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üphesiz ki kavuştuğumuz her 
yeni yıl umutla karşılanmayı 
hak ediyor. Geride bırakılan 
yılın olumsuz hatıralarından 
uzaklaşmak ve karşılanan 

yıla dair beslenen ümitler hepimize 
heyecan veriyor. Geride bıraktığımız son 
birkaç yıla göz attığımızda ne yazık ki 
olumsuzlukların güzel gelişmelerden 
daha fazla olduğunu fark ediyoruz.

Pandemi ile geçirdiğimiz ve bizleri 
evlere kapatan 2020’nin ardından ümitle 
başladığımız 2021, bir yandan “salgın 
gerçekten bitti mi” endişesini yaşadığımız 
diğer yandan da “yeni dünya düzeni”ne 
alışmaya çalıştığımız bir yıldı. Yine güzel 
düşünceler beslediğimiz 2022 bir savaşla 
geldi. Yanı başımızda patlak veren 
savaşın tetiklediği küresel enerji krizini 
yönetmeye çalışırken gıda krizi ve yüksek 
enflasyonla karşılaştık. Şimdiyse hemen 
hepimizin aklında şu soru var sanıyorum: 
Peki ya 2023 nasıl olacak? 

Öncelikle şunu belirtmekte yarar 
görüyorum; 2023 yılı aynı zamanda 
gözbebeğimiz Cumhuriyetimizin 
100’üncü yılını heyecan ve coşkuyla 
karşılayacağımız bir yıl olacak. İşveren 
camiası olarak üzerimize düşen görevleri 
en iyi şekilde yapmaya devam edecek 
Cumhuriyetimizi başta ekonomik 
alan olmak üzere, sosyal, diplomatik 
alanlarda küresel anlamda hayalini 
kurduğumuz seviyeye çıkartmak üzere 
var gücümüzle çalışmaya devam 
edeceğiz.

Karamsarlığa kapılmadan gerçekçi 
ve akılcı bir yaklaşımla söyleyebiliriz 
ki yeni yıl da çok kolay geçmeyecek. 
Enflasyon 2023’te bir süre daha yüksek 
seyredecek ve enerji krizi yine gündemde 
olacak. Ukrayna ve Rusya’nın ateşkes 
ihtimali bu sene de zor. Dahası Tayvan ile 
Çin arasındaki siyasi gerginlik gibi bazı 

jeopolitik sorunların büyümesi riskiyle 
karşı karşıyayız. 

Her ne kadar petrol fiyatları son 
dönemde gerilemiş olsa da küresel 
ticaretteki yavaşlamanın nereye 
evrileceğini şimdiden kestirmek zor. Artık 
iyiden iyiye hissettiğimiz seçim süreci 
Ülkemiz açısından bir kritik başlık olarak 
karşımıza çıkıyor. İşte, iş dünyamız bu 
karmaşık gündem belirsizliğinde 2023 
için bir yol haritası hazırlamaya çalışıyor. 
Her şeyin anlık değiştiği bir ortamda, 
belirsizlikleri yönetmek üzere tedbirler 
almaya çalışıyor. Tüm belirsizlikler içinde 
şunu rahatlıkla söylemek mümkün, 
dünya geri dönülmez bir şekilde 
değişiyor. Dijital ve yeşil dönüşüm şu an 
için gündemin ana başlıkları olsa da en 
büyük dönüşümün çalışma hayatında 
yaşanacağına inanıyorum. 

Küresel ve yerel düzeydeki bu riskler 
karşısında Türkiye’nin ciddi bir avantajı 
olduğunu da vurgulamakta yarar 
görüyorum. Ülkemiz sanayicilerinin 
ve kimya sektörünün geçmiş krizleri 
yönetmede ciddi bir tecrübesi olduğunu 
göz ardı edemeyiz. 2001 ve 2008 
krizleri başta olmak üzere, yaşanan 
deneyimlerden çok önemli dersler 
çıkaran Türk sanayisinin önümüzdeki 
dönemde de başarılı bir sınav 
vereceğinden şüphemiz yok. Ancak 
burada özellikle yatırım ortamının 
geliştirilmesine yönelik tedbirlerin 
uygulanması ile riskleri minimize 
edecek stratejilerin hızlı bir şekilde 
belirlenmesine her zamankinden daha 
fazla ihtiyaç duyacağız.

Son dönemde çalışma hayatındaki 
en önemli gelişmelerinden biri kuşkusuz 
“Asgari Ücret”in tespit edilmesiydi. 

Konfederasyonumuzun da içinde 
yer aldığı komisyondan tam bir 
uzlaşıyla olmasa bile çalışanlarımızı 

rahatlatacak, işverenlerimizi ise ağır 
bir yükün altına sokmayacak bir artışla 
2023 yılı için geçerli olacak asgari ücret 
8.506 TL,  çalışan başına asgari ücret 
işveren desteği de 2023 yılı ilk 6 ayı 
boyunca geçerli olacak şekilde 250 TL 
olarak belirlendi. 4 Ocak 2023 tarihinde 
Sayın Cumhurbaşkanı tarafından 
destek miktarı 400 TL’ye çıkarıldı. Bu 
konudaki özverili çalışmalarından ötürü 
Konfederasyonumuz Yönetim Kurulu 
Başkanı Sayın Özgür Burak Akkol ile 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız 
Sayın Prof. Dr. Vedat Bilgin’e teşekkür 
etmeden geçemeyeceğim.

Çalışma hayatımız açısından zor bir 
yılı geride bırakmaya hazırlandığımız 
günlerde iş dünyası için yeni bir 
gelişmenin haberi ise, yılın son 
günlerinde Cumhurbaşkanımız Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. 
Cumhurbaşkanımız 5,5 milyona yakın 
insanımızın yıllardır beklediği EYT 
(Emeklilikte Yaşa Takılanlar) ile ilgili 
yaş sınırı uygulamayarak 2 milyon 
250 bin kişinin emekliliğine imkân 
tanıyacak düzenleme yaptıklarını 
açıkladı. Öncelikle, kararın ülkemiz 
için hayırlı olmasını diliyorum. EYT 
konusunun sosyal güvenlik sistemimizin 
sürdürülebilirliği ve nitelikli işgücü 
planlaması konusunda sorunları da 
gündeme getirmesini bekliyoruz. 
Özellikle işyerlerinin karşı karşıya 
kalacağı işgücü kayıpları ve işten çıkış 
maliyetlerinin dikkate alınmasında fayda 
görüyoruz. Konu hakkında gündeme 
getirilen emeklilik hakkı elde edecek 
çalışanların işverenlere getireceği kıdem 
tazminatı yükünün hafifletilmesine 
yönelik kredi desteği ile istihdamın 
korunmasına yönelik sosyal güvenlik 
destek primindeki indirim işyerlerindeki 

sorunları bir nebze olsun azaltacak, 
ancak sorunların tamamını ortadan 
kaldırmayacak.

Diğer taraftan endüstriyel ilişkiler 
açısından önem taşıyan gelir vergisi 
tarifesi de 2022’nin son günlerinde 
açıklandı. 2023 yılında  gelir vergisi 
tarifesinin ilk dilimi 32 bin liradan 70 bin 
liraya, ikinci dilimi 70 bin liradan 150 
bin liraya, üçüncü dilimi 250 bin liradan 
550 bin liraya, dördüncü dilimi ise 880 
bin liradan 1,9 milyon liraya çıkartıldı. 
Çalışma hayatımızda istihdam ve ücret 
konuları neredeyse tüm gündemi 
meşgul ederken, şirketler için çevresel 
ve sosyal konuların da ön plana çıktığını 
görmekteyiz. 

Yeni dönemde sosyal etki hem 
çalışanlar hem de yatırımcılar için 
tercihlerinde belirleyici unsur olacak. 
Yeşil dönüşüm, enerji krizi ve ekonomik 
belirsizlik nedeniyle 2022’de ikinci plana 
atılmış olsa da gelecek için kaçınılmaz bir 
zorunluluk. Çalışma hayatında da yeni 
bir düzenlemeye gitmenin iş hayatının 
sürdürülebilirliği için bir zorunluluk 
olduğunu düşünüyorum.

Bu yoğun gündem devam ederken, 
senenin son günlerinde çalışma 
hayatımız ve biz işveren örgütleri 
açısından son derece önem arz eden çatı 
örgütümüz Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu (TİSK) 60. Yılını kutladı 
ve 28. Olağan Genel Kurul toplantısını 
gerçekleştirdi. Aynı zamanda Yönetim 
Kurulu üyesi olmaktan büyük gurur 
duyduğum Konfederasyonumuz Başkan 
ve Başkanvekillerini tebrik ediyor bu 
vesileyle çatı örgütümüz TİSK’in 60. 
Kuruluş Yılını bir kez daha kutluyorum.

2023’de hayallerinizin gerçekleşmesi 
dileğiyle…

Türk sanayisinin önümüzdeki dönemde de başarılı bir sınav 
vereceğinden şüphemiz yok. Ancak burada özellikle yatırım ortamının 
geliştirilmesine yönelik tedbirlerin uygulanması ile riskleri minimize 
edecek stratejilerin hızlı bir şekilde belirlenmesine her zamankinden 

daha fazla ihtiyaç duyacağız... 

Levent Kocagül

ZORLU DÖRT YILIN SONUNCUSU, 
ZORLUĞUN DA SONU OLUR MU?

BAŞYAZI

Ş
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KİPLAS 24. OLAĞAN GENEL KURUL 
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

Türkiye Kimya, Petrol, Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası’nın (KİPLAS) 24. Olağan 
Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Altunizade Mercure Otel’de gerçekleştirildi.

T ürkiye Kimya, Petrol, Lastik 
ve Plastik Sanayii İşverenleri 
Sendikası’nın (KİPLAS) 
24. Olağan Genel Kurul 

Toplantısı, üyeleri ve paydaşlarının 
katılımıyla 21 Eylül 2022 Çarşamba günü 
İstanbul Altunizade Mercure Otel’de 
gerçekleştirildi. KİPLAS üyeleri, sendika 
temsilcileri ve sektör temsilcilerinin 
katıldığı toplantıya Ağaç ve Kağıt Sanayii 
İşverenleri Sendikası Yönetim Kurulu 
Başkanı ve TİSK Yönetim Kurulu Üyesi 

Solmaz Coşkun, TİSK Mikrocerrahi 
Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı F. Fethi 
Hinginar, Petrol-İş Sendikası Başkanı 
Süleyman Akyüz, Lastik-İş Sendikası 
Başkanı Alaaddin Sarı, Mahalli İdareler 
Kamu İşveren Sendikası (MİKSEN) Genel 
Sekreteri ve TİSK Yönetim Kurulu Üyesi 
Av. Zekeriya Sancı, Petrol-İş Sendikası 
Genel Sekreteri Salih Akduman ile Lastik-
İş Sendikası Genel Sekreteri İhsan Malkoç 
ve Toplu Sözleşme Dairesi Başkanı Ziya 
Ünal katıldı.

"Hammadde ve ara 
mamulde dışa bağımlılığın 
azaltılması, üretim 
portföyünde katma 
değeri yüksek özellikli 
kimyasallara ağırlık 
verilmesi, kümelenme 
modelleri ve yatırımlar için 
çekim merkezi yaratılması 
gerekiyor."

KİPLAS 24. Olağan Genel Kurul 
Toplantısı’nın açılışının ardından 
konuşma yapan Yönetim Kurulu Başkanı 
Levent Kocagül, KİPLAS’ın dönem 
faaliyetleri, gelecek vizyonu, kimya 
sektörü ve ülkenin ekonomik gündemine 
ilişkin bir sunum yaptı. Konuşmasına 
KİPLAS’ta 1977-2016 yılları arasında 
Başkanlık görevini ifade eden ve aynı 
zamanda TİSK Onursal Başkanı Refik 
Baydur ile geçmiş dönemde hayatını 
kaybeden Teknik İşler ve Eğitim Birimi 
Baş Müşaviri Erol Çileli’yi anarak başlayan 
Kocagül, küresel ölçekteki gelişmeler ile 
kimya sektörü ve ülke ekonomisine ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu.

“KATMA DEĞERLİ KİMYASAL ÜRETİMİ 
TEŞVİK EDİLMELİ”
2020 yılında COVID-19 salgınının, dünya 
ekonomisinde yüzde 3,3’lük bir küçülmeye 
yol açtığına değinen Levent Kocagül, 
2020 sonrasında dünya ekonomisinde 
toparlanın başladığını ancak 2022 yılında 
gözlenen yeni gelişmeler söz konusu 
toparlanmayı yavaşlattığına dikkat 
çekerek Rusya ve Ukrayna arasında 
başlayan savaşın fiyat, tedarik zinciri 
ve ticaret kanalları aracılığıyla enerji ve 
gıda sektörleri başta olmak üzere küresel 
ekonomiyi olumsuz etkilediğini ve bu 
doğrultuda OECD’nin büyüme tahminlerini 
ortalama yüzde 3 azalttığını söyledi.

COVID-19 salgınına rağmen iktisadi 
faaliyette son dönemde oldukça 
yüksek bir performans gözlemlendiğini 
vurgulayan Kocagül, Türkiye 
ekonomisinin, 2021 yılı genelinde yüzde 
11,4 oranında büyüdüğünü, mevsim 
etkilerinden arındırılmış GSMH büyüme 
oranının ise 2022 yılının ilk çeyreğinde 
yüzde 2,1 olarak gerçekleştiğini belirtti. 
Kocagül, Türkiye’nin en çok ihracat 
gerçekleştiren ilk üç sektöründen birisi 
olan kimyanın, 2022 yılı Ağustos ayı 
itibariyle 22,6 milyar dolar ihracat ile 
ilk sıraya yerleştiğini belirterek 2022 yılı 
için ihracat hedefi 28 milyar dolar, 2030 
yılı ihracat hedefinin ise 50 milyar dolar 
olduğunu ifade etti. Kimya sektöründe 
kullanılan hammaddenin yüzde 70’inin 
ithal edilmekte olduğunu dile getiren 
Kocagül, bu bağımlılığın azaltılması 
noktasında hammaddelerin ve ara mallar 
ile katma değerli kimyasalların ülkemizde 
üretimini özendirecek tedbirlere ihtiyaç 
duyulduğunu belirtti. 

Kimya sektörünün orta vadede 
gelişebilmesi için dört temel başlığın öne 
çıktığını belirten Kocagül, hammadde 
ve ara mamulde dışa bağımlılığın 
azaltılması, üretim portföyünde katma 
değeri yüksek özellikli kimyasallara 
ağırlık verilmesi, kümelenme modelleri 
ve yatırımlar için çekim merkezi 
yaratılması ve nitelikli kimya eğitiminin 
yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi. 
Kocagül, son dönemde yaygın olarak 
kullanılan ikiz dönüşüme bir üçüncü 
unsurun eklenmesi gerektiğinin 
altını çizerek, çalışma ilişkilerinde 
dönüşüm yoluyla dijital dönüşüm 
ve yeşil dönüşümle birlikte çalışma 
hayatının yeni dönem ile uyumlu hale 
getirilmesinin mümkün olacağını ifade 
etti.
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3M İNOVASYON ÜRÜNLERİ 
KİPLAS ÜYESİ OLDU

KİPLAS SEÇ ÇALIŞMA GRUBU 
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

KİPLAS’IN HER BEŞ ÜYESİNDEN BİRİ İSO İLK 500’DE YER ALIYOR

3M İnovasyon Ürünleri San. 
ve Tic. Ltd. Şti., KİPLAS üyesi 
oldu. Küresel ölçekte; kişisel 
koruyucu ekipman, bant, 
tutkal, aşındırıcı, laminant, 
pasif yangın koruma, diş ve 
ortodontik ürün, elektronik 
devre ve yazılım, tıbbi ürün, 
araç bakım ürünleri, optik 
filmler dâhil olmak üzere 60 
binden fazla ürün üreten 3M İnovasyon Ürünleri, KİPLAS 
üyeleri arasına katıldı. 3M’in de aramıza katılmasıyla daha 
geniş ve daha güçlü bir aile olduk. 3M’e işbirliğimizin uzun 
yıllar devam etmesini diliyoruz.

3M HAKKINDA
3M küresel ölçekte beş ana iş grubundan oluşmaktadır. Bu 
gruplar; Tüketici Ürün Grubu, Elektronik ve Enerji Grubu, Sağlık 
Bakım Ürünleri Grubu, Endüstri Ürünleri Grubu ve Güvenlik 
ve Grafik Çözümleri Grubu’dur. Şirket, bu grupların altında 26 
adet aktif satış ve pazarlama bölümüne sahiptir. 3M, bantlar, 
tutkallar, aşındırıcılar, laminatlar, pasif yangın koruma, kişisel 
koruyucu ekipman, diş ve ortodontik ürünler, elektronik devre 
ve yazılımlar, tıbbi ürünler, araç bakım ürünleri ve optik filmler 
dahil olmak üzere 60 binden fazla ürün üretmektedir.

KİPLAS tarafından, üye işyerlerinin İSG konusundaki sorunlarının 
çözümlerine katkı sunmak üzere oluşturulan KİPLAS Çalışma 
Grubu toplantısının ikincisi, SEÇ profesyonellerinin katılımıyla 
17 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirildi. Toplantıda KİPLAS İş 
Güvenliği Uzmanı Özlem Demir, 2023 yılında yapılacak KİPLAS İSG 
İyi Uygulama Ödülleri Programı hakkında bilgi aktardı. Ardından 
İSG ve Çevre Mevzuatı uygulamalarında yaşanan sorunlar ele 
alındı. Rehber/Eğitim hazırlama çalışmalarına ilişkin talep ve 
önerilerin de değerlendirildiği toplantıda, çalışma grubu üyelerinin 
kendi işyerlerinde gerçekleştirilen iyi uygulama faaliyetlerinden 
örnekler sunuldu. Sonraki toplantılarda ele alınması düşünülen 
sorun ve konulara ilişkin görüş ve önerilerin paylaşılmasının 
ardından toplantı sona erdi.

KURULUŞ LİSTEDEKİ YERİ

1. TÜPRAŞ -Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (1)

2. Star Rafineri A.Ş. (3)

3. Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (15)

4. Aygaz A.Ş. (33)

5. Toros Tarım San. ve Tic. A.Ş. (56)

6. Petlas Lastik San. ve Tic. A.Ş. (73)

7. Ravago Petrokimya Üretim A.Ş. (76)

8. Goodyear Lastikleri T.A.Ş. (119)

9. Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş. (126)

10. Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (137)

11. Mutlu Akü ve Malzemeleri Sanayii A.Ş. (192)

12. DYO Boya Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş. (219)

13. Sumitomo Rubber AKO Lastik San. ve Tic. A.Ş. (240)

14. Jotun Boya San. ve Tic. A.Ş. (241)

15. Akdeniz Chemson Kimya San. ve Tic. A.Ş. (259)

16. BASF Türk Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti. (283)

17. Polisan Kansai Boya San. ve Tic. A.Ş. (382)

18. Koruma Klor Alkali San. ve Tic. A.Ş. (424)

İ stanbul Sanayi Odası (İSO), 
sanayinin devlerini açıkladı. 
Araştırma sonuçlarına göre, ilk 500 
arasında 18 KİPLAS üyesi kuruluş yer 

aldı. Bu rakam KİPLAS üyelerinin yüzde 
22’sinin İSO 500 listesinde yer aldığını 
ortaya koyuyor. Ayrıca KİPLAS’ın her beş 
üyesinden biri söz konusu listede kendine 
yer bulunuyor. Türkiye’nin 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu 2021 Araştırması’na 
göre, KİPLAS üyesi Türkiye Petrol 
Rafinerileri A.Ş. (TÜPRAŞ), üretimden 
satışlarda 136,8 milyar lirayla en büyük 
sanayi kuruluşu olma unvanını korudu. 
Bu yılki listede üçüncü basamağa 55,2 
milyar liralık üretimden satışla “Star 
Rafineri” yükseldi.

ÜRETİMDEN SATIŞLARDA YÜZDE 73,8 ARTIŞ
Araştırmaya göre, Türkiye’nin 500 
Büyük Sanayi Kuruluşunun üretimden 
satışları 2020’deki 1,2 trilyon lira olan 
seviyesinden, yüzde 73,8’lik artışla 2021 
yılında 2 trilyon lirayı geçti. Geçmiş 
dönemlerle kıyaslandığında, İSO 500’ün 
üretimden satışlarında bundan daha 
yüksek oranlı artışların son olarak 1992-
1997 dönemindeki yüksek enflasyon 
ortamında gerçekleştiği görüldü. Söz 
konusu dönemde İSO 500’ün üretimden 
satışlarının yıllık artış oranları o yıllarda 
da yüzde 78 ile yüzde 112 aralığında 
seyretmişti. İSO 500’ün ihracatı da 
yüzde 33,9’luk artışla 85,8 milyar dolara 
ulaştı. İSO 500’ün ihracat artışı, Türkiye 
genelinin 1,1 puan üzerinde gerçekleşti. 
Böylece hem Türkiye hem de İSO 500 
ihracatı tarihsel rekor kırdı.

İSTİHDAM YÜZDE 5.6 ARTTI
İSO 500’de AR-GE harcaması yapan 
kuruluş sayısı 2021’de 265 olurken, AR-
GE harcamaları anket verileri ile yaklaşık 
9 milyar TL düzeyinde gerçekleşti. Bu 
durum 2020’ye göre yaklaşık yüzde 44’lük 
artışa işaret etti. İSO 500’ün istihdamı 
da 2021 yılında yüzde 5,6 artarak 757 
bin 24 kişiye yükseldi. Aynı yılda ödenen 
maaş ve ücretler ise yüzde 33.4 artarak 
yüzde 73.4 milyar liradan 104.4 milyar 
liraya çıktı. Kurulduğu günden bu yana 
güçlenerek büyüyen ve 61 yılı geride 

bırakan KİPLAS, kimya sektöründe 
faaliyet gösteren 82 üyeye hizmet veriyor.

KİPLAS’ın kimya sektöründe faaliyet 
gösteren İSO Türkiye’nin 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu 2021 listesine giren 
üyeleri şöyle:

LEVENT KOCAGÜL YENİDEN KİPLAS BAŞKANLIĞINA SEÇİLDİ

Türkiye Kimya Petrol Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası’nın (KİPLAS) genel 
kurulunda, mevcut Başkan Levent Kocagül güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi.

KİPLAS’ın 21 Eylül 2022 tarihinde yapılan 24. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 
ardından 12 Ekim’de yapılan ilk Yönetim Kurulu Toplantısı’nda KİPLAS Yönetim Kurulu 
Başkanlığı’na SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi İnsan Kaynakları Başkan 
Yardımcısı Levent Kocagül yeniden seçildi. Ayrıca IOE Onursal Başkanı ve Santa Farma 
Yönetim Kurulu Başkanı Erol Kiresepi ile GEBKİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Koruma Klor Alkali Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, 
Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri olarak seçilirken İ. Selçuk Aksoy Muhasip Üye oldu.

KİPLAS’ın 21 Eylül 2022 Çarşamba günü yapılan 24. Genel Kurul Toplantısı sonucu 
seçilen yeni yönetim ekibi şu isimlerden oluşuyor; 

Yönetim Kurulu: Levent Kocagül, Erol Kiresepi, Vefa İbrahim Aracı, Mehmet Mutlu 
Uysal, İ. Selçuk Aksoy, Barış Pakiş, Recep Şükrü Ergün, Mehmet Yılmaz, Ahmet Aksoy

Denetleme Kurulu: Turhan Gül, Hasan Şerefhan, Mustafa Göker

Disiplin Kurulu: M. Feridun Uzunyol, Sibel Uğur, Fahrettin Kazak



12 13

KİPLAS ÜYELERİ İHRACAT 
ŞAMPİYONLARI ARASINDA

KİPLAS ÜYELERİ TÜRKİYE’NİN EN ÇOK AR-GE 
HARCAMASI YAPAN ŞİRKETLERİ ARASINDA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan ‘’Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı 2021’’ 
araştırmasının sonuçlarına göre, ilk 1000 ihracatçı arasında 13 KİPLAS üyesi kuruluş yer aldı.

AR-GE 500, Türkiye’nin En Çok AR-GE Harcaması Yapan Şirketleri” araştırmasının 2021 
sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre, KİPLAS üyesi altı kuruluş, AR-GE İlk 250 listesinde yer 
alırken beş kuruluş da AR-GE İkinci 250’de yer aldı.

BİZDEN HABERLER

KURULUŞ 2021 GENEL SIRALAMASI 2021 SEKTÖREL SIRALAMASI

1. TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. (3) (1)

2. HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR İSTİHSAL ENDÜSTRİSİ A.Ş. (9) (1)

3. PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ (22) (3)

4. PETLAS LASTİK SAN. TİC. A.Ş. (70) (10)

5. GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. (87) (15)

6. RAVAGO PETROKİMYA SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş. (90) (9)

7. STAR RAFİNERİ ANONİM ŞİRKETİ (155) (12)

8. TOROS TARIM SAN. VE TIC. A.Ş. (170) (15)

9. JOTUN BOYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (333) (50)

10. AYGAZ A.Ş. (414) (57)

11. BASF TÜRK KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. (505) (47)

12. TRISTONE FLOWTECH İSTANBUL OTOMOTİV SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (824) (94)

13. POLİN DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ _ (1)

KİPLAS’ın “Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı 2021” listesine giren üyeleri ise şöyle:

TIM KUNYE+icindekiler.indd   1

13/05/22   19:43

T ürkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından 
hazırlanan ‘’Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı 2021’’ 
araştırmasının sonuçları açıklandı. Araştırmaya 
göre, ilk 1000 ihracatçı arasında 13 KİPLAS üyesi 

kuruluş bulunuyor. Türkiye Petrol Rafineleri A.Ş. (Tüpraş) 
‘’Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Sektörü İhracat Şampiyonu’’ 
olurken HABAŞ Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş., 
‘’Çelik Sektörü İhracat Şampiyonu’’ ve Polin Dış Ticaret A.Ş. ise 
‘’Diğer Sanayi Ürünleri Sektörü İhracat Şampiyonu’’ olmaya 
hak kazandı. Araştırmaya göre, 2021’deki toplam ihracat bir 
önceki yıla göre yüzde 32,8 artış kaydederek 225 milyar 220 
milyon dolar oldu. İlk 1000’de yer alan şirketlerin 2021’deki 
toplam ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 33,2 artarak 
123,3 milyar dolara ulaştı. Bu şirketlerin toplam ihracattan 
aldıkları pay yüzde 54,7, 1 milyar dolar ve üzeri ihracat 
yapan firma sayısı da 15 oldu. Araştırmaya göre, 2021’de ilk 
1000’de 827 firma yer alırken, bu yıl 173 firma ilk kez 1000’in 
arasına girmeyi başardı. Yerli firmalar ilk 100’in yüzde 80’ini 
oluşturdu. Bu firmalar, ilk 1000’in toplam ihracatının yüzde 
63’ünü gerçekleştirdi. İlk 1000’in yüzde 66,5’i üretici-ihracatçı 
firmalardan oluştu. İlk 1000 firmanın yüzde 57,7’si Marmara 
Bölgesi’nde olurken, listede 52 ilden firmalar yer aldı.

Turkishtime tarafından hazırlanan “AR-GE 500, Türkiye’nin 
En Çok AR-GE Harcaması Yapan Şirketleri” araştırmasının 

2021 sonuçlarına göre, KİPLAS üyesi altı kuruluş AR-GE İlk 250 
listesinde yer alırken beş kuruluş da AR-GE İkinci 250’de yer aldı.

SIRA KURULUŞ
ALINAN 
MARKA 
SAYISI

1. Santa Farma İlaç Sanayi A.Ş. 101
19. Dyo Boya Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş. 17
20. Petlas Lastik San. ve Tic. A.Ş. 16
27. Polisan Kansai Boya San. ve Tic. A.Ş. 10
42. Gübre Fabrikaları T. A.Ş. 7
35. Santa Farma İlaç Sanayi A.Ş. 9

AR-GE MERKEZİNDE ALINAN MARKA SAYISINA 
GÖRE İLK 50’DE YER ALAN KİPLAS ÜYELERİ

EN ÇOK AR-GE HARCAMASI YAPAN İLK 250 FİRMA 
ARASINDA YER ALAN KİPLAS ÜYELERİ VE SIRALAMALARI

KURULUŞ SIRALAMASI

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (Tüpraş) 56.

Petlas Lastik San. ve Tic. A.Ş. 59.

Dyo Boya Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş. 63.

Santa Farma İlaç Sanayi A.Ş. 75.

Polisan Kansai Boya San. ve Tic. A.Ş. 183.

Ravago Petrokimya Üretim A.Ş. 
(RAVAGO PETROKİMYA SATIŞ VE PAZARLAMA A.Ş.) 191.

EN ÇOK AR-GE HARCAMASI YAPAN İKİNCİ 250 FİRMA 
ARASINDA YER ALAN KİPLAS ÜYELERİ VE SIRALAMALARI

KURULUŞ SIRALAMASI

Toyo Matbaa Mürekkepleri San. ve Tic. A.Ş. 266.

Polin Su Parkları ve Havuz Sistemleri A.Ş. 275.

Toros Tarım San. ve Tic. A.Ş. 281.

Aygaz A.Ş. 296.

Gübre Fabrikaları T. A.Ş. 353.

AR-GE MERKEZİNDE YÜRÜTÜLEN PROJE SAYISINA GÖRE 
İLK 100’DE YER ALAN KİPLAS ÜYELERİ 

SIRA KURULUŞ YÜRÜTÜLEN 
PROJE

3. Petlas Lastik San. ve Tic. A.Ş. 366
6. Dyo Boya Fabrikaları San. ve Tic. A.Ş. 153
21. Santa Farma İlaç Sanayi A.Ş. 78
78. Polisan Kansai Boya San. ve Tic. A.Ş. 35

94.
Ravago Petrokimya Üretim A.Ş. 
(RAVAGO PETROKİMYA SATIŞ VE 
PAZARLAMA A.Ş.)

30

AR-GE MERKEZİNDE ÇALIŞAN TOPLAM 
PERSONEL SAYISINA GÖRE İLK 100’DE YER 
ALAN KİPLAS ÜYELERİ

SIRA KURULUŞ
PERSONEL 

SAYISI
47. Petlas Lastik San. ve Tic. A.Ş. 127

64.
Dyo Boya Fabrikaları 
San. ve Tic. A.Ş. 87

AR-GE MERKEZİNDE ÇALIŞAN YÜKSEK LİSANS VE 
DOKTORA PERSONEL SAYISINA GÖRE İLK 50’DE 
YER ALAN KİPLAS ÜYELERİ

SIRA KURULUŞ
YL-PHD 

İSTİHDAM
43. Santa Farma İlaç Sanayi A.Ş. 25

49.
Dyo Boya Fabrikaları  
San. ve Tic. A.Ş. 23

AR-GE MERKEZİNDE ALINAN TASARIM 
TESCİL SAYISINA GÖRE İLK 50’DE YER ALAN 
KİPLAS ÜYELERİ

SIRA KURULUŞ
TASARIM 

TESCİL 
SAYISI

29. Petlas Lastik San. ve Tic. A.Ş. 13
40. Polin Su Parkları ve Havuz 

Sistemleri A.Ş. 5
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BİZDEN HABERLER

KOCAGÜL, 3. PROSES EMNİYETİ 
SEMPOZYUMU’NDA KONUŞTU

KSO 3. Proses Emniyeti Sempozyumu ve Sergisi, 10-11 Mayıs günlerinde Gebze Bilişim Vadisi’nde 
gerçekleştirildi. Sempozyumda konuşan KİPLAS Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kocagül, 
proses emniyetinin kimya sektöründeki önemine vurgu yaptı.

K ocaeli Sanayi Odası (KSO) 
koordinatörlüğü ve Chem 
Media/Artkim Group 
organizasyonu ile gerçekleşen 

KSO 3. Proses Emniyeti Sempozyumu ve 
Sergisi, 10-11 Mayıs günlerinde Gebze 
Bilişim Vadisi’nde gerçekleştirildi. 

Sempozyumun ilk gününe özel 
konuşmacı olarak katılan KİPLAS Yönetim 
Kurulu Başkanı, TİSK Yönetim ve İcra 
Kurulu Üyesi Levent Kocagül, ‘’Çalışma 
Hayatında Proses Emniyeti ve İnsan 
Faktörü’’ başlıklı bir konuşma yaptı. 

Sempozyum, KİPLAS Disiplin Kurulu 
Üyesi, DYO Boya Fabrikaları İnşaat 
Boyaları Teknik Fabrika Direktörü ve 
Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı 
Hasan Şerefhan, Bilişim Vadisi Genel 
Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, 
Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar 

Çakmak’ın açılış konuşmaları ile başladı. 
Levent Kocagül konuşmasında, 

TİSK ile TİSK Mikrocerrahi Vakfı’nın 
İSG konusuna verdiği öneme vurgu 
yaparak işveren çatı kuruluşu olarak İSG 
kültürünü işletmelere benimsetmeyi, 
çalışanlarda farkındalığı artırmayı öncelik 
olarak kabul ettiklerini dile getirdi. 
Kocagül, TİSK ve TİSK Mikrocerrahi 
Vakfı’nın, işletmelerin daha güvenli 
üretim yapmalarına yönelik pek çok 
faaliyet yürüttüğünü belirterek İSG 
Teknolojilerini Yaygınlaştırma Projesi, 
NEBOSH ve IOSH Eğitimleri, TİSK 
Akademi Online Gelişim Platformu ile İSG 
Forum Tiyatro hakkında bilgi aktardı. 

KİPLAS’ın İSG alanındaki 
faaliyetlerine de değinen Kocagül, 3. 
Göz İSG Denetim Hizmetleri ve üye 
işyerlerinin talebi doğrultusunda iş 
süreçlerine uygun düzenlenen eğitimler 
vasıtasıyla proses tehlikeleri ve önlemleri 
hakkında farkındalığın ve güvenlik 
kültürünün artırılmasının amaçlandığını 
söyledi. 

Proses emniyetinin kimya 
sektöründeki öneminden bahseden 
Kocagül, neredeyse tamamını tehlikeli 
ve çok tehlikeli işyerlerinin oluşturduğu 
kimya sektörünün güvenlik konuları 
arasında proses emniyetinin ilk sıralarda 
yer aldığını belirtti. Günümüzde kimya 
tesisi yatırımlarının artış göstermesi 
sebebiyle insan faktörlü iş kazası 
sayılarının da buna paralel olarak artış 
gösterdiğinin altını çizen Kocagül, kimya 
endüstrisindeki kaza kök sebepleri 
incelendiğinde yüzde 65’inin insana bağlı 
kazalar olduğunun altını çizdi. Kocagül’e 
konuşmasının sonunda, Kocaeli Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan 
Zeytinoğlu tarafından plaket takdim 
edildi.

PETROL-İŞ’TEN KİPLAS’A NEZAKET ZİYARETİ

PETROL-İŞ Sendikası Başkanı Süleyman Akyüz, sendika merkez yöneticileri ve Aliağa şube 
yöneticilerinden oluşan heyet KİPLAS’a nezaket ziyaretinde bulundu.

PETROL-İŞ Başkanı Süleyman Akyüz, 21 Eylül’de 
yapılan KİPLAS Genel Kurulunda yeniden 
Başkanlığa seçilen Levent Kocagül’ü tebrik ederek 
başarı dileklerinde bulundu. Ziyarette, KİPLAS’tan 
Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kocagül ile 
Genel Sekreter Av. Ulaş Yıldız ve Yönetim Kurulu 
Danışmanı Av. Saadet Ceylan bulunurken, PETROL-
İŞ heyetinde Başkan Süleyman Akyüz’ün yanı 
sıra, Genel Sekreter Salih Akduman, Genel Mali 
Sekreter Erhan Yakışan, Genel Örgütlenme ve 
Eğitim Sekreteri Niyazi Recepkethüda, Aliağa Şube 
Başkanı Hasan Toptan ile Şube Başkan Yardımcıları 
Gökhan Karataş ve Coşkun Tiktaş yer aldı. Akyüz 
ile Kocagül ziyarette çalışma hayatına ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu. KİPLAS Başkanı 
Levent Kocagül ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek, oldukça köklü geçmişe sahip bu 
iki kurum arasındaki ilişkilerin daima dostluk ve 
güven çerçevesinde yürüdüğü ifade etti. Kocagül, 
sektörde çalışma barışının güvencesi olan PETROL-
İŞ ve KİPLAS arasındaki işbirliğinin, geçmişte 
olduğu gibi gelecekte de her alanda artarak devam 
edeceğine hiç şüphe olmadığını kaydetti. 
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BİZDEN HABERLER

EROL KİRESEPİ, DÖRDÜNCÜSÜ 
DÜZENLENEN ORTAK PAYLAŞIM 
FORUMU’NA KATILDI

KİPLAS Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE) Onursal Başkanı 
Erol Kiresepi, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve TİSK Mikrocerrahi Vakfı 
tarafından “Çalışma Hayatında Sürdürülebilirlik” ana temasıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen 
Ortak Paylaşım Forumu’nda konuştu.

B u yıl dördüncüsü düzenlenen 
Ortak Paylaşım Forumu’nun 
Uluslararası Örgütler Oturumu 
bölümünde konuşan IOE Onursal 

Başkanı Erol Kiresepi, ikiz dönüşüm olarak 
adlandırılan dijitalleşme ve yeşil dönüşüm 
süreçlerinin son yıllarda toplumları ve 
işletmeleri derinden etkilediğine dikkat 
çekerek ikiz dönüşümle birlikte işgücünün 
sürdürülebilirliğinin acilen değerlendirilmesi 
gereken bir konu olduğunu söyledi. 
Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı 
(IRENA) ve ILO’nun tahminlerine göre 
yenilenebilir enerji sektörünün 2030’a kadar 
25 milyon, 2050 yılına kadar da 43 milyon 
kişiyi istihdam edebilecek kapasiteye sahip 
olduğunu ifade eden Kiresepi, yaşanan 
dönüşümlere uyum sağlanabilmesi 
ve ortaya çıkan potansiyelin doğru 
şekilde kullanılabilmesi için işgücünün 
yeni becerilerle donatılması gerektiğini 
kaydetti. Bugün OPF kapsamında bir araya 
gelen çalışma hayatının paydaşlarının, 
bu dönüşüme daha fazla sessiz kalması 
beklenemeyeceğine vurgu yapan Kiresepi, 
dönüşümde küçük ve orta ölçekli işletmeler 
başta olmak üzere tüm işletmeler için uyum 
tedbirleri ve teşvik modellerine ihtiyaç 
duyulduğunun altını çizdi.

ÇALIŞANLARIN YÜZDE 42’Sİ YENİ 
BECERİ KAZANDIRMA FIRSATLARINDAN 
YARARLANABİLİYOR
Çalışanlara beceri kazandırılması 
konusunda kilit paydaşları bir araya getiren 
öncü bir girişim olan Küresel İşbaşında 
Eğitim Ağı (GAN)’ın bu dönemde özellikle 
yeşil becerilere odaklanarak şirketleri 
desteklediğinden bahseden Erol Kiresepi, 

2013 yılında kurulan GAN Türkiye’nin de, 
kolektif eylem ve işbirliği platformu olarak 
büyük bir potansiyeli olduğunu söyledi. 
Kiresepi konuşmasında yaşanan köklü 
dönüşüme daha güçlü şekilde katılımına 
ihtiyaç duyulan bu süreçte çalışanların 
yalnızca yüzde 42 gibi beklentileri 
karşılamaktan uzak bir oranda yeni beceri 
kazandırma fırsatlarından yararlanabildiğini 
ifade etti. Uluslararası düzeyde işgücünün 
sürdürülebilirliğini destekleyen bazı büyük 
girişimlere de değinen Kiresepi, BM Genel 
Sekreteri Guterres’in “Çalışma Hayatı ve 
Sosyal Korumada Küresel Hızlandırıcı”yı 
başlattığını, ayrıca ILO Genel Direktörlüğü 
görevine başlayan Gilbert Houngbo’nun da 
Küresel Sosyal Adalet Koalisyonu kurmayı 
hedeflediğini kaydederek Türk ve dünya 
işverenleri olarak bu girişimlerde aktif olarak 
yer almaya kararlı olduklarını ifade etti. 

2022'NİN İKİNCİ YARISINDA 14 
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ BAĞITLANDI

KİPLAS, toplu sözleşme süreçleri sonucunda 14 toplu iş sözleşmesi bağıtlanırken, beş 
TİS görüşmesi başladı. 2023 yılında, KİPLAS tarafından 16 Toplu İş Sözleşmesi sürecinin 
yürütülmesi planlanıyor.

K İPLAS, 2022’nin ikinci yarısında 
14 Toplu İş Sözleşmesi (TİS) 
bağıtladı. KİPLAS Genel 
Sekreteri Av. Z. Ulaş Yıldız, 

Yönetim Kurulu Danışmanı Av. Saadet 
Ceylan, Av. Cem Beşerler, Av. Ozan 
Aydın ile Çalışma Ekonomisi ve Endüstri 
İlişkileri Uzmanı Onur Gözütok’tan 
oluşan bir ekiple yürütülen toplu 
sözleşme süreçleri sonucunda; 14 toplu 
iş sözleşmesi bağıtlanırken, beş TİS 
görüşmesi başladı. Procter&Gamble 
Tüketim Malları A.Ş. Şubat’ta, Polin Su 
Parkları ve Havuz sistemleri A.Ş Nisan’da, 
Seoil Plastik Ürünleri Sanayi Tic. Ltd. Şti., 
Vibracoustic Çerkezköy Otomotiv San. 

ve Tic. A.Ş. sözleşmeleri Nisan ayında, 
Tristone Flowtech İstanbul Otomotiv 
San. ve Tic. Ltd. Şti. Mayıs’ta, Basf Türk 
Kimya 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., Mutlu 
Plastik ve Ambalaj San. A.Ş. Haziran’da, 
TransAtlantic Petroleum Ham Petrol ve 
Doğalgaz Arama ve Üretim A.Ş ve N.V. 
TURKSE PERENCO sözleşmesi Ağustos’ta, 
3M İnovasyon Ürünleri San. ve Tic Ltd. 
Şti. Kasım’da, Elba Bant San. ve Tic. A.Ş. 
sözleşmesi ise Aralık’ta bağıtlandı. 2023 
yılında KİPLAS tarafından 16 Toplu İş 
Sözleşmesi süreci yürütülecek.
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“YERLİ VE KATMA DEĞERLİ 
ÜRETİME AĞIRLIK VERMELİYİZ”

“Pandemiden dolayı ertelenmiş taleplerin satışlara yansıması 
ile birlikte artan üretim ve yüksek birim fiyatlarından yapılan 
satışlar, ihracatın artmasında etkili oldu. Bu yıl ilk 11 aylık 
ihracatımız yüzde 34 artarak 30,7 milyar dolara ulaştı. Bu 
dönemde en çok ihracat yapan birinci sektör olduk.”

G üven tazeleyerek ikinci kez İKMİB 
(İstanbul Kimyevi Maddeler ve 
Mamulleri İhracatçıları Birliği) 
başkanlığına seçilen Adil Pelister, 

kimya sektörünün 11 aylık dönemde en 
çok ihracat yapan birinci sektör olmayı 
başardığını, yeni dönemde ise hedeflerinin 
sektörü kalıcı olarak birinciliğe taşımak 
olduğunu söylüyor. Adil Pelister ile 
sektördeki yeni dijital yatırımlardan sektör 
ihracatçılarının finansman sorununa 
kadar konuştuğumuz keyifli bir röportaj 
gerçekleştirdik. 

Öncelikle başkanlığınızı kutlamak 
isteriz. İKMİB’in başkan koltuğuna güven 
tazeleyerek ikinci kez oturdunuz. Bu 
güveni hissetmek nasıl bir duygu, nasıl 
hissediyorsunuz?
Öncelikle belirtmeliyim ki biz bir ekibiz. 
İKMİB Yönetim Kurulu olarak bu görevi 
layıkıyla yerine getirmek için birlikte 
çalışıyoruz. Bu başarı hepimizin. Bizi bu 
göreve ikinci kez layık gören ve seçen tüm 
üyelerimize gönülden teşekkür ediyorum. 
Her zaman söylediğimiz gibi biz birlikte 
çok daha güçlüyüz. Bu doğrultuda kimya 
sektörümüzü daha ileriye götürmek ve bir 
üst lige çıkarmak için Yönetim Kurulumuz 
başta olmak üzere, tüm üyelerimiz, 
STK’larımız, derneklerimiz, paydaşlarımız, 
üniversite ve akademisyenlerimiz ile 
ortak akılla hareket ediyoruz. Bu özverili 
çalışma sonucunda, 11 aylık dönemde 
kimya sektörümüzü en çok ihracat yapan 
birinci sektör yapmayı başardık. Bu 
başarıdan gurur duyuyoruz. Yeni dönemde 
de hedefimiz, sektörümüzü kalıcı olarak 
birinciliğe taşımak ve dünyadan aldığımız 

payı yükseltmek olacak.

İstanbul’un lokomotifliğinde, Türk 
kimya sektörü ihracatta liderliği elden 
bırakmıyor. Sektörün kaydettiği ilerleme 
hakkında neler söylersiniz? 
Özellikle pandemi dönemi, 27 sektöre 
hammadde ve yarı mamul veren kimya 
sektörünün ne denli önemli olduğunu 
bir kez daha gösterdi. 2021 yılında 
pandemiden dolayı ertelenmiş taleplerin 
satışlara yansıması ile birlikte artan üretim 
ve yüksek birim fiyatlarından yapılan 
satışlar, ihracatın artmasında etkili oldu. 
Kilogram başı birim fiyatlarımız 2020 yılında 
0,75 dolar iken 2021 yılında 0,94’e yükseldi. 
Bu yıl ilk 11 aylık dönemde ise kilogram başı 
ihracat birim fiyatımız 1,17 dolara yükseldi. 
İlk 11 aylık ihracatımız yüzde 34 artarak 
30,7 milyar dolara ulaştı.. Bu dönemde 
en çok ihracat yapan birinci sektör olduk. 
Sektörümüz hammadde bakımından yüzde 
70 ithalata bağımlı durumda. Bu nedenle 
yerli üretim ve katma değerli üretim büyük 
önem taşıyor. T.C. Merkez Bankası İmalat 
Sanayi Kapasite Kullanım Oranı verilerine 
göre, sektörümüz 2021 yılında ortalama 
yüzde 74,79 kapasite kullanımı ile üretim ve 
ihracatına devam etti. Bu yılın ilk 11 aylık 
döneminde, kimya sektörünün ortalama 
kapasite kullanım oranı yüzde 76,58'e 
yükseldi. 

Sektör içinde ihracatçılar en çok 
finansmana ulaşım konusunda problem 
yaşıyor. Bu sorunun çözümüne ilişkin ne 
gibi çalışmalar yapılıyor? 
Biz sektör olarak her fırsatta TİM nezdinde 
ilgili Bakanlıklarımıza, çeşitli özel sektör ve 

11 aylık dönemde kimya 
sektörümüzü en çok 
ihracat yapan birinci 
sektör yapmayı başardık.

İKMİB YÖNETİM 
KURULU BAŞKANI 

ADİL PELİSTER
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kamu bankaları yöneticilerine, Bankalar 
Birliği’ne sıkıntılarımızı ve beklentilerimizi 
dile getiriyoruz. Özellikle KOBİ’lere yönelik 
açıklanacak destek paketleri, firmaların 
finansal açıdan rahatlaması adına büyük 
önem taşıyor. İşletme sermayelerine 
destek olacak kredilere fatura karşılığı 
olacaklar için hem oransal hem de hızlı 
cevap vermeliler diye düşünüyoruz. 
Kredilerin tüketime dönük olanlardan 
ayrışması gerektiğine inanıyoruz. Gerçek 
ihtiyaç sahiplerine fatura karşılığı destek 
sağlanması oldukça önem arz ediyor. 
Harcama karşılığı kredi verilmesi olumlu 
sayılabilir. Zira böylece kredilerin döviz 
kalemlere yönelip yönelmediği konusu 
kontrol edilebilir. Şirketlerin enflasyon 
muhasebesinin olmamasından dolayı kur 
kaynaklı kazançlarından vergi ödemeleri 
devam ediyor. Bu şirketlerin sermaye 
yapılarının zayıflamasına sebep olduğu 
gibi nakit akış finansmanlarını etkiliyor. 
Bu nedenle enflasyon muhasebesine 
muhakkak geçilmesi gerekiyor. 

Son yıllarda tüm sektörlerin 
yatırımlarına ağırlık verdiği en önemli 
alanlardan biri dijitalleşme. Türk kimya 
sektörü, bu alanda dünyayı ne kadar 
takip ediyor? Sektör bu alanda ne gibi 
yatırımlar yapıyor? 
İKMİB olarak, hükümetimizin başlattığı 
dijital dönüşümün her aşamasında 
var olduk ve bu doğrultuda ilk dijital 
sektörel ticaret heyetini, ilk dijital ödül 
törenini gerçekleştirdik. Yine İKMİB olarak 
Başkanlığını yürüttüğümüz Kimya Sektör 
Platformu olarak ilk dijital Kimya Sektör 
Şurası’nı gerçekleştirdik. İhracatçılarımızın 
e-ticaret platformlarında yer almasının 
destekçisi olduk. Dijitalleşme konusunda 
firmalarımıza yardımcı olmak adına 
eğitim ve seminerler düzenliyoruz. Yeni 
dönemde ise faaliyete geçireceğimiz 
Kimya Teknoloji Merkezi ile dijitalleşme 
konusunda firmalarımıza destek olmaya 
devam edeceğiz. Ayrıca, 25 Ağustos 2022 
tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren 
5986 Sayılı E-İhracat Destekleri Hakkında 
Karara dayalı olarak Ticaret Bakanlığımız, 
firmaları e-ihracata yönlendirmek için 
birçok yeni desteği hayata geçireceğini 
bildirdi. Bu kapsamda Türkiye e-ihracat 
platformu kurulması hedefleniyor. 
E-ihracat konsorsiyumları hayata 
geçirilecek. KOBİ’lerin ürünlerinin e-ihracat 
yoluyla pazarlanması amaçlanıyor.

İKMİB olarak yeni nesil bir kimya 
ekosistemi kurmayı hedefleyen 
Kimya Teknoloji Merkezi’ni faaliyete 
geçirmek üzeresiniz. Merkezin 
kurulma amaçlarından ve sağlayacağı 
imkânlardan bahseder misiniz?
İKMİB yönetimi olarak çevre, toplum, 
ekonomi ve teknoloji ana başlıklarından 
oluşan sürdürülebilirlik ilkeleriyle 
ekonomik kalkınmanın temel amaçlarını 
yerine getirmek için hedefimizi 2030 
olarak belirledik. Dünyadaki sürdürülebilir 
ekonomik kalkınmaya destek verebilmeyi 
önemsiyoruz. Bunun için sürdürülebilirlik 
temelli ve ihracat odaklı yepyeni bir 
kimya ekosistemi kurmak için Kimya 
Teknoloji Merkezi’ni hayata geçiriyoruz. 
Kimya Teknoloji Merkezi bünyesinde 
kuracağımız Uluslararası Akredite 
Referans Laboratuvar Hizmetleri, Dijital 
Kütüphane, İhracatı Geliştirme Merkezi ve 
İnovasyon, Girişimcilik ve AR-GE Merkezi 
departmanları sayesinde, dört ayrı disiplini 
tek merkezde bir araya getireceğiz. Kimya 
Teknoloji Merkezi, kimya sanayimize ve 
ihracatımıza eşik atlatacak bir teknoloji 
üssü vazifesi görecek. Kimya Teknoloji 
Merkezi, Bilişim Vadisi’nde dört katlı bir 
binada konumlanıyor. Bin700 metrekaresi 
girişimcilere özel alt yapı ile hazırlanmış 
bir girişimcilik ve kuluçka merkezi 
olmak üzere yaklaşık 7 bin metrekarelik 
alanda; test ve analiz laboratuvarları, 
dijital kütüphanesi ile kimya ve bağlantılı 
sektörlerdeki tüm start-up ekosisteminin 
faydalanacağı bir buluşma noktası 
olarak hizmet verecek. Kimya Teknoloji 
Merkezi’nin bünyesinde toplam 209 farklı 
test uygulanacak ve 100 testten akredite 
olunacak. Halihazırda yurtdışında yapılan 
39 test KTM sayesinde milli imkânlar ile 
yapılacak. Merkezin tam randımanda 
faaliyete geçmesi ile yıllık 1 milyon 201 
bin 883 test toplam kapasite ile hizmet 
vermesi planlanıyor. Ayrıca test ve analiz 
hizmeti kapsamında, optimum kapasitede 
KTM’nin cari açığa yıllık 12,3 milyon dolar 
katkı sağlamasını bekliyoruz. 

Dünyadaki gelişmeleri yakından takip 
eden sektörün, daha yüksek katma 
değerli ürünler üretebilmesi için 
yürüttüğü projeler ve AR-GE çalışmaları 
hakkında bilgi verir misiniz?
İKMİB olarak, 2019 yılında kimya 
sektörümüzün hammadde ve yarı mamul 
ihtiyacını ithal bağımlılığından kurtarmak 

ve sektörümüzde yerli ve milli üretimi 
artırmak amacıyla 103 kimya ürün 
grubunu inceleyerek, Türk Kimya Sektörü 
Yatırım Öncelikli Ürünler Raporu’nu kamu 
yönetimimize ve sektörümüze sunduk. 
Bu ürün gruplarından 98’inin, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığımızın hayata geçirdiği 
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Sağlık 
ve Kimya Ürünleri Destek Programı’na 
alınmasını sağladık. Yatırımların en kısa 
zamanda hayata geçirilmesini bekliyoruz.

Diğer yandan kimyevi maddeler ve 
mamulleri sektöründe AR-GE Proje Pazarı 
etkinliğimizin bu sene 11’incisini 10 Aralık 
2022 tarihinde gerçekleştirdik. AR-GE ve 
inovasyon kültürünün yaygınlaşmasına 
katkıda bulunmak ve üniversite-sanayi-
kamu-girişimci işbirliği ile yüksek katma 
değerli üretimi ve dolayısıyla ihracatı 
artırmak amacıyla düzenlediğimiz 
Kimya AR-GE Proje Pazarı ile özellikle 
sanayinin ara malı ihtiyacını karşılamak 
üzere teknolojik çözüm arayışlarına katkı 
sağlamayı hedefliyoruz. 

Avrupa’da yaşanan ekonomik 
durgunluğun sektörü nasıl etkileyeceğini 
öngörüyorsunuz? Şirketleri ne gibi riskler 
bekliyor?
Küresel ölçekte talepte azalış olduğunu 
ve Avrupa Birliği’nde başlayan sinyalleri 
ABD’de de görüyoruz. Ayrıca enerji krizi 
başta olmak üzere Çin’in sıfır covid 
politikası gibi sebeplerden ötürü üretimde 
de kısıntılar söz konusu. ISO Türkiye İhracat 
İklimi Endeksi son 4 aydır eşik değer 50’nin 
altında yer alarak Kasım ayında 47,8’e 
kadar geriledi. Türkiye İmalat Sektörü 
İhracat İklimi Endeksi’nden de gördüğümüz 
üzere AB’deki resesyon riski artarsa, 
Avrupa’daki tüketim eğilimi düşerse 
ve sanayi işletmelerinin de üretimleri 
azalırsa bu durumun bize yansımaları 
olur. Avrupa’nın ekonomik sıkıntı çekmesi 
bizi de etkiler. Çünkü sektör ihracatımızın 
yaklaşık yüzde 40’dan fazlasını Avrupa’ya 
yapıyoruz. Bununla birlikte Avrupa’nın 
çekeceği sıkıntılarda euronun resesyona 
bağlı olarak değer kaybetmesi de bizim 
ihracatımıza parite etkisinden dolayı 
olumsuz yansıyacaktır. Bu noktada ihracat 
sıkıntısı yaşanabilir. Bu duruma ek olarak 
finansmana ulaşım ve kredilerle ilgili sıkıntı 
devam ederse, bizi zor bir kışın beklediğini 
söyleyebiliriz. Diğer yandan spot enerji 
kullanacakları için enerji fiyatlarının 
artmasına sebebiyet verebilir.

Sektörün gelecek dönem ihracat 
hedefleri neler?
Önümüzdeki yıl için düzenli milli katılım 
organizasyonu gerçekleştirdiğimiz Arab 
Health, Ambiente, AEEDC, Inspired Home, 
IDS, Cosmoprof Bologna, Expocomer, 
Hong Kong Houseware, Interpack, PLMA 
fuarlarına yönelik hazırlıklarımıza başladık. 
Öte yandan 28 Şubat-1 Mart 2023 tarihleri 
arasında Birleşik Krallık’ta gerçekleşecek 
olan White Label fuarına ilk kez milli katılım 
organizasyonu düzenleyeceğiz. Sektörümüz 
için başarılı geçmesini umuyorum. Diğer 
milli katılım organizasyonlarımızın 
da planlamaları önümüzdeki süreçte 
netleşecek. Tüm bu faaliyetlerimiz 
doğrultusunda 2023 yılında sektör ihracat 
hedefimiz 35 milyar doları geçmek olacak.

KİPLAS’ın sektördeki rolüne ilişkin 
görüşlerinizi alabilir miyiz?
Türkiye Kimya Petrol Lastik ve Plastik 
Sanayii İşverenleri Sendikası olarak 
KİPLAS’ın sektörde faaliyet gösteren 
firmaların işletme ve işveren problemlerini 
kamuoyuna duyuracak yetkili bir merci 
görevi görmesinin yanı sıra çalışma hayatı, 
rekabet hukuku, marka-patent, ticari 
davalar gibi çeşitli konularda geniş bir 
yelpazede hizmet vermesini önemli buluyor 
ve sektöre yaptıkları değerli katkılardan 
dolayı teşekkür ediyorum.

İKMİB, kimya sektörünün ihracatta 
çatı kuruluşu olarak sektörün 
geleceği için önemli çalışmalara 
imza atıyor. Üyelerimizin ihracatının 
artırılması, ihraç ürünlerinin 
çeşitlendirilmesi ve rekabet 
gücünün artırılması için milli 
katılım organizasyonlarından 
ticaret ve alım heyetlerine, 
eğitimlerden çalıştaylara kadar 
pek çok faaliyet gerçekleştiriyoruz. 
Aynı zamanda üyelerimizin yeni 
pazarlara açılmasına ve faaliyet 
gösterdiği ihracat pazarlarının 
çeşitlendirilmesine destek oluyoruz.

“İKMİB, SEKTÖRÜN 
GELECEĞİNE 

YATIRIM YAPIYOR”

Dünyadaki sürdürülebilir 
ekonomik kalkınmaya 

destek verebilmeyi 
önemsiyoruz. Bunun için 
sürdürülebilirlik temelli 

ve ihracat odaklı yepyeni 
bir kimya ekosistemi 

kurmak için Kimya 
Teknoloji Merkezi’ni hayata 

geçiriyoruz.

VİZYONER
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DOSYA

Enerji krizi ve sürdürülebilir enerji, tüm dünyanın konuştuğu en 
önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Yaşanan enerji krizi, 
fosil yakıtların egemen olduğu mevcut enerji sisteminin sürdürülebilir 
olmadığını gösteriyor. Bu sebeple ülkeler sürdürülebilir, temiz enerji 
yatırımlarına yoğunlaşmış durumda. Uzmanlar, bulunduğumuz 
dönemin enerji alanında yeni bir çağın başlangıcı olduğunu ifade 
ediyor. Peki, krizin küresel olması dünyayı nasıl değiştiriyor?

ENERJİ KRİZİ, 
SÜRDÜRÜLEBİLİR 
ENERJİYE TALEBİ 

ARTIRIYOR

D ünya ekonomisi ve küresel 
ticareti tehdit eden enerji 
krizi, enerjide dışa bağımlı 
G-7 ülkelerinin sanayisini 

dahi tehdit etmeye başladı. Enerji krizi 
küresel enflasyonun yükselmesini 
tetiklerken, günlük hayata sirayet eden 
bu durum toplumda enerji krizine yönelik 
farkındalığı artırdı. Temiz Enerji Haber 
Portalı’nın KONDA iş birliği ile yaptığı 
“Türkiye’de Enerji Tüketimi ve Ekonomi 
Araştırması”nın sonuçları, enerjide dışa 
bağımlılık konusunda toplumun yüzde 
64’ünün çok endişeli, yüzde 15’inin ise 
endişeli olduğunu ortaya koyuyor. Fosil 
yakıtlar, son yüzyılda yaşanan dünya 
ve bölgesel savaşların temelinde yer 
alıyordu. Dünya milenyum çağına geçti 
ama küresel ekonominin ve sanayinin 
fosil yakıta bağımlılığı değişmedi. Diğer 
yandan 2022 yılı, enerjide yeni bir çağın 
başlangıcı olabilir. Çünkü enerji krizi, fosil 
yakıtların egemen olduğu mevcut enerji 
sisteminin sürdürülebilir olmadığını 
gösterdi. Bu durum daha temiz, kolay 
ulaşılabilir ve güvenli bir enerji sistemine 
geçiş için tarihi bir fırsat olabilir. Enerji 
krizinin, insanların temel gıdaya erişimini 
zorlaştırmasının yanı sıra küresel 
ekonomiyi tehdit eder noktaya ulaşması 
nedeniyle AB ve ABD başta olmak üzere 

devletler, yenilenebilir enerji ve alternatif 
kaynak arayışını artırdı.

AVRUPA’DA RESESYONUN 
DERİNLEŞMESİNDEN KORKULUYOR
Rus kömüründen tamamen kurtulduğunu 
açıklayan Avrupa Birliği, doğal gazda 
ise yüzde 40 olan Rusya’nın payını yedi 
ayda yüzde 7,5’e indirdiğini duyurdu. Rus 
petrol ithalatının savaş öncesinde yüzde 
40 olan payını eylül ayında yüzde 25’e 
kadar düşürdü ve yıl sonuna kadar da 
yüzde 10’a düşürmeyi hedefliyor.

Enerji uzmanları, bunun çok fazla 
sürdürülebilir olamayacağını düşünüyor. 
Çünkü, Kıta’nın Rus enerjisine alternatif 
arayışının AB ekonomisine faturası çok 
yüksek oldu. 

Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyon, 
eylülde yüzde 10’a yükselerek Euro’nun 
piyasaya sürülmesinden bu yana ilk kez 
çift haneleri gördü. Üç Avrupa ülkesinde 
ise enflasyon yüzde 20’nin üstüne çıktı. 
Eylül ayında Euro Bölgesi’nde en yüksek 
yıllık enflasyon yüzde 40,8 ile enerjide 
gerçekleşti. Enerji maliyetlerindeki artış, 
kıtanın sanayisini de tehdit ederken, 
Avrupa Merkez Bankası’nın enflasyon ile 
mücadele kapsamında faiz artırımına 
gitmesi, kıtada başlayan resesyonun 
derinleşmesinden korkuluyor.

Enerji krizi, fosil 
yakıtların egemen 

olduğu mevcut enerji 
sisteminin sürdürülebilir 

olmadığını gösterdi. Bu 
durum daha temiz, kolay 
ulaşılabilir ve güvenli bir 

enerji sistemine geçiş için 
tarihi bir fırsat olabilir. 

SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ                   İÇİN AB’NİN ATACAĞI ADIMLAR

AB Güneş Stratejisi 
oluşturularak 2025 
yılına kadar güneş 
enerjisi kapasitesi ikiye 
katlanacak.

Yeni kamu ve ticari 
binaların yanı sıra 
yeni konut binalarına 
güneş panelleri 
kurmak yasal 
zorunluluk olacak.

Isı pompalarının 
kullanım oranı iki katına 
çıkarılacak. Jeotermal 
ve güneş enerjisi, ısıtma 
sistemlerine entegre 
edilecek. 

Yenilenebilir 
enerji projelerinde 
izin süreçleri 
kolaylaştırılacak.

Çimento, demir-çelik 
gibi karbonsuzlaşması 
zor endüstrilerde ve 
ulaşım sektörlerinde 
fosil yakıtların yerine 
2030 yılına kadar 
10 milyon ton yerli 
yenilenebilir hidrojen 
üretimi ve 10 milyon 
ton hidrojen ithalatı 
yapılacak.

22



24 2524 25

TÜRKİYE’NİN PETROL VE DOĞAL GAZ 
BORU HATLARI

DOSYA

TÜRKİYE DE ENERJİDE İTHAL 
KAYNAKLARA BAĞIMLI
Avrupa Birliği ile kıyaslandığında Türkiye, 
enerji konusunda şu sıralar şanslı gibi 
görünse de enerji talebini karşılamakta 
yüzde 74 oranında dışa bağımlı bir 
ülke. 2021 yılında Türkiye’nin elektrik 
üretiminin, yüzde 30,9’u kömürden, 
yüzde 33,2’si doğal gazdan, yüzde 16,7’si 
hidrolik enerjiden, yüzde 9,4’ü rüzgârdan, 
yüzde 4,2’si güneşten, yüzde 3,2’si 
jeotermal enerjiden ve yüzde 2,4’ü diğer 
kaynaklardan elde ediliyor. 

Dünyadaki ispatlanmış petrol ve 
doğal gaz rezervlerinin yaklaşık yüzde 
60’ına komşu bir bölgede yer alması, 
Türkiye’yi bölgenin enerji köprüsü 
haline getirmiş durumda. Türkiye, ikisi 
ham petrol ve altısı doğal gaz olmak 
üzere sekiz enerji hattı ile Karadeniz ve 
Ortadoğu’ya bağlanmış olsa da bu durum 
ülkenin enerji güvenliği riskini azaltmıyor. 
Siyasi ve politik ilişkiler zaman zaman 
enerji ticaretini de olumsuz etkiliyor. 

ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIK TOPLUMU 
ENDEŞELENDİRİYOR 
Temiz Enerji Haber Portalı ve KONDA 
Araştırma, Türkiye’de toplumun 
yenilenebilir enerji hakkındaki fikirlerini 
ve enerji bağımlılığı konusundaki 

yüzde 71’i güneş enerjisine yönelmek 
gerektiğini belirtirken, rüzgâr enerjisinde 
bu oran yüzde 64 olarak görülüyor.

TÜRK TOPLUMU, YENİLENEBİLİR 
ENERJİNİN ÖNEMİNİN FARKINDA
Türkiye’nin enerji konusundaki en 
büyük sorununun enerji üretiminin 
yarattığı çevre ve halk sağlığı sorunları 
olduğunu düşünenlerin yüzde 86’sı 
görece çevreye daha az zararlı olan 
rüzgâr ve güneş enerjisinden üretilecek 
olan elektriği kullanmak için faturasında 
belli bir miktarda artışa razı olacağını 
ifade ediyor. Enerji konusundaki en 
büyük sorunu yenilenebilir enerji 
kaynaklarının yeterince kullanılmaması 
olarak görenlerin ise yüzde 60’ı böyle bir 
rıza sergiliyor. Enerjide ithal kaynaklara 
bağımlı olmayı enerjideki en büyük sorun 
olarak görenlerde ise böyle bir artışa razı 
olacağını söyleyenlerin oranı yüzde 53.

Enerjinin ekonomik anlamda yarattığı 
zorluğu en büyük sorun olarak görenlerin 
bile yarısına yakınının faturasında 

➧ Kerkük-Yumurtalık Ham Petrol Boru Hattı
➧ Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) Ham Petrol Boru Hattı
➧ İran – Türkiye Doğal Gaz Boru Hattı
➧ Mavi Akım Doğal Gaz Boru Hattı
➧ Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı (BTE)
➧ Türkiye-Yunanistan 
Doğal Gaz Enterkonektörü 
(ITG)
➧ Trans Anadolu Doğal 
Gaz Boru Hattı (TANAP)
➧ TürkAkım Doğal Gaz 
Boru Hattı

Türkiye’nin elektrik 
üretiminin, yüzde 30,9’u 
kömürden, yüzde 33,2’si 
doğal gazdan, yüzde 16,7’si 
hidrolik enerjiden, yüzde 
9,4’ü rüzgârdan, yüzde 
4,2’si güneşten, yüzde 
3,2’si jeotermal enerjiden 
ve yüzde 2,4’ü diğer 
kaynaklardan elde ediliyor. 

algısını ölçmek için gerçekleştirdiği 
anket çalışmasının sonuçlarını açıkladı. 
Toplumun yarısından fazlası Türkiye’nin 
enerji konusundaki en büyük sorununu 
enerjide ithal kaynaklara bağımlılık 
olarak görüyor. Bu cevabı verenler 
toplumun yüzde 55’ini oluşturdu. 
Enerjide dışa bağımlılık konusunda 
toplumun yüzde 64’ünün çok endişeli, 
yüzde 15’inin ise endişeli olduğu 
sonucuna varıldı. Bu oran, Türkiye’de her 
10 kişiden sekizinin enerjide dışa bağımlı 
olunmasından endişeli olduğu anlamına 
geliyor. Toplumda ikinci en büyük sorun 
olarak yüzde 30 oranla enerjinin pahalı 
olması gösteriliyor. Toplumun yüzde 59’u 
petrol kullanımının Türkiye’yi enerjide 
dışa bağımlı hale getirdiğini düşünürken 
toplumun yüzde 40’ı bu konuda 
doğalgaz kullanımını birincil sebep 
olarak gösteriyor. Kömürü Türkiye’nin 
enerjide dışa bağımlı olmasındaki ana 
kaynak olarak görenler ise toplumun 
sadece yüzde 1’ini oluşturuyor. Enerjide 
dışa bağımlı olmamamız için toplumun 
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artışa razı olacağını söylemesi rüzgâr ve 
güneş enerjisinin genel olarak olumlu 
karşılanan ve kullanılması desteklenen 
kaynaklar olduğunu gösteriyor.

KÖMÜR KAYNAKLI ENERJİ ÜRETİMİ 
AZALIYOR
2022 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla 
Türkiye’nin kurulu enerji gücünün 
kaynaklara göre dağılımı; yüzde 30,9’u 
hidrolik enerji, yüzde 24,7’si doğal gaz, 
yüzde 20,6’sı kömür, yüzde 10,9’u rüzgâr, 
yüzde 8,8’i güneş, yüzde 1,6’sı jeotermal 
ve yüzde 2,4’ü ise diğer kaynaklardan 
oluşuyor. Türkiye’de 2014 sonrası güneş 
enerjisine yönelik yapılan yatırımlarla, 
önemli bir kurulu güce ulaştı. 2016 
ile kıyaslandığında 2022 haziran ayı 
itibarıyla, güneş enerjisine dayalı 
elektrik kurulu gücü sekiz kat, kurulu güç 
içerisindeki payı ise 10 kat arttı. Rüzgâr 
enerjisine dayalı kurulu güç, güneş kadar 
hızlı büyümese de rüzgârın toplam kurulu 
güç içerisindeki payı yüzde 11 seviyesinde 
bulunuyor. KONDA’nın araştırmasında; 

kömürü, Türkiye’nin enerjide dışa 
bağımlı olmasındaki ana kaynak olarak 
görenler toplumun sadece yüzde 1’ini 
oluşturuyor. Yapılan araştırmalar 
Türkiye’de kömürden enerji üretimin son 
yıllarda düştüğünü gösteriyor. Londra 
merkezli düşünce kuruluşu Ember’in 
Türkiye Elektrik Görünümü 2022 
raporuna göre; 2018’de kömürün toplam 
elektrik üretimindeki payı yüzde 37 iken 
2021’de yüzde 32’ye geriledi. Enerji ve 
Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nın verilerine 
göre; 2022 temmuz ayı itibarıyla 
Türkiye, toplam santral gücünün yüzde 
20.7’sini kömürden sağladı. Bu miktarın 
yüzde 11.2’si yerli kömür üretiminden 
karşılanıyor. 2021 yılında, kömüre dayalı 
santrallerden üretilen elektriğin toplam 
elektrik üretimi içindeki payı ise yüzde 
31.4 oldu.

ENERJİ SEKTÖRÜ DÖNÜŞÜYOR
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı 
Fatih Birol, Avrupa kıtası başta olmak 
üzere dünyanın enerji alanında attığı 

adımları “Yepyeni bir enerji düzeni 
kuruluyor” sözleriyle ifade ediyor. 

AB, Rusya fosil yakıtlarına 
bağımlılığını azaltmak için dünyanın 
farklı bölgelerinden enerji ithalatını 
artırırken, yenilenebilir enerji 
kaynaklarına yatırımlarını da artırdı. 
AB, bu yıl açıkladığı REPowerEU finans 
paketi ile yenilenebilir enerji kaynakları 
alanındaki yatırımları desteklemek için 
2030 yılına kadar 300 milyar Euro’luk 
destek paketi açıkladı. AB, alternatif 
enerji arayışında ise Afrika ve Orta 
Doğu başta olmak üzere dünyanın 
farklı bölgelerine yöneldi. Enerji ile 
aksiyon alan sadece Avrupa Birliği değil. 
Avrupa’nın yaşadığı enerji krizinin baş 
aktörü olduğu iddia edilen Rusya Devlet 
Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz 
günlerde yaptığı açıklamada; “Baltık 
Denizi’nde Kuzey Akım hatlarında 
kaybedilen hacimleri Karadeniz’e 
yönlendirebiliriz. Böylece, Avrupa’ya 
yönelik yakıt ve doğal gaz kaynaklarımız 
için ana rotayı Türkiye üzerinden 
sağlayarak, Türkiye’de doğal gaz merkezi 
kurulabilir” diyerek Avrupa’ya gaz 
satışına devam edebileceğini söyledi. 
AB’nin Rusya’dan aldığı enerjiyi sıfırlama 
stratejisi kapsamında, Putin’in bu önerisi 
yaşanan sıkıntıya çözüm sunabilecek gibi 
durmuyor. 

AKDENİZ’DEKİ DOĞALGAZ AVRUPA’YA 
TAŞINIYOR
Diğer yandan Akdeniz’de bulunan 
gazın Avrupa’ya taşınması için iş 
birlikleri hızlandı. Mısır, Güney Kıbrıs 
Rum Cumhuriyeti ve Yunanistan’la 
Akdeniz’deki egemenlik alanlarını 
sınırlandırma anlaşmaları yaparken, İsrail 
ve Avrupa Birliği ile de enerji alanında iş 
birliği mutabakatı imzaladı. Anlaşmaya 
göre; İsrail’den Mısır’a doğalgaz boru 
hattı kurulacak ve Mısır’da sıvılaştırılan 
doğalgaz, Avrupa’ya ulaştırılacak. 
Bu anlaşmalar Akdeniz doğalgazının 
dağıtımında Mısır’ı, enerji merkezi 
yapabilir. İsrail de yeni üretim ve işleme 
sahalarıyla doğalgaz üretim kapasitesini 
iki katına çıkarmaya hazırlanıyor.

Avrupa, Afrika’yı yeni enerji merkezi 
olarak belirledi

2021 yılında, küresel temiz enerji 
yatırımları, 2020 yılına kıyasla yüzde 
27 artmıştı. Dünyanın üretim üssü Çin, 
rüzgâr ve güneş enerjisine dayalı enerji 

kapasitesini bu yılın ilk beş ayında yüzde 
21 oranında arttı. Dünyanın en büyük 
üçüncü ekonomisi Japonya ise Yeşil 
Dönüşüm (GX) programı kapsamında, 
daha fazla nükleer santral inşa etmeyi 
ve âtıl durumda olan tesisleri de yeniden 
sisteme sokmayı planlıyor. Nükleerden 
çıkışa karar veren Belçika hükümeti de 
IEA’nın tavsiyesi üzerine nükleerden çıkışı 
10 yıl erteleme kararı aldı. 

Nükleer enerjiyi bitirme kararını 
tekrar gözden geçiren Almanya da 
Cezayir gazının İspanya ve Fransa 
üzerinden Avrupa’ya taşınmasını 
öngören Midcat boru hattı projesini 
canlandırmak istiyor. Almanya’nın ayrıca 
Güney Afrika’da güneş enerji panelleri ve 
rüzgâr tesislerinin kurulmasına destek 
sağlamasının yanı sıra, hidrojen ortaklığı 
hedeflediği de biliniyor. 

Küresel gaz talebinin yalnızca yüzde 
15’ini karşılayan Afrika Kıtası’nda Cezayir 
dışında Nijerya, Senegal ve Angola gibi 
ülkelerde de sıvılaştırılmış doğalgaz 
rezervlerinin potansiyeli oldukça yüksek. 
Almanya bu nedenle doğalgaz rezervi 
zengini Senegal’in yenilenebilir enerji 
projelerine destek vereceğini açıkladı.

AB, Rusya fosil yakıtlarına 
bağımlılığını azaltmak 

için dünyanın farklı 
bölgelerinden enerji 
ithalatını artırırken, 

yenilenebilir enerji 
kaynaklarına yatırımlarını 

artırdı. 
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İNFOGRAFİK

ENERJİ KRİZİNİN ÇÖZÜMÜ 
YENİLENEBİLİR 
ENERJİDEN GEÇİYOR

%98 
2016 itibarıyla Norveç’teki 

toplam elektrik 
üretiminin yenilenebilir 

kaynaklardan karşılanma 
oranı

%98 
Enerji ihtiyacının yüzde 

73’unu petrol tüketiminden 
karşılayan Singapur’un, 
kullandığı toplam enerji 

içinde fosil yakıtların oranı

%53 
2030 yılının sonuna kadar 

Türkiye’nin yenilenebilir enerji 
kapasitesinde 26 GW artış ile 

beklenen büyüme oranı

%37,7 
Türkiye’de üretilen 

toplam elektrik miktarının, 
yenilenebilir enerji 

santralleri tarafından 
karşılanma oranı

%7,45 
Güneş enerjisinin 

Türkiye’nin kurulu gücü 
toplam elektrik enerjisi 

içindeki payı

%10,1 
Rüzgâr enerjisinin 

Türkiye’nin kurulu gücü 
toplam elektrik enerjisi 

içindeki payı

%10 
Dünyanın en büyük kömür üreticisi ve tüketicisi 

olan Çin’in, elektrik üretiminde yenilenebilir 
enerji kaynaklarından faydalanma oranı

%400 
Son 10 yılda ABD’de 

yenilenebilir enerji 
üretiminin artışı oranı

%32 
Biyoyakıt ve atık enerjide 
lider olan Brezilya’da, bu 
kaynakların toplam enerji 

arzındaki payı

139 
milyar 
kWh

2022’de Almanya’nın 
ulaştığı toplam yenilenebilir 

enerji üretimi

50 bin 790 MW 
Türkiye’nin sahip olduğu 97 bin 70 
Megawatt olan kurulu gücün, yüzde 

53,32’sine karşılık gelen ürettiği 
yenilenebilir enerji gücü

%98 
Kosta Rika’nın elektrik 
üretiminde yenilenebilir 

kaynak kullanımının oranı

2021 İTİBARIYLA TÜRKİYE’DEKİ TOPLAM KURULU GÜÇ MİKTARININ 
%31,9’U HİDROELEKTRİK, %10.2’Sİ RÜZGÂR, %7.5’İ GÜNEŞ VE %1.8’İ 

BİYOKÜTLE ENERJİSİ SANTRALLERİNDEN OLUŞUYOR.

Tüm dünyayı etkisi altına alan enerji krizi derinleşiyor. 
Pandemi dönemi ve ardından gelen Rusya-Ukrayna 
arasındaki çatışmanın tetiklediği finansal kaynak 
sorunları, küresel enerji krizinin etkilerini daha da 
hissedilir kıldı. Uzmanlar, enerji krizinin çözümünün 
temiz enerji dönüşümünü hızlandırmaktan geçtiğini 
ifade ediyor. Bu sebeple pek çok ülke, alternatif enerji 
kaynaklarının üretimine yoğunlaşmış durumda. 2021-
2026 yılları arasında yenilenebilir kaynaklardan elde 
edilen elektrik enerjisi üretiminin Avrupa’da yüzde 45, 
ABD’de yüzde 65, Çin’de yüzde 85, Asya Pasifik ülkelerinde 
yüzde 70, Hindistan’da yüzde 86 artacağı öngörülüyor. 
Küresel şirketlerin ise 2030’a kadar temiz enerjiye 
yaklaşık 2 trilyon dolar harcayacağı tahmin ediliyor. 

Dünyada yenilenebilir 
enerji kaynaklarına ait 
üretim kapasitesinin, 
toplam enerji üretim 
kapasitesine oranı

%30 
Dünyada yenilenebilir 
enerji kaynaklarına ait 

kurulu gücün, 2030 
yılına kadar artacağı 

öngörülen oran

%49
Dünyada yenilenebilir 
enerji kaynaklarının 

toplam kapasitesinin, 2025 
sonuna kadar yükselmesi 

öngörülen seviye

3,978 
GW

Dünya genelinde 
üretilen hidroelektrik 

enerji gücü

1,332 
GW

Dünya genelinde 
üretilen güneş 
enerjisi gücü

714
GW

Dünya genelinde 
üretilen rüzgâr 
enerjisi gücü

733 
GW
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EKONOMİ

İHRACAT 
ARTIŞINDA 

ÖNEMLİ KRİTER: 
PİYASA 

STABİLİZASYONU

Tüm dünyada ekonomik dalgalanmalar sırasında en 
çok tartışılan konuların başında faiz uygulamaları 
geliyor. Faiz oranlarındaki değişiklik, ülkelerin 
ihracat oranlarına doğrudan yansıyor. İhracat artışı 
ise finans, kredi ve kaynak piyasalarının daha stabil 
hâle gelmesiyle mümkün.

Ü lkelerin merkez bankaları, 
uyguladıkları para 
politikalarıyla her zaman 
en çok tartışılan kurumların 

başında geliyor. Gelişmekte olan 
ülkelerde “faiz”, ısınan ekonomiyi 
soğutmak için kullanılıyor. Faiz artırımları 
ise ekonomik aktiviteyi yavaşlatarak, 
enflasyonun gerilemesi için uygulanıyor. 
Ancak faiz artırımına gidilmesi, aynı 
zamanda yatırımların ve üretimin 
düşmesi anlamına geliyor. Politika 

faizlerinin düşürülmesi, enflasyonun 
yükselmesine zemin hazırlıyor.

BELİRLEYİCİ UNSURLAR; TALEP VE 
MALİYET
İktisatçı Mahfi Eğilmez, kendi internet 
sitesinde kaleme aldığı bir yazısında; bir 
ülkedeki enflasyonun hem talep hem 
de maliyet kökenli unsurlar taşıdığını 
belirtiyor. Eğilmez şöyle devam ediyor; 
“Eğer etkiler yarı yarıya ise o zaman faiz 
aracını kullanmak fazla işe yaramayacak 

demektir. Böyle bir durumda, faizi 
artırarak talep enflasyonu düşürmenin 
getirisi muhtemelen maliyet enflasyonunu 
artırarak ortaya çıkacak kayıpla 
giderilmiş olacak. Bu şekilde faiz boşuna 
yükseltilmiş olacaktır. Ya da tam tersi 
maliyet enflasyonunu düşürmek için 
yapılan faiz indirimi, talep enflasyonunu 
azdıracağından etkiler birbirini nötralize 
edecek, sonuçta faiz düşerken enflasyon 
aynı düzeyde kalmaya devam edecektir.” 
Eğilmez’e göre; faiz politikasını enflasyona 
karşı kullanırken ekonomideki talep 
ve maliyet enflasyonlarını ve bunların 
dengedeki ağırlıklarını iyi belirlemek 
gerekir. Aksi takdirde beklenmedik 
sonuçlar karşımıza çıkabilir.

DÖVİZ KURUNUN ARTIŞI İHRACATÇIYI 
NEGATİF YÖNDE ETKİLİYOR
Ekonomist Zafer Özcivan ise bireylerin, 
kurumların ve/veya şirketlerin kısaca 
tasarrufçuların, doğal olarak kendilerine 
en yüksek getiriyi sağlayacak unsurlara 
yatırım yaptığını ve ekonomi kuralları 
gereği faiz düşünce tasarrufçuların 
da daha yüksek kazanç sağlamak için 
mevduatlarını dövize çevirme eğilimine 
girdiğini belirtiyor. Başka bir ifadeyle; 
ülkede dolarizasyon artıyor. Buradan 
yola çıkan Özcan, döviz kurundaki 
artışın ihracatçılar için avantaj gibi 
göründüğünü ancak bunun çok da 
doğru bir çıkarım olmadığı söylüyor. 
Çünkü, üretim aşamasında kullanılan 
ara malların yaklaşık yüzde 50’si ithal 
girdilerle sağlanıyor. Bu bedelin üretim 
fiyatlarına yansıması enflasyona 
kucak açıyor. Türkiye’de döviz kuru 
yükseldiğinde bazı yurt dışı alıcıların, 
alım fiyatlarını düşürmek ve daha ucuz 
fiyatla ürün alabilmek için ihracatçının 
önüne birtakım zorluklar koyduğuna 
da değinen Özcan, döviz kurunun 
yükselmesinin aslında ihracatçının 
faydasına olmayabileceği konusunda 
ısrar ediyor.

“TÜRKİYE’NİN ÜRETİM ÜSSÜ OLMASI 
UMUT VERİCİ”
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim 
Kurulu Başkanı Adil Pelister, dünyanın 
ciddi bir ekonomik türbülansa girme 
eşiğinde olduğunu belirtiyor. 

Yatırımların en önemli kaleminin 
yatırım finansmanı olduğunu vurgulayan 

Pelister, üretimlerin fazla yapılıp 
satılabilmesi için, yatırım sermayesine 
ihtiyaç olduğunu dile getiriyor. Pelister 
konuya ilişkin; “Türkiye’de maalesef 
yatırım sermayesi ve bunun finansmanı 
sıkıntılı. Dolayısıyla yurt dışından çok 
fazla talep gelse de bunun üretilebilmesi 
için gerekli olan tevzi yatırımları ve yeni 
üretim yatırımları, sanayi yatırımları 
finansmanla ilgili sıkıntılarla karşı 
karşıya.” diyor. Dolayısıyla faiz indirimi de 
olsa finansmana ulaşımda sıkıntı olması 
sebebiyle faiz indiriminin yatırımlar için 
çok fazla etkisi olmadığını görüyoruz. 
Faiz indirimleri Türkiye’de yaşandı fakat 
kredilerin hacimleri azaldı. Her ne kadar 
KOBİ üreticilerine ve ihracatçılarına bir 
takım ticari krediler verilse de onların 
üretim hacimlerinin çok fazla olmaması 
dolayısıyla ihracatımızın ve üretimimizin 
artmasında çok fazla etkisi olmuyor.

“FİNANSMAN KAYNAĞINDA SIKINTI 
YAŞIYORUZ”
Dünyanın ekonomik türbülansa girme 
riski, dünyadaki talep eğrisini de aşağıya 
doğru çekiyor. Bu durumun, ülkemizde 
de üretimi ve ihracatı bazı sektörlerde 
azalttığını belirten Pelister; “İhracatı 
artırabilmemiz için mutlaka yatırım 
finansmanına ve finansman kaynağına 
ihtiyacımız var. Bu noktada sıkıntılar 
yaşıyoruz.” diyor. Yılın başında asgari 
ücrete gelecek zam ile birlikte beyaz 
yakalı maaşlarında da yaşanacak artışın 
üretim maliyetlerini yukarıya doğru 
baskılayacağına işaret eden Pelister, 
bu durumda fiyatların uluslararası 
piyasalarda rekabet edebilirliği ile 
alakalı bir risk oluşturacağını söylüyor. 
Pelister’e göre, bunun önüne geçmek şu 
anda mümkün değil. Çünkü Türkiye’de 
enflasyon ve enflasyona bağlı olarak 
gelişen olağanüstü hayat pahalılığı 
sorunu var. Bu hayat pahalılığı sorununu 
aşmak için insanların asgari geçim 
pozisyonlarını hayat pahalılığına karşı ve 
enflasyona karşı korumaları gerekiyor. 
Bu bir sarmal oluşturuyor. Fiyatların 
artmasıyla birlikte ücretlerin artması, 
ücretlerin üreticilerin maliyetlerine 
yansıması, tekrar sektörlere bağlı 
olarak 30-90 gün arasında enflasyonu 
tetiklemesi söz konusu. Finans piyasası, 
kredi piyasası, kaynak piyasası daha 
stabil hâle geldiğinde ihracatımızın çok 
daha fazla artacağı bir gerçek.

Döviz kurundaki artış, 
her ne kadar ihracatçılar 
için avantaj gibi görünse 

de bu çok gerçekçi bir 
yaklaşım değil. Çünkü, 

üretim aşamasında 
kullanılan ara malların 

yaklaşık yüzde 50’si ithal 
girdilerle sağlanıyor. Bu 

bedelin üretim fiyatlarına 
yansıması, enflasyona 

kucak açıyor.
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KİMYA SEKTÖRÜNDE REKORA DOĞRU
Son yıllarda dış ticaretteki başarısı ve ülke ekonomisine katkılarıyla adından söz ettiren Türk 
kimya sektörü, yeni dönemde de ihracatını artırmaya devam ediyor. 16 alt sektörüyle birlikte 
tüm üretim alanlarına ve 27 sektöre hammadde, yarı mamul sağlayan Türk kimya sektörü artık 
ülke sanayisine yön veriyor. Sektör, 2022 yılının Ocak-Kasım döneminde yüzde 34,2 büyüyerek 
30,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

P andemi döneminde 
gerçekleşen seyahat 
kısıtlamaları ve kapanmalar, 
ülke ekonomilerini 

yavaşlatarak küresel boyutta arz-
talep dengesinin bozulmasına neden 
oldu. Hemen hemen her çalışma 
alanını etkileyen bu durum, kimya 
sektörünün faaliyetlerini de olumsuz 
etkiledi. Dünyada maske, tıbbi önlük, 
eldiven, dezenfektan, kolonya, ilaç gibi 
malzemelerinin arzında ve tedarikinde 
ciddi problemlerin yaşandığı bu 
dönemde Türk kimya sektörü, üretim ve 
ihracatına hız kesmeden devam ederek 
küresel ihracatta önemli bir fırsat elde 
etti. 2019 yılında 20,6 milyar dolar 
ihracat yapan Türk kimya sektörü, 2020 
yılını 18,2 milyar dolarlık bir ihracat 
ile kapattı. Bu dönemde pandemi 
dolayısıyla yaşanan kapanmalar ve 
küresel pazarın daralmasıyla birlikte 
enerji talebinin düşmesi, ihracat 
rakamının düşmesine neden olsa 
da sektör, 2020 yılını ülkede en fazla 
ihracat yapan ikinci sektör olarak 
tamamladı. 

Sektör, Aralık ayında 208 ülke ve 
bölgeye ihracat gerçekleştirdi. 2021 
yılında ise 1960 yılından beri en yüksek 
üretim, ihracat ve ithalat miktarlarını 
yakalayan Türk kimya sektörü, tarihi bir 
rakama ulaştı. 2021’de 67 milyar dolarlık 
toplam ticaret hacmine ulaşan sektör, 
ihracatını bir önceki yıla göre yüzde 32 
artırarak 25,3 milyar dolara yükseltti. 
2020-2021 döneminde pandeminin 
etkilerini en az hasarla atlatan sektör 
şirketleri, toplam ihracatın yüzde 44’ünü 
Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştirdi. 
En çok ihracat yapılan ülkeler ise 
Almanya, İtalya, Birleşik Krallık, İspanya, 
Hollanda, Belçika, Irak, ABD ve Mısır 
oldu.

İHRACAT EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTI
Son yıllarda dış ticaretteki başarısı ve 
ülke ekonomisine katkılarıyla adından 
söz ettiren Türk kimya sektörü, yeni 
dönemde de ihracatını artırmaya 
devam ediyor. 16 alt sektörüyle birlikte 
tüm üretim alanlarına ve 27 sektöre 
hammadde, yarı mamul sağlayan Türk 
kimya sektörü artık ülke sanayisine yön 
veriyor. Dünyanın hemen hemen her 
ülkesine yaptığı ihracatla yükselişini 
sürdüren Türk kimya sektörü; başta 
Avrupa olmak üzere Afrika, Güney 
Amerika, Uzak Doğu, Orta Doğu ve Yakın 
Doğu’ya kadar geniş bir yelpazede 
faaliyetlerini gerçekleştiriyor. Dünyanın 
en büyük pazarlarından olan Kuzey 
Amerika’ya da kimyevi maddeler 
ihracatının artırılması için çalışmalarını 
hızlandıran sektör, bu bölgeye 
düzenlediği yurt dışı fuar ve ticaret 
heyeti organizasyonları ile ihracatçılara 
destek oluyor. Sektör her ne kadar 
küresel salgın, kur dalgalanmaları ve 
yakın zamanda yaşanan Rusya-Ukrayna 
Savaşı’ndan etkilendiyse de küresel 
tedarik zincirlerindeki aksaklıkların 
getirdiği değişimler, ülkenin tüketim 
pazarlarına coğrafi yakınlığı, maliyet 
avantajı ve geliştirdiği ürün kalitesi 
gibi etkiler yakalamış olduğu ivmenin 
devam etmesini sağladı. Tüm bunların 
yanı sıra pek çok olumsuz dış etmene 
rağmen sektörün başarısını devam 
etmesinde, şirketlerin yaptığı büyük 
yatırım ve inovasyonların katkısı ayrıca 
destekleyici yasal düzenlemeler etkili 
oldu.

İLK 11 AYDA KİMYA İHRACATI 30 MİLYAR 
DOLARI AŞTI 
Türk kimya sektörü, ihracat ve üretim 
rakamlarında bu yıl 2016 yılından 
bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. 

Türk kimya sektörü; başta 
Avrupa olmak üzere Afrika, 
Güney Amerika, Uzak 
Doğu, Orta Doğu ve Yakın 
Doğu’ya kadar geniş bir 
yelpazede faaliyetlerini 
gerçekleştiriyor.
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Sektörün ihracatı, 2022’nin ilk 
çeyreğinde 2021’in aynı dönemine 
göre yüzde 41,5 artarak 7,5 milyar 
doları aştı. Ocak-Mart döneminde 
kimya ihracatı yüzde 40’ın üzerinde 
büyüdü. Bu dönemde en çok kimya 
ihracatı yapılan ülkeler Hollanda, 
İtalya, Lübnan, Almanya, ABD, İspanya, 
Irak, Romanya, Belçika ve Yunanistan 
oldu. Ocak ayında 2,13 milyar dolar 
ihracat yapan sektör, geçen yılın aynı 
ayına göre performansını yüzde 30,6 
artırdı. Şubat ayında ihracatı 2,43 
milyar dolara ulaşan sektör, geçen 
yılın aynı ayına göre ihracatını yüzde 
43,9 artırdı. Mart ayında ise en fazla 
ihracat gerçekleştiren sektör olan 
kimya, yaklaşık 3 milyar dolar ihracat 
gerçekleştirdi. 

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE GEÇEN YILIN AYNI 
DÖNEMİNE GÖRE %40 BÜYÜDÜ
2022’nin ikinci çeyreğinde sektör, geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 38,5 büyüdü ve 
9,27 milyar dolarlık ihracat yaptı. İstanbul 
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları 
Birliği (İKMİB) tarafından açıklanan verilere 
göre, Nisan ayında sektör ihracatı geçen yılın 
aynı dönemine kıyasla yüzde 53 arttı ve 3,30 
milyar dolara ulaşarak rekor kırdı. Mayıs 
ayında 2,75 milyar dolarlık ihracat yapan 
sektör, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 
30,7 büyüdü. Haziran ayında ise 3,18 milyar 
dolarlık kimya ihracatı gerçekleştiren sektör, 
aylık bazda yeni rekor bir kırarak geçen yıl 
aynı döneme kıyasla yüzde 66,5’lik bir artış 
yakaladı. Sektör, yılın üçüncü çeyreğinde 
2021 yılı üçüncü çeyreğine göre yaklaşık 
yüzde 40 büyüdü ve 8,76 milyar dolar ihracat 

Kasım ayında en çok 
ihracat yapılan ülke, 

Hollanda oldu. Hollanda’yı 
takip eden ülkeler ise 

Rusya, Romanya, İspanya, 
ABD, Lübnan, Irak, İtalya, 

Almanya ve İngiltere 
şeklinde sıralandı.
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gerçekleştirdi. Bu yılın ikinci 
çeyreğine göre ise ihracat 
yüzde 5 azaldı. Temmuz ayına 
gelindiğinde geçen yıla kıyasla 
yüzde 53,98 artış yaşandı ve 2,89 milyar 
dolarlık kimya ihracatı gerçekleştirildi. 
Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 44 artış gözlenirken 2,95 milyar dolar 
değerinde ihracat yapıldı. Böylece Türk 
kimya sektörü, ilk sekiz aylık dönemde 
gerçekleştirdiği 22,6 milyar dolarlık ihracat 
ile yüzde 42 büyüdü. Eylül ayında ise bir 
kez daha ihracat şampiyonu olan kimya 
sektörünün ihracatı 2,92 milyar dolar oldu. 
Ekim ayında sektörün ihracatı geçen yıla 
kıyasla yüzde 15,4 büyüyerek 2,62 milyar 
dolar oldu. Yine Ekim ayında miktar bazında 
yüzde 1,94, değer bazında yüzde 0,67 
oranında ihracatını artıran kimya sektörü, 
10 aylık dönemde yüzde 37,4 büyüdü 
ve toplam 28,1 milyar dolarlık ihracat 
gerçekleştirdi.

KASIM AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN 
ÜLKE HOLLANDA OLDU
Kasım ayında en çok ihracat yapılan ülke, 
Hollanda oldu. Hollanda’yı takip eden 
ülkeler ise Rusya, Romanya, İspanya, ABD, 
Lübnan, Irak, İtalya, Almanya ve İngiltere 
şeklinde sıralandı. Ay içinde ilk 10 ülke 
arasında en çok ihracat artışı yüzde 200,49 
ile Rusya’ya gerçekleştirildi. 

Hollanda’ya yapılan kimya ihracatı, 
geçen yılın aynı dönemine kıyasla 
yüzde 39,50 arttı ve 213 milyon 521 bin 
dolar olarak gerçekleşti. Kasım ayında 
Hollanda’ya en çok ihraç edilen ilk beş ürün 
grubu sırasıyla “mineral yakıtlar, mineral 
yağlar ve ürünler”, “anorganik kimyasallar”, 
“plastikler ve mamulleri”, “uçucu yağlar, 
kozmetikler ve sabun” ve “muhtelif kimyasal 
maddeler” oldu. 2022 yılı Ocak-Kasım 
döneminde en çok kimya ihracatı sırasıyla 
Hollanda, ABD, İtalya, Romanya, Lübnan, 
Rusya, Almanya, Güney Afrika, İspanya ve 
Irak’a yapıldı. 

EN ÇOK “PLASTİKLER VE MAMULLERİ” 
İHRACATI YAPILDI
Kasım ayında kimyevi maddeler ve 
mamulleri ürün gruplarında plastikler 
ve mamulleri ihracatı, 797 milyon 207 
bin dolarla kimya ihracatında ilk sırada 
yer aldı. İkinci sırada 618 milyon 368 bin 
dolarlık ihracatla mineral yakıtlar ve 
ürünler yer alırken, anorganik kimyasallar 
ihracatı 302 milyon 342 bin dolarla üçüncü 
sırada yer aldı. ‘Anorganik kimyasallar’ı 
takiben ilk onda yer alan diğer sektörler 
ise; “uçucu yağlar, kozmetikler ve 
sabun”, “kauçuk, kauçuk eşya”, “eczacılık 
ürünleri”, “boya, vernik, mürekkep ve 
müstahzarları”, “muhtelif kimyasal 
maddeler”, “yıkama müstahzarları” ve 
“organik kimyasallar” oldu.

SEKTÖR, YILI 33 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE 
TAMAMLAMAYI HEDEFLİYOR
Yüksek enflasyon, faizler, resesyon 
sinyalleri, Rusya-Ukrayna Savaşı ve küresel 
olarak yaşanan enerji krizi gibi etkenler, 
sektörü olumsuz etkilerken üretimdeki bu 
gerilemenin ve talepteki düşüşün ilerleyen 
aylarda ihracata yansıması bekleniyor. 
Sektör, özellikle enerji maliyetlerinden 
etkileniyor. Ancak tüm bu olumsuzlara 
rağmen Türk kimya sektörü 2022 yılını, 
33 milyar doların üzerinde yeni bir rekor 
ile tamamlamayı hedefliyor. İhracatta yılı 
yıllık bazda yüzde 30’a yakın büyüme ile 
kapatması beklenen sektör, 2030 yılına 
kadar 50 milyar ihracat yapmayı amaçlıyor. 
Sektörün ihtiyacı; öngörülebilir bir ortamın 
sağlanarak kolay ulaşılabilir finansman 
ve nakit akışının sağlanması. Türk kimya 
sektörünün rekabet gücünü artıracak tüm bu 
etkenler, ihracatın artışını devam ettirirken 
büyüme trendinin de sürdürülmesini 
sağlayacaktır.

Sektör, ihracat ve üretim 
rakamlarında bu yıl 2016 
yılından bu yana en yüksek 
seviyesine ulaştı. 2030 
yılında kadar ise 50 milyar 
ihracat hedefleniyor.
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ÜYE RÖPORTAJI

“MENARINI HAYATA 
SAĞLIK KATIYOR” 

Menarini Türkiye, son yıllarda gerçekleştirdiği 
sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarıyla öne çıkıyor. 
2021 yılında Sıfır Atık Belgesi’ni alan şirket, son beş yılda 
17 milyon kw/h elektrik enerjisi, 109 milyon metreküp su, 
10 bin litreden fazla fosil yakıt tasarrufu yaptı ve 70 bin 
adet ağacın kesilmesini önledi.

MENARINI TÜRKİYE 
GENEL MÜDÜRÜ
CENK BALCI

geçiyoruz. Ülkemizde de dünyada olan 
gelişmelere paralel şekilde üretimi 
ve AR-GE’yi destekleyen politikalara 
öncelik verilmesi, bu alanda yatırımı 
olan firmalara gerekli koşulların 
sağlanması ile sektöre anlamlı bir ivme 
kazandırılabileceğine inanıyorum. Elbette 
mevcut ekonomik koşulları da göz önünde 
bulundurarak özellikle ilaç fiyatlandırma 
sisteminin iyileştirilmesinin, tüm sektörün 
gelişimi için daha iyi olacağını vurgulamak 
isterim.

Dünyanın önde gelen ilaç şirketlerinden 
Menarini’nin Türkiye’de oldukça güçlü 
bir yapılanması var. Menarini olarak 
Türkiye’deki faaliyetleriniz hakkında 
bilgi verebilir misiniz? Üretimleriniz ile 
Türkiye ve küresel rekabetteki yerinize 
dair neler söylersiniz?
Dünyanın önde gelen ilaç şirketlerinden 
Menarini, Türk sağlık sektörüne 2001 
yılında ülkemizin ilk ilaç firması olan 
İbrahim Etem Ulagay’ı bünyesine katarak 
girdi. Türkiye’de; üretim, merkez ofis 
ve geniş saha yapısı ile birlikte yaklaşık 
bin kişilik bir ekibimiz bulunuyor. Ülke 

İ talya’nın önde gelen ilaç şirketi 
Menarini, Orta Doğu ve Afrika 
Bölgesi’ni yönetmek için Türkiye’yi 
merkez olarak seçti. Bugün Orta 

Doğu, Türkiye ve Afrika’yı kapsayan 
Menarini META Bölgesi, İstanbul’dan 
yönetiliyor. Menarini’nin Türkiye 
yapılanmasına ilişkin bilgiler veren 
Menarini Türkiye Genel Müdürü Cenk 
Balcı ile şirketin faaliyet alanları, AR-
GE yatırımları ve sürdürülebilirlik 
çalışmaları üzerine konuştuk. Her 
geçen yıl performansı artan Türk ilaç 
sektörünün potansiyelini de değerlendiren 
Balcı, sektördeki başarının nasıl 
sürdürülebileceğine ilişkin görüşlerini 
paylaştı. 

Türk ilaç sektörünün performansı her 
geçen yıl artıyor. Sektörün önümüzdeki 
dönemde bu başarıyı sürdürebilmesi 
için neler yapması gerekiyor?
Mevcut başarılı performansın artırılması 
için global düzeyde trendlerin doğru 
okunmasını çok önemsiyorum. Büyük 
teknoloji şirketlerinin ilgisinin ilaç 
sektörüne yöneldiği bir dönemden 

Büyük teknoloji 
şirketlerinin ilgisinin ilaç 
sektörüne yöneldiği bir 
dönemden geçiyoruz.
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genelinde sağlık meslek mensuplarına 
gerçekleştirdiğimiz tanıtım faaliyetleri 
ile sektörde sağlık profesyonellerine en 
fazla bilimsel destek sağlayan firmalardan 
biriyiz. İstanbul’daki üretim tesisimizde 
ise Türkiye’de sunulan ürünlerimizin 
neredeyse tamamını üretiyor, Türkiye 
ve bölge ülkelere sunulan 300’den fazla 
ürün ve tedavi seçeneğimizle hayata 
sağlık katıyoruz. Bununla birlikte, Türk 
ilaç sektöründe son sekiz yıldır sürekli 
büyüyoruz. Kutu bazında, sektörün ilk 10 
firması arasında yer alıyoruz. 

Menarini’nin AR-GE ve ürün geliştirme 
çalışmalarına oldukça önem verdiği 

biliniyor. AR-GE faaliyetlerinize ilişkin 
neler söylersiniz?
Menarini; araştırmadan üretime, 
dağıtımdan bilimsel bilgiye kadar 
mükemmelliğe ulaşmayı hedefleyerek 30 
yılı aşkın bir süredir inovasyon odaklı AR-
GE çalışmalarına yatırım yapıyor. Avrupa, 
ABD ve Asya’da olmak üzere toplamda 
dokuz araştırma merkezi bulunuyor. 
Bu merkezlerde AR-GE ve klinik öncesi 
aşamadan ilaç ruhsatına kadar projeler 
geliştiriliyor. Bununla birlikte Menarini’nin 
global biyoteknoloji merkezinde, yenilikçi 
tedaviler geliştirmek amacıyla katma değerli 
çalışmalara devam ediliyor. 2020 yılında, 
yeni onkoloji terapötiklerinin geliştirilmesine 

odaklanan Stemline Therapeutics’in satın 
alınmasıyla onkoloji alanını da güçlendirdi.

Menarini, 38 ülkenin bulundugu Orta 
Doğu, Türkiye ve Afrika bölgesini 
“Bölgesel Merkez” olarak seçtiği 
Türkiye’den yönetiyor. Menarini’nin 
faaliyetleri içinde Türkiye tarafının 
rolünü nasıl değerlendiriyorsunuz?
Menarini Grup, yönetim ekibimizin 
global çapta hayata geçirdikleri bir dizi 
yeni satın alma ile firmamız yüksek 
teknolojili ürün geliştirme ve onkoloji 
alanında uzmanlığını derinleştirme 
gibi farklı kollarda atılımlar yaptı. 
Menarini’nin dünyada faaliyet gösterdiği 
ülkeler arasında Türkiye olarak ilk 10 
içerisinde yer alıyoruz. Aynı zamanda 
sizin de belirttiğiniz gibi 38 ülkenin 
yönetildiği Orta Doğu, Türkiye ve Afrika’yı 
kapsayan Menarini META Bölgesi, 
İstanbul’dan yönetiliyor. Ülkemiz, dünya 
ilaç sektöründe önemli yatırım alanları 
arasındaki yerini koruyor. Menarini Grup 
içinde de aynı önemin ve ilginin artarak 
devam ettiğini görüyoruz. İlerleyen 
süreçlerde bölgede ve İstanbul’da 
yatırımların artırılması yönünde bir 
isteklilik olduğunu da paylaşmak isterim. 

Türk ilaç sektörünün performansı her 
geçen yıl artıyor. Sektörün önümüzdeki 
dönemde bu başarıyı sürdürebilmesi 
için neler yapması gerekiyor?
Türk ilaç sektörü, her yıl bir önceki yıla 
göre ihracat ve küresel satış hacminde 
önemli bir büyüme gerçekleştiriyor. 2020 
yılı itibarıyla ilaç sektörümüz 180’e yakın 
ülkeye ihracat yapabilme kapasitesine 
ulaştı. İki yıl önce hayatımıza giren 
pandemi ile birlikte AR-GE çalışmalarına 
da ciddi bir ilgi söz konusu. Aynı zamanda 
bireylerin sağlıklı yaşam bilincinin artması 
ile takviye edici ürünlere talebin de önemli 
oranda arttığını görüyoruz. Bütün bunların 
bir sonucu olarak, Türk ilaç sektörünün 
de bu alanlara yöneldiğini söylemek 
mümkün. Mevcut başarılı performansın 
artırılması için global düzeyde trendlerin 
doğru okunmasını çok önemsiyorum. 
Büyük teknoloji şirketlerinin ilgisinin 
ilaç sektörüne yöneldiği bir dönemden 
geçiyoruz. Ülkemizde de dünyada olan 
gelişmelere paralel şekilde üretimi ve 
AR-GE’yi destekleyen politikalara öncelik 
verilmesi, bu alanda yatırımı olan firmalara 

gerekli koşulların sağlanması ile sektöre 
anlamlı bir ivme kazandırılabileceğine 
inanıyorum. Elbette mevcut ekonomik 
koşulları da göz önünde bulundurarak 
özellikle ilaç fiyatlandırma sisteminin 
iyileştirilmesinin, tüm sektörün gelişimi 
için daha iyi olacağını vurgulamak isterim.

Pandemi dönemiyle birlikte öne 
çıkan en önemli kavramlardan biri 
de sürdürülebilirlik oldu. Şirket 
politikanızda ve izlediğiniz strateji 
planında bu alana yönelik değişikliğe 
gittiniz mi? Menari’nin bu alanda ne gibi 
yatırımlar yapıyor? 
Yüz yılı aşkın bir süredir sağlık 
sektöründeyiz. “Daha fazla sağlık, 
daha fazla mutluluk, daha fazla hayat” 
misyonuyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. 
Menarini olarak sadece ürünlerimizle değil, 
yaşadığımız dünya ve insanlar için hayati 
önem taşıyan konulara, kaynaklara karşı 
sorumluluğu olan bir kurumsal vatandaşız. 
Bu bilinçle faaliyetlerimizi yürütüyoruz. 
Üretim tesisimizde kaynakların daha 
verimli kullanılması, atık oluşumunun 
önlenmesi ve azaltılması konusunda 
gerekli prosedürleri takip ediyoruz. Bu 
süreçte ekip arkadaşlarımıza yönelik 
geniş çaplı bilinçlendirme ve farkındalık 
çalışmaları yürüttük. Yaptığımız çalışmalar 
sonucunda T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı tarafından 2021 
yılında Sıfır Atık Belgesi’ni almaya hak 
kazandık. Menarini Türkiye olarak bu 
yaklaşımımız ile son beş yılda, 70 bin 
adet ağacın kesilmesini önledik. Ayrıca 17 
milyon kw/h elektrik enerjisi, 109 milyon 
metreküp su ve 10 bin litreden fazla fosil 
yakıt tasarrufu yapılmasını sağladık. 

Menarini Türkiye’nin 2023 plan ve 
hedefleri arasında neler var? 
Gelecek dönemde uluslararası kalitedeki 
ürün portföyümüzü ve insan sağlığına 
katkı sağlayacak projelerimizi geliştirmek 
ve çeşitlendirmek istiyoruz. Farklı tedavi 
alanlarında alternatif çözümler sunmaya 
devam ederek hızımızı kesmeden 
büyümeyi sürdürmeyi hedefliyoruz. Bunu 
destekleyecek şekilde üretim kapasitemizi 
artırmak ise yeni dönem planlarımız 
arasında yer alıyor. Menarini olarak, 2023 
yılında da hayata geçirmeyi planladığımız 
projelerimiz aracılığıyla hayata sağlık 
katmaya devam edeceğiz.

İstanbul’daki üretim 
tesisimizde Türkiye’de 
sunulan ürünlerimizin 
neredeyse tamamını 
üretiyor, Türkiye ve bölge 
ülkelere sunulan 300’den 
fazla ürün ve tedavi 
seçeneğimizle hayata 
sağlık katıyoruz.

Ülkemiz, dünya ilaç 
sektöründe önemli yatırım 

alanları arasındaki yerini 
koruyor.

ÜYE RÖPORTAJI
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MEVZUAT

VERGİDE HATANIN NERESİNDEN 
DÖNERSEK!

VERGİ USUL KANUNU’NUN 116. 
MADDESİNDE; “VERGİ HATASI”

Madde 116- Vergi hatası vergiye 
müteallik hesaplarda veya 
vergilendirmede yapılan hatalar 
yüzünden haksız yere fazla veya eksik 
vergi istenmesi veya alınmasıdır.” olarak 
tanımlanmıştır.

Hesap hataları ise şunlardır: 
1. Matrah hataları: Vergilendirme 
ile ilgili beyanname, tahakkuk fişi, 
ihbarname, tekalif cetveli ve kararlarda 
matraha ait rakamların veya indirimlerin 
eksik veya fazla gösterilmiş veya 
hesaplanmış olmasıdır.
2. Vergi miktarında hatalar: Vergi nispet 
ve tarifelerinin yanlış uygulanması, 
mahsupların yapılmamış veya yanlış 
yapılmış olması, birinci bentte yazılı 
vesikalarda verginin eksik veya fazla 
hesaplanması veya gösterilmesidir.
3. Verginin mükerrer olması: Ayni 
vergi kanununun uygulanmasında 

belli bir vergilendirme dönemi için ayrı 
matrah üzerinden bir defadan fazla vergi 
istenmesi veya alınmasıdır.
Vergilendirme hataları ise aşağıdaki 
şekilde belirlenmiş bulunmaktadır.

Kısaca bahsedecek olursak;
1. Mükellefin şahsında hata: Bir verginin 
asıl borçlusu yerine başka bir kişiden 
istenmesi veya alınmasıdır.
2. Mükellefiyette hata: Açık olarak 
vergiye tabi olmayan veya vergiden muaf 
bulunan kimselerden vergi istenmesi 
veya alınmasıdır.
3. Mevzuda hata: Açık olarak vergi 
mevzuna girmeyen veya vergiden 
müstesna bulunan gelir, servet, 
madde, kıymet, evrak ve işlemler 
üzerinden vergi istenmesi veya 
alınmasıdır.
4. Vergilendirme veya muafiyet 
döneminde hata: Aranan verginin ilgili 
bulunduğu vergilendirme döneminin 
yanlış gösterilmiş veya süre itibarıyla 
eksik veya fazla hesaplanmış olmasıdır.

NEVİN TOPALOĞLU
Serbest Muhasebeci-Mali Müşavir

Uygulamada hataların meydana 
çıkarılması;
1. İlgili memurun hatayı bulması veya 
görmesi ile
2. Üst memurların yaptıkları incelemeler 
neticesinde hatanın tespit edilmiş olması
3. Hatanın teftiş (denetim) sırasında 
meydana çıkarılması ile
4. Hatanın vergi incelemesi sırasında 
meydana çıkarılması ile
5. Mükellefin müracaatı ile

Vergi hatalarının düzeltilmesine, 
ilgili vergi dairesi müdürü karar verir. 
Bu hatalar, düzeltme fişine dayanılarak 
düzeltilir. Hatanın mükellef aleyhine 
yapılmış olması halinde, fazla vergi aynı 
fişe dayanılarak terkin ve tahsil olunmuş 
ise mükellefe reddolunur. Düzeltme 
fişinin bir nüshası, reddedilecek 
miktarla müracaat edeceği muhasebe 
ve müracaat süresi zikredilmek suretiyle 
mükellefe tebliğ edilir. Mükellef, tebliğ 
tarihinden başlayarak bir yıl içinde 
parasını geri almak üzere müracaat 
etmediği takdirde hakkı sakit olur (sona 
erer). Nakden veya mahsuben tahsil 
edilen, ancak fazla veya yersiz olarak 
tahsil edildiği anlaşılan vergilerde 
ve kanunları gereğince mükelleflere 
yapılacak iade ve mahsup işlemlerinde, 
düzeltmeye dayanak teşkil edecek 
belgeler ile bu işlemlere ait usul ve 
esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir. 
Hatanın vergi incelemesi sırasında 
meydana çıkarılması halinde vergi dairesi 
başkanlıklarında düzeltme yetkisi vergi 
dairesi başkanına ait olup, başkan bu 

yetkisini ilgili grup müdürlerine ve/veya 
müdürlere devredebilir. Gelir İdaresi 
Başkanlığı, vergi ve mükellefiyet türü 
ile düzeltmeye konu tutarı ayrı ayrı 
veya birlikte dikkate alarak düzeltme 
yetkisinin devredilmesi ile düzeltmenin 
bağlı olunan vergi dairesi dışındaki 
vergi daireleri tarafından yapılmasına 
izin vermeye ve uygulamaya ilişkin 
usul ve esasları belirlemeye yetkilidir. 
Mükellefler, vergi işlemlerindeki hataların 
düzeltilmesini vergi dairesinden yazı ile 
isteyebilirler. Bunların posta ile taahhütlü 
olarak gönderilmesi gerekir. İdarece 
tereddüt edilmeyen açık ve mutlak vergi 
hataları re’sen düzeltilir. Kendi aleyhine 
düzeltme yapılan kimselerin düzeltmeye 
karşı vergi mahkemesinde dava açma 
hakları mahfuzdur.

Son olarak; düzeltmenin zamanaşımı 
süresi, vergi hatalarının düzeltilmesi beş 
yıllık zamanaşımına tabi olmakla birlikte, 
düzeltme zamanaşımı süresi, zamanaşımı 
süresinin son yılı içinde tarh ve tebliğ 
edilen vergilerde hatanın yapıldığı, ilan 
yolu ile tebliğ edilip vergi mahkemesinde 
dava konusu yapılmaksızın tahakkuk 
eden vergilerde mükellefe ödeme 
emrinin tebliğ edildiği, ihbarname ve 
ödeme emri ilan yoluyla tebliğ edilen 
vergilerde 6183 sayılı kanuna göre haczin 
yapıldığı, tarihten başlayarak bir yıldan 
aşağı olmamalıdır.

Kaynakça: https://www.gib.gov.tr/gibmevzuat
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İSG

NÜKLEER SANTRALLER VE 
GÜVENLİK KÜLTÜRÜ

Tüm dünyada hayatı kökünden değiştiren COVID-19 salgınıyla birlikte oluşan arz-talep 
dengesizliği, enerji üretiminde de büyük çaplı küresel bir krize dönüştü. Yaşanan fiyat şokları 
henüz atlatılamamışken üstüne bir de Rusya-Ukrayna Savaşı’nın tetiklediği tedarik sorunları geldi.

U luslararası Atom Enerji Ajansı’nın 
(UAEA-IAEA) da vurguladığı 
üzere, enerji sektörü bakımından 
kaçınılmaz ve vazgeçilemeyecek 

bir kaynak olan nükleer teknoloji, küresel 
enerji krizinin ortaya çıkardığı güvenlik 
ve arz endişeleriyle birlikte birçok ülkeyi 
dışa bağımlılığın azaltılması ve enerji arz 
güvenliklerinin giderilmesi bakımından 
yüksek öneme sahip nükleer enerjide yeni 
yatırımlarını hızlandırmaya ve mevcut 

santralleri kapatma tarihlerini ertelemeye 
itiyor.

Dünyadaki enerji ihtiyacının yüzde 
80’inin petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıt 
türlerinden sağlanıyor oluşu, bu yakıtların 
kullanımı sonucu ortaya çıkan; azot, 
karbondioksit, karbonmonoksit ve azot 
dioksit gibi sera gazlarının salınımının 
artmayla küresel ısınma, iklim değişikliği 
gibi çevre sorunlarına yol açıyor. Bu durum 
da her ne kadar tartışmalı da olsa da 

Nükleer santrallerdeki 
kazaların

önüne geçilmesi için 
santrallerin

tasarım aşamasından 
itibaren güvenlik

önlemlerine uyulması 
gerekiyor.

ülkeleri, nispeten temiz enerji üretebilen 
nükleer santrallerine yönlendiriyor. 

YÜKSEK ENERJİYİ DÖNÜŞTÜREN SİSTEMLER 
YÜKSEK GÜVENLİK RİSKLERİ BARINDIRIYOR
Nükleer santrallerin içindeki reaktörlerde, 
fisyonu gerçekleştirilen uranyum 
ve plütonyum gibi ağır elementler 
yakıt çubuklarında bulunuyor. Fisyon 
reaksiyonlarının meydana geldiği yakıt 
çubuklarının oldukça yüksek miktarda ısı 
enerjisi açığa çıkarması sebebiyle çubuklar, 
içinde çoğunlukla su bulunan bir soğutma 
teknesi içerisine daldırılıyor. Isıtılan soğutma 
teknesi ise borudan buhar jeneratörüne 
doğru hareket ederek öncesinde açığa çıkan 
ısı enerjisi ile suyu buhara dönüştürüyor. Su, 
buhara dönüştürüldükten sonra buhar yine 
bir boru aracılığıyla başlangıçtaki türbine 
gidiyor. Buhar ile sağlanan enerji, türbini 
döndürerek kinetik enerji açığa çıkarıyor. 
Türbin, bu kinetik enerjiyi elektriğe çeviren 
bir jeneratöre bağlı olarak işlev görüyor. 
Üretilen bu elektriğin kullanıma hazır hale 
gelmesi için transformatöre taşınması 
gerekiyor. Bu proses esnasında kullanılan 
radyoaktif elementler ile açığa çıkan yüksek 
enerjiyi dönüştüren sistemler, gerekli 
tedbirler alınmadığı takdirde yapıları gereği 
yüksek güvenlik riskleri barındırıyor.

 
NÜKLEER SANTRALLERDE GÜVENLİK 
UYGULAMALARI
Nükleer Güvenlik
➧ Nükleer santrallerdeki kazaların önüne 
geçilmesi için santrallerin tasarım 
aşamasından itibaren güvenlik önlemlerine 
uyulması gerekiyor.
Nükleer santrallarda hedeflenen en üst 
düzeyde güvenliğin gereği olarak; 
➧ Kazaların oluşumunu önlemek,
➧ Alınan önlemlere rağmen bir kazanın 
meydana gelmesi durumunda sonuçlarını 
hafifletmek,
➧ Olasılığı en düşük kazalar da dahil olmak 
üzere, nükleer santralin tasarımında 
dikkate alınan tüm kazalar için, radyolojik 
sonuçların olası boyutlarının belirlenen 
sınırların altında tutmak,
➧ Ağır radyolojik sonuçlar doğurabilecek 
ciddi kazaların meydana gelme olasılığının 
kabul edilebilir düzeyde düşük olmasını 
sağlamak
gibi mümkün ve makul olan bütün önlemler 
değerlendirilmelidir.

Nükleer santrallerde güvenlik 
önlemleri “Derinliğine Savunma Stratejisi” 

çerçevesinde ele alınmaktadır. Bu strateji, 
santrale ilişkin güvenlik hedeflerinin zarar 
görmesini ve santral içerisinde oluşan 
radyoaktif maddelerin dışarıya çıkmasını 
engelleyecek iç içe geçmiş bir dizi önlemin 
alınması sistemi üzerine kurulmuştur.

Derinliğine Savunma Stratejisi’nin amacı 
şu şekilde özetlenebilir: 
➧ Santralde meydana gelebilecek insan ve 
ekipman hatalarını ortadan kaldırmak, 
➧ Fisyon ürünlerinin dışarı çıkmasını 
engelleyen fiziksel bariyerlerin etkinliğinin 
her koşulda devamını sağlamak, 
➧ Bu fiziksel bariyerlerin işlevlerini yerine 
getirememesi halinde dahi insanların ve 
çevrenin zarar görmesini engellemektir. 

NÜKLEER SANTRALLERDE DERİNLİĞİNE 
SAVUNMA STRATEJİSİ BEŞ AYRI SEVİYEDE 
UYGULANIR:
1. Seviye: Normal işletme koşullarından 
sapmaların önlenmesi: Nükleer santraller, 
arızalara ve belirli değişimlere karşı direnç 
gösterebilecek şekilde tasarımlanır. 
Tasarımda kanıtlanmış teknolojiler kullanılır 
ve insan faktörü mümkün olan en az düzeye 
indirilir.
2. Seviye: Sapmaların belirlenmesi kazaya 
dönüşmesinin önlenmesi: Santralin, işletme 
koşullarının dışına çıkmasını önlemek 
veya işletme koşullarının dışına çıkılması 
durumunda santralin mümkün olan en kısa 
zamanda normal işletme durumuna geri 
döndürmek hedeflenmiştir. Bu amaçla, 
bir ekipmana o ekipman için öngörülen 
işletme koşullarının ötesinde bir yük 
binmeden önce, herhangi bir olağandışı 
olayın gelişimini engelleyecek kapasitede 
“otomatik kontrol ve koruma sistemleri” 
bulunur.
3. Seviye: Tasarım aşamasındaki kazaların 
güvenlik sistemleri ile önlenmesi: 
Santralde meydana gelebilecek olasılığı 
oldukça düşük kazalar da tasarımda 
dikkate alınmaktadır. Santralde meydana 
gelebilecek bu kazaların etkilerini en aza 
indirmek ve sonuçlarını kabul edilebilir 
sınırların altında tutmak amacıyla 
tasarımlanmış özel mühendislik güvenlik 
sistemleri yer almaktadır.
4. Seviye: Kazanın büyümesinin 
önlenmesi ve kaza koşullarının kontrol 
altında tutulması: Birden fazla kaza 
veya arıza durumunun aynı anda ya da 
takip eden zamanlarda olacağını içeren 
kaza senaryoları düşünülür. Bu durumla 

ÖZLEM DEMİR
Kimyager, İş Güvenliği Uzmanı
KİPLAS Teknik İşler ve Eğitim Birimi
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mücadele edecek sistemler ve talimatlar/
prosedürler hazırlanarak böyle bir durumun 
olma olasılığının en aza indirilmesine, buna 
rağmen gerçekleşmesi halinde sonuçlarının 
hafifletilmesine çalışılır.
5. Seviye: Kazaların radyolojik sonuçlarının, 
acil durum planları ile hafifletilmesi: 
Yüksek miktarda radyoaktif maddenin 
çevreye sızması ancak yukarıda açıklanan 
önlemlerin yetersiz kalması durumunda 
mümkün olur ve insanları doğrudan koruma 
yönünde önlemlerin alınması gerekebilir. 

Gerçekleşme olasılığı çok çok düşük olan bu 
durum için olası sonuçların hafifletilmesi 
amacıyla santralde ağır kaza yönetimi 
kılavuzları uygulanır. Ayrıca santralde 
ve santral çevresindeki insanların en az 
düzeyde etkilenmesini sağlayacak “saha içi” 
ve “saha dışı” önlemler alınır. Bu amaçla, 
yerel ve genel idari birimler, hazırladıkları 
güncel acil durum planlarının gerektirdiği 
önlemleri alarak bu risklere karşı her an 
hazır durumda bulunurlar. Bu amaçla belirli 
aralıklarla tatbikatlar yapılır. 

ACİL DURUMLARDA KORUYUCU AMAÇLI 
OLARAK, GEREKTİĞİNDE AŞAĞIDAKİ 
ÖNLEMLER ALINIR: 
➧ İnsanların kapalı mekanlarda koruma 
altına alınması (sığınma),
➧ İyot tabletlerinin dağıtılması,
➧ Yakın civardaki insanların bölgeden tahliye 
edilmesi.

Alınacak önlemler arasında; 
radyoaktivite ile kirlenmiş gıda 
maddelerinin ticaretinin ve tüketiminin 
engellenmesi, ortaya çıkabilecek sağlık 
sorunlarını önleyici ilaçların dağıtılması ve 
bölge radyasyonunun uzun süre izlenmesi 
gibi hazırlıklar da yer almalıdır. 
Fiziksel bariyerler: Nükleer santrallerde 
fisyon sonucu ortaya çıkan ve “fisyon 
ürünü” olarak adlandırılan radyoaktif 
maddelerin, reaktör içinde tutulmasını 
sağlayan ardışık fiziksel bariyerler 
bulunmaktadır. Bu bariyerler; yakıtın yapısı 
(UO2), yakıt zarfı, basınç kabı ve reaktör 
soğutma sistemi, koruma kabıdır.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI
Çalışanların sağlık ve güvenliğinin 
sağlanması amacıyla santrallerde yapılması 
gereken ilk çalışmalardan biri santralin 
risk değerlendirmesinin hazırlanmasıdır. 
Risk değerlendirmesi; işletmenin tasarım 
veya kuruluş aşamasından başlamak üzere 
tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme 
ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin 
kararlaştırılması, dokümantasyon, 
yapılan çalışmaların güncellenmesi ve 
gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek 
gerçekleştirilmelidir. 

Risk değerlendirme çalışmaları 
sonucunda, riskin bertaraf edilmesi 
mümkün değil ise “kabul edilebilir seviye”ye 
indirilmesi gerekmektedir.

Bir santralde risk değerlendirmesi 
haricinde; acil durum planları hazırlanmalı, 
acil durum ekipleri oluşturulmalı ve bu 

kapsamda yılda en az bir kez tatbikat 
yapılmalıdır. Tatbikatta aksayan yönler 
bulunması halinde iyileştirme çalışmaları 
yürütülmelidir. Ayrıca santrallerde iş kazası/
ramak kala olay kayıtları tutulmalı ve bu 
kaza/olayların bir daha yaşanmaması için 
gerekli tedbirler alınmalıdır. 

Bir nükleer santralin, insan 
sağlığı ve çevre üzerindeki potansiyel 
riskinin boyutuna uygun ayrıntıda 
“radyasyondan korunma programı” 
hazırlanmalı ve santralin işletmeye 
alınması ile uygulanmaya başlanmalıdır. 
Radyasyondan korunma programı 
içeriğinde; radyasyondan korunmaya ilişkin 
yapılanma, çalışanların sorumlulukları, 
radyasyon alanlarının ve radyasyonla 
çalışanların sınıflandırılması, radyasyonla 
çalışma izni, kişisel koruyucu donanım 
(KKD), çalışanların sağlık gözetimi, 
radyasyon alanlarının izlenmesi, kişisel 
izleme, salımların izlenmesi, kalibrasyon ve 
bakım, eğitim kayıtları bulunmalıdır. Ayrıca, 
ilgili diğer kayıt ve planlar da (radyoaktif 
atık yönetimi gibi) bu programa dahil 
edilmelidir. 

Radyasyonla çalışanların işe girişlerinde, 
işe uygun olup olmadığını gösteren sağlık 
durumlarını gösteren sağlık kontrolleri 
yaptırılmalıdır. İşe alınan çalışanın ise 
sonrasında sağlık gözetimlerinin yılda en az 
bir kere yaptırılması, müsaade edilen doz 
sınırları ve kısıtlarının üzerinde radyasyon 
dozu aldığının saptanması veya bundan 
şüphelenilmesi durumunda gerekli tetkik ve 
tedavilerinin yaptırılması gerekmektedir.

Radyasyonlu alanlarda yapılan 
çalışmalarda, çalışma izni uygulamasının 
yapılması gerekmektedir. Çalışmanın hangi 
koşullarda yapılması gerektiği belirlenmeli 
ve bu izne ilişkin talimatlar hazırlanarak 
uygun bir ortam oluşturulmalıdır. 
Radyasyonlu ortamda çalışma izni 
verilirken; alandaki doz miktarı, çalışan 
tarafından kullanılacak dozimetre gibi 
ölçüm araçları, uygun kişisel koruyucu 
donanım, kısıtlar, işletme durumu, atık 
yönetimi gibi hususlar değerlendirilmelidir. 

Radyasyonla çalışanlara verilecek olan 
kişisel koruyucu donanım ilgili standartlara 
uygun ve radyasyondan koruyacak şekilde 
tasarlanmış olmalıdır. Çalışanlara tüm 
koruyucu donanımın kullanımına ilişkin 
yeterli eğitim verilmeli ve ilgili talimatlar 
hakkında bilgilendirme yapılmalıdır. 

Çalışanın, uygun olmayan kişisel 
koruyucu donanım kullanımından dolayı 

fazla doz almaması ve ilave risklerden 
etkilenmemesi sağlanmalıdır. Kişisel 
koruyucu donanım, kullanımından 
sonra radyoaktif olarak kirlenmiş kabul 
edilmeli ve radyoaktif bulaşmanın 
yayılmasını önleyecek şekilde dikkatlice 
çıkarılarak uygun işlemlere tabi tutulması 
sağlanmalıdır.

NÜKLEER SANTRALLER VE YAŞANMIŞ 
KAZALAR 
Nükleer enerji, nükleer santrallerde atom 
çekirdeğini bir arada tutan bağlardaki 
enerjinin çekirdek parçalanması 
yoluyla açığa çıkması ile elde edilen bir 
enerji türüdür. Az kaynak kullanımı ile 
yüksek miktarda enerji üretilebilmesi, 
kullanılan nükleer maddelerin uzun 
yıllar depolanabilmesi gibi özellikleriyle 
tercih edilen Nükleer enerji pek çok 
riski de barındırmaktadır. Nükleer bir 
santralde gerçekleşecek olası bir kazada 
sadece o ülkeyi değil, çevre ülkeleri de 
büyük ölçüde etkileyen çevre ve insan 
sağlığını tehdit eden radyoaktif kirlenme 
meydana gelmektedir. Radyoaktivite 
etkisinden dolayı nükleer santraller; 
üretim öncesinde, sırasında ve sonrasında 
radyoaktif atıklar nedeniyle oldukça 
tehlikelidir. Uluslararası Atom Enerji Ajansı, 
nükleer ve radyasyon kazalarını “insanlar, 
çevre veya santral üzerinde ciddi sonuçlara 
yol açmış bir olay” olarak tanımlamaktadır. 
Kazanın; ölümlere neden olması, 
çevreye büyük miktarlarda radyoaktivite 
salınımının olması veya reaktör 
çekirdeğinin erimesi bu ciddi sonuçlardan 
bazılarıdır. Nükleer ve radyasyon 
kazalar/olaylar; nükleer santrallerdeki 
operasyonlar, radyoaktif maddelerin 
taşınması, radyasyon kaynaklarının 
endüstriyel ve tıbbi kullanımları sırasında 
ortaya çıkabilmektedir. Kaza ve olayların 
önemi, Uluslararası Nükleer ve Radyolojik 
Olay Ölçeği’ne [International Nuclear 
and Radiological Event Scale (INES)] 
göre belirlenir. Skala, bir üst seviyedeki 
kaza veya olay diğerinden önemi 10 kat 
daha fazla olacak şekilde tasarlanmıştır. 
Bu skalaya göre dört, beş, altı ve yedi 
dereceleri ile belirlenen kazalar oldukça 
nadirdir ancak sonuçları önemlidir. INES 
skalasına göre; seviye bir, iki ve üç ile 
derecelenen olaylar ise radyasyonun rutin 
kullanımı sırasında daha sık karşımıza 
çıkar ve sonuçları açısından daha az 
önemlidir. 

Risk değerlendirme 
çalışmaları sonucunda, 

riskin bertaraf edilmesi 
mümkün değil ise “kabul 

edilebilir seviye”ye 
indirilmesi gerekmektedir.
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Şekil: Uluslararası Atom Enerjisi tarafından 1990 yılında tanımlanan Nükleer Kaza Seviye Ölçeği
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DÜNYADA YAŞANMIŞ DÖRT BÜYÜK NÜKLEER KAZA:

MAYAK (KYSHTYM - RUSYA): Kyshtym kazası, nükleer atıkların depolandığı ve işlendiği 
tesiste meydana gelmiştir. Plütonyumun ayrıştırılması sonrası oluşan yüksek seviye 
nitrat içeren atıklar, yer altında paslanmaz çelik içindeki tanklarda tutulmaktadır. 
Tanklarda bulunan ısı değiştiriciler, tanklarda üretilen ısıyı uzaklaştırarak tankların 
aşırı ısınmasını engellemektedir. 1956 yılında bir tankın ısı değiştiricisinin bir sorun 
sonucu kapatılmasından sonra, tankın soğutulmadan tutulmasının güvenli olduğu 
kararına varılmıştır. Ancak, tankta gerçekleşen su buharlaşması sonucu tank içinde 
bulunan atıkların yüzeyinde nitrat ve asetat birikmesi olmuştur. Bu maddelerin hava 
ile teması ve izleme ekipmanlarından gelen bir kıvılcım sonucu toplamda 5-10 ton TNT 
patlamasına eşdeğer enerji salınmasına yol açan kimyasal bir patlama olmuştur. Bu 
patlama sonucu, 70-80 ton atık çevreye yayılmıştır. 

THREE MILE ISLAND KAZASI (SEVİYE 5): ABD tarihindeki en büyük nükleer kaza, 28 
Mart 1979 tarihinde gerçekleşmiştir. Three Mile Adası’nda bulunan nükleer santralde, 
iki basınçlı su reaktörü bulunmaktadır. İki numaralı reaktörün soğutma sisteminde 
meydana gelen arıza, reaktör çekirdeğinin erimesiyle sonuçlanmıştır. Çekirdeğin 
erimesiyle açığa çıkan radyoaktif gazlar ikincil bina içinde bulunan bir tank içinde 
birikmiştir. Kazadan iki gün sonra biriken radyoaktif atık, gaz bozunma tankına 
aktarılmıştır. Bu aşamada, çevreye düşük düzeyde gazlar sızmış fakat önemli bir kısmı 
filtrelerde tutulmuştur. Kaza sonucu oluşturulan rapora göre, sızan radyasyonun 
sağlığa etki ettiği düşünülen radyasyon seviyesinden daha düşük bir değerde olduğu 
iddia edilmiştir.

ÇERNOBİL NÜKLEER SANTRAL KAZASI (SEVİYE 7): Çernobil Nükleer Santrali, Ukrayna’nın 
Kiev şehrine 130 km uzaklıkta bulunan ve RMBK-1000 tipi dört nükleer reaktöre 
sahip bir santraldir. 25 Nisan günü, Çernobil’in dördüncü ünitesinin operatörleri bir 
deney yapmak üzere hazırlık yapmışlardır. Deney, ana güç kaynağı kaybedildiğinde 
türbinlerin ne kadar süreyle daha ana pompalara güç sağlayacağının belirlenmesi 
üzerinedir. Aynı deney, bir yıl önce Çernobil santralinde yapılmış ve türbinden 
gelen gücün çok hızlı düştüğü gözlenmiştir. Bu deneyde ise yeni voltaj düzenleyicisi 
test edilecektir. 26 Nisan gününün ilk saatlerinde deney, operatörler tarafından 
başlatılmıştır.

Operatör reaktörü kapatmak için harekete geçtiğinde, reaktör kararsız durumdadır 
ve kontrol çubuklarının değişik dizaynı nedeniyle kontrol çubukları reaktöre girdiğinde 
bir güç artışı yaşanmıştır. Sıcak yakıt çubuklarının soğutucu su ile temas etmeleri yakıt 
çubuklarının parçalanmalarına ve aşırı buhar üretimi sonucu basıncın yükselmesine 
sebep olmuştur. Reaktörün dizayn özellikleri sonucu, üç ya da dört yakıt demetinin 
önemli zarar görmesi reaktörün tahribatına sebep olmuştur. Basıncın aşırı artışı 
sonucu, reaktörün bin ton ağırlığındaki üst kapağı ayrılmış ve yakıt kanallarına zarar 
vermiştir. Aşırı buhar üretimi tüm çekirdeği kaplamış ve fisyon ürünlerinin atmosfere 
saçılmalarına sebep olan buhar patlamasına neden olmuştur. İki-üç saniye sonra 
ikinci bir patlama yakıt kanallarının ve sıcak grafitin çevreye dağılmasına sebep 
olmuştur. İkinci patlamaya neyin sebep olduğu tam olarak bilinemese de Zirkonyum-
buhar etkileşmeleri sonucu ortaya çıkan Hidrojen gazının patlamaya sebep olduğu 
düşünülmektedir. Bu patlamalar sonucu iki çalışan hayatını kaybetmiştir. Grafit ve 
yakıt parçalarının sebep olduğu yangınlar sonucu çevreye ciddi miktarda radyasyon 
salınmıştır. Kaza, nükleer enerjinin sivil amaçlı kullanımı tarihinin çevreye, kaydedilmiş 
en fazla miktarda radyoaktif madde salındığı nükleer kazadır. Kazadan sonraki 10 gün 
boyunca havaya büyük miktarda radyoaktif madde salınmıştır.

FUKUSHİMA DAİİCHİ NÜKLEER SANTRAL KAZASI (SEVİYE 5): Fukushima Nükleer 
Santrali, Japonya’nın Fukushima şehrine yakın sahil kenarına kurulmuştur. 11 Mart 
2011 tarihinde Sendai şehrinden 130 km uzaklıkta meydana gelen 9,0 büyüklüğündeki 
deprem ve onu takip eden tsunami sonucu, nükleer santral tarihinin en büyük ikinci 
kazası meydana gelmiştir. Deprem olduğu sırada oluşan 23 metre yüksekliğindeki 
tsunami sahile vurduğunda, yüksekliği 15 metreye düşmüş ve türbin binasını beş 
metre su altında bırakmıştır. Deprem meydana geldiği sırada reaktörler başarılı bir 
şekilde kapanmış ve soğutma dizel jeneratörler kullanılarak devam etmiştir. İlk üç 
ünite, kapatılmalarına rağmen fisyon ürünlerinin bozunmasından dolayı yüzde 1,5 güç 
üretmeye devam etmiştir. Bu ısının dış sistem ile alınamaması sonucu santralin basınç 
kabında buhar oluşmaya başlamıştır. Ayrıca buhar-zirkonyum etkileşmesi sonucu 
Hidrojen oluşmaya da başlamıştır. Sıcaklık ve basıncın artışı ve yaşanan Hidrojen 
patlamaları ciddi bir kazanın yaşanmasına neden olmuştur. 

Enerji üretiminde pek çok ülke 
tarafından tercih edilen nükleer 
santraller gerek üretimde kullanılan 
elementlerin ve ortaya çıkan atıkların 
depolanması gerekse reaktörlerin 
çalışması esnasında yaşanabilecek 
kazaların sonunda ortaya çıkabilecek 
etkiler nedeniyle, insan ve çevre 
sağlığını yüksek seviyede tehdit edici bir 

faktördür. Dünyada yaşanmış nükleer 
kazalara da bakıldığında kazaların yıkıcı 
etkileri hakkında fikir sahibi olmak 
mümkündür. 

Bu sebeple nükleer santrallerde 
güvenlik önlemlerine tasarım 
aşamasından başlanmalı, santralin 
işletme aşamasında ise iş sağlığı 
ve güvenliği önlemlerine eksiksiz 

şekilde uyulmalı, potansiyel tehlike 
ve riskler için gerekli önlemler ilgili 
prosedürler uyarınca gecikmeden 
alınmalıdır. Gerekli güvenlik tedbirleri 
alınarak işletilen nükleer santraller 
enerji ihtiyacının karşılanmasında 
hayli yüksek paya sahip olarak ülke 
ekonomileri için yüksek katma değer 
sağlayacaklardır.
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SEKTÖREL HABERLER

KİMYA SEKTÖRÜNÜN İHRACATI 
11 AYDA 30 MİLYAR DOLARI AŞTI

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye’nin ihracatı Kasım ayında geçen yıl aynı döneme 
göre yüzde 1,9 artışla 21,9 milyar dolar oldu. Kimya sektörü ise Kasım ayında yüzde 8,3 artışla 2,6 milyar 
dolar ihracat gerçekleştirdi. Sektörün ilk 11 aylık ihracatı da yüzde 34 arttı ve 30 milyar doları aştı.

K imya sektörü, Kasım ayında 
en çok ihracat yapan ikinci 
sektör olurken, 11 aylık 
dönemde liderliğini korumaya 

devam ediyor. Ülke ihracatından aylık 
bazda yüzde 11,9 pay alan sektörün 
ihracatı geçen yıla göre yüzde 8,3 arttı 
ve 2,6 milyar dolar değerinde ihracat 
gerçekleştirdi. Sektör, ilk 11 aylık 
dönemde gerçekleştirdiği 30,7 milyar 
dolarlık ihracat ile yüzde 34 büyüdü.

Kimya sektörünün kasım ayı 
ihracat rakamlarına ilişkin konuşan 
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim 
Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Kasım 
ayında sektör ihracatımız yüzde 8,3 
artış ile 2,6 milyar dolar oldu. Ocak-
Kasım döneminde ise ihracat artışı 
yüzde 34 oldu ve 30,7 milyar dolarlık 
ihracat gerçekleştirdik. Ülkemiz üçüncü 
çeyrekte yıllık bazda yüzde 3,9 büyürken, 
çeyreklik bazda 0,1 daraldı. Büyümenin 
düşmesinde iç ve dış talepteki azalmayla 
birlikte sanayi üretiminde ve buna bağlı 
olarak ihracattaki artışın yavaşlamasının 
etkisi olduğunu düşünüyoruz. Ancak 
küresel gelişmelere baktığımızda 
resesyon beklentileri, durgunluk, 
enerji fiyatları, hammadde fiyatları gibi 
ihracatımızı ve büyümemizi olumsuz 
etkileyen birçok etken varken sınırlı olsa 
da ülkemizin ihracatının artmaya devam 
etmesi ve büyüme trendini sürdürmesini 
önemli buluyoruz. Kimya sektörü olarak 
üretim ve ihracata daha fazla katkı 
sunmak için var gücümüzle çalışmaya 
devam edeceğiz. Bu yılı 33 milyar dolar 
üzerinde yeni bir rekor ile tamamlamayı 
hedefliyoruz” açıklamalarında bulundu.

2022 yılı Kasım ayı en fazla kimya ihracatı yapılan ülkeler

S. NO ÜLKE KASIM 2021 DEĞER ($) KASIM 2022 DEĞER ($) DEĞİŞİM DEĞER (%)

1 HOLLANDA 153.062.958,52 213.521.129,29 % 39,50

2 RUSYA 59.782.296,94 179.642.672,65 % 200,49

3 ROMANYA 63.699.520,25 125.108.692,47 % 96,40

4 İSPANYA 60.674.359,56 124.197.083,00 % 104,69

5 ABD 112.501.643,90 119.194.348,97 % 5,95

6 LÜBNAN 96.280.791,06 112.720.848,42 % 17,08

7 IRAK 138.492.569,61 106.921.474,46 % - 22,80

8 İTALYA 82.629.473,86 102.957.018,74 % 24,60

9 ALMANYA 105.517.005,33 98.026.810,53 % - 7,10

10 İNGİLTERE 67.605.240,46 76.922.407,83 % 13,78

2021 -2022

KASIM 2021 KASIM 2022 % FARK

ÜRÜN GRUBU DEĞER ($) DEĞER ($) DEĞER

PLASTİKLER VE MAMULLERİ 829.487.794 797.207.906 % -3,89

MİNERAL YAKITLAR, MİNERAL YAĞLAR VE ÜRÜNLER 547.797.956 618.368.037 % 12,88

ANORGANİK KİMYASALLAR 193.130.219 302.342.764 % 56,55

UÇUCU YAĞLAR, KOZMETİKLER VE SABUN 136.239.550 165.503.858 % 21,48

KAUÇUK, KAUÇUK EŞYA 126.108.831 132.583.817 % 5,13

ECZACILIK ÜRÜNLERİ 135.364.059 126.841.431 % -6,30

BOYA, VERNİK, MÜREKKEP VE MÜSTAHZARLARI 100.271.058 120.854.279 % 20,53

MUHTELİF KİMYASAL MADDELER 95.874.947 86.373.295 % -9,91

YIKAMA MÜSTAHZARLARI 53.159.851 71.563.385 % 34,62

ORGANİK KİMYASALLAR 89.088.508 53.966.233 % -39,42

YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZİMLER 33.961.804 50.167.890 % 47,72

GÜBRELER 35.280.950 48.353.265 % 37,05

BARUT, PATLAYICI MADDELER VE TÜREVLERİ 1.287.852 1.908.285 % 48,18

FOTOĞRAFÇILIK VE SİNEMACILIKTA KULLANILAN ÜRÜNLER 880.974 1.391.558 % 57,96

GLİSERİN, BİTKİSEL MAMULLER, DEGRA, YAĞLI MADDELER 602.542 169.542 % -71,86

İŞLENMİŞ AMYANT VE KARIŞIMLARI, MAMULLERİ 19.509 11.208 % -42,55

TOPLAM 2.378.556.404 2.577.606.755 % 8,37

2022 aylık bazda kimya ihracatı

AY 2021 DEĞER ($) 2022 DEĞER ($) FARK (%)

Ocak 1.643.482.791,93 2.131.690.949,63 % 29,71

Şubat 1.681.077.907,20 2.439.862.089,14 % 45,14

Mart 2.003.883.753,09 2.979.517.914,43 % 48,69

Nisan 2.172.213.876,46 3.306.181.779,83 % 52,20

Mayıs 2.143.391.357,23 2.758.343.757,29 % 28,69

Haziran 2.375.248.045,61 3.193.695.666,62 % 34,46

Temmuz 1.918.576.595,38 2.892.970.514,10 % 50,79

Ağustos 2.058.179.793,76 2.944.738.544,40 % 43,07

Eylül 2.294.503.335,38 2.922.155.379,23 % 27,35

Ekim 2.269.560.826,30 2.591.851.393,27 % 14,20

Kasım 2.378.556.404,12 2.577.606.754,85 % 8,37

TOPLAM 22.938.674.686 30.738.614.743 % 34,00

2022 yılı Kasım ayı kimya sektörü 
ihracatında alt sektörler
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ORTAK PAYLAŞIM FORUMU 2022
Ortak Paylaşım Forumu’nun (OPF) dördüncüsü bu 13 Ekim’de düzenlendi. Forum'da bu yıl, ikiz 
dönüşüm ve iş gücünün sürekliliği konularına odaklanıldı.

alışma hayatının Davos’u 
kabul edilen Ortak Paylaşım 
Forumu’nun (OPF) 
dördüncüsü 13 Ekim’de 
düzenlendi. “Çalışma 
Hayatında Sürdürülebilirlik” 

ana temasıyla düzenlenen Forum, 
çalışma hayatının sosyal tarafları 
olan kamu, Türk-İş, Hak-İş, DİSK ve 
işveren temsilcilerini bir araya getirdi. 
Bu yıl, ikiz dönüşüm ve iş gücünün 
sürekliliği konularına odaklanılan 
Forum’da, iklim krizine karşı nasıl 
önlemler alınabileceği, refahın nasıl 
adil paylaşılabileceği, ikiz dönüşümün 
çalışma hayatına getireceği etkilerin 
nasıl yönetilebileceği ve yeşil mesleklere 
bugünden nasıl hazırlanılabileceği 
konuları derinlemesine ele alındı. 
Yaklaşık bin kişinin fiziki ve dijital 
olarak takip ettiği Forum’un açılışında 
konuşan Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu 
Başkanı Özgür Burak Akkol, dünyanın 
şu an sürdürülebilirliğe odaklandığını, 
çünkü küresel ekonomiyi sadece finansal 
gelişmelerin değil, iklim değişikliğinin, 
salgının, dijitalleşmenin, toplumsal ve 
jeopolitik gelişmelerin de büyük ölçüde 
şekillendirdiğini belirtti. Akkol, “Şimdi 
dünyanın odağı, sürdürülebilirlik ve 
dijital dönüşümün de mümkün kıldığı, 
tetiklediği yeşil dönüşüm. Bu konuları 
Ortak Paylaşım Forumu’nda sosyal 

paydaşlar olarak ilk kez biz gündeme 
alıyoruz.” dedi. Didem Arslan Yılmaz’ın 
moderatörlüğünü yaptığı oturumlarda, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. 
Dr. Sayın Vedat Bilgin ve Türk-İş Genel 
Mali Sekreteri Sayın Ramazan Ağar da 
yer aldı. Vedat Bilgin konuşmasında, 
sürdürülebilirlik konusunun son 
zamanlarda çok ön plana çıktığını 
ve sürdürülebilirlik kavramının çok 
kapsamlı olduğunu vurguladı. Bilgin, 
bu kavramın insan hayatını her 
anlamda etkilediğini belirtti. Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak 
odak noktalarının OPF’nin de ana 
temasını oluşturan çalışma hayatında 
ve üretim sürecinde sürdürülebilirlik 
olduğunu sözlerine ekledi. Çalışma 
hayatının küresel örgütlerinin üst düzey 
katılımına ev sahipliği yapan Forum’a, 
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Genel 
Direktörü Sayın Gilbert Houngbo, 
Uluslararası İşverenler Teşkilatı (IOE) 
Başkanı Sayın Michele Parmelee, IOE 
Onursal Başkanı Sayın Erol Kiresepi, 
BusinessEurope Başkanı Sayın Fredrik 
Persson, Uluslararası İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri 
Sayın Sharan Burrow’un yanı sıra, BIAC, 
Birleşmiş Milletler gibi kuruluşlar da 
katıldı.

Ç

SEKTÖREL HABERLER

13 Kasım 
Pazar günü 

İstanbul İstiklal 
Caddesi'nde 

yaşanan terör 
saldırısında, 

hayatını 
kaybeden 

vatandaşlarımıza 
Allah’tan rahmet, 

yakınlarına 
başsağlığı ve 

sabır diliyoruz.

GEÇMİŞ OLSUN
TAKSİM
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SOCAR ENERGY SCHOOL’DA DERSLER BAŞLIYOR
SOCAR Türkiye, Sabancı Üniversitesi EDU iş birliği ile hayata geçirilen SOCAR Energy School 
sertifika programında dünyaca ünlü konuşmacılar ders verecek. Bu yıl ilk kez düzenlenen 
programın amacı, enerji sektörüne 360 derece bakış açısı kazandırmak.

S OCAR Türkiye, Sabancı 
Üniversitesi Yönetici Geliştirme 
Birimi EDU iş birliğiyle SOCAR 
Energy School sertifika 

programını başlatıyor. SOCAR Energy 
School sertifika programı, enerji 
sektöründe uzmanlaşma imkânı 
sağlamayı, küresel ve bölgesel 
enerji alanındaki konuları çok yönlü 
değerlendirme ve 360 derece bakış açısı 
edindirmeyi amaçlıyor. 

“SERTİFİKA PROGRAMI AZERBAYCAN 
VE TÜRKİYE’NİN ENERJİ UZMANLARINI 
YETİŞTİRECEK”
Sertifika programının tanıtımında 
konuşan SOCAR Türkiye İletişim ve 
Kamu İlişkileri Başkanı Mikayil Yusifov, 
enerjinin her alanının teknik, tarihsel, 
politik ve ekonomik olarak ele alınacağı 
SOCAR Energy School’un Türkiye’nin 
enerji uzmanlarını yetiştireceğini söyledi. 
Yusifov “SOCAR Türkiye olarak Türkiye’de 

ilk kez bu kapsamda bir sertifika 
programını hayata geçirmenin gurur 
ve mutluluğunu yaşıyoruz. Akademi 
ve sanayi arasında köprü olacak, iş 
birliği fırsatı sağlayacak bu sertifika 
programıyla sektöre enerji alanında 
uzman, nitelikli işgücü kazandırmayı 
hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Sabancı Üniversitesi Yönetici 
Geliştirme Birimi EDU Proje Koordinatörü 
Dr. Murat Kaya da konuya ilişkin; “SOCAR 
Energy School sertifika programını 
yürütecek olan Yönetici Geliştirme 
Birimimiz (EDU)’nun, 20 yıllık deneyimi 
ile katılımcılarımıza her saatinden fayda 
sağlayacakları bir eğitim ve tartışma 
deneyimi sunmayı amaçlıyoruz” 
ifadelerini kullandı.

63 SAAT SÜRECEK ÇEVRİM İÇİ EĞİTİM 
VERİLECEK
12 Kasım günü başlayan ve altı 
hafta sürecek olan SOCAR Energy 
School sertifika programının her yıl 
tekrarlanması planlanıyor. Sertifika 
programı, başarılı olan katılımcılara 
enerji alanında doktora bursu şansı 
da sunuyor. SOCAR Energy School’da; 
günümüzde enerji, enerji talebi, yeni 
enerji teknolojileri gibi genel konuların 
yanı sıra elektrik, elektrik şebekesinin 
işleyişi, petrol & doğal gaz, petrol & 
doğal gaz piyasaları ve endüstrisi, 
Hazar Bölgesi enerji politikaları, 
Türkiye enerji politikaları, Orta Doğu 
ve Doğu Akdeniz enerji politikaları, 
Azerbaycan enerji politikaları, nükleer 
enerji, yenilenebilir enerji, enerji 
güvenliği, kurumsal iklim değişikliği 
yönetimi ve enerji mevzuatı alt 
başlıklarında toplam 63 saat sürecek 
çevrim içi eğitim verilecek.

SOCAR Energy School’da dersleri 
ise Sabancı Üniversitesi, SOCAR 
Türkiye, üniversiteler, çeşitli enerji 
kuruluşlarından uzmanlar ve dünyaca 
ünlü eğitimciler verecek. 

23 Kasım’da Düzce’de meydana 
gelen 6,0 büyüklüğündeki 

depremden etkilenen herkese 
geçmiş olsun dileklerimizi 

iletiyoruz.

GEÇMİŞ OLSUN
DÜZCE
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DYO’NUN İNOVATİF ÜRÜNÜ “SARS-COV-2 VİRÜSÜNE 
KARŞI ETKİLİ YENİ TEKNOPLAST” ÖDÜL ALDI

GEBKİM OSB’YE BRANDVERSE AWARDS’TAN İKİ ÖDÜL BİRDEN!

DYO, 11. Kimyevi Maddeler ve Mamulleri AR-GE Proje Pazarı’nda “SARS-
CoV-2 Virüsüne Karşı Etkili Yeni Teknoplast” ürünü ile Boyalar ve 
Yapıştırıcılar kategorisinde üçüncülük ödülü aldı. 

GEBKİM OSB’nin sokak hayvanlarına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla 
hazırladığı “Benim Evim GEBKİM” kampanyası, yarışmada iki ödüle birden layık görüldü.

T ürkiye’nin en köklü boya 
üreticisi DYO, İstanbul Kimyevi 
Maddeler ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği (İKMİB) 

tarafından 2011 yılından bu yana 
gerçekleştirilen AR-GE Proje Pazarı 
organizasyonunda “SARS-CoV-2 Virüsüne 
Karşı Etkili Anti-Covid özellikli İç Cephe 
Boyası Geliştirilmesi Projesi” kapsamında 
geliştirilen “DYO Teknoplast” ürünüyle 
Boyalar ve Yapıştırıcılar kategorisinde 
üçüncü oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nde 
düzenlenen ödül törenine DYO’dan 
İnşaat Boyaları Teknik Fabrika 
Direktörü Hasan Şerefhan, Pazarlama 
İletişim Müdürü Didem Aysan 
Türkmen, AR-GE Uzmanı Fidan Bal, 
Polimer&Polyester&Emülsiye AR-GE 
Ekip Lideri Beyhan Erdoğan, Araştırma 
ve Patent Mühendisi Mehmet Özdemir, 
Emülsiye AR-GE Mühendisi Doğukan 

İ letişim ve pazarlama alanında en 
prestijli yarışmalardan olan Brandverse 
Awards 2022’nin ödül töreni 30 Haziran 
Perşembe günü Hilton İstanbul 

Bomonti’de gerçekleşti. Brandverse 
Awards 2022’de birbirinden değerli bin 137 
kampanya yarıştı. Türkiye’nin ilk kimya 
ihtisas organize sanayi bölgesi GEBKİM 
OSB’nin de sokak hayvanlarına yönelik 
farkındalık oluşturmak amacıyla hazırladığı 
“Benim Evim GEBKİM” kampanyası, 
yarışmada iki ödüle birden layık görüldü. 
Son dönemlerde sokak hayvanlarına yönelik 
oluşan olumsuz algı ve kötü davranışların 
tırmandığı günümüzde, bu konuya 
farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan 
kampanya ‘’Kurumsal Sosyal Sorumluluk’’ 
ve ‘’Kurumsal İmaj ve İtibar Yönetimi’’ 
kategorilerinde iki bronz ödülün sahibi 
oldu. Brandverse Awards gibi sektördeki 
değerli çalışmaların nabzını tutan önemli 
bir yarışmada ödüle layık görülmekten 
dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını belirten 
GEBKİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vefa 
İbrahim Aracı, “GEBKİM OSB olarak üretimin 
yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine de 
önem veriyoruz. Bunun gibi topluma örnek 
olacak çalışmaları da sürdürmeye devam 
edeceğiz” açıklamasında bulundu.

“ÜRETİMİN YANI SIRA SOSYAL SORUMLULUK 
PROJELERİNE DE ÖNEM VERİYORUZ”
GEBKİM OSB’nin Yönetim Kurulu Başkanı 
Vefa İbrahim Aracı, “GEBKİM OSB olarak 
üretimin yanı sıra sosyal sorumluluk 
projelerine de oldukça önem veriyoruz. 
Yaptığımız çalışmalarda hem OSB’miz 
içerisinde oluşturduğumuz ekosistem 
ile çevreye duyarlı hareket ediyor hem 
de bölgemize katma değer sağlayacak 
çözümler üretmeye çalışıyoruz. Son 
altı ayda sosyal sorumluluk alanında 
bu aldığımız ikinci ödül. Yaptığımız 
çalışmaların ödüllendirilmesi de 
ürettiğimiz değerin net göstergesi olarak 
bizlerin mutluluğunu daha da artırıyor” 
ifadelerini kullandı. GEBKİM Kurumsal 
İletişim Sorumlusu Anıl Şencan ise ödül 
töreninde “GEBKİM OSB içerisindeki 
ekosistemimizde yıllardır sokak hayvanları 
ile sürekli iç içeyiz. Onlar bizlerin neşe 
kaynağı. Kampanyamızda aslında bizim 
yıllardır içerisinde bulunduğumuz durumu 
sadece insanlara aktardık. GEBKİM 
bünyesinde oluşturduğumuz doğal, 
sürdürülebilir ve örnek yaşam alanını 
kamuoyuna yansıtarak sevgi ve ilginin de 
önemli olduğunu göstermeyi amaçladık” 
şeklinde konuştu.

Kandemir, AR-GE Mühendisi Onur Uygun 
katıldı.

SARS-COV-2 VİRÜSÜNE KARŞI %99,99 
ORANINDA ETKİLİ
DYO Teknoplast’ın yüzeye temas eden 
SARS-CoV-2 virüsünü ilk 30 dakika sonunda 
yüzde 97,86 oranında, 24 saat sonunda 
ise yüzde 99,99 oranında yok ettiği TS EN 
ISO/ 17025 akreditasyon kapsamında 
Antimikrop AR-GE ve Biyosidal Merkezi 
tarafından test edilerek kanıtlandı. DYO 
Teknoplast, COVID-19’a neden olan SARS-
CoV-2 virüsünün duvar yüzey kaynaklı 
bulaşma riskini de azaltıyor. Sınırsız renk 
seçeneği ile ev, hastane, otel, restoran, okul, 
kreş, mağaza ve iş yeri gibi çok geniş bir 
yelpazede tüm iç mekanlarda kullanılabilen 
yeni formüllü DYO Teknoplast’ın SARS-
CoV-2 virüsüne karşı etkin olduğu, 
laboratuvar testleri ile kanıtlandı ve Sağlık 
Bakanlığı’nca etkisi onaylandı.
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TOROS TARIM AR-GE MERKEZİ’NE “SHEN EN İYİ ARAŞTIRMACI” ÖDÜLÜ

T oros Tarım Ar-Ge Merkezi 
ekibinden Cemre Avşar, Didem 
Tümük, Ahmet Ozan Gezerman 
ile Strateji ve İş Geliştirme 

Departmanı’ndan Abdullah Emre 
Yüzbaşıoğlu’nun katkılarıyla hazırlanan 
“Focusing on the Merseburg Process: 
Benefits on Industrial Decarbonization 
and Waste Minimization” 
(Merseburg Sürecine Odaklanmak: 
Endüstriyel Karbonsuzlaştırma ve 

Atık Minimizasyonunun Faydaları) 
başlıklı derleme makale, alanında en 
prestijli yayınevlerinden biri olarak 
kabul edilen Taylor & Francis’in 
“Environmental Technology Reviews” 
dergisinde yayımlandı. Karbondioksit 
emisyonlarının azaltımı ve endüstriyel 
atık yönetimi gibi çevresel anlamda 
güncel odak konularını ele alan makale, 
araştırmacıların başarılarını kutlamak 
ve yeni çalışmaları teşvik etmek 
amacıyla düzenlenen SHEN Uluslararası 
Bilim, Sağlık ve Mühendislik Ödülleri 
organizasyonun da takdirini kazandı. 
Makale yazarlarından Cemre Avşar, 
uluslararası arenada saygınlığıyla tanınan 
organizasyonun bilim komitesi tarafından 
“En İyi Araştırmacı” kategorisinde aday 
olarak önerildi. Yapılan değerlendirme 
sonucunda Avşar, Kimya Mühendisliği 
Ana Bilim Dalı, Atık Yönetimi alt 
başlığında “En İyi Araştırmacı” ödülünü 
almaya hak kazandı.

TÜPRAŞ, STRATEJİK DÖNÜŞÜM YOLCULUĞU 
İÇİN YATIRIMLARINA DEVAM EDİYOR

Yılın üçüncü çeyreğinde, yüzde 98’lik kapasite kullanımıyla 7 milyon ton üretim ve 8,5 milyon 
ton satış gerçekleştiren Tüpraş, 2050 hedeflerini içeren Stratejik Dönüşüm Planı kapsamında 
Koç Topluluğu’nun elektrik üretim şirketi Entek’in hisselerini devraldı.

T üpraş, 2022 yılının üçüncü 
çeyreğinde yüzde 98’lik 
kapasite kullanımıyla 7,0 milyon 
ton üretim ve 8,5 milyon ton 

satış gerçekleştirerek 151 milyar TL ciroya 
ulaştı. 2050 yılı hedeflerini kapsayan 
Stratejik Dönüşüm Planı çerçevesindeki 
yatırımlarını tüm hızıyla sürdüren Tüpraş, 
yüzde 52’si sürdürülebilirlik hedefine 
yönelik olmak üzere, dokuz ayda toplam 
1.666 milyon TL’lik yatırım harcaması 
gerçekleştirdi. 

Yine 2022’nin üçüncü çeyreğinde 
Tüpraş’ın enerji giderleri geçen yılın 
aynı dönemine kıyasla beş katına 
çıktı. Tüm bu belirsizlik ve yüksek 
dalgalanmalara rağmen her dönemde 
ve her koşul altında önceliği Türkiye’nin 
petrol ürünleri talebini karşılamak 
olan Tüpraş bu dönemde de ülkemizin 
akaryakıt ihtiyacının karşılanmasındaki 
sorumluluğunu başarıyla yerine getirdi. 
Küresel volatilitenin arttığı bu dönemde 

disiplinli ve etkin finansman politikaları 
Tüpraş’ın güçlü bilanço yönetimini 
desteklemeye devam etti.

TÜPRAŞ SIFIR KARBON ELEKTRİK 
ÜRETİMİ ALANINDA ATILIMLARINI 
SÜRDÜRÜYOR
Diğer taraftan, söz konusu dönemde 
Entek Elektrik’in bölünme yoluyla 
devralınması sürecinin işleme taraf 
şirketlerin olağanüstü genel kurullarında 
onaylanması ile Tüpraş, sıfır karbonlu 
elektrik üretim portföyü konusundaki ilk 
önemli adımı tamamlamış oldu.

Stratejik Dönüşüm Planı 
doğrultusunda rafineri sahalarındaki 
Sıfır Karbon Elektrik alanındaki 
yatırımlarına da hız veren Tüpraş, 
Kırıkkale Rafinerisi’nde Haziran 2023’te 
devreye alınması planlanan 12,6 MW 
kapasiteli Güneş Enerjisi Santrali yapım 
sözleşmesini Eylül ayında imzalayarak, 
ilave 54,4 MW kapasite için başvuru yaptı.

Tüpraş, ülkemizin akaryakıt ihtiyacını 
kesintisiz karşılama görevini yerine 
getirirken, bugün olduğu gibi gelecekte 
de ülkemizin enerji sektöründe liderliği 
hedefliyor. Şirket, her koşul altında ve her 
alanda olduğu gibi dönüşüm yolculuğu 
boyunca da tüm faaliyetlerini emniyetli 
işletme anlayışıyla yerine getirerek yetkin 
insan kaynağı ve küresel rekabet gücüyle 
tüm paydaşları ve Türkiye için katma 
değer oluşturmaya devam edecek.

POLİN WATERPARKS, İNOVALİG ŞAMPİYONLARI 
ÖDÜL TÖRENİ’NDE ÖDÜLLENDİRİLDİ

Bu yıl dokuzuncu kez düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası etkinliği kapsamında gerçekleşen 
İnovaLİG Şampiyonları Ödül Töreni'nde, sektöre yön veren çalışmaları ve yatırımları ile dikkat 
çeken Polin Waterparks, ‘’İnovasyon Döngüsü’’ kategorisinde üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

T .C. Ticaret Bakanlığı ve Türkiye 
İhracatçılar Meclisi (TİM) 
tarafından düzenlenen Türkiye 
İnovasyon Haftası, 12-13 Aralık 

günlerinde Haliç Kongre Merkezi’nde 
“İnovasyonun Yeni Yüzyılı” temasıyla 
gerçekleşti. Etkinlik kapsamında 
gerçekleşen İnovaLİG Şampiyonları Ödül 
Töreni’nde ise inovasyona yön veren 
tüm paydaşlar ödüllendirildi. Törende 
“İnovasyon Stratejisi”, “İnovasyon 
Organizasyonu ve Kültürü”, “İnovasyon 
Döngüsü”, “İnovasyon Kaynakları” ve 
“İnovasyon Sonuçları” kategorilerinde 
15 firma ödüllendirildi. ‘’İnovasyon 
Döngüsü’’ kategorisinde üçüncülük 
ödülünün sahibi, her yıl sektöre yön 
veren çalışmaları ve inovatif yatırımları 

ile birlikte yükselen ivmesini korumaya 
devam eden Polin Waterparks oldu. 
Ödülü Ticaret Bakanı Sayın Dr. Mehmet 
Muş’un elinden alan Polin Waterparks 
İcra Kurulu Başkanı Sayın Başar Pakiş, 
‘’Günümüzde gerek uluslararası gerek 
yerel rekabette başarının yolu tartışmasız 
biçimde AR-GE ve inovasyondan 
geçiyor. Polin olarak her zaman 
inovasyon, üstün kalite ve teknoloji 
liderliği vizyonumuz ile çıktığımız 
yolculukta, 46 yıldır AR-GE yatırımlarımızı 
geliştirerek sektöre sunduğumuz 
katkılarla gurur duyuyoruz. Sektörde 
global bir oyuncu olarak inovasyon 
ve teknoloji liderliği konumumuzu 
sürdürmek için çalışmalarımızı bu yönde 
konumlandırıyoruz’’ şeklinde konuştu. 
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ÜYE HABERLERİ

TOYO MATBAA MÜREKKEPLERİ, AMBALAJ 
SEKTÖRÜNÜN PRESTİJLİ FUARLARINDA YER ALDI

Toyo Matbaa Mürekkepleri, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sene de sektörün önemli fuarlarında 
yer almaya devam ediyor. Katıldığı uluslararası fuarlarda ambalaj ve baskı çözümleri ile yoğun 
ilgi gören şirket, yenilikçi ve sürdürülebilir tüm ürünlerini ziyaretçilerin beğenisine sunuyor.

T oyo Ink Group çatısı altında 
faaliyetlerini sürdüren Toyo 
Matbaa Mürekkepleri, 27-29 
Eylül günlerinde ambalaj 

endüstrisinin önemli fuarları arasında yer 
alan Fachpack Uluslararası Ambalaj ve 
Teknoloji Fuarı’na katıldı. Almanya’nın 
önemli ticaret ve endüstri merkezi olan 
Nürnberg’te gerçekleştirilen fuara Toyo 
Matbaa Mürekkepleri, Türkiye’den tek 
mürekkep üreticisi olarak katılım sağladı. 
Ekim ayında ise Türkiye’nin prestijli 

fuarları arasında gösterilen 27. Avrasya 
Ambalaj İstanbul Fuarı’na katılan şirket, 
fuarın ilk gününden itibaren ziyaretçilerin 
dikkatini çekmeyi başardı. Türkiye ve yurt 
dışından katılan ziyaretçiler, fuar süresi 
boyunca Toyo Ink’in deneyimli ekibi ile 
gerçekleştirdiği toplantılarda; metal 
ambalaj sistemleri, likit mürekkepler, 
sheet-fed ofset mürekkeplerinin yanı 
sıra laminasyon tutkalı ve pigment ürün 
grupları hakkında bilgi aldı. 

Şirketin yoğun fuar programı, bu 
sene ilk kez katıldığı ve 23–26 Kasım 
günlerinde düzenlenen 31. Plast Eurasia 
İstanbul Fuarı ile son buldu. Toyo Matbaa 
Mürekkepleri, plastik endüstrisinin 
Avrupa’daki en büyük buluşmalarından 
biri olan fuarda başta pigment, 
renklendiriciler ve laminasyon tutkalları 
olmak üzere ambalaj sektörlerine yönelik 
ürün ve hizmetlerini tanıttı.

Ürün çeşitliliği, yenilikçi teknolojilere 
yaptığı yatırımlar ve iş süreçlerindeki 
hassasiyeti ile rakiplerinden farklılaşan 
şirket, ihracatını her geçen gün artırmaya 
devam ediyor.

14 Ekim tarihinde Bartın’daki 
maden ocağında meydana gelen 
patlamada hayatını kaybeden 
vatandaşlarımıza Allah’tan 
rahmet, yaralılara şifa diliyoruz.

Tekrar böyle bir acı 
yaşanmaması ümidiyle...

GEÇMİŞ OLSUN
BARTIN

Milletimizin başı sağ olsun.
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ETKİNLİK

COP 27 BU YIL MISIR’DA YAPILDI G 20 ZİRVESİ’NDE KÜRESEL GERGİNLİKLERİN 
AZALTILMASI KONUŞULDU

KUNMING-MONTREAL KÜRESEL BİYOLOJİK 
ÇEŞİTLİLİK ÇERÇEVESİ KABUL EDİLDİ ÜRETİCİLER VE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ 

ANKARA’DA BİR ARAYA GELDİ

6. İSTANBUL EKONOMİ ZİRVESİ “KÜRESEL DEĞER ZİNCİRLERİ” 
TEMASIYLA GERÇEKLEŞTİ

KRİPTO PARANIN GELECEĞİ DİJİTAL EKONOMİ 
ZİRVESİ’NDE MASAYA YATIRILDI

Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi (COP27), 
bu yıl Mısır’ın Şarm El-Şeyh şehrinde 
gerçekleşti. Zirve, iklim değişikliğiyle 
mücadele için koordineli eylem 
konusunda anlaşmaya varmak üzere 
devlet başkanları, iklim uzmanları ve 
danışmanlarının yer aldığı 30 binden fazla 
delegeyi buluşturdu. Zirvenin açılışında 
konuşan Mısır Dışişleri Bakanı Samih 
Şükri, ülkelere iklim kriziyle mücadeleye 
yönelik taahhütlerini uygulamaya koyma 
çağrısı yaptı. Toplumların ve ekonomilerin 
iklim değişikliğinin sonuçlarına uyum 
sağlamasında ne kadar çaba ve mali 
yükümlülük gerektiğinin masaya yatırıldığı 

G20 Zirvesi, “birlikte toparlanma, 
daha güçlü toparlanma” mottosuyla 
bu yıl Endonezya’nın Bali adasında 
gerçekleşti. Dünyanın en gelişmiş 19 ülke 
ekonomisiyle Avrupa Birliği liderlerini bir 
araya getiren zirvenin bu yılki konusunu, 
uluslararası siyasetteki kutuplaşma 
ve gelişmiş ülkeler arasındaki rekabet 
ilişkileri oluşturdu. Rusya-Ukrayna Savaşı 
sonrasında yaşanan küresel enerji ve 
gıda krizi ise zirvenin gündemine oturdu. 
Liderlerin iki gün süren toplantılarının 
ardından 52 maddeden oluşan G20 
Zirvesi Sonuç Bildirgesi yayımlandı. 
Bildirgede, dünyada birçok krizin aynı anda 
yaşandığı dönemde zirvenin gerçekleştiği 

Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik 
Sözleşmesi Taraflar Konferansı’nın 15. 
Toplantısı olan COP 15, Kanada’nın 
Montreal şehrinde düzenlendi. 
Konferans’ta biyolojik çeşitlilik kaybını 
önlemeyi ve dünyayı toparlanma 
yoluna koymayı hedefleyen “Kunming-
Montreal Küresel Biyoçeşitlilik Çerçevesi” 
anlaşması kabul edildi. Anlaşma, 2030 
yılına kadar yerine getirilecek dört 
amaç ve 23 hedefi kapsıyor. Anlaşma 

Uluslararası Çevre ve İletişim Derneği 
tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen 
Uluslararası Çevre İletişim Zirvesi, 
Ankara’da gerçekleşti. Üreticiler, çevre 
ve iklim değişikliği sivil toplum örgütleri, 
akademisyenler, politika yapıcılar ve 
finans kuruluşlarından temsilcilerin bir 
araya geldiği zirvede; Ortak Yol, Kamu 
Politikaları, Yatırım Finansmanı, Rol 
Model-Dünyaya İyi Davrananlar, Medya 
Etkileri, Sürdürülebilirlik İletişimi ve Bilgi 
olmak üzere altı panel düzenlendi. Çevre 
sorunlarından tek bir ülkenin, şirketin 

6. İstanbul Ekonomi Zirvesi, 
“Küresel Değer Zincirleri” 
temasıyla Çırağan Sarayı’nda 
gerçekleşti. İki gün süren 
zirvede dünyanın ekonomik 
durumu, iklim değişikliğine 
uyum, güvenli gıdaya 
erişim, gelir dağılımındaki adaletsizlik, 
sürdürülebilir enerjiye erişim ve 
kaynakların verimli kullanılması konuları 
ele alınarak daha iyi bir dünyanın 
nasıl mümkün kılınacağı sorusunun 
cevabı arandı. Dış Ekonomik İlişkiler 
Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak 
organizasyonda yaptığı konuşmada; 

Bu yıl ilk kez gerçekleştirilen “Dijital 
Ekonomi Zirvesi”, Bilgiyi Ticarileştirme 
Merkezi’nde (BTM) ekonomi dünyasının 
önemli isimlerini bir araya getirdi. Zirve 
kapsamında Ticarileşmeyi Bekleyen 
Fikirler ve Başarı Hikayeleri, Kripto Para 
Borsaları Piyasa İçin Ne Değer Üretmeli? 
ve E-Ticaret ve E-İhracattan E-Hayata 
başlıklı paneller gerçekleşti. Dünyadaki 
ekonomik dönüşüm ve kripto dünyasının 

organizasyonda, gelişmekte olan ve 
iklim krizinden ciddi biçimde etkilenmesi 
beklenen ülkelerin kayıp talepleri gündeme 
alındı. Ayrıca, gelişmekte olan ülkelerin 
iklim kriziyle mücadeledeki ihtiyaçlarının 
tespit edildi ve gelişmiş ülkelerin 
gelişmekte olan ülkelere iklim değişikliği 
ile mücadelede vereceği teknik destek ve 
finansman yardımları üzerine konuşuldu.
İklim kriziyle mücadelede önemli konu 
başlıklarından biri olan karbon azaltımı 
ise neredeyse hiç gündeme gelmedi. 
Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi, 1992’deki 
ilk BM iklim anlaşmasından bu yana her yıl 
düzenleniyor. 

kaydedilirken uluslararası hukuk, barış 
ve istikrarı koruyan çok taraflı sistemin 
desteklemesinin esas olduğu vurgulandı. 
Bildirgede, küresel ekonomi için kritik 
olan bu dönemde, G20’nin gerekli ve net 
adımları atması gerektiğinin altı çizildi. 
Gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkeleri 
küresel zorluklara karşı desteklemeye 
devam edeceğinin belirtildiği bildirgede, bu 
amaç doğrultusunda güçlü toparlanmayı, 
istihdam artışını, sürdürülebilir kalkınmayı 
sağlayacak aksiyonların bir an önce 
alınacağı açıklandı. Kırılgan ülkelere yönelik 
gıda güvenliğinin sağlanması için de acil 
adımlar atılması konusunda çalışmaların 
başladığı duyuruldu. 

çerçevesinde; biyoçeşitliliği koruma 
çalışmaları kapsamında gelişmiş 
ülkelerden gelişmekte olan ülkelere 
finansal desteğin, 2025 yılına kadar 
yılda 20 milyar dolara 2030 yılına 
kadar 30 milyar dolara yükseltilmesi 
amaçlanıyor. Anlaşma ayrıca 2030 yılına 
kadar yeryüzünde bozulmuş karasal, 
iç sular ve deniz ekosistemlerinin en az 
yüzde 30’unun koruma altına alınması 
taahhüdünü de içeriyor.

ya da kişinin sorumlu olmadığının ifade 
edildiği zirvede, dünyada enerjiden 
sanayiye pek çok alanda eleştirel 
yaklaşımların başladığı ve bu yönde 
somut adımların atıldığı vurgulandı. 
Medyanın çevre konularının merkezinde 
olduğunun fakat daha da aktif yer alması 
gerektiği üzerinde durulan zirvede, 
konunun siyasallaşmaması gerektiğinin 
ve bu açıdan medyanın adaletli, objektif, 
kararlı bir şekilde sürece dahil olmasının 
çok daha destekleyici bir ortam 
yaratacağının altı çizildi.

“Dijitalleşme, bireysel 
hayatımızdan iş hayatımıza, 
özel hukukumuzdan kamu 
ilişkilerimize kadar, hayatımıza 
düşündüğümüzden fazla ve 
hızlı bir şekilde girdi. Ben 
bu süreci “Dijital Ekonomi” 

olarak tanımlıyorum. Değişen şartlara 
adapte olmakta zorlandığımız ve yeni 
tanımlamaların olduğu bir dönemden 
geçiyoruz. Dün, doğru diye ortaya 
koyulan fikirler, dünün yanlışlarını doğru 
kabul edebilen bir sürece dönebiliyor. 
Değişen koşulları iyi okumalıyız.” 
açıklamasında bulundu. 

geleceğinin masaya yatırıldığı zirvede; yeni 
ekonomik düzende dijital ekonominin, 
işletmelerin çalışma şekillerini değiştirdiği 
ve yeni fırsatlar yarattığı vurgulandı. 
Dijital olmayan ekonomilerin gelecekte 
yok olacağının ve bunun farkındalığının 
sağlanması gerektiğinin altının çizildiği 
zirvede, giderek dijitalleşen dünyada 
ekonomilerin ölçümlenmesinin zorlaştığı 
üzerinde duruldu.




