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Artan İhracat Büyümenin Umudu Oldu



H er yeni yıla yeni bir gündem ile 
başlıyoruz. İçinde bulunduğumuz 
yıla başlarken yaşadığımız 
önemli gelişmelerden birisi 

tüm çalışanların ücretlerinde, asgari ücret 
tutarına kadar olan kısım için vergi muafiyeti 
sağlayan düzenlemenin, çatı örgütümüz 
TİSK’in katkılarıyla hayata geçirilmesi oldu. Bu 
gelişmeyi çalışma barışının sürekliliği yönünde 
atılan olumlu ve güçlü bir adım olarak 
görüyoruz. 

Tüm dünya pandeminin hem toplumsal 
hem ekonomik yaralarını sarmaya uğraşırken 
2022 gündemimize, ne yazık ki bir de 
Ukrayna-Rusya savaşı ve buna bağlı olarak 
da enerji krizi eklendi. Tüm bunlar 2022 için 
öngörülen senaryoları da değiştirdi. Bunların 
yanında yaşam alışkanlıklarımızı kökünden 
değiştiren pandeminin geride bırakılması ve  
uzunca bir aradan sonra kısıtlama olmadan 
kutlayacağımız/kutladığımız bir bayrama 
kavuşmak  moralimizi yükseltti. 

ABD ve AB başta olmak üzere dünya 
ekonomileri, küresel ölçekte yaşanan 
enflasyon ile mücadelede çözüm yolu ararken 
artmaya devam eden emtia fiyatları, dünya 
ticaretini tehdit ediyor. Dünya Bankası, 
Nisan 2022’de yayımladığı “Emtia Piyasaları 
Görünüm Raporu”nda Rusya-Ukrayna 
savaşından kaynaklanan gıda ve enerji 
fiyatlarındaki şokların yıllarca sürebileceğine 
dikkat çekerek son iki yılda enerji fiyatlarında 
yaşanan yükselişin 1973’teki petrol krizinden 
bu yana görülen en büyük artış olduğunun 
altını çiziyor. Petrol, doğal gaz ve kömürün 
oluşturduğu enerji emtia fiyat endeksinin bu 
yıl, geçen yıla kıyasla yüzde 50,5 oranında 
yükselmesi bekleniyor.

Benzer olumsuz bir tabloyu Uluslararası 
Para Fonu (IMF) da Nisan ayında yayımladığı 
raporunda ortaya koyuyor. Savaşın küresel 
toparlanmayı geciktireceği vurgulanan 
raporda, geçen yıl yüzde 6,1 büyüyen dünya 
ekonomisi için 2022 ve 2023’te yüzde 3,6’şar 
büyüyeceği öngörüldü. ABD’nin 2022 yılı 
büyüme tahmininin yüzde 3,7’ye, Euro 
Bölgesi’nin yüzde 2,8’e indirildiği raporda, 
Türkiye’nin bu yıl için büyüme tahminini de 
yüzde 3,3’ten yüzde 2,7’ye indirildi.

Dalgalı devam eden emtia piyasaları, şirket 
yöneticilerinin de ana gündemini oluşturuyor. 

Herkes bu olumsuz tablo karşısında önünü 
görmeye çalışarak doğru pozisyon almayı 
hedefliyor. 

Ekonomik zorlukların olduğu dönemlerde 
zaman zaman iş güvenliği konusu ihmâl 
edilebiliyor. Oysa çalışma hayatının ayrılmaz 
bir parçası olarak iş sağlığı ve güvenliği 
kavramı böyle dönemlerde her zamankinden 
daha önemli hale geliyor. İş sağlığı ve 
güvenliğinin özellikle kimya sanayimizde asla 
ihmal edilmemesi gereken bir konu olduğuna 
inanıyorum.

İşveren Sendikası olarak 60 yılı aşan 
köklü geçmişimizde ekonomideki değişimleri 
yakından takip ederken çalışma barışını 
korumanın yanında iş güvenliği de her 
dönem önceliğimiz oldu. İSG kültürünü 
işletmelere benimsetme, çalışanlarda 
farkındalığı artırma vizyonuyla 40 yıl önce 
kurulan TİSK Mikrocerrahi Vakfı (TİSK MCV) 
bu önceliğimizin bir ürünüdür. Bu bağlamda 
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu 
ve TİSK Mikrocerrahi Vakfı’nın Intenseye 
işbirliği ile hayata geçirdiği İSG Teknolojileri 
Yaygınlaştırma Projesi’ni vizyonumuz 
doğrultusundan çok anlamlı buluyorum. 
Maddi ve manevi olarak büyük kayıplara yol 
açan iş kazalarının önüne teknoloji kullanımı 
ile geçmek amacıyla “Türkiye’nin Sıfır Kazaya 
Yolculuğu” sloganıyla başlatılan projemiz ile 
yapay zekâ teknolojisinin getirdiği faydalar 
ile çalışanlar için daha sağlıklı ve güvenli bir 
çalışma ortamı sunmayı hedefliyoruz.

Küresel ekonomiler arasında kendisine üst 
sıralarda yer arayan Türkiye, üretim odaklı bir 
büyüme modeli benimsiyor. Artan ihracatımız 
sayesinde birçok sanayi kuruluşunun yüzde 
yüz kapasite ile çalıştığını biliyoruz. Bu da iş 
güvenliği konusuna her zaman olduğu gibi 
yüksek seviyede önem vermemizi gerektiriyor. 
Çalışma hayatında en değerli kaynağın insan 
olduğu gereceğinden hareketle katma değerli 
üretimin anahtarının çalışanların refahıyla 
birlikte sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları 
olduğunu asla unutmuyoruz.  Türkiye 
sanayisinin artan yatırımlara paralel olarak 
daha çok insan odaklı ve teknoloji destekli İSG 
projesine ihtiyacı olduğunun da farkındayız. 
KİPLAS olarak önceliğimiz, işletmelerin 
İSG yönünü güçlendirerek, üretimlerini 
sürdürülebilir kılmak olmaya devam edecek.

Tüm gider kalemlerinin 
arttığı bir ortamda 

bütçeler zorlasa 
da işletmelerin iş 

güvenliğini ikinci plana 
atma lüksü yok. 

Levent Kocagül

EKONOMIK ZORLUKLARDA DA 
ÖNCELIĞIMIZ IŞ GÜVENLIĞI

BAŞYAZI
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GEL SEN DOĞAYA

O HER ZAMAN
KARŞILIĞINI VERiR. 

#GÖN-
LÜNÜ
VER

HEDEF
tema.org.tr/gonulluluk/gonullumuz-olun



4 5

İÇİNDEKİLER

ÜYELERDEN

48

BIZDEN HABERLER

10

1206

44
SEKTÖRDEN

18

14

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Av. Saadet CEYLAN

Levent KOCAGÜL

KİPLAS İKTİSADİ İŞLETMESİ 
ADINA İMTİYAZ SAHİBİ

İLETİŞİM
Kuşbakışı Cad. 25/2 B Blok 

Altunizade - Üsküdar/İSTANBUL
Tel: 0 (216) 651 49 00 (PBX)

Fax: 0 (216) 474 91 92
www.kiplas.org.tr

kiplas@kiplas.org.tr

YAYINLAR KOORDİNATÖRÜ
Murat ERDOĞAN

MUHABİR
Melis ALPAY

GÖRSEL YÖNETMEN
Ercan YAVUZ

EDİTÖR
Neslihan ARSLAN

Rumeli Caddesi Rumeli Pasajı Yunus Apt. 
No: 45 Kat: 3  

Nişantaşı - Şişli / İSTANBUL
Tel: 0 (212) 236 00 50  
www.viyamedya.com
viya@viyamedya.com 

YAYINA HAZIRLIK
AJANS BAŞKANI
Selda YEŞİLTAŞ

İÇERİK YÖNETMENİ
Erdem ABAKA

YAZI İŞLERİ
Serap ARKIL

KİPLAS ÜYELERİ 
İHRACATIN YILDIZLARI ARASINDA

TÜBİTAK TÜSSİDE DİJİTAL OLGUNLUK 
DEĞERLENDİRMESİ WEBİNARI 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TÜRKİYE'NİN SIFIR KAZAYA YOLCULUĞU 
ATILAN İMZALAR İLE BAŞLADI

KOMPOZİT SANAYİCİLERİ DERNEĞİ 
BAŞKANI VE KİPLAS YÖNETİM KURULU 

ÜYESİ BARIŞ PAKİŞ
“ILERI KOMPOZIT ÜRETIMI 

ÜLKEMIZIN IHRACAT 
POTANSIYELINI ARTIRACAKTIR”

MEVZUAT
BIREYSEL VE TOPLU IŞ 

SÖZLEŞMELERINDE 
ESASLI DEĞIŞIKLIK

58

24

56
İNFOGRAFİK

KIMYA SEKTÖRÜ IHRACAT 
ŞAMPIYONU

MERCEK
KIMYA SEKTÖRÜ 

SÜRDÜRÜLEBILIRLIK 
YOLUNDA

52
REKLAM VE KURUMSAL SATIŞ

Sırma SAMAY YABANCI

REKLAM MÜDÜRÜ
İlknur ULUSOY

EKONOMI
BÜYÜMEYE İHRACAT FORMÜLÜ

26
TOYO MATBAA MÜREKKEPLERİ 
CEO&YÖNETİM KURULU ÜYESİ 

YAKUP BENLİ
“IHRACATTA BÜYÜMEYE 

KARARLIYIZ”

GEBKİM OSB YÖNETİM KURULU 
BAŞKANI VE KİPLAS DENETLEME 

KURULU BAŞKANI VEFA 
İBRAHİM ARACI

"GEBTEK ILE HAM MADDE 
BAĞIMLILIĞIMIZI AZALTMAYI 

HEDEFLIYORUZ”

KÜRESEL 
ENERJİDE

KIRMIZI 
ALARM

DOSYA32



6 7

K İPLAS Yönetim Kurulu Başkanı 
ve TİSK İcra Kurulu Üyesi Levent 
Kocagül , “Türkiye’nin Sıfır Kazaya 
Yolculuğu” sloganıyla başlatılan 

‘’Yapay Zeka Destekli İSG Teknolojileri 
Yaygınlaştırma Projesi’’nin İmza Töreni’ne 
konuşmacı olarak katıldı.

GEBKİM OSB Yönetim Merkezi 
Konferans Salonu’nda gerçekleşen 
törene ayrıca TİSK Mikrocerrahi ve 
Rekonstrüksiyon Vakfı Yönetim Kurulu 
Başkanı Fethi Hinginar, İş Sağlığı ve 

Güvenliği Genel Müdürü Doç. Dr. Muhittin 
Bilge ve GEBKİM Yönetim Kurulu Başkanı 
Vefa İbrahim Aracı katıldı.

Törende konuşan KİPLAS Başkanı ve 
TİSK İcra Kurulu Üyesi Levent Kocagül, 
TİSK’in kurulduğu günden bu yana İSG 
kültürünü işletmelere benimsetmeyi, 
çalışanlarda farkındalığı artırmayı görev 
bildiğini ve bu konudaki en vizyoner 
adımın yaklaşık 40 yıl kadar önce TİSK MCV 
Vakfı’nın kuruluşuyla atıldığını söyledi. 

Yapılan araştırmalara göre dünyada 7 

BİZDEN HABERLER

saniyede 1 çalışanın iş kazası geçirdiğini 
vurgulayan Kocagül, ‘’Her bir çalışanın 
can güvenliği için bu projemiz gibi daha 
nicelerini tüm işyerlerimizde hayata 
geçirmemiz hayati bir öneme sahip. Biz 
de bu riskler için önceden tedbir almak 
ve İSG’yi bir kültür haline getirmek için 
yüksek bilinç ve duyarlılıkla hareket 
ediyoruz.’’ dedi. TİSK’in, çalışanların 
güvenliğini önceliklendiren binlerce 
işletmesiyle, üye sendikalar ve 
milyonlarca çalışandan oluşan büyük 
bir aile olduğunun altını çizen KİPLAS 
Başkanı Kocagül, İSG kültürünün 
benimsenmesi konusunda sosyal 
sorumluluk bilinci ile yürütülen Ortak 
Yarınlar ödül programında İSG alanında 
iyi uygulamaları yaygınlaştırmak ve 
bu konuda öncülük eden kurumları 
ödüllendirmek için ödül kategorilerine 
her yıl İSG özel ödülünün eklendiğini 
ifade etti.

İş kazalarını önlemek ve Türkiye’nin 
sıfır kaza hedefine ulaşabilmek için 
son olarak, TİSK Mikrocerrahi ve 
Rekonstrüksiyon Vakfının yatırım 
desteğiyle İSG’de yenilikçi bir çözüm 
getirecek “İSG Teknolojilerinin 
Yaygınlaştırılması Projesi”nin 
hayata geçirildiğini söyleyen KİPLAS 
Başkanı, Intenseye firması tarafından 
oluşturulan ve ek donanım gereksinimi 
olmayan yapay zekâ destekli İSG 
video analiz yazılım platformu ile 
üretim sahasındaki iş kazası risklerinin 
önceden belirlenerek önlenmesinin 
hedeflendiğini söyleyerek, platformun 
mevcut kameralara entegrasyonu 
sayesinde çok kolay kullanıma sahip 
olduğunun da altını çizdi.  

Konuşmasının sonunda 2016’da 
vefat eden KİPLAS Başkanı Refik 
Baydur’un GEBKİM’in kuruluşundaki 
emeklerine değinen Levent Kocagül, 
KİPLAS Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
ve Uluslararası İşverenler Örgütü (IOE) 
Onursal Başkanı Erol Kiresepi’nin 
GEBKİM’de bulunan işletmesine de atıf 
yaparak KİPLAS ile GEBKİM arasında 
geçmişten bugüne kesintisiz sürmekte 
olan güçlü bağlara vurgu yaptı. Kocagül, 
törene ev sahipliği yapmasından ve 
misafirperverliğinden ötürü KİPLAS 
yönetiminde de yer alan GEBKİM 
Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim 
Aracı’ya şükranlarını sunarak sözlerini 
tamamladı.  

YAPAY ZEKA DESTEKLI 
ISG TEKNOLOJILERINI 
YAYGINLAŞTIRMA PROJESI 
HAKKINDA
“Türkiye’nin Sıfır Kazaya Yolculuğu” 
sloganıyla başlatılan projenin amacı, 
maddi ve manevi olarak büyük kayıplara 
yol açan iş kazalarının önüne teknoloji 
kullanımı ile geçmek. Proje, işletmelerde 
İSG kültürünün yaygınlaştırılması ile 
beraber çalışanlar için daha sağlıklı 
ve güvenli bir çalışma ortamı sunmayı 
hedefleyerek, yapay zeka teknolojisinin 
getirdiği faydalar ile işletmelere kolaylık 
sağlıyor. İSG alanında en iyi dijital 
uygulama olan yapay zeka destekli 
İSG video analiz yazılım platformu 
sayesinde, işletmelerde meydana gelen 
iş kazaları öngörülebilir ve önlenebilir 
hale getirilebiliyor. TİSK ekosisteminde 
yer alan ve farklı sektörlerde faaliyet 
gösteren 200’e kadar tesisin teknoloji 
entegrasyonu, proje kapsamında TİSK 
MCV Vakfı tarafından destekleniyor. 
Projenin sadece TİSK ekosistemini değil, 
ülkemizi temsilen dünyaya bir örnek 
olması hedefleniyor.

Yapılan araştırmalara 
göre dünyada 7 saniyede 
1 çalışanın iş kazası 
geçirdiğini vurgulayan 
Kocagül, ‘’Her bir 
çalışanın can güvenliği 
için bu projemiz gibi 
daha nicelerini tüm 
işyerlerimizde hayata 
geçirmemiz hayati bir 
öneme sahip.

TÜRKIYE'NIN SIFIR KAZAYA YOLCULUĞU 
ATILAN IMZALAR ILE BAŞLADI

Türkiye Işveren Sendikaları Konfederasyonu (TISK) ve iş sağlığı ve güvenliği (ISG) kültürünü 
işletmelere yerleştirmek amacıyla faaliyet gösteren TISK Mikrocerrahi Vakfı’nın (TISK MCV), 
intenseye işbirliği ile hayata geçirdiği ISG Teknolojileri Yaygınlaştırma Projesi’nin Imza Töreni 
8 Nisan 2022 tarihinde düzenlendi.
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BİZDEN HABERLERBİZDEN HABERLER

LEVENT KOCAGÜL CHEMIST DERGISI’NE KONUK OLDU

KİPLAS Yönetim Kurulu Başkanı Levent 
Kocagül, İstanbul Kimyevi Maddeler ve 
Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından 

KIPLAS Teknik Işler 
ve Eğitim Birimi Ekibi 
tarafından GEBKIM 
Organize Sanayi 
Bölgesi’nde faaliyet 
gösteren kimya 
firmaları ile henüz 
inşaat aşamasında 
olan işletmelere 
“3. Göz Iş Sağlığı ve 
Güvenliği Denetimleri” 
çerçevesinde yapılan 
denetimler bu dönemde 
de yoğun bir şekilde 
devam etti. 

GEBKIM 
3. GÖZ ISG 
DENETIMLERI 
DEVAM 
EDIYOR

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 İSG 
Denetimleri” hizmeti, KİPLAS İktisadi İşletmesi 
çatısı altında yürütülüyor.

Bu dönemde GEBKİM’e yapılan denetimler 
kapsamında 5 ay içinde Kasım 2021’de dokuz, 
Aralık 2021’de altı, Ocak 2022’de dört, Şubat 
2022'de sekiz ve Mart 2022'de yedi olmak üzere 

toplam 34 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.

RECTICEL 
KIPLAS 
ÜYESI OLDU

Tuzla Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu 
bulunan ve başta otomotiv, beyaz eşya ve 
inşaat sektörleri olmak üzere birçok sektörde 
ısı ve ses yalıtımı, sızdırmazlık, filtrasyon, 
vibrasyon ve darbe sönümleme üzerine 
mühendislik çözümleri sunan Recticel Teknik 
Sünger İzolasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
KİPLAS üyeleri arasına katıldı.

RECTICEL HAKKINDA
1778 yılında kimya fabrikası olarak Belçika’da 
kurulan Recticel, çalışmalarını 1952’de, 
sonradan poliüretan sünger olarak bilinecek 
olan ürün üzerine yoğunlaştırarak, bugün 
bildiğimiz anlamda süngeri hayatımıza 
kazandıran öncü firmalardan birisi olmuştur. 

Recticel, Avrupa başta olmak üzere Asya, Afrika 
ve Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyet 
gösteren Belçikalı bir sanayi grubudur. Recticel, 
Nisan 2021’de FoamPartner’ın satın alınmasıyla 
birlikte 21 ülke, 53 kuruluşta 5.235 kişiyi 
istihdam etmektedir. 

Recticel Türkiye ise 2004 yılında 
Teknofoam İzolasyon adı altında İstanbul’da 
kurulmuştur. 2014 itibariyle de Recticel Teknik 
Sünger İzolasyon Sanayi ve Ticaret A.Ş. adını 
almıştır. Tuzla’da 10 bin metrekare alanda, 
başta otomotiv, beyaz eşya ve inşaat sektörleri 
olmak üzere birçok sektörde ısı ve ses yalıtımı, 
sızdırmazlık, filtrasyon, vibrasyon ve darbe 
sönümleme üzerine mühendislik çözümleri 
sunmaktadır.

KİPLAS Teknik İşler ve Eğitim Birimi, İzmir 
Aliağa’da kurulu bulunan ve termoplastik 
elastomer ile mühendislik plastikleri üretimi 
yapan üyemiz Ravago Petrokimya’nın 
Enplast-Aliağa 2 Tesisi’ne 23-25 Şubat 
2022 tarihlerinde 3. Göz İSG Denetimi 
gerçekleştirdi. 

KİPLAS tarafından iş sağlığı ve güvenliğine 
yönelik gerçekleştirilen denetimin 23 Şubat 
Çarşamba günü yapılan açılış toplantısı, 
Ravago Yönetimi ve SEÇ ekibi ile KİPLAS’tan 

Teknik İşler ve Eğitim Birimi Danışmanı 
Şerif Gözlemen, İş Güvenliği Uzmanı Özlem 
Demir’in katılımıyla gerçekleştirildi. Denetim 
programı, açılış toplantısının ardından ilgili 
dokümanların kontrolü ile devam etti.

Denetim Programı kapsamında, 24 ve 25 
Şubat tarihlerinde ise işletmenin bölümleri 
gezilerek saha gözetimi yapıldı. İşletmede, 
doküman kontrolü ve saha gözetimi yapılarak 
tespit ve önerilerde bulunuldu, iyi uygulama 
örnekleri görüldü.

yayınlanan Chemist Dergisi’ne konuk oldu. 
Dergiye verdiği demeçte kimya sektörüne 
ilişkin görüşlerini paylaşan KİPLAS Başkanı 
Levent Kocagül, “Sektörümüzün hammaddede 
dışa bağımlı olmasından kaynaklanan 
dezavantajına rağmen oldukça güçlü 
olduğumuz yönler var. Ülkemizin konumu 
kaynaklı lojistik avantajı, AB standartlarında 
üretim yapmayan doğulu rakiplere kıyasla daha 
yüksek kalitede imalat yapma kabiliyetimiz, 
ihracata dayalı büyüme modeli ve kamu desteği 
gibi avantajlar sektörümüzün önünde pek çok 
fırsatı barındırıyor” diyerek ülke ekonomisine 
güç kattıklarını vurguladı. Levent Kocagül’ün 
tüm görüşlerinin yer aldığı bölüme aşağıdaki 
linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.ikmib.org.tr/files/downloads/
yayinlar/chemist/Chemist66_web_v2.pdf

KIPLAS’ın “3. Göz Iş Sağlığı ve Güvenliği Denetimleri” devam ediyor. Ravago Petrokimya’ya 
yönelik denetimlerde doküman kontrolü ve saha gözetimi yapıldı. 

RAVAGO’YA 3. GÖZ ISG DENETIMI GERÇEKLEŞTIRILDI
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BİZDEN HABERLERBİZDEN HABERLER

MİNERAL YAKITLAR İHRACATI KATEGORİSİ
Kuruluş Sıralaması
Star Rafineri A.Ş. 2.
Aygaz A.Ş. 4.
PLASTİK HAMMADDE İHRACATI KATEGORİSİ
Kuruluş Sıralaması
Ravago Petrokimya Üretim A.Ş. 1.
KAUÇUK HORTUMLAR İHRACATI KATEGORİSİ
Kuruluş Sıralaması
Tristone Flowtech İstanbul Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti. 3.
DİĞER KAUÇUK EŞYALAR İHRACATI KATEGORİSİ
Kuruluş Sıralaması
Vibracoustic Çerkezköy Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. 4.
KAUÇUK HAMMADDE VE VULKANİZE OLMAMIŞ HAMURLAR İHRACATI KATEGORİSİ
Kuruluş Sıralaması
Ravago Petrokimya Üretim A.Ş. 1.
BOYA, VERNİK, MÜREKKEBLER İHRACATI KATEGORİSİ
Kuruluş Sıralaması
Jotun Boya San. ve Tic. A.Ş. 3.
SABUN İHRACATI KATEGORİSİ
Kuruluş Sıralaması
Colgate Palmolive Temizlik Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. 1.
DETERJAN, YIKAMA İHRACATI KATEGORİSİ
Kuruluş Sıralaması
Proctor&Gamble Tüketim Malları A.Ş. 1.
Fater Temizlik Ürünleri Ltd. Şti. 3.
KİMYASAL GÜBRELER İHRACATI KATEGORİSİ
Kuruluş Sıralaması
Toros Tarım San. ve Tic. A.Ş. 1.
Gübre Fabrikaları T.A.Ş. 4.
MUHTELİF KİMYASALLAR İHRACATI KATEGORİSİ
Kuruluş Sıralaması
NEDEX Kimya San. ve Tic. A.Ş. 2.
YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZİMLER İHRACATI KATEGORİSİ
Kuruluş Sıralaması
Türk Henkel Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2.
HAŞERE ÖLDÜRÜCÜLER VE KOVUCULAR İHRACATI KATEGORİSİ
Kuruluş Sıralaması
Koruma Klor Alkali San. ve Tic. A.Ş. 5.
TEKSTİL KİMYASALLARI İHRACATI KATEGORİSİ
Kuruluş Sıralaması
Setaş Kimya San. A.Ş. 2.
Pulcra Kimya San. ve Tic. A.Ş. 3.

Türkiye’nin en 
fazla ihracat 
gerçekleştiren 
ikinci sektörü olan 
kimyada 2021 
yılının ihracat 
yıldızları belli 
oldu. Istanbul 
Kimyevi Maddeler 
ve Mamulleri 
Ihracatçıları 
Birliği’nin (IKMIB) 
her yıl düzenlediği 
“IKMIB Ihracatın 
Yıldızları Ödül 
Töreni”, bu 
yıl 21 Mart 
2022 tarihinde 
gerçekleştirildi. 

KIPLAS ÜYELERI IHRACATIN 
YILDIZLARI ARASINDA

İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’nde 
16 KİPLAS üyesi firma çeşitli kategorilerde 
dereceye girerek ödüle layık görüldü. 
KİPLAS üyelerinden Star Rafineri A.Ş. ile 
Aygaz A.Ş. Mineral Yakıtlar İhracatı, Ravago 
Petrokimya Üretim A.Ş. Plastik Hammadde 
İhracatı, Tristone Flowtech İstanbul 
Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti. Kauçuk 
Hortumlar İhracatı, Vibracoustic Çerkezköy 
Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. Diğer Kauçuk 
Eşyalar İhracatı, Ravago Petrokimya Üretim 
A.Ş. Kauçuk Hammadde ve Vulkanize 
Olmamış Hamurlar İhracatı, Jotun Boya 
San. ve Tic. A.Ş. Boya, Vernik, Mürekkepler 
İhracatı, Colgate Palmolive Temizlik 
Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Sabun İhracatı, 
Proctor&Gamble Tüketim Malları A.Ş. ile 
Fater Temizlik Ürünleri Ltd. Şti. Deterjan, 
Yıkama İhracatı, Toros Tarım San. ve Tic. 
A.Ş. ile Gübre Fabrikaları T.A.Ş. Kimyasal 
Gübreler İhracatı, NEDEX Kimya San. ve Tic. 
A.Ş. Muhtelif Kimyasallar İhracatı, Türk Henkel 
Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yapıştırıcılar, 
Tutkallar, Enzimler İhracatı, Koruma Klor 
Alkali San. ve Tic. A.Ş. Haşere Öldürücüler 
ve Kovucular İhracatı, Setaş Kimya San. A.Ş. 
ile Pulcra Kimya San. ve Tic. A.Ş. ise Tekstil 
Kimyasalları İhracatı Kategorisi’nde ilk 5’e 
girerek ödüle layık görüldü.

Kimya sektöründeki üye firmalarını 
başarılı ihracatlarından dolayı 
onurlandırmak ve teşvik etmek amacıyla 
İKMİB tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen 
2021 İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni, 
21 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirildi. 
İKMİB’in youtube kanalından da canlı 
olarak yayınlanan törene, Ticaret Bakan 
Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Sanayi 
ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet 
Fatih Kacır, Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM) Başkanı İsmail Gülle, İKMİB Yönetim 
Kurulu Başkanı Adil Pelister ve ödül alan 
firma temsilcileri katıldı. Ödül Töreni’nde 
kimyanın alt sektör ve ürün gruplarında 
toplam 34 kategoride ilk 5’e giren 170 firma 
ödül almaya hak kazandı. 

Türkiye’nin en çok ihracat yapan ikinci 
sektörü kimya, 2021 yılında gerçekleştirdiği 
25,4 milyar dolarlık ihracat ile yeni bir rekora 
imza attı. Sektörün ihracatı, 2021 yılında 
yüzde 39 büyüdü. 8 bin 500’ün üzerinde 
aktif ihracatçı firmayı temsil eden İKMİB, 
Türkiye’nin toplam kimya ihracatının yüzde 
58,75’ini gerçekleştirdi.

Plastikten, boyaya, kozmetikten ilaca 
16 alt sektörüyle birlikte diğer sektörlere 
hammadde veya yarı mamul vererek 
ekonomide stratejik bir görev üstlenen kimya 
sektörü, toplam ihracattan aldığı yüzde 
11,2’lik pay ile ülke ekonomisine büyük bir 
katma değer sağlıyor. 2021 yılı ilk üç çeyrek 
verilerine göre, dünya kimya ihracatı 3,07 
trilyon dolar olurken, Türk kimya sektörü 
küresel sektör ihracatında yüzde 0,76 pay ile 
29’uncu sırada yer aldı.  

İKMİB 2021 İHRACATIN YILDIZLARI ÖDÜL TÖRENİ’NDE ÇEŞİTLİ KATEGORİLERDE 
İLK BEŞE GİREREK ÖDÜL ALAN KİPLAS ÜYELERİ VE SIRALAMALARI
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TÜBITAK TÜSSIDE DIJITAL OLGUNLUK 
DEĞERLENDIRMESI WEBINARI GERÇEKLEŞTIRILDI

KİPLAS ev sahipliğinde düzenlenen ‘’Dijital Olgunluk 
Değerlendirmesi’’ konulu webinar, 10 Şubat 2022 
tarihinde gerçekleştirildi. KİPLAS üyesi işyerlerinden 
temsilcilerin katıldığı webinara, Türkiye Açık Kaynak 
Platformu Yöneticisi Sertaç Yerlikaya ve TÜBİTAK 
TÜSSİDE Başuzman Araştırmacısı Sümeyra Köstereli 
konuşmacı olarak katıldı.

Türkiye Açık Kaynak Platformu Yöneticisi Sertaç 
Yerlikaya ve KİPLAS Teknik İşler ve Eğitim Birimi 
Sorumlusu Seçil Utku Şahintürk’ün açılış konuşmaları 
ile başlayan webinarda, Başuzman Araştırmacı 
Sümeyra Köstereli, “2023 Sanayi ve Teknoloji 
Stratejisi ile Dijital Dönüşüm Yol Haritası” hakkında 
katılımcıları bilgilendirdi. İzleyicilerden gelen soruların 
yanıtlanmasının ardından webinar sona erdi.

KIPLAS ve TÜBITAK TÜSSIDE işbirliğiyle ‘’Dijital Olgunluk Değerlendirmesi 
Webinarı’’ gerçekleştirildi.

2022’IN ILK 
ÇEYREĞINDE 
13 TOPLU IŞ 
SÖZLEŞMESI 
BAĞITLANDI

KİPLAS, 2022’nin ilk çeyreğinde de 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 13 
toplu iş sözleşmesi bağıtlandı.

Yılbaşı yürürlük tarihli Masters Builders 
Solutions Yapı Kimyasalları Sanayi 
Ticaret Ltd. Şti. ile Pfizer İlaçları Ltd. Şti. 
işyerlerine ait sözleşmeler Ocak ayında, 
Thrace Basin Natural Gas (TÜRKİYE) 
Corporation ile Pharmavision San. ve 
Tic. A.Ş. işyerlerine ait sözleşmeler Şubat 
ayında, Huhtamaki Turkey Gıda Servisi 

Ambalajı A.Ş., Petlas Lastik San. ve Tic. 
A.Ş., Pulcra Kimya San.ve Tic. A.Ş., Türkiye 
Petrol Rafineleri A.Ş., Jotun Boya San. 
ve Tic. A.Ş., Polisan Kimya San. A.Ş. ile 
Polisan Kansai Boya San. ve Tic. A.Ş. 
işyerlerine ait sözleşmeler Mart ayında, 
Plastiform Plastik San. ve Tic. A.Ş. ile 
Goodyear Lastikleri T.A.Ş. işyerlerine ait 
sözleşmeler ise Nisan ayında bağıtlandı. 

Procter & Gamble Tüketim Malları San. 
A.Ş., Seoil Plastik Ürünleri Sanayi Tic. Ltd. 
Şti., Vibracoustic Çerkezköy Otomotiv San. ve 
Tic. A.Ş., Tristone Flowtech İstanbul Otomotiv 
San. ve Tic. Ltd. Şti, Sumitomo Rubber Ako 
Lastik San. ve Tic. A.Ş., Novares Turkey 
Otomotiv A.Ş., Mutlu Akü ve Malzemeleri 
San. A.Ş. ile Mutlu Plastik ve Ambalaj San. 
A.Ş.müzakerelerine ise devam ediliyor.

BİZDEN HABERLER
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TEKNOLOJİ

"GEBTEK ILE HAM MADDE 
BAĞIMLILIĞIMIZI AZALTMAYI 

HEDEFLIYORUZ”
GEBTEK ile Türkiye’nin yerli ve milli teknolojilerini geliştiren bir ülke olması hedefine katkı 
sağlamayı amaçladıklarını söyleyen GEBKIM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vefa Ibrahim Aracı 
kimyada Ar-Ge çalışmalarına ve üyelerinin dijitalleşme yolculuğuna destek vermenin ana 
hedefleri olduğunu belirtiyor.

2 021 yılı sonunda Gebze’de 
GEBKİM (Kocaeli Gebze Kimya 
İhtisas Organize Sanayi Bölgesi) 
tarafından açılışı gerçekleştirilen 

Teknoloji Geliştirme ve Çözüm Merkezi’nin 
(GEBTEK), Türkiye’de üretilmeyen 
kimyasalların üretimi, kimya sektörünü 
ilgilendiren problemlerin çözümü ve 
yenilikçi kimyasal teknolojiler konularında 
Ar-Ge çalışmalarına hız vermesi 
hedefleniyor. KİPLAS Periyod olarak Gebze 
Teknik Üniversitesi’nin teknoparkında 
yer alacak yeni merkez ile ilgili GEBKİM 
OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim 
Aracı’ya sorularımızı yönelttik.

GEBTEK çatısı altında sunacağınız 
hizmetler, yararlanma koşulları ve 
oluşturulan katılımcı sistemi hakkında 
bilgi verir misiniz? 
GEBTEK, Türkiye sanayisinin teknoloji, 
inovasyon ve sürdürülebilirlik alanında 
entelektüel sermayesini artırarak küresel 
alanda diğer oyunculara ilham verme 
vizyonu ile yola çıkılarak gerçekleştirilen 
bir proje. GEBTEK, kimyada Ar-Ge 
çalışmalarının yanı sıra GEBKİM üyelerinin 
dijitalleşme, güncel yasa zorunluluklarına 
uyum süreci, proje yönetim hizmetleri, 
uluslararası iş ağları kurulumu, insan 
kaynakları danışmanlığı, sürdürülebilirlik 
ve Yeşil Mutabakat Anlaşması süreçlerine 
de destek verecek. Aynı zamanda 
düzenleyeceğimiz akademi seminerleri 
ile üyelerin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan 
kaynağına ulaşabilmesini ve sektörün 

GEBKİM OSB YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE 
KİPLAS DENETLEME KURULU BAŞKANI VEFA İBRAHİM ARACI:

akademi dünyası ile bağ kurmasını 
amaçlıyoruz. 

“Ulusal ve uluslararası kimya yeterlilik 
belgelerinin yönetimi, mevzuat değişiklikleri 
ve güncel yasal zorunluluklar konusunda 
bilgilendirme, karbon ayak izi ölçümü ve 
raporlama hizmetleri, ulusal ve uluslararası 
proje yönetim hizmetleri, uluslararası iş 
ağları kurulumu, uluslararası pazarlara 
yatırım fizibilite desteği, kurumsal olgunluk 
analizleri, dijitalleşme ve teknoloji yönetim 
danışmanlık hizmeti, kurumsal altyapı 
sistemlerine geçiş danışmanlık hizmeti, 
girişimcilik ekosistem oyuncularının 
tanıtım ve pilot uygulamaları, insan 
kaynakları süreç danışmanlık hizmeti, 
GEBTEK Akademi seminerleri” başlıklarıyla 
hizmetlerimizi sıralayabiliriz.

GEBTEK; Türk kimya sanayisinin 
geliştirilmesinde ne gibi çalışmalar 
yapacak, küresel pazardaki yerini 
kuvvetlendirmek ve dışa bağımlılığı 
azaltmak için ne gibi misyonlar 
yüklenecek?
Misyonumuz Türkiye kimya sanayisinin 
küresel pazardaki yerini kuvvetlendirmek, 
üyelerine dönüşüm ve teknolojik gelişim 
süreçlerinde ihtiyaç duydukları çözüm ve 
hizmetler sunarak onların bir üst seviyeye 
çıkmalarını sağlamak.   

İthal ettiğimiz ana kimyasalların 
üretimi için Ar-Ge çalışmalarının 
gerçekleştirileceği GEBTEK ile ham madde 
bağımlılığımızı azaltmayı, üyelerimizin 
Yeşil Mutabakat Anlaşması’na uygun 
üretim gerçekleştirebilmesini sağlayacak 
teknolojik çözümleri vermeyi ve 
dijitalleşme sürecine katkıda bulunmayı 
hedefliyoruz. Dünyanın sorunlarına 
kayıtsız kalamayız. Karbonsuzlaşma 
sürecine destek olacak tüm çalışmaları 
desteklemeye devam edeceğiz.   

Karbon ayak izinin azaltılması, 
uygulamada olan sıfır atık projesini 
geliştirmeyi ve solar enerji panelleri 
ile kurumsal sürdürülebilirliğin 
yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz.  
Amacımız ulusal ve uluslararası kimya 
yeterlilik belgelerinin yönetimi, proje 
danışmanlığı ve uluslararası pazarlar 
için yatırım fizibilite desteği sağlayarak 
Türkiye’nin kimya sektöründeki ihracat 
başarısını üst seviyelere çıkartmak.

Teknoloji Gelişim Merkezi, GEBKİM 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (GEBKİM 

MTAL) ile birlikte çalışacak. GEBTEK, 
sektöre nitelikli iş gücü sağlamak 
açısından nasıl bir rol üstleniyor?
GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
(MTAL), hali hazırda, sekiz kimya ve dört 
endüstriyel otomasyon laboratuvarı, 
robotik kodlama atölyesi, üretim tesisi ve 
bu tesise bağlı kalite kontrol birimi, atölyesi, 
konferans salonu, İngilizce eğitim için özel 
olarak tasarlanmış ‘İngilizce sokağı’ ve 
ilçe dışından gelen öğrenciler için ücretsiz 
servis imkânıyla alışılagelmiş meslek 
lisesinin çok dışında olanaklar barındırıyor. 
Bu yeni imkânlarla daha nitelikli nesiller 
yetiştirileceğine inancımız tam. GEBKİM 
MTAL ile birlikte çalışacak olan Teknoloji 
Geliştirme Merkezi’nde, Türkiye’de ve 
dünyada yaptıkları kimya çalışmalarıyla 
önemli başarılar sağlamış akademi ve sanayi 
dünyasından isimlerden oluşan danışma 
kurulları olacak. Doktora ve yüksek lisans 
yapan kimya prosesi, temel kimya bilimleri, 
nanoteknoloji, biyokimya ve analitik kimya, 
döngüsel ekonomi ve dijital teknoloji gibi 
alanlardan uzmanlar görev alacak. Bu 
anlamda hem sektöre istihdam sağlamış 
oluyoruz hem de nitelikli bir öğretim 
ayrıcalığı sunuyoruz. 

GEBKİM OSB olarak ‘kent, insan, 
çevre’ anlayışıyla hareket ettiğimizi 
özellikle vurgulamak isterim. Nitelikli 
çalışanlar yetiştirmek için GEBKİM Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi ile başladığımız 
yolcuğumuz GEBTEK’in faaliyete geçmesiyle 
gelişim gösterdi. GEBTEK ile Gebze 
Teknik Üniversitesi’nin imzaladığı işbirliği 
anlaşmasıyla akademinin gücünü yanımıza 
aldık. OSB’miz içerisinde kurulan mesleki 
eğitim irtibat bürosuyla da mesleki eğitime 
katkı sağlıyoruz. Bölgemizde başlattığımız 
istihdam hareketiyle de çalışanlarımıza ilk 
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elden ulaşacak, çevremizdeki iş gücünü kayıt 
altına alarak hem çalışan adaylarının hem de 
sanayi kuruluşlarımızın işini kolaylaştıracağız.

GEBKİM Şubat ayında, GEBKİM 
OSB üyesi firmaların insan kaynakları 
ihtiyacına yanıt bulmak ve bölgesel 
istihdamı güçlendirmek amacıyla Kocaeli 
Dilovası ve Gebze bölgelerindeki Belediye, 
Kaymakamlık, İŞKUR ve muhtarlıklarla 
da işbirliğine gitti. Tüm bunlar bizim için 
sevindirici ve gurur verici adımlar oldu.

GEBTEK’in gelecek dönem vizyonu 
ve hedeflerine ilişkin neler söylemek 
istersiniz? 
Teknoloji Geliştirme Merkezi ile ülkemizin 
yerli ve milli teknolojilerini geliştiren bir 
ülke olması hedefine katkı sağlamayı 
hedefliyoruz. Türkiye kimya sanayisini 
küresel pazardaki yerini kuvvetlendirmeyi, 
üyelerine dönüşüm ve teknolojik gelişim 
süreçlerinde ihtiyaç duydukları çözüm 
ve hizmetleri sunarak bir üst seviyeye 
çıkmalarını sağlamayı misyon alan 
GEBTEK, ham madde ihtiyacında da dışa 
bağımlılığı azaltmak için önemli adımlar 
atacak.

Türkiye’de üretilemeyen kimyasalların 
üretimi için Ar-Ge çalışmalarının 
yapılacağı merkezde Yeşil Mutabakat 
Eylem Planı ilkeleri uygulanacak. Yeşil 
mutabakatı sıçrama tahtası olarak 
kullanan ve fırsata çevirmeyi amaçlayan 
GEBKİM, kimya ihtisas organize sanayi 
bölgelerinin yeşil dönüşümünde örnek 
olmayı hedefliyor. Karbon ayak izini 
azaltmayı, uygulamada olan “Sıfır Atık 
Projesi”ni geliştirmeyi ve solar enerji 
panelleri ile kurumsal sürdürülebilirliğin 
yaygınlaştırılmasını hedefleyerek 
uluslararası iş ağlarının kurulumunda da 
üyelerimize hizmet sunuyoruz. 

Ulusal ve uluslararası kimya yeterlilik 
belgelerinin yönetimi, proje danışmanlığı 
ve uluslararası pazarlar için yatırım fizibilite 
desteği sağlayacak olan kurum, Türkiye’nin 
kimya sektöründeki ihracat başarısına 
damga vurmaya hazırlanıyor.

GEBKİM olarak KİPLAS ile sektörde uzun 
yıllardır devam eden güçlü bir işbirliğiniz. 
var. Bu işbirliğine ilişkin neler söylemek 
istersiniz? 
GEBKİM’in kuruluşu ve kuruluş 
aşamasındaki tüm olanakları KİPLAS 
içerisinde doğmuş bir fikirdir. Rahmetli 
Başkanımız Sayın Refik Baydur’un vizyonu 
sayesinde kimya kümeleşmesinin fikri 
doğmuş olup, KİPLAS’ın organizasyon 
yeteneğinden faydalanarak GEBKİM 
Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 
kurulmuştur. Organize Sanayi Bölgemizin 
oluşumunda KİPLAS’ın yıllardan beri 
biriken organizasyon yeteneği ile üye 
desteklerinden faydalanmamızın büyük 
katkısı bulunmakta. Aynı şekilde gerek 
insan kaynakları konusunda gerek kimya 
sektörünün gelişimi, yeni organizasyon, 
yeni regülasyonların izlenmesi açısından 
ve günlük iş çalışma hayatının güncel 
takibinde de KİPLAS ile olan bağlantımız 
devam etmektedir. GEBKİM aynı zamanda 
KİPLAS’ın doğal bir üyesidir. GEBKİM’in 
oluşturduğu tecrübe ve örnek ekosistemle, 
KİPLAS ile karşılıklı bir sinerji yaratıp tıpkı 
GEBKİM gibi başka kimya ekosistemleri 
yaratma konusunda zaman zaman 
karşılıklı görüşmelerimiz, fikir alışverişimiz 
sürmektedir. OSB’mizin kurmuş olduğu 
GEBTEK Teknoloji Geliştirme Merkezi’nde 
de KİPLAS ile görüşmelerimize devam 
ediyoruz. GEBKİM’in içerisinde yer alan 
KİPLAS üyelerinin GEBTEK üyesi olmalarını 
sağlayarak hizmetlerimizi sürdüreceğiz. 

TEKNOLOJİ

Anlaşmamız doğrultusunda GEBTEK, GTÜ Teknopark’ta yer alacak. GTÜ’nün akademik 
gücüyle GEBKİM’in sektörün içinden deneyimi, Türkiye’de üretilmeyen kimyasalların 
üretimi, kimya sektörünü ilgilendiren problemlerin çözümü ve yenilikçi kimyasal 
teknolojiler konularında Ar-Ge çalışmalarına hız verecek. Geleceği bugünden inşa 
etmemiz gerektiğine inanıyorum. Bu nedenle ithal ettiğimiz ana kimyasalların Türkiye’de 
üretimi için GEBTEK ile GTÜ’nün Ar-Ge işbirliği büyük önem taşıyor. Üreticilerimizin 
ham madde bağımlılığını azaltmamız, Türkiye’nin cari açığını kapatmamızda ve 
üreticilerimizin rekabet gücünün artmasına fayda sağlayacak. GEBKİM, GTÜ işbirliği 
ayrıca, kimya sektörünün ve sanayinin küresel ısınma, enerji ve çevre sorunlarına 
çözümler sunacaktır. Gelecek için attığımız bu adımın örnek olmasını diliyoruz.

“AKADEMIK VE SEKTÖREL GÜCÜ BIRLEŞTIRDIK”
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viya@viyamedya.com
0 (212) 236 00 50 

REKLAMLARINIZIN 
BU SAYFALARDA 
YER ALMASINI 
İSTER MİSİNİZ?

KİPLAS Periyod Dergisi'nin reklam süreçlerini 
KİPLAS adına Viya Medya yürütmektedir. 
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K ompozit Sanayicileri Derneği 
olarak 17 yıldır kompozit 
sektörünün gelişmesine ve 
yaygınlaşmasına yönelik 

çalışmalar yapıyorsunuz. Sektörün köklü 
kuruluşlarından biri olan derneğiniz 
sektör için ne ifade ediyor?
Derneğimizin toplam 122 kurum ve 
kuruluştan 130 üyesi bulunmaktadır. 
Üyelerimiz arasında 13 üniversite, bir 
mükemmeliyet merkezi ve bir dernek 

yer almaktadır. Derneğimizin üyesi olan 
kompozit sektöründe faaliyet gösteren 107 
kuruluş, sektörün çok önemli bir oranda 
üretimini gerçekleştiren kuruluşlardır.

2005 yılında kurulduğu günden bu 
yana tüm sektörü kucaklar bir konuma 
ulaşan Kompozit Sanayicileri Derneğimiz 
sürdürdüğü faaliyetler, kazandığı konum 
ve yer aldığı platformlar çerçevesinde 
sektörün vazgeçilmez çatı örgütü olma 
niteliğine kavuşmuştur. Derneğimiz 

“Türkiye kompozit sektörü, 
orta ve büyük ölçekli 180 
şirket, kısmen kompozit 
işi yapan 700-800 şirket 
ve yaklaşık 12500 çalışanı 
ile katma değeri yüksek 
ürünler üreten bir sektör 
konumundadır.”

“ILERI KOMPOZIT ÜRETIMI 
ÜLKEMIZIN IHRACAT 

POTANSIYELINI ARTIRACAKTIR”
Katma değeri yüksek ürünler sağladığı ve geleceğin malzemesi olduğu için kompozitin ülke 
açısından çok önemli bir sektör olduğunun altını çizen Kompozit Sanayicileri Derneği Barış Pakiş, 
ileri kompozitlerin yaygın olarak üretilmesi ile birlikte Türkiye’nin ihracat potansiyelinin tüm 
dünyada artacağına dikkat çekiyor. 

KOMPOZİT SANAYİCİLERİ DERNEĞİ BAŞKANI VE 
KİPLAS YÖNETİM KURULU ÜYESİ BARIŞ PAKİŞ:

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kimya 
Sanayii Sektör Meclisi’ne, Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği Plastik, Kauçuk ve 
Kompozit Sanayii Sektör Meclisine 
ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
Savunma Sanayii Sektör Meclisi’ne 
üyedir. Çeşitli dernek ve sivil toplum 
kuruluşlarının bir araya gelmesiyle oluşan 
Kimya Sektör Platformu ve Plastik Sektör 
Platformu’nun da üyesi olan derneğimiz, 
bakanlıklar tarafından oluşturulan çeşitli 
sektörel çalışma gruplarında da yer 
alarak kompozit sektörünün çıkar ve 
menfaatleri doğrultusunda çalışmalar 
yapmakta, görüş oluşturulmasına katkıda 
bulunmaktadır. Resmi ve özel kurum ve 
kuruluşlar nezdinde referans kurum olma 
niteliği kazanan Kompozit Sanayicileri 
Derneği, üye olduğu ve yönetim kurulunda 
yer aldığı Avrupa Kompozit Sanayi Birliği 
(EuCIA) vasıtasıyla Avrupa Birliği kurum ve 
kuruluşları nezdinde de referans kurum 
olma niteliğine kavuşmuştur.

 Aynı zamanda ulusal ve uluslararası 
fuarlara sektörel katılım organizasyonları 
düzenlemekte bir yandan da kuruluşundan 
beri sürdürmekte olduğu eğitim 
faaliyetlerine devam etmektedir. Ve son 
olarak, nitelikli iş gücü sağlanmasına 
dönük olarak meslek standartlarının 
oluşturulmasını ve bunların ulusal 
standartlar haline gelmesini sağlamıştır.

Kısa sürede vazgeçilmez bir konuma 
ulaşan Kompozit Sanayicileri Derneği 
gerek faaliyetleri gerekse de kompozit 
sektöründe faaliyet gösteren ham 
maddeci, tedarikçi, kompozit üreticisi 
ve üniversite mensuplarını bünyesinde 
barındıran yönetim yapısı ile bugüne kadar 
gerçekleştirdiği öncü rolünü giderek artan 
bir kararlılıkla sürdürmektedir.

Derneğimizin önemli gündem 
maddeleri arasında geri dönüşüm, ürün 
standartlarının belirlenmesi, teknik eğitim, 
sektörün rekâbet gücünü artırma, tanıtım 
tutundurma faaliyetleri, sektörde merdiven 
altı diye tabir edilen üreticilerin yarattığı 
haksız rekâbet, kayıt dışılık ve kalitesizliğin 
önlenmesi gibi konular yer almaktadır.

Derneğimiz öncelikle Resmi Gazete’de 
yayınlanarak Ulusal Meslek Standartları 
haline getirdiği standartlara birkaç ilave 
yaparak bu standartların yeterliliklerini 
hazırlamaya başlamış bulunmaktadır. Bu 
sürecin sonunda belgeli, çalışkan, nitelikli 
ve eğitimli iş gücü hedefi yatmaktadır.

Derneğimiz kurulduğu günden bu yana 
sürdürmekte olduğu eğitim çalışmalarına, 

konferans, seminer ve benzeri faaliyetlere 
önümüzdeki dönemde de devam edecektir.

Tanıtım faaliyetleri çerçevesinde 
Dünyadaki en önemli sektör buluşması 
olan JEC 2022 Paris Fuarına İstanbul 
Ticaret Odası önderliğinde Ulusal Katılım 
organizasyonu içerisinde katılarak Türk 
Kompoziti’nin yeteneklerini tüm ilgililerin 
dikkatlerine sunmayı hedeflemiştir. 
Derneğimiz ayrıca 2022 yılının 6, 7 ve 
8 Ekim tarihlerinde İstanbul’da “Türk 
Kompozit Sanayi Zirvesi” ile önemli bir 
buluşmaya 5. kez ev sahipliği yapacaktır.

Derneğimiz Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı önderliğinde hazırlanan Ulusal 
Geri Dönüşüm Strateji Belgesi ve Eylem 
Planları’nda Sektörün Uluslararası Alandaki 
uygulamalarını inceleyip ülkemizde 
uygulanabilir olanlarını belirlemekle 
görevlendirilmiştir. Bu çalışmalara da 
devam edilecektir.

Gündemdeki diğer konular ile ilgili 
olarak da içerisinde yer aldığımız diğer sivil 
toplum örgütleri ile müştereken yer alınan 
platform ve meclislerde tüm sanayicileri 
ilgilendiren konularda sürdürülen 
çalışmalara katkı verilerek Türkiye’deki 
yatırım ortamının iyileştirilmesine, tarife 
dışı engellerin kaldırılmasına, kayıt dışı ile 
mücadele edilmesi çalışmalarına devam 
edilecektir.

Türkiye kompozit ürünleri imalatı 
sanayisinin pazar büyüklüğü ile 
dünyadaki toplam kompozit ihracatı ve 
ithalat payı nedir?
2020 yılında dünya kompozit pazarı 
hacimsel olarak 12,06 milyon ton, 2021 
yılında ise 12,4 milyon ton olmuştur. Bu 
rakamın 2022 yılında 12,75 milyon ton 
olması ve 2023 yılında 13.1 milyon tona 
ulaşması beklenmektedir. 2019-2023 
yılları arasında ortalama hacimsel büyüme 
rakamının yıllık yüzde 2,7 civarında olması 
beklenmektedir. 2020 yılında dünya 
kompozit pazarı değersel olarak 94,4 
milyar $ (85.2 milyar Euro), 2021 yılında 
ise 98,2 milyar dolar (88,7 milyar Euro) 
olmuştur. Bu rakamın 2022 yılında 102,1 
milyar dolar (92,7 milyar Euro) ve 2023 
yılında 106,2 milyar dolar (96 milyar Euro) 
olması beklenmektedir. 2019-2023 yılları 
arasında ortalama büyüme rakamının 
yıllık yüzde 4 civarında olacağı tahmin 
edilmektedir. Türkiye kompozit sektörü, 
orta ve büyük ölçekli 180 şirket, kısmen 
kompozit işi yapan 700-800 şirket, yaklaşık 
12500 çalışanı ile katma değeri yüksek 
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ürünler üreten bir sektör konumundadır. 
Bugün gelinen noktada Türkiye kompozit 
malzeme pazarı 1,62 milyar Euro ve 300 
bin tonluk bir hacme ulaşmıştır. Kompozit 
sektörü, tüm dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de ikame malzemelerden pay 
alarak büyümektedir. Rakamsal olarak 
bugün kompozit sektörü yaklaşık 350 
milyon Euro’luk bir ihracat yaparken 350 
milyon Euro’luk da ithalat yapmaktadır.

Türk kompozit sanayisinin ihracattaki en 
güçlü yönleri neler? Kompozit sanayisinde 
katma değeri yüksek hangi ürünler öne 
çıkıyor?
Kompozit sektörü, doğrudan ve dolaylı 
olarak ihracat yapmaktadır. Ürettiği ham 
maddeleri, sanayi ara mallarını ve son 
ürünleri aldıkları ihaleler ve projeler 
çerçevesinde doğrudan ihraç eden 
sektör, ayrıca bu ürünleri ihraç edilen 
her otomobil, otobüs, tekne, küvet v.b. 
ürünlerin içerisinde dolaylı olarak da ihraç 
etmektedir. Sektör, esas olarak Avrupa 
ülkelerine, Rusya’ya, Türki Cumhuriyetlere, 
Orta Doğu ve Kuzey Afrika’ya ihracat 
yapmaktadır. İhracat yapılan ülke sayısını 
artırmak ve yeni pazarlar kazanmak 
amacıyla da çalışmalar her geçen gün 
yoğunlaştırılmaktadır. Sektörün bazı 

husus savunma ve havacılık sektörüdür. 
Hacim bazında sektörel dağılımda yüzde 
0,37 ile sonda yer alan sektör, değer 
bazında yüzde 12 ile ilk dört sektör 
arasında yer almıştır. Bu da savunma ve 
havacılık sektörlerinde kullanılan kompozit 
ürünlerin ne denli katma değerli olduğunun 
göstergelerinden biridir.

Hacimsel olarak değerlendirildiğinde, 
ülkemizde kompozit ürünler en çok 
taşımacılık-otomotiv (%29), boru-
tank-altyapı (%25) ve yapı-inşaat 
(%23) sektörlerinde ağırlıklı olarak 
kullanılmaktadır. İleri teknolojili ürünlerin 
ülkemizde üretilmesinin hızlanması ile 
birlikte, özellikle rüzgâr enerjisi, uzay 
ve havacılık ile elektrik ve elektronik 
sektörlerinde daha faza miktar ve 
oranda kompozit malzeme kullanımının 
gerçekleşmesi beklenmektedir. 

Ülkemizde yüksek büyüme 
potansiyeline sahip kompozit 
uygulamaları; karbon elyafı uygulamaları, 
boru uygulamaları, otomotiv ve taşımacılık, 
güneş enerjisi panelleri, inşaat donatıları, 
Polipropilen Random Co-polimer (PPRC) 
ısıtma boruları (kombi), mühendislik 
plastikleri ve denizcilik uygulamalarıdır.

Ülkemizdeki ve civar ülkelerdeki 
talebin etkisi ile yüzde 25’lere varan 
cam takviyeli plastik (CTP) boru üretimi, 
ülkemiz kompozit sektörünün itici gücü 
olmaya önümüzdeki dönemde de devam 
edecektir. Pultruzyon, sıcak pres kalıplama 
pestili (SMC) ve termoplastik enjeksiyon 
proseslerinin önümüzdeki dönemde pazar 
paylarını arttırmaları beklenmektedir. 
Vakum İnfüzyon ve Reçine transfer 
kalıplama (RTM) ise özellikle rüzgâr enerjisi, 
denizcilik, otomotiv ve taşımacılık ile 
su kaydırakları sektörlerinde gelişimini 
sürdürmeye devam edecektir.

Kompozit sektörü, çok hızlı gelişen bir 
alan ve bugün otomotivden savunma 
sanayisine denizcilikten uzay sanayiine 
kadar pek sektörde büyük bir potansiyel 
taşıyor. Bu potansiyel yeterince 
değerlendirilebiliyor mu, daha fazla 
değerlendirmek için neler yapılmalı?
Ülkemizde kompozit sektörünün büyümesi 
genellikle global ekonomik büyümenin 
üzerinde seyretmektedir. Önümüzdeki 
dönemde de bu durum geçerliliğini 
koruyacaktır.

Kompozit sektörü katma değeri 
yüksek ürünler ürettiği ve yarının 

firmaları ABD başta olmak üzere Çin ve 
Uzak Doğu da dahil olmak üzere dünyanın 
her yerine ihracat yapmaktadır.

Sektörün önemli firmaları sadece 
ihracatla yetinmeyerek yurt dışında 
Hindistan, İtalya, Macaristan, Rusya ve 
ABD gibi ülkelerde yatırımlar yapmakta 
ve üretim tesisleri kurmaktadırlar. Ayrıca 
havacılık sektörüne tedarikçi olabilmek için 
gerekli olan sertifikalara sahip olabilmek 
amacıyla bu sertifikalara sahip firmaları 
satın almaktadırlar.

Kompozit imalat sektöründe daha yüksek 
katma değerli ürünler üretebilmek için 
yürütülen projeler ile ilgili bilgi 
verir misiniz? Ülkemizde sektörlerin 
kompozit malzeme kullanım oranlarına 
bakıldığında hangi sektörler ön planda? 
Kompozit, ilerleyen dönemlerde hangi 
sektörlerde ağırlığını artıracak?
Dünya kompozit pazarında kompozit 
sektörünün uygulama alanları 
incelendiğinde, hacim bazında ilk 
dört sektörün taşımacılık, yapı-inşaat, 
elektrik-elektronik ve boru-tank olduğu 
görülmektedir. Değer bazında ise kompozit 
ürünleri kullanan ilk dört sektör taşımacılık, 
yapı-inşaat, elektrik-elektronik ile savunma 
ve havacılıktır. Burada en çok dikkat çeken 

malzemesi olduğu için ülkemiz açısından 
çok önemli bir sektördür. Hükümet, 
yerel yönetimler, yatırımcı kuruluşlar 
ve sanayicilerin malzeme alımlarında 
geleneksel malzemeler yerine daha 
hafif, daha uzun ömürlü, daha yüksek 
mukavemetlere sahip, daha çağdaş 
çözümler sunan kompozit malzeme 
alternatiflerini aramaları hem kendileri 
hem de ülke ekonomisi açısından yararlı 
olacaktır. Bugün tüm dünyada gerek 
havacılık ve uzay sektöründe gerekse de 
otomotiv sektöründe enerji ve fosil yakıt 
kullanımının azalması, tamamen kompozit 
malzemelerin bu sektörlere penetrasyonu 
ile doğru orantılı olarak gelişmiştir. Bu 
sürecin hemen hemen tüm sektörlere 
girdi veren ve çözüm üreten bir sektör 
olan kompozit sektörü lehine gelişeceği 
öngörülmektedir.

Bu kapsamda, kompozit malzemenin 
ülkemizde daha etkin ve yaygın 
kullanımının gerçekleşmesi ile birlikte 
Türkiye’de kompozit üretiminin katma 
değeri yüksek sektörlerde büyümesinin 
mümkün olacağı, ileri kompozitlerin 
ülkemizde yaygın olarak üretilmesi ile 
birlikte Avrupa ülkelerine olduğu gibi 
tüm dünyaya da ihracat potansiyelinin 
artacağı, böylelikle ülkemizdeki ticaret 
açığının azalmasına katkı sağlanacağı 
düşünülmektedir. 

Sektörde dışa bağımlılığın etkilerini 
azaltmak ve rekâbet gücünü artırmak için 
yerli üretim ve ham madde stratejilerini 
geliştirmek çok önemli. Bu konuda atılan 
adımları nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Dernek olarak ne gibi katkılarda 
bulunuyorsunuz? Sektörün AR-GE 
çalışmaları hakkında bilgi verir misiniz?
Bugün tüm dünyada en yaygın olarak 
kullanılan takviye malzemeleri cam elyafı 
(98,4%) ve karbon elyafı (1,4%) ülkemizde 
üretilmektedir. Reçinelerden ise doymamış 
polyester reçinesi ve vinil ester reçine 
ülkemizde üretilirken, epoksi reçineler ile 
termoplastik reçineler ithal edilmektedir. 
Doymamış polyester reçine üretiminde 
kullanılan stiren, fitalik, maleik ve glikoller 
ülkemizde yeteri kadar üretilemediğinden 
ihtiyaç tamamıyla ithalatla 
karşılanmaktadır. Kompozit üretiminde 
kullanılan teknik tekstillerin üretiminin 
ülkemizde yaygınlaşması ile birlikte bu 
alanda da sektör tüm ihtiyacını yurt içinden 
karşılayabilme noktasına gelmiştir. 

“Ileri teknolojili ürünlerin 
ülkemizde üretilmesinin 
hızlanması ile birlikte, 
özellikle rüzgâr enerjisi, 
uzay ve havacılık ile 
elektrik ve elektronik 
sektörlerinde daha fazla 
miktar ve oranda kompozit 
malzeme kullanımının 
gerçekleşmesi 
beklenmektedir.”
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Kompozit malzemeler Ar-Ge ve 
inovasyona çok uygun malzemelerdir. Her 
malzeme, ürün yeni bir Ar-Ge demektir. 
Yüksek katma değer demektir. Ar-Ge 
merkezlerinin yurt dışına hizmet ihracatının 
teşvik edilmesi, Ar-Ge Merkezlerinde 
geliştirilen ileri teknoloji ürünlerin seri 
üretime geçebilmesi için, alt limitlere 
bakılmaksızın, yatırım teşvikleri ile 
desteklenmesi Ar-Ge’ye çok önem veren 
sektörümüzün önünün daha da açılmasını 
sağlayacaktır.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının önemi 
her geçen gün artıyor. Kompozitten imal 
edilen rüzgâr türbini kanadı üretiminde 
Türkiye nasıl bir potansiyel taşıyor?
Yenilenebilir enerji sektörünün en önemli 
alt başlıklarından biri olan rüzgâr santralleri 
sektörü bir diğer önemli kompozit malzeme 
kullanan sektördür. Halen Türkiye’de 
kurulu rüzgâr gücü 2020 yılı sonunda 9,3 
GW’a ulaşmış bulunmaktadır. Bu rakamın 
önümüzdeki beş yıl içerisinde 1.5 katına 
çıkması beklenmektedir. YEKDEM’in 2021 
Haziran’da sona ermiş olması nedeni ile 
2021 yılının ilk yarısının türbin üretimi 
açısından yoğun olduğu gözlenmiştir. 
2020 yılında ülkemizde 40 bin ton’a yakın 
rüzgâr türbini kanadı üretildi. Rüzgâr türbin 
kanadı üreten dört firmada 5.300 kişi direkt 
istihdam edilmektedir.

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak 
KİPLAS ile sektörde uzun yıllardır güçlü 
bir işbirliği içerisindesiniz. Aynı zamanda 
KİPLAS’ta Yönetim Kurulu Üyesi olarak 
görev yapmaktasınız. KİPLAS’ı nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

KİPLAS 60 yıldır faaliyetlerini başarı 
ile sürdürmekte olan bir STK. Bunun 
bir sonucu olarak; içine girdiğinizde 
yılların kazandırdığı bilgi birikimi ve 
deneyim zenginliğini çok daha net 
hissediyorsunuz. Hem profesyonel 
kadrosunun hem de üye kuruluşlarının 
ve yönetim kurulu üyelerinin iş hayatına 
dair birikimleri, donanımları, paylaşımları 
çok değerli. Bu paylaşımlar başta kimya 
sektörü olmak üzere iş dünyasına çok 
önemli vizyon katıyor. KİPLAS, sadece 
‘Çalışanlar ile işverenler arasındaki ilişkiyi 
düzenlemek, bu konuda ortaya çıkacak 
sorunlarda yardımcı olmak, hükümet, 
bürokrasi ve diğer örgütlere karşı temsil 
edilmesini sağlamak’ ile yetinmiyor, 
ilaveten en uygun çalışma koşullarının, iş 
güvenliği-sağlığı şartlarının sağlanması, 
çalışanların yeni nesil çalışma hayatı ve 
koşullarına da hazırlanması için de yoğun 
bir enerji ve zaman harcıyor. Tüm bunları 
yaparken de stratejilerini oluştururken de 
sürdürülebilirlik kavramı çok önemli bir rol 
oynuyor. Üyeleri ve paydaşları ile beraber; 
çevre dostu, kültürel ve sosyal değerleri de 
dikkate alarak; finansal amaçlara ulaşmayı 
hedefleyen stratejilerin, vizyonların 
oluşması için uygun habitatlar sağlıyor. 

KİPLAS ve Kompozit Derneği ilişkileri 
çok uzun yıllara dayanıyor. Sektörel 
meslek standartların oluşturulması, 
mesleki yeterlilik çalışmaları sürecinde 
ve kimya sektör platformu çalışmaları 
sırasında birçok işbirliği ve ortak 
çalışmalarda bulunmuştuk. Özellikle 
pandemi sırasında daha net görüldü; 
KİPLAS, Kompozit Derneği ve diğer kimya 
sektörü STK’ları ile yoğun bir çalışma 
içine girerek sağlıklı ortamda çalışma 
düzeni, iş hukuku, çalışmanın kesintisiz 
olması/sürekliliği vb. konularda çatı örgüt 
vazifesini başarıyla yerine getirdi. KİPLAS, 
kamu ve yerel yönetimler ile de yoğun bir 
çalışma içinde olarak pandemi esnasında 
genelgelere, mevzuatlara önemli katkılar 
yaparak çalışmanın kesintisiz akmasına 
büyük katkı yaptı. KİPLAS ve Kompozit 
Derneği yine bu dönemde hem ortak 
webinarlar düzenleyerek hem de karşılıklı 
webinarlarına katkılar sağlayarak sektörü 
hem ülkemizdeki hem de dünyadaki 
gelişmelerde güncel tutmaya devam etti. 

Yavaş yavaş çalışma hayatının eski 
normallerine de dönmesi ile bu ve benzer iş 
birliklerinin daha da artacağını umuyor ve 
diliyorum.

“Ar-Ge Merkezlerinde 
geliştirilen ileri teknoloji 
ürünlerinin seri üretime 
geçebilmesi için, alt 
limitlere bakılmaksızın 
yatırım teşvikleri ile 
desteklenmesi, Ar-
Ge’ye çok önem veren 
sektörümüzün önünün 
daha da açılmasını 
sağlayacaktır.”

VİZYONER

Bu bayram siz de annesi ya da babası hayatta olmayan,  
maddi olanakları yetersiz, yetenekli çocuklarımızın
eğitimine destek olun.0212
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BÜYÜMEYE 
IHRACAT FORMÜLÜ

Türk ekonomisinde 2021 
yılı sonu itibarıyla yeni 
bir model gündeme geldi. 
Ihracat odaklı büyümeye 
dayanan “Türkiye Ekonomi 
Modeli” ile özellikle katma 
değeri yüksek ihracatın 
artırılarak cari açığın 
kapatılması ve böylece 
sürdürülebilir bir büyüme 
sağlanması hedefleniyor.

ihracatçılara kaynak sağlanması 
amaçlanıyor. 1 Mart’ta faaliyete geçen İGE 
AŞ’ye dört bin civarında şirket başvuru 
yaptı. Aynı zamanda İGE AŞ. Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcılığını yapan 
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı 
İsmail Gülle, bir ay içinde yaklaşık bin 
firmanın teminatsız kaynak almaya 
hak kazanacağını müjdeledi. Burada 
Eximbank’ın aracılık yaptığını belirten 
Gülle, bin firmaya tahmini bir milyar 
liralık kaynak sağlanacağını söyledi. 
Birkaç yıl içinde verilecek desteklerin 3-4 
milyar lirayı bulabileceğini de sözlerine 
ekleyen Gülle, “Son yaptığımız yönetim 
kurulu toplantısında da kredi üst limiti 10 
milyon liradan 15 milyon liraya çıkarıldı. 
Teminat sunmadan ihracatçı KOBİ’ler bu 
desteklerden yararlanabilecek” şeklinde 
konuştu.

DÖVIZ ARTIŞI IÇIN KKM FONU DEVREDE
Yeni ekonomik model içerisinde, döviz 
kurlarındaki yükselişi dizginlemek ve cari 
açığı dengelemek amacıyla kur korumalı 
mevduat (KKM) ve katılma fonu da işleme 
alındı. Bu fonun oluşturulmasında bir 
yandan şirketlerin bir yandan bankaların 
ve Merkez Bankası’nın döviz varlıkları ve 
yükümlülüklerinin artması etkili oldu. 
Ayrıca Türk lirasından kaçış ve yabancı 
paralara artan eğilim, Türk lirasının değer 
kaybetmesine neden oldu ve enflasyonu 
körükleyerek kalıcılığını artırdı. 

Kur korumalı mevduat fonu ile 
enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi ve 
Türk lirasına yeniden değer kazandırılması 
hedefleniyor. 11 Ocak itibarıyla yürürlüğe 
giren düzenleme ile fon hesaplarında iki 
ayda 259 milyar lirası Merkez Bankası, 193 
milyar lirası Hazine ve Maliye Bakanlığı 
destekli olmak üzere toplamda 452 milyar 
liraya ulaşıldı. Yine aynı tarihte müşteri 
sayısı olarak 33 bini gerçek ve 24 bini tüzel 
kişi olmak üzere toplamda 757 bin kişiye 
ulaşıldı. 

KKM YÜZDE 25’TEN 40’A ÇIKARTILDI
İhracatçıları da yakından ilgilendiren 
KKM politikası ile ilk etapta düşük net 
döviz rezervlerini artırmak için ihracat 
bedellerinin yüzde 25’inin bankaya 
satılması mecbur bırakıldı. İhracatçılar 
Merkez Bankası’nın rezervlerinin 
iyileştirilmesiyle bu düzenlemenin 
kalkmasını beklerken Nisan ayında alınan 
yeni bir kararla yüzde 25’lik bu bedelin 

İ lk kez beş ay önce Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın dile getirdiği 
“Türkiye Ekonomi Modeli”; üretim 
odaklı ihracatı önceleyen bir büyüme 

modeli. Yeni modele geçiş kararında 
kuşkusuz ihracat performansının pandemi 
döneminde gösterdiği yüksek performans 
etkili oldu. Pandemi döneminde tedarik 
zincirlerindeki aksama Türkiye lehine 
çevrildi ve uluslararası pazarların ilgisi 
giderek arttı. Böylece Türkiye ihracatta aylık 
bazda 20 milyar dolar bandını aşarken yıllık 
ihracat değeri tüm zamanların en yüksek 
seviyesini gördü. İhracat ailesi, 2021 yılında 
ihracatta 225,4 milyar dolara imza atarken 
devletin de desteğiyle hedef büyüttü. 2022 
yılı için yeni hedef 250 milyar dolar…

DÜŞÜK FAIZ KARARIYLA BAŞLADI
“Türkiye Ekonomi Modeli” ilk kez 
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 30 
Kasım’da bir televizyon programında 
duyurulmuştu. Bu ekonomi modeliyle, 
yüksek faiz vererek sıcak para çekme 

yüzde 40’a çıkarılacağı açıklandı. Böylece 
Merkez Bankası’nın yayımladığı genelge 
ile ihracatçıların Merkez Bankası’na 
sattığı döviz gelirlerindeki pay daha da 
yükseltilmiş oldu. Genelgeye göre, 18 
Mart Pazartesi günü itibarıyla İhracat 
Bedeli Kabul Belgesi (İBKB) veya Döviz 
Alım Belgesi’ne (DAB) bağlanan ihracat 
bedellerinin en az yüzde 40’ı belgeleri 
düzenleyen bankaya satılmak zorunda. 
Yine bu bedellerin banka tarafından 
aynı gün Merkez Bankası’nın belirlediği 
döviz alış kuru üzerinden satılması 
öngörülürken mevcut tutar Türk lirası 
olarak banka tarafından ihracatçıya 
ödenecek.

Merkez Bankası’nın reeskont 
kredilerinin kullanımına yönelik 
düzenlemesi de ihracatçılar arasında 
endişeye neden oldu. Ancak Merkez 
Bankası kaynaklarına göre bu korku 
yersiz. Çünkü reeskont kredilerinin 
kullanımı konusunda Merkez Bankası 
tarafından getirilen Kur Korumalı 
Mevduata (KKM) dönüş düzenlemesi, 
tüm ihracatçıları değil daha çok ithalatçı 
olup ihracatı karşılığı reeskont kredisi 
kullanmak isteyen işletmeleri kapsıyor. 
İthalatçı sayılan, dövizi olan ve bu dövizi 
Döviz Tevdiat Hesabı’nda (DTH) tutan 
şirketler, reeskont kredisi almak isterse 
DTH’lerinin bir kısmını Kur Korumalı 
Mevduat Fonu’na yatırmak zorunda 
olacak. İhracatı ithalatına oranla yüzde 
10 daha fazla olan işletmeler ise reeskont 
kredisi alırken bu zorunluluktan muaf 
tutulacak.

2021’deki ihracat başarısını 2022 
yılına taşıyan ihracat ailesi, Ocak-
Mart döneminde de yeni bir ihracat 
rekoru kırdı. 2022 yılı Ocak-Mart 
döneminde geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 20,8 oranında 
artarak 60 milyar 288 milyon dolara 
ulaşıldı. Mart ayında ise geçen yılın 
aynı ayına göre yüzde 19,8 oranında 
artarak 22 milyar 708 milyon dolar 
elde edildi.

Kimya sektörü ise, 2022 yılı Mart 
ayında 3 milyar dolara ulaşarak 
Türkiye’de en çok ihracat yapan 

sektörler arasında en üst sıraya 
yükseldi. Sektörde ilk çeyrekte ise 
7,5 milyar dolar civarında dış satım 
gerçekleştirildi.

2022 yılı Mart ayında geçen yılın 
aynı ayına göre; ihracatın ithalatı 
karşılama oranı 6,9 puan azalarak 
yüzde 73,4 olarak kaydedildi. Aslında 
enerji verileri hariç tutulduğunda 
ihracatın ithalatı karşılama oranı 
4,5 puan artışla yüzde 95 oluyor. 
Fakat döviz artışı sebebiyle enerji 
ithalatındaki rakamlar ihracatın bu 
başarısına gölge düşürüyor. 

ENERJI ILK ÇEYREKTE ITHALATI UÇURDU

EKONOMİ

politikasını ellerinin tersiyle ittiklerini 
söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan “Düşük 
faizle, üretimi ve ihracatı destekleyeceğiz” 
şeklinde yeni dönemin ipuçlarını verdi.

Ardından 16 Aralık 2021’de Hazine ve 
Maliye Bakanlığı’nın resmi twitter hesabından 
“Türkiye Ekonomi Modeli”nin detayları 
paylaşıldı. Açıklamada, üretim odaklı ihracatı 
önceleyecek “Türkiye Ekonomi Modeli” 
uygulanırken para ve maliye politikalarının 
eş güdümüyle tüm araçların etkin bir şekilde 
kullanılacağı belirtildi ve yeni model öncelikle 
cari açık sorununu ortadan kaldıracak bir 
çözüm olarak ilan edildi. Böylece üretimin 
ithalata olan bağımlılığı nedeniyle büyümenin 
yüksek gerçekleştiği dönemlerde yüksek 
cari açık verilmesi ve büyümenin düşük 
gerçekleştiği dönemlerde düşük cari açık 
verilmesi sarmalından çıkılması hedeflendi.

Modelin Türkiye için hayati önemde 
olduğu belirtilen açıklamada katma değerli 
üretim ile ithal girdinin önlenebileceği 
sektörlere, küresel iklim değişikliğinin önemli 
oranda etkilediği tarıma, cari açığı azaltmada 
kritik rolü olan turizme ve istihdamın 
artırılmasına öncelik verileceğinin de altı 
çizildi. 

Dört nihai hedefi bulunan yeni ekonomi 
modelinde en önemli hedef, yukarıda 
belirttiğimiz gibi cari açık sorununu tamamen 
ortadan kaldırmak. İkinci hedef ise orta 
gelir döngüsünden kurtularak kişi başı 
geliri artırmak için katma değerli ihracata 
odaklanmak. Sürdürülebilir bir büyüme ve 
küresel değer zincirinde üst sıralara yükselme 
de yeni ekonomik modelin diğer hedeflerini 
oluşturuyor.

TEŞVIKLER ARTIRILDI
Gücünü ihracattan alan yeni model ile 
yenilikçi, katma değeri yüksek teknoloji 
ürünlerinin ihracatının teşvik edilmesi 
amaçlanıyor. Özellikle enerji, savunma 
sanayi, havacılık, ilaç, tarım ve hayvancılık 
gibi sektörlerde yeni teşvik politikalarının 
geliştirilmesine öncelik veriliyor. 

Diğer yandan ihracatı artırma ve 
sürdürülebilir kılma politikası, ihracatçılara 
yönelik destek paketlerinin önemini daha 
da artırıyor. Bu amaçla sadece ihracatçılara 
yönelik ve onların finansmana erişimini 
kolaylaştırmayı hedefleyen İhracatı 
Geliştirme Anonim Şirketi (İGE) kuruldu. Türk 
Eximbank ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
ortaklığıyla kurulan İGE AŞ aracılığıyla teminat 
yetersizliği nedeniyle çeşitli kredi ve destek 
imkânlarından yeterince yararlanamayan 
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Türk Eximbank ve Türkiye 
Ihracatçılar Meclisi (TIM) 
ortaklığıyla kurulan IGE 
AŞ aracılığıyla, teminat 
yetersizliği nedeniyle 
çeşitli kredi ve destek 
imkânlarından yeterince 
yararlanamayan 
ihracatçılara kaynak 
sağlanması amaçlanıyor.
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ihracat yoluyla pazarda belli bir seviyeye 
gelip, dünyaya daha kolay açılabilme 
şansına sahip oluyor. Dolayısıyla ülkemize 
bu yatırımların devam edeceğini tahmin 
ediyorum.
 
Manisa’da sürmekte olan büyük bir 
yatırımınız olduğunu biliyoruz. Yeni 
yatırımınız hakkında neler söylemek 
istersiniz?
Toyo Matbaa Mürekkepleri olarak hem 
üretim kapasitesinin ve ihracatının artırılması 
hem de daha önce sadece satışını yaptığımız 
ithal ürünlerin ülkemizde üretilmesi 
amacıyla üç sene önce Manisa Organize 
Sanayi Bölgesi’nde 62 bin 500 metrekarelik 
bir arazinin satın alımını gerçekleştirdik. 
Burada mevcut ürünlerimize ek olarak şu 
an Türkiye’de üretmediğimiz, ancak Toyo 
Ink Group’un diğer fabrikalarından getirip 
sattığımız laminasyon tutkalı gibi ürünleri 
ve halihazırda üretimini gerçekleştirdiğimiz 
ambalaj mürekkeplerini günümüz 
teknolojilerine uygun olarak üretmeyi 
hedefliyoruz. Son teknolojilere uygun şekilde 
kurmayı planladığımız ve titizlikle devam 
eden yeni fabrikamızın inşaatına başladık ve 
makine siparişlerimizi verdik.

Yeni tesis, 40 bin metrekaresi kapalı 
olmak üzere 62 bin 500 metrekare alana 
kurulacak. Şu an yıllık 20 bin ton olan 
üretim kapasitemiz, yeni tesisle birlikte 
yaklaşık 40 bin tonun üzerinde olacak. Aynı 
zamanda yeni nesil test baskı cihazlarının 
da yer alacağı yeni Ar-Ge Merkezimiz, 
halihazırda var olan Ar-Ge Merkezimizin de 
yaklaşık dört katı büyüklüğünde olacak. 
Gerçekleştirdiğimiz bu yatırımlar ile 
amacımız Ür-Ge ve Ar-Ge faaliyetlerinde 
hizmet kalitemizi en üst seviyeye getirmek 
ve iş ortaklarımıza daha iyi çözümler 
sunabilmek.

Türkiye’nin mürekkep sektörüne yön 
veren markalarından birisiniz. Firmanızın 
2022 hedefleri nelerdir?
Türkiye özellikle ambalaj anlamında çok 
güçlü ve gelişen bir ülke. Sektöre sunmuş 
olduğu kaliteli ürünler ve art arda gelen 
yatırım haberleri ile de hem ulusal hem de 
uluslararası pazarda gücünü ortaya koyuyor. 
Biz de ambalaj ve basım sektörlerinin 
bir tedarikçisi olarak gelişen bu pazarda 
doğru ihtiyaç ve beklentileri analiz ederek 
sürdürülebilir hedefler belirlemeye gayret 
gösteriyoruz. Bu doğrultuda öncelikli 
hedefimiz tabii ki Türkiye pazarındaki 

Sektöründe birçok ilke imza atan Toyo 
Matbaa Mürekkepleri, Türkiye’nin ilk 
mürekkep Ar-Ge Merkezi olmasının 
yanı sıra EFQM Mükemmellik 

Modeli’ni Türkiye’de matbaa mürekkepleri 
sektöründe uygulayan ilk şirket unvanına 
sahip. Üretim ve ihracatını artırmak için 
Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde bir 
fabrika açmaya hazırlanan şirketin CEO’su 
ve Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Benli; 
sektörün durumunu, Ar-Ge faaliyetlerini ve 
sürdürülebilirlik çalışmalarını KİPLAS Periyod 
için değerlendirdi.
 
Kimya sektörü, 2021 yılında 25,3 milyar 
dolar ile en çok ihracat yapan ikinci 
sektör oldu. Kimya sektörü açısından 
ihracatta elde edilen başarıyı nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Geçtiğimiz günlerde İKMİB Türkiye’nin 
kimya ihracatını, geçen yılın ilk çeyreğine 
göre yüzde 41,5 artırdığını açıkladı. Bu 
sebeple kimya sektörünün, yeni yılda 
da var olan başarısını sürdüreceğini 
söylememiz yanlış olmayacaktır. Türkiye, 
kimya sektöründe her ne kadar döviz 
endeksli ve ithalata dayalı olsa da yetişmiş 
iş gücünün, bulunduğu coğrafi konumunun 
bu başarıyı yakalamasında oldukça önemli 
rol oynadığını düşünüyorum. Özellikle kimya 
sektörü açısından Avrupa’ya gerçekleştirilen 
ihracatlara bakacak olursak, Avrupa’nın 
ürün güvenliği ve ürün regülasyonlarıyla 
ilgili Uzak Doğu ülkelerinden çok daha farklı 
standartları mevcut. Dolayısıyla Avrupa’ya 
açılmak isteyen Uzak Doğu firmaları mevcut 
standartlarını AB’ye uyumlu hale getirebilmek 
için Türkiye’yi bir üs olarak görüyor ve 
Türkiye’de üretime başlamayı tercih ediyor. 
Bu bağlamda Türkiye, yatırımcıların bu 
bölgeye uyum sağlamaları anlamında büyük 
önem taşıyor. Çünkü yatırımcı bu bölgeden 

gelişimimizi sürdürmektir. Özellikle iç 
piyasada 2021 yılına oranla satış hacmimizi 
artırmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda Toyo 
Matbaa Mürekkepleri, Toyo Ink Group’un 
bölgesel üretim ve satış üssü konumunda. 
Şirketimizin bulunduğu pozisyon gereği 
ikinci hedefimizde ise ihracat yer alıyor. 
Son iki yıldır pandeminin etkisiyle içinde 
bulunduğumuz şartlar bizi zorlasa da 
ihracatta büyüme konusundaki kararlılığımız 
aynı şekilde devam ediyor. Mevcut 
pazarlarımıza ek olarak son üç yıldır Afrika’ya 
yönelik eforumuzu artırdık. Bu bölgede 
başta esnek ambalaj sektöründe kullanılan 
mürekkeplerimiz olmak üzere hizmet 
verdiğimiz tüm ürün gruplarında varlığımızı 
güçlendirmek istiyoruz. Bu kapsamda, 2021 
yılında ihracat hedeflerimizin üzerinde bir 
satış rakamına ulaşmış durumdayız. 2021 
yılında yakaladığımız başarıyı 2022 yılında da 
sürdürmek istiyoruz.

Tüm bunlarla birlikte, müşteri 
memnuniyetimizi artırmak için yeni 
teknolojilere, eğitimlere ve G7 Sertifikasyon 
süreçleri gibi global teknik destek 
hizmetlerine yatırımlar gerçekleştiriyoruz. 
İş ortaklarımızın ihtiyaçlarına yönelik 
özel ürün tasarımları ve tüketicilerin yeni 
beslenme alışkanlıklarını yansıtan ambalaj 
çözümleri gerçekleştirmek hedefi ile Ar-Ge 
Merkezimizde çalışmalarımız devam ediyor.

Bağlantılı olduğunuz sektörleri de göz 
önüne aldığımızda pandemi ve post 
pandemi dönemi faaliyetlerinize ilişkin 
neler söylemek istersiniz?
Mürekkep ve yardımcı malzeme tedarikçisi 
olarak farklı dinamiklere sahip olan basım ve 
ambalaj sektörlerinin temposunu her zaman 
yakından takip etme şansımız oldu. Basım 
endüstrisinin bitmeyen yoğun temposu 
hep vardı. Ancak pandemi döneminde 
etiket ve ambalaj endüstrisi artan bir ivme 
kazandı. Bu süreçte her zaman olduğu gibi 
bugün de hayati önem taşıyan ilaç, gıda, 
temizlik malzemeleri gibi tüm ambalajlı 
ürünlerin toplum için acil ihtiyaç olmasının 
hem şirketimize hem de tüm sektör 
çalışanlarına ayrı bir sorumluluk yüklediğini 
söyleyebilirim.

Salgının ulaştığı düzey, bizi insan yaşamı 
konusunda her türlü tedbiri en iyi biçimde 
almaya itti. Bütün ekiple birlikte çok hızlı 
hareket edebilme kabiliyetimiz, kullanmış 
olduğumuz teknolojiler ve altyapımız bize 
çok büyük avantaj sağladı. Çok kısa sürede 
herkes sürece uyum gösterdi ve destek oldu. 

“Yeni tesis, 40 bin 
metrekaresi kapalı 
olmak üzere 62 bin 
500 metrekare alana 
kurulacak. Şu an 
yıllık 20 bin ton olan 
üretim kapasitemiz, 
yeni tesisle birlikte 
yaklaşık 40 bin 
tonun üzerinde 
olacak.”

“IHRACATTA BÜYÜMEYE 
KARARLIYIZ”

Bu yıl öncelikli hedeflerinin Türkiye pazarındaki gelişimlerini sürdürmek olduğunu ifade eden 
Toyo Matbaa Mürekkepleri CEO&Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Benli, “Son iki yıldır pandeminin 
etkisiyle içinde bulunduğumuz şartlar bizi zorlasa da ihracatta büyüme konusundaki 
kararlılığımız aynı şekilde devam ediyor” diyor.

TOYO MATBAA MÜREKKEPLERİ CEO&YÖNETİM KURULU ÜYESİ YAKUP BENLİ:

ÜYE RÖPORTAJI
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Bu dönemde Toyo Matbaa Mürekkepleri 
olarak uyguladığımız tedbirler ile çok net 
söylebilirim ki önceliğimiz; çalışanlarımızın, 
ailelerinin ve değerli iş ortaklarımızın 
sağlığını ve güvenliğini güvence altına almak 
oldu. Pandeminin ilk gününden itibaren 
satış, ihracat ve birçok departman olmak 
üzere uzaktan çalışma modeline geçtik. 
Mesai saatlerimizde de düzenlemeler 
gerçekleştirdik, vardiyaların birbiriyle 
karşılaşması durumunu ortadan kaldırdık. 
Sürekli sahada olan arkadaşlarımız iş yeri 
hekimimizin gözetiminde düzenli aralıklar ile 
PCR testi oluyor. Şu anda standart hale gelen 
birçok önlemi pandeminin en başında aldık.

Tüm bunlarla birlikte şunu da belirtmek 
isterim, pandemi ile hayatımızda hepimizin 
yakından yaşayarak gördüğü sayısız 
değişim oldu. Bunlardan birisi de tüketim 
alışkanlıklarında ve kanallarında yaşanan 
değişimler. Bu değişimlerin bir kısmı geçici 
olsalar da bir kısmı koronavirüs sonrası kalıcı 
olacak gibi görünüyor. Ayrıca çevremizde 
yaşanan jeopolitik ve enerji konusundaki 

sıkıntılar, tüm sektörleri proaktif olmaya 
ve her gün kendilerini değişen şartları 
öngörmeye, olası etkileri tahminleyerek 
önlem almaya ve bunlar olamıyorsa da 
uyum sağlamaya zorlamakta. Ülke olarak 
esnekliğimizin ve hızlı hareket edebilme 
yetkinliğimizin bizi bu konuda diğer rakip 
ülkeler karşısında görece daha avantajlı hale 
getirdiğini düşünüyorum.

Sektörünüzde pek çok ilke imza atan bir 
şirketsiniz. 2017 yılından beri Türkiye’nin 
ilk mürekkep AR-GE Merkezi unvanına 
sahipsiniz. Yakın zamanda “EuPIA GMP 
(European Printing Ink Association 
Good Manufacturing Practices - Avrupa 
Baskı Mürekkebi Derneği İyi Üretim 
Uygulamaları) gerekliliklerine uygun 
şekilde üretilen bir ürünü de pazara 
sundunuz. Ar-Ge faaliyetlerinizden 
bahseder misiniz? 
Toyo Matbaa Mürekkepleri bölgesinde 
yarım asrı geride bırakırken; Ar-Ge 
yatırımları, teknik destek hizmetleri, 

kalite ve mükemmellik çalışmaları ile de 
sektöründe ilkleri gerçekleştiren bir şirket. 
Toyo Ink Group kurumsal sürdürülebilirlik 
politikalarımız ışığında benimsediğimiz yeşil 
iş stratejilerimiz var ve Ar-Ge Merkezimizde 
uzmanlarımız bu bakış açısıyla çalışmalarını 
sürdürüyor. Özellikle Ar-Ge Merkezimizde 
döngüsel ekonomiye katkıda bulunacak, 
geri dönüştürülebilir kaynaklardan elde 
edilen ham maddeleri kullanmaya, su bazlı 
ve bitkisel yağ bazlı ürünler geliştirmeye, 
insan sağlığı ve çevre ile uyumlu ürünler 
üretmeye özen gösteriyoruz. Ambalaj 
ve basım sektörlerine yönelik üretmiş 
olduğumuz ürün gruplarına ek olarak 
müşterilerimizin ihtiyaçları ve istekleri 
doğrultusunda Ar-Ge Merkezimizde özel 
ürün tasarlıyor ve iş ortaklarımızın tamamına 
ücretsiz teknik destek hizmeti sağlıyoruz. 
Bu alanda kazanmış olduğumuz bilgi ve 
tecrübe ile iş ortaklarımızın kalite iyileştirme 
süreçlerine katkı sağlamak ve problemlerine 
kalıcı çözümler sunmak adına teknik destek 
hizmeti veriyoruz.

Sizin de bahsetmiş olduğunuz 
üzere EuPIA GMP gerekliliklerine uygun 
şekilde üretilen, kağıt ve karton gıda 
ambalaj malzemelerinin dış yüzeylerinde 
uygulanabilen, düşük koku ve migrasyon 
özelliklerine sahip gıda mürekkebimizi 
geçtiğimiz aylarda pazara sunduk. Gıda 
mürekkebimiz, döngüsel ekonomide ve 
çevresel etkilerin azaltılmasında önemli 
bir yere sahip olan deinkable (mürekkebin 
kağıttan arındırılabilmesi) testlerini de 
geçerek INGEDE Sertifikasını geçtiğimiz 
günlerde aldı. Ülkemizde bu tarz ürünlerin 
temini ithalat yoluyla yapılmakta olup 
Türkiye’de ilk defa tasarımı ve üretimi 
şirketimiz tarafından gerçekleştirildi. Bu 
kapsamda ülkemizin ithalat girdilerinin 
azaltılmasına ve ihracatımızın artmasına 
destek olacağına inanıyoruz.

Sürdürülebilirlik her sektörün 
gündeminde ve kimya sektörü de bu 
sektörlerin başında geliyor. Avrupa 
Yeşil Mutabakatı ve sürdürülebilirlik 
çerçevesinde ne gibi çalışmalar 
gerçekleştiriyorsunuz?
Günümüz şartlarını ve rekabetçi pazar 
koşullarını göz önünde bulundurduğumuzda 
firmalar sürdürülebilirliği bir baskı olarak 
görmek yerine gelişmelerine katkıda 
bulunan itici bir unsur olarak görmelidir. Bu 
anlamda bakıldığında ülke regülasyonları, 
karbon ayak izi ölçümleri, Yeşil Mutabakat 

gibi kriterler firmaların çalışmalarına katkı 
sunan birer değerdir.

Öncelikle UN Global Compact imzacısı 
olan bir şirket olarak ürün gruplarımız dahil 
her alanda sürdürülebilirliğin uygulanması 
gerektiğini düşünüyor, önceliklerimizi ve 
çalışmalarımızı bu bakış açıyla yönetiyoruz.

Avrupa Yeşil Mutakabatı’na (European 
Green Deal) uyum kapsamında Ticaret 
Bakanlığı’nın Yeşil Mutabakat Eylem 
Planı’nı Temmuz 2021’de yayımlaması 
ve Paris İklim Anlaşması’nın TBMM 
tarafından onaylanarak yürürlüğe girmesi 
ile birlikte Türkiye’nin iklim çalışmalarına 
yönelik uyum ve mevzuat politikalarını 
hızlandırması beklenmekte. Ayrıca Paris 
Anlaşması’nın gerekliliklerini yerine 
getirmek üzere yayınlanan Avrupa ve 
Türkiye Yeşil Mutabakat’ı küresel ısınmayı 
2 derece ile sınırlandırmayı, hatta 
mümkünse 1,5 derecenin altında tutmayı 
amaçlamaktadır. Biz de bu amaca uygun 
olarak karbon azaltımı stratejilerimizi 
belirlemek üzere “UN Global Compact İklim 
Hedefi Hızlandırma Projesi”ne katıldık. İklim 
nötr olma yolunda bilime dayalı emisyon 
hedeflerinde ilerleme kaydetmek ve net 
sıfıra geçiş stratejisi oluşturabilmek için bu 
programa dahil olduk. Bu proje ile iklim 
eylem katkılarımızı artırmayı ve büyük 
ölçekte emisyon azaltımını yerine getirmeyi 
hedefliyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda 
dahil olduğumuz proje ile 2030 yılı karbon 
azaltım hedeflerimizi belirledik ve bu 
hedeflere ulaşmak için de “Enerji Projeleri” 
ve “Yenilenebilir Enerji Kullanımı” ile ilgili 

“Sürekli iyileştirmeyi, 
gelişimi hedefleyen 
şirketimiz, EFQM 
Mükemmellik 
Modeli'ni 
Türkiye’de matbaa 
mürekkepleri 
sektöründe 
uygulayan ilk şirket 
oldu.”
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çalışmaları planlarımıza almış bulunuyoruz. 
Bu anlamda 2022 yılında karbon 
salınımımızı 2021 yılına oranla yüzde 60 
azaltacak şekilde yenilenebilir kaynaklardan 
elektrik alımı için son aşamaya geldik.

Toyo Matbaa Mürekkepleri olarak 
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler 
Sözleşmesi’nde (UN Global Compact) ve 
Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği ve Kadınların Güçlendirilmesi 
Birimi’nin (UN Women) iş birliği ile 
oluşturulan “Kadınların Güçlendirilmesi 
Prensipleri”nde (Women’s Empowerment 
Principles) imzanız bulunuyor. Bu 
sözleşmeler, insan odaklı ve topluma 
faydalı çalışmalarınıza nasıl bir ivme 
kazandırıyor?
Öncelikle Toyo Matbaa Mürekkepleri olarak 
UN Global Compact’in insan hakları, çalışma 
standartı, çevre ve yolsuzlukla mücadele ile 
ilgili 10 ilkesini desteklemekten ve Kadınların 
Güçlendirilmesi Prensipleri imzacısı 
olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Atmış 
olduğumuz bu imzalar ile söz konusu ilkelerin 
kendi etki alanımızda geliştirilmesine yönelik 
niyetimizi belirtiyoruz. Bu doğrultuda 
Türkiye’de ve dünyada gelişmeleri yakından 
takip ederek, toplumumuzun kültürel ve 
ekonomik refah seviyesine ulaşması için katkı 
sağlamaya gayret gösteriyoruz. Birkaç örnek 
ile ifade etmem gerekirse, toplumsal cinsiyet 
eşitliğini önemsiyor ve yüzde 45’e yakın 
kadın yönetici oranımız ile çalışmalarımızı 
yürütüyoruz. Sürdürülebilir ekonomi için iş 
ortaklarımızın beklentilerini ve ihtiyaçlarını 
doğru analiz ederek yeni ürün ve hizmetler 
geliştirmeye odaklanıyoruz. Ürün ve sektörel 
hizmetlerimizin yanında BlindLook ile birlikte 
görme engelli bireyler için sesli simülasyon 
teknolojisini kullanarak web sitemizi ve 
renklerin dünyasını anlaşılabilir hale getirdik. 
Bu zamana kadar yapmış olduğumuz tüm 
çalışmalarda olduğu gibi bundan sonra da 
yapacağımız çalışmaların başta insan ve 
toplum olmak üzere tüm paydaşlarımıza 
fayda sağlayacağına gönülden inanıyorum.

Sektöründe, Türkiye ve dünyada 
EFQM Modeli'ni uygulayan ilk ve 
tek şirketsiniz. KalDer tarafından 
düzenlenen 2018 Türkiye Mükemmellik 
Ödülleri’nde “Yaratıcılık ve Yenileşimden 
Yararlanma” kategorisinde 2018 Türkiye 
Mükemmellik Ödülü’nü kazandınız. 
Nedir bu EFQM ve başarınızın arkasında 
yatan faktörler neler?

Öncelikle bir düzeltme yapmak isterim. 
Türkiye’de ve dünyada EFQM Modeli'ni 
uygulayan başka mürekkep şirketleri de 
var. KalDer’in ülkemizde kalite olgusunun 
yaygınlaşması amacıyla başlattığı Ulusal 
Kalite Hareketi’ne 2014 yılında katılımımız 
ile mükemmellik yolculuğumuz başladı. 
Sürekli iyileştirmeyi, gelişimi hedefleyen 
şirketimiz, EFQM Mükemmellik Modelini 
Türkiye’de matbaa mürekkepleri 
sektöründe uygulayan ilk şirket oldu. 
Türkiye Mükemmellik Ödülleri’nde 2015 
yılında “4 Yıldız Yetkinlik Belgesi”nin, 2016 
yılında “5 Yıldız Yetkinlik Belgesi”’nin ve 
yine 2016 yılında “Ege Bölgesi Mükemmellik 
Ödülü”nün sahibi olduk. 2018 yılında ise, 
“Yaratıcılık ve Yenileşimden Yararlanma” 
kategorisinde “Türkiye Mükemmellik 
Ödülü”nü kazandık. 

Sadece üst yönetimin istediği ve 
onayladığı bir sürecin başarılı olması 
maalesef mümkün değil. Hedefe kilitlenen 
ve motivasyonu yüksek bir ekiple birlikte 
bu başarıyı yakaladık. EFQM Modeli’ne, 
büyüme hedeflerimize ulaşmak ve rekabet 
gücümüzün sürekliliğini sağlamak üzere iş 
süreçlerimizin ayrılmaz bir parçası olarak 
bakmamız bu başarıyı yakalamamızdaki en 
büyük etken. 

Bu kapsamda şirketimizde kalite ve 
mükemmellik kültürünün yerleşmesi, 
sunduğumuz ürün ve hizmetlerden 
müşterilerimizle kurduğumuz iletişime 
kadar her alanda farklılığı getiren bir 
iyileşmeye zemin oluşturdu. EFQM 
Modeli’nin en büyük hedefi de bir 
organizasyonda sürekli iyileşmeyi ve 
olumlu yönde değişimi kazandırması. Bu 
aynı zamanda organizasyonu dinamik 
tutan ve değişen piyasa koşullarına hızlı 
uyum gösterecek yeteneği de kazandıran 
bir olgu.

Üyesi olduğunuz KİPLAS’ın sektördeki 
çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? 
KİPLAS sizin için ne ifade ediyor?
Kimya sektörünün önemli kuruluşları 
arasında yer alan ve benim de iki dönem 
yönetim kurulunda gururla görev aldığım 
KİPLAS, yaptığı çalışmalar ile Türkiye 
sanayisinin ve ekonomisinin gelişmesine 
önemli katkılar sağlamaktadır. Pek çok 
faaliyet alanına hizmet eden bir kuruluş 
olarak sektörleri yakından takip etmesi ve 
buradan elde ettiği veriler ile endüstrimizi 
bilgilendirerek desteklemesi son derece 
kıymetli.

“Gıda mürekkebimiz, 
döngüsel ekonomide 
ve çevresel etkilerin 
azaltılmasında 
önemli bir yere 
sahip olan deinkable 
(mürekkebin kağıttan 
arındırılabilmesi) 
testlerini de geçerek 
INGEDE Sertifikası'nı 
geçtiğimiz günlerde 
aldı.”

- Sınıfında otizm tanılı birey varsa reddetme! Empati, paylaşma ve yar-
dımseverliği ondan öğrenebilirsin.
- Market, alışveriş merkezi, toplu taşıma gibi mekanlarda otizm tanılı bir 
bireyin ağladığını ya da huzursuzlandığını görürsen ebeveynlerini eleş-
tirme, acıma dolu veyahut kızgın bakışlarla gözlerini üzerlerine dikme!
- Parkta otizmli bir çocukla karşılaştıysan çocuğunu onunla vakit geçir-
mesi için teşvik et!
- Eğer bir kurum yöneticisi ya da eğitimciysen, kurumuna veya sınıfına 
otizm tanılı bir bireyi almaktan çekinme!
- Otizm tanılı bir birey ile aynı apartmanı paylaşıyorsan zaman zaman 
yükselen ses seviyesine karşı anlayışlı ol.
- Bir gülümseme, bir selam, biraz anlayış, biraz daha fazla empati...
- Reddetme, kabul et, eleştirme, anlamaya çalış...

#ot�zm�nfarkındamısın

Ben ne yapabilirim demeyin.
O kapılardan birini açabilecek 

anahtar belki sizsiniz.

    tİzmİn
farkında
mısın?
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KÜRESEL 
ENERJİDE

KIRMIZI 
ALARM

Normalleşmeden sonra enerjide artan talep, 
iklim krizinin derinleşmesi ve son olarak 
Rusya-Ukrayna Savaşı, tüm dünyada var olan 
enerji krizini daha üst sıralara tırmandırdı. 
Tüm dünyanın kıskacında olduğu enerji krizi, 
ülkelerin enerji politikalarını yeniden gözden 
geçirmelerini zorunlu kılıyor.

D ünya ekonomisi, COVID-19’un yol açtığı 
depremin yaralarını sarmaya çalışırken son 
yıllarda etkileri daha derin hissedilen enerji 
ihtiyacı ülkeleri yeni bir krizle baş başa bıraktı. 

İngiltere’de enerji şirketleri iflasa sürüklenirken Çin’de 
milyonlarca ev ve işyeri elektrik kesintilerine maruz 
kaldı. Sanayi işletmelerinde yaşanan elektrik kesintileri 
üreticileri zor durumda bırakırken artan enerji fiyatları 
üretimde kısıtlamalara yol açtı. Krizin en çok hissedildiği 
Avrupa ülkelerinde ise yüksek faturalar nedeniyle halk 
isyan bayraklarını açtı.

Şüphesiz ki enerji krizinin en belirgin yaşandığı 
yer akaryakıt sektörü oldu. Durumun vehameti 
benzin istasyonlarında oluşan metrelerce uzunluktaki 
kuyruklarla kendini göstermişti. Her gün üst üste gelen 
zamlar nedeniyle ulaşımdaki maliyetlerin artması her 
şeyi olumsuz etkiliyor. Petrol ve doğalgaz gibi fosil 
yakıt kaynaklarına gelen zamlar sadece ulaşıma değil 
gıda başta olmak üzere satın alınan her ürünün fiyatına 
yansıdığı için hayat pahalılığı giderek artıyor.

Peki neler oluyor da enerji piyasasında böylesine 
büyük bir kriz yaşanıyor? Bu sorunun cevabını 

bulmak için iki yıl öncesine pandeminin başlangıcına 
gitmek gerekiyor. Aslında dünyada her zamanki gibi 
enerji sıkıntıları olsa da COVID-19 bu süreci daha da 
hızlandırdı. Herkesin evlerine kapandığı, üretimlerin 
neredeyse durma noktasına geldiği COVID-19’un ilk 
aylarında enerji talebinde ciddi bir düşüş yaşanmıştı. 
Ardından sağlık sektöründeki gelişmelerle birlikte aşı 
ve testler yaygınlaştı, böylece önlemler gevşetilmeye 
ve ekonomiler hareketlenmeye başladı. Canlanan 
ekonomi sayesinde enerji ihtiyacı hızla arttı ve bu 
da petrol, doğalgaz ve kömür piyasalarında ani 
dalgalanmalara yol açtı. 

KÜRESEL ISINMA SEKTEYE UĞRATTI
Enerji krizinin bir başka boyutu ise iklim krizinin 
etkileri… Küresel ısınma nedeniyle dünyada aşırı hava 
olayları daha sık görülmeye başlandı. Aşırı sıcak veya 
soğuk havalar, ani yağışlar ve kuraklık son iki yılda daha 
çok görüldü. Örneğin Amerika’da meydana gelen soğuk 
hava dalgası günlerce süren elektrik kesintilerine yol 
açarken dünyanın en büyük kömür üreticisi olan Çin’de 
aşırı yağışlar nedeniyle kömür madenlerini sel basması 
ve yurtdışından gelecek kömürün sevkiyatında çıkan 
aksaklıklar nedeniyle enerjide sıkıntılı günler yaşandı. 
İklim krizinin bir başka gerçeği olan kuraklık ise yağış 
azlığı sebebiyle ülkelerdeki hidroelektrik üretiminin 
verimliliğini düşürürken doğalgaz ve kömüre olan talebi 
artırdı. Yine Avrupa’da kurak geçen yaz sebebiyle rüzgâr 
ve güneş enerji kaynaklarından beklenen düzeyde enerji 
sağlanamadı. Diğer bir deyişle enerji sektörü artan enerji 
talebi karşısında yetersiz kaldı. 

AVRUPA IÇIN DÖNÜM NOKTASI
Enerji krizinin en yoğun etkileri Avrupa ülkelerinde 
yaşandı. Düşük karbon ekonomisi ve temiz enerji 
kullanımı ile yeşil bir dönüşümün eşiğinde olan AB, bir 
yandan kömür ve kömürden enerji üretimini kısıtlarken 
diğer yandan nükleer enerji santrallerini kapattı ve 
yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeye başladı. 
Fakat ne yazık ki temiz enerji kaynakları, toplam ihtiyacı 

DOSYA



34 35

karşılamakta yetersiz kaldı. Tüm bunlar 
AB’nin enerji kaynağı olarak doğalgaza 
dönmesine ve fiyatlarda artışa sebep 
oldu. Doğalgaz fiyatları ilk üç çeyrekte 
Almanya’da yüzde 300, Hollanda’da 
yüzde 270’in üzerinde arttı. Avrupa’da 
son 1 ay içinde doğalgaz ve elektrik 
fiyatları iki katına çıktı. Avrupa’nın bu 
kışa, doğalgaz depolarının son beş yılın 
en düşük seviyesinde girmesi de fiyatların 
yükselmesinde etkili oldu.

SON DARBE RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI 
Elektrik ve ısınma ihtiyaçlarının büyük bir 
kısmını doğalgazdan elde eden Avrupa 
ülkeleri, doğalgaz ihtiyacının yarıya yakın 
bir miktarını Rusya’dan karşılıyor. Rusya-
Ukrayna Savaşı ise AB’nin enerji arzı 
güvenliğine yönelik endişelerini artırdı. 
Batı dünyasının Rus gazına yönelik bir 
yaptırım kararı ya da Rusya’nın verdiği 
gazı kesme ihtimali bu endişenin en 
büyük nedenleriydi. Rusya “dost olmayan 
ülkeler” dediği Avrupa ülkelerine gazı 
kesmedi belki ama ödemeleri Rus rublesi 
ile alacağını açıkladı. Öte yandan Avrupa 
Birliği Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle 
başlayan savaş nedeniyle Rusya’ya 
uyguladığı yaptırımların kapsamını 
genişletti ve Rusya’ya yönelik beşinci 
yaptırım paketi ile Rus kömürüne ambargo 
uygulanmasına karar verdi. Avrupa bir 
yandan da yeni doğalgaz tedarikçileri 
bulmak, yakıt çeşitliliği sağlamak ve 
yenilebilir enerji yatırımlarına hız katmak 
için arayışlarını sürdürüyor.  Batının 
yaptırımlarıyla karşı karşıya kalan Rusya 
ise boş durmadı ve petrol ve doğalgaz 
ihracatını doğudaki komşuları olan Asya 
ülkelerine kaydıracağını duyurdu.

Bazı uzmanlara göre Rusya ile 
Avrupa arasındaki enerji gerilimi çok 
daha öncesinde başladı. Bu görüşe göre 
Rusya kışın, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri 
ve İngiltere’ye verdiği gaz sevkiyatında 
kısıntıya gitti. Boru hattı ihracatında 
sıkıntılar yaşayan Avrupa ülkeleri, böylece 
LNG’ye (sıvılaştırılmış doğalgaz) yöneldi 
ve LNG ithalatı bir önceki yıla göre yüzde 
50’den fazla arttı.

 Rusya-Ukrayna Savaşı dünya petrol 
piyasalarında da şok etkisi oluşturdu. 
Aslında geçen yıl pandemiden olumsuz 
etkilenen dünya ekonomisi toparlanıyor, 
petrol talepleri giderek yükseliyordu. 
Fakat Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle 
birlikte küresel petrol piyasaları yeni bir 

krizle sarsıldı. Batının yaptırımlarının 
bir sonucu olarak Rusya’dan daha az 
ham petrol ve doğalgaz tedarik edilmesi 
gündeme geldi. Bu da Brent varil fiyatı 
yüzde 70 yükselmesine ve 140 dolarlık 
seviyeyi görmesine sebep oldu. Böylece 
petrol fiyatları son 14 yılın en yüksek 
seviyesine çıktı.

DOĞALGAZ FIYATLARINA ÇIN BASKISI
Yaşanan enerji krizinin en önemli 
aktörlerinden biri olarak gösterilen 
Çin ise, en çok kömür üreten, tüketen 
ve ithal eden ülkelerden biri olarak 
biliniyor. Çin kömür ihtiyacını 
karşılayamadığında bu ihtiyacını 
doğalgazdan giderme yolunu tercih 
ediyor. Nitekim ülke, pandemi, sel 
baskınları ve hava olaylarının kömür 
üretimini azalttığı 2020 ve 2021 yılında 
artan elektrik ihtiyacını karşılamak 
için doğalgaza yöneldi. Geçen iki yıl 
likit doğalgaz ithalatında dünya lideri 
olan Çin, Uluslararası Enerji Ajansı’na 
göre dünya gaz piyasasının fiyatlarını 
belirleme gücüne de sahip.

Öte yandan Çin küresel ısınmayla 
mücadele kapsamında kömür üretimini 
azaltmaya da çalışıyor. Bu amaçla Çin’de 
7 milyon konutun kömürden doğalgaza 
geçişi sağlandı. Bu da Çin’in toplam 
doğalgaz talebini artırarak küresel enerji 
piyasalarında fiyat baskısı oluşturuyor. 

TÜRKIYE’DE DURUM
Türkiye enerjide en büyük krizi, 
Ocak ayının son günlerinde, İran’dan 
aldığı doğalgaz kesildiğinde yaşadı. 
BOTAŞ tarafından yapılan açıklamada 
İran’dan 10 gün süre ile doğalgaz akışı 
olmayacağı söylendi. İran kesintisi 
gerekçe gösterilerek ilk olarak 
fabrikaların doğalgaz kullanımı yüzde 
40 oranında kısıtlandı. Ardından talebin 
en yüksek olduğu sanayi bölgelerinde 
üç gün süren elektrik kesintileri 
uygulandı. Bu kadar uzun süreli ve 
kapsamlı bir elektrik kesintisiyle ilk 
kez karşılaşan sanayiciler, hammadde 
ve enerji fiyatlarındaki artış ile döviz 
kurlarının yükselişinin ardından bir de 
kesintilerden darbe aldı.

Elektrik kesintisi en çok gıda 
güvenliği ve depolardaki ürünler için 
tehdit oluştururken pek çok fabrika 
üretime ara vermek zorunda kaldı. 
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Petrol talebinin azaltılması için Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) 
tarafından “Petrol Bağımlılığını Azaltmak İçin 10 Maddelik Plan” 
hazırlandı. Hükümetlere ve bireylere yönelik önerilere yer verilen 
plan; ulaşımla ilgili verilen tavsiyeler, trafikteki hız limiti ve uzaktan 
çalışmaya kadar birçok konuyu içeriyor. Örneğin, otoyollardaki hız 
limitlerinin saatte en az 10 kilometre düşürülmesiyle araçların petrol 
talebinin günlük 290 bin varile düşürüleceği söyleniyor. Ayrıca bir 
kişinin uzaktan üç gün çalışmasıyla birlikte, petrol talebinde günlük 
170 bin, üç günlük 500 bin varil şeklinde tasarruf edilebileceği öne 
sürülüyor. Planda, toplu taşıma ve bisiklet kullanımının 330 bin 
varil, pazar günlerini araçsız geçirmenin 380 bin varil, elektrikli araç 
kullanımının ise günlük 100 bin varil petrol tasarrufu sağlayacağı da 
öngörülüyor. Planda önerilen adımların tüm gelişmiş ekonomilerde 
uygulanması durumunda, günlük küresel petrol talebinin dört ayda 2,7 
milyon varil azaltılabileceği hesaplanıyor. Bu rakam ise, Çin’deki tüm 
araçların petrol talebine eşit.

PETROL BAĞIMLILIĞINA ÖNLEM PLANI

İran ise kesintinin kendilerinden 
kaynaklanmadığını açıklayarak 
durumdan Türkiye’yi sorumlu tuttu. Üç 
gün boyunca üretimin durdurulmasının 
sanayiye maliyeti ise bir milyar dolar 
civarında gerçekleşti.

İran doğalgaz arzında yaşanan 
problem, ileride buna benzer 
problemlerin yaşanması endişelerini 
artırdı. Enerji kriziyle ilgili bir soru 
önergesine yanıt veren Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 
çare olarak Akkuyu’da inşa edilen 
nükleer santrali ve Karadeniz’de 
bulunan doğalgaz rezervini işaret etti. 
Yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik 
üretim kapasitesinde Türkiye’nin “kayda 
değer bir ilerleme” sağladığını ifade 
ederek “2021 yılı sonu itibarıyla 99 bin 
820 MW olan elektrik kurulu gücümüzün 
yüzde 65,1’i yerli, yüzde 53,7’lik kısmı ise 
yenilenebilir enerji kaynaklıdır” şeklinde 
yanıtladı. Fatih Dönmez, Karadeniz’deki 
doğalgaz kaynağının da 2023 yılına 
kadar vatandaşların kullanımına 
sunulacağını açıkladı.

Doğalgaz ihtiyacının büyük 
çoğunluğunu Rusya’dan tedarik 
eden Türkiye, şimdi Rusya-Ukrayna 
Savaşı tehdidiyle karşı karşıya. Zira 
Türkiye, ithal ettiği doğalgazın yüzde 
45’ini, petrolün yüzde 24’ünü ve taş 
kömürünün yüzde 40’ını Rusya’dan 
alıyor. Ancak uzmanlar Rusya’nın kolay 
kolay mevcut sözleşmeleri bozmadığını 
söyleyerek bu yöndeki endişeleri 
hafifletiyor. 

Ne yazık ki Türkiye’nin enerjideki 
bağımlılığı sadece Rusya ile sınırlı değil. 
Azerbaycan ve İran’dan da enerji ithal 
eden Türkiye, doğalgazda yüzde 99, 
petrol ve ürünlerinde yüzde 92 oranında 
dışa bağımlı. Üstelik bu bağımlılığın artış 
hızı yıllara göre yükseliyor. Rakamlara 
göre 2000’li yıllarda toplam enerjideki 
dışa bağımlılık 2020 yılında yüzde 67’den 
yüzde 74’e çıkmış durumda. Bu da 
tüm dünyada artan petrol ve doğalgaz 
fiyatlarına paralel olarak Türkiye’deki 
enerji maliyetlerinin yükselmesiyle 
sonuçlanıyor. Ayrıca elektrik enerjisinin 
üçte biri doğalgazdan sağlandığı için 
doğalgazdaki fiyat artışları sadece 
ısınma giderlerinin değil elektrik 
maliyetlerinin de yükselmesine neden 
oluyor. Uzmanlara göre bu noktada 
yapılması gereken şey çok açık: Başka 

ülkelere yüksek oranda bağlılığı 
azaltıp temel olarak arz kaynağını 
çeşitlendirmek ve böylece enerji arzı 
güvenliğini garanti altına almak.

Türkiye’de elektrik üretiminin 
büyük bir kısmı özel sektör tarafından 
yapılıyor. Elektrik üretiminde kamunun 
payı 2020 yılında yüzde 18’lere kadar 
gerilemiş durumda. Oysa 80’li yıllarda 
kamunun payı yüzde 87 civarındaydı. Bu 
nedenle eskiden enerji arzında oluşan 
aksaklıklarda kamu müdahalesiyle 
üretimin devamlılığı sağlanabiliyordu. 
Özel sektörün üretimi devralmasıyla bu 
ihtimal de ortadan kalktı. 
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Ayrıca, Azerbaycan, Türkmenistan, 
Doğu Akdeniz, Kuzey Irak, İran, Doğu ve 
Kuzey Afrika başta olmak üzere başka 
doğalgaz boru hatları ve yeni LNG 
çözümleri düşünülüyor. LNG her ne kadar 
önemli bir alternatif olarak görülse de 
küresel LNG tedarikçilerinin üretim ve 
taşıma kapasitesi sınırlı. LNG altyapısı 
kurmak, milyarlarca dolarlık harcamaya 
mal olup uzun yıllar alabilir.

Dahası, önceden dışlanarak tedricen 
enerji envanterinden çıkartılması 
kararlaştırılmış olan nükleer ve 
kömür santraller yeniden gündeme 
geliyor Almanya, İngiltere, Belçika 
ve Fransa’da. Bunların çoğu iklim 
hedefleri konusundaki baskı nedeniyle 
kapatılıyordu. Finansçılar, fosil yakıtların 
ve boru hatlarının fonlanmasına 
itirazlarını kaldırmak zorundalar.

Doğalgazda Rusya’ya bağımlılığımız 
Avrupa’nın daha üzerinde. Türkiye 
doğalgazının tamamına yakınını (yüzde 
98) ithal ediyor. Bu ithalatın yüzde 85’i üç 
ülkeden (Rusya, İran ve Azerbaycan) uzun 
dönemli alım anlaşmalarıyla boru hatları 
vasıtasıyla gerçekleşiyor.  

Toplam doğalgaz ithalatı (60 
milyar metreküp) içinde Rusya’nın payı 
geçen yıl yüzde 45’i buldu. Rusya’nın 
Türkiye’ye doğalgaz arzını kesmesi henüz 
olası görünmese de Rusya’dan alınan 
doğalgazda yaşanacak kısmi bir azalma 
dahi Türkiye’de sanayi üretimi başta olmak 
üzere birçok sektörü sıkıntıya sokabilir.

Kısa vadede ne Türkiye’nin ne de 
Avrupa’nın gaz sıkıntısını kolaylıkla 
giderebilecek bir opsiyon var. Enerjide 
dışa bağımlı olan Türkiye, Rusya’dan 
sağlanan doğalgaz arzında şimdilik 
herhangi bir azalma olmasa dahi, 
savaş sebebiyle dünyada artan enerji 
fiyatlarıyla karşı karşıya.

NEDIR BUNLAR?
- Rusya’ya yaptırım zorlamasına 
katılmadan Gazprom ile doğalgaz 

A BD-Çin gerginliği, Rusya’nın 
Ukrayna’yı işgali ve Ortadoğu/
Körfez’de değişmekte olan 
dinamikler ışığında herkes, 

uzun süredir gündemde olan, ama bir 
türlü tesis edilemeyen yeni dünya düzeni 
yerine şimdi enerji arz mimarisinin 
süratle değişmekte olduğu yeni bir 
küresel enerji düzenine kafa yoruyor.

Tarihte belli fırsat pencereleri hiç 
beklenmedik şekilde, zamanlarda ortaya 
çıkabiliyor. Zamanın ruhuna uygun 
süratle hareket edildiğinde ülkelerin 
konumları olumlu yönde değişebilir.

Bu çerçevede, Ukrayna-Rusya 
çatışması ve misilleme olarak Batı’nın 
almakta olduğu giderek sertleşen 
yaptırımlar karşısında, tıpkı AB ülkeleri 

ticaretini sürdürmesi, sözleşmelerin 
süresi dolduğunda fiyat ve miktar 
bazından yeni müzakerelere girilmesi, 
bağımlılığın yüzde 20’lere çekilmesi için 
çaba gösterilmesi,

- Doğu Akdeniz ve Kuzey Irak ile 
yeni doğalgaz boru hatları inşası, İran 
ile anlaşmanın 2026’tan itibaren daha 
elverişli koşullarda yenilenmesi için 
proaktif şekilde harekete geçmesi,

- LNG ve FSRU’nun genişletilmesi, 
yeni kaynaklar ile beslenmesi,

- RES’lerde 10GW, GES’lerde de 8GW 
civarı kurulu güce ulaşan Türkiye’de 
yenilenebilir enerji devriminde dünya 
dinamiklerine uygun yeni modeller 
ve teşvikler geliştirilmesi, yatırımların 
hızla yapılabilmesi için bürokratik 
süreçlerin sadeleştirilmesi ve bu 
yatırımların mümkün olduğunca hızla 
devreye alınabilmesi için gerekli teknik 
altyapı yatırımlarının tamamlaması, 
teşvik sisteminin yatırımcıların önünü 
görebilecekleri şekilde revize edilmesi,

- Gerçekçi talep tahminleri ve enerji 
verimliliği potansiyeliyle tasarruf edilecek 
enerji miktarı belirlendikten sonra, 
ileriki yıllarda ortaya çıkabilecek ihtiyaç 
ve enerji dönüşümü için gereken enerji 
yatırımlarının kamu-özel ortaklığıyla 
yapılması,

-  Enerjide yeni yatırımların ölçeğinin 
küçültülmesi, büyük santrallar yerine 
yerel talebi karşılayacak küçük ve 
yenilenebilir enerji santrallerinin 
kurulmasına öncelik verilmesi,

- Küresel ligde büyüklüğü ve rekabet 
gücü olan özel-kamu ortaklığında Türk 
enerji şirketleri yaratılması, yurtdışı 
yatırımlarının teşvik edilmesi,

- Nükleer enerjinin enerji bileşiminin 
en az yüzde 10’unu sağlayacak şekilde 
küçük ve orta ölçek nükleer reaktörlerle 
gerçekleştirilmesi,

- Enerji yoğun, kirlilik yaratan 
hantal sanayiinin enerji zengini ülkelere 
kaydırılması, akıllı sanayi ve teknolojilere 
ağırlık verilmesi, ve

- Dış politika, güvenlik, yatırım, iklim 
değişikliği, vergi, rekabet gibi politikalarla 
enerjinin entegre edilerek yeni bir vizyon 
yaratılması.

ENERJIDE KRIZIN TETIKLEDIĞI YENI DÜZEN: 
TÜRKIYE IÇIN FARKLI BIR VIZYON GEREĞI

Mehmet Öğütçü 
CEO, Global Resources Partners, UK

(ve The London Energy Club başkanı)

Amerika’da meydana 
gelen soğuk hava dalgası 
günlerce süren elektrik 
kesintilerine yol açarken 
dünyanın en büyük kömür 
üreticisi olan Çin’de aşırı 
yağışlar nedeniyle kömür 
madenlerini sel basması 
ve yurtdışından gelecek 
kömürün sevkiyatında 
çıkan aksaklıklar nedeniyle 
enerjide sıkıntılı günler 
yaşandı.
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gibi, Türkiye’nin de önünde yeni enerji 
politika seçenekleri, risk ve fırsatları 
ortaya çıkıyor.

Zaten fosil yakıtlardan yeşil enerjiye 
geçiş süreci dünya enerji sisteminin köklü 
dönüşümünü tetiklemişti. İklim değişikliği 
ve yeşil mutabakat gündeme damgasını 
vuruyordu. Ardından gelen COVID-19 
salgını, mobilite, üretim ve tüketimi 
sınırlandırdığı için son iki yıldır enerji 
fiyatlarını düşürmüş, yeni arz için yatırım 
iştahını azaltmıştı.

Küresel enerji sektörüne her yıl 2.3 
trilyon dolar akıyor; bunun üçte ikisi 
temiz enerji denilen rüzgar, güneş, 
jeotermal ve hidrojene, enerji verimliliği 
ve teknolojilerine gidiyor. Oysa fosil 
yakıtlar 30 yıl önce olduğu gibi bugün de 
dünya enerji bileşiminin yüzde 82'sini 
oluşturuyor ve gelecekte bizimle olmaya 
devam edecekler.

Enerji süper gücü Rusya’nın Batı 
ile ticaretten, finansman akışlarından 
dışlanması, Avrupa’nın kendisine yeni 
alternatif enerji kaynak ve güzergahları 
araması, dahası jeopolitik risk ve 
belirsizliklerin daha vahim hale gelmesi 
yüzünden sadece petrol, doğalgaz, kömür 
değil aynı zamanda emtia fiyatları da 
roket hızıyla yükseliyor.

NEDIR ALTERNATIFLER?
Şu anda hem AB, hem de ABD enerji ve 
siyasi diplomatları arzda yeni bir denklem 
yaratmaya çalışıyorlar. Dünyanın en 
büyük petrol rezervlerine sahip Venezuela 
ile 1979 İslam Devrimi’nden bu yana 
şiddeti artan İran’a karşı yaptırımların 
koşullu olarak kaldırılması, bu ülkelere 
Batı’dan enerji yatırımlarına yeşil ışık 
yakılması ve böylece Rusya’nın yerinin 
kısmen doldurulması düşünülüyor.
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L astik endüstrisinin daha yüksek 
seviyelerde sürdürülebilirlik elde 
etme arayışı son yıllarda ivme 
kazanmaktadır ve başka alanlarda 

olduğu gibi, pek çok üreticinin duyurduğu 
net sürdürülebilirlik hedeflerinde de bu 
görülmektedir. Sürdürülebilirliğe ulaşmak 
çok yönlü bir süreçtir ve bu zorluğu aşmak 
için izlenebilecek en bariz yollardan biri, 
lastik üretimine alternatif ham maddelerin 
dahil edilmesidir.

Herhangi bir kauçuk bileşiğinin büyük 
kısmı polimerler, dolgu maddeleri ve 
plastikleştirici yağlardan oluştuğu için, 
bu bileşenlere daha fazla odaklanarak, 
ek sürdürülebilirlik değeri olan biyo-bazlı 
alternatifler aranması makul bir adım 
olacaktır. Polimer üreticileri, polibütadien 
ve EPDM kauçuklar gibi sentetik kauçuklara 

biyo-bazlı alternatifler sunmaktadır. 
Yenilenebilir bir polimer olan Hevea doğal 
kauçuğu, kauçuk endüstrisinde ve özellikle 
de lastik imalatında en yaygın olarak 
kullanılan polimerlerden biridir. Guayule 
ve karahindiba doğal kauçukları gibi 
diğer alternatiflerin kullanımı da giderek 
artmaktadır.1,2 Yumurta kabuğu3 ve pirinç 
kabuğu kökenli silika4 gibi tarımsal yan 
ürünlerden yapılan dolgu maddeleri de 
kauçuk güçlendirme için sürdürülebilir 
alternatifler olarak incelenmiştir ve pirinç 
çeltiği bazlı silika ticarileştirilmiştir.

Plastikleştirici yağlar ile ilgili olarak, 
kanola/kolza tohumu ve soya fasulyesi 
gibi yaygın olarak kullanılan bitkisel yağlar 
endüstride geleneksel mineral yağların kısmen 
yerini almıştır, ancak bunların bire bir ikame 
olarak kullanılması daha zordur. Son yıllarda, 

LASTIKLERIN EKOLOJIK AYAK IZINI 
AZALTMAK IÇIN NE YAPILABILIR
Lastiklerin çevresel etkisi esas olarak lastiğin kullanımından kaynaklanıyor, fakat ham maddeler de bu 
anlamda önemli bir yer tutuyor. Bu nedenle çevre dostu lastikler yapmak, daha fazla yenilenebilir ve geri 
dönüştürülebilir malzeme kullanılmasını gerektiriyor.

1. Aşama Karıştırma: Sıcaklık Gelişimi 2. Aşama Karıştırma: Sıcaklık Gelişimi

Sıcaklık (oC)

Polimerler
Silika/Silan (70oC) CB
Silika/Silan (30oC) Rest

Karıştırma süresi (s)

Silanizasyon sıcaklığı
SBR NT4700
HNR NT4700
HNR NTB6200
GNR NTB6200
GNR NTB6200 RHS

TORK GELIŞIMI (S’)

S’ (dNm)

SBR NT4700
HNR NT4700
HNR NTB6200
GNR NTB6200
GNR NTB6200 RHS

T (s)

Sıcaklık (oC)

1. Aşama Bileşik
2. Aşama Rest

Karıştırma süresi (s)

Silanizasyon sıcaklığı
SBR NT4700
HNR NT4700
HNR NTB6200
GNR NTB6200
GNR NTB6200 RHS

GELIŞEN TORK VE TC 90 KARŞILAŞTIRMASI

Tork (dNm)
TC 90 (dk)

SBR NT4700
HNR NT4700
HNR NTB6200
GNR NTB6200
GNR NTB6200 RHS

Tork (dNm)
TC 90 (dk)

ŞEKIL 1: Karıştırma 
aşamasında 
karıştırıcıdaki sıcaklık 
profili. GNR içeren 
bileşiklerin nihai 
sıcaklığı, özellikle ilk 
karıştırma aşamasında 
daha düşüktür (Şekil 
1a). Diyagramda 
145 oC’deki çizgi, 
silanizasyon sürecinin 
başlaması için hedef 
sıcaklık olarak 
gösterilmiştir. 

ŞEKIL 2: Reolojik analiz 
ile vulkanizasyon 
reaksiyonunun 
ilerleyişi. Bileşikler 
arasında kürleme 
hızı ve vulkanizasyon 
oranında (tork 
gelişimi) farklılıklar 
görülmektedir.

sürdürülebilirlik düzeyi daha yüksek olan 
uygun lastik yağları bulmak için, çoğunlukla 
köklü lastik yağı tedarikçileri tarafından yoğun 
araştırmalar yürütülmüştür.5,6

Bu makalede, kauçuğun temel 
bileşenlerinde gelenekselden biyo-bazlı ve 
sürdürülebilir alternatiflere geçiş yaparak 
lastik kauçuğu bileşiğinin biyo-bazlı içeriğini 
artırmak için daha bütünsel bir yaklaşım 
sunmak amaçlanmaktadır. Guayule doğal 
kauçuğu (GNR), pirinç kabuğu kökenli 
silika ve biyo-bazlı lastik yağı Nytex Bio 
6200 gibi alternatif ve sürdürülebilir ham 
maddeler kullanılarak bileşikler geliştirilmiş 
ve lastik bileşiklerindeki performansları 
değerlendirilmiştir. Ulaşılan sonuçlar, 
yüksek oranda biyo-bazlı ham madde içeriği 
ile yüksek performanslı bileşikler elde 
edilebileceğini göstermiştir.

MALZEMELER VE DENEYIN ÖZETI
Bu çalışmada, Nynas Teknoloji Merkezi'nde 
(NTC-S) geliştirilen bir lastik dişi bileşiği 
formülasyonu seçilmiştir. Biyo-bazlı ve 
geleneksel olmayan temel ham madde 
miktarı (polimerler, dolgu maddeleri ve 
plastikleştirici yağ) Tablo 1'de gösterildiği 
gibi, standart alternatiflerin adım 
adım değiştirilmesiyle kademeli olarak 
arttırılmıştır. Formülasyonun geri kalanı 
tüm bileşikler için aynı bırakılmıştır.

GNR, Ohio Eyalet Üniversitesi (OSU) 
Bahçe Bitkileri ve Mahsul Bilimi (HCS) 
Bölümü'nden alınmıştır. Hevea doğal 
kauçuğu (HNR), teknik olarak belirlenmiş 
kalitede (TSR 10) ticari olarak temin 

edilmiştir. Çalışmadaki polimerlerin temel 
özellikleri Tablo 2'de verilmiştir.

Pirinç kabuğu kökenli silika Oryzasil HD 
165 MP, Oryzasil tarafından sağlanmıştır. 
Geleneksel silika ve pirinç kökenli silikanın 
yüzey alanı yaklaşık 160 m2/g olduğu 
için, bu iki ürün kıyaslanabilir olarak 
değerlendirilmiştir.

Bu projede, yaygın olarak kullanılan 

naftenik siyah yağ olan küresel lastik 
yağı Nytex 4700 ve Nynas tarafından 
2019 yılında piyasaya sürülen biyo-bazlı 
lastik yağı Nytex Bio 6200 olmak üzere iki 
plastikleştirici yağ kullanılmıştır.

Tüm harici ham maddeler alındığı gibi 
kullanılmıştır. Bileşikler, Nynas Kauçuk 
Bileşiği Hazırlama Laboratuvarında 
%70'lik dolum faktörü ile 1,5 litrelik çift 

SONUÇLAR VE TARTIŞMA 
Karıştırma işlemi, özellikle silika dolgulu 
lastik kauçuğu bileşikleri için çok 
önemlidir. Karıştırma işlemi sırasında, 
silika dolgu aglomeraları, karıştırıcıda 
oluşan kesme kuvvetleri tarafından 
dağıtılır ve birleştirme maddesi (bu 
çalışmada TESPT) ile silika dolgu yüzeyi 
arasındaki silanizasyon reaksiyonları 
ile yeniden topaklaşma önlenir. Yüksek 
sıcaklıklar bu reaksiyonu destekler ve 
belirli bir süre için 145-155°C'lik bir 
pencerede bileşikleri karıştırmak için 
verimli silanizasyona ulaşmak adına 
yararlı görülür.

pervaneli dahili bir karıştırıcıda üç aşamalı 
bir süreç ile karıştırılmıştır. Sonraki test 
numunelerinin vulkanizasyonu, numune 
geometrisine uygun vulkanizasyon 
süresinde 170°C'de 300 kN'lik bir  
kuvvet altında bir sıcak preste 
gerçekleştirilmiştir.

Bileşiklerin karakterizasyonu Tablo 
4'teki bilgilere göre yapılmıştır.

Bileşik ismi SBR
NT4700

HNR
NT4700

HNR
NTB6200

GNR
NTB6200

GNR
NTB6200-RHS

Bileşen phr phr phr phr phr

Fx-SSBR 1 35 35 35 35 35

Fx-SSBR 2 35

Hevea doğal kauçuğu 35 35

Guayule doğal kauçuğu 35 35

BR 30 30 30 30 30

Geleneksel silika 90 90 90 90

Pirinç kabuğu kökenli silika 90

TESPT 7.92 7.92 7.92 7.92 7.92

Nytex 4700 36 36

Nytex Bio 6200 36 36 36

Tablo 1. Çalışmada kullanılan lastik dişi bileşiği formülasyonları
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Tablo 2. Çalışmada kullanılan polimerlerin temel özellikleri

SBR 1 SBR 2 HNR GNR BR

Mooney viskozitesi (MU) 63.4* 70* 72* 19.7* 44*

Tg (oC) -25* -62* -64 -62.5 <-100

* Tedarikçi tarafından belirtilmiştir
** Nynas laboratuvarlarında ölçülmüştür

Bileşiklerin karışma davranışının 
gösterildiği Şekil 1’de, farklı bileşikler 
arasında nispeten küçük farklılıklar 
gözlemlenmektedir. Hiçbir bileşiğin 
145 °C'lik hedef sıcaklığa ulaşılamadığı 
görülmüştür. Bu projede karıştırıcıdaki 
dolgu faktörünün bir miktar azalmış 
olmasından kaynaklı olarak böyle bir şey 
gerçekleşmiş olabilir. Bununla birlikte, 
polimerlerden biri olan GNR ile yapılan 
bileşikler, 1. aşamada karıştırıcıda daha 
düşük sıcaklık geliştirmiştir (Şekil 1a). Bu, 

polimerin düşük Mooney viskozitesinin bir 
etkisi olabilir.

Vulkanizasyon reaksiyonunun 
ilerlemesi Şekil 2’de görülmektedir. 
Tork geliştirme diyagramları (Şekil 2a), 
geleneksel lastik yağı Nytex 4700 ile yapılan 
bileşiklerin en yüksek tork gelişiminin yanı 
sıra yüksek kürleme hızına sahip olduğunu, 
polimerlerden biri olan HNR ile yapılan 
bileşikte en yüksek hızın görüldüğünü 
ortaya koymaktadır. Aynı bileşikte 
Nytex 4700'ün yerine Nytex Bio 6200 

kullanılması daha düşük tork gelişimine 
yol açmaktadır. Bu davranış daha önceki 
çalışmalarda da gözlemlenmiştir5 ve 
vulkanizasyon kimyasallarının, yani kükürt 
ve hızlandırıcıların artırılmasıyla kolayca 
telafi edilmiştir. Ancak bu çalışmada, 
gelecekteki planlı çalışmalar için formül 
optimizasyonları korunarak tüm bileşikler 
için formülasyonların değiştirilmeden 
bırakılmasına karar verilmiştir. GNR 
ve RHS'nin piyasaya sürülmesi, tork 
gelişiminin daha da düşmesine yol 
açacaktır.

ŞEKIL 5: Çekme özellikleri. Tüm 
bileşiklerin çekme mukavemeti 
ve kopma uzaması nispeten 
benzer değerlerdedir, modül 
gelişiminde ise daha büyük 
farklılıklar gözlenmiştir 

SERTLIK

Shore A birimleri

SBR NT4700
HNR NT4700
HNR NTB6200
GNR NTB6200
GNR NTB6200 RHS

AŞINMA

Aşınma (mm3)

SBR NT4700
HNR NT4700
HNR NTB6200
GNR NTB6200
GNR NTB6200 RHS

ŞEKIL 3: Bileşen sertliği. Yalnızca 
sınırlı miktarda fark gözlenmiştir
ŞEKIL 4: Çalışmada ele alınan 
kauçuk malzemelerinin DIN 
aşınması. Tek büyük farklılık, GNR 
ile yapılan kauçuk malzemelerinde 
görülmüştür. Aynı bileşiklerde daha 
düşük sertlik değeri görülmüştür 
(Şekil 3) 

ÇEKME MUKAVEMETI VE KOPMA UZAMASI

Çekme Mukavemeti (MPA)
Kopma Uzaması (%)

SBR NT4700
HNR NT4700
HNR NTB6200
GNR NTB6200
GNR NTB6200 RHS

Çekme Mukavemeti (MPa)
Kopma Uzaması (%)

GERILME – ŞEKIL DEĞIŞTIRME (MODÜL)

Şekil Değiştirmeye Dayalı Gerilme (MPa)

SBR NT4700
HNR NT4700
HNR NTB6200
GNR NTB6200
GNR NTB6200 RHS

%100 Şekil Değiştirmede Gerilme
%300 Şekil Değiştirmede Gerilme

Tablo 3. Çalışmada kullanılan yağların temel özellikleri

Tablo 4. Çalışmada kullanılan karakterizasyon metotları

Yağ KV40 (mm2/s) KV100 (mm2/s) Anilin Noktası (oC) Tg (oC)

Nytex 4700 700 29 91 -55

Nytex Bio 6200 150 12 57 -68

Özellik Metot Ekipman

Kürleme özellikleri ISO 6502 MonTech D-MDR 3000

Sertlik ISO 7619

Aşınma DIN ISO 4649 MonTech ABR 3000

Çekme özellikleri ISO 37 Instron 5900 Universal Testing Series + 
AVE 2

Dinamik özellikler 10 Hz frekans ve %0.1 dinamik şekil değiştirme koşullarında 
sıcaklık taraması Metravib DMA+300

ADVERTORIAL
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İncelenen bileşiklerin sertliğinde nispeten 
sınırlı bir varyasyon tespit edilmiştir (Şekil 
3). SBR'nin HNR ile değiştirilmesinin sertlik 
üzerinde önemli bir etkisi olmamış ve 
geleneksel yağ yerine Nytex Bio 6200'ün 
kullanılması küçük bir artışa yol açmıştır. 
Bunun bir nedeni yağın daha düşük 
plastikleştirme gücü olsa da, çekme 
mukavemeti ve kopma uzamasının en 
yüksek değerde olduğu çekme özellikleri 
(Şekil 5) ile çelişmektedir. GNR’nin sertliği 
azaltıcı bir etkisi olduğu düşünülebilir, bu da 
tork gelişimi ile gözlemlendiği gibi polimerin 
içsel özellikleri ve daha düşük çapraz bağ 
yoğunluğu ile ilgili olabilir (Şekil 2a).

Dinamik özellikler, özellikle kayıp faktörü 
değerleri tan δ, lastik kauçuklarının çekiş 
ve yuvarlanma direnci özelliklerine ilişkin 
temel performans kriterlerini belirlemek 
için sıklıkla kullanılır. Çalışmada incelenen 
kauçuk bileşikleri için söz konusu özellikler 
Şekil 6 ve Şekil 7'de gösterilmektedir. Şekil 
6a, sıcaklık taramasında tan δ eğrisini 
göstermektedir. Eğrinin düzgün şekli 
homojen bir bileşiğin göstergesidir. Bu, 
alternatif ham maddeler ve bileşiğin diğer 
bileşenleri arasında yüksek derecede 

İncelenen bileşiklerin aşınması, 
polimerlerden biri olan GNR ile yapılmış 
bileşiklerde tek önemli farklılığın görüldüğü 
Şekil 4'te gösterilmiştir. Bu, söz konusu 
bileşiklerde gözlenen daha düşük sertlik 
ve daha düşük çapraz bağ yoğunluğu ile 
açıklanabilir. Bununla birlikte, aynı yazarlar 
tarafından daha önceki bir çalışmada ortaya 
konduğu gibi, kürleme kimyasallarının 
optimizasyonu yoluyla daha düşük çapraz 
bağ yoğunluğunun telafi edilmesinin 
nispeten kolay olduğu yeniden ifade 
edilmelidir.5

Polimerin SBR'den HNR'ye 
değiştirilmesi, kopma uzamasının daha 

fazla olmasına ve daha düşük modül 
gelişimine yol açar (Şekil 5). Geleneksel 
yağ yerine Nytex Bio 6200 kullanılması ise, 
çekme mukavemeti ve kopma uzamasında 
artışa neden olurken, daha düşük çapraz 
bağlantı yoğunluğu göstergelerine rağmen, 
%300 uzamada çekme mukavemetinde 
yüksek bir değer sergilemiştir. Ayrıca, 
alternatif ham maddelerle yapılan 
bileşikler arasındaki fark, analizin normal 
varyasyonları içinde kalmıştır. Bu sonuçlar, 
lastik kauçuğu bileşiklerinde geleneksel 
olmayan ham maddelerle istenen yüksek 
performans kriterlerine ulaşmanın mümkün 
olduğunu ortaya koymuştur.

uyumluluk olduğunu ortaya koyar. Tg (tepe 
kayıp modülü) yerine sıklıkla kullanılan tepe 
tan δ (Şekil 6b) başka ilginç bir noktaya işaret 
eder. Görülebileceği gibi, Nytex Bio 6200'ün 
Nytex 4700 ile karşılaştırıldığında yağ fazında 
çok daha düşük Tg değerine sahip olmasına 
rağmen, bunun bileşikte değiştirilmesi, 
Tg bileşiğinde marjinal bir artışa yol 
açmaktadır. Bu olgu aynı yazarların daha 
önceki çalışmalarında da gözlemlenmiştir5 
ve bunun temel nedeni gelecekteki 
çalışmalarda ele alınacak olmakla birlikte, 

önceki gözlemleri doğrular ve tutarlı bir 
eğilime işaret eder. Ancak daha yüksek Tg, 
kauçuk malzemenin sertlik performansının 
yanı sıra gerilme özelliklerinin de gösterdiği 
gibi, Nytex Bio 6200'ün daha düşük 
plastikleştirme gücünün bir sonucu değildir. 
HNR'den GNR'ye geçiş de Tg değerinin biraz 
daha yüksek olmasına yol açmıştır. Polimerin 
daha düşük Mooney viskozitesi (Tablo 3) 
dikkate alındığında, bunun daha yüksek 
bir çapraz bağlantı yoğunluğunun sonucu 
olabileceği düşünülmektedir.

KAYNAKÇA

1) K Cornish, Minimising risks around NR through alternative crops, Tire Technology, Hannover, Almanya, 25-27 Şub 2020 
2) K Cornish, Valorization and scalability of alternative natural rubber through tailoring properties, Tire Technology, Hannover, 
Almanya, 25-27 Şub 2020 
3) X Ren, K Cornish, Eggshell improves dynamic properties of durable guayule rubber composites co-reinforced with silanized silica, 
Industrial Crops & Products 138 (2019) 111440 
4) P Garbelotto, HRS produced from RHA and its impact on the car PCT, Tire Technology, Hannover, Almanya, 25-27 Şub 2020 
5) K Alavi, Sustainability & performance: non-mineral oil based tyre and rubber plasticisers, Tire Technology, Hannover, Almanya, 5-7 
Mar 2019 
6) K Alavi, Get a grip: performance of naphthenic oil in winter tyre compounds, Tire Technology, Hannover, Almanya, 25-27 Şub 2020 

SICAKLIK FONKSIYONU OLARAK TAN δ

tan (δ) 
Sıcaklık (oC)

SBR NT4700
HNR NT4700
HNR NTB6200
GNR NTB6200
GNR NTB6200 RHS

MAKS. TAN δ DEĞERINDE SICAKLIK (OC)

Maks. tan δ değerinde sıcaklık (oC)

SBR NT4700
HNR NT4700
HNR NTB6200
GNR NTB6200
GNR NTB6200 RHS

ŞEKIL 6: Çalışmada kullanılan kauçuk 
materyallerinin dinamik mekanik 
özellikleri. DMA eğrilerinin düzgün bir 
şekle sahip olması (Şekil 6a), bileşikteki 
tüm bileşenler arasında yüksek 
uyumluluk olduğunu göstermektedir. 
Önemli oranda düşük yağ Tg değerine 
rağmen Nytex Bio 6200 kullanılan 
bileşiklerde (Şekil 6b) nispeten yüksek 
bileşik Tg değeri gözlenmiştir

ŞEKIL 7: Lastik dişi 
kauçukları için temel 
performans göstergeleri. 
Tüm değerler tamamen 
geleneksel bileşiğe göre 
normalleştirilmiştir

GÖSTERGE LASTIK TEMEL ÖZELLIKLER

Normalleştirilmiş değerler

SBR NT4700
HNR NT4700
HNR NTB6200
GNR NTB6200
GNR NTB6200 RHS

0 oC’de tan d
60 oC’de tan d 

0°C'de Tan δ ve 60°C'de Tan δ lastiğin ıslak 
yol tutuşu (WG) ve yuvarlanma direnci (RR) 
performansı için yaygın olarak kullanılan 
göstergelerdir. İncelenen bileşikler 
arasında böyle bir karşılaştırma, tüm 
değerlerin tamamen geleneksel kauçuk 
bileşiği standart alınarak değerlendirildiği 
Şekil 7'de görülebilir. En büyük farklılıklar, 
polimer değişimine (SBR'den HNR'ye ve 
GNR'ye) bağlı olarak gerçekleşmiştir. Nytex 
4700'ün Nytex Bio 6200 ile değiştirilmesi 
nispeten küçük farklılıklara neden 
olurken, kürleme katkı maddelerinin 
ayarlanmasının yuvarlanma direnci 
değerlerini düşürmesi beklenmektedir. 
Pirinç kabuğu kökenli silikanın 
kullanılması, kauçuk malzemelerin 
dinamik performansında önemli bir 

değişikliğe neden olmamıştır.

SONUÇLAR 
Bu çalışmanın temel amacı, lastik 
kauçuğu uygulamalarında, geleneksel 
muadilleriyle karşılaştırıldığında daha 
iyi sürdürülebilirlik profiline sahip birkaç 
alternatif ham maddenin potansiyelini 
araştırmaktır. Temel prensipleri daha 
iyi anlamak için daha fazla çalışmaya 
ihtiyaç duyulmasına rağmen, ulaşılan 
sonuçlar bu tür bileşenlerin, kauçuk 
bileşiklerinin genel sürdürülebilirliğine 
katkı sağladığı ve yüksek performanslı 
kauçuk malzemeler elde etmeye imkan 
tanıdığını açıkça ortaya koymuştur. 
Çalışmada ele alınan kauçuk malzemeler 
arasındaki nispeten küçük farklılıkların, 

esas olarak iyileştiriciler paketinde, 
basit formülasyon değişiklikleriyle 
çözülebileceği düşünülmektedir. Bu, 
önceki çalışmalarda gösterildiği gibi, 
Nytex Bio 6200 için de geçerlidir.

Ayrıca, biyo-bazlı ve diğer alternatif 
kaynaklardan elde edilen ham madde 
sayısındaki artış, ham madde tedarik 
zincirinin tüm endüstrinin karşı karşıya 
olduğu artan sürdürülebilirlik taleplerini 
karşılama çabalarını doğrulamaktadır.

TEŞEKKÜR 
Yazarlar, Ohio Eyalet Üniversitesi’nden Dr. 
Katrina Cornish’e çalışmada kullanılan 
Guayule doğal kauçuğunu temin 
ettiği için ve çalışmaya verdiği değerli 
katkılardan ötürü teşekkür etmektedir.

ADVERTORIAL
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MART AYINDA EN FAZLA IHRACAT 
GERÇEKLEŞTIREN SEKTÖR KIMYA OLDU
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
verilerine göre, kimya sektörü 
Mart ayında gerçekleştirdiği 
yaklaşık 3 milyar dolar ihracat 
ile lider sektör oldu. Kimya 
sektörünü, 2 milyar 695 milyon 
221 bin dolarla otomotiv 
endüstrisi ve 2 milyar 272 milyon 
465 bin dolarla çelik sektörü 
izledi.

Kimya, Mart ayında 2021’in 
aynı dönemine kıyasla yaklaşık 
yüzde 50 oranındaki artışla en 
çok ihracat yapan sektör oldu. 
Kimya ihracatı, yılın ilk çeyreğinde 

2021’in aynı dönemine göre 
yüzde 41,5 artarak 7,5 milyar 
doları aştı.

Kimya sektörünün Ocak ayı 
ihracatı geçen yıl Ocak ayına 
göre yüzde 30,60 artarak 2,13 
milyar dolar olarak gerçekleşirken 
Sektörün Şubat ayı ihracatı ise 
geçen yıl Şubat ayına göre yüzde 
43,97 artarak 2,4 milyar dolar 
olmuştu.

Türk kimya sektörü, 2021 
yılını 25,3 milyar dolarlık ihracatla 
en çok ihracat gerçekleştiren 
ikinci sektör olarak tamamlamıştı.

ADIL PELISTER YENIDEN IKMIB BAŞKANI OLDU
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği’nin (İKMİB) 2021 yılı 
Seçimli Olağan Genel Kurulu’nda yapılan 
seçim sonucunda İKMİB Yönetim Kurulu 
Başkanı ve BETA Kimya A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı Adil Pelister, oy çoğunluğuyla 
yeniden İKMİB Başkanı oldu. 

İstanbul’da 7 Nisan 2022 tarihinde 
düzenlenen İKMİB 2021 yılı Seçimli Olağan 
Genel Kurulu’na katılan 1670 delege oy 
kullandı. Yoğun katılımla gerçekleşen 
seçimlerde 3 isim yarıştı. Mevcut başkan Adil 
Pelister, 1657 geçerli oyun 1002’sini alarak 
yeniden başkan seçildi. Başkan adaylarından 
İKMİB Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Koçak 
469, Derby Konveyör Bant İş Geliştirme ve 
Teknolojik Gelişimden Sorumlu Başkan 
Yardımcısı Özcan Doğu Kaya ise 186 oy aldı.

Beta Kimya Yönetim Kurulu Başkanı olan 
Adil Pelister’in yönetim kurulunda şu isimler 
yer aldı: Halit Süha Taşpolatoğlu (Abdi 
İbrahim), Uğur Adıyaman (Erkul Kozmetik), 
Tayfun Demir (Fırat Plastik), Erkan Aydın 
(Gema Polimer Plastik), Ersin Kayalar 
(Kayalar Kimya), Mehmet İmer Özer (Koruma 
Temizlik), Murat Öztürk (Seluz Kimya), Elchin 
Ibadov (Star Rafineri), Ali Küçük (Sun Dış 
Ticaret), Selçuk Gülsün (Tisan Mühendislik 
Plastikleri).

İKMİB’in kimyanın alt sektörlerine 
yönelik sorunları, çözüm önerilerini 
ve beklentileri A’dan Z’ye ele aldığı 
sektör çalıştayları devam ediyor. 

Geçtiğimiz Kasım ayında düzenlenen 
Plastik Sektörü Gelecek Araştırması 
Çalıştayı’ndan elde edilen rapor ve sektör 
temsilcilerinin talepleri doğrultusunda 
gerçekleştirilen “Plastikte Geri Dönüşüm 
ve Döngüsel Ekonomi Çalıştayı” ile plastik 
sektörünün sürdürülebilirliğin sağlanması 
ve ihracattaki payını yeni regülasyonlara 
göre artırması mercek altına alındı.

İKMİB ev sahipliğinde Antalya’da 
düzenlenen “Plastikte Geri Dönüşüm 
ve Döngüsel Ekonomi Çalıştayı”, İKMİB 
Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, 
Plastik Sanayicileri Federasyonu 
(PLASFED) Başkanı Ömer Karadeniz, 
Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) 
Başkanı Selçuk Gülsün, EGE PLASDER 
Başkanı Şener Gençer, KAYPİDER 
Başkanı Yusuf Özkan, BAPSİD Başkanı 
Mehmet Hakan Atalay, Kompozit 
Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri 
İsmail Hakkı Hacıalioğlu, sektörün 
önde gelen firmaları, Ticaret Bakanlığı,  
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı ve Hazine ve Maliye 

Bakanlığı temsilcilerinin katılımıyla 
gerçekleştirildi. 

İki gün süren çalıştay boyunca, plastik 
sektöründe geri dönüşüm alanında 
yapılan çalışmalar, uluslararası normlar, 
AR-GE-inovasyon, plastik ihracatının 
artırılması, sürdürülebilirlik, toplumun 
bilinçlendirilmesi, regülasyonlar, 
dünyadaki rol model uygulamaların 
Türkiye’ye uyarlanması, kaynağında 
ayrışma, mevzuat ve yasal düzenlemeler, 
tasarım, üretim ile geri dönüşümde 
yenilenebilir enerji kullanımı ve teşvikler 
gibi konularda fikirler paylaşıldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren 
İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil 
Pelister tarafından plastik sektörü 
ihracatında güncel rakamlar, Türk 
plastik sektörünün dünyadaki 
konumu ve İKMİB’in plastik sektörüne 
yönelik faaliyetlerini içeren bir sunum 
gerçekleştirildi. PLASFED Başkanı Ömer 
Karadeniz ve PAGDER Başkanı Selçuk 
Gülsün de yaptıkları konuşmalarda 
plastik sektöründe geri dönüşüm, plastik 
ihracatının geleceği ve plastikte katma 
değerli ürünler ile dünyada daha fazla 
söz sahibi olunması konularını dile 
getirdiler.

PLASTIK SEKTÖRÜ IKMIB’IN DÜZENLEDIĞI 
GERI DÖNÜŞÜM ÇALIŞTAYI’NDA BULUŞTU

Istanbul Kimyevi Maddeler 
ve Mamulleri Ihracatçıları 
Birliği (IKMIB) tarafından 
düzenlenen Plastikte Geri 
Dönüşüm ve Döngüsel 
Ekonomi Çalıştayı, 18-19 
Şubat 2022 tarihlerinde 
Antalya’da gerçekleştirildi. 
Plastik sektörünün 
önemli paydaşlarını bir 
araya getiren çalıştay 
kapsamında, plastikte 
geri dönüşümün geleceği 
ile sürdürülebilirlik, 
yeni yasal mevzuatlar, 
sektördeki küresel 
gelişmeler ve döngüsel 
ekonomi başlıkları ele 
alındı.
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Türkiye’nin en büyük doğrudan 
dış yatırımcısı SOCAR Türkiye, 
tüm grup şirketlerinin kurumsal 
süreçlerinin yönetildiği 

uygulamaların dijital dönüşüme ayak 
uydurabilmesi, süreç bazlı ve organizasyonel 
entegrasyonun sağlanması amacıyla Project 
Earth çalışmasını hayata geçirerek SAP ile 
işbirliğini güçlendirdi. Bünyesinde bulunan 
STAR Rafineri, SOCAR Dağıtım, SOCAR 
Depolama sistemlerini tek bir SAP S/4HANA 
sistemi üzerinde birleştiren SOCAR Türkiye; 
SAP ile gerçekleştirdiği Project Earth ile 
yerinde ve dağınık sistemlerini entegre 
SAP S/4HANA ve Analytics Cloud çözümleri 
ile yeniledi. Ayrıca finans, merkezi satın 
alma, ticari operasyonlar, bakım onarım, iş 
analitiği ve ana veri yönetimi süreçlerinin 
dijital dönüşümünü desteklemeye de hazır 
hale getirdi.

TEKIL VE MERKEZI BIR SISTEMLE 
ÇALIŞAN MEMNUNIYETI DE ARTTI
SOCAR Türkiye’nin satın alma ve lojistik, 
varlık yönetimi, ticaret ve finans iş 
birimlerini kapsayan, 100’den fazla SAP 
danışmanının görev aldığı Project Earth 
çalışmasında başlangıç aşamasından 
itibaren uzaktan çalışma yöntemi ile 8 
binden fazla test adımı tamamlandı. 
Hazırlık aşaması altı hafta süren proje, 
16 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. 
Güncelliğini kaybetmiş ve dağınık 
uygulamalar yerine güncel, tekil ve 
merkezi bir sistem yaratmayı hedefleyen 
proje ile çalışanların da memnuniyetinin 
artırılması hedefleniyor. SOCAR Türkiye’nin 
süreçlerindeki hızı ve çevikliği iyileştiren, 
bellek-içi teknolojili yeni nesil ERP 
(kurumsal kaynak planlama) çözümü SAP 
S/4HANA; hızlı, verilerle yönlendirilen karar 
verme sürecinin de yolunu açıyor.

“PROJECT EARTH ILE ÖNEMLI 
KAZANIMLAR ELDE ETTIK”
SOCAR Türkiye Dijital 
Transformasyon&Bilişim Teknolojileri 
Başkanı Hakan Irgıt, projeyle ilgili şunları 
söyledi: “Ocak 2022 itibarıyla 16 aydır devam 
ettirdiğimiz ve dünyada eşine az rastlanır S4/
HANA projemiz Project Earth’ü de devreye 
aldık. Tasarım aşamasından devreye 
almaya kadar tamamını uzaktan çalışarak 
gerçekleştirdiğimiz bu projede hem kurumsal 
uygulamalarımızın yenilenmesini sağladık 
hem de daha önce kullanmadığımız birçok 
yeni aracı da çalışanlarımızın hizmetine 
sunduk. Çalışanlarımız projenin hayata 
geçmesiyle muhasebe işlemleri ve fatura 
onayları gibi kurumsal süreçleri uçtan uca 
yönetebiliyor, raporlayabiliyor, grup şirketleri 
arasında veri akışı gerçekleştirebiliyor. 
Hidrokarbon değer zincirinde hammadde 
satın alımından depolamaya, üretimden 
müşteri teslimine şirketler arası entegrasyonu 
sağladık. Müşterilerimizi, siparişten teslimat 
adımına kadar anlık bilgi paylaşımı sağlayan 
müşteri portalı ile buluşturduk. Operasyonda 
planlama ekiplerinin bakım ekipleri ile 
operasyonları eş zamanlı planlama, saha 
faaliyetlerini anlık işleyebilecekleri mobil 
uygulama ve tüm grup şirketlerimiz bazında 
tek bir ana veri yapısının kurulması ve 
ortak ana veri sözlüğü oluşturulması gibi 
hedeflerimizi gerçekleştirdik. Kısacası Project 
Earth ile çalışanlarımız, tedarikçilerimiz 
ve müşterilerimiz dahil olmak üzere 
operasyonumuzun her noktasında önemli 
kazanımlar elde ettik”.

SOCAR TÜRKIYE ENERJI 
SEKTÖRÜNÜN EN BÜYÜK SAP 
PROJELERINDEN BIRINE IMZA ATTI

SOCAR Türkiye Dijital Transformasyon&Bilişim Teknolojileri Başkanı Hakan Irgıt, Project Earth 
çalışmalarıyla ilgili “Tasarım aşamasından devreye almaya kadar tamamını uzaktan çalışarak 
gerçekleştirdiğimiz bu projede hem kurumsal uygulamalarımızın yenilenmesini sağladık hem de 
daha önce kullanmadığımız birçok yeni aracı da çalışanlarımızın hizmetine sunduk.” dedi.

Konfederasyonumuz Türkiye Işveren Sendikaları Konfederasyonu (TISK) tarafından 
kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ve iyi uygulamaların ödüllendirildiği Ortak Yarınlar 
Programı’nda ödüller sahiplerini buldu. Bu yıl “Işimizin Yarını” ana temasıyla düzenlenen 
ödül programı kapsamında 16 kurum ödüllendirildi. 

ORTAK YARINLAR’DAN GEBKIM OSB’YE ÖDÜL

Bu sene 121 proje ile başvuru yapılan ve 30 projenin 
finale kaldığı Ortak Yarınlar’da ödül almaya layık görülen 
projeler, 2 Aralık 2021 tarihinde düzenlenen dijital tören ile 
açıklandı.

TİSK’in Ortak Yarınlar Ödül Programı’nda, projeler 
altı önemli kategoride değerlendirildi. Birlikte Mümkün, 
Çeşitlilik ve Kapsayıcılık, Dijitalleşme, İş, İş Kültürü ve İş 
Gücü Dönüşümü, İş Sağlığı ve Güvenliği ile Sürdürülebilirlik 
ve Çevre kategorilerinde projelerin yer aldığı program 
çerçevesinde KİPLAS üyesi GEBKİM OSB, ‘’Kimya 
Sektöründe Acil Müdahale Yazılımı için Yenilikçi Bir Adım; 
Acil Müdahale Yazılımı’’ projesiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği 
kategorisinde ödüle layık görüldü.

Toplantıya; Adana Valisi Dr. Süleyman 
Elban, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, 
Adana Sanayi Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Kocaeli-Gebze 
Kimya İhtisas OSB (GEBKİM) Yönetim Kurulu 
Başkanı Vefa İbrahim Aracı, Adana İl Sanayi 
ve Teknoloji Müdürü Remzi Özdoğan, 
Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Bülent Başer, İKMİB Yönetim 
Kurulu Başkanı Adil Pelister, TOBB Kimya 
Sanayi Sektör Meclis Başkanı Timur Erk, 

PETKİM SOCAR Pazarlama Müdürü Mevlüt 
Çetinkaya katıldı. 

“Global Kimya Sektöründe Megatrendler, 
Türkiye İçin Fırsatlar ve Tehditler” 
başlığında bir konuşma gerçekleştiren 
GEBKİM Yönetim Kurulu Başkanı Vefa 
İbrahim Aracı, “SANTEK Kimya Sektörü 
Strateji Toplantısı bizim için çok önemli. 
Bu yüzden toplantıya Türkiye’nin ilk kimya 
ihtisas organize sanayi bölgesi GEBKİM OSB 
Yönetim Kurulu olarak tam kadro katıldık” 
dedi. Güçlü ekonomilerin gelişmiş kimya 
sektörüne ihtiyacı olduğunu her fırsatta 
vurgulayan Aracı, GEBKİM olarak kimya 
sektörü özelinde Türkiye’ye katma değer 
sunduklarını ifade etti. Türkiye’nin ilk kimya 
ihtisas organize sanayi bölgesi GEBKİM 
Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, 
“OSB’mize üye firmalarımızla 2021’de 1 
milyar dolara yaklaşan ihracat rakamına 
ulaştık” açıklamasında bulundu. Çin’in 
kimya endüstrisinde öne çıkan ihtiyaçları 
gözeterek tasarladığı Şangay Kimya Endüstri 
Parkı’ndaki başarıyı GEBKİM ile Türkiye’de 
uyguladıklarını söyleyen Aracı, Adana’da 
yatırıma hazır olduklarının altını çizdi. 

TÜRKIYE’NIN GELIŞMESINDE KIMYA 
SEKTÖRÜNE BÜYÜK IŞ DÜŞÜYOR
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F or A Vibrant World (Yaşayan 
Canlı Bir Dünya İçin)” mottosunu 
benimseyerek yaşamın her 
alanında inovatif teknolojileri 

ile öne çıkmayı hedefleyen Toyo 
Matbaa Mürekkepleri, geçtiğimiz 
yıl gıda güvenliği, insan ve çevre 
sağlığının korunmasına katkı sağlamak 
amacıyla gıda ve ilaç, kağıt veya karton 
ambalajlarında kullanılabilir, LP-9000 
TOYO LIFE PREMIUM FOOD LO/ LM yeni 
mürekkep serisini Manisa’da bulunan 
Ar-Ge Merkezi’nde geliştirdi ve pazara 
sundu. 

Aynı zamanda İsviçre Yönetmeliği 
ile EuPIA İlkeleri kapmsamında tüm 
regülasyonları karşılayan ve ISEGA 
Sertifikasına sahip olan LP-9000 TOYO 

LIFE PREMIUM FOOD LO/LM Mürekkep 
Serisi, yüzde yüz başarı (skor ERPC, 
INGEDE Method 11: 100/100) ile deinkable 
(mürekkebin kağıttan arındırılabilmesi) 
testlerini de geçerek INGEDE Sertifikasını 
geçtiğimiz günlerde aldı. 

Mükemmel mürekkep giderme 
özelliğine sahip, kurutucu içermeyen, 
bitkisel bazlı ve yenilebilir kaynaklardan 
elde edilen hammadeler ile CMYK, 
Pantone ve 12 özel spot renk olarak 
tasarlanan LP-9000 Mürekkep Serisi almış 
olduğu INGEDE Sertifikası ile hem çevreye 
ve sürdürülebilir kaynak verimliliğine hem 
de döngüsel ekonomiye katkı sağlıyor.

“GERI DÖNÜŞÜMDE MÜREKKEP 
SEÇIMI DE KRITIKTIR”
Toyo Matbaa Mürekkepleri Ofset 
Mürekkepler Ar-Ge Ekip Lideri Melis 
Türkyener Çelebi “Mürekkebin kağıttan 
arındırılması (deinking) işlemi, geri 
dönüştürülmüş kağıt üretiminde anahtar 
adımdır. Aynı zamanda döngüsel 
ekonomi ve çevresel etkilerin azaltılması 
çalışmalarında kağıt, baskı ve ambalaj 
endüstrisi için geri dönüştürülmüş 
lifler, endüstrinin kaynak verimliliğini 
destekleyen önemli hammaddelerinden 
biridir. Bu amaçla geri dönüştürülmüş 
lif elde edilebilmesi için baskılı 
kağıtlarda kullanılan mürekkep seçimi 
de oldukça kritiktir. Pazarın ihtiyaçlarını 
baz alarak tasarlamış olduğumuz 
LP-9000 TOYO LIFE PREMIUM FOOD 
LO/LM Mürekkep Serisi’nin INDEGE 
tarafından gerçekleştirilen deinking 
testi sonucunda mükemmel mürekkep 
giderme özelliği göstermiş olmasından 
ve sürdürülebilirliğe katkı sağlamaktan 
oldukça mutluyuz.” dedi.

TOYO MATBAA MÜREKKEPLERI’NDEN 
DÖNGÜSEL EKONOMIYE KATKI

Dünyanın en büyük mürekkep üreticilerinden Japonya merkezli Toyo Ink Group’a bağlı olan 
Toyo Matbaa Mürekkepleri tarafından EuPIA GMP (Good Manufacturing Practices - Iyi Üretim 
Uygulamaları) 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 serisi, deinking testi sonucu tam puan ile 
INGEDE (International Association of the Deinking Industry) Sertifikası almaya hak kazandı. 

“
PHARMAVISION VARLIK YÖNETIM SISTEMI 
SERTIFIKASI ALDI

PharmaVision, ilaç üretiminde kullanılan tüm varlıklarını 
(maddi ve gayri maddi) kapsayacak şekilde Türkiye 
Standartları Enstitüsü (TSE) alt kuruluşu olan ICAS’ın 
(International Conformity Assessment Service Inc. - 
Uluslararası Uygunluk Değerlendirme Servisi A.Ş.) yetkilileri 
tarafından yürütülen denetim sonucunda ISO 55001:2014 
Varlık Yönetim Sistemi Sertifikası’nı almaya hak kazandı. 

Maliyetler, riskler, fırsatlar ve performans arasında 
etkili bir denge kurarak, finansal ve finansal olmayan 
işlevlerin aynı çizgide yürümesi sayesinde varlıkların 
performanslarını teminat altına almak suretiyle paydaşların 
ihtiyaç ve beklentilerini istikrarlı bir şekilde karşılama ve bu 
beklentilerin üzerine çıkan iyileştirilmiş hizmetler sunmayı 
amaçlayan Pharmavision, Türkiye ilaç sektöründe bu 
sertifikayı alan ilk firma olmanın haklı gururunu yaşıyor.

SANTA FARMA’NIN UMUDUN 
HIKAYESI PROJESI’NE 
BIR ÖDÜL DE MUSE 
AWARDS’DAN

Santa Farma İlaç’ın farklılaşmış ürün 
tanıtımı için hazırladığı Umudun Hikâyesi 
projesi, Doğrudan Pazarlama Ödülleri 
Dijital Craft kategorisinde Kullanıcı 
Deneyimi ve Arayüz dalında aldığı 
üçüncülük ve Felis Sağlık Kategorisi’nde 
aldığı Detailing Çalışması dalında başarı 
ödülünün ardından Muse Altın Ödülü’nün 
de sahibi oldu. 

International Awards Associate (IAA) 
tarafından 2015 yılından bu yana yaratıcılığı 
onurlandırmak, teşvik etmek amacı ile 
verilen Muse Ödülleri’nde Santa Farma’ya 
altın ödülü getiren Umudun Hikâyesi 
projesinde hekimler üç boyutlu hissi veren 
iki boyutlu çizgi roman tadında çizimler ile 
etkileşime davet ediliyor. 

Projede “parallax effect” tekniği 
kullanılarak “Umudunu Kaybetme” mesajı 
Sadako’nun mücadele dolu hikayesi 
ile aktarıldı. Atom bombası atıldığında 

Hiroşima’da yaşamakta olan Sadako, 
lösemiye yakalandığı için hastanede 
tedavi görmüştü ve hastanede kaldığı süre 
boyunca kağıttan 1000 turna kuşu yapmaya 
çalışmıştı. Bunu yapmasının sebebi eski bir 
Japon inancına göre 1000 turna kuşu yapan 
kişinin bir dilek dileme hakkı olmasıydı ve 
Sadako da hastalıktan kurtulmak için dilek 
dilemek istemişti. 
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Tüpraş, Koç Holding’in Birleşmiş 
Milletler Kadın Birimi Nesiller 
Boyu Eşitlik Forumu’ndaki 
küresel liderliği kapsamındaki 

taahhütlerine katkı sağlamak üzere, 
“Teknoloji ve İnovasyonda Kadın Gücü 
Programı’nı geliştirdi. Şirket, “Teknoloji 
ve İnovasyonda Kadın Gücü Programı” 
ile kız çocuklarının STEM (Fen, Teknoloji, 
Mühendislik, Matematik) alanlarında 
çalışma potansiyellerini ortaya 
çıkartmayı, kadınların güçlenmesine 
rehberlik etmeyi, kadınların ve kız 
çocuklarının teknoloji ve inovasyon 
ekosistemine erişimlerini kolaylaştırmayı 

amaçlıyor. Program kapsamında 
yürütülecek farklı eğitim projeleriyle beş 
yılda, 90 bini ortaokul, 10 bini üniversite 
olmak üzere toplam 100 bin kız öğrenciye 
ulaşmayı taahhüt ediyor.  

Bu kapsamda Batman Üniversitesi 
ile işbirliğini başlatan Tüpraş ‘Genç 
Beyinlerde İnovasyon ve Kadın Gücü 
Programı’nı Batman Üniversitesi 
Batı Raman Kampüsü’nde Rektörlük 
Konferans Salonu’nda, 18 Mart tarihinde 
tüm öğrencilere yönelik düzenlediği 
‘İnovasyon ve Girişimciliğin Temelleri 
Semineri’yle gerçekleştirdi. Böylece 
şirket, üniversitelerde girişimcilik 

TÜPRAŞ’IN YENILIKÇI VE ÖNCÜ ÇALIŞMALARI 
HIZ KESMEDEN DEVAM EDIYOR

Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan ve aynı zamanda KIPLAS üyesi Tüpraş, 
yenilikçi ve öncü çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Üretim, sosyal sorumluluk ve inovasyon 
alanındaki başarılı çalışmalarıyla göz dolduran Türkiye’nin lider enerji şirketi Tüpraş, Bloomberg 
sektör uzmanı analistlerinin görüşleriyle oluşturulmuş, dünyanın önde gelen şirketlerinin yer 
aldığı “50 Companies to Watch in 2022” listesinde yer alan tek Türk şirketi oldu. Enerji sektöründe 
eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık odağıyla faaliyetlerini sürdüren Tüpraş, bu alandaki performansıyla 
Bloomberg’in 2022 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Endeksi’ne (Global Equality Index-GEI) girdi. 

kültürünü yaygınlaştırmayı, kız öğrenciler 
başta olmak üzere gençlerin teknoloji 
ve inovasyon ekosistemine erişimlerini 
kolaylaştırmayı ve takip eden yıllarda 
faaliyet gösterdiği iller olan Kocaeli, 
Kırıkkale, İstanbul ve İzmir’deki 
üniversitelerle iş birlikleriyle programı 
yaygınlaştırmayı hedefliyor.  

OTONOM ROBOTLARIN SAHA 
DENEMELERINE BAŞLADI
Tüpraş, robotik teknolojilere yönelik 
yol haritası kapsamında da üretim 
sahalarında dijitalleşme çalışmalarına 
hız kesmeden devam ediyor. Emniyetli 
iş anlayışını tüm iş süreçlerinin 
odağına yerleştiren şirket, rafineri 
sahalarındaki riskli çalışma ortamlarında 
yapay zekâ destekli otonom robot 
uygulamalarını devreye almak üzere test 
çalışmalarına başladı. Enerji sektörünün 
dijitalleşmesinde öncü ve yenilikçi 
uygulamalara imza atan Tüpraş’ın 2020 
yılında kurulan Tüpraş Robotik Ekibi, 
ileri teknolojilere yönelik proje geliştirme 

çalışmalarını tüm rafinerilerden ilgili 
teknik ekiplerin de katkısı ile sürdürüyor. 
Bu faaliyetlerin son adımı Boston 
Dynamics’in robotu Spot’un sahada 
denenmesi oldu. 

Üretim sahalarında robot 
kullanımıyla, güvenli ve emniyetli iş 
ortamını desteklemeyi amaçlayan 
Tüpraş, riskli süreçlerde tekrarlayan 
işleri kolaylaştırarak, teknik ekiplerin 
yetkinliklerini farklı alanlarda 
kullanmalarına olanak tanıyor. 

Norveçli unicorn startup Cognite 
tarafından rafineriye özel sensörlerle 
donatılmış robotun, düzenli kontrol 
işlemlerini gerçekleştirmek üzere 
deneme çalışmaları ilk olarak İzmit 
Rafinerisi’nde, ardından Kırıkkale 
Rafinerisi’nde tamamlandı. Saha 
deneme çalışmalarından elde edilen 
veriler ve bilgiler ışığında detaylı 
teknik değerlendirmeyi takiben; çeşitli 
sahalarda kullanım ihtiyaçları da 
göz önüne alınarak fizibilite çalışma 
çalışmaları gerçekleştirilecek.



KIMYA SEKTÖRÜ 
SÜRDÜRÜLEBILIRLIK 
YOLUNDA

Istanbul Sanayi Odası (ISO), küresel 
pazarda yüksek katma değer üretmek ve 
sürdürülebilirlik yetkinliklerini artırmak 
amacıyla hazırladığı rehberlerden beşincisini 
Kimyasal Ürünler, Plastik ve Kauçuk Ürünleri 
Sanayi grubuna ayırdı.

MERCEK
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D eterjanlar, ilaçlar, yakıtlar, 
tıbbi ekipmanlar, plastikler, 
ambalajlar ve dahası… 
Kimyasal ürünler, hayatımızın 

her alanında karşımıza çıkıyor. 
Sektördeki üretimin yüzde 20’den fazlası 
nihai ürünlerden oluşurken yaklaşık 
yüzde 80’i kimya ve başka sektörlere 
ham madde sunuyor. Dolayısıyla pek 
çok sektöre ham madde ve ara mal 
şeklinde girdi sağlayan kimya sanayisi; 
hava, su, petrol, doğalgaz ve maden 
gibi ham maddeleri yaklaşık 70 bin 
civarında ürüne dönüştürüyor. Ülkelerin 
sanayilerinde kritik öneme sahip kimya 
sektörünün dış ticarette de önemi 
artmaya devam ediyor. Nanoteknoloji, 
biyokimya, organik kimya ve genetik 
gibi alanlardaki bilimsel gelişmeler 
de sektörün gelişmesine katkıda 
bulunuyor.

Oldukça geniş bir ürün yelpazesine 
sahip olan kimyevi maddeler; mineral 
yakıtlar/yağlar, 
inorganik kimyasallar, organik 
kimyasallar, eczacılık, gübre, boya, 
macun, vernik, parfümeri ve kozmetik, 
sabun, barut ve patlayıcı madde, 
fotoğrafçılık ve sinemacılık eşyası, 
muhtelif kimyasallar, plastik ve 
plastikten mamul eşya, kauçuk ve 
kauçuktan eşya ürünlerini kapsıyor. 

IHRACATTA DEPAR ATTI
Kimya sektörü, Türkiye’de 2022 Mart ayı 
dış ticaret rakamlarına göre ihracatını 
en çok artıran sektör olarak ilk sıraya 
yerleşti. Mart ayında üç milyar dolarlık 
ihracat rekoru kıran sektörün önünde 
aşılması gereken sorunlar da mevcut. 
Dışa bağımlılığın gölgesinden çıkmaya 
çalışan Türk kimya sektörü bir yandan 
da sürdürülebilirlikte dönüşüm 
sağlamaya çalışıyor.

Bu konuda İstanbul Sanayi Odası’nın 
(İSO) hazırladığı rapor, sektördeki 
sanayicilere rehber niteliğinde bir yol 
haritası çiziyor. Toplamda 10 sektör 
için sürdürülebilirlikte yol haritası 
hazırlamayı hedefleyen İSO, bunlardan 
beşincisini Kimyasal Ürünler, Plastik 
ve Kauçuk Sanayii için açıkladı. 
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İSO’nun küresel pazarda yüksek katma 
değer üretmek ve sürdürülebilirlik 
yetkinliklerini artırmak amacıyla 
hazırladığı rehberlerden beşincisi olan 
“Kimyasal Ürünler, Plastik ve Kauçuk 
Ürünleri Sanayi Sektörü” rehberi, sektöre 
özel yol gösterici önerilerde bulunuyor.

GEZEGENE ZARAR VERMEYEN 
DÖNÜŞÜM VURGUSU
Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın referans 
alarak hazırlandığı raporda, AB’nin 
kimyasalların topluma katkılarını en üst 
düzeye çıkaran, gezegene zarar vermeyen 
ve toksik olmayan yeşil dönüşümü 
sağlamak için bir çerçeve geliştirdiğine 
dikkat çekiliyor. Rapora göre; Avrupa Yeşil 
Mutabakatı çağrısı kapsamında ortaya 
koyulan Döngüsel Ekonomi Eylem Planı 
(Circular Economy Action Plan- CEAP) 
ve Sürdürülebilir Kimyasallar Stratejisi, 
gelecek dönemde Avrupa Birliği’nin 
kimyasallar ve plastik stratejisinin 
temelini oluşturacak. Bu strateji ile 
birlikte kullanımı temel olmayan zararlı 

hayvanlar üzerinde gerçekleştirilen 
testlere yönelik yasal düzenlemelerin 
genişlemesi için de sorumlu adımlar 
atılması gerektiği konusunda uyarıcı 
niteliğinde.

Bu kapsamda yapılabilecekler ise 
şu şekilde sıralanıyor: “Sektörde yer 
alan çalışanlara güvenli ve sağlıklı 
çalışma koşulları sunmak, kapsayıcılığı 
ve çeşitliliği artırmak, sorumlu satın 
alma ve tedarik zinciri izlenebilirliği 
artırarak değer zincirindeki insan hakları 
ihlallerinin ve olumsuz çevresel etkinin 
önüne geçebilmek, toplumu kimyasallar 
konusunda bilinçlendirmek ve canlı 
yaşamına karşı sorumlu adımlar atmak.

AMBALAJ VE PLASTIKTE 
DÖNGÜSELLIĞIN ALTI ÇIZILDI
Döngüsel ekonomide sürdürülebilir 
üretim yöntemlerinin geliştirilmesi ve 
kaynakların verimli kullanılması çok 
önemli. Bu nedenle AYM kapsamında 
oluşturulan Döngüsel Ekonomi 
Eylem Planı, döngüsellik yaklaşımını 
özellikle kaynak kullanımının yoğun 
olduğu sektörlere entegre etme 
amacı taşıyor. Dolayısıyla ambalaj ve 
plastik sektörleri bu kapsamda en çok 
etkilenecek sektörler arasında yer alıyor. 
Bu konuya da yer verilen rehberde, 
CEAP’ta tek kullanımlık plastik ambalaj 
kullanımından çıkılarak yeniden 
kullanılabilir ürünlerle ikame konusunda 
yeni yasal girişimler ve ambalaj 
atıklarının azaltılmasına yönelik hedefler 
geliştirilmesinin önerildiği ifade ediliyor. 

Rehberde, 2015 Paris İklim 
Anlaşması’nın ardından çoğu 
devletin 2050 yılına kadar net sıfır 
salımlı bir ekonomiye ulaşmak için 
hedefler belirlemeye başladığı ve 
bunu desteklemek için de AYM gibi 
düzenlemeler ve mevzuatları hayata 
geçirdiğine de dikkat çekilmiş. Bu 
bilgilere göre aralarında kimyasal 
ürünler, plastik ve kauçuk ürünleri sanayi 
şirketlerinin de yer aldığı bazı büyük 
şirketler 2050 yılına kadar sektörde net 
sıfır salımlı ekonomiye geçişe öncülük 
etmek için yol haritalarını uygulamaya 
başladı bile. Bu doğrultuda, kaynakların 
sürdürülebilir şekilde kullanılmamasının 
doğa üzerinde baskı ve ekonomik 
faaliyetler üzerinde de tehdit oluşturacağı 
göz önünde bulundurulduğunda, 
kimyasal ürünler sektörünün olumsuz 

kimyasalların aşamalı olarak kaldırılması 
(The Concept of Essential Use) ve 
sürdürülebilir, güvenli ürünlerin tüm 
paydaşlarca ortak perspektifte kullanımı 
hedefleniyor. 
Yine Kimyasal Ürünler, Plastik ve Kauçuk 
Ürünleri Sanayi Sektörü rehberine 
göre, sektörün önceliklerinden biri 
olarak toplum, tüketim ürünlerinde 
yer alan kimyasallar konusunda 
paketlemeler, etiketler gibi çeşitli yollarla 
bilgilendirilmeli ve sürdürülebilirlik 
performanslarını izleyebilmeli. 
Ayrıca KOBİ tarafında tedarikçilerin 
sürdürülebilirlik performansının 
ölçümlenmesi ve bu doğrultuda 
iyileştirilmesi için harekete geçilmesinin 
önemi de vurgulanıyor. 

Rehberde yer alan bilgilere göre; 
insan sağlığına zararlı kimyasallara 
yönelik yasaklı ürün listeleri genişlediği 
için mevcut çözümlere, olumsuz çevresel 
etkisi düşük ve çalışan/tüketici sağlığına 
dikkat eden alternatiflerin geliştirilmesi 
kaçınılmaz. Rehber aynı zamanda 

çevresel etkiyi en aza indirmek, yaşam 
kaynağı olan toprak, su ve biyoçeşitliliği 
korumak, enerji ve su verimliliğini 
artırmak, karbon salımlarını azaltmak ve 
sıfır atık hedefiyle faaliyet göstermesinin 
büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Rehberde verilen örnekte, döngüsel 
bir ekonomiye geçişte plastik geri 
dönüşüm süreçlerinin zorunlu hale 
gelmekte olduğu, AB’de plastik 
kullanımının istikrarlı bir şekilde 
arttığı, çalışmalara göre Avrupa’da 
her yıl yaklaşık 25,8 milyon ton plastik 
atık üretildiği ve bu atıkların yüzde 
30’dan daha azının geri dönüşüm 
için toplandığı belirtildi. Yine küresel 
kimya endüstrisinde yürütülen “Üçlü 
Sorumluluk (Responsible Care)” 
taahhüt programına göre; firma, STK 
ve paydaşların; kaynak verimliliği, 
döngüsel üretim yöntemleri, yeşil 
üretim teknolojileri kullanımı ve politika 
yapıcılar ile mevzuat geliştirilmesine 
destek sağlanması konularında 
işbirliği yapılması gibi çalışmaların 
yürütülmesinin taahhüt edildiği 
not düşüldü. Türkiye’de ise Türkiye 
Kimya Sanayicileri Derneği’nin (TKSD) 
koordinasyonluğunda çalışmalar 
yürütüldüğü ve çevresel önceliklerin, 
hızla değişen yasal mevzuatlara, müşteri 
ve yatırımcı taleplerine uyum ve küresel 
rekabet gücü açısından da büyük önem 
taşıdığının altı çizildi.

Rapora göre; Avrupa 
Yeşil Mutabakatı çağrısı 
kapsamında ortaya 
koyulan Döngüsel Ekonomi 
Eylem Planı (Circular 
Economy Action Plan- 
CEAP) ve Sürdürülebilir 
Kimyasallar Stratejisi, 
gelecek dönemde Avrupa 
Birliği’nin kimyasallar 
ve plastik stratejisinin 
temelini oluşturacak.

Kimyasal Ürünler, Plastik 
ve Kauçuk Ürünleri Sanayi 
Sektörü rehberine göre, 
sektörün önceliklerinden 
biri olarak toplum, 
tüketim ürünlerinde 
yer alan kimyasallar 
konusunda paketlemeler, 
etiketler gibi çeşitli 
yollarla bilgilendirilmeli 
ve sürdürülebilirlik 
performanslarını 
izleyebilmeli.
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İNFOGRAFİK

KIMYA SEKTÖRÜ 
IHRACAT 
ŞAMPIYONU
2022 yılı Mart ayı dış ticaret verilerine göre, kimya 
sektörü çifte rekor kırdı. Mart ayında yaklaşık 
3 milyar dolar ihracat rakamıyla en çok ihracat 
gerçekleştiren kimya sektörü, geçen yılın aynı 
dönemiyle kıyaslandığında neredeyse yüzde 50 
artan ihracatıyla diğer sektörler arasında dikkat 
çekici bir yükselişe imza attı. 

16 
Kimyevi maddeler ve 

mamülleri 16 alt sektörü 
ile çok güçlü bir ihracat 

çeşitliliğine sahip. 

2,9 
MİLYON DOLAR

2021 yılının aynı ayında 
1,9 milyon dolarlık kimya 

ihracatı, yüzde 49,6 
oranında artışla 2,9 

milyon dolara ulaştı.

967 
MİLYON 456 BİN 

DOLAR
Martta 967 milyon 456 bin 

dolarla en çok plastikler 
ve mamulleri sektöründe 
ihracat gerçekleştirildi.

25,4 
MİLYAR DOLAR

2021 yılında Türkiye’nin en 
çok ihracat yapan ikinci 

sektörü

%40 
Ocak-Mart döneminde 

ihracattaki büyüme

40 
MİLYAR DOLAR

2022 yılı kimya 
ihracatı hedefi

EN ÇOK İHRACAT 
GERÇEKLEŞTİRİLEN 

ÜLKELER
Hollanda, İtalya, Romanya

50 
MİLYAR DOLAR

2030 yılı kimya 
ihracatı hedefi

%325,68
Mart ayında Hollanda’ya 
yapılan ihracattaki artış 

oranı

1,5 
DOLAR

Birim kilogram 
ihracat değeri

914 
MİLYON 280 BİN 

DOLAR
Mineral yakıtlar, mineral 
yağlar ve ürünler ihracatı

248 
MİLYON 989 BİN 

DOLAR
Anorganik kimyasallar 

ihracatı 

%70 
Sektörün yüzde 70’i başka 

sektörlere girdi sağlıyor.

7,5 
MİLYAR DOLAR

Türkiye'nin kimya ihracatı, yılın ilk 
çeyreğinde 2021'in aynı dönemine 

göre yüzde 41,5 artarak 
7,5 milyar doları aştı.
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MEVZUAT

A) BIREYSEL IŞ SÖZLEŞMELERINDE 
VE ÇALIŞMA KOŞULLARINDA 
DEĞIŞIKLIK 
1) Genel Olarak
Bireysel iş sözleşmelerinde ve çalışma 
koşullarında değişikliğin yasal dayanağını 
4857 sayılı İş Kanunu’nun 22. Maddesi 
oluşturmaktadır.
“İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş 
sözleşmesinin eki niteliğindeki personel 
yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da 
işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma 
koşullarında esaslı bir değişikliği ancak 
durumu işçiye yazılı olarak bildirmek 
suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak 
yapılmayan ve işçi tarafından altı işgünü 
içinde yazılı olarak kabul edilmeyen 
değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşçi değişiklik 
önerisini bu süre içinde kabul etmezse, 
işveren değişikliğin geçerli bir nedene 
dayandığını veya fesih için başka bir 
geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak 
açıklamak ve bildirim süresine uymak 
suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. 

3) Usulü
Taraflar aralarında anlaşarak çalışma 
koşullarını her zaman değiştirebilir. Ancak 
çalışma koşullarında değişiklik geçmişe 
etki edecek şekilde yürürlüğe konulamaz.

Çalışma koşullarında esaslı değişiklik 
gerçekleştirmek isteyen işveren, bunu 
işçiye yazılı olarak bildirmelidir. İşçiye 
yazılı bildirim geçerlilik şartı olduğundan, 
değişiklik önerisinin işçilere ilan gibi genel 
bir duyuru şeklinde değil, her bir işçiye 
ayrı ayrı yapılması gerekir.

İş ilişkisinin taraflarının iş 
sözleşmesinde, gerektiğinde işverence 
çalışma koşullarında değişiklik 
yapabileceğine dair düzenlemelere 
gitmeleri halinde, işverenin genişletilmiş 
yönetim hakkından söz edilir. Bu 
durumda işveren, yönetim hakkını 
kötüye kullanmamak ve sözleşmedeki 
sınırlara uymak şartıyla işçinin çalışma 
koşullarında değişiklik yapma hakkını 
sürekli olarak kazanmış olmaktadır. 
Örneğin, işçinin gerektiğinde 
işverene ait diğer bir işyerinde de 
görevlendirilebileceği şeklindeki sözleşme 
hükmü, işverenin bu konuda değişiklik 
yapma hakkını saklı tutar.

Değişiklik önerisinin ardından işçiye 
6 iş günlük bir süre tanınmıştır. Bu süre 
ile işçiye bir düşünme süresi tanınması, 
işçinin kendini değişikliğe veya değişikliği 
reddi koşullarına hazırlayabilmesi ve 
hatta işçinin farklı bir önerisi varsa bunu 
sunabilmesi amaçlanmıştır. İşçi 6 iş 
günlük süreyi beklemeksizin bu öneriyi 
kabul edebilir veya açıkça reddedebilir.

İşçi işverenin esaslı değişiklik önerisini 
6 iş günlük süre içinde yazılı olarak kabul 
ederse, iş ilişkisi işverenin önerisine uygun 
yeni çalışma koşullarıyla devam eder. 

Dolayısıyla, işçinin kabul iradesinden 
söz edilebilmesi için mutlaka yazılı 
bir beyanın bulunması gerekmekte 
olup, değişikliğe itiraz etmemesi kabul 
anlamına gelmeyecektir.

İşçinin değişiklik önerisini kabul 
etmemesi durumunda sözleşme aynen 
eski koşullarla devam eder. 

Yaptığı değişiklik önerisi reddedilen 
işveren için iki seçenek bulunmaktadır;

 İşveren, çalışma koşullarında 
esaslı değişiklik yapmaktan vazgeçerek 
sözleşmenin eski koşullarla sürdürülmesi 
yoluna gidebilir.

 Ya da fesih için geçerli bir nedenin 

İşçi bu durumda 17 ila 21 inci madde 
hükümlerine göre dava açabilir.”  

Buna göre işçinin çalışma 
koşullarındaki aleyhine olacak değişikliği 
kabul etmemesi halinde işveren, değişikliği 
yapamamak veya iş sözleşmesinin 
feshi seçenekleri arasında karar vermek 
durumunda kalmaktadır. Feshin 
geçekleşmesi durumunda ise işveren kıdem 
tazminatının yanında ihbar tazminatı 
ödemek durumunda kalmakla beraber 
işçinin de iş güvencesi hükümlerine göre işe 
iade davası açma olanağı doğmaktadır. 

2) Kapsamı (Unsurları)
Yapılacak değişikliğin esaslı kabul 
edilebilmesi için değişikliğin; ücret ve 
ilave ücretler, işin nerede görüleceği, işin 
ne zaman görüleceği, işyerindeki çalışma 
süreleri, yıllık izin süreleri, ara dinlenmesi, 
evlenme, doğum, öğrenim, gıda, maluliyet 
ve ölüm yardımı gibi sosyal yardımlar, varsa 
özel sağlık sigortası uygulaması, işverence 
primleri ödenmek kaydıyla bireysel 
emeklilik üyeliği, işveren tarafından yasal 
ve akde bağlı bir zorunluluk olmadığı halde, 
işverence işyerinde uygulana gelen işyeri 
uygulamaları gibi çalışma koşullarında 
gerçekleşmesi gerekmektedir. 
İşyerindeki uygulamaların tüm işçiler 
yönünden toplu bir nitelik taşıması 
mümkün olduğu gibi, eşit konumda olan 
bir ya da birkaç işçi açısından süregelen 
uygulamalarda çalışma koşullarını 
oluşturabilir.

bulunduğunu yazılı olarak açıklayarak 
bildirim süresine uymak suretiyle iş 
sözleşmesini feshedebilir.

İşveren, değişiklik önerisi 
reddedilmesine rağmen sözleşmeyi fesih 
yoluna gitmeyip çalışma koşullarında tek 
taraflı olarak esaslı değişiklik yapmakta 
ısrar ediyor olabilir. 

Örneğin; işçi tarafından reddedilmiş 
olmasına rağmen işçiye eskisine göre 
daha düşük ücret ödeyebilir veya eski 
işine almayarak işçinin başka bir şehirdeki 
işyerine gitmesi veya işyerinde başka bir 
işte çalışması hususunda ısrar edebilir. Bu 
durumda işçi,

 Ücret farkının / ikramiyenin 
mevduata uygulanan en yüksek faizle 
birlikte ödenmesini talep edebilir,

 İş Kanunu madde 34 uyarınca iş 
görmekten kaçınabilir,

 İş Kanunu madde 24/II-e uyarınca iş 
sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir.

Ücret dışındaki çalışma 
koşullarındaysa, somut olayın koşulları 
çerçevesinde bu durum işverenin 
temerrüdü veya sözleşmenin feshi olarak 
nitelendirilebilir.

Değişiklik önerisinin işçi tarafından 
reddedilmesi durumunda işveren, 
değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını 
veya fesih için başka bir geçerli nedenin 
bulunduğunu yazılı olarak açıklamak 
ve bildirim süresine uymak suretiyle iş 
sözleşmesini feshedebilir. 

BIREYSEL VE TOPLU IŞ 
SÖZLEŞMELERINDE 
ESASLI DEĞIŞIKLIK

Taraflar aralarında 
anlaşarak çalışma 
koşullarını her zaman 
değiştirebilir. Ancak çalışma 
koşullarında değişiklik 
geçmişe etki edecek şekilde 
yürürlüğe konulamaz.

AV. OZAN H. AYDIN
Hukuk, Toplu İş Sözleşmesi ve 
Dış İlişkiler Birimi
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Fesihte aranacak geçerli neden, İş 
Kanunu madde 18’de yer alan; işçinin 
yeterliliğinden, davranışlarından ve işin, 
işyerinin veya işletmenin gereklerinden 
kaynaklanan nedenlerdir.

4) Değişiklik Halleri
Esaslı değişiklik kavramı bakımından 
Yargıtay’ın konuya ilişkin kararlarına 
baktığımızda kıstas olarak “işçinin 
durumunun ağırlaşması” kriterinin 
kabul edildiği görülmektedir. İşçinin 
değişiklikten önce ve sonraki durumu 
karşılaştırılmalı, menfaat açısından 
zararına olan bir durum saptanırsa bu 
değişikliğin esaslı değişiklik olduğu kabul 
edilmelidir.

a) Işin Niteliğinde
Kural olarak, iş sözleşmesinde işçinin 
yapacağı işin açıkça belirlenmiş olması 
durumunda, işveren işçiye daha düşük 
nitelikte başka iş veremez.
İşçinin yeterliliğinden kaynaklanan 
nedenler kapsamında; üst göreve getirilen 
işçinin başarısız olması durumunda daha 
düşük nitelikli bir göreve verilmesi esaslı 
değişikliktir.

Ancak işçinin yetersizliği söz konusu 
olduğundan bu durum bir geçerli fesih 
nedenidir. Daha düşük görevde çalışmayı 
kabul etmeyen işçinin iş sözleşmesi 
yeterlilikten kaynaklanan nedenlerle 
feshedilebilir.

İşçinin davranışlarından kaynaklanan 
geçerli nedenlerle de çalışma koşullarının 
değiştirilmesi mümkün görülmelidir. 
Şoför olarak istihdam edilen işçinin sık 
sık trafik cezası alarak işin güvenliğini 
tehlikeye düşürmesi, ya da sürücü 
belgesine mahkeme kararıyla geçici 
olarak el konulması gibi durumlarda, 
işverenin işçiyi geçici ya da sürekli olarak 
başka bir işte görevlendirebileceği kabul 
edilmelidir.

b) Işyeri Değişikliği
Taraflar iş sözleşmesinde işçinin çalışacağı 
işyerini belirlemişlerse işçinin onayı 
alınmadan işveren işyerini değiştiremez, 
onu başka işyerine nakledemez. Bursa 
Yalova

Örneğin, Yalova’dan Bursa’ya 
naklinde; eğer Yalova’daki işyerinde 
işçinin işi ortadan kalkmışsa veya işyeri 
taşınmışsa esasen bir geçerli fesih nedeni 
vardır. İşçinin eski işyerinde çalışma 

e) Çalışma Sürelerinde Değişiklik
Çalışma saatlerinin ve işyerindeki iş 
düzeninin belirlenmesi kural olarak 
işverenin yönetim hakkı kapsamında 
yer alır. Ancak, çalışma saatlerinde 
yapılan değişiklik işçi için zorluklar 
getiriyor ve koşullarda ağırlaşma olarak 
nitelenebiliyorsa esaslı değişikliğin varlığı 
kabul edilir. 
Çalışma koşullarında esaslı değişikliğin 
mutlaka işverenin bir eylemi sonucu 
ortaya çıkması da gerekmez. İşverenin 
mevcut bir sözleşme hükmünde yer alan 
ücret zammını uygulamaması, artan iş 
hacmine rağmen yeni işçi almayarak 
aynı kadro ile işçiyi sürekli olarak daha 
fazla çalışmaya zorlaması da çalışma 
koşullarında esaslı değişiklik olarak 
karşımıza çıkabilir. Yine işyerinden ayrılan 
bir başka işçinin iş yükünün diğer işçilere 
yüklenmesi çalışma koşullarında esaslı 
değişiklik sayılacaktır.

Çalışma süresinde azalma ile birlikte 
ücrette azalma söz konusu ise bu durum 
da bir esaslı değişikliktir. Bununla 
birlikte, ekonomik nedenlerle üretimin 
düşürülmesi dolayısıyla çalışma süresinin 
kısaltılması önerisinin işçi tarafından 
kabul edilmemesi durumunda, bu 
nedenle yapılan fesih kural olarak bir 
geçerli fesih oluşturur. Çünkü üretimin 
azalması iş gücü fazlalığı oluşturur 
ve işveren işletme gereklerinden 
kaynaklanan geçerli nedenle iş 
sözleşmesini feshedebilir.

B) TOPLU IŞ SÖZLEŞMESINDE 
DEĞIŞIKLIK YAPILMASI
1) Genel Olarak
Toplu iş sözleşmelerinde; imzadan 
sonra ortaya çıkan eksiklikler yahut 
işyerinde, işin konusunda ya da ülkenin 
tümünü etkileyecek gelişmeler nedeniyle 
değişiklik yapma ihtiyacı doğabilir. Toplu 
iş sözleşmelerinin içeriğinin değiştirilmesi 
esas olarak taraf iradeleri ile gerçekleşir. 
Ancak tartışmalı olmakla beraber istisna 
olarak toplu iş sözleşmelerine hâkimin 
müdahalesi de mümkündür.

2) Toplu Iş Sözleşmesinde Taraf 
Iradeleri Ile Değişiklik Yapılması
Mevzuatta, toplu iş sözleşmesinde 
değişiklik yapılmasına ilişkin hüküm 
bulunmamaktadır. SenTİSK m. 35’de 
toplu iş sözleşmesinin süresinin 
değiştirilmesinin ve vaktinden önce 

olanağı bulunmamaktadır. Bu işyeri 
gereklerinden kaynaklanan bir fesih 
sebebidir. 

Yalova’daki işyerinde yeni teknolojiye 
geçilmesi, ancak işçinin bu teknolojiyle 
yapılacak çalışma için yeterli olmaması 
durumunda, Bursa’daki eski teknolojiye 
uygun işlerde çalıştırılabilmesi 
istenebilir. Hatta bu durum feshin 
son çare olması ilkesine göre zorunlu 
olarak dikkate alınmalıdır. Bu durumda 
işçinin yine Yalova’da çalışma olanağı 
bulunmamaktadır. Dolayısıyla işçinin 
Bursa’ya nakli kabul etmemesi nedeniyle 
yapılan fesih işletme gereklerinden 
kaynaklanan geçerli fesih nedeni 
niteliğindedir.

İşçinin işyerinden kaynaklanan 
geçerli sebeplerle devamlı işyerinin 
değiştirilmesi yönündeki bir uygulamanın 
varlığı halinde, diğer işyerlerinde zaman 
zaman görevlendirilmesi çalışma koşulları 
arasındadır. Böyle bir durumda işçiye 
diğer bir işyerinde görev verilmesi, kural 
olarak, çalışma koşullarında değişiklik 
kapsamında sayılamaz. Örneğin 
işçinin çeşitli sahalarda proje müdürü 
olması durumunda ve sürekli olarak 
farklı yerlerde kurulu bu şantiyelerde 
görevlendirilmesi halinde, işverence kabul 
edilebilir sınırlar dâhilinde aynı türdeki bir 
başka görevlendirmeyi reddedemez.

c) Ücret Değişikliği
İşveren işçinin ücretinde ve fiilen yaptığı 
işin niteliğinde tek taraflı olarak aleyhe 
değişiklik yapamaz. Yargıtay’a göre; 
ücretinde bir indirim olmamakla birlikte, 
yapılan işyeri değişikliğinde yol ücretlerini 
işçinin karşılamak zorunda bırakılması da 
aleyhe esaslı bir değişiklik oluşturur.

d) Ücretsiz Izin
İşçilerin ücretsiz izne çıkarılması ücrette 
bir azalma yaratacağından çalışma 
koşullarında esaslı değişiklik anlamına 
gelir ve 22. maddenin uygulanmasını 
gerektirir. İşveren ancak 22. maddedeki 
prosedüre uyarak ücretsiz izin 
uygulayabilir. Hammadde yokluğu, 
ekonomik kriz gibi durumlarda ücretsiz 
izin önerisinin kabul edilmemesi 
durumunda işveren, iş sözleşmesini geçerli 
nedenle sona erdirebilir. Kuşkusuz, bu 
durumda işveren işyerinden kaynaklanan 
geçerli nedenin varlığını ve işyerine olan 
olumsuz etkisini ispatla yükümlüdür.

feshedilmesinin yasaklanmasına rağmen 
içeriğinde değişiklik yapılmasına yönelik 
hüküm bulunmaması sebebiyle toplu iş 
sözleşmesinde değişiklik yapılabileceği 
kabul edilmektedir. 

Toplu iş sözleşmesinde değişiklik 
yapma yetkisi sözleşmenin taraflarındadır. 
Değişiklik, yeni bir toplu iş sözleşmesi 
olmadığından dolayı aynı prosedür 
tekrarlanmaz. Ancak, toplu iş sözleşmeleri 
yazılı şekil şartına tabi olduğundan 
ve değişiklik protokolü de toplu iş 
sözleşmesinin eki niteliğinde olduğundan 
dolayı yazılı olarak yapılması geçerlilik 
şartıdır.

Toplu iş sözleşmesinin taraflara 
yüklediği hak ve borçları ortadan 
kaldırmak veya değiştirmek mümkündür. 
Ancak bu değişikler yalnızca ileriye etkili 
olarak yapılabilir. Doğmuş bulunan 
hakların değiştirilmesi mümkün değildir. 
(Örneğin; 01.01.2018 başlangıç tarihli 
bir toplu iş sözleşmesinin ikinci yıl ücret 
zammında değişiklik yapılması ancak 
01.01.2019 tarihinden önce mümkün 
olur. 01.03.2019 tarihinde protokol 
yapılması durumunda işçinin yapmış 
olduğu iki aylık çalışma bulunmakta 
ve işçi çalışma yapmakla ücretini hak 
etmektedir. Bu durumda ancak mart ayı 
ve sonrası için değişiklik yapılabilir. Diğer 
bir örnek; evlenme yardımına, sözleşme 

Esaslı değişiklik kavramı 
bakımından Yargıtay’ın 
konuya ilişkin kararlarına 
baktığımızda kıstas olarak 
“işçinin durumunun 
ağırlaşması” kriterinin 
kabul edildiği görülmektedir. 



62 63

MEVZUAT

yürürlük süresi içinde gerçekleşen evlilik 
ile hak kazanılır. Evlilikten sonra yapılan 
protokol ile karşılığı ödenmemiş olsa 
dahi o işçi için evlenme yardımında 
değişiklik yapılamaz.)

Toplu iş sözleşmesinin yürürlük 
süresi içinde değişiklik yapılmasına 
yönelik çıkan uyuşmazlıklarda grev ve 
lokavt yapılması mümkün değildir. Ancak 
taraf iradeleri ile veya şartların oluşması 
durumunda hâkim müdahalesi ile 
değişiklik yapılabilir.

3) Toplu Iş Sözleşmesinin Mahkeme 
Kararıyla Değişen Koşullara 
uyarlanması
Sözleşmelerde ana kural ahde vefadır, 
yani tarafların sözleşme hürriyetinin 
gereği olarak yüklendikleri borçları 
yerine getirmeleri gerekir. Ancak bazı 
özel durumlarda ahde vefa kuralının 
katı şekilde uygulanması adaleti 
sağlamamaktadır. Bu aşamada dürüstlük 
kuralı (MK m. 2) devreye girmektedir. 

Sözleşmenin kurulması esnasındaki 
şartların, uygulanması aşamasında 
büyük oranda değişmesi sonucu 

esaslar, toplu sözleşme sisteminde açıkça 
hüküm altına alınmamıştır. Sözleşmenin 
uyarlanması talepleri ve tartışmaları ilk 
defa 90’lı yılların ortalarında yaşanan 
ekonomik kriz döneminde ortaya 
çıkmıştır. 

Öncelikle uyarlamanın talep 
edilebilmesi için oluşması gereken ülke 
koşullarını kavrayabilmemiz amacıyla 
Yargıtay kararlarına konu olan dönemin 
koşullarını inceleyeceğiz.

 ”Türkiye’nin ekonomik bir krize 
girdiği, normalde beklenilmeyen ve 
tahmin edilmeyen durumların oluştuğu, 
bu ağır ekonomik bunalımdan çıkmak 
için Hükümetin bir dizi tedbirler almak 
zorunda kaldığı, kamu kurum ve 
kuruluşlarında tasarruf tedbirlerine 
başvurulduğu, memur ve isçi alımlarını 
dondurduğu, yeni vergiler ihdas ettiği, ek 
vergiler getirdiği, yatırımların durdurduğu, 
birçok kamu işyerlerini kapattığı, 
özelleştirmeye yöneldiği bir gerçektir.” 
(Yargıtay 9. HD 1994/16730 E., 1995/1307 
K. 31.01.1995) 

 “… işlem temeli çökmüşse 
sözleşmenin değişen şartlara uyarlanması 
(intibakı) kaçınılmazdır. Ülkenin her 
gün değişen; öngörülmeyen ağırlaştırıcı 
ekonomik koşulları karsısında öğreti 
ve Yargıtay İçtihatları da bu hukuki 
olguyu benimsemek zorunda kalmıştır.” 
“… ekonomik değişiklikler, özellikle 
5 Nisan 1994 tarihinde hükümetçe 
ekonomik tedbirler adı altında alınan 
bir dizi olağanüstü kararlar gibi tüm 
objektif hal ve şartlar etraflıca tartışılıp 
kıymetlendirilmeli …” (Yargıtay HGK 
1996/9-679E., 1997/119K. 26.02.1997)

Görüleceği üzere Yargıtay kararlarına 
konu olan dönemde öngörülemezlik 
şartının teması ekonomik krizdir. 
Ekonomik krizin varlığına dayanak olarak 
ise çalışma ve yatırım ortamlarında 
yaşanan olağanüstü gelişmeler ve 
hükümetçe alınan ekonomik önlemler 
gösterilmektedir.

Belirtilen ekonomik göstergelerin 
toplu iş sözleşmelerine uygulanmasına 
ilişkin Yargıtay’ın bakış açısını incelemek 
amacıyla kararların ilgili kısımlarına 
değinmekte fayda var.

  “Beklenmeyen şartların getirdiği 
yükler karşısında ülke insanının belli 
oranlarda da olsa fedakârlığı paylaşması 
gerekir. Aynı dönem için Devletin diğer 
kamu çalışanlarına uyguladığı ücret 

taraflardan birinden sözleşmenin aynen 
uygulanmasının istenmesinin dürüstlük 
kuralına aykırı olması durumunda, şartlar 
aleyhine değişen taraf sözleşmenin 
yeni koşullara göre uyarlanmasını 
mahkemeden talep edebilir. Hâkimin 
sözleşmenin yeniden uyarlamasına 
karar verebilmesi için bazı şartlar 
bulunmaktadır. Bunlar;

 İşlem temelinin çökmesi: Sözleşme 
ile yüklenen edimler dengesinin oluşan 
yeni şartlar neticesinde bir taraf aleyhine, 
borcun yerine getirilmesi istenemeyecek 
derecede bozulmasıdır. 

 Öngörülemezlik: Savaş, doğal afet, 
ekonomik kriz, yüksek devalüasyon, 
hükümet kararlarında önemli değişiklik 
gibi durumlar.

 Edimlerin ifası: Uyarlama talep 
eden tarafın edimlerini henüz ifa etmemiş 
olması gerekir. İfa edilmiş bulunan 
edimlere hâkim müdahale edemez.

 Değişen koşullara ilişkin kayıt 
bulunmaması: Değişen şartların çözümü 
için sözleşmede herhangi bir şart (Örneğin; 
Tahkim) bulunmamalı.

Türk hukuk sisteminde kabul edilen bu 

artışı ve onları fedakârlığa ortak edişi 
kamu yararı ilkesiyle izah edilebilir. Aynı 
ilkenin TİS uygulamaları için de geçerli 
olacağının göz ardı edilmemesi gerekir.” 
(Yargıtay 9. HD 1994/16730 E., 1995/1307 
K. 31.01.1995)

  “Yukarıda açıklanan uyarlama 
kuralları ile ekonomik olguların ışığı 
altında Mahkemece yapılacak iş; tüm 
deliller toplanmalı ekonomik değişiklikler 
ilgili organlardan araştırılıp tespit 
edilmeli, biri ekonomist olmak üzere üç 
bilirkişi kurulundan görüş alınmalı, işlem 
temelinin çöktüğü saptandığında, Toplu İş 
Sözleşmesi’nin 35/B maddesindeki ücret 
zammından hal ve şartların değişmesi 
nedeni ile davacı işverene ne miktarda 
mükellefiyet yüklenebileceği belirlenmeli, 
tarafların amacına uygun objektif iyi 
niyet, hakkaniyet ve nesafet kurallarının 
elverdiği ölçüde ve düzeyde aşırı 
olmayan tahammül edilebilir bir seviyeye 
getirilmeli”. (Yargıtay HGK 1996/9-679E., 
1997/119K. 26.02.1997)

Öğretide yaşanan tartışmaların 
aksine Yargıtay kararlarında tutarlılık 
gözlemlenmekte. Uyarlamanın genel 
hukuki şartları ve Yargıtay kararları ile 
toplu iş sözleşmelerine uygulanmasının 
şartları aşağıdaki gibi sıralanabilir;

 Sözleşmenin uygulanmasının 
işveren aleyhine, borcun yerine getirilmesi 
istenemeyecek derecede bozulması,

 İşveren tarafından sözleşmenin 
imzalanması aşamasında gerçekleşen 
(ekonomik) durumun öngörülememesi,

 Ücret zammının (veya uyarlaması 
istenen borçların) ödenmemiş olması,

 Sözleşmede değişen koşulların 
uyarlanmasının düzenlenmemiş olması,

 Ekonomik sebepli ise; 
 Hükümetin yaşanan krize yönelik 

olağanüstü ekonomik tedbirlere 
başvurması, 

 Yatırımların azalması,
 Enflasyonun tahminlerin çok üstüne 

ulaşmasıdır.
Sonuç olarak önceden öngörülemeyen 

ekonomik kriz dönemlerinde, toplu iş 
sözleşmesinde belirlenen ücret zammının 
uygulanmasının veya herhangi bir edimin 
yerine getirilmesinin işverenin mahvına 
yol açacak olması ve işçi sendikasının 
veya işçilerin sözleşmenin tadiline 
yanaşmaması halinde hâkimin sözleşmeye 
müdahalesi, objektif iyi niyet ve dürüstlük 
kuralları çerçevesinde kabul edilmektedir.

Sözleşmelerde 
ana kural ahde 
vefadır, yani 
tarafların sözleşme 
hürriyetinin gereği 
olarak yüklendikleri 
borçları yerine 
getirmeleri gerekir. 




