİPLAS’ın üye
firmalarından birinde personel müdiresi
olan arkadaşım kanalı ile KİPLAS’ta avukat
arayışı olduğunu duydum. Müracaat ettim
ve ne şanstır ki mülakatımı Türk endüstri
ilişkileri sisteminin kurucularından rahmetli
Refik Baydur yaptı. İlk ve son mülakatım da
onunladır. Onun seçimiyle KİPLAS’ta göreve
başladım. Tabii önce bir şaşkınlık evresi
oldu. Sendikacılık hakkında bilgim oldukça
sınırlıydı. Açıkçası çalışan bir anne olarak
amacım; düzenli mesaisi olan bir işyerinde
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çalışarak çocuklarıma daha programlı
zaman ayırabilmekti. Fakat bir gün 24 saatlik
kesintisiz mesai sonrasında, sendikacılığın
ne kadar meşakkatli bir iş olduğunu görmüş
oldum. Önce duruşma avukatlığı da dâhil
olmak üzere hukukçu olarak görev yaptım.
Sonra toplu sözleşme ekiplerine yardımcı
olarak müzakerelere girmeye başladım. O
dönemde müzakerelerde, KİPLAS yönetim
kurulu da sözleşmelerde yer alırdı. Müzakere
ekipleri finalde yönetim kurulumuza eşlik
ederdi. Bu vesileyle, toplu sözleşmeciliğe
Türk endüstri ilişkilerine damga vurmuş pek
çok isimle çalışarak başladım. Bu isimlerin
başında marka bir isim olan rahmetli Refik
Baydur ve Uluslararası İşverenler Örgütü’nün
Onursal Başkanı Erol Kiresepi gelmekte.
Yanı sıra bir zamanların TİSK Başkanı Tuğrul
Kudatgobilik, rahmetli Selman Yaşar, Dr.
Metin Eriş, …
Sonrasında toplu sözleşmeciliğin
üzerine hukuk servisinin sorumluluğu geldi.
Bu dönemde KİPLAS’ta Av. Zuhal Baydur
ile çalıştım. Şunu da özellikle vurgulamak
istiyorum; hani özdeşleştiğimi söylediniz ya,
bunun olmasına en çok katkı sunanlardan
biri de Avukat Zuhal Baydur’dur. Kendisinin
üzerimde emeği büyüktür. Beni ben yapan
isimlerin başında gelen Zuhal Baydur’a
da bu vesileyle hürmet ve teşekkürlerimi
iletiyorum.
Refik Bey, Zuhal Hanım, Sami Kiresepi
ve sonrasında Erol Kiresepi gibi isimlerin
geleneğinden gelmek, bu isimlerin vizyonuna
tanıklık etmek benim için çok önemli.
Daha sonra 2003 yılında genel sekreter
yardımcısı, 2009’dan sonra ise genel
sekreterlik kademelerinde ilerledim.
Sonrası ise yöneticilik… İnsan bilmediği
işi yönetemez. Ben basamakları öğrenerek
çıktım. 32 yılın yarısından fazlasını da
yöneticilikle geçirdim.
Her şeyin bir sonu olduğu inancıyla,
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çalıştığım süre zarfında çocuğum gibi
gördüğüm kurumumu güvendiğim bir isme
bırakmak gibi bir sorumluluk edindim.
Bu sorumluluk bilinciyle, yönetimimiz ve
başkan vekillerimizle de görüşerek, ben
de Zuhal Baydur’dan aldığım bayrağı şu
andaki Genel Sekreterimiz Av. Ulaş Yıldız’a
devrettim. Yönetimimiz, 32 yıllık emeğimin
ve köklü değişimlere tanıklık edilen bu
sürenin tecrübelerinin boşa harcanmaması
adına Yönetim Kurulu Danışmanı olarak
devam etmemi istedi. Bu onurla, 2021 yılı
Ağustos ayından itibaren, yeni görevimi
yürütmekteyim.
KİPLAS’ın geçmişine baktığımızda çok
çeşitli alanlarda faaliyet gösterdiğinizi
görüyoruz. Sadece hukuk ve toplu iş
sözleşmeleri alanında değil, Sendikanın
gelişimine ve sürdürülebilirliğine ilişkin
pek çok faaliyet ve projede de adınız
yer alıyor. Bunlardan aklımıza ilk gelen
1990’ların ortasındaki “Yeni Vizyon
Oluşturma Arayışları Raporu”. Buradan,
60 yıllık bir teşkilatın gelişim sürecinde
çok mühim olan kilometre taşlarında sizin
imzanızın muhakkak olduğunu da anlıyoruz.
Bu faaliyetlerinizin ışığında, KİPLAS’ın
vizyon ve sürdürülebilirliğine dair neler
söyleyebilirsiniz?
KİPLAS, Türkiye’nin ilk işveren
sendikalarından. Biliyorsunuz İşveren
sendikalarının yönetim kurulları üye
temsilcilerinden oluşuyor. Kimya gibi
nitelikli bir iş kolundan gelen, çok yaratıcı
ve vizyoner insanlardan oluşan Türkiye’nin
ilk 1000’inde yer alan bir üye profili mevcut.
İlk yıllardan itibaren yönetimdeki vizyoner
insanların yetenekleri, kurumun misyonuna
ve vizyonuna yansıyor. Ben çalışanların da
kurumun vizyonerlik misyonunu yüklenmesi
gerektiğine inanırım. Zaten bir de 32 yılı böyle
bir iradeyle birlikte geçirince sizdeki yaratıcılık
ve analiz yeteneği de gelişmeye başlıyor.
Benim başladığım seneler, Türkiye’deki
büyük dönüşümün de devamına denk
geliyor. Malum 1980 sonrası değişen endüstri
ilişkileri, değişen bir Anayasa, sonradan
yeniden inşa edilen 2821- 2822 sayılı
yasalar... İşçi sendikaları, partnerlerimiz,
yeniden sendikal hayata başlamış…
Kaybedilen birtakım hakları telafi gayreti,
tansiyonu yükseltiyor. Çok çatışmalı bir
dönem yaşanıyor ve ücret sendikacılığı
oldukça baskın. Sürekli grevler oluyor.
İnsanın olduğu yerde haliyle tüm faktörler
devreye giriyor. Sadece sendikal hayat değil
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toplumsal, ekonomik, siyasal, tüm yaşam
etkileniyor.
Diğer yandan Türkiye demokratik bir
ülke olarak hedefini Avrupa medeniyetinden
yana koymuş. Gümrük Birliği gibi ciddi bir
değişim de kapıda. Artık tamamen açık
bir ekonomide rekabet edilecek. Hem
de yeni standartlar gelmekte. Böyle bir
değişimde, altyapısının hazır olmaması ciddi
sıkıntılar yaratıyor. Kimya nitelikli bir sektör,
teknolojiye çok çabuk uyum sağlayabiliyor.
Bunu yapınca da istihdamda daralma
başlıyor. Endüstri ilişkilerinde çatışma ve
işletmelerde kapanmalar yaşanıyor. O
dönem, KİPLAS’taki ilk yıllarımdı ve görece
ciddi üye kayıpları yaşadık.
Bunun üzerine başta Refik Baydur olmak
üzere yönetimimiz, bu kayıpların telafisi ile
ilgili arayışa girdi. KİPLAS yönetimi, dünyayı
okuyan bir yönetim. Bu süreçte, Avrupa
Birliği üyelik sürecinde bu dışa açık yapıda
kimya işverenlerinin başka sorunlarının da
olabileceği tespit ediliyor. Bir anket yaparak,
çalışmayı hazırlayan hocamızla da fikir
alışverişinde bulunarak görüyoruz ki kimya
sektörü Gümrük Birliği’ne pek hazır değil.
KİPLAS raporunda vizyoner bakış açısıyla
bunlar analiz ediliyor. Daha o yıllarda, bir
sendikanın hizmetlerinin artık sadece toplu
sözleşmeyle sınırlı kalmaması gerektiği
değerlendirmesini ortaya koyduk. O zaman
“sendikayı sadece ücret pazarlığı yapan bir
yapı olmaktan çıkartmalıyız, onu teknik
olarak da işverenin arkasında duran bir
yapıya kavuşturmalıyız.” deniliyor. Nitekim
bugünkü Teknik İşler ve Eğitim Birimimizin
ilk tohumları orada atıldı.
Yaşam, değişimi de beraberinde getiriyor
ve bu değişimden hukuk da nasibini alıyor.
Zamanla Ülke 4857’ye giden yola girdi.
KİPLAS, işverenlerin temsilcisi olarak
hep önden yol alıp, konferans serisi ile
üyelerini bilgilendirmeye devam ediyor.
O dönemdeki hukukçularımızdan Erdinç
Bey’e görev verdim; her sabah TBMM takip
edilecek ve 4857’nin geçen maddeleri
hazırlanarak derlenecek. 4857 sayılı kanun
kabul edildiğinde, henüz yayınlanmadan
bizim elimizde hazır kanunumuz oldu.
Hizmet sektöründeyseniz, her şeyi üyenize
en etkili şekilde sunmalısınız. Bu çalışma da
öyleydi. Üyemize; “Eskiden böyleydi, şimdi
böyle oldu, mukayesenizi yapın kendinizi
ona göre hazırlayın” demiş olduk. Benim de
üniversiteden arkadaşım olan Yargıtay Daire
Başkanlığı'ndan emekliye ayrılmış Ömer
Hicri Tuna da bu çalışmamızı talep etmişti.

Bu da benim için bir gurur vesilesidir.
KİPLAS’taki değişim ve dönüşüm
arayışının toplu iş sözleşmelerine de bir
yansıması oldu. O dönemlerde pek çok
sektörde, kardeş sendikalarımız grup
sözleşmeleri yapıyordu. Kimya ise heterojen
bir sektör ve ayakkabı tabanı üreticisi ile
otomobil lastiği yapan üretici aynı özelliklere
sahip değil. Örneğin, sözleşme koşulları
bir üye için grev sebebi değilken, diğer
üye için sözleşmedeki talepler ekonomik
olarak karşılanamaz talepler olabiliyor.
KİPLAS yöneticileri, grup sözleşmelerinin
bu heterojen yapıya çok uygun olmadığını
görerek, grev ya da muhatap sendikanın
talebinin karşılanması gibi akçasal
konularda yetkiyi işverene devrederken,
idari maddeleri KİPLAS’ta bırakan bir model
düşünüyor. Böylece, KİPLAS çatısı altındaki
üyelerin eşitsizliğe düşmeyeceği bir model
ortaya çıktı ve her işletme için özel, işletme
odaklı müzakere modeli doğdu.
Bu sürecin arkasından Mesleki Yeterlilik
Sistemi’nin önemini fark ettik. Hem ürün
hem de çalışan yetkinliği açısından kimya
oldukça nitelikli bir sektör. Diğer yandan
birtakım regülasyonlar da geliyor. Mesleki
Yeterlilik Kurumu’nun ilk çalışmalarda
kimyayı çalışma programına almadığını
öğrenip çok şaşırmıştım. Kurum, istihdam
sayılarına bakarak diğer sektörlere öncelik
vermek istemiş. Kimya, istihdam açısından
görece daha küçük olabilir fakat hiç
kuşkusuz ki ekonomik hayatın temel taşı
bir sektör. En başta, vücudumuz kimya,
ekonomi de böyle işte. O da kimyadan
besleniyor. Yönetimimize bizim de bu
çalışmalarda yer almamız gerektiği yolunda
bir raporlama yaparak, kurulduğu dönemde
MYK’yı ziyarete gittim ve çalışmalara dâhil
olma niyet ve talebimizi ilettim. Kimya
sektörü ve KİPLAS olarak bizler de en
başından itibaren bu alanda görev aldık.
Zaman içinde Teknik İşler ve Eğitim
Birimi giderek genişleyerek, içine çevreyi,
mesleki yeterlilik sistemini aldı ve iş sağlığı
ve güvenliği alanında müthiş bir gelişim
gösterdi. Bütün bu hamleler sendikalı olsun
olmasın, tüm üyelerimize eşit seviyede
ve kalitede çok çeşitli hizmet sunmamızı
sağladı. Elbette bunlarla yetinmeyerek, yeni
açılımları devamlı takip ettik.
Yönetici olarak yaşamı okuyabiliyorsanız,
devamlı yeni bir şeyler yapmanız gerektiğini
hissediyorsunuz. Dünyanın sürdürülebilirlik
kavramı üzerine konuşmaya başladığı
dönemde yönetime sunduğum ve kabul

edilen bir öneriyle KİPLAS, Global Compact’ı
imzalayan sayılı işveren sendikaları arasında
yer aldı. Ama bu da yeni bir basamak getiriyor
önünüze. Sürdürülebilirlik konusunda, genel
sekreter olarak önce kendi bünyemizde bir
sürdürülebilirlik tesis etmemiz gerektiğini
fark ettik. Evet, ekiplerimizi devamlı
genişletiyoruz ama yönetim kademesinde
de bir sürdürülebilirlik olması, hafızanın
devredilmesi gerekiyor. Bu bağlamda
yönetimimize bir rapor yazarak kurumun
sürdürülebilirliği açısından iyileştirilmesi
gereken noktaları ve KİPLAS genel sekreter
yardımcılığı koltuğundaki boşluğa dikkati
çektim. Bu da kurumsal hafızanın devri ve
sürdürülebilirlik için kritik bir adımdır. Zaten
yönetimimiz, biz profesyonellerin ortaya
koyduğu fikri beşe katlıyorlar ve bize çok
güzel liderlik ediyorlar… Sanıyorum işte bu
durum kişiyi de yaratıcı kılıyor…
Bu noktada; KİPLAS’ın sürdürülebilirlik
faaliyetleri açısından rahmetli Refik Bey’den
sonra Başkanlığı devralan Feridun Uzunyol
başkanımı da anmadan geçemem…
Sürdürülebilirlik adına KİPLAS’ın güncellenip
yeni bir çehreye ulaşması noktasında,
profesyonel ekibe bizzat başkanlık ederek
bizlere, KİPLAS’a çok şey katmıştır. Tıpkı
yönetim ekibindeki diğer kıymetli isimler
gibi… Yönetim ekibimiz, KİPLAS’ı hep
kendi işletmeleri gibi görmüş ve gelişimine
hep destek olmuşlardır. Örneğin Başkan
vekillerimizden Erol Kiresepi ki -önceki
dönemlerde profesyonel ekipler Yönetim
Kurulu ekiplerine asistanlık yaparken benim
ilk ekip liderimdi- hem öncesinde hem de
dünya çapındaki görevini yaparken bize çok
şey katmıştır. Tek tek saymaya kalksam,
sayfalar yetmez, bu nedenle isimlerini
saymadığım yöneticilerimizin affına
sığınarak, KİPLAS yönetiminde görev alan
herkese kurumum adına buradan teşekkür
edeyim yine… Sağ olsunlar…
Bu bağlamda KİPLAS’ın bir okul
olduğunu da muhakkak ilave etmem
gerekiyor; bu yapı içinde bize sonradan
katılan arkadaşlarımı göreve alırken hep
şunu söylerdim: “Arkadaşlar burası bir okul.
Burada hem yönetimden hem de üyeden
çok şey öğrenirsiniz. Onların ihtiyaçları bizim
rollerimizi de hizmet çeşitlerimizi de belirler.
Onların soruları sizi geliştirir, siz gelişirseniz
KİPLAS da gelişir.”
Nitekim KİPLAS’ın, sektörde sinerji
yaratmak üzere oluşturulan Kimya Sektör
Platformu’nun fikir babalarından biri
olması ve ilk dönem başkanlığını ve genel

Bu bağlamda KİPLAS’ın bir
okul olduğunu da muhakkak
ilave etmem gerekiyor; bu
yapı içinde bize sonradan
katılan arkadaşlarımı
göreve alırken hep şunu
söylerdim: “Arkadaşlar
burası bir okul. Burada hem
yönetimden hem de üyeden
çok şey öğrenirsiniz. Onların
ihtiyaçları bizim rollerimizi
de hizmet çeşitlerimizi de
belirler. Onların soruları
sizi geliştirir, siz gelişirseniz
KİPLAS da gelişir.”
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sekreterliğini üstlenmesi de, ilk Kimya
Organize Sanayi Bölgesinin kuruluşuna
önderlik edilmesi de KİPLAS okulunun
öğretici ve önemli hamlelerindendir.

KİPLAS’ın, sektörde sinerji
yaratmak üzere oluşturulan
Kimya Sektör Platformu’nun
fikir babalarından biri
olması ve ilk dönem
başkanlığını ve genel
sekreterliğini üstlenmesi de,
ilk Kimya Organize Sanayi
Bölgesinin kuruluşuna
önderlik edilmesi de KİPLAS
okulunun öğretici ve önemli
hamlelerindendir.
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Toplu iş sözleşmesi süreçlerinde pek çok
etkileyici olay yaşadığınıza hiç şüphe yok. Sizi
en çok etkileyen bir dönem, sözleşme süreci
oldu mu? Bu konuda neler söylemek istersiniz?
32 yıl kısa bir süre değil. Elbette bu süre
zarfında, pek çok şey yaşandı. 32 yılın bir
bölümünde finallere yönetim kurulu liderlik
etti fakat belli bir süre sonra sözleşmeler
bizlere devroldu. Sözleşme sürecini bizzat
yürütmek, insana çok büyük bir pratik
kazandırıyor. Dolayısıyla duayenlik unvanı
geliyorsa eğer, oradan geliyordur.
İlk başladığım dönemde sözleşmelerde
çalışana verilecek havlunun ölçüleri
konuşulurdu. Bunu çok yadırgardım.
Meğer bütçe sebebiyle çok ince havlular
veriliyormuş, o havlular da kurulanmaya
yetmiyormuş. Bugün artık bunları
konuşmuyoruz. Örneğin farklı bir toplantıda,
tuvalet izni konusu gündeme geldi. İlk etapta
yadırgadım, fakat bu talebin gündeme
geldiği fabrikayı gezdiğimde, makineyi
gözlemleyen işçilerin görevinin ne kadar
kritik olduğunu gördüm. Tahminen makine
gözleminden sıkıldıkları için çalışanlar daha
çok tuvalete gitmek istiyorlardı. Ancak bu
durum makinenin arızasına müdahaleyi
geciktirebilir ve bu da ürün kaybı demektir.
Bu nedenle de makineyi gözlemeyi
bırakmanın kontrol altında olması gerekir.
Ne iş yaparsanız yapın, önce o işi çok iyi
kavramanız lazım. Müzakere ettiğiniz ortamı
da çok iyi bilmelisiniz.
Son dönemlerde beni çok etkileyen bir
müzakere süreci de petrokimya alanında
üretim yapan bir üyemizde yaşandı. Çok
sürtüşmeli bir yapının üzerine inşa edilen
bir sözleşmeydi. İşverenimiz ezber bozan bir
yaklaşımla ücret adaleti, ücretin korunması,
ücretin iyileştirilmesi gibi konularda oldukça
olumlu ve proaktif bir tutum sergiledi. Buna
mukabil, üretimin kesintisiz devam etmesi,
verimlilik, rekabet konularında orta ve uzun
vadede planlanan çalışma modelleri için
de işçilerden önyargısız adil bir bakış istedi.
Zorlu, ancak çok keyifle müzakere ettiğim
yerlerden biriydi. Bence bu modelin her
iki taraf için de kazanımlarını ilerde daha
somut şekilde göreceğiz. Sanıyorum zor olanı
başardığımız sözleşmeler çok daha büyük iz
bırakıyor.
Sözleşmelerde sürekli gözlem yapma

fırsatı doğuyor. Kitabi bilgilerimizin ötesinde
bir yer. Emeğin ve ekmeğin konuşulduğu
bir alan, ama ekonominin de konuşulması
gerek. Dalgalanan bir ekonomide doğal
olarak çatışma çıkıyor. Ama karşıtlıklardan
senteze ulaşmamız, dualitenin üstüne
nondual bir seviyeye çıkmamız,
oradan çatışmayı ayrıştırıp uzlaşmayı
damıtmamız gerekiyor. Çok büyük ustalarla
müzakerelere katıldım demiştim. Mesela
Zuhal Baydur’un en sıkıştığımız anlarda
arabulucu vasfıyla her iki taraf üzerinde
de çok etkili olduğunu gözlemledim. O,
salona girdiğinde işçi sendikasında çok
büyük bir güven oluşuyordu. Zuhal Hanım
bu konuda müthiş bir örnektir. Ben bu
örnekle, güvenilirlik kavramının önemini
anladım. Tutanağa yanlış geçen bir ifade,
lehimize dahi olsa tutanak değiştirtirim. Bu
özellikler de karşı tarafta bir dönüm noktası
oluşturuyor. Bence önemli bir diğer nokta;
bir sözleşme masasından taraflardan biri
üstün çıkıyorsa o sözleşme hazımsız bir
sözleşme olur. Uzlaşma ve denge lazım.
Bugün gelinen noktada deneyimler de bunu
göstermiştir. Nitekim şu anda muhatap işçi
sendikalarımızdan işletmenin de çıkarını
gözetmeye dair söylemler işittiğimde çok
memnun oluyorum. Hayatın bu kısımlarına
bir “es” verebildiysek ne mutlu bize.
Sadece KİPLAS’ta ve kimya sektöründe değil
endüstri ilişkileri alanında da ülkemizin
en etkili isimleri arasında yer alıyorsunuz.
Bir profesyonel olarak köklü bir işveren
sendikasında yöneticilik yaptınız, işveren
tarafını tanıdınız, yıllarca toplu sözleşme
masalarında işçi kesimiyle de karşılıklı
oturdunuz, işçileri tanıdınız. Uzun yıllar pek
çok komite ve komisyonda (İstanbul Barosu
Çalışma Hukuku Komisyonu ve TİSK Mevzuat
Komisyonu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu
gibi) yer aldınız. Bütün bu unsurları bir araya
getirerek baktığımızda, ülkemizin endüstri
ilişkileri ve sendikal faaliyetleri hakkında
bugünümüze dair neler söylemek istersiniz?
Ekonomik göstergeler, yeniden bir dönüşüm
sürecine doğru gittiğimizi gösteriyor. Bizler
işletme-çalışan dengesini kurmak üzere
birtakım esneklik düzenlemeleri yapmış,
müzakereler sırasında da bunların çalışan
lehine olduğunu anlatmaya çalışmıştık.
Fakat ne yazık ki bunların hepsi havada
kaldı. Türk endüstri ilişkileri sistemi çok
köklü bir sistem ve hiçbir sendikadan
Türkiye genelinde uygulanan bir şeyi tek
başına değiştirmesini bekleyemezsiniz.

Eğer kendinizi iyi anlatırsanız, en fazla,
sözleşme maddesine dokunmaksızın işçinin
de geleceğini koruyan bazı esnek modelleri
yaşama geçirebilirsiniz.
Başlarken, Türkiye’de o yıllarda yaşanan
pek çok grev olduğundan bahsetmiştim.
Ama zamanla bizlerin sendikal olgunluğuyla,
hiç kayıp iş günü olmadan müzakere sürecini
tamamladığımız pek çok örneğimiz oldu.
Benim ilk girdiğim yıllarda işçi sendikası
temsilcileri, işverenin yanında görünmekten
korkardı. Artık bunları aştık, toplumsal
misyon yüklenmiş iki kurum olduğumuzun,
kutuplaşmayla bir yere varamayacağımızın
farkındayız.
Şimdi Türkiye çapında, sektörümüzde
de örneklerini gördüğümüz grevler yeniden
başlıyor maalesef. Grev, çalıştıran için üretim
kaybıdır ama çalışan için de kıdemden,
sigortadan, ücret gelirinden kayıptır.
Elimizden geleni yaparak, süreci grevsiz
yürütmeye çalışıyoruz. Şu anda çalışan
jenerasyon çok farklı bir profil sergiliyor.
Artık masalardaki Z kuşağı bir baby boomer
olan ben gibi bakmıyor hayata. Ben 32 yıl bir
işyerinde çok da keyifle görev yaptım ama
yeni nesle baktığınızda bunu gözlemlemek
çok zor. Gençlerin hayata karşı bakışı, “Parayı
yaşamak için kazanıyorum” yönünde. Benim
de iki tane genç kızım var, onlardan da test
ediyorum. Toplu sözleşme açısından bir
yığın parametre var gördüğünüz gibi. Çalışan
profili de bunlardan biri…. Şimdi bunca
parametre içinde sizin iradenizde oluşmayan
bazı göstergeler masanızı çok etkiliyor.
Aslında masalarda iki tarafın da
dahlinin olmadığı konuların mağduru
pozisyonundayız diyebilirim. Türkiye’de
toplu sözleşme ücret yapımız Rahmetli Sakıp
Sabancı’nın tabiriyle “ana ücret-dana ücret”e
göre kurulmuştur. Nedir “ana ücret”; ücret,
ikramiye, 3’lü paket ya da 4’lü paket. Danalar
da yandan besleyenler. Zaman içinde o
danaların hepsi sigortaya ve vergiye “esas”
olmaya başladı. Çalışanlar bugün diyorlar
ki “yılın ortasında gelirim şu kadar düşüyor,
işveren altıncı aydan sonra benim açıklarımı
kapatsın.” Zaten primin çoğunluğunu işveren
ödüyor. Bir diğer güncel sorun; enflasyon
kavramı şu anda maalesef anlamını
kaybetmiş durumda. Tüketici enflasyonu
ile üretici enflasyonu arasındaki makas
bile o anlamsızlığın göstergesi. Son birkaç
dönemdir sendikalarla bunun mücadelesi
yaşanıyor. Çünkü işletmelerimiz, bütçelerini
bu verilere göre oluşturuyor. Şimdi siz
maliyet artışlarınızı enflasyona göre

yapıyorsunuz. Ama işçi diyor ki “enflasyon
doğru değil, bak asgari ücret böyle arttı.”
Asgari ücret konusuna TİSK dergisinde
yazdığım bir yazıda da değinmiştim. Biz
asgari ücret komisyonunda sadece ücretlerin
tabanını belirlemiyoruz, bunun yaşama
doğrudan etkisi var. Dolayısıyla oradaki
parametrelerin doğruyu yansıtması gerek.
Artık masalarda ölçünün, asgari ücret ve
onun üzerine ne kadar alınacağı şeklinde
olduğunu gözlemliyorum. Kimya gibi ücret
ortalamasının yüksek olduğu bir sektörde
bile görece emek yoğun çalışan işletmelerde
asgari ücretin sözleşmelere yaptığı etkiyi
görüyorsunuz. İşletme bu belirlemeden
etkilenmese de bu kez oran masayı ve
uzlaşmayı zorluyor. Bu durumda asgari
ücretin tespiti çok önemli bir alan oluyor.
Şu anda işletmelerin karşısında ham
madde-girdi problemi de var ekonomik
mücadelede… Pandemi sırasında doğan
ve oldukça önemli olan tahmin edilemeyen
gider bütçeleri de bir diğer konu… Kurumsal
işletme ile kayıt dışı zaten yapısal bir sorun…
Bu arada, gelir vergisi dilimlerindeki aralık
da bir başka konu. Kimyanın ortalama ücreti
yüksek, biz bile yakalanıyoruz demiştiniz.
Peki bu bulmaca nasıl çözülecek? Eğer
bunların hepsini işveren vermeye kalkarsa
sonuç ne olacak? Küçülmelere mi dönülecek?
Otomasyona mı gidilecek? Ara vasıftaki
insanlarımızı nereye koyacağız?
O zaman kuralları koyanların bunları da
göz önüne alarak, buna dair çözümler
üretmesi gerektiğine inanıyorum. Gelir
kayıplarını göze alarak bunun çalışan lehine
iyileştirilmesi belki masaların tansiyonunu
hafifletecektir. İşte kısaca değindiğim bu
tespitler ışığında bu dönem, asgari ücret
konusu toplumun tamamı açısından çok
dengeli ele alınmalı. Bu seneki komisyona
kolaylıklar diliyorum, düzeltilmesi gereken
pek çok konu var.
Bir diğer açmaz da toplu iş sözleşmeli
işletmelerle, sözleşmesi olmayanlar
arasındaki dengesizlikten kaynaklanıyor.
Toplu sözleşmeli işveren, maliyet anlamında
toplu sözleşmesiz rakibine kıyasla rekabet
anlamında daha geride başlıyor yarışa.
İşçi tarafının, işverenlere bu noktada
kızmaması lazım. Sizinle aynı işi yapan, toplu
sözleşmesiz firmayla sendikalı bir yapının
rekabetini düşünün. Belki ürün kalitesiyle
aradaki farkı kapatırsınız. İşçi sendikalarımız
bunu söyler. Evet, ama piyasayı tüketicinin
alım gücü ve rekabet koşuları belirliyor.

Şu anda işletmelerin
karşısında ham maddegirdi problemi de var
ekonomik mücadelede…
Pandemi sırasında
doğan ve oldukça önemli
olan tahmin edilemeyen
gider bütçeleri de bir
diğer konu… Kurumsal
işletme ile kayıt dışı
zaten yapısal bir sorun…
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RÖPORTAJ

KİPLAS üyeleri kanuna
saygılı, hukuka saygılı, insan
haklarına saygılı üyelerdir.
En ufak uygulamada bile
usulsüzlük olmaması için
bize sorarlar ve yasal
gereklilik neyse aynen
uygularlar.

Eğer tüketicinin cebinde para yoksa,
kaliteliyi aramaz. Ya da o bilinçte müşteri
değilse ucuzu tercih eder. Maliyet düşürmek
için makine yatırımı yaparsınız, daha az
insan çalışır. Oysa hedefimiz bu değil.
İnsanımıza iş lazım, işveren iş yaratandır,
aslında. Kavramın tabiatı gereği oraya para
bağlamıştır ve oradan da para kazanacaktır.
Bu da bir sonuç, çok da sıra dışı bir şey değil.
Bu masa ekonomiyle ve yönetimle
de çok alakalı. O yüzden “üçlü sacayağı”
deniyor; . Hükümet, işçi, işveren. Bu
eşgüdümün çok güzel kuruluyor olması
lazım. Şu andaki başkanımız Levent
Kocagül’ün de icra komitesinde yer aldığı
TİSK; şu anda yeni nesil sendikacılık diye
bunları anlatma konusunda hem partner
konfederasyonlarla hem de hükümetle
güzel bir iletişim içinde. Üçlü sacayağının
bir bacağının kararlarını verirken bazı
değerlendirmeleri yapıyor olması gerekiyor.
Bir örnek paylaşmak istiyorum; pandemi
döneminde yasal zorunluluk getirilmeden
önce tedbir kapsamında ulaşım servisleri
yarı yarıya yolcu alıyordu biliyorsunuz, bunu
bile riskli bulup çalışanların araçta daha
az sayıda seyahat edebileceği bir sistem
kurgulayan işverenlere sahibiz biz. KİPLAS
üyeleri kanuna saygılı, hukuka saygılı,
insan haklarına saygılı üyelerdir. En ufak
uygulamada bile usulsüzlük olmaması için
bize sorarlar ve yasal gereklilik neyse aynen
uygularlar. Şimdi bu yapıları alın ve karşısına
da kayıt dışı bambaşka bir yapı koyun. Ne
yazık ki inkâr edemeyeceğimiz bir Türkiye
gerçeğini konuşuyoruz. Hani denizde mavi
bayrak diyorlar ya bizde de beyaz bayrak
deniyor. Hani nerede bu beyaz bayraklı
işletme? Vergi veren çalışanıyla, çalıştıranıyla
ekonomiyi en çok destekleyen, üreten
işletme...
Çalışma hayatında, endüstri ilişkileri ve
hukuk alanındaki başarılı faaliyetlerinizden
bahsettik ama bir de gündelik hayatında
birden fazla faaliyet yürüten bir Saadet Ceylan
var. Bir dönem yelken hakemliği yaptınız,
hayvanlarla ve tabiatla çok iyi bir ilişkiniz var,
Hint kültürüne meraklısınız, oldukça kuvvetli
spritüel bir kişiliğiniz olduğunu biliyoruz. Bize
biraz da diğer Saadet Ceylan’dan bahseder
misiniz? Yani, biri çalışma hayatı profesyoneli
hukukçu Saadet Ceylan, diğeri ruhani yönü
kuvvetli, hayatı ve insanı anlamaya çalışan iki
farklı Saadet Ceylan mı var?
Aslında farklı değil. Birbirini besleyen iki
alan diyelim. Şimdi ruhanilik, spritüel
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kelimesinden ne anlıyoruz, bu önemli.
İnancı çok güçlü bir kadın olmadığımı
söyleyebilirim. Halam Cumhuriyetin ilk
kadın öğretmenlerindendi. Namazını
kılar ama Cumhuriyet öğretmeni olarak
ibadetini kendi için yapar, başı açık olarak
hayatına devam ederdi. Ancak hacca
gittikten sonra başını örtmeye başladı.
Babam rahmetli, bayram namazlarına
giderdi, bu aileden babama o düşmüş.
Bana ne düşmüş peki? “Aman kızım
kimsenin hakkını yeme, aman kızım senin
hakkın olmayan şeye el uzatma, doğru ol.
Çalışkan ol.” şeklinde, bir insanda zaten
olması gereken nitelikler telkin edilerek
büyüdüm ben. Dini, doğru insan olmanın
öğretileri diye okursak, işte bunlar öğretildi
bana. Sanıyorum herkesin bir anlam arayışı
vardır hayat hakkında değil mi? Spiritüel
yan buradan geliyor aslında...
Yıllardır yoga yaparım. Yoga deyince
akla önce Hindistan geliyor elbette.
Hindistan’a ilk gidişim doğrudan bir hayal
kırıklığıdır. . Şaşırıyorsunuz, çünkü bir
arayış içindeyim, “eğer ben iyiysem, zaten
etrafıma iyi bir gözle bakarım.” diyorum.
Anlam arıyorum ya, insana dair farklı bir
şeyler söyleyen bir kültür diye gidiyorum
oraya. İnsan olmayı anlama arayışıyla
gittiğim Hindistan’da, zenginliğin en
üst seviyesi, yoksulluğun en sert şeklini
gördüm. Önce bu durumu yadırgadım.
Temizlik kaygısı da tedirginlik yaratıyor.
Herkesin kendi doğrusu var, ya da,
sizin anlattığınız karşı tarafın anladığı
kadardır, derler. Sonra kast sistemini
hatırlıyorsunuz.
Ölümle ilişkileri nasıl peki? En büyük
korkumuz ölüm. Pandemi bunun en
büyük göstergesidir bence, ölümden çok
korkuyoruz, sanki hiç ölmeyecekmişiz
gibi bakıyoruz hayata. Hindistan’da ölü
yakılan alanlara gidiyorsunuz, bir tarafta
ölü yakılıyor, yakılan beden suya atılıyor, iki
adım ötede de küçük çocuklar. Bedenden
kalacak değerli şeyleri arıyorlar. Ölüm
o kadar doğal onlar için. Her yaşamın
bir başlangıcı bir de sonu var. Şimdi bu
anlam arayışı içinde bunları sindirmeye
başlıyorsunuz. Ganj nehrinin kenarına
gelirken “ayakkabını çıkar” diye bağırıyor
bana birisi. “E ne olacak toprağın
içindeyim” diyorum. Benim baktığım
pencereden görünen bu. Ama onun için
bir kutsala ayak basıyorum. O halde
gereken saygıyı göstermeliyim. Bunlar
sizde açılımlar yapmaya başlıyor. Bir diğer

dikkatimi çeken konu, bilgisayar üzerine
olan muazzam sektör. İlaç firmalarının da
ciddi yatırımları mevcut orada. Bu durum
anlam arayışıma farklı bir perspektif katıyor.
Hindistan’da Delhi şokundan sonra
yoga merkezi Rishikesh’e gitmiştim.
Orada sakinliği huzuru bulmak çok güzel
bir tecrübeydi. Anlam arayışı sırasında
sadece Hindistan yok tabi, Nepal de var.
Aslında Nepal’in nüfusunun çoğunluğu
Hindu. Budist çok az ama çok güzel bir
uyum içinde yaşıyorlar. Demek ki hayata
karşıtlıklarla bakmak değil barış dilini
kullanmak lazım. Bunlar, anlattıklarımın
hepsi müzakere masasında da işe yarayacak
şeyler farkındaysanız. Bu yüzden birbirlerini
besliyorlar diyorum.
Değişik kültürleri merak ediyorum.
İran’a da seyahatim olmuştu. İran’da beni
sönmeyen ateşiyle Zerdüşt etkiledi. Bütün
dinlerde geçen bazı kavramların atası bazı
geleneklerin izlerini görmek mümkün…
Persepolis müthiş etkileyiciydi. Girdiğiniz
kapının üstünde “halklar kapısı” yazıyor.
Tören alanına gidiyorsunuz çeşitli ülkelerin
insanları el ele. O zaman şöyle bir sonuç
çıkartıyor insan; dual düşündüğün sürece,
çözüm gelmiyor. Bu insanı daima öteki,
yargılayıcı yapıyor. Ama bu ikisinin itmesiyle
bir senteze ulaşıp yukarıdan bakılabilirse
ki Buda “be the eye” der, işte o gözlemci
rolüyle bakıldığında, “sorun çözen” haline
gelmeye başlıyor insan. Olaylara daha
barışçı yaklaşıyorsun.
Şehir hayatında neşeli olmayı unuttuk,
farkında mısınız? Birbirimize sarılmayı
unuttuk, korkuyoruz birbirimizden ama
insanı insan yapan güzel değerler bunlar.
Bu öğretilerden yararlanarak, bazı şeyleri
insan olmak adına kendine tatbik etmek
gerek. Öğreti ne diyor; hayat acıdır, çünkü
duygularına kapılırsan zevk aldığın şeyi
kaybettiğinde çok acımasız olursun. Bu
müzakere masasında da çok önemli.
Karşınızda bir muhatap var, onu anlamanız
lazım, empati geliştiriyorsunuz, siz empati
geliştirdiğinizde karşı taraf da size empati
geliştiriyor.
Son olarak, pek çok cevheri tek potada
eritebilen bu kadar çok yönlü bir kişilik
olarak hayata ilişkin bundan sonraki
planlarınız nedir?
Artık bambaşka bir hayata geçiyorum,
biriktirdiklerimi süzme zamanı… Ancak
yine üreteceğim. Hiç kimse vazgeçilmez
değildir ve insan doyma noktasını

bilmelidir. Bu, öğretiyle de gelen bir şey.
Dolayısıyla ben artık bir yerde doyduğumu
düşünüyorum, bundan sonra bayrak Ulaş
Bey’in liderliğinde sizlerde.
Ne yapacağım? Bürokratik engelleri
aşabilirsek, sürdürülebilir yaşam modeline
uygun olarak doğaya saygılı bir taş ev
yapmaya çalışıyorum. Doymayı bilmem
gerekiyorsa, tüketimimi sınırlamam
gerektiğini düşünüyorum. O zaman bu
yol beni, küçük kızımın aldığı eğitimle
de bağlantılı olarak perma kültür bir
yaşantıya itiyor. Bunu kısaca; doğaya,
insana saygılı sürdürülebilir bir yaşantı diye
özetleyebiliriz. Bu şekilde kendime yeter
bir hayat kurmayı planlıyorum. Ve dediğim
gibi, biriktirdiklerimi süzmeyi…
Tabii ki bazı projelerim var. Yaşamayı
planladığım köyde, gençlerin hepsi şehirlere
gitmiş, köy yaşlılara kalmış. Şehirde yaşayan
gençler, kalan yaşlı annelerini babalarını
da köyden söküp almak istiyor. Ama onlar
o toprağa bağlı, bütün alışkanlıkları orada.
O zaman, “Acaba buraya ne gibi bir katkım
olabilir?” diye düşünüyorum. Örneğin,
köy çocuklarına yeni bir ufuk açıp, köyle
temaslarını yitirmeden yapılabilecek bir
şeyler… Köyde kapalı bir okul var, orayı
bir eğitim alanına çevirebiliriz. Kızlarım
geldiğinde biri İngilizce, biri Fransızca…
Dostlarımız gelsin felsefe tartışsın. İran’da
gördüğüm “şiir kahveleri” gibi edebiyat
üzerine konuşalım… Köylüden geleneksel
üretimi öğreneyim.
İran gezisinde Birleşmiş Milletler
Örgütü'nün İran’ın rüzgâr kulesi yapma
ve çölde su bulma gibi yöresel ve
geleneksel tekniklerini korumaya aldığını
görmüştüm. Demek ki kadim gelenek
sorunları gidermeyi biliyor. Bir de Peru
etkilemiştir beni. İnka medeniyeti ve
şamanlık üzerine pek çok şey gözlemledim
orada. ilk gittiğimizde, şaman “Los Andos”
a yani And dağlarına bizi kabul etmesi
için ricada bulunmuştu. Yaşadığı çevreye
o kadar saygılıydı… Koloni dönemi ile
Hristiyan olmuş ama Hz. Meryem ve Hz.
İsa çok renkli, çiçekli, neşeli figürler olarak
yorumlanıyor. Tıpkı kendi doğaları gibi…
Tüm bu birikimlerin hepsini topladığınızda
ortaya muhakkak bir sentez çıkacağına
inanıyorum. Kendime göre, bir küçük kamp
ateşi yakayım, bahçede de bir tane uzun
İtalyan masam olsun, köyün sarhoşundan
da şarap yapmayı öğrenirsem” diyorum,
“değmeyin keyfime…” Bekleriz efendim,
orada hep beraber sohbet ederiz...

Artık bambaşka bir hayata
geçiyorum, biriktirdiklerimi
süzme zamanı… Ancak
yine üreteceğim. Hiç kimse
vazgeçilmez değildir ve
insan doyma noktasını
bilmelidir. Bu, öğretiyle de
gelen bir şey. Dolayısıyla ben
artık bir yerde doyduğumu
düşünüyorum, bundan
sonra bayrak Ulaş Bey’in
liderliğinde sizlerde.
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“KAUÇUK DERNEĞİ SEKTÖRÜN
OLMAZSA OLMAZI”
Böyle köklü ve güçlü bir derneğin hemen her önemli hizmetinde katkıda bulunuyor
olmak beni son derece memnun ediyor. Başkanlık görevinin bana verilmesinden de hem
sanayici hem dernek gönüllüsü, hem de bir kadın olarak son derece onur duyuyorum.

KAUÇUK DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
FAHRİYE YÜKSEL
katkıda bulunuyor olmak beni son
derece memnun ediyor. Başkanlık
görevinin bana verilmesinden de hem
sanayici hem dernek gönüllüsü, hem
de bir kadın olarak son derece onur
duyuyorum.” diyor. “Bu görevi bugüne
kadar olduğu gibi bundan sonrada
layığı ile yapmak için tüm yönetim
kurulu olarak canla başla çalışacağız.”
diyen Yüksel ile KİPLAS Periyod dergisi
için bir röportaj gerçekleştirdik.

B

ugün 33 yılı geride bırakan
Kauçuk Derneği, özellikle son
15 yılda çağın gerekliliklerini
yerine getiren ve her daim
bir vizyon ile çalışarak, ulusal ve
uluslararası arenada gerek resmi
kurumların gerekse sivil toplum
kuruluşlarının tek muhatabı olarak
sektöre katkıda bulundu.
Uzun dönemdir hem dernek
hem de yönetim kurulu üyesi olarak
hizmetlerini sürdüren Kauçuk Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı Fahriye
Yüksel: “Böyle köklü ve güçlü bir
derneğin hemen her önemli hizmetinde
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Sektörün köklü kuruluşlarından biri
olan derneğiniz sektör için ne ifade
ediyor? Böyle köklü bir kurumun ilk
kadın başkanı olmak nasıl bir duygu?
Nasıl hissediyorsunuz?
1988 yılında rahmetli Sakıp Sabancı ve
sanayici arkadaşları tarafından kurulan
Kauçuk Derneği, o günden bu yana
hizmetlerini artırarak sektöre katkıda
bulunmaya devam ediyor. Özellikle
son 15 yılda çağın gerekliliklerini
yerine getiren ve her daim bir vizyon
ile çalışarak, ulusal ve uluslararası
arenada gerek resmi kurumların,
gerek sivil toplum kuruluşlarının
tek muhatabı olmuştur. Sektörün
uluslararası tanıtımlarında, uluslararası
üyelikler, fuarlar ve kauçuk kongreleri
ile tüm dünya kauçuk sektöründe
ülkemizi başarıyla temsil etmeye
devam ediyor. Sektörümüzün tek
temsilcisi olması sebebiyle Kauçuk
Derneği sektörün artık olmazsa olmaz
bir kuruluşu haline geldi. Ben de
zaten uzun dönemdir dernek üyesi ve
yönetim kurulu üyesi olarak hizmet
ediyorum. Böyle köklü ve güçlü bir

derneğin hemen her önemli hizmetinde
katkıda bulunuyor olmak beni son
derece memnun ediyor. Başkanlık
görevinin bana verilmesinden de hem
sanayici hem dernek gönüllüsü, hem
de bir kadın olarak son derece onur
duyuyorum. Bu görevi bugüne kadar
olduğu gibi bundan sonrada layığı ile
yapmak için tüm yönetim kurulu olarak
canla başla çalışacağız.
Türkiye ekonomisinin harcı kimya ise
kauçuk da bu harcın bel kemiğidir.
Sektörünüzün gelişiminde kilometre
taşı diyebileceğimiz gelişmelere ilişkin
neler söylemek istersiniz?
Kauçuk Derneği’nin kuruluşu ilk
mihenk taşıdır. Çünkü kurucuları,
o dönemin saygın sanayicilerinden
oluyor. Dernek kuruluşundan 2006
yılına kadar çok önemli adımlar
atılmasa da özellikle eğitim konusunda
temel oluşturulmuş, eğitimlere
başlanmıştır. Ancak derneğin pasif
durumuna geçmesi ile nerdeyse
kapanma aşamasına yaklaşan ve
faaliyet yapamayan konumdan, 2006
yılında yönetimi devralan yeni yönetim
ile yönünü yukarı çevirmiştir. İşte 2006
tarihi Kauçuk Derneği’nin sektördeki
kırılım noktasıdır. Bu tarihten
günümüze yapılan tüm faaliyetler
sektörümüzün önünü açarak, gelecek
için vizyonumuzu ortaya koymuştur.
Türkiye kauçuk ürünleri imalatı sanayinin
pazar büyüklüğü nedir; dünya toplam
kauçuk ihracatı ve ithalat payı nedir?
Türkiye 2021 yılı sonunda kauçuk
sanayi ürünleri imalatında, yaklaşık
800 bin ton ithal edilen ve işlenen
hammadde miktarı ile Avrupa’da
Almanya’nın ardından ikinci sırada
dünyada ise yedinci sırada yer alması
bekleniyor.
Dünyada doğal kauçuk üretimi 14
milyon ton, sentetik kauçuk üretimi ise
yaklaşık 16 milyon tondur. Bu rakam
toplamda ise 30 milyon ton civarında.
Diğer taraftan dünyadaki endüstriyel
kauçuk pazarı, talebi toplamda 200
milyar dolar civarındadır.
Dünya toplam mal ihracatı yaklaşık
15 trilyon dolar olup, bunun yaklaşık
yüzde 1 civarı kauçuk ihracatıdır. Dünya
kauçuk ürünleri ihracatı ise yaklaşık
140 milyar dolar civarındadır.

Türkiye’de kauçuk ürünleri imalatı
sanayi önemli ölçüde ihracatçı
olduğu gibi, ham madde ve nihai
ürünlerde aynı zamanda ithalatçı
konumunda. İthal edilen ham maddenin
yerlileştirilmesinin yol haritası nedir?
Türkiye’de kauçuk ürünleri imalatı
sanayi ihracatçı ağırlıklı veya ihracata
yönelik ara mamul ağırlıklı üretici
konumundadır. Ancak çarpıcı olan
husus, hammadde olarak hemen hemen
yüzde 100 ithalata dayalı bir sektördür.
Nihai ürünlerde de ithalat olmasına
karşın bu toplam ithalatın yüzde 5 veya
6’sı kadardır, ancak lastik ithalatında bu
oran yüzde 14-15 aralığında.
İthal edilen hammaddenin yerli
üretime geçmesi, doğal kauçuk
için ülke iklimi nedeniyle mümkün
bulunmuyor. Sentetik kauçuk için ise
petrokimya tesislerinin olması ve de
firmaların (Socar ve Petkim gibi) üretim
programlarına almaları gerekmektedir.
Şu aşamada Türkiye’de üretim
bulunmamaktadır.
Sektörün AR-GE çalışmaları hakkında
bilgi verir misiniz?
Katma değeri yüksek bir sektör olan
kauçuk sektörü, ihracat birim fiyatı
Türkiye ortalaması, kilogram başı
1-1,1 dolar iken, kauçuk sektörü için
kilogram başı 5,5 dolardır. Ancak
bu rakamın çok daha yükseklere
çıkarılması gerekiyor. Bunun için de en
büyük eksikliklerimizden biri olan ARGE çalışmalarının yetersizliğidir. Hâlen
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na
kayıtlı AR-GE merkezleri sayısı 35
civarındadır. Bu da sektör için çok
yetersiz bulunuyor.

Türkiye 2016 yılında
2,2 milyar dolar kauçuk
ürünleri ihracatı ile
dünyanın 132,1 milyar dolar
olan ihracatı içinde yüzde
1,64 pay almıştır.

Kauçuk sanayi, Türkiye’deki pek çok
sektörden daha yüksek bir katma
değere sahiptir. Dünyadaki trendleri
de izleyen sektörün, daha yüksek
katma değerli ürünler üretebilmesi için
yürüttüğü projeler ile ilgili bilgi verir
misiniz?
Bu konuda; kauçuk sanayi ürünleri
üretimine (lastik hariç) yönelik pek
fazla proje yürütülmedi. Kauçuk
Derneği, sektörümüzde tek proje üreten
kuruluş. Uluslararası dernekler, kurum
ve kuruluşlarla işbirliği halinde olan
derneğimiz, sektörün en büyük eksiği
olan AR-GE, Eğitim, Laboratuvarlar ve
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282

Kauçuk Derneği Üye
Sayısı

3,2+

MILYAR DOLAR

Türkiye'nin 2021 Yılı Kauçuk
Ürün İhracat Beklentisi

%2,2

Kauçuk Ürün İhracatının
2021 Yılında Dünya
İhracatı İçindeki Pay
Beklentisi
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Test Merkezinin yer aldığı Teknoloji
Merkezinin (Mükemmeliyet Merkezi)
kurulması yönünde çalışmalarına
devam ediyor. İstanbul Kalkınma Ajansı
ile projenin ilk bölümü olan ”Kauçuk
Sektörü Araştırma İnovasyon ve Eğitim
Merkezi Fizibilite Çalışması” için
hazırlanan Doğrudan Faaliyet desteği
kabul edilerek, 2018 yılında proje
başarı ile tamamlandı. Projenin devamı
olacak yeni proje için çalışmalar ise
devam ediyor. Diğer bir projemiz, İKMİB
çatı kuruluşu altında işbirliği projesi
olan “Kimya Teknoloji Merkezi”dir. Bu
merkez, ilk etapta kauçuk, plastik, boya
ve kozmetik sektörlerini kapsayacak.
Projenin fizibilite çalışmaları
tamamlandı ve İSTKA, İSO, İTO gibi.
kuruluşlarla işbirliği görüşmelerimiz
de devam ediyor. Projenin 2022 yılı

sonuna doğru tamamlanması için
çalışmalar da devam ediyor.
KİPLAS ile sektörde uzun yıllardır
güçlü bir işbirliği içerisindesiniz. Bu
işbirlikleri hakkında ve KİPLAS’ın
sektördeki rolüne ilişkin görüşlerinizi
alabilir miyiz?
KİPLAS ve Kauçuk Derneği, dolayısıyla
kauçuk sektörü ilişkileri uzun yıllara
dayanıyor. Standartların belirlenmesi
yönünde, mesleki yeterlilik çalışmaları
sürecinde ve KSP çalışmalarında pek çok
ortak konuda çalışmalarda bulunduk.
KİPLAS, ''Türkiye Kimya, Petrol, Lastik
ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası''
olarak sektörde her zaman aktif rol aldı
ve almaya da devam edecek. Kauçuk
Derneği olarak işbirliklerimizin devam
etmesini arzu ediyoruz.

ANALİZ

P
TÜRKİYE’DEN
İKLİM KRİZİ
NOKTASINDA
BÜYÜK ADIM
Paris İklim Anlaşması’nın onaylanmasına ilişkin yasa
teklifi, TBMM’de kabul edildi. Anlaşma’ya resmen taraf
olan Türkiye, alternatif enerji kaynaklarını doğru
kullanarak, AYM’nin gereklerini avantaja çevirebilir.
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aris İklim Anlaşması’nın
onaylanmasının uygun
bulunduğuna dair kanun
teklifi, 7 Ekim 2021’de TBMM
Genel Kurulu’nda kabul edilerek, Resmi
Gazete’de yayımlanmasının ardından
yürürlüğe girdi. Böylece Türkiye,
anlaşmaya resmen taraf oldu.
Birleşmiş Milletler’in (BM) üç bin
sayfalık raporuna göre iklim krizi küresel
çapta ve daha önce hiç görülmemiş
düzeyde kötüleşmiş durumda. Rapor,
ayrıca küresel ısınmayla birlikte sıcak
hava dalgalarının artacağını, sıcak
mevsimlerin uzarken soğuk mevsimlerin
de kısalacağını vurguluyor.
TÜRKİYE’NİN AZALTIM TAAHHÜDÜ
Taraf ülkeler ne zaman ve ne kadar
sera gazı azaltımı taahhüdünde
bulunacağına kendileri karar vererek,
ulusal katkı beyanları ile iletiyor.
Anlaşma, taraf ülkelerin kendi şartlarına
göre hazırladıkları beyanlarını (Ulusal
Katkı Beyanı) baz alıyor ve söz konusu
ülkeleri her beş yılda bir, beyanlarını
iyileştirmeye davet ediyor. Niyet
beyanında Türkiye’nin, “referans
senaryodan azaltım” taahhüdü veren
grupta yer aldığı görülüyor. 197 ülkenin
niyet beyanları sınıflandırıldığında; 61
ülke mutlak azaltım, 10 ülke emisyon
yoğunluğunu kontrol etme ve 83 ülke
referans senaryodan azaltım hedefliyor.
Türkiye, 2015 yılında Paris İklim
Anlaşması’nı imzalarken BM’ye sunduğu
ulusal katkı beyanı çerçevesinde
karbon emisyonunu azaltma
taahhüdü vermezken iki katından fazla
artırabileceğini de belirtmişti. Beyana
göre, hiçbir önlem alınmadığı referans
senaryoda karbon emisyonunun 1
milyar 175 tona ulaşacağı belirtilirken,
Türkiye “artıştan yüzde 21 azaltım”
hedefiyle bunu 929 milyon tonda
tutmaya çalışacağını beyan etmişti.
Bununla birlikte Türkiye’nin ilk adım
olarak, “enerji, atık, ulaşım, binalar ve
tarım” sektörlerindeki emisyon azaltım
hedeflerini içeren ulusal katkı beyanlarını
güncelleyip, BM’ye sunması planlanıyor.
Veriler, Türkiye’nin hiçbir önlem
almadan bile, emisyon azaltımı için
beyan ettiği azaltım miktarının yarısı

kadar sera gazı emisyonu ürettiğini
ortaya koyuyor. TÜİK’in yayımladığı son
sera gazı emisyonu envanteri, 2019’da
toplam emisyon hacminin 506 milyon
ton karbondioksit olarak gerçekleştiğini
ve azalma eğiliminin sürdüğünü ortaya
koydu.
Ekonomik olarak Türkiye düzeyindeki
ülkelerden Arjantin ve Brezilya, sera
gazı emisyonlarını 2030’da, 2005 yılı
seviyesinin altına düşürmeyi hedefliyor.
Türkiye’nin resmi planlarında ise 2030
sonrası için sera gazı emisyonunu
azaltmaya yönelik bir hedefi yok.
TÜRKİYE AYM’Yİ AVANTAJA ÇEVİREBİLİR
Enerjide yüzde 70’in üzerinde dışa
bağımlı olan Türkiye, fosil yakıtlardan,
Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın (AYM)
yenilenebilir enerjiye geçişini avantaja
çevirebilir. Türkiye gerçekleştireceği bir
dönüşümle iklimin korunmasına katkı
verirken, dışa bağımlılığını da azaltabilir.
Her yıl büyümeye devam eden
yenilenebilir enerji piyasasının 2025’te
küresel büyüklüğünün 1,5 trilyon
dolara çıkacağı hesaplanıyor. 20 yılda
Türkiye’deki kurulu güç içindeki payı,
binde 2 seviyesinde sayan yenilebilir
enerji, Mart 2021 itibarıyla kurulu güçte
yüzde 50 paya ulaştı. Türkiye, 2019’da
en fazla yenilebilir enerji kapasitesine
sahip ülkeler arasında Avrupa’da beşinci,
dünyada 15’inci sıraya yükseldi.
Güneş enerjisinde dünyada
13’üncü sırada yer alan Türkiye, Avrupa
bazında incelendiğinde yedinci sırada
konumlanıyor. Türkiye’de rüzgâr
ve güneşi merkeze alan bir enerji
dönüşümü, teknoloji içeriği yüksek
bir sanayi gelişimini de beraberinde
getirebiliyor. Araştırmalar, güneşte 15
ile 25 GW’lık kapasite ilavelerinin, 800
milyon dolar olan üretimi 6,8 ile 11,3
milyara kadar artırabileceği yönünde bir
sonuç ortaya koyuyor.
Konu, istihdam yaratma potansiyeline
geldiğinde, AYM uyumlu mücadeleyi
destekleyecek düşük karbonlu bir
rejim, fosil ekonomisine göre daha fazla
istihdam getiriyor. İstatistikler her 1
milyon dolarlık yatırımın, sürdürülebilir
enerjide 15 ile 30, enerji depolamada
4 ile 12, enerji verimliliğinde 10 ile

Ekonomik olarak Türkiye
düzeyindeki ülkelerden
Arjantin ve Brezilya, sera
gazı emisyonlarını 2030’da,
2005 yılı seviyesinin
altına düşürmeyi
hedefliyor. Türkiye’nin
resmi planlarında ise
2030 sonrası için sera gazı
emisyonunu azaltmaya
yönelik bir hedefi yok.
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HEDEFLER
KAPSAMINDA
BÜYÜME STRATEJİSİ
➧ 2030 ve 2050 için AB’nin iklim
hedeflerini artırmak.
➧ Temiz, ulaşılabilir ve güvenli enerji
sağlamak.
➧ Temiz ve döngüsel bir ekonomi için
endüstriyi harekete geçirmek.
➧ İnşaat ve yenilemede enerji ve
kaynak verimli bir yol oluşturmak.
➧ Tarladan sofraya: adil, sağlıklı
ve çevre dostu bir gıda sistemi
tasarlamak.
➧ Toksik içermeyen bir çevre için,sıfır
kirlilik hedefi.
➧ Sürdürülebilir ve akıllı hareketliliğe
geçişin hızlandırılması.
➧ Ekosistemleri ve biyoçeşitliliği
korumak.
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18, çevre dostu şehir altyapılarının
geliştirilmesinde 10 ile 15, atık ve geri
dönüşümde ise 15 ile 40 kişiye yeni
istihdam getirebileceğini hesaplıyor.
Buna karşılık, 1 milyon dolarlık kömür
yatırımı inşaat aşamasında bir, termik ve
maden işletmesinde iki kişiye istihdam
sağlıyor.
Karbon nötr olma hedefleri ile
güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir enerji
potansiyelleri artık birlikte anılıyor. Bu
durum, doğanın nimetleri konusunda
şanslı Türkiye’ye bazı fırsatlar getiriyor.
Söz gelimi; Avrupa Birliği, Sınırda Karbon
Düzenleme Mekanizması (SKDM) ile
2050 karbonsuzlaşma hedefine giden
yolda, ticari ilişkileri olduğu ülkelerin
de dönüşmesini bekliyor. Türkiye’nin de
Paris İklim Anlaşması’na taraf olması,
bu mekanizmaların ilgili endüstrilerinin
karbon ayak izini azaltmasına ve bir
iklim finansmanı desteğine dönüşmesine
imkân tanıyor.
YEŞİL MUTABAKAT
Avrupa Yeşil Mutabakatı’nı 11 Aralık 2019
tarihinde açıkladı. Takip eden süreçte,

uluslararası ticaretin önde gelen aktörleri
de benzer hedefler belirlemeye başladı.
İhracatının yüzde 80’ini AB’ye yapan
Türkiye için Avrupa, ağırlıklı bir role
sahip. Yeşil Mutabakat, AB’nin 2050’ye
kadar net sera gazı emisyonlarının
sıfırlandığı, ekonomik büyümenin kaynak
kullanımından ayrıştırıldığı (decoupling)
ve kimsenin ve hiçbir bölgenin geride
bırakılmaması temel hedeflerini içeren
stratejisiyle, emisyonları azaltırken iş
imkanları yaratacak ve yaşam kalitesini
artırmayı hedefleniyor.
İklim kriziyle mücadelede diğer
küresel aktörlere göre daha etkin roller
üstlenen Avrupa Birliği için kalıcı ve
etkili bir dönüşümün mekanizmaları
ilk kez bu kadar net tanımlandı. Aynı
zamanda hem iklim krizi hem de ekolojik
krizin tüm dünyayı kapsayan çabalar
gerektirdiği metinde vurgulanarak, tüm
ülkeleri kapsayan bir yaklaşımın altı
çizildi. Sürdürülebilir bir gelecek için AB
ekonomisini şekillendirmeyi odağına
alan Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM), için
belirlenen hedef ve araçlar ihtiyaçlar
doğrultusunda güncellenip, geliştirilecek.
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ÜYE RÖPORTAJI
PULCRA KİMYA GENEL MÜDÜRÜ VE KİPLAS DİSİPLİN KURULU ÜYESİ ABİDİN İDARE

PULCRA KİMYA’NIN HEDEFİ,
DAHA YAŞANABİLİR BİR DÜNYA
İhracat yıldızı Pulcra Kimya, daha yaşanabilir bir dünya için yeşil
ekonomi odaklı çalışmalara öncü olmayı hedefliyor. 140 yıllık köklü
firma bunun için karbon emisyonunun azaltılması, su ve enerji tasarrufu
sağlanması, yenilenebilir kaynakların kullanımını önceleyecek.

Ç

özüm odaklılığı logosuna taşıyan
Pulcra Kimya Sanayi 2018 ve
2019’da Tekstil Kimyasalları
kategorisinde İKMİB’in Yılın
İhracat Yıldızları sıralamasında
iki yıl üst üste birincilik ödülü ve 2020’de
ikincilik ödülü kazandı. Deri kimyasalları
alanında da özellikle Türkiye, Çin ve Rusya
pazarlarında önemli bir satış ve ihracat
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hacmine ulaşan Pulcra Kimya, 140 yılı aşkın
tarihinin sağladığı kimya bilgisi birikimi ile
inovasyon konusunda çalışmalarına yeşil
ekonomi odaklı devam ediyor.
Pulcra Kimya, karbon emisyonu
azaltılması, su ve enerji tasarrufu
sağlanması, yenilenebilir kaynakların
kullanımı gibi konulara odaklı üretim ve
AR-GE süreçli çalışmalarını sürdürüyor.

Pulcra Kimya, daha yaşanılabilir bir
dünya için yapılan çalışmalarda öncü
firmalardan biri olma hedefiyle çalışıyor.
Pulcra Kimya Genel Müdürü ve
KİPLAS Disiplin Kurulu Üyesi Abidin İdare,
daha yaşanılabilir bir dünya için yapılan
çalışmalarda öncü firmalardan biri olma
hedefiyle çalıştıklarını anlatıyor.
Pulcra Kimya 140 yılı aşan geçmişiyle küresel
ölçekte faaliyet gösteren köklü bir firma.
Logonuzda da bir slogan kullanıyorsunuz. Bu
sloganın taşıdığı anlam nedir, açıklar mısınız?
Pulcra Kimya, gelişmiş ve yenilikçi proses
ve mühendislik bilgisi ve teknolojisi ile
tekstil, elyaf ve deri endüstrileri için özel
kimyasallar tedarik etme konusunda
140 yılı aşan deneyime sahip olan,
dünya çapında faaliyet gösteren bir
şirkettir. Logomuzda kullandığımız ‘’The
Solution Specialist’’ sloganı, Pulcra
Kimya’nın müşterilerine yönelik, teknik
destek konusu başta olmak üzere tüm
müşteri taleplerine karşı çözüm odaklı
çalışma prensibini yansıtır. Pulcra Kimya,
müşterilerinin tüm iş süreçlerinde ve
çevre ile ilgili çalışmalarında çözüm ortağı
olan ve müşterileri için değer yaratan bir
tedarikçi firmadır.
Özel kimyasallar grubunda yer alan
deri, elyaf ve tekstil ürünlerine yönelik
ürünler üretiyorsunuz. Bu üretimleriniz ile
öncelikle Türkiye pazarındaki, sonrasında
küresel rekabetteki yerinize dair neler
söyleyebilirsiniz?
Pulcra Kimya, elyaf, deri ve tekstil
kimyasalları üretimi ve satışında hem
Türkiye pazarında hem de global ölçekte,
bilinirliği en yüksek olan firmalar
arasındadır. Türkiye, Almanya, Çin,
ABD ve Brezilya başta olmak üzere,
toplam 12 ülkede üretim tesisine sahip
olan firmamız, global ölçekte 100’den
fazla ülkeye satış yapan, kendi faaliyet
alanlarında lider kuruluşlardan birisidir.
Çözüm odaklı çalışmalarının yanı sıra,
sahip olduğu geniş ürün portföyü, güçlü
teknik satış ekibi ve yenilikçi ürünleri
ile küresel rekabette güçlü bir konuma
sahiptir. Firmamızın global ölçekte
faaliyet göstermesi sebebiyle pek çok
ülkede kurulu olan üretim tesisleri,
yaygın teknik destek ve lojistik altyapısı
da firmamızı küresel rekabette avantajlı
duruma getiren diğer faktörler olarak
sıralanabilir.

Firmamızın Türkiye organizasyonunun
merkezi, Gebze Çayırova’da kurulu
bulunan üretim ve AR-GE tesislerinde yer
almaktadır. Ayrıca müşterilerimizin yoğun
olarak bulunduğu Çorlu, Denizli, Bursa ve
Adana bölgelerinde de oluşturmuş olduğu
satış organizasyonu, depolama tesisleri
ve uygulama laboratuvarları ile pazarın
taleplerine en hızlı şekilde yanıt verme
amacını taşımaktadır.
Türkiye’nin ağırlıklı olarak kimya
ürünlerinden kaynaklanan dış ticaret açığı
ile ithalatın azaltılması hedefi bağlamında
Pulcra Kimya nerede konumlanıyor ve İhracat
hedefiniz nedir?
Pulcra Kimya, Türkiye pazarında kendi
faaliyet alanlarında lider firmalardan birisi
olmasının yanında, ihracat pazarlarında da
hızla varlığını ve etkinliğini arttırmaktadır.
Pulcra Kimya Türkiye, Gebze’de
kurulu fabrikasından başta Mısır, Rusya,
Bangladeş ve Özbekistan olmak üzere
20’den fazla ülkeye ihracat yapmakta olup,
bu yüksek ihracat satışları sebebiyle 2018
ve 2019 yıllarında Tekstil Kimyasalları
kategorisinde İKMİB tarafından verilen
Yılın İhracat Yıldızları sıralamasında iki yıl
üst üste birincilik ödülü ve 2020 yılında
da ikincilik ödülü kazanmıştır. İhracatı
geliştirmenin, sadece firmamız için
değil aynı zamanda ülke ekonomisinin
de kalkınmasında taşıdığı büyük
öneminin farkında olarak, dış pazar
odaklı faaliyetlerimizi arttırma ve bu
yolla yeni pazarlar kazanarak ülkemizin

Pulcra Kimya Türkiye,
Gebze’de kurulu
fabrikasından başta
Mısır, Rusya, Bangladeş ve
Özbekistan olmak üzere
20’den fazla ülkeye yaptığı
ihracatlarıyla Tekstil
Kimyasalları kategorisinde
İKMİB’in, Yılın İhracat
Yıldızları sıralamasında iki
yıl üst üste birinci ve bir kez
de ikincilik ödülü kazandı.
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dış ticaret açığının kapatılmasına katkı
sağlamak çabasındayız. Pulcra Kimya, deri
kimyasalları alanında da özellikle Türkiye,
Çin ve Rusya pazarlarında önemli bir satış
ve ihracat hacmine sahiptir.

Türkiye’nin cari açığını
azaltma hedefiyle,
ithal ürünlerin yurt
içinde üretilmesi AR-GE
çalışmalarının artırılması
ile mümkündür. Devlet
teşviklerinin kapsamının
genişletilmesi, özel
sektör ile üniversitelerin
iş birliklerini artırmak
AR-GE faaliyetlerini
destekleyecektir.

50

Pulcra Kimya ürün geliştirme ve inovasyon
konusunda oldukça iddialı bir firma. AR-GE ve
ürün geliştirme çalışmalarınız hakkında bilgi
verir misiniz? Türkiye’de AR-GE faaliyetlerinin
artırılmasına ilişkin ne söyleyebilirsiniz?
Pulcra Chemicals, gelişme ve büyüme
stratejisinin odağına, yenilikçi, çevreci
ve çözüm odaklı ürünler üretmeyi
konumlandırmış bir firmadır. Bu
stratejiye uygun olarak, global ölçekte
sahip olduğu tüm tesislerinde ve
laboratuvarlarında, AR-GE ve uygulama
faaliyetlerini geliştirerek sürdürmektedir.
Güçlü teknik kadrosu ve 140 yılı
aşkın tarihinin sağladığı kimya bilgisi
birikimi ile inovasyon konusunda
çalışmalarına aralıksız devam etmektedir.
Müşterilerimizin taleplerini karşılamak ve
sorun ortağı olmak amacıyla, geleneksel
tekstil, deri ve elyaf uygulamalarından
farklı olarak geliştirdiğimiz yeni teknikler
ve yeni ürünlerle hem firmamızın hem
de müşterilerimizin katma değeri yüksek
ürünler üretmesini sağlamaktayız.
Türkiye’de AR-GE faaliyetlerinin
artırılması ülke ekonomisinin kalkınmasını
önceleyen bir yaklaşımla çalışmaktadır.
Katma değeri yüksek ürünlerin
geliştirilmesi, üretilmesi ve ihraç edilmesi
hem ülke ekonomisinin ihtiyacı olan

döviz girişinin sağlanması, hem de yüksek
teknoloji ürünlerini ile ülkemizin dış
pazarlarda rekabet gücünün artırılması
bakımından çok önemlidir. Ülkemizin ithal
etmekte olduğu pek çok ürünün yurt içinde
üretilmesi ve bu yolla dışa bağımlılığın
azaltılması da ancak AR-GE çalışmalarının
artırılması ile mümkün kılınabilir. ARGE faaliyetlerinin artırılmasında devlet
teşviklerinin de önemi çok büyüktür. Devlet
teşviklerinin kapsamının genişletilmesi ve
özel sektör ile üniversitelerin iş birliklerinin
artırılması da AR-GE faaliyetleri için
destekleyici birer faktördür.
İki yıla yakın süredir devam eden pandeminin
küresel ekonomi ve tedarik zincirleri üzerinde
ağır etkileri oldu. Pulcra Kimya bu sürecin
olumsuz etkilerini azaltmak için ne gibi
tedbirler aldı?
Tüm dünyada çok olumsuz ekonomik
etkiler yaratan Covid19 salgını, özellikle
tekstil ve deri ürünlerine olan global
talebin düşmesi sebebiyle, Pulcra Kimya
üzerinde de kısmi bir olumsuz etkiye
sebep olmuştur. Ancak firmamızın faaliyet
gösterdiği alanların göreceli olarak daha
hızlı toparlanması sebebiyle bu etki sınırlı
kalmıştır. Pandeminin en şiddetli yaşandığı
2020 yılında geleneksel tekstil ve deri
ürünlerinde görünen talep azalmasına
karşılık Pulcra Kimya, daha yenilikçi ürünler
olan teknik tekstil kimyasalları, tıbbi tekstil
kimyasalları, anti-mikrobiyal ürünler,
poliüretanlar ve deri finisaj ürünlerinin
satışlarını arttırmak yoluyla pandeminin
olumsuz etkilerini en aza indirmiştir. Ayrıca
Pulcra Kimya, pandeminin etkisinin çok
yıkıcı yaşandığı Bangladeş ve Hindistan
gibi ülkelerde ortaya çıkan kayıplara karşı,
diğer dış pazarlara odaklanarak, bu krizin
minimum kayıpla atlatılmasını sağlamıştır.
2021 yılı içinde pek çok pazar ve sektör,
bir önceki yıla göre toparlanma sürecine
girmiştir. Müşteri talepleri hızla pandemi
öncesi seviyelere dönmektedir.
Ancak ham madde tedarikinde
yaşanan zorluklar ve navlun fiyatlarındaki
büyük yükselişler, tüm dünya için olduğu
gibi Pulcra Kimya için de en büyük sorun
olmaya devam etmektedir. Ham madde
tedariki sıkıntısının çok ciddi boyutlara
ulaşmış olması ve bu tedarik sorunlarının
ne zaman biteceği konusundaki belirsizlik,
kimya sektörü başta olmak üzere tüm
küresel ekonominin toparlanmasını
zorlaştırmaktadır.

Sürdürülebilirlik kavramının Pulcra
Kimya’nın felsefesi ve taahhüdünün önemli
bir parçası olduğu gerçeğinden hareketle
“sürdürülebilirlik” hakkındaki yaklaşımınıza
ilişkin bilgi verir misiniz?
Pulcra Kimya olarak sürdürülebilir
kalkınma felsefesinin yapı taşları olan
sosyal sorumluluk, çalışanların sürekli
gelişimi, yeniliklerin takibi, ekolojik
sürdürülebilirlik, üretim süreçlerinin
verimliliği ve çevresel uyumun arttırılması
gibi birçok farklı başlıkta çalışmalarımızı
üst düzeyde sürdürüyoruz. Dünyanın sahip
olduğu doğal kaynakların sınırlı olduğu
gerçeğinden hareketle, bu kaynakların en
verimli ve doğru yöntemle kullanılmasının
ve sürdürülebilir bir ekonomik modelin
oluşturulmasının zorunlu olduğu inancını
taşımaktayız.
Sürdürülebilirlik kavramının toplumda
daha fazla anlaşılmasıyla birlikte tüketici
davranışları ve tercihlerinde de değişiklik
yaşanmaya başlanmıştır. Değişen tüketici
davranışlarını en doğru şekilde analiz
ederek kendini yenileyebilen firmalar
küresel rekabette daha güçlü bir konuma
ulaşacaktır.
Pulcra Kimya olarak, ürünlerimizi
sunduğumuz tüm sektörlerde, üretim
süreçlerinin verimliliğini artırmak ve
sürdürülebilir prosesler gelişimi için yoğun
çaba harcıyoruz. Ürünlerimizi GOTS,
Bluesign, OEKOTEX gibi sektör kriterlerine
ve ulusal/ uluslararası gereksinimlere
göre geliştiriyor ve daha sürdürülebilir
üretim proseslerinin tasarlanmasında
müşterilerimize destek oluyoruz.
AR-GE çalışmalarımızda yenilenebilir
kaynak kullanımını ön planda tutuyor ve
ürünlerimizin kullanıldığı proseslerde,
su ve enerji tasarrufu sağlamayı ve
daha az atık oluşmasını hedefliyoruz.
Bu hedefe yönelik olarak geliştirdiğimiz
bazı ürünlerimiz ile tekstil proseslerinde
kullanılan su miktarında çok ciddi
tasarruflar sağlamayı başardık. Ayrıca,
ortaya çıkan atık suyun daha az kirli
ve daha şeffaf bir görüntüde olmasını
sağlayan ürünlerimiz ile pazara çevreci
çözümler sunmaya devam ediyoruz.
Pulcra Kimya olarak hem kalite hem de
çevre konularında sertifikasyonlara çok
önem veriyorsunuz. Avrupa Yeşil Mutabakatı
ile de bağ kurmak gerekirse bu konudaki
faaliyetlerinize ilişkin neler söylemek
istersiniz?

Avrupa Yeşil Mutabakatı ile ülkelerin önüne
konulan çerçeve hedefler tüm dünya için
büyük önem taşımaktadır. Uzun yıllardır
süregelen iklim değişikliği ile mücadele,
yenilenebilir enerji kullanımı, karbon
salınımının sıfırlanması gibi başlıkları da
içeren bu mutabakat, ülke ekonomileri
ve firmalar için yol gösterici ve katalizör
niteliğindedir.
Pulcra Chemical, üretim ve ticari
faaliyetlerini sürdürdüğü bütün ülkelerde,
tüm süreçlerini daha çevreci, daha
sürdürülebilir hale getirmek için yoğun
çaba harcamakta ve bunun yanında
müşterilerine de bu yönde ürünler ve
teknolojiler sunmaktadır.
Pulcra Kimya, üretim ve AR-GE
süreçleri başta olmak üzere tüm
çalışmalarında, karbon emisyonunun
azaltılması, su ve enerji tasarrufu
sağlanması, yenilenebilir kaynakların
kullanımı gibi konuları öncelik olarak
benimsemiştir. Ayrıca üretim süreçlerinde
ortaya çıkan atıkların çevre üzerinde
yarattığı zararları en aza indirecek
proses ve ürünlerin geliştirilmesi şirket
politikaların temeli olarak kabul edilmiştir.
Pulcra Chemicals, daha yaşanılabilir bir
dünya için yapılan çalışmalarda öncü
firmalardan biri olmayı hedeflemektedir.
Siz de KİPLAS yönetim ekibinde yer
alıyorsunuz. KİPLAS’ın bir üyesi olarak
sendikamızın hizmetlerini nasıl
değerlendiriyorsunuz?
KİPLAS, yürütmekte olduğu çalışmalar
ile üyelerine ve tüm kimya sektörüne
çok önemli faydalar sağlamaktadır. Üye
firmaların, iş dünyasında ortaya çıkan
gelişmeler ve yasal düzenlemeler hakkında
bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesi
büyük önem taşımaktadır. İşveren
firmaların yasal haklarının savunulması
ve işveren- çalışan ilişkilerinin karşılıklı
güven ve anlayış temelinde sağlıklı bir
şekilde yürütülmesi, sanayi kuruluşlarının
devamlılığı için zorunlu olan konulardır.
KİPLAS, sahip olduğu bilgi birikimi
ve uzmanlığı sayesinde bu ihtiyaçları
karşılayan çok önemli bir kuruluştur. Ayrıca
KİPLAS, toplu iş görüşmeleri süreçlerinin
tüm taraflar için en doğru ve verimli
şekilde yönetilmesini sağlamak amacıyla
üye firmalara büyük destek sağlamaktadır.
Pulcra Kimya olarak KİPLAS ailesinin
bir üyesi olmaktan büyük memnuniyet
duyduğumuzu belirtmek isterim.

Pandeminin zirve yaptığı
2020’de geleneksel tekstil
ve deri ürünlerinde
görünen talep azalması
etkisini, Pulcra Kimya,
teknik tekstil kimyasalları,
tıbbi tekstil kimyasalları,
anti-mikrobiyal ürünler,
poliüretanlar ve deri finisaj
gibi yenilikçi ürünlerin
satışlarını arttırmak
yoluyla en aza indirmiştir.
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ULUSAL BAYRAM VE
GENEL TATİL GÜNLERİİFLAS
ÜCRETİDEĞİL
KONKORDATO

BORÇ ERTELEME

Ulusal bayram ve genel tatil ücretinin kanuni dayanağını, 2429
Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile 4857
sayılı İş Kanunu oluşturmaktadır.

R
i

AV.
AKGÜN Koyuncu
KOYUNCU
Av. GÖNÜL
Gönül Akgün
KİPLAS
Hukuk,
Toplu
İş Sözleşmesi ve
Hukuk, Toplu İş Sözleşmesi
Dış
İlişkiler
Birimi
ve Dış İlişkiler Birimi

Borçlarını, vadesi
geldiği hâlde
ödeyemeyen
veya vadesinde
ödeyememe tehlikesi
altında bulunan
herhangi bir borçlu,
vade verilmek veya
tenzilat yapılmak
suretiyle borçlarını
ödeyebilmek veya
muhtemel bir iflâstan
kurtulmak için
konkordato talep
edebilir.
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DİJİTAL DÖNÜŞÜM
ADIMLARI HIZLANIYOR
Son yıllarda iş yapma süreçlerinin dijital ortama taşınmasıyla hayatımızın önemli bir parçası
haline gelen dijital dönüşüm, şirket faaliyetlerinin elektronik ortamlarda sürdürülebilir bir
şekilde yürütülmesini sağlarken, işletmelerin de iş yapma şekillerinde köklü değişimlere
neden oluyor. Bugün iş dünyasında stratejileri, modelleri, işlemleri, ürünleri, pazarlama
yaklaşımlarını, hedefleri yenileyen dijital dönüşüm; şirket çalışanlarının verimini ve işlerin
gelişimini yükseltmenin yanı sıra yeni gelir ve değer üretme olanakları da sağlıyor.

S

anayi Devrimi döneminde
üretim, maddi mallar ve
fabrikalarda yoğunlaşırken
Sanayi Devrimi’nden sonra
üretim; bilgiyi yaratan, kullanan ve
saklayan elektronik cihazlarda kendine
yeni bir deneyim alanı buldu. Dördüncü
Sanayi Devrimi (Endüstri 4.0) olarak
adlandırılan bu dönem, dünyada dijital
dönüşüm sürecini başlattı. 20. yüzyılın
sonlarında başlayan sayısallaştırma ve
dijitalleştirme süreciyle gelinen noktada
bugün, kurumsal yapıların iş yapma
biçimlerinde köklü değişimlere şahit
oluyoruz.
Önümüzdeki dönemde ise “süper
akıllı toplum” yaratma iddiasıyla ortaya
konulan Endüstri 5.0 teknolojileri
gündemde. Toplum 5.0 teknolojileri yapay
zekânın toplumsal yaşamdaki etkilerinin
her yönüyle değerlendirildiği, insanların
makine ve robotlarla ilişkisinin en verimli
biçimde sağlandığı, büyüme ve kalkınmayı
amaçlayan bir toplum vadediyor.
Bugün, dijital dönüşümü birkaç
teknolojiye indirgemek mümkün değil.
Ancak web 2.0, mobil, geniş bant internet,
bulut bilişim, dijital medya, büyük veri,
yapay zekâ, artırılmış gerçeklik, 3D
yazıcılar, nesnelerin interneti ve akıllı
fabrika sistemi, sürücüsüz arabalar
gibi geliştirilen yeni uygulamaların iş
dünyasındaki üretim yapısını tamamıyla
değiştirmesi, küresel anlamda yeni bir çağa
geçişin habercisi olarak nitelendiriliyor.
Günümüz iş dünyasında strateji, model,
işlem, ürün, pazarlama yaklaşımı ve
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hedefleri yenileyen dijital dönüşüm;
getirdiği avantajlar ile şirket çalışanlarının
verimini ve işlerin gelişimini yükseltip,
takibi kolaylaştırmanın yanı sıra yeni gelir
ve değer üretme olanakları da sağlıyor.
DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ SEÇEN ŞİRKETLER,
REKABETTE BİR ADIM ÖNE GEÇİYOR
Dijital değişim ve dönüşümün temelinde;
teknolojinin sağladığı imkânlar ile iş
yapma süreçlerinin daha hızlı, etkili ve az
maliyetli olarak gerçekleşmesinin yanında,
bilginin anında kaydedilmesi, çok hızlı
işlenmesi ve iletilmesi yatıyor. Maliyet
avantajı ve zaman kazandırması sebebiyle
dijital dönüşümü seçen şirketler, rekabette
bir adım öne geçiyor.
Dijitalleşme ile kaynak yönetimlerini
üst seviyeye çıkaran şirketler, iş
modellerine de katkı sağlıyor. Ayrıca
üretim süreçlerinde dijital otomasyon
sistemlerinin kullanılması, verimliliği en
üst seviyeye çıkarıyor. Dijital dönüşüm,
iş dünyasında insan emeğinin en
az kullanıldığı ve en yüksek emek
verimliliğinin elde edildiği, ileri derecede
otomasyona dayalı üretim biçimlerine
dayanıyor. Dijital dönüşümün sağladığı
kesintisiz verimliliğin, uzun vadede
şirketler için çok daha fazlasını yaratacağı
öngörülüyor.
2021 Dijital Düşünme Araştırması’na
katılan yöneticilerin dijitalleşmeden
temel beklentilerinde ilk üç sırayı yüzde
78,3 ile iş süreçlerinin kısalması, yüzde
76,1 ile veri odaklı hale gelinmesi, yüzde
73,9 ile müşteri beklentilerinin daha
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DIJITALLEŞMENIN
İŞ DÜNYASINA
GETIRDIKLERI
Operasyon verimliliğinin artması
◣◢
Operasyon giderlerinin azalması
◣◢
İnsan kaynaklı hataların
ortadan kalkması
◣◢
Yüksek seviye operasyon
sürdürülebilirliği
◣◢
İş modelinde tutarlılık
◣◢
Otomasyon
◣◢
Anlık analiz etme imkânı
◣◢
Daha etkili yönetim
◣◢
Yapay zekâ tarafından
desteklenen iş zekâsı

iyi karşılanması yer aldı. Dijitalleşme
beklentileri arasında büyümenin
hızlanması, gelirlerin artırılması gibi
kriterlerin yüzde 50 seviyeleri ve altında
kalması dijitalleşmenin pandemi
döneminde daha stratejik bir boyutta
ele alındığını bir kez daha gözler önüne
seriyor.
GELECEĞİN SİSTEMİ: AKILLI
OTOMASYONLAR
Analog veya dijital olarak manuel
yöntemlerle idare edilen süreçlerin,
insan müdahalesi olmadan bağımsız ve
otomatik bir şekilde bilgisayar destekli
teknolojiler tarafından yürütülme işlemi
olarak adlandırılan “akıllı otomasyon”
sistemleri; yapay zekâ ile birlikte son
dönemde her organizasyonun stratejik
hedeflerinin en üstünde yer alıyor.
KPMG’nin hazırladığı “Dijitalleşme
Yolunda Türkiye 2021” araştırmasına
göre, kurumların yüzde 94’ü yapay zekâ
kullanımının şirketler arası rekabette çok
önemli bir yeri olduğunu düşünürken,
yüzde 60’tan fazlası akıllı otomasyon
teknolojilerini aktif kullandığını
ifade ediyor. Akıllı otomasyonun bu
kadar popüler olmasının sebebi,
operasyonlardaki verimliliği kullanıldığı

Akıllı Otomasyon Harcamalarının Dağılımı
52,5
Milyon
Dolar

Finans ve
muhasebe
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34,8
Milyon
Dolar

Denetim
ve kontrol

30,7
Milyon
Dolar

Endüstri
spesifik
çözümler

30,2
Milyon
Dolar

Bilgi
teknolojileri

29,9
Milyon
Dolar

Tedarik
zinciri

27,7
Milyon
Dolar

İnsan
kaynakları

andan itibaren hızlıca artırması ve
planlanan işleri genel potansiyelinden
daha az maliyetle yapabilmesi.
Akıllı otomasyon kullanan kurumlar,
verimlilik açısından ve gider yönetimi
açısından rakiplerinin önüne geçme
fırsatı kazanıyor. Bu teknolojiler sadece
verimliliği artırıp giderleri düşürmekle
kalmıyor aynı zamanda kurumların yeni
alanlarda ürün ve servis sağlamasına
da imkân sağlıyor. Şirket liderlerinin
üçte biri akıllı otomasyon teknolojisini,
ileride gelirlerini artırabilecek bir araç
olarak görüyor. Araştırmaya göre, akıllı
otomasyonu devreye alan yöneticilerin
yüzde 30’u, bu sistemi hizmetlerini
geliştirmek için önemli bir fırsat olarak
görüyor.
Ayrıca akıllı otomasyon sistemlerinin;
yeni teknolojilere uyum sağlayamayan
çalışanlarda ortaya çıkan beceri eksikliğini
kapatacağı, çalışanların yeteneklerini
artırıp, onlara vakit kaybettiren
basit işlerle uğraşmak yerine katma
değer sağlayabilecekleri işlere vakit
ayırmalarını mümkün kılacağı şimdiden
açıkça anlaşılıyor. McKinsey’in yaptığı
araştırmaya göre ise 2030’da insan gücü
gerektiren işlerin yüzde 11 azalacağı
belirlendi. Teknolojik becerilerin ise yüzde
60 artacağı öngörülüyor.
TÜRKİYE DÖNÜŞÜME NE KADAR HAZIR?
Dünya dijital dönüşüm raporlarında
Türkiye, “kabuğu kıranlar” kategorisinde
yer alıyor. bireysel dijitalleşme göz önünde
bulundurulduğunda Türkiye’nin, çok
daha fazlasına ulaşabilme potansiyeline
sahip olduğu bir gerçek. Küresel boyutta
iş hayatında köklü değişimlere neden olan
dijital dönüşüm süreci, Türkiye’nin de
odaklandığı alanlardan biri.
Geleceğin iş dünyasında yer alacak
gençlerin, dijital dünyanın işgücü
ihtiyacına uygun olarak yetiştirilmesi için
kamu ve özel sektöre önemli görevler
düşüyor. Türkiye’nin dijital dönüşüm
sürecinde kamu ve özel sektörünün
öncelikli olarak; mevcut çalışma düzeni ve
yeteneklerin dijital dünyaya adaptasyonu
ve gençlerin geleceğin dünyasına
hazırlanması konularına odaklanmaları
gerekiyor.
Türkiye’den 107 şirketin katıldığı
araştırmanın sonuçlarına göre;
pandeminin hızlandırıcı etkisiyle birlikte
şirketlerin yüzde 71’inin iyi tanımlanmış

DEĞIŞEN İŞ YAPIŞ
ŞEKILLERI

%77
Dijital işbirliği araçlarını
kullanmaya devam edip,
geliştireceklerini söyleyen
küresel CEO oranı

%67
Dijital işbirliği araçlarını
kullanmaya devam edip,
geliştireceklerini söyleyen
Türkiye’deki CEO oranı

%73
Uzaktan çalışmanın
mevcut yetenek
havuzunu genişlettiği
görüşünde olan küresel
CEO oranı

%87
Uzaktan çalışmanın
mevcut yetenek
havuzunu genişlettiği
görüşünde olan
Türkiye’deki CEO oranı

%69
Önümüzdeki dönemde
fiziksel iş alanlarını
küçülteceğini dile getiren
küresel CEO oranı

%60
Önümüzdeki dönemde
fiziksel iş alanlarını
küçülteceğini dile getiren
Türkiye’deki CEO oranı

üç yıllık dijitalleşme yol haritası planı
bulunuyor. Ancak çalışanların yüzde
66’sında beceri açığı mevcut. Dijital
dönüşüm anlamında yol kat eden
firmaların, bu yolun başında olan veya
henüz başlamamış firmalara göre yüzde
26 daha kârlı olduğu görülürken, yüzde
9 oranında daha fazla gelir elde ettiği
görülüyor.
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNDE DİJİTAL
DÖNÜŞÜM
İş sağlığı ve güvenliği yönetiminde dijital
uygulamalar vakit kayıplarını minimize
ederek, kurum içinde geniş kitlelere
erişilebilirliği sağlıyor. Dijital gelişmeler;
iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarına
yenilikler getirirken, kurulan yeni sistemler
sayesinde sektör içerisindeki denetimler
kolaylaşıyor.
Endüstri 4.0 teknolojisi ile insan
etkisi minimize edilip, akıllı sensör
sistemleri ile oluşabilecek kazalar
ortadan kaldırılabiliyor. Tehlike içeren
alanlarda, insan gücü en aza indirilerek
kazalardan korunmak mümkün hale
getiriliyor. Önümüzdeki süreçte daha da
yaygınlaşacak olan nesnelerin interneti ile
bakım ve onarım faaliyetlerinin otomatik
olarak gerçekleştirilmesi ve insan etkisinin
en aza indirilebilmesi hedefleniyor. Bu
noktada iş güvenliği uzmanlığının da
Endüstri 4.0’a entegre olabilmesi hayati
önem arz ediyor. Dijitalleşmeyle birlikte iş
kazalarına karşı çözümler kolaylaşırken,
verilerin toplanıp işlenmesi de alınan
tedbirler açısından büyük kazançlar
sağlıyor.
Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi
Yönetim Sistemi (İBYS) sisteminden elde
edilen veriler, iş kazalarının önlenmesinin
yanı sıra meslek hastalıklarına karşı da
önlem alınmasını sağlıyor. İş Sağlığı
ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi
ile iş izin sisteminden, düzeltici
faaliyetlere, ekipman kontrolünden,
eğitim faaliyetlerinin takibine kadar
birçok faaliyet gerçekleştirilebiliyor.
Bu şekilde işyerlerinin, iş sağlığı ve
güvenliği profesyonellerinin uzaktan
denetlenebilmesi sağlanabiliyor. Sistem
üzerinden elde edilen veriler sayesinde
sektörel ve bölgesel riskler belirlenebiliyor.
İş sağlığı ve güvenliği kayıt takip ve izleme
programı ise 2011 yılından bu yana
ciddi sayıda kullanıcının girdiği verilerle
güncelliğini devam ettiriyor.

TÜRKIYE’NIN
DÖNÜŞÜM KARNESI
Şirketlerdeki iş fonksiyonlarının
sadece yüzde 8’i tamamen dijitalleşti.
◣◢
Şirketlerin tanımlanmış net
bir stratejik işgücü planlaması
bulunmuyor.
◣◢
Şirketlerin yüzde 69’u dijital yetenek
açığını kapatmaya çalışıyor.
◣◢
İşgücü, henüz post-pandemi yeni
çalışma düzenine hazır değil.
◣◢
Pandemi döneminin kalıcı mirası
olarak “dönüşüm” hayatımızın
bir parçası olacak ve merkezinde
“beceriler” yer alacak.
◣◢
Türkiye’deki CEO’ların Dijital
Dönüşüme Karar Verme Nedenleri
◣◢
%21’i verimliliği artırmak.
◣◢
%19’u rekabet avantajı yaratmak.
◣◢
%19’u müşteri ihtiyaçlarına hızlı
cevap verebilmek.
◣◢
%12’si ise kârlılığı ön plana çıkmak.

Dijital değişim ve
dönüşümün temelinde;
teknolojinin sağladığı
imkânlar ile iş yapma
süreçlerinin daha hızlı,
etkili ve az maliyetli
olarak gerçekleşmesinin
yanında, bilginin anında
kaydedilmesi, çok hızlı
işlenmesi, iletilmesi yatıyor
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ÜLKE KÜNYESİ
TEMEL EKONOMİK
GÖSTERGELER
NÜFUS

331.449.281

AMERİKA SALGININ
ETKİLERİNDEN
ARINIYOR

A.B.D. GSYH:
GSYH BÜYÜME ORANI

K

üresel ekonominin yaklaşık yüzde
25’ini oluşturan Amerika Birleşik
Devletleri (ABD), 20 trilyon dolarlık
devasa ekonomisiyle dünya Gayri
Safi Yurtiçi Hasılası'nın (GSYH) yüzde 22’sini
oluşturuyor. Oldukça gelişmiş bir karma
ekonomiye sahip olan ABD, dünyanın ikinci
büyük imalatçısı aynı zamanda en büyük
petrol ve doğalgaz üreticisi konumunda.
Dünyanın en büyük 500 şirketinin
128’ine ev sahipliği yapan ülke, geçtiğimiz
iki yıllık süreçte beklenmedik bir şekilde
bütün dünyayı etkisi altına alan COVID-19
küresel salgınının etkileri sebebiyle büyüme
hedeflerinden uzaklaştı.
ABD ekonomisi, salgına karşı alınan
karantina önlemlerinin sonucunda 2020’de
yüzde 3,4 daralmıştı. İşletmelerin yeniden
açılması ve salgının etkilerine karşı süren
hükümet destekleri, ikinci çeyrek GSYH
artışında belirleyici oldu. Ülkede kişisel
tüketim harcamaları ikinci çeyrekte yüzde
11,8’lik artış gösterdi. Yılın ikinci çeyreğinde
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kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise
yüzde 6,4 arttı.
2022’DE EKONOMİNİN
CANLANMASI BEKLENİYOR
Salgının ikinci yılında; Delta varyantındaki
artışın etkisiyle daha az harcama
yapılacağını, mal ve hizmetlere yönelik
talebin de azalacağını öngören ekonomistler,
ABD ekonomisi için 2021 büyüme
tahminlerini aşağı yönde revize etti.
Ekonomist Ronnie Walker, 2021 yılında
genel büyümenin yüzde 5,7 seviyesinde
beklendiğini kaydetti. Ünlü ekonomistin
Ağustos ayı sonunda yayınladığı rapora
göre, büyümenin yüzde 6 seviyesinde
gerçekleşmesi bekleniyordu. Walker, zayıf
büyümeyi 2022 yılında canlanmanın takip
edeceğini öngördüklerini açıkladı.
Pandemiden önceki dönemde
ABD-Türkiye arasındaki ithalat-ihracat
dengesi Cumhuriyet tarihinin en yüksek
seviyelerine ulaşmıştı. Pandemi ile birlikte

% 2,2

GSYH-SEKTÖREL DAĞILIMI:
TARIM

% 0,9

SANAYI

%19,1

HIZMETLER
KIŞI BAŞI MILLI GELIR

Küresel salgın devam ederken, dünyanın en büyük ekonomileri salgının
etkilerini hafifletmeye ve yeni ekonomik stratejiler ile güçlerini
yeniden toplamaya çalışıyor. Geçtiğimiz iki yıllık süreçte beklenmedik
bir şekilde bütün dünyayı etkisi altına alan COVID–19 küresel salgını,
bütün ülke ekonomilerini etkilediği gibi Amerika Birleşik Devletleri’nin
(ABD) de büyüme hedeflerini sekteye uğratmış durumda.

21,4 Trilyon $

ABD yönetiminin Çin’e karşı ticari yaptırım
kararları alması ve Çin’in dünyadan gelen
taleplere yetişememesi Türkiye için önemli
bir fırsat yarattı. Bu yılın ilk yedi ayında ilk
defa Türkiye’den ABD’ye yapılan ihracat,
ithalat tutarından fazla gerçekleşti. ABD’den
yapılan ithalat yüzde 2,13 düşerek 6,9 milyar
dolar, ABD’ye yapılan ihracat ise bu 7 aylık
dönemde yüzde 40,7 artarak 7,8 milyar dolar
oldu. Bu rakamlarla birlikte Türkiye ilk defa
ABD’ye karşı cari fazla verdi.
YENİ İLAÇ POLİTİKALARI YOLDA
ABD’de başkanının değişmesiyle birlikte
yeni bir döneme girildi. İlaç politikalarında
da yakın zamanda değişikliklere gidilmesi
bekleniyor. Bu değişikliklerin Türkiye için
ABD’ye ilaç ihracatı adına tarihi bir eşik
olduğunu söylemek mümkün. Uluslararası
referans fiyatlandırma (IRP) ve ilaç ithalatı
konuları Joe Biden’ın seçim vaatleri
arasındaydı. ABD’nin ilaç politikasında
uluslararası referans fiyatlandırma, daha
fazla şeffaflık ve doğrudan ilaç ithalatı
konularında düzenlemelere gidilmesi
konuşuluyor. Yapılacak değişikliklerin
ilaç üretiminde öncü ülke olmak isteyen
Türkiye’nin ilaç ihracatı açısından da
önemli etkiler doğurması öngörülüyor.
İlaç endüstrisi ihracatı 2019 yılında 1,4
milyar doları seviyesinde olan Türkiye,

doğru adımları atması durumunda 2019
yılında yüzde 32’ye ulaşan ihracatın ithalatı
karşılama oranını istenen düzeylere çıkabilir
ve ilaçta ihracat fazlası veren bir ülke olabilir.
ABD’NİN PANDEMİ İLE MÜCADELESİ:
‘AMERİKAN KURTARMA PLANI’
ABD’de Kasım 2020’de yapılan seçimleri
kazanan ve olaylı geçen bir sürecin ardından
görevi 20 Ocak’ta devralan Başkan Joe
Biden, göreve başlamasının akabinde salgın
döneminde ekonomiyi canlandırmayı
hedefleyen ve 1 trilyon 900 milyar dolarlık
yardım paketini kapsayan 2021 Amerikan
Kurtarma Planı Yasası olarak da adlandırılan
"Amerikan Kurtarma Planı"nı hayata geçirdi.
Irk eşitliğine ulaşmak için siyahi, Latin,
Asyalı ve Kızılderili grupların başvurularına
öncelik veren yardım paketinde aşıların
dağıtılmasına 415 milyar dolar, ailelere
doğrudan yardımlara 1 trilyon dolar, küçük
işletmelere ve salgından en çok etkilenen
topluluklara verilecek desteğe ise 440 milyar
dolar ayrıldı.
Teşvik ödemelerini, işsizlik maaşlarını,
vergi muafiyetlerini, fatura desteklerini,
eğitime ve öğrencilere ayrılan hibe
programlarını, kültür ve sanata ayrılan
fonları, kira yardımlarını içeren Amerikan
Kurtarma Planı; aşı araştırma, geliştirme,
üretim, satın alma ile ilgili giderleri de
destekledi. Plan kapsamında, kişi başı

doğrudan bin 400 dolar yardım sağlanırken
ek işsizlik sigortası 400 dolara çıkartıldı.
Plan, COVID-19 ekonomik şoku
sırasında işlerini büyük ölçüde koruyan ve
tasarruflarını artıran yüksek gelirlilere çok
az doğrudan yardım içerdi. Biden Yönetimi,
bu dönemde düşük gelirli ve orta gelirli
Amerikalılara öncelik verdi.
Amerikan Kurtarma Planı’nın ABD
yoksulluğunu üçte bir oranında, çocuk
yoksulluğunu yüzde 57,8 oranında ve
yetişkin yoksulluk oranını da yüzde 25’ten
fazla azaltacağı tahmin ediliyor. Biden,
salgınla mücadelenin ardından ekonominin
tekrar yoluna girmesiyle stratejisinin ikinci
aşamasında uzun vadeli büyümeyi sağlayarak
ilerleme kaydedeceklerini dile getiriyor.

%80
62.530 $

ENFLASYON ORANI

% 1,8

İŞSIZLIK ORANI

% 3,8

İŞGÜCÜ

146,1 milyon
Kaynak: İzmir Ticaret Odası, ABD
Ülke Raporu,2021

PFIZER, COVID-19 İLACININ
DENEMELERINE BAŞLADIĞINI AÇIKLADI
ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer, koronavirüse maruz kalanlarda enfeksiyonu
önleyecek antiviral ilacın ikinci ve üçüncü aşama klinik denemelerine başladığını
kamuoyuyla paylaştı. İlacın klinik denemeleri, 18 yaş ve üzeri 2 bin 660 sağlıklı
yetişkin üstünde gerçekleştirilecek.
İlacın başarılı olması durumunda; virüsün çoğalma imkânı bulamadan
durdurması ve enfeksiyona yakalananlarda semptomların gelişmesinin önlemesi
hedefleniyor. Pfizer’dan önce, ABD merkezli Merck de koronavirüs enfeksiyonunun
önlenmesi ve tedavisi için hap formatında ilaç geliştirdiğini duyurmuştu.
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SEKTÖRDEN

İŞ DÜNYASI ÇALIŞMA HAYATININ
DAVOSU’NDA BİR ARAYA GELDİ
TİSK’in kamu, işçi ve işveren temsilcilerini bir araya getirdiği Ortak Paylaşım Forumu’nun
“İşimizin Yarınında Gençler ve Kadınlar”, “Kayıtlı İstihdam” ile “İş Sağlığı ve Güvenliği” oldu.

T

ürkiye İşveren Sendikaları
Konfederasyonu’nun
(TİSK), kamu, işçi ve işveren
temsilcilerini bir araya getirdiği
Ortak Paylaşım Forumu’nun üçüncüsü
14-15 Ekim 2021'de düzenlendi. TİSK’in
ev sahipliğinde ve MESS Teknoloji
Merkezi’nde (MEXT) “İşimizin Yarını” ana
teması ile gerçekleştirilen forumun bu yılki
ana odak noktaları “İşimizin Yarınında
Gençler ve Kadınlar”, “Kayıtlı İstihdam” ile
“İş Sağlığı ve Güvenliği” oldu.
Foruma, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş Genel
Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Genel
Başkanı Mahmut Arslan’ın yanı sıra,
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
Genel Direktörü Guy Ryder, Uluslararası
İşverenler Teşkilatı (IOE) Genel Sekreteri
Roberto Suarez Santos, IOE Onursal
Başkanı ve KİPLAS Yönetim Kurulu
Başkan Vekili Erol Kiresepi, Uluslararası
İşçi Sendikaları Konfederasyonu
(ITUC) Genel Sekreteri Sharan Burrow,
Birleşmiş Milletler ve Business Europe
gibi kuruluşlardan da temsilciler katıldı.
“İşimizin Yarınında Kayıtlı İstihdam”
başlığına da yer verilen forumda, kayıt
dışı istihdam ile mücadele
alanları mercek altına alındı.
Forumun açılışında
konuşan Çalışma Ve Sosyal
Güvenlik Bakanı Vedat
Bilgin, COVID-19 salgınının
dünyadaki değişim
sürecini hızlandırdığını
belirtti. Örgütlenme
özgürlüğü konusunda
mevzuattaki engellerin
ortadan kaldırılmasının
gündemlerinde olduğunu
belirten Bilgin; “Önümüzdeki
günlerde sendikal
örgütlenmesi olan, sigorta
ve vergi borcu olmayan
işletmelerimize ‘Beyaz Bayrak
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Ödülü’ vereceğiz. Bu kayıt dışı istihdamla
mücadelenin de önünü açacaktır.” dedi.
TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ise
yaptığı konuşmada, kayıt dışı istihdamın
dünyanın da Türkiye’nin de önemli bir
sorunu olduğunu vurgulayarak, “Hazine
ve Maliye, Adalet, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlıklarımızın desteğini
gerektiren bir konu. Bizim kayıt dışı
istihdam konusunda devletimizle
birlikte hayata geçirebileceğimiz 23
aksiyon önerimiz var. Bu 23 aksiyon
hayata geçirilirse 4,5 milyon kişi kayıt
dışından kayıt altına geçer. Böylece
birincisi devletimizin vergi geliri artar.
Bizim hesabımıza göre SGK primi,
işsizlik primi, gelir vergisi gibi kalemlerle
devletimizin 80 milyar lira vergi kaybı
var.” diye konuştu. COVID-19’a aynı
zamanda “eşitsizlik virüsü” de denildiğini
vurgulayan Akkol, salgın nedeniyle tüm
dünyada kadınların 800 milyar dolar
gelir kaybı yaşadığına dikkati çekti.
Dünyada her beş gençten dördünün
kayıt dışı çalıştığını vurgulayan Akkol,
“Salgın döneminde her altı gençten biri
işini kaybetmiş. Çalışmaya devam eden
beş gençten ikisinin ise geliri azalmış.”
şeklinde konuştu.

KİPLAS'TAN VOLKAN DOĞAN ORTAK
PAYLAŞIM FORUMU'NA KONUŞMACI
OLARAK KATILDI
KİPLAS Teknik İşler ve Eğitim
Birimi’nden Çevre Y. Mühendisi,
İş Güvenliği Uzmanı Volkan
Doğan, etkinliğin ikinci gününde
gerçekleştirilen “Değişen Dünya
ve Dönüşen İşimiz” başlıklı
oturuma konuşmacı olarak katıldı.
Doğan konuşmasında dijital ve
kültürel dönüşüm uygulamaları
çerçevesinde KİPLAS faaliyetlerine
ilişkin bilgi aktardı.

EROL KİRESEPİ ORTAK PAYLAŞIM FORUMU’NA KATILDI

K

İPLAS Yönetim Kurulu
Başkan Vekili, IOE
Onursal Başkanı ve
Santa Farma İlaç
Sanayii Yönetim Kurulu Başkanı
Erol Kiresepi, Ortak Paylaşım
Forumu’nda konuştu.
Forumun Uluslararası
Organizasyonlar Bölümünde
konuşan IOE Onursal Başkanı
Erol Kiresepi, COVID-19
pandemisinin etkilerinin tahmin
edilenden daha ciddi sonuçları
olduğunu, bunun da özellikle
gelişmekte olan ve düşük gelirli
ekonomilerde daha derinden
hissedildiğini söyledi.
Küresel ekonominin
2021’de yüzde 6, 2022’de yüzde
4,9 oranında büyümesi tahmin edilse
de, istihdamın tekrar pandemi öncesi
seviyelere dönmesinin zaman alacağını
söyleyen Kiresepi, pandeminin etkilerini
azaltmak için harcanan 11 trilyon doların
yüzde 88’inin yüksek gelir grubundaki
ülkeler tarafından kullanıldığını, ancak
yüzde 2,5’inin gelişmekte olan ve düşük
gelirli ülkeler tarafından kullanılabildiğini
vurgulayarak, sorunlarla boğuşan ülkelerin
bu süreci tek başlarına atlatmalarının
beklenemeyeceğini ifade etti.
Özellikle Afrika’da aşıya erişimin kısıtlı
olduğundan bahsederek uluslararası
işbirliğinin aşılama gibi sorunların
çözümünde kilit bir role sahip olduğunu
vurgulayan IOE Onursal Başkanı; çok
taraflı uluslararası sistemlere yeni bir
soluk getirmenin ve çok taraflı sistemlerin
amaca uygun olduğundan emin olmanın
zamanı olduğunu söyleyerek, IOE’nin
yürüttüğü çalışmaların, dünyanın dört
bir yanındaki şirketlerin bu sorunların ele
alınmasında BM’nin önemine inancını
gösterdiğini kaydetti.
“İŞGÜCÜ PIYASALARINDAKI KRIZDEN EN
ÇOK ETKILENENLER KADINLAR”
Konuşmasında Forumun odak
noktalarından olan “Kadınlar” ve
“Gençler” konularına da değinen Kiresepi;
kadın istihdamının 2020’de dünya çapında
54 milyon azaldığını, ILO verilerine göre
2021’de de çalışma yaşında olan kadınların

dünyasının tavsiyelerini aktardı.
Bu kapsamda; büyümekte olan
yeşil sektörlere ve en iyi işgücü
piyasası potansiyeline sahip
bölgelere geçişi kolaylaştıracak
tedbirlerin alınmasının
gerektiğini söyleyen Kiresepi,
çalışanlara yeni becerilerin
kazandırılması, istihdamı
artıracak düzenlemelerin
yapılması ve güçlü
sosyal koruma sistemleri
aracılığıyla ihtiyaç sahiplerini
destekleyecek açık, dinamik
ve kapsayıcı işgücü piyasaları
yaratılması gerektiğini
vurguladı.

ancak yüzde 43’ünün istihdamda yer
alabileceğine dikkat çekerek, kadınlar için
fırsat eşitliğinin, bir insan hakları sorunu
olduğu kadar bir kalkınma ve iş dünyası
sorunu olduğunu söyledi.
G20 ülkelerinde 2019-2020 yılları
arasında istihdam edilen genç sayısının
yüzde 11 azaldığına dikkat çeken Erol
Kiresepi, en büyük tehlikenin bu gençlerin
işgücü piyasasına tekrar katılmak
istemeleri halinde karşılaşacağı büyük
zorluklar olduğunu ifade etti.
Aynı zamanda B20 İstihdam ve Eğitim
Görev Gücü Eşbaşkanı olan Erol Kiresepi;
G20, G7 ve diğer pek çok forumda eğitim ve
öğretim sistemlerinin modernize edilmesine
duyulan ihtiyaçtan uzun zamandan beri
bahsedildiğini kaydederek, bu konunun
çözümü için yeni yollar ve araçlar bulunması
gerektiğini, bu noktada Ortak Paylaşım
Forumu gibi platformların sürece katkı
vermesinin önemine vurgu yaptı.
“ENERJI DÖNÜŞÜMÜ VE EKONOMILERIN
KARBONDAN ARINDIRILMASI, BÜYÜK
İŞGÜCÜ PIYASASI DÖNÜŞÜMLERINI
GETIRECEK”
İklim değişikliği konusuna da değinen
IOE Onursal Başkanı, yaşanacak sürecin
büyük işgücü piyasası dönüşümleri
anlamına geldiğini ifade ederek, istihdam,
sosyal politika ve eğitim konularında
gerekecek tedbirler konusunda iş

“EKONOMIK AÇIDAN VERIMLI
VE ÇEVRESEL AÇIDAN SÜRDÜRÜLEBILIR
BIR TOPARLANMA IÇIN BIRLIKTE HAREKET
ETMEK ŞART”
Konuşmasının son bölümünde, birlikte
hareket etmenin önemine değinen
IOE Onursal Başkanı Erol Kiresepi;
küresel dünyada, eylemsizliğin olumsuz
etkilerinin her yerde ve tüm paydaşlar
tarafından derinden hissedileceğini ifade
ederek, gelişmekte olan ülkelerin, kayıt
dışılığı azaltan, kapasite ve becerileri
artıran, teknolojiye erişimi iyileştiren,
istihdam ve ekonomik değer yaratabilecek
doğa temelli çözümler gibi yenilikçi
yaklaşımlara ve aynı zamanda iklim
değişikliği ve COVID-19 gibi şoklara karşı
daha dayanıklı hale getiren desteğe
ve hedefe yönelik eylemlere ihtiyacı
olduğunu ifade etti.
Erol Kiresepi, yenilenmiş ve
sürdürülebilir ekonomik büyüme ve
istihdamın önündeki engellerin, ancak
ülkeleri bu değişime hazırlayacak, akıllı
ve ileriye dönük eylem yoluyla yenilenmiş
küresel işbirliği ve çok taraflılıkla
kaldırılabileceğini söyleyerek; gelinen
noktada, ekonomik açıdan verimli
ve çevresel açıdan sürdürülebilir bir
toparlanma için birlikte hareket etme
zorunluluğu olduğunu vurguladı. Kiresepi
sözlerini; “‘Birlikte mümkün’ sloganı hâlâ
geçerliliğini koruyor ve tüm sosyal taraflar
olarak bunun gereğini yerine getirmeliyiz.”
diyerek tamamladı.
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SOCAR’IN DİJİTALLEŞME ALANINDAKİ
ÖNCÜ FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR
Türkiye’nin en büyük endüstriyel holdingi SOCAR Türkiye, dijitalleşme alanındaki öncü
faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. SOCAR Türkiye, Intranet platformu SOHO ile
International Business Awards’ta “Gold Stevie” ödülünü kazandı.

S

OCAR Türkiye, dünyanın en prestijli
iş ödüllerinden International
Business Awards’ta(IBA) altın
madalyanın sahibi oldu. SOCAR
Türkiye, IBA değerlendirmelerinde altın
madalyanın karşılığı olan Gold Stevie
ödülünü, “Mobil Site ve Uygulama”
kategorisinde, kurum içi dijital iletişim
platformu olan “SOHO” (SOCAR Home)
intranet uygulamasıyla aldı.
2021 International Business
Awards’ta SOHO Intranet ile alınan“Gold
Stevie” ödülünü değerlendiren SOCAR
Türkiye İletişim ve Kamu İlişkileri Başkanı
Mikayil Yusifov, “Kurumsal kültürümüzü
hep canlı tutmayı, çalışanlarımız
arasındaki iletişimi daha da
güçlendirmeyi çok önemsiyoruz. SOCAR
Türkiye olarak, İstanbul, İzmir, Kayseri,
Ankara ve Bursa’da toplam 5 bin 200
çalışandan oluşan büyük bir aileyiz. İleri
teknolojik altyapıyla desteklediğimiz ve
sürekli güncellediğimiz SOHO Intranet ile
SOCAR Türkiye ailesine bulundukları yer
neresi olursa olsun bir araya gelebilme
imkânı sunuyoruz. SOHO Intranet,
çalışanlarımızla karşılıklı iletişime açık,
interaktif kullanım imkânı tanıyan
gelişmiş bir dijital iletişim platformu. Bu
yenilikçi platformumuz, çalışanlarımızın
bir arada olmaktan keyif alırlarken iş
süreçlerinde de geliştikleri, yeni bilgi
ve deneyimleri hızla paylaştıkları bir
ortam sağlıyor. Çalışanlarımızın hem
web hem de mobil uygulama üzerinden
kullanabildikleri ve toplamda aylık 60
binden fazla ziyaretin gerçekleştirdiği
SOHO Intranet, her an bir arada olmamızı
ve bilgi akışını sağlayan buluşma noktası.
SOHO Intranet uygulamamızla aldığımız
dünyanın en saygın ödüllerinden biri olan
IBA Golden Stevie ödülü, çalışanlarımızla
iletişime verdiğimiz önemi dünya çapında
tescilleyen çok anlamlı bir ödül oldu."
şeklinde konuştu.
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SOCAR TÜRKIYE İŞ SÜREÇLERINDE DIJITAL
İMZA DÖNEMI BAŞLADI
SOCAR Türkiye, dijitalleşme alanındaki köklü
değişim faaliyetlerinden biri de dijital imzaya
geçiş oldu. SOCAR Türkiye, iş süreçlerinde
baskı, evrak gönderimi, ıslak imza ve
arşivleme gibi işlemleri ortadan kaldıran
e-imza uygulamasını başlattı. Yılda 500 bin
adet kâğıt tasarrufu ile önümüzdeki bir yıl
içinde 300 bin TL değerinde mali tasarrufun
hedeflendiği uygulama, grup şirketlerine
entegre edilmesiyle beş bin çalışan
tarafından kullanılacak.
Sürdürülebilir üretim için dijital
teknolojileri iş süreçlerine entegre etmeye
önem verdiklerini belirten SOCAR SOCAR
Türkiye İnsan Kaynakları & Kurumsal
Hizmetler Başkanı ve KİPLAS Yönetim
Kurulu Üyesi Sibel Uğur; “Üç yıl önce
başlattığımız dijitalleşme hamlemizde e-imza
uygulamasına geçerek önemli bir dönüşümü
gerçekleştirdik. Basılı evrak ve fiziki işlem
gerektiren süreçleri dijital ortama taşıyan
e-imza uygulamamız, faaliyetlerimize hız
ve verimlilik katarken zaman ve kaynak
tasarrufuna da imkân veriyor. Dijital iş
süreçlerimizle kâğıt kullanımında azalma ile
500 bin adet kâğıt tasarrufu elde edebilmeyi
öngörüyoruz. Bu rakam standart bir A4 kağıdı
ölçeğinde hesaplandığında yılda 30 ağacın
kesilmesini önlemiş olmak anlamına geliyor.
Gelecek bir yılda 300 bin TL değerinde mali
tasarruf hedefliyoruz. Karbon emisyonunu
da yılda 8,258 kilogram azaltacağını
öngördüğümüz dijital imza süreçlerini en kısa
sürede grup şirketlerimiz bünyesindeki tüm
birimlere yayarak genişletmek istiyoruz. Bu
sayede sonraki yıllarda SOCAR Türkiye’ye ve
topluma daha da fazla fayda sağlayabileceğiz.
Tüm çalışanlarımızca benimsenen bir kurum
kültürü haline getirmek istediğimiz dijital
dönüşümü, sürdürülebilirlik, verimlilik ve
tasarruf odaklı kurumsal faaliyetlerimizin
merkezine alarak çalışmaya devam edeceğiz.”
ifadelerini kullandı.
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EROL KİRESEPİ B20–TÜRKİYE DİYALOĞU
TOPLANTISI’NDA KONUŞTU
B20 İstihdam & Eğitim Görev Gücü Eşbaşkanı Erol Kiresepi: COVID-19 pandemisinin 2020’de
255 milyon tam zamanlı işe eşdeğer bir istihdam kaybına neden olduğu tahmin ediliyor.

S

anta Farma İlaç Sanayii Yönetim
Kurulu Başkanı, Türkiye Kimya
Petrol Lastik ve Plastik Sanayii
İşverenleri Sendikası (KİPLAS)
Yönetim Kurulu Başkan Vekili, IOE Onursal
Başkanı ve B20 İstihdam ve Eğitim Görev
Gücü Eşbaşkanı Erol Kiresepi, TÜSİAD ile
B20 İtalya Dönem Başkanlığı ortaklığında
düzenlenen “B20-Türkiye Diyaloğu”
başlıklı webinara konuşmacı olarak katıldı.
TÜSİAD ile B20 İtalya Dönem
Başkanlığı ortaklığında, B20 Zirvesi
öncesinde yürütülen çalışmaların temel
çıktılarının Türk iş dünyasıyla paylaşılması
ve iş dünyası ile G20 arasındaki etkileşimin
arttırılması amacıyla gerçekleştirilen
webinar, Diyaloğu” webinarı, 23 Eylül
2021 tarihinde gerçekleştirildi. Açılış
konuşmaları TÜSİAD Yönetim Kurulu
Başkanı ve B20 Uluslararası Danışma
Kurulu Üyesi Simone Kaslowski ve B20
Başkanı Emma Marcegaglia tarafından
yapılan toplantının ana konuşmacısı ise,
Türkiye G20 Sherpa’sı Raci Kaya oldu.
Santa Farma İlaç Yönetim Kurulu
Başkanı, KİPLAS Yönetim Kurulu Başkan
Vekili, Uluslararası İşverenler Teşkilatı
(IOE) Onursal Başkanı ve B20 İstihdam
& Eğitim Görev Gücü Eşbaşkanı Erol
Kiresepi, Koç Holding CEO’su ve B20
Ticaret ve Yatırım Görev Gücü Eşbaşkanı
Levent Çakıroğlu, B20 Enerji ve Kaynak
Verimliliği Görev Gücü Başkan Yardımcısı
Simone Mori ve B20 Dijital Dönüşüm Görev
Gücü Başkan Yardımcısı Roberto Scrivo,
politika önerileri ile B20 Uluslararası
Danışma Kurulu’nun öncelikli alanı olan
iklim değişikliği ve kadının güçlenmesi
gibi konularda temel politika önerilerini
katılımcılarla paylaştı.
B20 İSTIHDAM VE EĞITIM GÖREV
GÜCÜNDEN G20’YE 3 TAVSIYE
B20 İstihdam ve Eğitim Görev Gücü
Eşbaşkanı Erol Kiresepi konuşmasında;
COVID-19 pandemisinin işgücü piyasaları
üzerindeki yıkıcı etkisine değinerek,
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Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO)
verilerine göre 2020’de 255 milyon tam
zamanlı işe eşdeğer bir istihdam kaybı
olduğunun tahmin edildiğini, bu rakamın
2008 Küresel Finans Krizindeki işgücü
kaybının yaklaşık dört katı düzeyinde
olduğunu söyledi. Kiresepi, 145 ülkede,
50 milyondan fazla şirketi temsil eden
IOE’deki dört yıllık başkanlık görevi
süresince işgücü piyasaları ile eğitim
ilişkisinin gelişimine yönelik çok önemli
faaliyetler yürütüldüğünden bahsederek
B20’nin bu konuda geliştirdiği tavsiyeleri
katılımcılara aktardı.
Buna göre B20’nin ilk olarak G20
hükümetlerinin gelecekteki sanayi
devrimleri için işgücü becerilerini
hazırlamasını tavsiye ettiğini söyleyen
Kiresepi, ikinci tavsiye kararında, B20
tarafından üretkenliği ve büyümeyi
artırmak için işgücü piyasası politikalarını
ve düzenleyici çerçeveleri iyileştirme
ihtiyacına atıfta bulunulduğuna dikkat çekti.
Son olarak B20’nin konuyla ilgili üçüncü
tavsiye kararına değinen Erol Kiresepi, genç
ve kadınlar için istihdamı artıracak tedbirler
alınmasının ve kayıt dışılığın azaltılmasının
tavsiye edildiğini kaydetti.
Konuşmasının sonunda; önümüzdeki
dönemde en kritik noktanın bu
tavsiyelerin nasıl uygulanacağı konusu
olduğunu vurgulayan Kiresepi, iş
dünyasının temsilcisi olarak B20’nin,
eğitim ve istihdam alanlarında G20 ve G20
üyelerini desteklemeye kararlı bir şekilde
devam edeceğini ifade etti.
Programın son bölümünde ise; B20
Uluslararası Danışma Kurulu Üyesi Zeynep
Bodur Okyay, B20 Uluslararası Danışma
Kurulu’nun temel öncelikleri olan “Kadının
Güçlenmesi ve İklim Değişikliğiyle
Mücadele” konularında iş dünyasının
değerlendirmelerini aktardı.
G20 liderlerine sunulmak üzere
hazırlanan B20 önerileri 7-8 Ekim
günlerinde Roma’da yapılacak olan B20
Zirvesi’nde kamuoyu ile paylaşılacak.

TÜPRAŞ’IN YENİLİKÇİ VE ÖNCÜ
ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
DIJITAL DÖNÜŞÜM YOLCULUĞUNDA
BÜYÜK VERIDEN DEĞER YARATIYOR
Dijital dönüşüm yolculuğu kapsamında
gerçekleştirdiği yenilikçi ve öncü
çalışmalarına devam eden Tüpraş,
mevcut projelerini geliştirmeyi de
sürdürüyor. Şirket; İstanbul Teknik
Üniversitesi (İTÜ), Orta Doğu Teknik
Üniversitesi (ODTÜ), İTÜ ARI Teknokent
ve ODTÜ Teknokent ile gerçekleştirdiği
işbirlikleri sayesinde çalışmalarını dış
kaynaklarla entegre ve sürdürülebilir bir
boyuta taşıyor.
Tüpraş, her iki teknokentte yer alan
Veri Analitiği Merkezleri’nde görevli
dijital veriyi anlamlandırıp yorumlayan
“Veri Bilimciler” ile verinin etkin
kullanımına olanak sağlıyor. Dünyanın
en iyi veri analitiği birimine sahip
rafinerilerinden biri olmak amacıyla yola
çıkan Tüpraş’ın rafinerilerinde, her gün
150 bin sensörden yaklaşık 650 milyon
satır veri işleniyor ve şirketin büyük veri
altyapısında işlenerek sürdürülebilir
katma değere dönüşüyor. Şirket, üretim
süreçlerinin temel yapısında bulunan
Endüstri 4.0 prensipleri çerçevesinde
üretim faaliyetlerinden topladığı
verileri, petrolü işler gibi işleyerek,
yapay zekâ algoritmaları ile kârlılığını ve
sürdürülebilir yapısını koruyacak projeler
geliştiriyor.
Veri analitiği çalışmaları kapsamında
rafineri çalışanlarının ihtiyaçlarını ve
problemlerini anlamak amacıyla uzun
saha görüşmeleri gerçekleştirdiklerini
belirten Tüpraş Genel Müdür Yardımcısı
Doğan Korkmaz; “Tüpraş olarak çok
büyük bir veri altyapısı üzerinde
veri analiz sistemlerini kullanarak,
karar anında fark yaratabileceğimizi
erken aşamada öngörebildik. ODTÜ
ve İTÜ’de kurduğumuz veri analitiği
merkezlerimizde görevli doktora/yüksek
lisans öğrencilerinden oluşan veri bilimci
ekiplerimiz birçok önemli projeyi hayata
geçiriyor. Veri bilimci arkadaşlarımız
sahada üretilen sensör, alarm ve

laboratuvar verilerine
ek olarak; finans,
satış, lojistik gibi değer
zincirinin her aşamasına
dokunan verilere de
erişme ve bu alanlarda
proje geliştirme imkânına
sahip oluyor.” dedi.
TÜPRAŞ LIDERLIK
OKULLARI BRANDON
HALL MÜKEMMELLIK
ÖDÜLÜ’NÜN SAHIBI OLDU
Tüpraş’ın, çalışanlarına
yönelik hayata geçirdiği
“Tüpraş Liderlik Okulları” uygulaması
Brandon Hall Group’un düzenlediği
ve en iyi insan kaynakları yönetim
uygulamalarının değerlendirildiği HCM
Mükemmellik Ödülleri’nde iki ayrı
kategoride ödül aldı. Şirket, “En İyi
Karma Eğitim Programı” kategorisinde
altın, “En İyi Liderlik Gelişim Programı”
kategorisinde ise gümüş ödül kazandı.
Çalışanların eğitimi ve liderlik gelişimi
konularındaki faaliyetleriyle uluslararası
alandaki en saygın ödüllerden birine
sahip olan Tüpraş, insan kaynakları
alanında liderlerinin gelişimlerine yatırım
yapmayı öncelikli hedefleri arasında
bulunduruyor. Geleceğin yönetim
kadrolarını kendi bünyesinden seçerek
yetiştirmeye özen gösteren şirket,
değişen ve dönüşen dünya dinamiklerine
uygun gelişimi sürekli sağlayarak, liderlik
okullarını da bu yaklaşım ve Tüpraş
Liderlik Standartları üzerine kurguluyor.
Tüpraş Liderleri, özel olarak
hazırlanan dijital öğrenme platformunda
20 binden fazla içerik arasından özenle
seçilen öğrenme kaynaklarına erişim
sağlıyor ve dünyanın önde gelen gelişim
uzmanları ile buluşuyor. Hem sanal
sınıflarda bir araya geliyor, hem de
bireysel gelişimlerini takip edebilecekleri
online etkinlikler ile liderlik yolculuğunun
bir parçası olarak Dijital Öğrenme
Platformu'nu deneyimliyorlar.
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DYO’DAN KORONAVİRÜSE 30 DAKİKADA
ETKİ EDEN BOYA DYO TEKNOPLAST
Türkiye’nin en köklü boya üreticisi DYO, yenilikçi üretim
teknolojileri sayesinde koronavirüse (SARS-CoV-2) karşı etkili iç
cephe boyası DYO Teknoplast’ı geliştirdi.
yoğun AR-GE çalışmaları sonrasında
pazara sunulmuştur. Geliştirilmiş yeni
formülü ile Teknoplast, hem bakterilere
hem de Sars-CoV-2 virüsüne karşı etkilidir.
Yeni ürünümüzü ülkemiz pazarına
kazandırmaktan gurur duyuyor, ihracat
gerçekleştirdiğimiz coğrafyalarda da yoğun
talep göreceğine inanıyoruz.” şeklinde
konuştu.

K

olayca silinebilen, mükemmel
örtücülüğe sahip, ipek mat,
son kat iç cephe boyası olan
DYO Teknoplast, yeni formülü
sayesinde, COVID-19 hastalığına neden
olan SARS-CoV-2 virüsünün duvara temas
ettiği ilk 30 dakika itibarıyla yüzde 97,86
oranında etki gösterir ve 24 saat içerisinde
yüzde 99,99 oranında yok eder.
“DYO TEKNOPLAST’I ÜLKEMİZE
KAZANDIRMAKTAN GURUR DUYUYORUZ”
Ar–Ge faaliyetlerinde insan sağlığına
yönelik ürünlere odaklandıklarını ifade
eden DYO Genel Müdürü ve KİPLAS İzmir
Temsilciler Kurulu Üyesi M. Mutlu Uysal;
“Teknoplast, Türkiye’nin PTFE katkılı ilk iç
cephe boyasıdır. Halihazırda antibakteriyel
özelliğe sahip ürünümüzün koronavirüse
(Sars-Cov-2) karşı koruma özelliği için
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SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN ETKİSİ
ONAYLI
Sınırsız renk seçeneği ile evler, hastaneler,
oteller, restoranlar, okullar, kreşler,
mağazalar ve işyerleri gibi çok geniş
bir yelpazede tüm iç mekanlarda
kullanılabilen yeni formüllü DYO
Teknoplast’ın SARS CoV-2 (COVID-19)
virüsüne karşı etkin olduğu Laboratuvar
testleri ile kanıtlanmış ve Sağlık Bakanlığı
tarafından etkisi onaylanmıştır.
DYO Teknoplast, antibakteriyel
özelliği sayesinde de Escherichia Coli,
Staphylococcus Aureus, Metisiline
dirençli Staphylococcus Aureus (MRSA)
ve Vankomisine dirençli Enterokok
(VRE) bakterilerini yok edip Aspergillus
Brasiliensis ve Penicillium Purpurogenum
mantarların üremesini önleyerek bulaşıcı
hastalıkların yayılmasını azaltmaktadır.
DYO Teknoplast’ın yüzeye temas
eden Koronavirüs’ü (SARS-CoV-2) ilk 30
dakika sonunda yüzde 97,86 oranında, 24
saat sonunda ise yüzde 99,99 oranında
yok ettiği TS EN ISO/ 17025 akreditasyon
kapsamında Antimikrop AR-GE ve
Biyosidal Merkezi tarafından test edilerek
kanıtlanmış olup COVID-19’a neden
olan SARS-CoV-2 virüsünün duvar yüzey
kaynaklı bulaşma riskini azaltmaktadır.
Koronavirüse (SARS-CoV-2) karşı virüsidal
etki gösteren DYO Teknoplast, Renk Pınarı
renklendirme makinelerinin bulunduğu
DYO satış noktalarında binlerce renk
seçeneği ile birlikte sunulmaktadır.

GEBKİM FAALİYETLERİYLE FARK
YARATMAYA DEVAM EDİYOR
TÜRKİYE VE KİMYA SEKTÖRÜNDE BİR İLK:
ACİL MÜDAHALE YAZILIMI
Türkiye’nin ilk kimya ihtisas OSB’si GEBKİM,
olası kazaların ve yangınların önüne
geçebilmek için koruyucu bir sistemi devreye
alıyor. OSB üzerinde devriye atacak insansız
hava araçları tüm fabrikalardaki riskli bölgeleri
gözlemleyerek gelen verileri işleyecek. GEBKİM
Komuta Merkezi, herhangi bir olumsuz durumu
7/24 takip edecek, olası kaza ve etkilerini
büyümeden engelleyebilecek. Sistem eğitimleri
kapsamında verilen “Büyük Endüstriyel
Kazalar ve Güvenlik Yönetimi Sistemi
Semineri” 22 Ekim Cuma günü
gerçekleştirildi.
Türkiye’de yılda yaklaşık 400 büyük
fabrika yangını yaşanıyor. Bu yangınların
önemli bir çoğunluğu sanayi üretiminin
yoğunlaştığı Marmara Bölgesi’nde
gerçekleşiyor. GEBKİM, olası kazaların
önüne geçebilmek ve yangınlar
büyümeden müdahale edebilmek için
“acil müdahale yazılımını” devreye
alıyor. GEBKİM OSB’yi 7/24 saat izleyecek
İnsansız Hava Araçları (İHA) riskli bölgeleri
gözlemleyerek, tüm veriyi kurulacak
GEBKİM Komuta Merkezi’nde toplayacak.
GEBKİM Komuta Merkezi’ne tam
ve anında veri aktarılabilmesi için
OSB üzerinde devriye atacak insansız
hava araçlarından yararlanılacak. OSB
içerisindeki riskli noktaları havadan
gözlemleyecek İHA’lar, 7/24 yaşanabilecek
tüm olumsuzlukları anında rapor
edebilecek. Tehlike anında otomatik
olarak İtfaiye, AFAD, Sağlık Birimleri, Ulusal
Zehir Merkezi gibi kamu kuruluşlarına
haber veren sistem, fabrika yetkililerini
de mobil uygulama üzerinden uyaracak.
Kurulumuna başlanan sistemin verimli
çalışabilmesi için tüm GEBKİM ve
katılımcı firma acil durum ekiplerinin
temel ilk yardım, acil durum eğitimleri,
yangın riski değerlendirmesi, kimyasal
dökülme ve sızıntı, yangına müdahale
gibi kimya sektöründe büyük önem arz
eden eğitimleri alabilmesi için 12 eğitim
başlığı ve üç seminerden oluşan bir eğitim
programı hazırlandı.

GEBKİM, UZKİMYOSANOAT VE TATARİSTAN
TİCARET OFİSİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ
ANLAŞMASI
Kocaeli-Gebze V Kimya İhtisas OSB
(GEBKİM) Yönetim Kurulu Başkanı Vefa
İbrahim Aracı ve Yönetim Kurulu Üyesi
Cem Yelten, 17-18 Ağustos 2021 tarihleri
arasında Özbekistan’ın en büyük kimya
şirketlerinden Uzkimyosanoat tesislerine
iade ziyareti düzenledi. 24 Temmuz 2021
tarihinde Uzkimyosanoat ve RF Tataristan
Cumhuriyeti Ticaret Ofisi temsilcilerini
ağırlayan GEBKİM’de görüşen taraflar,
GEBKİM’i rol model alacak kimya
organize sanayi bölgelerinin Tataristan ve
Özbekistan’da kurulması için ön görüşme
gerçekleştirmişlerdi.
Özbekistan Uzkimyosanoat
tesislerinde gerçekleşen toplantıya,
RF Tataristan Cumhuriyeti Ticaret
Ofisi Başkanı Ramil Mavlyutov,
Uzkimyosanoat’ın Yönetim Kurulu
Başkanı Jubarek Mirzamahmudov, Dian
Grup Yönetim Kurulu Başkanı Azamat
Sultanmuratov, Çinli kimya şirketi CC7
temsilcileri, Navoi Valisi Abdurazakovic
Khasanov, GEBKİM Yönetim Kurulu
Başkanı Vefa İbrahim Aracı ile GEBKİM
Yönetim Kurulu Üyesi Cem Yelten katıldı.
Toplantıda, GEBKİM, Uzkimyosanoat
ve RF Tataristan Cumhuriyeti Ticaret
Ofisi arasında kimya organize sanayi
bölgelerinin yapımı ve yönetimi
konusunda işbirliği niyet protokolü
imzalandı.
Türkiye’nin ilk kimya ihtisas OSB’si
GEBKİM’in rol model alınacağını
belirten Vefa İbrahim Aracı; “GEBKİM’de
kurduğumuz ekosistem, kimya üreticilerini
tek bir çatı altında toplayarak lojistik
sorununu ortadan kaldırıyor. Firmalar
arasında sağlanan veri ve mal akışı daha
verimli çalışmamıza olanak sağlıyor.
Uzkimyosanoat ve Tataristan Ticaret
Ofisi temsilcilerinin GEBKİM ziyaretinde
gündeme gelen GEBKİM’in kimya OSB’lere
rol model olması konusu imzaladığımız
işbirliği niyet protokolüyle gerçeğe
dönüşecek.” şeklinde konuştu.
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PETKİM, GLOBAL ESG DERECELENDİRMESİNDE
206 ŞİRKET ARASINDA 8. OLDU
Dünyanın önde gelen kurumlarının, bağımsız denetçi kuruluş tarafından “Çevre, Sosyal ve
Yönetişim” başlıklarında değerlendirildiği ESG derecelendirmesinde Petkim, 206 şirket arasında
sekizinci sırada yer alarak sürdürülebilirlik kriterleri açısından önemli bir başarı elde etti.

S

ürdürülebilir üretimi
faaliyetlerini odağına
alan SOCAR Türkiye
grup şirketlerinden
Petkim, ESG risk değerlendirmesi
alanında uzman, dünyaca
ünlü bağımsız denetçi kuruluş
Sustainalytics tarafından yapılan
ve farklı sektörlerdeki şirketlerin
denetlendiği, “Çevre, Sosyal ve
Yönetişim” (ESG) başlıklarının risk
derecelendirmesinde dikkat çekici
bir performansa imza attı. Dünya
genelindeki şirketlerin faaliyetlerinin,
çevre, toplum ve kurumsal yapılarına
etkileriyle değerlendirildiği ESG
kriterlerinde Petkim, “Ticari
Kimyasallar” kategorisi risk
derecelendirmesinde, 206 şirket
arasında sekizinci sırada yer alarak
önemli bir başarı elde etti.
Bir şirketin sektörde önemli risklere
maruz kalıp kalmadığını ve bu riskleri ne
ölçüde yönettiğini değerlendiren, global
ölçekli sürdürülebilirlik akreditasyonu
olan ESG incelemesinde alınan sonuçlar,
şirketlerin dünya piyasalarında
finansmana erişim ve kurumsal itibar
değerlendirmelerinde önemli bir kriter
olarak izleniyor. ESG derecelendirmesinde
kategorisinde dünyanın ilk on şirketi
arasında yer alan Petkim’in bu
başarısı, sürdürebilirlik hedeflerindeki
performansını ortaya koyarken global
marka değerine güçlü katkılar yapan bir
sonuç olarak da önem taşıyor.
“ESG DERECELENDİRMESİNDEKİ
PERFORMANSIMIZ, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE
VERDİĞİMİZ ÖNEMİN BİR İSPATI”
Türkiye’nin en büyük endüstriyel holdingi
olarak, sürdürülebilir üretimin her
zaman faaliyet odaklarında olduğunu
belirten SOCAR Türkiye CEO’su Zaur
Gahramanov; “Sürdürülebilirliğin dünya
ölçeğinde değerlendirildiği ESG skoru
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bağlamında da mevcut performansımızı
ve yerimizi sürekli değerlendirerek
kendimizi ve grup şirketlerimizi
geliştirmek için gerekli planlamaları
yaptık. Sürdürülebilirlik performansını
ölçümleyen ESG değerlendirmesine
temel olan altyapıların oluşturulması
ve geliştirilmesi çalışmalarımızı önce
holding çatımız altında başlatarak
daha sonra grup şirketlerimizde devam
ettirdik. Global ESG derecelendirmesinde
grup şirketimiz Petkim ile elde ettiğimiz
başarılı performans da, sürdürülebilir
üretim adına gerçekleştirdiğimiz kapsamlı
altyapı ve entegrasyon çalışmalarımızın
önemli sonuçlarından biri oldu. Bu
sonuç, aynı zamanda SOCAR Türkiye
olarak sürdürülebilirliğe verdiğimiz
önemin ve faaliyet zincirimizde yer alan
tüm paydaşlarımızın yanı sıra toplumsal
kalkınmayı da gözeten, bu zincirdeki
herkes için değer üretmeyi hedefleyen
sürdürülebilirlik yaklaşımımızın kanıtı
oldu.” dedi.
Sürdürülebilirlik yatırımlarına, katma
değer sağlayacak çözümlere ve AR-GE
çalışmalarına devam ettiklerinin altını
çizen Gahramanov; “İş süreçlerimize
entegre ettiğimiz yenilikçi uygulamaların
yanında, imza attığımız uluslararası
protokoller ve katıldığımız küresel
çalışmalarla uluslararası toplumla
birlikte sürdürülebilirlik hedeflerine
yol alıyoruz. Sürdürülebilir bir gelecek
için şirketlere, hedeflerin daha net
belirlendiği, sonuçların ölçülebilir hale
getirildiği bir ilerleme haritası sunan
ESG değerlendirmelerinin yapıldığı
dönemin pandemi koşullarına rağmen
sürdürülebilirlik yatırımlarımıza
devam ettik. SOCAR Türkiye olarak,
faaliyetlerimizin ekonomik, sosyal
ve çevresel boyutlarını gözeterek
sürdürülebilir bir gelecek için değer
üretmek, her zaman değişmez felsefemiz
olacak.” dedi.

GÜBRETAŞ 70 YAŞINDA
Ülke tarımında verim ve kaliteyi artırmak
amacıyla temelleri atılan GÜBRETAŞ; 70.
kuruluş yıl dönümünü kutladı. Şirket üst
yönetimi ve çalışanlarının yanı sıra KİPLAS
Genel Sekreteri Av. Ulaş Yıldız ile Petrol-İş
Sendikası Başkanı ve yöneticilerinin katıldığı
program, şirketin üretim ve AR-GE üssü
Yarımca Tesisleri’nde gerçekleştirildi.
TÜRKİYE’NİN İLK GÜBRE FABRİKASI
YENİDEN ÜRETECEK
GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı
70. Yıl dolayısıyla yaptığı konuşmada şirketin
yatırımlarıyla ilgili açıklamalar yaparak
“Son 5 yılda; Yarımca Tesislerinde 500
bin ton kapasiteli yeni NPK/DAP Tesisini
devreye alırken, tesise bir amonyak tankı
kazandırdık, İzmir’deki sıvı-toz üretim
tesislerimizin kapasitesini 4 kat artırdık.
Yarımca Tesislerindeki Liman Genişletme
Projemizin ise ilk fazı tamamlandı. Ayrıca
2017’de Samsun’da, 2019’da İskenderun’daki
lojistik merkezinin açılışını yaptık. Geçtiğimiz
aylarda Türkiye’nin ilk gübre fabrikasını
İskenderun Tesislerimizde yeniden
devreye alacağımızın müjdesini vermiştik.
Modern ve çevreci altyapılı, 200 bin ton/yıl
kapasiteli yeni NPK üretim tesisinin 2023
yılında tamamlanmasını hedefliyoruz.
Tesisin devreye alınmasıyla mevcut üretim
kapasitemiz artarken, bölge için de yeni
bir istihdam alanı sağlanmış olacak.” dedi.

“AR-GE MOTİVASYONUMUZ YENİ BİR
DEĞER ÜRETMEK”
İbrahim Yumaklı, “Üretim artışımızı AR-GE
çalışmalarımız ile destekliyoruz. AR-GE
Merkezinin çeşitli paydaşlarla yürüttüğü
projelerin yanı sıra üniversite-sanayi
işbirliği kapsamında imzaladığımız ARGE protokolleriyle sektörel ve akademik
altyapımızı güçlendiriyoruz.” dedi.
GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr.
Fahrettin Poyraz ise “GÜBRETAŞ, ülkemizde
tarımsal üretimin gelişmesi için çalışıyor.
Tarım Kredi ile birlikte Türkiye’nin 81 ilinde
tarım yapılan her noktaya ürün tedariki
yaparak, üretimimizin güvenli bir şekilde
devam etmesini sağlıyor. Hem tarım sektörü
hem de ülke ekonomimiz için üstlendiği
önemli misyonu taşıyan GÜBRETAŞ’ın 70.
kuruluş yıldönümünü kutluyorum.” dedi.

TOYO MATBAA MÜREKKEPLERİ AVRASYA
AMBALAJ İSTANBUL FUARI’NA KATILDI
Toyo Matbaa Mürekkepleri, 20-23 Ekim
günleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre
Merkezi’nde gerçekleştirilen 26. Avrasya
Ambalaj İstanbul Fuarı’na katıldı. Ambalaj
sektörünün bölgedeki en kapsamlı ve
etkili buluşması olan fuar, bu yıl da gerek
katılımcı firmaları gerekse dünyanın
birçok farklı ülkesinden gelen ziyaretçileri
ile sektörün nabzını tuttu.
Japonya merkezli mürekkep
üreticisi Toyo Ink Group’a bağlı olan
Toyo Matbaa Mürekkepleri, 26. Avrasya
Ambalaj İstanbul Fuarı’nda ambalaj

ve baskı sektörlerine yönelik ürün ve
hizmetlerini sergiledi. Özellikle Fogra
ve G7 Metodolojisi Uzmanlarıyla fuarda
yer alan Toyo Matbaa Mürekkepleri,
kalibrasyon ve baskı standardizasyonu
uyglulamaları ile birlikte yeni ürün
serisi olan GMP standartlarına uygun
şekilde üretilen, kağıt ve karton gıda
ambalaj malzemelerinin dış yüzeylerinde
uygulanabilen, düşük koku ve migrasyon
özelliklerine sahip LP-9000 Toyo Life
Premium Food LO/ LM yeni sheet-fed
ofset mürekkep serisini fuarda tanıttı.
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TÜRK HENKEL’DE ÇAMAŞIR VE EV BAKIM PAZARLAMA
DIREKTÖRÜ GÖREVINE ALI KHALED ATANDI
Kahire’de bulunan Amerikan Üniversitesi
Ekonomi Bölümü’nden lisans derecesi
ile mezun olan Ali Khaled, Henkel’deki
kariyerine 2008 yılında Mısır’da Ürün
Müdürü Yardımcılığı ile başladı. 2013
yılında ise Grup Marka Müdürlüğü görevine
getirildi. 2014’ten 2016 yılına kadar Henkel
GCC bölgesinde Ev Bakım İş Birimi’nde
Pazarlama Müdürlüğü pozisyonunda çalıştı.
2017 yılında Orta Doğu ve Afrika bölgesinde

Pazarlama Bölge Müdürü olarak görev
almaya başladı. 2019 yılından bu yana
Düsseldorf’taki Henkel Genel Merkezi’nde
Kıdemli Uluslararası Pazarlama Müdürlüğü
görevinde bulunan Ali Khaled, 1 Temmuz
2021 tarihi itibarıyla Türk Henkel Çamaşır
ve Ev Bakım Pazarlama Direktörü olarak
kariyerini sürdürüyor. Ali Khaled, ana
dili olan Arapça dışında çok iyi derecede
İngilizce bilmektedir.

GÜRAY YILDIZ, TÜRK HENKEL’IN YÜRÜTME KURULU
BAŞKANI OLDU
Henkel’de Yürütme Kurulu Başkanlığı
görevine Güray Yıldız atandı. Orta Doğu
Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun
olan Güray Yıldız, kariyerine 1997 yılında
FMCG (hızlı tüketim ürünleri) ile başladı.
1999’da Henkel’e geçiş yapan Yıldız,
Türk Henkel Çamaşır ve Ev Bakım Zincir
Mağaza Temsilcisi olarak başladığı
Henkel yolculuğunu istikrarlı bir şekilde
sürdürüyor. Yıldız, 1 Ocak 2018’den

Bilimsel gelişmeler, iklim değişikliğinin
olumsuz etkilerinden kaçınmak için acil ve
kararlı adımlar atılması gerektiğini açıkça
ortaya koyuyor. Dünyanın en büyük kişisel
bakım ve temizlik ürünleri şirketlerinden olan
ve Fairy, Prima, Ariel gibi markaların üreticisi
Procter&Gamble (P&G), beklentilerden yola
çıkarak 2040 yılına kadar net sıfır sera gazı
emisyonuna ulaşmak için hedeflerini açıkladı.
Buna göre şirket, 2030 ara hedefleriyle
emisyon oranlarını operasyonlarda yüzde 50,
tedarik zincirinde ise yüzde 40 azaltacak.
P&G’nin iklim konusundaki
girişimlerinin 10 yıldan daha uzun bir

Viyana Ekonomi Üniversitesi’nden
işletme yüksek lisansına sahip olan
ve Graz Üniversitesi’nde doktorasını
tamamlayan Dr. Martin Schittengruber,
Türk Henkel’de Beauty Care Genel
Müdürlüğü görevine getirildi. Henkel’deki
kariyerine 1994 yılında başlayan
Schittengruber, 2016 yılında Henkel
Polonya Beauty Care Genel Müdürlüğü
pozisyonunda çalıştı. Beauty Care Orta

Doğu ve Afrika Ülke Yönetimi Başkan
Yardımcısı olarak çalışmakta olan Martin
Schittengruber, 1 Temmuz 2021 tarihi
itibarıyla Türk Henkel Beauty Care
Genel Müdürü olarak yeni görevine
başladı. Türk Henkel Beauty Care Genel
Müdürü ve Henkel Beauty Care Orta
Doğu ve Afrika Ülke Yönetimi Başkan
Yardımcısı olarak kariyerini sürdüren
Schittengruber, evli ve iki çocuk sahibi.

süre önce başladığını ve yapılacak çok
iş olduğunu vurgulayan P&G Yönetim
Kurulu Başkanı ve CEO David S. Taylor;
“İklim değişikliğine yönelik yeni çözümler
bulmak için P&G’nin inovasyon gücünü ve
yaratıcılığını kullanmaya kararlıyız. P&G
olarak, çalışmalarımızı ayak izimizi azaltmak
ve ölçeğimizi değer zincirimizde benzeri
görülmemiş bir işbirliğini teşvik etmek
üzerine yoğunlaştırıyoruz. Net sıfıra yönelik
bilim temelli planımız, ham maddeden
perakendeciye kadar operasyonlarımız
ve tedarik zincirimizdeki emisyonlarımızı
azaltmaya öncelik verecek.” dedi.

“KANSAI BOYALARININ DNA’SINDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VAR”
540 bin ton üretim kapasitesi ile pazarın en
büyüğü Polisan Holding CEO’su Mehmet
Hacıkamiloğlu, Polisan Holding gelirlerinin
yüzde 47,3’ünü oluşturan Polisan Kansai
Boya’ya ilişkin önemli açıklamalarda
bulundu. 55 milyon euro yatırım maliyetli
yeni boya fabrikasında, üretime 2019
yılında geçildiğini hatırlatan Mehmet
Hacıkamiloğlu; “142 bin metrekare alan
üzerine kurulu fabrikada üç vardiyada
kapasite, 540 bin tona kadar çıkılabiliyor.
Türkiye’nin ilk “USGBC LEED Gold
Sertifikalı” boya fabrikasıyız ve bugün
yurt içinde yaklaşık altı bin noktada

bu yana devam etmekte olduğu Türk
Henkel Çamaşır ve Ev Bakım Genel
Müdürlüğü görevinin yanı sıra Türk Henkel
Yürütme Kurulu Başkanı olarak da görev
yapacak. Yıldız, yeni görevini 9.5 yıldır bu
görevde bulunan Hasan Alemdar’dan 1
Temmuz 2021 tarihi itibarıyla devraldı.
Hasan Alemdar ise şirketin Dubai Bölge
Merkezi’nde Henkel Beauty Care Orta Doğu
ve Afrika Bölgesi’nden Sorumlu Başkan
Yardımcısı olarak görevini sürdürecek.

DR. MARTIN SCHITTENGRUBER, TÜRK HENKEL’IN YENI
BEAUTY CARE GENEL MÜDÜRÜ OLDU
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bulunuyoruz. Bayi, mağaza ve marketten
oluşan güçlü dağıtım zincirimizle 20 ülkeye
ihracat yapıyoruz. Pandemi döneminde
Fransa, Türkmenistan ve Romanya’da
açtığımız üç mağaza ile birlikte, yurt
dışındaki Polisan Shop sayımız 118’e çıktı.”
şeklinde konuştu. Polisan Kansai Boya
AR-GE Merkezi’nin çalışma takviminin
oldukça yoğun olduğunu sözlerine ekleyen
Hacıkamiloğlu, AR-GE harcamalarında
Türkiye’deki 250 şirket arasında yer alan
Polisan Kansai Boya ürünlerinin yüzde
90’ının sürdürülebilirliğe yüksek katkısı
olan ürünlerden oluştuğunu söyledi.

TOROS TARIM’A GÜBRE SEKTÖRÜNÜN ÇATI ÖRGÜTÜ IFA’DAN YENI GÖREV
Türkiye’nin en büyük gübre üreticisi Toros
Tarım, 69 ülkeden 500’e yakın üyesiyle
küresel gübre sanayisini temsil eden en
önemli sektörel kuruluş Uluslararası Gübre
Sanayi Birliği’nde (IFA) önemli görevler
almayı sürdürüyor. Gübre endüstrisinin
sürdürülebilir bir sektör olarak geleceğinin
planlanmasında etkin rol oynayan IFA, yeni
oluşturulan Stratejik Danışmanlık Ekibi’ne
Toros Tarım’ı da davet etti. IFA yeni komite
ile küresel gıda güvenliği açısından hayati
önem taşıyan gübre endüstrisinin “Açlık
ve Yetersiz Beslenmeye Son” hedefine
odaklanırken, aynı zamanda sürdürülebilir
tarım uygulamalarıyla çevrenin korunması,
kuraklık ve biyoçeşitlilik kaybının

önlenmesinde etkin bir rol üstlenmesini
hedefliyor. 2019’dan bu yana Toros Tarım’ı
IFA’da temsil eden, Sürdürülebilirlik, Risk
ve Yönetişim Direktörü Burcu Türkeş,
yeni görevde de Toros Tarım’ı temsil
etmeye devam edecek. Türkeş konuyla
ilgili olarak; “Türkiye’nin en büyük gübre
üreticisi olarak inovatif ve sürdürülebilir
çözümleri tarım sektörümüzle
buluşturmak görevimiz. Bu komitede
bulunmak hem Toros’un hem de Türk
gübre sektörünün uluslararası temsiliyeti
açısından oldukça önemli. Aynı zamanda
global gübre sektöründeki trendlerin
takibi için açısından da faydalı olacağını
düşünüyorum.” şeklinde konuştu.
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