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Devletler, Özel Kimyasalları Önceliğine Aldı





ürkiye'nin 2020-2022 
dönemini kapsayan 
üç yıllık Yeni Ekonomi 
Programı'nı Eylül ayında 
açıklayan Hazine ve 

Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın 
sunumunda vurguladığı “KOBİ'lerimize 
ayrı bir önem vereceğiz" cümlesi, Türk 
kimya sanayisi için büyük önem taşıyor. 
Bunun nedeni de kimya sanayimizin 
ağırlıklı olarak KOBİ’lerden oluşması.

Üretimden satışların yaklaşık 
dörtte birini, sanayideki en büyük 10 
firma gerçekleştirirken, kalanını orta ve 
küçük ölçekli firmalar gerçekleştiriyor.

Sektörde yüksek katma değerli 
üretim için yapılacak büyük çaplı 
yatırımlar, güçlü sermaye ve 
finansmana ihtiyaç duyuyor. Bu 
açıdan ekonominin birinci ağzından 
“KOBİ'lerimize ayrı bir önem vereceğiz" 
ifadesi sanayimiz açısından oldukça 
umut verici.

Ayrıca, gerek kimya sanayisi  
gerekse KOBİ’ler için umut verici 
önemli destek programları da, 11. 
Kalkınma Planı ve İhracat Ana Planı ile 
açıklandı. Kimya sanayisi, her iki  
planda da önceliğe alınan sektörler 
arasına girdi. Böylelikle, ‘Teknoloji 
Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’ 
kapsamında kimya sektöründeki 
yatırımlar, Ar-Ge, tasarım, yatırım, 
üretim, pazarlama ve ihracat 
süreçlerinin tamamını içerecek şekilde 
ürün odaklı olarak desteklenecek. 
Kalkınma Planı’na göre, gelecek üç 
yılda; kimya sektörünün Ar-Ge ve 
sürdürülebilirlik kabiliyetini artıracak 

uygulamalar hayata geçirilecek. Plana 
göre, kimya sektöründe katma değeri 
yüksek, çevre dostu ve rekabetçi 
ürünlerin üretilmesi, ileri teknoloji 
kullanılması ve koordineli yatırımlar 
yapılması amaçlanıyor. 

Büyüme potansiyeli yüksek 
KOBİ’lere sağlanan krediler, 
hacimsel ve oransal olarak artırılarak 
KOBİ’lerin finansmana erişiminin 
kolaylaştırılması hedefler arasında. 
İmalat sanayisinde ölçek ekonomisine 
uygun bir üretim yapısı oluşturularak, 
KOBİ’lerin büyümelerinin önündeki 
engeller kaldırılacak.

KOBİ’lerin kendi aralarında, 
büyük işletmelerle ve girişimcilik 
ekosisteminin diğer aktörleriyle birlikte 
kuracakları kümelenme iş birliklerine 
de destek sağlanacak.

Bu hedeflerin hayata geçirilmesi 
ve desteklerin sağlanması halinde, 
KOBİ’lerin Ar-Ge gücü de artacaktır.

Türk kimya sanayisi, yılın ilk 10 
ayında büyümesini sürdürse de, katma 
değerli ürünleri önceliğe alıp ‘katlamalı 
büyümeyi’ hedefliyor.

Bu açıdan, gerek YEP’te 
gerek planlarda açıklanan destek 
programlarının devreye alınmasını, 
yeni yılda sektör olarak umut ve 
heyecanla bekliyoruz.

Çünkü, KOBİ’lerimizin sermayesi 
ve finansmanı ne kadar güçlü 
olursa, sektörün Ar-Ge’si de o kadar 
güçlü olacaktır. Güçlü Ar-Ge, kimya 
sanayimizin, daha çok katma değerli 
ürün geliştirmesini ve ihraç etmesini 
sağlayacaktır.

"KOBİ’lerimizin 
sermayesi ve 

finansmanı ne kadar 
güçlü olursa, sektörün 

Ar-Ge’si de o kadar 
güçlü olacaktır. 

Güçlü Ar-Ge, kimya 
sanayimizin, daha çok 

katma değerli ürün 
geliştirmesini ve ihraç 

etmesini sağlayacaktır."

Levent Kocagül

“KOBİ'LERİMİZE AYRI 
BİR ÖNEM VERECEĞİZ"
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KİPLAS’ın iş sağlığı ve güvenliği alanında yürüttüğü en etkili faaliyetlerden biri olan  
"3. Göz Bağımsız İSG Denetimleri" kapsamında GEBKİM ziyaretleri devam ediyor.

KİPLAS’ın üyelerine ücretsiz olarak sunduğu  ‘’3. Göz Bağımsız İSG Denetimleri’’ 
Timsan Hidrolik ve Elba Bant firmalarıyla devam etti.

GEBKİM DENETİMLERİ DEVAM EDİYOR

BAĞIMSIZ İSG DENETİMLERİ 
ELBA VE TİMSAN İLE DEVAM ETTİ

"3. Göz Bağımsız İş Sağlığı ve Güvenliği 
Denetimleri’’ çerçevesinde KİPLAS 
Teknik İşler ve Eğitim Birimi tarafından 
GEBKİM Organize Sanayi Bölgesinde 
faaliyet gösteren kimya firmaları 
ile henüz inşaat aşamasında olan 
işletmelere yönelik denetimler, geçen 
dönemde de yoğun biçimde devam 
etti. İş sağlığı ve güvenliği kültürünün 
geliştirilmesi, uygulamada yaşanan 
sıkıntılara çözüm yolu bulunması ve 
iş kazaları ile meslek hastalıklarının 
önlenmesi amacıyla, talep eden 
kuruluş ve Organize Sanayi Bölgelerine 
sunulan “3. Göz Bağımsız İSG 
Denetimleri’’ hizmeti, KİPLAS İktisadi 
İşletmesi çatısı altında yürütülüyor. 
Bu dönemde GEBKİM OSB’de yapılan 

İş sağlığı ve güvenliği kültürünün 
geliştirilmesi, uygulamada yaşanan 
sıkıntılara çözüm yolu bulunması ve 
iş kazaları ile meslek hastalıklarının 
önlenmesi amacıyla, KİPLAS 
üyelerine ücretsiz olarak sunulan 
’3. Göz Bağımsız İSG Denetimleri’’ 
kapsamında, Timsan Hidrolik-
Pnömatik A.Ş. ve Elba Bant San. ve Tic. 
A.Ş.’ye saha ziyareti gerçekleştirildi.

KİPLAS Teknik İşler ve Eğitim 
Birimi, faaliyetlerini İstanbul 
Sancaktepe’deki fabrikasında yürüten, 
makine imalatı yapan Timsan 
Hidrolik-Pnömatik A.Ş.’ye 18-19 Eylül 
tarihlerinde iş sağlığı ve güvenliğine 
yönelik saha denetimi ziyaretinde 
bulundu. Denetim programı, 

denetimler kapsamında Temmuz’da 
on, Ağustos’ta beş ve Eylül’de yedi 
olmak üzere toplamda 22 işyerine 
denetim ziyareti yapıldı. KİPLAS, 
Saha Denetimleri kapsamında 6331 
sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 
ve ilgili Yönetmelik gereği, sahadaki 
uygunsuz durumların tespiti ve ilgili 
dokümanların kontrollerini yaptı. 
Daha önce ziyaret edilen işletmelerde 
devam eden uygunsuzlukları ve 
düzeltilen durumları belirleyerek 
yapılması gerekenleri bir rapor 
halinde GEBKİM Bölge Müdürlüğü’ne 
sundu.

KİPLAS’ın GEBKİM’de faaliyet 
gösteren firmalara yaptığı denetimler 
yılın kalan aylarında da devam edecek.

açılış toplantısının ardından ilgili 
dokümanların kontrolü ile devam 
etti. Bağımsız saha denetiminin 19 
Eylül’deki ikinci gününde, KİPLAS 
Teknik İşler ve Eğitim Birimi ekibi ve 
TİMSAN ekibinin katılımıyla işletme 
sahası ve faaliyetleri ile ilgili tespitler 
ve öneriler çalışması yapılmasının 
ardından kapanış toplantısı ile 
denetim programı tamamlandı.

KİPLAS Teknik İşler ve Eğitim 
Birimi, 28-29 Ağustos 2019 
tarihleri arasında ise faaliyetlerini 
Çerkezköy’deki fabrikasında yürüten 
ve bant üretimi yapan Elba Bant San. 
ve Tic. A.Ş.’ye iş sağlığı ve güvenliğine 
yönelik bağımsız saha denetimi 
ziyaretinde bulundu.
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KİPLAS, İKİNCİ UN GLOBAL COMPACT 
SORUMLULUK BİLDİRİMİNİ YAYIMLADI

REFİK BAYDUR’U 
SAYGIYLA ANIYORUZ

Refik Baydur’u vefatının 
3. yıl dönümünde rahmet ve 
saygıyla anıyoruz.

KİPLAS’ın üyelerine ücretsiz olarak 
verdiği eğitimler kapsamında 10 Ekim 
2019 tarihinde, Gübre Fabrikaları T.A.Ş. 
yöneticilerine İSG mevzuatı hakkında 
eğitim verildi.

KİPLAS Teknik İşler ve Eğitim 
Birimi Başdanışmanı Erol Çileli, Teknik 
İşler ve Eğitim Birimi Sorumlusu 
Seçil Utku Şahintürk ve Avukat Gönül 
Akgün Koyuncu tarafından Gübretaş 
yöneticilerine verilen eğitimde 
işverenlerin iş sağlığı ve güvenliği 
mevzuatının uygulanmasında teknik ve 
hukuki açıdan görev ve sorumlulukları 
hakkında bilgi aktarıldı. KİPLAS 
tarafından verilen eğitime Gübretaş 
İşletme ve Yatırımlardan Sorumlu Genel 
Müdür Yardımcısı Dr. Mahmut Karaman, 
bölge müdürleri, lojistik müdürleri ve 
tesis müdürleri katıldı.

KİPLAS, imzacısı olduğu Global Compact 
Küresel İş birliği Sözleşmesi kapsamında 
hazırladığı, KİPLAS 2017-2019 dönemi 
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler 
Sözleşmesi Sorumluluk Bildirimi (COE), 
UN Global Compact web sayfasında 
yayımlandı. Birleşmiş Milletler Global 
Compact’ın insan hakları, çalışma 

KİPLAS’ta 1977-2016 yılları arasında Yönetim Kurulu 
Başkanlığı görevini yürüten, Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu (TİSK) Onursal Başkanı, yakın tarihin 
ve ülkemizin çalışma hayatının duayenlerinden Refik 
Baydur’u aramızdan ayrılışının 3. yıl dönümünde rahmet, 
saygı ve özlemle anıyoruz.

standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele 
ile ilgili 10 ilkesini desteklediğini belirterek 
Global Compact imzacısı olmayı 4 Ağustos 
2015’te taahhüt eden KİPLAS, 22 Eylül 
2015 tarihinden beri de Global Compact 
imzacısı. KİPLAS tarafından ilk kez 2017 
yılında Sorumluluk Bildirimi Raporu 
yayımlanmıştı. 

GÜBRETAŞ’TA YÖNETİCİLERE 
İSG EĞİTİMİ VERİLDİ
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KİPLAS YÖNETİMİNDEN GEBKİM LİSESİ’NE ZİYARET

KİPLAS Yönetimi, 10 
Ekim 2019 Perşembe 
günü Kocaeli Valisi 
Hüseyin Aksoy, 
Dilovası Kaymakamı 
Mustafa Asım Alkan, 
İl Milli Eğitim Müdürü 
Fehmi Rasim Çelik 
ve GEBKİM Yönetim 
Kurulu Üyeleriyle bir 
araya gelerek GEBKİM 
Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi’ni 
ziyaret etti.

KİPLAS’ın da kurucuları arasında yer aldığı GEBKİM Eğitim, 
Araştırma ve Sağlık Vakfı tarafından yaptırılan ve desteklenen 
GEBKİM MTAL’ye yapılan ziyarette Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy 
ile birlikte KİPLAS Yönetiminden Yönetim Kurulu Başkanı Levent 
Kocagül, Başkan Vekilleri Erol Kiresepi ve Feridun Uzunyol, 
Yönetim Kurulu Üyeleri Recep Şükrü Ergün ve Mehmet Yılmaz, 

GEBKİM Yönetim Kurulu Başkanı ve KİPLAS Denetleme Kurulu 
Başkanı Vefa İbrahim Aracı, Disiplin Kurulu Başkanı Mois Kohen, 
Disiplin Kurulu Üyesi Hasan Şerefhan ve Genel Sekreter Av. Saadet 
Ceylan yer aldı.

Öğle yemeğinin ardından gerçekleşen ziyaret sırasında 
GEBKİM MTAL Müdürü Hakan Çelik de heyete eşlik ederek okulla 
ilgili bilgiler verdi. Okul Yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler 
tarafından karşılanan heyet, 2016 yılında vefat eden KİPLAS 
Eski Başkanı Refik Baydur’un adını taşıyan Kimya ve Endüstriyel 
Otomasyon Laboratuvarını da ziyaret etti. Ziyaret sırasında duygu 
dolu anlar yaşandı.

Ziyaret kapsamında okul tarafından düzenlenen Köster Masa 
Tenisi Turnuvası’nda dereceye giren öğrencilere Vali Hüseyin 
Aksoy, KİPLAS Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kocagül ile GEBKİM 
Yönetim Kurulu Başkanı ve KİPLAS Denetleme Kurulu Başkanı Vefa 
İbrahim Aracı tarafından ödülleri verildi.

GEBKİM MTAL’ye yapılan ziyaretin ardından KİPLAS Yönetim 
Kurulu Toplantısı da GEBKİM OSB Yönetim Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu Toplantısı’nda KİPLAS’ın devam 
eden çalışmaları hakkında bilgi verilerek önümüzdeki döneme 
yönelik hedefler üzerinde görüş dile getirildi.

KİPLAS heyeti, GEBKİM OSB içindeki Cafe’nin açılışını yaparak 
ziyaretini tamamladı.
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ULAŞ YILDIZ, KİPLAS’IN 
GENEL SEKRETER YARDIMCISI OLDU
1 Ekim 2019 tarihi itibari ile KİPLAS’ta 
Genel Sekreter Yardımcısı olarak 
göreve başlayan Av. Ulaş Yıldız, 2001 
yılından bu yana iş hukuku ve sosyal 
güvenlik hukuku alanında çalışıyor. 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
mezunu olan Ulaş Yıldız, 2004 yılından 
bu yana çeşitli kurum ve kuruluşlarda 
danışmanlık yapmanın yanı sıra 
avukatlık, toplu iş sözleşmesi uzmanlığı 
ve müşavirlik görevlerinde bulundu. Ulaş 
Yıldız KİPLAS’a katılmadan önce, 2007-
2018 yılları arasında Türkiye İşveren 
Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) 
bünyesinde Müşavir Avukat olarak görev 
yaptı. Ardından Hacı Ömer Sabancı 
Holding A.Ş. bünyesinde Çalışma İlişkileri 
Müdürü olarak görev yapan Yıldız’ın iş 
hukuku, iş sağlığı ve güvenliği, çevre 
hukuku, kamu ihale hukuku alanlarında 
ulusal ve uluslararası dergilerde 
yayımlanmış çeşitli yazı ve makaleleri 
bulunuyor.

ULUSLARARASI ALANDA DENEYİM 
KAZANMIŞ BİR İSİM
2010 yılından 2019 yılında kadar ILO’nun 
her yıl düzenlediği Uluslararası Çalışma 
Konferansı nezdinde Türkiye İşveren 
Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) 
kontenjanından Türk işveren heyeti üyesi 

olan Yıldız, Uluslararası İşverenler Teşkilatı 
(IOE), Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu 
(BUSINESSEUROPE) bünyesindeki çeşitli 
komite ve kurullarda Türk işverenlerini temsil 
etti. Bu dönemde Türk işverenlerini temsilen 
ILO Yönetim Kurulu ve Aplikasyon Komitesi 
üyeliğini de yürüttü. Yıldız, ayrıca G20 
İstihdam Görev Gücü kapsamında oluşturulan 
Güvenli İşyerleri Alt Çalışma Grubu’na işveren 
kesimini (B20) temsilen katıldı.

KİPLAS Yönetim Kurulu'ndaki vazifelerini tamamlayan 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Ege Bölge Temsilcilik Heyeti 
Başkanı Serdar Oran ile Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk 
Denizligil'e KİPLAS Yönetimi tarafından KİPLAS'a yaptıkları 
katkılardan dolayı teşekkür plaketi takdim edildi. 

ORAN VE DENİZLİGİL'E TEŞEKKÜR PLAKETİ
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KİPLAS’TAN PETROL-İŞ’E TEBRİK ZİYARETİ
KİPLAS Yönetim Kurulu 
Başkanı Levent Kocagül, 
Yönetim Kurulu Üyesi Recep 
Şükrü Ergün, Disiplin Kurulu 
Başkanı Mois Kohen ve 
Genel Sekreter Av. Saadet 
Ceylan’dan oluşan bir heyet, 
Petrol-İş Sendikasının 31- 
Ağustos-1 Eylül 2019 tarihleri 
arasında yapılan 28. Olağan 
Merkez Genel Kurulu'nda 
Genel Başkanlık görevine 
seçilen Süleyman Akyüz ve 
ekibine tebrik ziyaretinde 
bulunarak yeni görevlerinde 
başarılar diledi.

KİPLAS, 2018 yılında ilkini düzenlediği 
‘’İş Sağlığı ve Güvenliği İyi Uygulama 
Ödülleri’’ yarışmasının ikincisini 
düzenliyor. KİPLAS II. İSG İyi Uygulama 
Ödülleri için 9 Ekim’de başlayan 
başvurular, 31 Ocak 2020 Cuma günü 
saat 18.00’a kadar devam edecek. 

KİPLAS II. İSG İYİ UYGULAMA ÖDÜLLERİ  
BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR

İPLAS, üye işyerlerinde 
iş sağlığı ve güvenliğine 
yönelik farkındalığın 
artırılması  ve İSG 
kültürünün yaygınlaşması 

amacıyla düzenlenmeye başlayan, 
İş Sağlığı ve Güvenliği İyi Uygulama 
Ödülleri organizasyonunu devam 
ettiriyor.

Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş 
Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü 
Temsilcisi, Türkiye Cumhuriyeti Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 
Temsilcisi, TÜV Rheinland Türkiye 
Genel Müdürü, Özlem Akademi 
Genel Müdürü, KİPLAS Teknik 
İşler ve Eğitim Birimi Sorumlusu 
ve 2 Akademisyenden oluşan jüri 
tarafından değerlendirilecek olan 
iyi uygulamalar birinci, ikinci ve 
üçüncü olarak derecelendirilecek. 
Yarışma sonuçları 2020 yılının Mayıs 
ayında ilan edilecek. Organizasyonda 
dereceye giren katılımcılara ödülleri 
düzenlenecek törende takdim 
edilecek. KİPLAS bu organizasyonu 
daha geniş katılımcı sayısını 
hedefleyerek her yıl yapmayı ve 
geleneksel hale getirmeyi amaçlıyor.

KİPLAS II. İSG İyi Uygulama Ödülleri 
için 9 Ekim’de başlayan başvurular, 
31 Ocak 2020 Cuma günü saat 18.00’a 
kadar devam edecek. 

K





geçirilecek. Plana göre, kimya sektöründe 
katma değeri yüksek, çevre dostu ve 
rekabetçi ürünlerin üretilmesi, ileri teknoloji 
kullanılması ve koordineli yatırımlar 
yapılması amaçlanıyor. Böylece Türkiye'nin 
bu sektörde ithalat bağımlılığının 
azaltılması, üretim ve ihracattaki payının 
artırılması hedefleniyor. 

Bu kapsamda, gelecek beş yıl içinde 
kimya sektöründe ara girdi ithalatı 
azaltılarak, yüksek katma değerli, insan 
ve çevre sağlığına duyarlı ürünlerin 
üretim ve ihracatı artırılacak. Çukurova 
bölgesinde büyük ölçekli petrokimya 
tesisi kurulacak. Ceyhan Enerji İhtisas 
Endüstri Bölgesi'nde başlayacak büyük 
ölçekli yatırımlar tamamlanarak, temel 
petrokimyasallar da dahil olmak üzere 

anayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından açıklanan 11. 
Kalkınma Planı’nın ardından 
Ticaret Bakanlığı’nın da 
açıkladığı İhracat Ana 

Planı’nda da kimya sanayisi öncelikli 
sektörlerin başında kendine yer buldu. 
17 milyar doları ihracat olmak üzere 
Türkiye’de 73 milyar dolarlık pazar 
değerine ulaşan kimya sektörünün dört 
yıllık yol haritasında, büyük ölçekli kimya 
tesislerinin kurulması ve katma değerli 
kimyasalların üretilmesi var.

SEKTÖRE AR-GE DESTEĞI DEVAM EDECEK
11’inci Kalkınma Planı'na (2019-2023) göre, 
kimya sektörünün Ar-Ge ve sürdürülebilirlik 
kabiliyetini artıracak uygulamalar hayata 

S
KİMYA SANAYİSİ ÖNCELİKLİ 
SEKTÖRLER ARASINA GİRDİ AMA..."

"

Dört yıllık dönemde ülkenin 
kimya sanayisinde ithalat 
bağımlılığının azaltılması, 
üretim ve ihracattaki payının 
artırılması hedefleniyor. 
TKSD Başkanı Haluk 
Erceber, Türkiye’nin kimya 
ihracatının artmasına 
rağmen dünya ticaretinden 
aldığı payın değişmediğini 
belirterek, ölçeğin 
büyütülmeden pazar payının 
da büyütülemeyeceğini 
vurguluyor. 
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entegre üretim yapısı oluşturulacak. Nükleer 
santrallerin kurulumunda ihtiyaç duyulacak 
çok yüksek ısıya dayanıklı kompozit 
malzemeleri yerli üretimle tedarik edebilen 
firmalar desteklenecek. Ferrobor, bor nitrür ve 
bor karbür üretecek tesislerin tamamlanarak 
faaliyete geçmesi sağlanacak.

Rafine bor ürünleri üretim miktarı,  
Ar-Ge kapasitesi ve yetkinliği güçlendirilerek, 
geliştirilen ürünlerin satış ve pazarlama 
faaliyetleri artırılacak. Biyokütle ve atıklar 
verimli kullanılarak kimyasal üretiminde 
alternatif girdi olarak değerlendirilecek.

TKSD BAŞKANI HALUK ERCEBER:
KÜMELENME OLMADAN KIMYADA ÖLÇEK 
BÜYÜYEMEZ
Kimya sanayisinin öncelikli sektörler arasına 
girmesinin arkasında 30 yılı aşan bir mücadele 
olduğuna vurgu yapan Türkiye Kimya 
Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 
Haluk Erceber, sektörün önceliğe alınmasının, 
kimya sanayisinin büyüyebilmesi için tek 
başına yeterli olmadığını düşünüyor. 

Kimya sanayisinde kümelenme olmadan 
ölçeğin büyütülemeyeceğini dile getiren TKSD 
Başkanı Erceber, Çin, Hollanda ve Singapur’un 
kümelenerek küresel pazarda büyümeyi 
başardıklarını vurguluyor.

TÜİK ve Cefic verilerinin, şu ana kadar 
yapılan hamlelerin, katma değerli ürünlerin 
geliştirilmesi ve dünya pazarından daha fazla 
pay alınması için yeterli olmadığını gösterdiğini 
ifade eden Erceber, “17 milyar dolar kimyevi 
ürün ihracatı yapılıyor olsa da Türkiye’nin 
dünya kimya pazarından aldığı pay değişmedi. 
İhraç edilen kimyasal ürünlerin kilogram birim 
fiyatı 0,98 dolar ile Türkiye ortalamasının dahi 
altında” diye konuştu.

Proje bazlı teşvik sistemi, sektörün 
kalkınma ve ihracat planlarında önceliğe 
alınması ve teşvik mekanizmalarında önemli 
gelişmeler olmasına rağmen Türkiye’nin kimya 
sanayisinde bir yol haritası olmadığını düşünen 
Haluk Erceber, şöyle devam ediyor: “Proje 
bazlı teşvik sistemiyle hayata geçen kimya 
yatırımlarından büyük bölümünün belirtilen 
sürede devreye girebileceği pek mümkün 
görünmüyor. Ancak,daha önemlisi iç ve dış 
pazara rekabetçi fiyatlarla çok sayıda yeni 
ürünün sunulmasıdır. Kimya sektörünün bir 
yol haritası olması için sanayinin kümelenmiş 
olması gerekirdi. Kümelenme olsaydı, umudum 
olurdu.”

HER ŞEYE RAĞMEN FIRSAT DEVAM EDIYOR
Kimya sektörünün, Türkiye için bir 
fırsat olduğunu fakat zamanında 
değerlendirilemediğini dile getiren Erceber, 
“Petrokimyada yıllık 11 milyar dolar ithalatımız 
var. 25 sene önce bir petrokimya tesisi 
yapılmış olsa, bu paralar ülkede kalacaktı. 
Bu paralarla, istediğiniz kümelenme ve tesisi 
de kurabilirdiniz” diyor. Gelecek dönemde 
Avrupa’nın mevzuatları daha da sıkılaştıracağını 
ifade eden Erceber, Avrupa’ya ve pazara yakınlığı 
nedeniyle Türkiye için fırsatın devam ettiğini 
belirterek, “Küresel kimya ticaretinin yüzde 
40’ını elinde bulunduran Çin’in bir dezavantajı 
var, yolu kısaltamıyor. Çin’de bulunan küresel 
firmaların da çok mutlu olmadığını biliyoruz” 
yorumunu yapıyor.

Büyümesini sürdürecek küresel kimya 
sanayisinin hala yatırım fırsatlarını içinde 
barındırdığını söyleyen TKSD Başkanı Erceber, 
“Cefic, 3,5 trilyon Euro olan kimya ticaretinin 
30 yılda değer bazında üç katına çıkacağını 
söylüyor. 10,5 trilyon Euro'luk bir pazar için 
yeni yatırımların yapılması ve yeni ürünlerin 
geliştirilmesi gerekiyor. Türkiye sahip olduğu 
lokasyonla, gerekli altyapıyı kurabilirse bu 
yatırımlardan bir kısmını çekebilir. Bunun 
için de devletin kimya kümelenmesi için 
altyapıyı kurması gerekiyor. Çünkü dünyanın 
hiçbir yerinde özel sektör ve sanayici altyapıyı 
kurmaz” diyor.
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“17 milyar dolar 
kimyevi ürün ihracatı 
yapılıyor olsa da 
Türkiye’nin dünya 
kimya pazarından 
aldığı pay değişmedi. 
İhraç edilen kimyasal 
ürünlerin kilogram 
birim fiyatı 0,98 
dolar ile Türkiye 
ortalamasının dahi 
altında.”

TKSD BAŞKANI 
HALUK ERCEBER

10,5
TRİLYON DOLAR

30 yılda küresel kimya 
ticaretinin ulaşacağı değer

3,5
TRİLYON DOLAR

Küresel kimya 
ticaret hacmi
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KIPLAS BAŞKANI LEVENT KOCAGÜL:
“BÜYÜME HEDEFLERINE ‘DEĞERLI KIMYA’ 
ILE ULAŞABILIRIZ”
Kimya sanayimizin, 11. Kalkınma Planı ve 
İhracat Ana Planı’nda öncelikli sektör olarak 
belirlenmesinin arkasında, KİPLAS ve TKSD 
gibi sivil toplum örgütlerinin, 30 yılı aşan 
mücadelesi olduğunu hatırlatmak isterim. 
Gelecek dört yılda katma değerli üretimle 
ve ihracatla büyümeyi önceliğe alan ülke 
ekonomisinin, kimya sanayisini öncelikli 
sektör olarak belirlenmesi yerinde bir karar 
olmuş. Çünkü kimya, diğer sektörlere girdi 
olarak sağlanan ürünlerde ve teknolojik 
gelişimde dışa bağımlılığı yüksek seviyede 
olan bir sektör. Bu açıdan birçok sektörde 
katma değerli ürün elde etmek de kimya ile 
mümkün hale geldi. İhracatımızın dinamosu 
olan otomotiv sektöründe, kimyasal 
formüllerle elde edilen kompozit ve epoksi 
malzemeler, araçları daha hafifleştirebiliyor 
ve  daha az yakıt tüketimine imkan 
verebiliyor. Benzer bir örneği ekonomide 
önemli paya sahip  tekstil sektöründen 
de verebiliriz. Özel kimyasallar ile birlikte 
teknik tekstiller diye bir alan oluştu. Tekstil 
sektörümüz, kimya ile tekstili harmanlayarak 
katma değerli ürünler geliştirmeye çalışıyor. 
Bu açıdan kimya, diğer sektörler için de çok 
stratejik bir konumda. 
11. Kalkınma Planı’nda kimya sektörüne 
yönelik çok önemli hedefler bulunuyor. 
Hedefler arasında bulunan “Kimya 
sektörünün Ar-Ge ve sürdürülebilirlik 
kabiliyetini artıracak uygulamalar hayata 
geçirilecektir” maddesi, sektörün gelişimi 
açısından büyük anlam taşıyor. Kimya 
sanayisinin Ar-Ge açıdan güçlendirilmesi, 
Yeni Ekonomi Programı ile hedeflenen 
büyüme oranlarının yakalanmasında 
da Ankara’nın elini güçlendirecektir diye 
düşünüyorum.  Gelecek üç yıl için belirlenen 
yıllık yüzde 5 büyüme oranı, katma değerli 
üretimle mümkün olabilir. Yılın ilk dokuz 
ayında kimya ihracatı, büyümeye devam 
etti. Fakat ihraç edilen ürünlerin kilogram 
birim değerine baktığımızda, 0,98 ile ülke 
ortalamasının altında olduğunu görüyoruz. 
Ar-Ge ile birim fiyatını artırmak mümkün. 
Bunu da sektördeki KOBİ’leri güçlendirerek 
başarabiliriz. Kimya sanayisindeki satışların 
dörtte birini sektördeki sadece 10 firma 
gerçekleştirirken, kalan kısmı, daha küçük ve 
orta ölçekli şirketlerimiz gerçekleştiriyor.
Yeni Ekonomi Programı’nda KOBİ’lere  ayrı 

bir önem verileceğinin ifade edilmesi, bizleri 
sevindiren bir diğer haber oldu. Çünkü, 
KOBİ’lerin finansmana erişim zorluğu, 
bugün sanayinin en büyük sıkıntısı olarak 
önümüzde duruyor. Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığımızın, KOBİ’lerin Ar-Ge gücünü 
artırmaya yönelik, Ticaret Bakanlığımızın 
ise KOBİ’leri ihracata yönlendirme gibi 
öncelikleri bulunuyor. Tüm bunları, 
finansmana  erişimi kolaylaştırarak ve 
KOBİ’lerin sermayesini güçlendirerek 
başarabiliriz. Geliştirilen her bir katma 
değerli ürün daha fazla ihracat demek. Daha 
fazla ihracat da yeni istihdam demek.
KPMG’nin yayımladığı bir rapora göre; 
kimyasal ürün sanayisinin bankacılık 
sektörünün kredileri içindeki payı, Ocak 
2019 itibarıyla 37 milyar TL ile yüzde 1,5 
seviyesinde bulunuyor. Sektöre kullandırılan 
kredilerde takibe düşme oranı 2018 Aralık 
ve 2019 Ocak’taki yüzde 1,8 değerleriyle 
oldukça düşük seyrediyor. Bu veriler dikkate 
alınarak, sektöre daha pozitif  yaklaşılması 
gerektiğine inanıyoruz. 

CHEMPORT EN GÜÇLÜ PROJE
"Kimya sanayisinde gelişme doğal 
kaynaklara, ham madelere sahip 
olmakla gerçekleşmiyor. Maalesef G20 
ülkeleri arasında kimya sektöründe dış 
ticaret açığı veren tek ülke biziz" diyen 
Erceber, özel ve temel kimyasallar için 
dünya ölçeğinde çok büyük bir pazar 
olan Türkiye'nin, enerji koridorlarının 
kesişiminde olmasının bir avantaj 
olduğunu belirterek, "Büyük iç 
talebi, stratejik coğrafi lokasyonu ile 
yatırım yapma ve yatırımların verimli 
çalışabilmesi için pek çok olanağa sahip. 
Biz, rekabetçilik için gereken bu yatırımları 
tamamladıkça tüm sanayi sektörlerimizin 
rekabetçiliğini artırıp ekonomik 
gelişmemizi ivmelendireceğiz.Dünya 
ticaretinin merkezindeki Rotterdam, 
Antwerp, Singapur gibi pek çok şehir 
kimya sanayisiyle entegre olup, birlikte 
yaşıyor. Chemport’un gelecek beş yılda 
özel kimyasallar alanında  en az 8 milyar 
dolar  yatırım çekeceğine inanıyoruz. 
Finans ile yer seçimi çalışmalarında ilgili 
kurumlarla yakın işbirliği yapıyoruz" diye 
konuştu.

YABANCILAR, ALTYAPISI KURULU OLAN 
ÜLKELERE YATIRIM YAPIYOR
Haluk Erceber, yapılan araştırmaların, 
her kümelenmenin küme içindeki 

Cefic raporuna göre; 3,5 
trilyon Euro olan kimya 
ticareti 30 yılda değer 
bazında üç katına çıkacak. 
11 trilyon Euro’luk bir 
pazar için yeni yatırımların 
yapılması ve yeni ürünlerin 
geliştirilmesi gerekiyor.

73
MİLYAR DOLAR

İlaç, plastik ve kauçuk dahil 
Türkiye kimyasal pazarının 

büyüklüğü

%62,7
Ocak-Ağustos döneminde 

toplam cari açık içinde kimya 
sanayisi cari açığının payı



"Bugün, kimya sektörünün 
kalkınma ve ihracatta 
önceliğe alınmış olması, 
yabancı yatırımcıların çok 
ilgisini çekmiyor çünkü 
yatırımcılar, altyapısı 
olan, kısa sürede yatırımın 
kazanmaya başlayacağı 
ve büyüyebileceği 
yerlerle ilgileniyor."

IKMIB BAŞKANI ADIL PELISTER:
ÖNÜMÜZDE BÜYÜK DÖNÜŞÜM 
VIZYONU BULUNUYOR
Her iki plan ve 2020-2022 dönemini kapsayacak 
Yeni Ekonomi Programı ile ilgili yazılı bir 
değerlendirmede bulunan İstanbul Kimyevi 
Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) 
Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, petrokimya 
gibi ithal ara mallarının yoğun olduğu alanlardaki 
ham maddelerin Türkiye’de üretilmesinin, kimya 
ihracatçısı için büyük önem taşıdığını belirterek 
şunları söyledi: “Bu çerçevede, 11. Kalkınma 
Planı’nda da öncelikli sektörler arasında yer 
alan kimya sektörünün, ihracattaki yükselişinin 
artarak devam edeceğini öngörüyoruz. Yüksek 
katma değerli ürünlere geçiş stratejisi ile birlikte 
sanayici ve dolayısıyla ihracatçımızın önünde 
büyük bir dönüşüm vizyonu bulunuyor. Kimya 
ihracatçısının öncelikli beklentisi de finansman 
maliyetlerinin azaltılması, kredi faizlerinin 
düşmesi ve sektörlere özel teşviklerin devreye 
girmesi. Görüyoruz ki; YEP kapsamındaki finans 
reformları da kimya ihracatçısına güç katacak. 
Önümüzdeki dönemde, kimya ihracatçıları 
olarak katma değeri yüksek yeni ürünlerle, 
ülke ekonomimizin yükselişinde üzerimize 
düşen görevi eksiksiz şekilde yerine getireceğiz. 
Büyümeye ve üretmeye odaklanarak, var 
gücümüzle değişimin öncü sektörlerinden 
biri olmaya devam edeceğiz. Ülkemizin 2019 
yılı için belirlenen 200 milyar dolarlık ihracat 
hedefleri doğrultusunda, kimya sektörümüzün 
de ihracatını yüzde 15 artırarak 20 milyar dolar 
seviyelerine yükseltmek için İKMİB olarak 
çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.

sanayicilere yüzde 12 tasarruf sağladığını 
gösterdiğini belirterek şöyle devam ediyor: 
“Ayrıca bir kümelenme yaptığınız zaman, 
projeniz uluslararası alanda ilan ediliyor. 
Chemport için yer aramaya başladığımızda, 
projemiz duyuldu ve yaklaşık sekiz firma 
bizi aramıştı. Bugün, kimya sektörünün 
kalkınma ve ihracatta önceliğe alınmış 
olması, yabancı yatırımcıların çok ilgisini 
çekmiyor çünkü dediğim gibi yatırımcılar, 
altyapısı olan, kısa sürede yatırımın 
kazanmaya başlayacağı ve büyüyebileceği 
yerlerle ilgileniyor. Türkiye’de böyle bir 
yer olmadığı sürece, kimse üretmek için 
gelmez. Dünyanın en güçlü kimya kümeleri 
'Landlord' denilen eksiksiz yapılmış altyapı 
alanının uzun süreli kiralanması yöntemi ile 
yönetilir. Bu şekilde sanayici sermayesini 
tamamen teknolojik üretime ayırır. 
Altyapının mükemmel ve eksiksiz olması 
ile modern şehir yaşamıyla iç içe olması 
önemli bir cazibe yaratmaktadır." 

Erceber, Chemport için yer 
bulunamamasının tek nedenini kimsenin 
elini taşın altına sokmak istememesine 
bağlıyor. Türk kimya sanayisinin sıkıntısının 
ölçek olduğunu dile getiren Erceber, 
ölçek büyüyemediği için sanayicinin para 
kazanamadığını belirterek, “Çin’de 1 
milyar doları aşan ciroya sahip 200 tane 
kimya şirketi var. Küresel pazarda 60 ve 
50 milyar dolar olan kimya şirketleri var. 
Türkiye’de de cirosu 1 milyar dolar olan 
kimya şirketlerinin oluşması lazım. Bunu da 
kümelenme ile başarabilirsiniz” diyor.
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DARALAN 
PAZARLARDAN 

GÜÇLENEREK 
ÇIKARIZ

Jotun Türkiye, deniz boyalarında 
liderliğini sürdürüyor. Jotun Boya Doğu 
Avrupa ve Orta Asya Başkan Yardımcısı 

Recep Şükrü Ergün, “Pazarın yüzde 90’ını 
elimizde bulunduruyoruz. Sektörde 

daralma olsa da biz güçlenerek çıkacak 
donanıma sahibiz” diyor.

JOTUN BOYA DOĞU AVRUPA VE ORTA ASYA BAŞKAN YARDIMCISI RECEP ŞÜKRÜ ERGÜN:



otun Türkiye, 33 yıl önce iki 
ortak tarafından yarı zamanlı 
bir sekreterle kuruldu. Bugün 
550 kişilik kadrosuyla yedi 
önemli bölge ofisinden biri 

haline gelen Jotun Türkiye, iki fabrika ve Ar-Ge 
merkezine sahip. Jotun Boya Doğu Avrupa 
ve Orta Asya Başkan Yardımcısı Şükrü Ergün, 
“Deniz boyaları yeni inşa pazarında, açık ara 
pazar liderliğimizi sürdürüyoruz. Bu pazarın 
boya ihtiyacının yüzde 90’ını biz karşılıyoruz. 
İnşaat sektöründe ve yeni inşa pazarında son 
iki yıldır yaşanan daralmayı gözlemliyoruz. 
Her iki sektörde de daralma olsa da biz her 
zaman daralan pazarlardan güçlenerek, 
pazar payımızı artırarak çıkacak donanıma 
sahibiz” diyor. Şükrü Ergün, Jotun Türkiye’nin 
projelerini ve sektörü dergimiz KİPLAS Periyod 
için değerlendirdi. 

Jotun Türkiye, bugün nasıl bir güce ve 
değere sahip?
Jotun Türkiye operasyonuna 33 yıl önce 
deniz boyaları satışı ile başladık. Bugün 
deniz boyalarının yanında endüstri, toz ve 
dekoratif boyalarda faaliyet gösteren, 170 
milyon dolar ciro ile Türkiye’nin üçüncü büyük 
boya markasıyız. Jotun dünyasında hem 
başarılarıyla hem de insan kaynağıyla öne 
çıkan en önemli operasyonlardan biri haline 
geldik. Geçtiğimiz yıl inşaat boyalarında, 
Jotun’un en hızlı büyüyen operasyonu 
seçildik. Bizim başarımızın arkasındaki 
en önemli faktör, kendi kültürümüzle 
yetiştirdiğimiz insan kaynağı. Bugün 
Türkiye’de yetişip yurt dışında üst yönetim 
seviyelerinde görev alan 14 arkadaşımız var. 

Hangi pazarlara ihracat yapıyorsunuz ve 
satışların ne kadarını ihracat oluşturuyor?
Jotun, 2013 yılında tüm dünyadaki 
operasyonunu yedi ana bölgeye ayırdı. Jotun 
Türkiye olarak bize; Doğu Avrupa ve Orta 
Asya bölgesinin sorumluluğu verildi. Rusya, 
Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Kazakistan, 
Tacikistan, Özbekistan, Azerbaycan, Beyaz 
Rusya gibi birçok ülke bölge sorumluluğumuz 
dahilinde bulunuyor. Başta bu ülkeler olmak 
üzere, Amerika’dan Uzak Doğu’ya kadar 
yaklaşık 36 ülkeye ihracat yapıyoruz. Her yıl 
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden ödül alıyoruz. 
Bugün satışlarımızın yüzde 30’unu ihracat 
oluşturuyor. 

Türkiye’de bir dönem, yeni gemi inşa 
pazarında ve inşaatta büyüme yaşandı. Bu 
dönemlerde Jotun öne çıktı. Bugün her iki 

sektörde de daralma söz konusu. 
Ne düşünüyorsunuz?
İnşaat sektöründe ve yeni inşa pazarında son 
iki yıldır yaşanan daralmayı gözlemliyoruz. 
Her iki sektörde de daralma olsa da biz her 
zaman daralan pazarlardan güçlenerek, 
pazar payımızı artırarak çıkacak donanıma 
sahibiz. Denizcilik sektöründe olduğu 
gibi, daralan proje pazarında liderliğimizi 
koruyarak çıkacağımıza inanıyorum. Yeni 
proje pazarının yanında satışımızın önemli bir 
bölümünü oluşturan bakım-tutum pazarına ve 
perakendeye odaklanmaya devam edeceğiz. 

Gemi inşa sektörünü ve Jotun’un rolünü 
nasıl değerlendiriyorsunuz?
Deniz boyaları yeni inşa pazarında, açık 
ara pazar liderliğimizi sürdürüyoruz. Bu 
pazarın boya ihtiyacının yüzde 90’ını biz 
karşılıyoruz. Daha önce de belirttiğim gibi 
Jotun Türkiye, operasyonuna deniz boyaları 
ile başladı. Bu nedenle denizcilik piyasasının 
en önemli oyuncuları, kurulduğumuz 
günden bu yana omuz omuza yürüdüğümüz 
çözüm ortaklarımız haline geldi. Biz Türk 
tersanelerinde yapılan ister yeni inşa, ister 
bakım-onarım olsun, tüm projeleri yakından 
takip ediyoruz. Türkiye’de ve sorumlu 
olduğumuz bölgede pazar payımızı koruyarak 
devam ediyoruz. 

Çevreci ve sağlıklı ürünler her sektörün 
olduğu gibi boya sektörünün de 
gündeminde. Ar-Ge çalışmalarınızdan 
bahseder misiniz?
Çevre ve insan sağlığı, Jotun’un tüm dünyada 
en çok önem verdiği alanlardan biri olmuştur. 
Boya sektöründeki düzenlemeler daha 
gündeme gelmeden, tüm ürünlerimizden 
zararlı ham maddeleri çıkararak formüllerimizi 
yeniledik. Diğer taraftan, biz sürdürülebilirliği 
bir rekabet avantajı olarak görüyoruz. Jotun 
Yeşil Adımlar sürdürülebilirlik politikamız 
kapsamında tüm ürünlerimizin üretim ve 
çalışma süreçlerinde solvent emisyonunun 
azaltılması, sürdürülebilir enerji kullanılması, 
karbon ayak izinin azaltılması, zararlı ham 
maddelerin kullanımından kaçınılması ve 
atıkların geri dönüşümü konularına büyük 
önem veriyoruz. Çevreye duyarlı, zararlı uçucu 
organik bileşen içermeyen, uzun yıllar koruma 
sağlayarak yapıların korozyona uğramamasını 
sağlayan ürünler geliştiriyoruz. Tüm 
dünyada olduğu gibi, Türkiye’deki bölgesel 
Ar-Ge merkezimiz, yeni ürünler geliştirirken 
odağında sürdürülebilirlik ve insan sağlığını 
bulunduruyor. 

17

J “Boya sektöründe dışa bağımlılığı 
kısa vadede bitirmek mümkün 
görünmüyor.”

170
MİLYON DOLAR

Jotun Türkiye’nin 
yıllık cirosu

%30
Jotun Türkiye’nin 

ihracat oranı
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“Boya sektöründe çevre ve insan sağlığı düzenlemeleri 
daha gündeme gelmemişken, tüm ürünlerimizden 
zararlı ham maddeleri çıkardık.”

Son yıllarda devletin, kimya sanayisini 
öncelikli sektörler arasına aldığını 
görüyoruz. 30 yıldır sektörün içinde 
olan bir isim olarak bunu nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
Kimya sektörü, Türkiye için çok önemli. Hızlı 
tüketim endüstrisinden boyaya kadar birçok 
sektörün bel kemiğini oluşturuyor. Bu nedenle 
kimya sektörüne dair atılacak adımlar, birçok 
farklı pazarı etkileyecek nitelikte olacaktır. 
Maalesef, kimya sektöründe büyük ölçüde 
dışa bağımlıyız. Zamanla dışa bağımlılığımızı 
azaltmamızın, kimya sektörünü 
güçlendireceğini düşünüyorum. 

Dışa bağımlılığı azaltacak ürünlerin 
destekleneceği açıklandı. Sizce bu 
teşviklerle dışa bağımlılığı bitirmek 
mümkün mü?
Boya sektöründe dışa bağımlılığı kısa vadede 
bitirmek mümkün görünmüyor. Ancak yine 
de bugün atılacak adımların, gelecekte dışa 
bağımlılığı azaltacağına inanıyorum.

Boya sanayi, belli başlı markaların ağırlıkta 
olduğu bir sektör gibi görünüyor. Sektörde 
yeni yatırımlar söz konusu mu? 
Türk boya pazarı, Avrupa’nın en büyüklerinden 
biri. Jotun olarak çok geniş bir sektörde, dört 
farklı segmentte faaliyet gösteriyoruz. Deniz, 
endüstri ve toz boyalarında, pazara genellikle 
global oyuncular ve büyük yerli oyuncular 
hâkim. İnşaat boyalarında ise durum biraz 
daha farklı. Sektörde 20’ye yakın büyük 
ölçekli ve gelişmiş üretim teknolojisine sahip 
işletme var. Bunun yanında, yurt geneline 
dağılmış –bizim merdiven altı üretim olarak 
adlandırdığımız– çok sayıda küçük ve orta 
ölçekli işletme de bulunuyor. Peki, sektörde 
yeni yatırımlar olacak mı? Cevabım: Tabii ki 
her yıl olduğu gibi bu yıl da açılıp kapanan 
birçok şirket olacaktır.

Bunun nedenini neye bağlıyorsunuz?
Boya sektörü, girilmesi kolay ama 
sürdürülebilirliği zor olan bir sektör. Genellikle 
finansal yapısı çok sağlıklı olmayan, pazarı 
iyi okuyamadığından dolayı müşteri 
segmentlerine ve pazarın ihtiyaçlarına 
göre ürün çeşitliliği bulundurmayan, doğru 
fiyatlandırma yapamayan şirketler, uzun 
dönemde sıkıntılarla karşılaşır.

Diğer taraftan KİPLAS’ın da yönetiminde 
bulunuyorsunuz. KİPLAS’ın 
kimya sanayisindeki rolünü nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

KİPLAS her zaman önemli bir kurum 
olmuştur. Buna ek olarak son yıllarda 
elzem bir görevi de icra etmeye başladı. 
Gerek güçlenen profesyonel kadrosu 
gerek özverili yönetim kurulu ile işverenler 
ve işçi sendikaları arasında uyumun ve 
anlaşmanın sağlanmasında çok önemli 
görev üstleniyor. Bu tüm sektör için çok 
değerli.

Sanayici kimliğinizin yanında sosyal 
yönünüzün de olduğunu biliyoruz. 
Galatasaray ve KİPLAS dışında rol aldığınız 
yapılar var mı?
Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği’nde 
12’nci dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı 
yaptım. BÜMED üyesi olarak katkılarımı 
sürdürmeye devam ediyorum. Türk Deniz 
Eğitim Vakfı, DenizTemiz Derneği (TURMEPA), 
Deniz Ticaret Odası (DTO) Yönetim 
Kurulları’nda görev aldım. Türkiye Atletizm 
Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliğinde 
bulundum. Bunların dışında; Türk-Norveç 
Ticaret Odası Kurucu Başkanı ve Milli Olimpiyat 
Komitesi üyesiyim. TÜSİAD ve BOSAD Yönetim 
Kurulu Üyeliği görevlerimi sürdürüyorum. 

Peki yeni sezona dair Galatasaraylı 
okurlar ve KİPLAS üyelerine bir mesaj 
vermek ister misiniz?
Her şey çok güzel olacak! Bu dönemin 
sonunda hepimizi daha güzel günlerin 
beklediğine inanıyorum.
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Türkiye ilaç pazarı 2018’de değerde 
30,9 Milyar TL’ye, kutu ölçeğinde ise 
2,3 milyar hacme ulaştı. 2018 yılında 
ihracatını yaklaşık yüzde 31 artıran 
sektörün, Ar-Ge harcamaları sekiz 
yılda yaklaşık beş kat arttı. Üretim 
kapasitesi, standartları ve teknolojisi 
açısından gelişmiş bir yapıya sahip 
olması ve dünyanın önde gelen ilaç 
üreticilerinin ülkede bulunması, 
büyüyen küresel ilaç sanayisinde 
Türkiye’nin şansını artırıyor. 

1,2 
TRİLYON DOLAR

Dünya ilaç pazarı

5 
MİLYAR DOLAR

Türkiye’nin ilaç ithalatı

3,8  
MİLYAR DOLAR
Dış ticaret dengesi

En büyük paya sahip 
5 ÜLKE, dünya ilaç pazarının 
ÜÇTE İKİSİNİ oluşturuyor. 

15,9 
MİLYAR TL

Türkiye ilaç pazarı 

1,2 
MİLYAR TL

Türkiye’nin ilaç ihracatı 

%30,7 
Türkiye’nin 2018 yılı 

ilaç ihracat artış oranı

1,5 
TRİLYON DOLAR

Beş yıl içinde öngörülen 
dünya ilaç pazar değeri
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3,9 
MİLYAR TL

Türkiye Biyoteknolojik ilaç 
pazar büyüklüğü

172 
MİLYAR DOLAR

Küresel ilaç sektörünün 
yıllık Ar-Ge harcaması

40 BİN
Türkiye ilaç sektörünün 

yarattığı istihdam

85 TESİS
Uluslararası 

standartlarda üretim 
yapan tesis sayısı

15,9 
MİLYAR DOLAR

Eczacılık ürünleri ve 
malzemeleri imalatı 

sektörü Ar-Ge harcamaları

Dünya ilaç sanayisinde Ar-Ge harcamalarının 2024 yılında 
204 MİLYAR DOLAR seviyesine çıkması bekleniyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 İLAÇ ŞİRKETİ Türkiye’de 
üretim de dahil olmak üzere FAALİYET GÖSTERİYOR.

2010 yılında dört olan Ar-Ge merkezi 2018 yılı sonunda 32’ye, 
Ar-Ge harcamaları ise 3,4 MİLYAR TL’den 15,9 MİLYAR TL seviyesine çıktı.

Kaynak: KPMG, İEİS

Biyoteknolojik ilaç piyasası satış hacmi olarak yüzde 4,2 BÜYÜDÜ ve 
21,2 MİLYON KUTUYA ulaştı. Değer olarak ise pazar 3,9 MİLYAR TL’ye ulaştı. 
Fiyatlar da aynı dönemde YÜZDE 26,2’lik bir artış gösterdi.

32
Türkiye ilaç sektöründe 

akredite Ar-Ge 
merkezi sayısı

YÜKSEK NİTELİKLİ  
İŞ GÜCÜNE SAHİP

Sektördeki çalışanların 
önemli bölümü 
yükseköğrenim mezunu 
olarak öne çıkıyor. 
Halihazırda Türkiye’de 
sektöre uzman eleman 
sağlayan 26 adet eczacılık 
fakültesi, 31 adet kimya 
mühendisliği bölümü, 46 
adet kimya bölümü, 49 adet 
biyoloji bölümü, 81 adet tıp 
fakültesi, 34 adet genetik ve 
moleküler biyoloji bölümü 
ve 28 adet kimya teknolojisi 
bölümü yer alıyor.

AB
D

484,9

132,3
86,4

53,5 36,8 34,4 28,4 31,8 24,6 22,2 20,4 15,5 13,1 15,8

Çi
n

Ja
po

ny
a

Al
m

an
ya

Fr
an

sa

İtl
ay

a

İn
gi

lte
re

Br
ez

ily
a

İsp
an

ya

Ka
na

da

Hi
nd

ist
an

Ru
sy

a

Av
us

tra
lya

Ko
re

DÜNYA İLAÇ PAZARI 
(MİLYAR DOLAR, 2018)

Kaynak: IQVIA



VİZYONER

22

Y

SENDİKACILIK 4.0 DİYEBİLECEĞİMİZ 
BİR SİSTEME GEÇMELİYİZ

Dijital okuryazarlığı önemseyen bir sisteme geçmemiz gerektiğini belirten TİSK Yönetim Kurulu 
Başkanı Özgür Burak Akkol, “Future of Work konusunu, Türkiye’de biz sahipleniyoruz” diyor ve 
ekliyor: “Konfederasyonumuz işbirliğine her zaman hazır.”

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU (TİSK) 
YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÖZGÜR BURAK AKKOL: 

aklaşık 60 yıllık geçmişiyle 
Türkiye’nin köklü 
kurumlarından biri olan 
Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu’nun (TİSK) 

yeni başkanı Özgür Burak Akkol oldu. 
Üç yıldır TİSK’in Yürütme Komitesi ve 
Yönetim Kurulu Üyesi olan Akkol, dört aydır 
başkanlık görevini yerine getiriyor. 
Aynı zamanda Koç Holding’te İnsan 
Kaynakları Direktörlüğü görevini 
yürüten Akkol, “Bir insan kaynakları 
profesyonelinin TİSK gibi bir kuruluşta 
başkanlık görevini üstlenmesi, günümüz 
şartlarında son derece olağan. İnsan 
kaynakları; işveren ve çalışan arasında 
kuvvetli bağlar kurmak için önemli bir 
birimdir” diyor. Dünyanın gündeminde 
olan Future of Work konusunu 
sahiplendiklerini ve geleceğin mesleklerini 
yakından takip ettiklerini ifade eden Akkol, 
“Türkiye’de genç işsizliği oranı yüzde 25 ve 
kadınlar, işgücüne katılım oranının sadece 
yüzde 35’ini oluşturuyor. Bu tablo, gençlere 
ve kadınlara yönelik politikalar üretmemiz, 
iklim değişikliğini ve çevreyi gündemine 
alan kurumsal sosyal sorumluluk 
projelerini hayata geçirmemiz gerektiğini 
gösteriyor. Dijital okuryazarlığı önemseyen 
ve 'sendikacılık 4.0' diyebileceğimiz bir 
sisteme geçmek durumundayız” diyor.
TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak 
Akkol, işveren politikalarını dergimiz 
KİPLAS Periyod için değerlendirdi.

Başkanlık göreviniz için kutlarız. 
TİSK’in nasıl bir yapısı var?
Teşekkür ederim. TİSK, sekiz farklı sektörü 
temsil eden 21 üye işveren sendikasına 
ve güçlü bir yönetim ekibine sahip. Sekiz 
uluslararası ve 40'ı aşkın ulusal temsil 



yetkisi ile endüstriyel ilişkiler alanında 
Türkiye’de işverenleri ILO nezdinde 
temsil eden tek üst kuruluş. TİSK 
çatısı altındaki işveren sendikalarına 
bağlı işletmeler, GSYH’ye 200 milyar 
dolar, ihracata ise 100 milyar dolar 
katkı sağlıyor. Bu işletmeler, SGK 
gelirlerinde yüzde 15 paya sahip ve 
toplam istihdamın yüzde 5,4’ünü 
oluşturuyorlar. İstanbul Sanayi Odası 
verilerine göre, TİSK’in üye sendikalarına 
bağlı işletmeler, geçtiğimiz yıl net 
satışlarda yüzde 48, ihracatta yüzde 
56 ve istihdamda ise yüzde 40 paya 
sahip. TİSK Yönetim Kurulu Başkanlığı 
talep edilenden çok, yapıldığında onur 
duyulan ve ülkemize hizmet odağıyla 
gerçekleştirilen bir vazife. Bu vazifeyi 
üyelerimizin ve yönetim kurulumuzun 
tam desteğiyle TİSK’e yakışan bir şekilde 
yerine getireceğiz.

Bugün TİSK başkanlığının yanı sıra 
farklı misyonlarınız da var. Biraz 
bahseder misiniz? 
Üç yıldır TİSK’in Yürütme Komitesi 
ve Yönetim Kurulu ekibindeyim. Son 
dört aydır da başkanlık görevini yerine 
getiriyorum. Bunun yanında, Türkiye’nin 
lokomotif sektörlerinden biri olan 
Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın, 
binlerce çocuğa burs imkânı sağlayan 
MESS Eğitim Vakfı MEV’in, 65 bin kişinin 
emeklilik ve sağlık planının yönetildiği 
Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı 
Vakfı’nın Yönetim Kurulu Başkanlıkları 
ile 100 bine yakın kişinin istihdam 
edildiği Koç Holding’in İnsan Kaynakları 
Direktörlüğü görevlerini yürütüyorum.

Yaklaşık 60 yıllık TİSK tarihinde, bir 
insan kaynakları profesyonelinin 
başkan olması bir ilk olmalı. Bunu nasıl 
yorumlamamız gerekir?
Dünya değişiyor; doğal olarak Türkiye 
de değişiyor. Bu doğrultuda, bir insan 
kaynakları profesyonelinin TİSK 
gibi bir kuruluşta başkanlık görevini 
üstlenmesi, günümüz şartlarında son 
derece olağan. Nihayetinde insan 
kaynakları; işveren ve çalışan arasında 
kuvvetli bağlar kurmak için önemli bir 
birim. Öngörü, iletişim ve vizyonun 
hem işveren hem de çalışan yararına 
en iyi şekilde değerlendirilmesini 
sağlayan, uygulamaya dayalı bir çalışma 
alanı. Dolayısıyla şirketlerin yanı sıra 

dernek, vakıf ve sendikalarda insan 
kaynakları liderlerinin yönetimde yer 
alması, giderek daha sık karşılaştığımız 
ve karşılaşacağımız bir durum. İnsan 
kaynakları artık eski formatında değil.

Nasıl bir değişimden bahsediyorsunuz?
15 milyar TL’lik bir bütçenin yönetildiği 
Koç Holding İnsan Kaynakları ekibimden 
örnek verebilirim. Ekibimde yapay zekâ 
algoritmaları ve makine öğrenmesi 
modelleri üzerine çalışan İleri Analitik 
Uygulamalar Bölümü var. Küresel 
bir bakış açısıyla İnsan Kaynakları 
alanındaki yeniliklere öncülük etmeye 
çalışıyoruz. Örneğin; çalışan bağlılığını 
etkileyen nedenleri ve alacağımız 
aksiyonların sonuçlarını makine 
öğrenmesi yöntemleriyle önden tahmin 
ediyor, alternatif senaryolar üzerinden 
analizler yapıyoruz. Geleceğin yüksek 
performanslı çalışanlarını, üst düzey 
yönetici adaylarını daha kariyerlerinin 
başında keşfedebilecek algoritmalar 
üzerinde çalışıyoruz. Diğer taraftan 
Koç Topluluğu’na yılda 2,5 milyon iş 
başvurusu yapılıyor. Tüm adaylara adil 
yaklaşmak adına yapay zekâ ve NLP 
destekli, bölgemizde bir ilk olacak yeni 
bir ön değerlendirme aracını devreye 
almaya hazırlanıyoruz. Bu değişimin 
proje yönetimi, dijital dönüşüm katkısı, 
maliyet ve verimlilik yönetimi gibi birçok 
alandan dolayı TİSK’in uzun vadeli 
amaçları ile ciddi şekilde örtüştüğünü 
düşünüyorum.

Bir röportajınızda, dünyada çok fazla 
rapor, reçete ve tavsiyenin olduğunu 
belirtmişsiniz. Başkanlık döneminde 
nasıl bir yol haritası izleyeceksiniz?
Çatı kuruluş olarak odağımız; 
üyelerimize dokunan, prosedürlerden 
uzak, sonuç odaklı, faydalı çalışmalar 
gerçekleştirmek. Evet; dernek, vakıf ve 
sendikacılık dünyasında çok fazla rapor, 
tavsiye ve sunum var. Bu yüzden daha çok 
rapora değil, uygulamaya ihtiyacımız var. 
Bu doğrultuda, dijital çağın gereklerine 
hitap eden, paydaşlarımızı kucaklayan, 
çalışma barışını esas alan yol haritaları 
ve sosyal sorumluluk projeleri üzerine 
çalışıyoruz. Bizim için esas olan, sadece 
politika ve strateji üretmek değil, aynı 
zamanda bunları hayata geçirmek. Bu 
kapsamda, sosyal sorumluluk alanında 
farklı ve yenilikçi projelere odaklanıyoruz. 
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“Sosyal sorumluluk ve 
farkındalık projeleriyle her 
yaş ve eğitim düzeyinden 
kadının insan onuruna 
yakışır işlerde çalışması 
için destek veriyoruz.”

“DIJITALLEŞMEYE UYUM SAĞLIYORUZ”
Türkiye, mobil bankacılık penetrasyonu 
ile dünyada üçüncü sırada yer alıyor. 
Sosyal medya platformlarını en fazla 
kullanan ülkeler listesinde dünyada 
ilk 10’da bulunuyoruz. Diğer taraftan 
sosyal medyayı sadece eğlence için değil, 
iş için de kullanıyoruz. Sosyal medya 
mecralarının iş amaçlı kullanımı açısından 
dünyada 13’üncü sırada yer alıyoruz. Bu 
anlamda, dijitalleşmeye uyum sağlıyor ve 
nimetlerinden faydalanıyoruz.
Konuşmacı olduğum her platformda 
paylaşmaktan mutlu olduğum bazı 
örnekler var. Örneğin, ATM’ler 1980’lerde 
ortaya çıktı. O dönem “Bankacıların sonu 
mu geliyor?” deniyordu ama öyle olmadı. 
ATM’ler sayesinde şubelerde görev yapan 
çalışan sayıları azaldı ama verimlilik ve 
yeni müşteri talepleriyle şube sayıları arttı. 
Diğer taraftan teknolojinin getirdikleriyle 
yeni meslekler ortaya çıktı. Bunlardan 
biri de veri bilimi; 10 yıl önce olmayan 
bir kavramdı. Şu anda bir milyona yakın 
veri bilimcisi var. Yazılımcıların büyük bir 
bölümü banka ve finans alanında görev 
yapıyor.
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Gündeminizde hangi çalışmalar var?
Sorumlu iş politikası ile ilgili yönetim 
kurulu üyelerimizden oluşan bir proje 
ekibi kurduk. Bu ekip çalışmalarına 
başladı. Diğer taraftan, dünyanın 
önde gelen teşkilat ve yapılarının 
gündeminde olan Future of Work 
konusunu, Türkiye’de biz sahipleniyoruz. 
Yakında gerçekleşecek lansman ile 
birlikte bu alandaki çalışmalarımız 
da hızla somut adımlara dönüşecek. 
Camiamızın ana odağında olması 
gereken işçi-işveren-kamu ilişkileri 
için de güzel bir başlangıç yapıyoruz. 
TİSK’in tarihinde ilk kez, Mikrocerrahi ve 
Rekonstrüksiyon Vakfı’nın desteğiyle, 
11-13 Ekim’de Antalya’da, Ortak 
Paylaşım Forumu’nu gerçekleştirdik. 
Bakanlığımız, işçi konfederasyonlarımız 
ve işveren sendikalarımızdan yaklaşık 
300 üst düzey yetkilinin katılacağı 
forumda, toplu iş sözleşmelerinde 
gündem olmayan konuları konuştuk. 
Ana gündem maddeleri çevre, kadınlar, 
engelliler, yaşlılar ve çocuklar oldu.  
Yeni girişimleri, ortak mutabakatla 
hayata geçirmeye çalışacağız. İlerleyen 
günlerde daha farklı uygulamalarımız da 
olacak. 

Personel müdürlüğünden insan 
kaynaklarına dönüşümde; işveren 
kadar, çalışan odaklı bir personel 
yönetim anlayışı da oluştu. Bugün 
işveren sendikalarında benzer 
dönüşümden bahsedebilir miyiz?
Çalışan, işveren ve kamu, birbirinden ayrı 
düşünülemez. Çalışma arkadaşlarımıza 
dokunmayı başarabilen uygulamalar, 
uzun vadede hem işverene hem de 
Türkiye’ye fayda sağlıyor. Bunun için 
çalışan ve işveren arasında kazan-
kazan durumunun sağlanması hedefi, 
günümüzde global şirketler, fabrikalar ve 
STK’ların yönetim stratejilerinde ağırlıklı 
bir yer tutuyor. Sendikalar da bir tür STK 
olarak, işveren ve çalışan arasındaki 
diyaloğu sağlıyor. İşveren camiası 
olarak biz de çalışanlar konusundaki 
sorumluluklarımızı imkanlar dahilinde 
yerine getiriyor; politikalarımızı 
belirlerken çalışma barışını esas alıyoruz.  

İş dünyası büyük bir dönüşüm yaşıyor; 
sendikalar bu değişimi nasıl takip 
edebilir?
Değişimi yakalayamayan işçi ve işveren 

sendikacılığı çalışana, işverene hatta 
ülkeye zarar veriyor. Bu nedenle farklı 
projeleri hayata geçirebilmeli; müzakere 
masasında ücret merkezli popülist 
yaklaşımlardan uzaklaşıp çalışanlara 
fayda sağlayacak sosyal konulara 
odaklanmalıyız. TÜİK’in geçtiğimiz 
Haziran ayına ait verilerine göre, 
Türkiye’de genç işsizliği oranı yüzde 25 
ve kadınlar, işgücüne katılım oranının 
sadece yüzde 35’ini oluşturuyor. Bu 
tablo, gençlere ve kadınlara yönelik 
politikalar üretmemiz, iklim değişikliğini 
ve çevreyi gündemine alan kurumsal 
sosyal sorumluluk projelerini hayata 
geçirmemiz gerektiğini gösteriyor. Dijital 
okuryazarlığı önemseyen ve 'sendikacılık 
4.0' diyebileceğimiz bir sisteme geçmek 
durumundayız.

ILO ve B20 başta olmak üzere, dünyanın 
gündeminde çalışma hayatının geleceği 
var. Bazı şirketler farklı modüller 
uygulamaya başladı. Uzun yıllara 
dayanan alışkanlıkları bırakmak 
mümkün olacak mı sizce?
Burada mesele, alışkanlıkların 
bırakılamaması değil. Her sektörde 
dijital dönüşüm var. Bu bir tercih değil; 
çağın gerekliliği. Dijital ekosisteme uyum 
sağlayamayanlar silinip gidiyor. Bu durum 
çalışanlar için olduğu kadar şirketler için 
de geçerli. Dolayısıyla, gençleri geleceğin 
meslekleri için daha donanımlı hale 
getirmeli, mevcut çalışanların donanımını 
artırmalıyız. Bu noktada Türkiye’de 
Future of Work çalışmalarını TİSK olarak 
sahiplendiğimizi bir kez daha belirtmek 
isterim.

Türkiye’de işsizlik söz konusuyken; 
özellikle imalat sanayi, çalışan bulmak 
konusunda büyük sıkıntı yaşıyor. Bu 
sorunun çözümünde sendikalar nasıl bir 
rol üstleniyor?
Mesleki eğitimi güçlendirmeye çalışıyoruz 
ve “Future of Work” anlayışıyla geleceğin 
mesleklerini yakından takip ediyoruz. Bu 
alanda, konfederasyonumuzun metal 
sanayiindeki temsilcisi ve benim de 
başkanlığını yürüttüğüm MESS’i örnek 
verebilirim. Yeni kurduğumuz MESS 
Teknoloji Merkezi’nde spesifik bir alanda 
yetkinlik belgesi/diploma veren orta 
ölçekli bir üniversite gibiyiz. Yaklaşık 780 
bin çalışana ortak eğitimlerle birlikte 
toplam 13 milyon saat süren eğitimler 

“Yeni kurduğumuz 
MESS Teknoloji 
Merkezi, spesifik 
bir alanda yetkinlik 
belgesi/diploma 
veren orta ölçekli 
bir üniversite gibi. 
Türkiye’de bir ilk; 
dünyada ise öncü 
merkezlerden biri 
olacak.”
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verdik. Liselerdeki gençlerimizi, dijital 
dönüşüme hazırlanmaları için yılda 
100 bin saat süreyle kodlama alanında 
eğittik, eğitmeye de devam ediyoruz.

MESS Teknoloji Merkezi’nde tam olarak 
neler yapılıyor?
MESS’te; bir teknoloji laboratuvarı 
olarak model fabrika, yetenek 
dönüşümü, ekosistem, dijital olgunluk 
değerlendirme başlıklarında çalışmalar 
yürütülüyor. Bu merkezde iki üretim 
hattı kurulması; alanında dünyanın 
en iyisi ve yenisi olan teknolojilerin 
getirilerek üyelerle buluşturulması; 
Stanford, MIT gibi üniversiteler ve 
Fraunhofer gibi enstitülerden oluşan 
global yapılarla işbirliklerine gidilmesi; 
yılda 30 bin çalışanın yeni dünyanın 
yetkinliklerine göre eğitilmesi 
hedefleniyor. Üyelerimizin tepe 
yöneticilerinden üretim hatlarındaki 
çalışma arkadaşlarımıza kadar herkesi 
bu dönüşüm yolculuğuna hazırlamayı 
hedefliyoruz. MESS’in bu özellikleri 
ile Türkiye’de ilk, dünyada ise öncü 
merkezlerden biri olacağını rahatlıkla 
söyleyebilirim.

Mülteci sorunu; sadece Türkiye’nin 
değil, Avrupa’nın da gündeminde. 
Türkiye özelinde kanun yapıcılar ve 
işveren açısından değerlendirirsek, 
mültecilerin istihdamında nasıl bir 
strateji izlenmesi gerekiyor? 
Bu insanların Türk toplumuna uyumu, 
ayrı bir sorumluluk ve kuşkusuz zaman 
alacak. Türkiye’de işsizlik oranı yüzde 
13 düzeyinde ve bu oran kayıt dışı 
istihdamla birlikte daha da artıyor. 
Konfederasyonumuz, geçmişte bir 
çalışma yaparak göç konusunda işveren 
camiasına öncülük etti. Halihazırda 
Danimarka İşveren Örgütü iş birliği 
ile ‘Suriyelilerin Çalışma Hayatına 
Uyumu’ konulu bir proje yürütüyoruz. 
Henüz ilk aşamada olan projede, 
ilerleyen dönemde verim elde etmeyi 
hedefliyoruz.

Türkiye’de bilim, teknoloji, mühendislik 
ve matematik (STEM) mezunu 
kadınlar, yüzde 37’lik oranla dünyada 
birinci sırada olmasına rağmen 
sanayideki kadın istihdamı yüzde 10 
civarında seyrediyor. Bu konuda ne 
düşünüyorsunuz? 

STEM mezunu kadınların oranı 
memnuniyet verici olsa da spesifik bir 
alan olan sanayi sektöründe işgücüne 
katılım oranlarının artırılması gerekiyor. 
TİSK olarak, kadının tüm platformlarda 
işgücüne daha çok katılması gerektiğinin 
altını çiziyoruz. 

Başkanlığınız döneminde kadın 
istihdamına yönelik nasıl bir çalışma 
planlıyorsunuz?
Türkiye’nin kültürel ve ekonomik 
konjonktürünü düşündüğümüzde, 
durumu tek başına işverenlere mal 
etmek, çözüme ulaşmak için yeterli 
değil. Kamu, işçi ve işveren olarak tüm 
tarafların ortak hareket etmesi gerek. 
Konfederasyonumuzun bu alanda iş 
birliğine her zaman hazır olduğunu bir kez 
daha belirtmek isterim. Bu kapsamda, 
Ekim ayında Antalya’da düzenlediğimiz 
Ortak Paylaşım Forumu’nun önemli 
konularından biri de kadınlarımız oldu.

Şirketler/işverenler ne gibi sosyal 
imkânlarla kadın istihdamını 
artırmaya çalışıyor?
Koç Holding’te, HEforSHE projesi 
kapsamında uygulamaya ve farkındalık 
artırmaya yönelik projeler üretiyoruz. 
Sadece proje üretmekle kalmayıp iki 
binin üzerinde kadına ilave istihdam 
sağladık. İş dünyasında kadınların 
güçlenmesini hedefleyen en önemli 
küresel girişimlerinden biri olan Kadının 
Güçlenmesi Prensipleri’ne (WEPs) imza 
atmış birçok üyemiz var. Benzer şekilde, 
TİSK de sendikalarımıza üye global 
ölçekli şirketler de WEPs imzacısı. Sosyal 
sorumluluk ve farkındalık projeleriyle 
her yaş ve eğitim düzeyinden kadının 
insan onuruna yakışır işlerde çalışması 
için destek veriyoruz. STEM ile birlikte 
kadınların sayısını sosyal alanlarda da 
artırmaya, burs ve mesleki eğitim için 
daha çok imkân sunmaya gayret ediyoruz. 

“Dijital çağın gereklerine 
hitap eden, paydaşlarımızı 
kucaklayan, çalışma 
barışını esas alan yol 
haritaları ve sosyal 
sorumluluk projeleri 
üzerine çalışıyoruz.”

30BİN
MESS Teknoloji Merkezi’nde 

bir yılda eğitilmesi hedeflenen 
çalışan sayısı

%35
TÜİK’in Haziran 2019 verilerine 

göre, kadınların iş gücüne 
katılım oranı

"KİPLAS KENDİNİ SÜREKLİ GÜNCELLEYEN BİR SENDİKA"
Konfederasyonumuzun değerli bir üyesi olan KİPLAS, Türkiye’nin en köklü ve büyük 
işveren sendikalarından biri. Aynı zamanda, geleneksel yapıya sıkışmamış, kendini sürekli 
güncelleyen, çağın gereksinimi olan tüm sendikacılık faaliyetlerini başarıyla sürdüren önemli 
bir işveren temsilcisi. Sosyal sorumluluk projeleri, iş sağlığı ve güvenliği konusunda üyelerine 
sağladığı faydalı hizmetler ve toplu iş sözleşmelerindeki başarıları dikkat çekici. Çalışanlarla 
dengeleri sağlamakta da son derece başarılı olan KİPLAS’ın diğer işveren sendikalarına örnek 
teşkil ettiğini düşünüyor, başarılarının devamını diliyorum.



EKONOMİ

26

KÜRESEL TİCARET HACMİ DÜŞÜYOR
2022’de tek haneye indirileceği belirtildi. 
İddialı hedeflerden biri de 2019 yılının cari 
fazla ile kapatılacak olmasıydı. Bu noktada 
lüks tüketim malları ithalatına yönelik 
tedbirlerin ve ihracatı destekleyen kredi 
politikasının 2020'de de devam edeceği 
açıklandı.

Ekonomistler, hedeflerin inandırıcı olması 
için izlenecek yol haritasının da net bir şekilde 
ortaya konması gerektiğini vurgularken, 
Türkiye’nin büyümek için üretmesi, üretmek 
için ithal etmesi, ithal edebilmek için 
finansmana erişebilmesi gerektiğinin altını 
çizerek, aslında atılması gereken adımlar için 
de mesaj veriyorlar. Üretimin önündeki bir 
diğer engel ise enerji maliyetlerinin yılın ikinci 
yarısında da artmaya devam etmesi.

Küresel ticaretteki gerileme de dikkate 
alındığında çoğu ekonomist, Türkiye 
ekonomisinin 2019 yılında küçüleceği veya 
‘sıfır’da kalacağını öngörüyor. 

azine ve Maliye Bakanı 
Berat Albayrak’ın 30 Eylül’de 
açıkladığı, üç yılı kapsayacak 
Yeni Ekonomi Programı (YEP), 
ekonomistler arasında ve iş 

dünyasında oldukça tartışıldı. İş dünyası, 
hedeflere ulaşma noktasında özel sektörü 
umutlandıracak reformların hayata geçirilmesi 
gerektiği mesajını verirken, ekonomistler, 
hedeflere ulaşmanın pek mümkün 
olmayacağını öngörüyor. Çünkü "Değişim 
başlıyor” temasıyla açıklanan YEP’te oldukça 
iddialı hedefler bulunuyor. Bu yıl büyümenin 
yüzde 0,5 olarak gerçekleşeceği belirtilirken, 
2020-2021-2022 büyüme hedefinin yüzde 5 
olacağı vurgulandı. Enflasyon hedefleri ise 
2019 için yüzde 12, 2020 için yüzde 8,5, 2021 
için yüzde 6 ve 2022 için yüzde 4,9 olarak 
açıklandı. 

Bu yıl yüzde 13 olan işsizliğin de üç 
yıl içinde kademeli olarak düşürülerek, 

Küresel ticaret hacmi, 
2017 yılında %5,7 
artarken, bu yıl artış 
oranı %1 seviyesine 
düştü. Aynı dönemde, 
dünya ekonomisindeki 
büyüme de %3,8’den 
%3’e geriledi. Bu veriler, 
2019’un herkes için 
zor bir yıl olduğunu 
gösteriyor. Devam eden 
ticaret savaşlarında 
ateşkes sağlanamazsa, 
2020 yılı için öngörüler 
de pek farklı değil.

H



EKONOMIDE TOPARLANMA VAR 
FAKAT BÜYÜME SENEYE…
Ekim ayında güncel raporunu yayımlayan 
Dünya Bankası da Türkiye’ye dair beklentisini 
olumlu yönde revize etse de, ekonominin 
büyümeyeceğine işaret etti. Dünya Bankası, 
Türkiye ekonomisi için 2019 yılı GSYH 
beklentisini -%1'den %0'a çekti. 2020 yılı için 
GSYH beklentisini %3, 2021 beklentisini de %4 
olarak koruduğunu açıkladı.

Türkiye ekonomisine ilişkin açıklamada 
bulunan Uluslararası Para Fonu (IMF) da, 
2019 yılı için Türkiye ekonomisi büyüme 
beklentisini -%2.5'ten % 0.2'ye çekerek 
iyileşmeye vurgu yaptı. IMF, daha önce %2,5 
olarak öngördüğü 2020 beklentisini ise %3’e 
yükselterek revize etti.

OECD Eylül ayında yayımladığı "Ara Dönem 
Ekonomik Görünüm" raporunda üye ülkeler 
içinde büyüme tahminlerinde en büyük yukarı 
yönlü revizyonu Türkiye için yapmıştı. OECD, 
2019 yılı için -%2,9 olan büyüme beklentisini, 
-%0,3'e revize ederken, 2020 yılı GSYH büyüme 
tahminini de %1,6 olarak korudu.

Tüm beklentiler, Türkiye ekonomisinde 
bir toparlanmanın başladığı, fakat büyümenin 
2020 yılında olacağı yönünde.

KÜRESEL TICARET HACMI DÜŞÜYOR
FED ve Avrupa Bankası’nın faizleri 
düşürmesine rağmen, küresel ticarette ve 
dünya ekonomisinde büyüme olmamasının 
nedeni olarak, ABD Başkanı Trump sonrası 
başlayan ticaret savaşları gösteriliyor. Küresel 
ekonomi örgütleri, devlet başkanlarını sürekli 
uyarsa da ticaret savaşları devam ediyor. 
ABD’nin ambargolara başlamasının ardından 
bugüne kadar yaklaşık 630 milyar dolar 
değerinde ürün grubuna ek vergi getirilmiş 
oldu. ABD, 524 milyar dolarlık ürün için tarife 
yürürlüğe koyarken, hedefteki Avrupa Birliği 
(AB) ile Çin, Türkiye, Hindistan ve Rusya gibi 
ülkeler de toplam değeri 104 milyar doları 
aşan ABD malları için gümrük vergisi getirdi.

Ticaret savaşlarının kazananının 
olmayacağını vurgulayan ve bu yıl dünya 
ekonomilerinin yaklaşık yüzde 90'ında daha 
yavaş büyüme beklediklerini dile getiren 
IMF Başkanı Kristaline Georgieva, "Ticaret 
ihtilaflarının küresel ekonomiye kümülatif 
etkisi 2020 yılında 700 milyar dolar tutarında 
azalma veya gayrisafi yurt içi hasılanın 
%0,8'inin kaybedilmesi olabilir” diyerek, 
devlet liderlerini sağduyuya davet etti.

Ticaret savaşlarının başladığı 2017 yılında, 
%5,7 artan küresel ticaret hacminin bu yıl %1 
seviyesine gerilemesi, ek vergilerin ticarete 

yansımasını net şekilde gösteriyor. Ayrıca aynı 
dönemde, dünya ekonomisindeki büyüme de 
%3,8’den %3’e geriledi.

TRUMP, HERKESIN ÖNÜNÜ 
KÖRLEŞTIRIYOR!
Küresel ekonomiyi etkileyen bir diğer unsur 
olan Brexit belirsizliğinde, Avrupa Birliği 
(AB), İngiltere'nin Brexit'in 31 Ocak tarihine 
kadar ertelenmesi talebini kabul ederek, 
işletmeler ve tüketiciler için söz konusu olan 
belirsizliğin süresini uzatmış oldu. İngiltere’de 
yeni bir referandumun yapılması, ayrılıktan 
vazgeçilmesi veya anlaşmalı ayrılığın ağır 
bastığını gösteriyor.

Ticaret savaşlarının olumsuz etkilerinin 
bu yıl, ABD ekonomisine de yansımaya 
başlamasının ardından, ticaret savaşlarında 
da ateşkesin gerçekleşeceğine dair beklentiler 
yüksek. Fakat bugüne kadar, ABD Başkanı 
Trump’ın beklentilerin aksine karar almış 
olması, beklentileri şüpheci yapıyor.

Küresel ticarete dair beklentilerin azaldığı 
noktada, ihracat ile büyümeyi hedefleyen 
Türkiye’nin, 2020 yılında büyüme hedefine 
ulaşmada zorlanacağı görülüyor.

TÜİK verilerine göre; Ağustos dahil, 
Türkiye’nin ihracatının, miktar bazında yüzde 
19,8 artarken, değer bazında yüzde 2,6 artmış 
olması, Türkiye’nin daha çok ihraç edip, daha 
az kazandığını gösteriyor. Bu da Türkiye’nin 
daha değerli ürünler ihraç etmesi gerekliliğini 
ortaya koyuyor.
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TÜİK verilerine göre; Ağustos 
dahil, Türkiye’nin ihracatının, 
miktar bazında yüzde 19,8 
artarken, değer bazında 
yüzde 2,6 artmış olması, 
Türkiye’nin daha çok ihraç 
edip, daha az kazandığını 
gösteriyor.
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Türkiye ekonomisinin gelecek 

üç yılda büyüme hedefi
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ek vergi uygulanan malların 
toplam değeri
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ekfen Tarımsal Sanayi 
Grubu çatısı altındaki 
Toros Tarım, klasik gübre 
alanındaki liderliğini organik 
ve organomineral gübre 

alanına da taşımayı hedefliyor. Türkiye 
toprağının organik madde bakımından 
fakir olduğunu belirten Toros Tarım Genel 
Müdürü Mehmet Sadıkoğlu, “Organik 
gübre alanına girme kararını alırken, 
bu fakirliği de bir nebze olsun gidermek 
istedik. Konunun önemi Türkiye’de 
yeterince bilinmiyor” dedi. 

Toprak organik maddesinin, 
bitkiler için çok önemli bir besin deposu 
olduğunu belirten Mehmet Sadıkoğlu, 
“O kadar önemli ki topraktaki organik 
madde miktarının yüzde 1,4’ten yüzde 
0,9’a düşmesi bile tahıl üretiminde yüzde 
50 verim kaybına neden olabiliyor. Ayrıca 
toprak organik maddesi, hem yağmur 
sularının toprağa geçiş miktarını hem de 
toprağın su tutma kapasitesini artırıyor. 
Organomineral gübreler, organik madde 
kaynağı olmalarının yanında bitkilerin 
hemen ihtiyaç duydukları mineralleri 
içermeleri bakımından önemli bir 
üstünlüğe sahip” diyor. 

Toros Tarım, geçtiğimiz aylarda yılda 
15 bin ton katı organik ve 10 bin ton 
sıvı organik gübre üretim kapasitesine 
sahip Gönen Yenilenebilir Enerji Üretim 
A.Ş.'yi bünyesine kattı. 2016 yılında ADBA 
(Anaerobic Digestion & Bioresources 
Association) tarafından alanında 
dünyanın en iyisi seçilen Gönen tesisinin, 
ek yatırım tamamlandığında yılda 45 
bin ton organomineral gübre üretmesi 
planlanıyor. Toros Tarım Genel Müdürü 
Mehmet Sadıkoğlu, gübre sektörünü ve 
şirketin yeni projelerini KİPLAS Periyod 
için değerlendirdi.

T

HEDEFİMİZ BÖLGESEL BİR GÜÇ 
HALİNE GELMEK

Toros Tarım, klasik gübre alanındaki liderliğini, organik ve organomineral gübre alanına da 
taşımayı hedefliyor. Dünyanın en iyisi seçilen Gönen tesisini bünyelerine kattıklarını ifade eden 
Toros Tarım Genel Müdürü Mehmet Sadıkoğlu, yılda 45 bin ton organomineral gübre üretmeyi 
planladıklarını belirtti.

TOROS TARIM GENEL MÜDÜRÜ MEHMET SADIKOĞLU:
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Dünyada ve Türkiye’de gübre 
sektöründeki son durum nedir? 
Gübre sektörü geçtiğimiz yıl dünya 
genelinde bir önceki yılla paralel bir 
seyir gösterdi. Uluslararası Gübre Sanayi 
Birliği (IFA) verilerine göre, küresel bitki 
besin maddesi üretimi 2018’de yüzde 
1,2 büyümeyle 250 milyon ton (2017’de 
247 milyon) olarak gerçekleşti. Yine 
aynı kaynağa göre, bitki besin maddesi 
bazında gübre tüketimi de yüzde 1,2 
büyüyerek, 188 milyon tona ulaştı 
(2017’de 186 milyon). 

Türkiye’de ise gübre sektörü 2018’i 
zor ve dalgalı geçirdi. Yıl ortasına kadar 
büyüme eğilimi gösteren sektör, haziran 
itibariyle döviz kurlarında yaşanan 
sert hareketlilik nedeniyle yerini yeni 
bir döneme bıraktı. Talepler ertelendi 
ve pazar radikal bir şekilde daraldı. 
Ürününü yılın ilk yarısında nispeten düşük 
enflasyon ortamında satan, buna karşın 
yılın ikinci yarısında girdi fiyatlarındaki 
artış nedeniyle maliyetleri yükselen 
çiftçinin alım gücü geriledi. Bu da gübre 
pazarında ciddi bir daralmaya yol açtı. 
Türkiye’deki gübre tüketiminin geçtiğimiz 
yıl yüzde 11 daralmayla 5,65 milyon tona 
gerilediği tahmin ediliyor. Tüketimin 2017 
yılında 6,33 milyon ton olduğu belirtiliyor.

Tekfen Tarımsal Sanayi Grubu olarak 
hangi alanlarda hizmet veriyorsunuz? 
Bitki besini, tarla tohumu, tekno tarım 
ve fidecilik alanlarında Türk çiftçisine 
verimli ve kaliteyi artırıcı tarımsal 
girdiler sunuyoruz. Meyve ve fidan 
yetiştiriciliği ile doğrudan tarımsal 
üretim gerçekleştiriyoruz. Toros Tarım 
olarak Ceyhan, Mersin ve Samsun’daki 
fabrikalarımızda ürettiğimiz Amonyum 
Nitrat (AN), Kalsiyum Amonyum Nitrat 
(CAN), Diamonyum Fosfat (DAP) ve 
kompoze (NPK) gübrelere ek olarak, 
organomineral ve suda eriyebilen 
özel gübrelerin de üretim ve satışını 
gerçekleştiriyoruz. Böylece çiftçinin her 
türlü bitki besin maddesi ihtiyacını tek 
elden karşılayabiliyoruz. 

Türkiye’deki toplam kurulu üretim 
kapasitesinin ne kadarını elinizde 
bulunduruyorsunuz? 
Üretim ve pazar payı itibariyle Türkiye’nin 
en büyük gübre üreticisi konumundayız. 
Türkiye’deki toplam kurulu üretim 
kapasitesinin yüzde 38’ini elimizde 

bulunduruyoruz. Bunun yanı sıra gübre 
ambalajlamasında kullanılan torba 
üretimini de kendi bünyemizdeki, yılda 33 
milyon torba kapasiteli özel tesisimizde 
gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz yıl Ceyhan, 
Mersin ve Samsun fabrikalarımızda 
ortalama yüzde 86 kapasite kullanımıyla 
toplam 1 milyon 603 bin 702 ton gübre 
ürettik. Bu da bir önceki yıla göre kapasite 
kullanım oranımızı yüzde 3,6 oranında 
arttırdığımız anlamına geliyor.

2018’de yaşanan iç pazardaki 
dalgalanmadan etkilenmemeyi nasıl 
başardınız?
İç pazardaki daralma ve olumsuz koşulları, 
ihracat kanalıyla dengelemeye çalıştık. 
Bunun için büyük çaba gösterdik. Ancak 
emeklerimizin karşılığını da aldık. Yılı 
hedeflerimizin üzerinde tamamlayarak, hem 
ciro hem de kârlılık elde ettik. Bu yüzden 
ihracat, iç pazardaki dalgalanmaların 
olumsuz etkisini gideren en önemli kaldıraç 
oldu. İlk kez 2017 yılında 273 bin ton 
seviyesinde gerçekleştirdiğimiz ihracat, yeni 
dış pazarların eklenmesiyle 2018 yılında 
yüzde 30 artarak, yaklaşık 354 bin tona 
ulaştı. 2018’de tarihimizdeki en yüksek 
ihracat rakamını gerçekleştirdik. Afrika’da 
Fas, Kenya, Malavi, Mozambik, Tanzanya; 
Avrupa’da Arnavutluk, Bulgaristan, 
Hırvatistan, İspanya, İtalya, Kıbrıs, KKTC, 
Romanya ve Ukrayna; Güney Amerika’da 
Arjantin; Doğu’da ise Hindistan, İsrail ve 
Lübnan’a ürün sattık. 2017 yılında olduğu 
gibi 2018 yılında da Türkiye’nin en fazla 
kimyevi gübre ihracatı yapan kurumu olarak 
İKMİB tarafından birincilikle ödüllendirildik.

“Üretim ve pazar payı 
itibariyle Türkiye’nin en büyük 
gübre üreticisi konumundayız. 
En büyük hedefimiz ise 
bölgesel bir güç haline gelmek. 
Tüm stratejimizi bunun 
üzerine kuruyoruz.”
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Son yıllarda hem Türkiye’de hem 
de dünyada organik ürüne dönüş 
yaşanıyor. Siz de geçtiğimiz aylarda 
organik gübre üretimine başladınız...
Organik ve organomineral gübre pazarı, 
mineral gübre pazarıyla mukayese 
edilemeyecek kadar küçük olmasına 
rağmen büyüme potansiyeli de bir o 
kadar yüksek. Bu yüzden organomineral 
gübreler, pazar potansiyeli itibarıyla 
büyümek istediğimiz alanlardan biri. 
Gönen’deki yatırımımız, fabrikalarımızın 
ürün bazında uzmanlaşmasının yanında 
pazardaki rekabet gücümüze katkı 
sağlayacak. Bu satın almayla hem 
iki yıl önce girdiğimiz organomineral 
pazarındaki kapasitemizi büyüteceğiz 
hem de ürün portföyümüze organik 
gübreyi de ekleyerek, çiftçilerin ihtiyacını 
karşılayacağız.

Bu kararın temelinde sadece pazar 
oluşturmak mı var?
Hayır. Türkiye toprağı organik madde 
bakımından oldukça fakir. Organik 
gübre alanına girme kararını alırken, 
bu fakirliği de bir nebze olsun gidermek 
istedik. Ancak konunun önemi Türkiye’de 
yeterince bilinmiyor. Toprak organik 
maddesi, bitkiler için en önemli besin 
elementleri olan azot, fosfor ve kükürt 
için bir depo kaynağı. Bu o kadar önemli 
ki toprakta organik madde miktarının 
yüzde 1,4’ten yüzde 0,9’a düşmesi bile 
tahıl üretiminde yüzde 50 verim kaybına 
neden olabiliyor. Ayrıca toprak organik 
maddesi hem yağmur sularının toprağa 
geçiş miktarını hem de toprağın su tutma 
kapasitesini artırıyor. Organomineral 
gübreler, hem organik madde kaynağı 
olmaları hem de bitkilerin hemen 

ihtiyaç duydukları mineralleri içermeleri 
bakımından önemli bir üstünlüğe sahip. 
Toros Tarım olarak bu konuyu ciddiye 
alıyor ve Türk tarımına yıllardır çeşitli 
şekillerde verdiğimiz destek çerçevesinde, 
organomineral gübreye her çiftçinin 
ulaşabilmesini bir sorumluluk olarak 
değerlendiriyoruz. 

Teknolojinin varlığını en fazla 
hissettirdiği alanlardan biri de tarım. 
Bu konuda ne düşünüyorsunuz? 
Dijital teknolojilerin tarımsal üretime 
yepyeni ufuklar kazandıracak çok 
önemli uygulama alanları var. Havadan 
görüntüleme teknolojileri, toprak ve 
bitkideki değişimlerin sensörler yoluyla 
izlenmesi ve büyük veri kullanımı gibi 
uygulamalar, tarımda verimi katlayarak 
artırıyor. Ortaya çıkabilecek problemleri 
anında teşhis ve müdahale fırsatı 
yaratıyor. Bu da üreticilere zaman ve 
tasarruf sağlıyor. Bu açıdan dünyadaki 
gelişmeleri heyecanla takip ediyoruz. 

Sizin bu dijital dönüşüm ile ilgili 
çalışmalarınız var mı?
Evet. Bunlardan biri, "Toros Çiftçi" adlı 
uygulamamız. Çiftçilerin bilgisayardan 
erişebildiği veya mobil cihazlarına 
ücretsiz olarak indirebildiği "Toros Çiftçi", 
hava durumu tahmini, toprak ve bitki 
verilerini bir araya getirerek, çiftçilerin 
faaliyetlerine yönelik öneriler geliştiren 
bir tarım karar destek uygulaması. 
Uygulama, çiftçinin kaydettiği her tarla 
için hava koşullarını takip ederek, üretim 
ve operasyon kararlarının zamanında 
ve doğru olarak verilmesini sağlıyor ve 
gübreleme önerilerinde bulunuyor. Ayrıca 
havadan görüntüleme ve toprak sensörleri 
ile tarla hakkında bilgi toplanması için 
geliştirdiğimiz sistemin altyapısı da 
oluşturuldu. Agripark'ta drone ve toprak 
sensörü denemeleri devam ediyor. 
Geçtiğimiz yıl hizmete giren çiftçi eğitim 
otobüsümüz ve her bölgede konuşlanan 
gezici teknik ekiplerimiz sayesinde, bu 
gibi teknolojileri Türk çiftçisiyle tanıştırma 
fırsatı buluyoruz. 
Ar-Ge faaliyetleriniz hakkında 
bilgi verir misiniz? 
Toros Tarım olarak bitki besleme 
alanındaki teknolojik gelişmelerin 
her zaman sıkı bir takipçisi olduk. Bu 
alanda yapılacak yatırımların, hem 
bizim hem de ülkemiz için önemli 

%11 
2018’de Türkiye gübre 
tüketimindeki daralma 
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Toros Tarım’ın 2018 yılı 
gübre ihracatı
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Küresel bitki besin 
maddesi üretimi



değerler yaratacağının farkındayız. 
Bu nedenle bünyemizde sürekli 
Ar-Ge çalışmaları yapıyoruz. Bu 
çalışmaları disiplinli bir şekilde 
gerçekleştirebilmek için geçtiğimiz yıl 
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na 
ilk Ar-Ge Merkezi başvurumuzu yaptık. 
Mersin fabrikamızın bünyesinde 
kurduğumuz merkezde 33 kişilik bir 
ekip çalışıyor. Burada, hem gübre 
portföyümüzü çeşitlendirecek yeni 
ürünler geliştiriliyor hem de mevcut 
ürünlerimizin iyileştirilmesi ve 
organomineral gübrelerdeki organik 
madde miktarının artırılmasına yönelik 
çalışmalar yapılıyor. Ar-Ge merkezimizin 
sürdürülebilirlik konusunda bizi ileriye 
taşımasını istiyoruz.

Bu konuda nasıl çalışmalar 
yapıyorsunuz?
Üretim süreçlerinin geliştirilmesi, 
optimizasyon, üretimde enerji tasarrufu 
ve çevresel etkilerin azaltılması gibi 
konular Ar-Ge projelerimiz arasında 
önemli yer tutuyor. TÜBİTAK ile de 
yakın bir iş birliği halindeyiz. Gerek 
sera gazı salınımlarına etkisi, gerek 
yeraltı sularındaki kirlenmeyi önlemesi 
ve bitkinin gübreden en verimli azot 
emilimini sağlaması amacıyla, üre gibi 
gübrelerde azot salınımını yavaşlatan 
yeni nesil gübreler üzerine çalışmalarımız 
devam ediyor. Tüm bu çalışmalarımızla 
birlikte bir Ar-Ge serası kurma planlarımız 
da var. Yeni geliştirilen ürünleri tarladan 
önce kendi bünyemizde deneyerek, 

daha hızlı yol almayı planlıyoruz. Hem 
çiftçilerimizin hem de ülke ekonomisinin 
bizden beklentilerinin farkında olan 
sorumlu bir şirket olarak, Ar-Ge alanındaki 
bilimsel çalışmalarımızı ciddiyetle 
yürütmeye devam edeceğiz.

Gelecek dönemdeki proje ve 
yatırımlarınızdan bahseder misiniz? 
Bizim en büyük hedefimiz bölgesel bir güç 
haline gelmek. Tüm stratejimizi bunun 
üzerine kuruyoruz. Global pazarlarda da 
bilinen, kabul gören bir marka olmayı 
hedefliyoruz. Bu çerçevede, geçtiğimiz 
Temmuz ayında, dünyanın en büyük 
gübre üreticisi Nutrien çatısı altında, 
Romanya’da gübre satışı ve dağıtımı 
yapan Agrium-Agroport Romania S.A. 
şirketini bünyemize kattık. 2017 ve 
2018’de sektörde ihracat şampiyonluğunu 
elde etmiş bir şirket olarak, bu yeni yatırım 
ile coğrafi yayılımımızı ve ihracatımızı 
daha da geliştirmeyi hedefliyoruz.

Diğer taraftan geçtiğimiz yıl sahadaki 
etkinliğimizi artırmak için gezici eğitim 
otobüsü ve teknik ekip projemizi hayata 
geçirdik. Ziraat mühendislerinden 
oluşan ekiplerimiz, teknik donanımlı 
otobüs ve araçlarla Anadolu’yu köy 
köy gezip çiftçiyle bir araya geliyor. Bu 
projeyle bilgilendirme, ürün tanıtımı, 
yayın paylaşımı ve gübreleme tavsiyesi 
gibi çiftçiye yönelik faaliyetlerlerde 
bulunuyoruz. Bu proje, aynı zamanda 
teknolojik cihaz ve gözlem yoluyla 
sahadan bilgi toplamamıza olanak 
sağlıyor. 

“Organomineral gübreye 
her çiftçinin ulaşabilmesini 
bir sorumluluk olarak 
değerlendiriyoruz." 
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ÖZEL

İÇİN FIRSAT!
KOBI'LER

KİMYASALLAR

Küresel pazar değeri 1 trilyon Euro’yu aşan özel kimyasallar sektörü, son 10 yılda değer 
bazında yüzde 96 büyüdü. Özel kimyasallar, son yıllarda Avrupa kimya sanayisinin esas büyüme 
kaynağı olurken, Suudi Arabistan’ın ana hedefinde ise sanayisini, emtia ağırlıklı ürünlerden, katma 
değerli kimyasallara dönüştürme var. Benzer hedefi, Türkiye de 11. Kalkınma Planı ile önceliğine aldı. 
Özel kimyasalların, petrokimya gibi çok büyük yatırımlar gerektirmemesi ve hızlı ürüne dönüşünün, 
ağırlıklı olarak KOBİ’lerden oluşan Türk kimya sanayisi için büyük fırsat sunduğu belirtiliyor. 
Puzzle’ın eksik parçası ise KOBİ’lerin Ar-Ge gücünün zayıf olması. 
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zel kimyasallar, sadece 
kimya sanayisinin değil, 
son yıllarda otomotiv, 
tekstil ve savunma sanayi 
gibi birçok sektörün 

gündeminde olan bir konu olarak öne 
çıkıyor. Geniş bir ürün yelpazesini 
kapsayan özel kimyasalların en büyük 
özelliği de kullanıldığı alanlarda, 
ürünü katma değerli hale getirmesi. 
Özel kimyasallarla geliştirilen epoksi 
ve kompozit malzeme bugün uzay, 
savunma, havacılık ve otomotiv gibi 
stratejik sektörlerde kullanılmaya 
başlandı. Teknopark İstanbul Kuluçka 
Merkezi’nin start-up’larından yüksek 
mühendis Ömer Güven, epoksi 
teknolojisinde güçlü ülkelerinde 
savunma sanayisinde, gizli ambargolar 
uyguladığını belirterek, kendi 
kullandıkları teknolojinin satışını diğer 
ülkelerle yapmadıklarının altını çiziyor. 

ÖZEL KIMYASALLAR 
YENI BIR ARA SEKTÖR YARATTI
Özel kimyasalların en hızlı gelişimi ise 
yeni bir sektörün oluşmasını sağlayan 
teknik tekstillerinde görülüyor. Teknik 
tekstillerde son kullanım alanlarına göre 
sınıflandırılması konusunda en kapsamlı 
ve kabul görmüş çalışma, Alman fuar 
organizatörü Messe Frankfurt tarafından 
yapılmış. Bu sınıflandırmaya göre, teknik 
tekstiller 12 ana gruba ayrılıyor. Bu 
sınıflandırmada, tekstil dışında, tarım, 
inşaat, taşımacılık, ambalaj ve tıp gibi 
sektörel ürünler de bulunuyor. 

Günümüz teknolojisiyle insan 
üzerindeki kıyafetler; havadaki ısı 
değişikliklerine göre vücuda sıcaklık 
veya serinlik hissi verebiliyor. Bazı 
giysiler, 24 saat boyunca nabız, 
tansiyon, kalp atışı gibi yaklaşık 30 
hayati göstergeyi doktora veya sağlık 
merkezine gitmeye gerek kalmadan 
ölçebiliyor bunları ilgili yerlere 
aktarabiliyor. Ayrıca ter tutmayan, 
nefes alabilen, stresi azaltan giysilerin 
yanı sıra, uyumak üzere olan sürücüleri 
uyandıran araba koltukları, kalp 
atışlarını dinleyen yatak çarşafları, 
oda sıcaklığına göre renk değiştiren 
dokumalar, çelikten 15 kat daha 
dayanıklı elyaflar gibi çok sayıda 
yenilikçi ürün geliştirilmiş durumda. 
Sağlık ve kozmetik sektöründe örnekleri 
çoğaltmak mümkün.

Teknik tekstil sektörü, daha çok bir 
ara sektör konumunda olması nedeniyle 
inşaat, taşıt araçları, imalat sanayi, tarım 
ve sağlık gibi sektörlerin ihtiyaçlarına 
bağlı olarak gelişimini sürdürüyor. Bu 
durum, kimya sanayisi dışında birçok 
sektörün de özel kimyasallar alanında  
Ar-Ge yatırımlarını artırmasını sağlıyor.

“AR-GE'NIN GÜÇLENMESI 
KOBI’LER IÇIN FIRSAT YARATIR”
Özel kimyasallar, çok geniş bir yelpazede 
kendine kullanım alanı bulması 
nedeniyle küresel pazarda son 10 yılda 
yüzde 96 büyüdü ve 1 trilyon Euro’luk 
pazar değerine ulaştı. 3,5 Trilyon Euro’luk 
dünya kimya pazarında, özel kimyasallar, 
miktar bazında çok artmasa da değer 
bazında, toplam satışların yüzde 
32’sini oluşturuyor. Hızlı büyümenin 
altında ise teknolojideki gelişim ve 
inovasyon yatıyor. Özel kimyasalların 
bir diğer özelliğini ise Türkiye Kimya 
Sanayicileri Derneği (TKSD) Başkanı 
Haluk Erceber, şu sözleriyle anlatıyor: 
“Özel kimyasallar, bir proje veya hedef 
dahilinde yatırımı hızlı yapılıp, kısa 
sürede hayata geçirebiliyor. Petrokimya 
tesisi gibi yatırım süresi ve geri dönüşü 
8-10 yıl sürmüyor. Özel kimyasalların 
önemi ve değeri de biraz buradan 
geliyor.” Özel kimyasalların, Türkiye 
için biçilmiş bir kaftan olduğunu ifade 
eden TKSD Başkanı Erceber, sektördeki 
Ar-Ge ve inovasyonun güçlü olmaması 
nedeniyle bu sektördeki gelişimin 
yavaş olduğunu dile getiriyor. “Artık 
birçok ülke, klasik kimya ürün yatırımı 
yapmıyor, olanlar da çıkıp özel kimyasal 
yatırımı yapıyor” diyor Erceber ve 
ekliyor: “Türk kimya sanayisinde de son 
yıllarda Ar-Ge merkezi sayısı 150’ye ulaştı 

Dünyanın 18’inci büyük ekonomisi olan Türkiye, 

Dünyada kimya sektöründe üretimden satışlarda;

Kişisel bakım ürünlerinde 17
İnorganik endüstriyel kimyasallarda 19
Polimerlerde 21 
Özel kimyasallarda 22
İlaçlarda 27 ve

Petrokimyasallarda 44’üncü sırada yer alıyor.

1 
1 TRİLYON EURO

Küresel Özel Kimyasallar Pazarı

%96 
Özel kimyasallar pazarının son 

10 yıldaki büyüme oranı

%32 
Özel kimyasallar pazarının 

son 10 yılda Türkiye’de 
büyüme oranı
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fakat inovasyona yapılan harcama ve 
üzerinde çalışılan projeler zayıf diye 
düşünüyorum.”

TKSD Başkanı Haluk Erceber’e göre; 
KOBİ’lerin bir dezavantajı ise, küçük 
ölçekli firmaların, özel bir ürün geliştirse 
dahi, küresel firmaların fiyatları aşağı 
çekerek yıkıcı rekabete uğruyor olması. 
Yerli üreticilerin bu dezavantajını 
ortadan kaldırabilmesi için Türk kimya 
sanayisinde ölçeğin büyütülmesi 
gerekiyor.  

PAZARIN ÜÇTE BIRINI ÖZEL KIMYASALLAR 
OLUŞTURUYOR
Cefic’in yayımladığı küresel kimya 
raporunda, özel kimyasallar 
kapsamına; boya ve mürekkepler, 
bitki koruma ilaçları, boyar maddeler 
ve pigmentler giriyor. Cefic verilerine 
göre; 2018 yılında, özel kimyasal 
pazarında, dünyada 1 trilyon Euro’luk 
üretimden satış gerçekleşmiş. Özel 
kimyasalların üretiminin küçük 

hacimlerde olmasına rağmen 2017 
yılında toplam kimyasal satışından 
aldığı pay yüzde 31 olarak belirtiliyor. 
Satış hacminin 10 yıldaki artışının 
yaklaşık ikiye katlandığı görülüyor ve 
en hızlı büyüme de Çin’de olmuş. Çin, 
kimya parkı sayısını son 20 yılda 66’ya 
çıkararak hızla bir büyüme gösteriyor. 
Oysa raporda bu sayının, tüm Avrupa 
için sadece 6 olduğuna vurgu yapılıyor. 
Aynı raporda; ABD’de, 2021-2022 yılları 
arasında devreye girmek üzere 150 
milyar Euro tutarında yatırım yapıldığı 
belirtiliyor. 

TÜRKIYE’DE PAZAR %32 BÜYÜDÜ
Cefic raporunda, Türkiye kimya 
sanayisine yönelik veriler de bulunuyor. 
Türkiye’deki kimyasal üretiminin 
yaklaşık dörtte birini oluşturan özel 
kimyasalların üretimi son on yılda 
tüm dünyada yüzde 96 artarken, 
Türkiye’deki artış oranı, yüzde 36 olarak 
gerçekleşmiş.

%17,8
İnorganik endüstriyel
kimyasallar

%1,4
Petrokimyasallar

%24,5
Özel kimyasallar

%28,7
Polimerler

%15,8
İlaçlar

%11,8
Tüketici kimyasalları

AKDENİZ KİMYA A.Ş. TİCARİ İŞLER DİREKTÖRÜ 
ERSİN İZMİRLİOĞLU:
AKDENİZ KİMYA ÜRÜNLERİNİN 
%80’DEN FAZLASINI ÖZELLİKLİ 
KİMYASALLAR OLUŞTURUYOR
Özellikli kimyasalların Akdeniz Kimya 
ürün gamının %yüzde 80’inin den fazlasını 
oluşturduğunu söyleyen Akdeniz Kimya A.Ş. 
Ticari İşler Direktörü Ersin İzmirlioğlu, Akdeniz 
Kimya’nın ana üretimini PVC katkı malzemeleri 
üretmek olduğunu belirterek şunları söyledi: 
“Bu geniş grubunun içerisinde; one-pack 
stabilizatörler, kaydırıcılar, akrilik darbe 
mukavemet artırıcıları ve proses yardımcıları 
üretimin en büyük kısmını oluşturuyor. Akdeniz 
Kimya, Sanayi ve Teknoloji  Bakanlığı onaylı Ar-Ge 
Merkezi’nde yaptığı çalışmalar sonucunda, one-
pack olarak tanımladığımız müşteriye özel, birçok 
bileşenden oluşan karışım stabilizatörlerinin 
ara kimyasallarının neredeyse tamamını kendi 
bünyesinde üretiyor. Bu özelliğiyle de dünyadaki 
en entegre PVC stabilizatör üretim tesisi unvanını 
elinde bulunduruyor.”
Akdeniz Kimya’nın yoğun Ar-Ge’nin ardından, 
PVC dışında da kullanılan diğer özellikli katkı 
malzemeleri üzerine de çalışmaya başladığını 
söyleyen İzmirlioğlu, “Anti-korozyon özelliği 
sağlayan ve boya endüstrisinde kullanılan Çinko 
Fosfat ve tekstilden, kağıt, boya endüstrileri ve 
birçok plastik-kauçuk üründe alev geciktirici 
olan kullanılan Çinko Borat ürünleri geliştirerek 
satmaya başladık. Ayrıca, polyolefin ürünleri için 
kullanılan bazı katkı malzemeleri dahil olmak 
üzere, tarımdan, tekstil ve kağıt endüstrilerine 
uzanan geniş yelpazeye hitap eden, birçok 
özellikli kimyasalların üretimi için çalışmalarımız 
da devam ediyor” diyor. 

Türk kimya sektöründe üretilen kimyasalların 
yüzde 24,5’ini özel kimyasallar oluşturuyor. 
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Pulcra Kimya’nın kurulduğu günden 
bugüne yüksek katma değerli, çevre 
ve kullanıcı dostu ürünlerin üretimine 
ciddi Ar-Ge yatırımları yaptığını ve 
ürün çeşitliliğini artırdığını söyleyen 
Günay; tekstil, deri, elyaf ve performans 
kimyasalları sektörleri içerisinde, özel 
kimyasallar olarak nitelendirilen ürünlerin 
toplam cirodaki payının, 2018 yılı itibari ile 
yüzde 18’e çıktığını belirtti.

Gelişen kimya ve makine teknolojileri 
ile artık teknik tekstiller diye tabir edilen 
katma değerli ürünlerin, gündelik hayatın 
bir parçası ve vazgeçilmezleri haline 
geldiğini ifade eden Günay, şunları 
söyledi: “Yatırımlarımızı ve enerjimizi bu 
yöne kanalize etmemizin meyvelerini de 
almaktayız. Alev almayan, anti bakteriyel, 
yüksek aşınma dayanımı gerektiren askeri 
malzemelerin üretimi için gerekli kimyasal 
çözümlerden, outdoor aktiviteleri 
ve spor kıyafet üretimlerinde ihtiyaç 
duyulan nefes alan, çabuk kuruyan, su 
geçirmeyen ve koku yapmayan tekstillerin 
üretimine varan geniş bir yelpazede 
rekabetçi çözümler sunmaktayız. 2016 
yılında başlattığımız bir projenin ve 
yapmış olduğumuz Ar-Ge yatırımlarımızın 
meyvesi olarak da 2018 yılı sonu itibariyle 
su bazlı poliüretan üretim tesisimizi 
devreye almış bulunmaktayız. Kurulu 
tesisimizin bizim için en önemli özelliği 
ise; iş sağlığı ve güvenliği ve çevre sağlığı 
açısından tüm gereklilikleri fazlasıyla 
karşılayacak güvenlikte, otomasyona 

dayalı şekilde dizayn edilmiş ve hayata 
geçirilmiş olması.  Bu sayede; hem 
üretirken hem de son kullanıcı veya 
tüketici için güvenli ve çevre dostu ürünler 
ile faaliyet alanımızdaki tekstil, deri, elyaf 
ve Performans kimyasalları sektörlerine 
yenilikçi çözümler sunuyor olacağız.”

Yüksek katma değer ve yüksek 
performanslı ürünler olan teknik tekstiller 
üretimi içerisinde özel kimyasalların 
çeşitliliği ve kullanımının çok büyük bir 
paya sahip olduğunu söyleyen Günay, 
“Kullanıcıların fiziksel ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere kimyasal çözümler 
sunuyoruz. Örneğin; yağ, su geçirmeyen 
veya anti bakteriyel özellik istenen bir 
tekstil malzemesine bu özellikleri ve 
daha fazlasını sadece özel kimyasallar 
ile kazandırmak mümkün. Dolayısı ile 
teknik tekstillerden beklenen performans 
özelliklerinin kazandırılmasında kimyasal 
girdiler belirleyici rol oynuyor. Bu da 
doğrudan bizim Ar-Ge çalışmalarımızı 
tetikleyen ve yön veren etkiyi oluşturuyor” 
diye konuştu.

PULCRA KİMYA ÜRÜN GELİŞTİRME MÜDÜRÜ BATUHAN GÜNAY: 
TEKNIK TEKSTILLERIN PERFORMANSINDA 
KIMYASAL GIRDILER BELIRLEYICI ROL OYNUYOR

"2016 yılında 
başlattığımız bir 
projenin ve yapmış 
olduğumuz Ar-Ge 
yatırımlarımızın 
meyvesi olarak 
da 2018 yılı sonu 
itibariyle su 
bazlı poliüretan 
üretim tesisimizi 
devreye almış 
bulunmaktayız."

%28,7
Polimerler
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anlıyoruz. Bu bağlamda Program’la 
cari açığın kalıcı olarak düşürülmesi 
ve sanayimizde ithal ara malı oranının 
azaltılarak, daha güçlü bir ihracat 
sepetine de sahip olunması amaçlanıyor. 
Yine açıklamalardan takip edebildiğimiz 
kadarıyla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından “makine, bilgisayar, elektronik, 
optik, elektrikli teçhizat, eczacılık, 
kimya ve ulaşım araçları sektörlerinden” 
ürün listeleri ilan edecek ve bu listelere 
ilişkin yatırımcı çağrılarına çıkılacak. Bu 
kapsamdaki ilk uygulama da pilot sektör 
seçilen “makine” ile başlayacak.

MEVCUT TEŞVIK 
SISTEMIMIZE BAKALIM… 
Yatırım teşvik sistemimizin temelinde 
2012 Haziran’ında yayımlanan 2012/3305 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) var. 
Teşvik sistemimiz içinde “6745 sayılı 
Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi 
ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun” ve ona istinaden yayımlanan 
2016/9495 sayılı Yatırımlara Proje Bazlı 
Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar 
da özellikle adına “süper teşvikler” 
de diyebileceğimiz önemli bir alanda 
verilecek teşvikleri düzenliyor. İşte 
yukarıda da bahsettiğimiz 1402 ve 1403 
sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararları ile bu iki 
alanda önemli bir değişikliğe gidildiğini 
görüyoruz.  

2012’den beri yürürlükte olan 
2012/3305 sayılı BKK ile yatırım teşvik 
sistemimizde devrimsel adımlar 
atıldığını söylememiz mümkün. 
“Öncelikli ve Stratejik Yatırımların 
Teşviki” mekanizmaları sisteme ilk defa 
bu BKK ile sokuldular. Bu yeni sistemle 
hem ülkemizin cari açık sorununun 
çözülmesi hem de sanayimizin yüksek 
katma değerli üretim ve ihracata geçişi 
amaçlanıyordu. Sistem birçok defa 
revizyona uğrasa da halen yürürlükte ve 
yatırımcılar için hala çok önemli fırsatlar 
sunuyor.

Ağustos’ta Resmi Gazete’de 
yayımlanan 1402 ve 1403 
sayılı Cumhurbaşkanlığı 
Kararları ile yatırım teşvik 
sistemimizde oldukça 

önemli değişikliklere gidildi. Bu 
değişiklikler içinde en dikkate değeri 
hiç şüphesiz “Teknoloji Odaklı Sanayi 
Hamlesi Programı” kapsamında yapılan 
değişiklikler. Öncelikle Program’a biraz 
yakından bakalım; ardından teşvik 
sistemindeki değişikliklere değinelim. 

TEKNOLOJI ODAKLI 
SANAYI HAMLESI PROGRAMI 
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi 
Programı, 2019 ila 2023 yılları arasındaki 
dönemi kapsayan ve yakın zamanda 
TBMM’de kabul edilen 11. Kalkınma 
Planı’nın odağına aldığı konuların 
başında geliyor. 

11. Kalkınma Planı’nda, Teknoloji 
Odaklı Sanayi Hamlesi Programı 
kapsamında öncelikli sektörlerdeki 
yatırımların Ar-Ge, tasarım, yatırım, 
üretim, pazarlama ve ihracat süreçlerinin 
tamamını içerecek şekilde ürün odaklı 
olarak destekleneceği; Program 
kapsamında öncelikli sektörlerde 
desteklenecek ürünlerin stratejik öncelik, 
teknolojik gelişmişlik seviyesi, gelecek 
potansiyeli, teknolojik gelişime etki 
seviyesi, cari açığa etkisi, teknik yeterlilik 
ve yetkinlik, yerli üretim kriterleri 
çerçevesinde belirlenerek ilan edileceği 
ve Program’ın uçtan uca bir destek 
mekanizması şeklinde hayata geçirileceği 
açık şekilde belirtilmiş durumda. 
Dolayısıyla teşvik sistemimizde yakın 
zamanda yapılan önemli revizyonu da bu 
çerçevede okumak gerekiyor. 

Program’la ilgili diğer ayrıntıları 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Varank’ın 
açıklamalarından takip etmemiz 
mümkün. Açıklamalardan, Program 
kapsamında; yaklaşık 400 ürün grubunun 
tespit edildiğini ve “uçtan uca yerlileşme” 
denilebilecek bir model hazırlandığını 

7

TEŞVİKLERDE YENİ DÖNEM: TEKNOLOJİ 
ODAKLI SANAYİ HAMLESİ PROGRAMI

Program 
Değerlendirme 
Komitesi, Teknoloji 
Odaklı Sanayi 
Hamlesi Programı 
kapsamında, Öncelikli 
Ürün Listesindeki 
ürünlerin üretimine 
ilişkin olan ve 18 
Eylül’de Resmi 
Gazete'de yayımlanan 
Teknoloji Odaklı 
Sanayi Hamlesi 
Programı Uygulama 
Esasları Tebliği’nde 
belirlenecek kriterleri 
sağlayan yatırım 
projelerinden uygun 
gördüklerinin, 
“stratejik 
yatırım” olarak 
desteklenmesine 
karar verilebilecek.

EMRAH AKIN
KPMG Türkiye Teknoloji ve Ar-Ge 
Hizmetleri Bölüm Başkanı, 
Vergi Bölümü Şirket Ortağı



6745 sayılı Kanun ve 2016/9495 
sayılı BKK ile sisteme eklenen Proje 
Bazlı (Süper) Teşvik Modeli ile de 
esnek bir teşvik sistemine geçildiğini 
söyleyebiliriz. Ülkemiz, bu mevzuat ile 
birlikte Cumhurbaşkanlığı tarafından 
desteklenmesi öngörülen her yatırım 
projesine özgü, özel bir teşvik sistemi 
oluşturabilecek bir enstrümana da 
kavuşmuş oldu. Bu sisteme göre, 
Cumhurbaşkanlığı, proje bazında 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 
desteklenmesine karar verilen yatırımlar 
için -yine Kanun’da tespit edilen- çok 
önemli desteklerin bir kısmından veya 
tamamından yararlanma imkânını 
yatırımcılara tanıyabiliyor. 

PROGRAM KAPSAMINDAKI “STRATEJIK 
YATIRIM” TEŞVIKLERI NELER VE BUNLARDAN 
NASIL YARARLANILACAK?
1402 ve 1403 sayılı Cumhurbaşkanlığı 
Kararları ile Teknoloji Odaklı Sanayi 
Hamlesi Programı kapsamında, bir 
“Program Değerlendirme Komitesi” 
oluşturulacağı ve ayrıca Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından dış ticaret verileri, 
talep gelişimi, rekabet yoğunluğu gibi çeşitli 
kriterler dikkate alınarak, orta-yüksek ve 
ileri teknolojili sektörlerdeki ürünlerin ve 
bu sektörlerin gelişimi için kritik ürünlerin 
yer aldığı bir “Öncelikli Ürün Listesi”nin 
yayımlanacağı da vurgulanmış durumda. 
Konuya ilişkin olarak 18 Eylül tarihli Resmi 
Gazete'de pilot seçilen “makine” sektörüne 
ilişkin Öncelikli Ürün Listesi Tebliği’nin 
yayımlandığını ancak diğer sektörlere 
ilişkin listenin henüz netleşmediğini 
vurgulayalım. 

Program Değerlendirme Komitesi, 
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı 
kapsamında, Öncelikli Ürün Listesindeki 
ürünlerin üretimine ilişkin olan ve 18 
Eylül’de Resmi Gazete'de yayımlanan 
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı 
Uygulama Esasları Tebliği’nde belirlenecek 
kriterleri sağlayan yatırım projelerinden 
uygun gördüklerinin, “stratejik yatırım” 
olarak desteklenmesine karar verilebilecek. 

Bu yatırımlar için hâlihazırda bir 
yatırımı “stratejik yatırım” olarak 
desteklenmek için gerekli olan; 50 milyon 
TL asgari sabit yatırım tutarının sağlanması, 
yatırım konusu ürünle ilgili yurt içi toplam 
üretim kapasitesinin ithalattan az olması, 
belge konusu yatırımla sağlanacak 
katma değerin asgari yüzde 40 olması ve 

yatırım konusu ürünle ilgili olarak son bir 
yıl içerisinde gerçekleşen toplam ithalat 
tutarının 50 milyon USD üzerinde olması 
şartları aranmadan doğrudan teşvik 
belgesi düzenlenebilecek. 2012/3305 sayılı 
BKK’da yer alan ve özetlediğimiz şartlara 
bakıldığı takdirde alınması son derece güç 
olan “stratejik yatırım” teşvik belgelerinin, 
artık öncelikli ürün listesine uygun olarak 
komisyon tarafından ve herhangi bir şarta 
bağlı olmadan verilebileceği ortaya çıkıyor ki 
bu oldukça önemli bir değişiklik.

2012’den beri yürürlükte olan mevcut 
sisteme göre, stratejik yatırımlar, makine 
teçhizat alımlarında KDV istisnası ile 
gümrük vergisi muafiyeti, 7 yıl süreyle 
sigorta primi işveren hissesi desteği, 
yüzde 50 yatırıma katkı oranı ile yüzde 90 
oranında vergi indirimi ve yatırım tutarının 
yüzde 5’ini geçmemek kaydıyla azami 
50 milyon TL’ye kadar faiz ve kar payı 
desteği gibi önemli teşviklerden otomatik 
olarak yararlanabiliyorlar. Ancak Komite 
tarafından stratejik yatırım olarak tespit 
edilip belgeye bağlanacak yatırımların bu 
desteklerden otomatikman yararlanması 
mümkün olmayacak. Yatırımdan hangi 
destek unsurlarının yararlandırılacağı da artık 
Program Değerlendirme Komitesi tarafından 
belirlenecek. 

Komite tarafından “stratejik yatırım” 
olarak tespit edilen yatırımlara; normal 
stratejik yatırımlardan farklı olarak aşağıdaki 
teşvikler ve limitler uygulanabilecek;

l Diğer stratejik yatırımlarda sabit yatırım 
tutarının yüzde 5’ini aşmamak kaydıyla 50 
milyon TL olarak tespit edilen “faiz veya 
kar payı” desteği tutarı; Teknoloji Odaklı 
Sanayi Hamlesi Programı kapsamında 
desteklenmesine karar verilen stratejik 
yatırımlarda, sabit yatırım tutarının yüzde 
20’si ve 50 milyon TL olarak tespit edilmiş.
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Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı “makine, 
bilgisayar, 
elektronik, optik, 
elektrikli teçhizat, 
eczacılık, kimya 
ve ulaşım araçları 
sektörlerinden” ürün 
listeleri ilan edilecek 
ve bu listelere ilişkin 
yatırımcı çağrılarına 
çıkılacak."



MEVZUAT

38

l Yine sadece 6. Bölge illerinde 
yapılacak stratejik ve bölgesel yatırımlar 
için öngörülen “sigorta primi (sigorta 
primi işçi hissesi) desteği” de Program 
kapsamındaki tüm stratejik yatırımlara 
-bölge sınırlaması olmaksızın- sağlanmış 
durumda. Ancak bu destek, Program 
kapsamındaki stratejik yatırımlar için, 
6. Bölgede 10 yıl, bölge dışında kalan 
yerlerde ise yatırıma konu olan ürün yüksek 
teknoloji seviyesinde ise 7 yıl, diğerlerinde 
ise 5 yıl süreyle sağlanabilecek. 

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi 
Programı kapsamında desteklenmesine 
karar verilen stratejik yatırımlar için 
öngörülen ve yukarıda bahsettiğimiz 
ek teşvik unsurları ve/veya limitlerinin, 
yatırımcının operasyonel maliyetlerinde 
ciddi bir tasarrufa kaynak olacağını 
ve bu bağlamda yatırımcıların “vergi 
öncesi kârlılıklarına” çok önemli katkıları 
olacağının altını da kalın çizgilerle çizelim. 
Vergi öncesi karlılığın, uluslararası doğrudan 
yatırım çekmek için çok önemli bir kriter 
olduğunun da altını bu vesile ile çizelim.

PROJE BAZLI (SÜPER) 
TEŞVIK SISTEMINDE NE DEĞIŞTI? 
Yukarıda da özetlediğimiz üzere, Proje 
Bazlı Teşvik Sistemi ile birlikte yatırımcılar 
için son derece esnek bir teşvik modeli 
ortaya konmuş oldu. Hâlihazırda, ilgili 
mevzuat uyarınca Cumhurbaşkanlığı, proje 
bazında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından desteklenmesine karar verilen 

l Diğer stratejik yatırımlar için, TL cinsi 
kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize 
endeksli kredilerde 2 puanı geçmemek 
üzere verilen faiz ve kar payı desteği; 
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı 
kapsamında desteklenmesine karar verilen 
stratejik yatırımlar için TL cinsi kredilerde 
yatırım konusu ürün “ileri teknoloji” 
seviyesinde ise 10 puanı, diğerlerinde 8 
puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli 
kredilerde 2 puanı geçemeyecek.

l Diğer stratejik yatırımlarda sigorta 
primi işveren hissesi desteğinin miktarı 1, 2, 
3, 4 ve 5. bölgelerde sabit yatırım tutarının 
yüzde 15’ini geçemezken; Teknoloji Odaklı 
Sanayi Hamlesi Programı kapsamında 
desteklenmesine karar verilen stratejik 
yatırımlarda bu kısıt da uygulanmayacak. 

l Sadece 6. Bölge illerinde yapılacak 
stratejik ve bölgesel yatırımlar için 
öngörülen “gelir vergisi stopajı” 
teşviki de Program kapsamındaki tüm 
stratejik yatırımlara -bölge sınırlaması 
olmaksızın- sağlanmış durumda. Buna 
göre bu destekten, Program kapsamında 
desteklenmesine karar verilen stratejik 
yatırımlar da yatırımın kısmen veya 
tamamen faaliyete geçtiği tarihten itibaren 
on yıl süreyle yararlanabilecekler. Ancak 
Program kapsamında desteklenmesine 
karar verilen stratejik yatırımlar için bu 
destek, yatırıma konu olan ürün yüksek 
teknoloji seviyesinde ise azami 500, 
diğerlerinde ise azami 300 çalışan için 
uygulanabilecek. 

Yatırım tutarı 50 
milyon TL ile 500 
milyon TL arasında olan 
ve proje bazlı teşvik 
sisteminden yararlanmak 
isteyen Öncelikli Ürün 
Listesindeki ürünlere 
yönelik yatırım projeleri, 
Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından 
belirlenecek “çağrı 
planları” dâhilinde 
yürütülecek.
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Öncelikli Ürün 
Listesi'ndeki ürünlerin 
üretimine yönelik 
olan ve Teknoloji 
Odaklı Sanayi Hamlesi 
Programı kapsamında 
desteklenmesine karar 
verilen yatırımlar için 
50 milyon TL; diğer 
yatırımlar için ise 500 
milyon TL olması artık 
yeterli olacak.

yatırımlar için çok önemli desteklerin bir 
kısmından veya tamamından yararlanma 
imkânını yatırımcılara tanıyabiliyor. 
Destek unsurları arasında kurumlar 
vergisi oranını yüzde 100’e kadar indirimli 
uygulatmak, yatırıma katkı oranını yüzde 
200’ü geçmemek üzere belirlemek, 
yatırımcıya enerji desteği sağlamak, 
nitelikli personel için ücret desteği vermek 
gibi birçok cazip unsur bulunduğunu da 
burada belirtelim. Sadece bunlar da değil; 
sistem kapsamında, proje bazlı yatırım 
konusu ürüne, “alım garantisi” verilmesi 
de mümkün. Ayrıca, kapsama alınacak 
yatırımlarla ilgili olarak diğer kanunlarla 
getirilen izin, tahsis, ruhsat, lisans ve 
tesciller ile diğer kısıtlayıcı hükümler için 
de istisna getirebiliyor veya yatırımları 
hızlandırmak ve kolaylaştırmak amacıyla 
yasal ve idari süreçlerde düzenleme 
yapılabiliyor. Şimdi, Teknoloji Odaklı 
Sanayi Hamlesi Programı kapsamında 
desteklenmesine karar verilen 
yatırımların da bu teşvik sisteminin içine 
dâhil edildiğini görüyoruz. 1403 sayılı 
Cumhurbaşkanlığı Kararı öncesi, proje 
bazlı teşvik sisteminden yararlanabilmek 
için gerekli olan asgari sabit yatırım 
tutarının en az 100 milyon ABD doları 
olması şartının, yapılan değişiklik ile 
Program kapsamındaki yatırımlar için 
ciddi biçimde esnetildiği anlaşılıyor.  
Buna göre; asgari sabit yatırım tutarının, 
“Öncelikli Ürün Listesi”ndeki ürünlerin 
üretimine yönelik olan ve Teknoloji Odaklı 
Sanayi Hamlesi Programı kapsamında 
desteklenmesine karar verilen yatırımlar 
için 50 milyon TL; diğer yatırımlar için 
ise 500 milyon TL olması artık yeterli 
olacak. Buna göre önümüzdeki dönemde 
birçok yatırımcının proje bazlı (süper) 
teşvik belgesi alabileceğini şimdiden 
söyleyebiliriz.  

Yatırım tutarı 50 milyon TL ile 
500 milyon TL arasında olan ve proje 
bazlı teşvik sisteminden yararlanmak 
isteyen Öncelikli Ürün Listesindeki 
ürünlere yönelik yatırım projeleri, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 
belirlenecek “çağrı planları” dâhilinde 
yürütülecek. Programa yapılan 
başvurular, Program Değerlendirme 
Komitesi tarafından değerlendirilecek ve 
uygun bulunan öncelikli projelerin, çağrı 
planındaki destek bütçesi ve benzeri 
kısıtlar dâhilinde, desteklenmesine karar 
verilebilecek. Komite, bu yatırımlardan 

uygun gördüklerinin proje bazlı model 
yerine; yukarıda özetlediğimiz “stratejik 
yatırım” kapsamında desteklenmesine de 
karar verebilecek. 

GRI OLAN ALANLARA BAKALIM… 
Yukarıda Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi 
Programı’ndan bahsettik ve program 
kapsamındaki teşvikleri özetlemeye çalıştık; 
ancak ortada henüz oldukça ciddi gri alanlar 
olduğuna da değinmeden geçmeyelim. 
Bu gri alanların giderilmesi için öncelikle 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 
yayımlanacak ve makine dışındaki 
“Öncelikli Ürün Listelerini” görmemiz 
gerekiyor. 

Program kapsamındaki yatırımlara 
sağlanan teşvikler son derece dikkat 
çekici ve önemli teşvikler; ancak Program 
Değerlendirme Komitesi üzerinden 
yürüyecek bu teşviklerden yararlanma 
süreçlerinin yaratacağı yoğun bürokrasinin 
de daha şimdiden kafalarda önemli soru 
işaretleri yarattığının altını kalın çizgilerle 
çizelim. 

Komitenin sık sık toplandığını ve 
yoğun bir şekilde bu konulara odaklanarak 
çalıştığını varsayacak olsak bile; Komite’ye 
tanınan geniş değerlendirme yetkisi, 
yatırımcılarla yapılacak müzakereleri hem 
zorlaştıracak hem de yatırımcıların teşvik 
belgesine ulaşmalarını çok uzun zamanlara 
yayacak nitelikte görünüyor. Şu ana kadar 
yürürlükte olan proje bazlı (süper) teşvik 
modelimizin ve kısmen de stratejik yatırım 
teşvik modelimizin uygulama pratikleri de 
bize bunu söylüyor. Bu konuda yanılmayı 
umalım...

YATIRIMCI NE YAPMALI?
Teşvik mevzuatının son derece hızlı değiştiği 
ve gün geçtikçe karmaşıklaştığı bir ortamda, 
yatırımcıların kendileri için en uygun teşvik 
mekanizmasını bulmaları da zorlaşıyor. 
Teşvik mekanizmalarının birçoğunun 
çakıştığı ve yapılan bir yatırım için herhangi 
bir teşvikten yararlanıldığı anda aynı 
konuda bir diğer teşvikten yararlanma 
imkânının da genellikle ortadan kalktığı 
düşünülürse; yatırımcılar için en doğru 
teşvik mekanizmaları seçmek hayati öneme 
sahip. Dolayısıyla, yatırıma ilişkin genel bir 
fizibilitenin yapılmasını takiben, potansiyel 
yatırımın yararlanabileceği tüm teşvikler 
konusunda uzman bir ekipten destek almak 
yatırımcılar için artık her zamankinden daha 
elzem görünüyor.
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Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi 
Programı kapsamında; tespit 

edilen ürün grubu.

* Bu makale www.KPMGvergi.com 
adresinde yayımlanmıştır. 
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“SAĞLAM KOBİ”, FİRMALARI ACİL 
DURUM VE RİSKLERE  HAZIRLIYOR

osyal ve ekonomik 
kalkınma alanlarında 
danışmanlık hizmeti sunan 
IDEMA; UPS, Amerikan 
Ticaret Odası Vakfı, AFAD 

ile beraber hayata geçirdikleri “Sağlam 
KOBİ” projesi ile KOBİ’leri her türden riske 
ve afete hazırlıyor. 2013 yılından bu yana 
devam eden proje kapsamında yaptıkları 
çalışmalarla KOBİ dünyasının “risklere 
bakış haritası”nı çıkaran IDEMA’nın 
Kıdemli Proje Uzmanı Rüya Kaya, 
önlerine çıkan tablonun hiç de iç açıcı 
olmadığını söyleyerek, “KOBİ’lerimizin 
genel olarak afet ve risklere hazır 
olmadıklarını gördük” diyor. KOBİ’lerin 
farkındalığını daha da artırmak ve fiziksel 
katkı sunmak istediklerini aktaran IDEMA 
Genel Müdür Yardımcısı Evren Aydoğan 
ise, projede ikinci faza geçtiklerini, ilk 
aşamada elde edilen bilgileri, bu etapta 
daha çözümcül bir yapıya dönüştürmek 
istediklerini ifade ediyor. Bu sebeple 
de Allianz Sigorta ve Esri gibi stratejik 
ortak edindiklerini aktaran Aydoğan, faz 
iki ile beraber daha analitik, teknik ve 
teknolojik bir fayda sunmak istediklerini 
aktarıyor.

Projede asıl amacın, sadece KOBİ’leri 
afete hazırlamak değil, aynı zamanda ülke 
ekonomisinin de sürdürülebilir kalması 
olduğunu belirten Evren Aydoğan ile Rüya 
Kaya, projenin çıktılarını ve yeni girdilerini 
dergimiz KİPLAS Periyod’a anlattı.

Sağlam KOBI projesi ne zamandan beri 
yürütülüyor? Proje hayata ne zaman 
nasıl geçti?
E.A.: Bizim bu alana ilgimiz bundan altı 

IDEMA'NIN UPS VE AMERİKAN TİCARET ODASI İLE BİRLİKTE 2013 YILINDA 
HAYATA GEÇİRDİĞİ SAĞLAM KOBİ PROJESİ, BU SENE İTİBARİYLE İKİNCİ FAZI 
DEVREYE ALDI. KOBİ'LERİ HER TÜRLÜ AFET VE RİSKE HAZIRLAMAK AMACIYLA 
HAYATA GEÇİRİLEN PROJE KAPSAMINDA, KOBİ'LERİN FARKINDALIĞINI 
ARTIRMAK VE ŞİRKET İÇİNDE DAHA ÇÖZÜMCÜL BİR YAPI OLUŞTURULMAK 
İSTENİYOR. ANCAK IDEMA EKİBİ, PROJEDE EN BÜYÜK HEDEFİN, 
SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ÜLKE EKONOMİSİ OLDUĞUNU İFADE EDİYOR.
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yıl önce, Van depreminden sonra başladı. 
Projeden Amerikan Ticaret Odası Vakfı’nın 
Türkiye’deki şubesi üzerinden haberdar 
olduk. 

Şüphesiz ki, bu tür büyük doğal afetler, 
büyük insani kayıp ve sorunlar yaratıyor. Van 
Depremi’nden sonra ortaya çıkan sonuç; 
afetlerin, bölgedeki küçük şirketleri ve 
KOBİ’leri de yok ettiği ve ekonomik kayıpların 
oranını yükselttiği oldu. Bu gibi durumlar, 
kentin kendini on yıllarca toparlayamayacağı 
ciddi engeller oluşturuyor. Bunu sadece 
yıkılan bir işyeri olarak düşünmemek lazım. 
Beraberinde göçleri, yeni arayışları, ailevi 
sorunları da getiriyor. Biz de bütün bu sosyal 
ve ekonomik değişkenleri düşünerek, UPS 
şirketi ile Sağlam KOBİ projesini başlattık. 
Temel amacımız, Türkiye gibi pek çok 
afetlere açık olan bir coğrafyada KOBİ’lerin 
afetlere olan dayanıklılığını artırmak. Bunun 
için farkındalık kampanyaları yürütüyoruz, 
eğitimler veriyoruz. 

Biz bu projede afet anında ne 
yapacağımıza değil; kendimizi, firmamızı, 
ülkemizi ve ekonomimizi afetlere nasıl hazırlıklı 
hale getireceğimize odaklanıyoruz. KOBİ’ler 
nezdinde farkındalık yaratmaya çalışıyoruz.
R.K.: Proje, Van’daki KOBİ’lerin ihtiyaçları 
ile örüntülü olarak geliştirildi. Bu kapsamda 
OSB’deki KOBİ’lerle ve Van 100. Yıl 
Üniversitesi’ndeki hocalarla görüştük ve 
bir analiz raporu oluşturduk. Durum nedir, 
kaç KOBİ zarar gördü, ne kadarlık bir iş 
sürekliliği zararı söz konusu, neler yapılması 
gerekiyor gibi sorular üzerinden, ihtiyaçları 
şekillendirdik. 

Sağlam KOBİ projesi UPS Vakfı'nın 
fonlaması ve Amerikan Ticaret Odası Vakfı'nın 
katkıları ile başladı. Projenin ilk aşamalarında 
Dünya Ekonomik Forumu da destek verdi. 

Sağlam KOBİ’de, farkındalık ve hazırlık 
aşamalarına odaklanmamızın sebebi, riskin 
her an her yerden gelebileceği gerçeğiyle 
alakalı. Biz KOBİ’lere, hazırlık aşamasında 
yapacakları bir dolarlık yatırımın, iyileşme 
döneminde şirketin büyüklüğüne, cirosuna 
ve çalışan sayısına bağlı olarak, 5 ila 500 
dolarlık bir kazanca dönüşeceğini anlatıyoruz. 
Risk bilinerek ortaya konan bir dolar, risk 
sonrasında kazanç oluyor.

Neden Van depremi? Van depreminde 
KOBI'lere yönelik nasıl bir ayrışma oluştu?
E.A.: Van depremi aslında örnek bir vaka 
oldu. Özellikle sanayi bölgesinde, depremden 
beş ay kadar sonra devam eden KOBİ sayısı 
epeyce azaldı. Böylesi bir deprem İstanbul 

gibi bir yerde olsa, ülkenin sürdürülebilirliği 
açısından uzun seneler boyunca telafi 
edilemeyecek zararlar oluşturacağını 
düşünerek, harekete geçtik.

Proje kapsamında neler yapıldı?
R.K.: Türkiye’de 3 milyondan fazla KOBİ var. 
Hepsine erişebilmek ve projeyi toplumsal bir 
sürece dönüştürmek için “eğitmen eğitimi” 
sistemini başlattık ve 81 ilde eğitmenimizin 
olması adına çalışmalar yapıyoruz. 2013 
yılından bu yana yaklaşık 25 şehri ziyaret ettik 
ve 65’e yakın eğitim ve eğitmen eğitimleri 
gerçekleştirdik. KOBİ’lerin artık teknolojik 
ve dijital dönüşüme yönelik çabaları ve bu 
anlamda verilen destek ve teşvikler neticesinde 
online eğitim sistemimizi de hayata geçirdik. 
Web  sitemizde bugüne dek verdiğimiz tüm 
eğitimler ve bilgilendirmeler mevcut.

Diğer yandan KOBİ’lerimize “Afet 
Direnç Testi” uygulayarak, afet ve risklere 
ne kadar hazırlıklı olduklarını, konuya dair 
bilgili olduklarını tespit ediyoruz. Bu testte 
sorduğumuz 21 soru hem KOBİ’lerin yasalarca 
yapması gereken hem de hazırlık aşamasında 
bizim üzerinde durduğumuz hususlar. Bu 
testten 100 üzerinden 70 alınırsa, gelişmek 
için alanımınız olduğunu görürüz. 70 altı 
ise hazırlıksız olunduğu anlamına geliyor. 
Testlerle amacımız, bu gerçekliği KOBİ’lerin 
gündelik hayatlarının ve iş sürekliliklerinin bir 
parçası haline getirmek.

KOBİ’ler pek çok sorunda, daha ziyade 
ekonomik olarak zedelendiklerinden, 
onlara, risk ve afetlere maliyetsiz 

hazırlanabileceklerini aktarmaya çalışıyoruz. 
Çalışanlar arasında bir ekip oluşturmak, 
ilkyardım eğitimi aldırmak, tatbikat yapmak, 
Acil Durum Eylem Planı oluşturmak da afete 
hazırlık demek. Acil Durum Eylem Planı 
hazırlamak, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı’nın mevzuat gereğince 
zorunlu tuttuğu bir planlama. Ancak mevzuat 
gereğince bunun bir standardı yok. Biz de bu 
boşlukları nasıl dolduracaklarını anlatıyoruz. 
Çünkü bunu sadece oluşturmak yeterli değil, 
aynı zamanda sürekli güncelliyor olmanız 
da gerekiyor. Biz mevzuattaki her bölümü 
teker teker ele aldık. İş sağlığı ve güvenliği 
uzmanımız ile beraber risk değerlendirme 
kısmını geliştirdik. Bu bağlamda pek 
çok organize sanayi bölgesi yöneticisi 
ve çalışanı ile görüşerek, çalışmamızın 
uygulanabilirliğini test ettik. Şu an KOBİ’ler, 
sistemimize girip, kendilerine bir üyelik 
oluşturup, ücretsiz şekilde yol haritalarını 
çizebiliyor. 

Bir de geçen sene başladığımız ve 
Ağustos ayında sonuçlarını kamuoyu ile 
paylaştığımız önemli bir araştırmamız var. 
İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya’da 
yerleşik yaklaşık 400 KOBİ ile görüştük. Bu iller, 
KOBİ’lerin yoğunluğu ve sektörel temsiliyetin 
fazlalığı göz önünde bulundurularak seçildi. 
Araştırmada sorduğumuz farkındalık, bilinç 
ve hazırlık sorularına aldığımız cevaplar bizi 
çok şaşırttı. Aldığımız cevaplarla gerçeklerin 
uyuşmamasının yanında, KOBİ’lerimizin genel 
olarak afet ve risklere hazır olmadıklarını 
gördük. 
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Rüya Kaya: “Geçtiğimiz yıl 
İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa 
ve Antalya’da yerleşik yaklaşık 
400 KOBİ ile görüştük. Bu 
iller, KOBİ’lerin yoğunluğu ve 
sektörel temsiliyetin fazlalığı 
göz önünde bulundurularak 
seçildi. Araştırmada 
sorduğumuz farkındalık, bilinç 
ve hazırlık sorularına aldığımız 
cevaplardan anladık ki, KOBİ’ler 
hazır değil." 
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Sonuçlardan biraz bahsedebilir misiniz?
R.K.: Herhangi bir afet yaşadınız mı? Sorusuna 
KOBİ’lerin yüzde 97’si yaşamadığını söyledi. 
Geri kalan yüzde 3’lük kesimin ise yüzde 2’si 
sel, yüzde 0,7’si deprem, yüzde 0,3’ü de yangın 
cevabını verdi. Biz de bu yüzde 3’e odaklanıp 
gerçek resmi görmeye çalıştık. Amacımız, 
algıyı ölçmek oldu. KOBİ’lerin risklerinin 
farkında olup olmadıklarını, neler yaptıklarını, 
herhangi bir aktivasyonlarının olup olmadığını 
anlamaya çalıştık.

Kaç tanesi risk kavramını net olarak 
tanımlayabiliyor?
R.K.: “İşyerim sel ve taşkın riski taşıyor” 
cümlesine katılan oranı yüzde 7; “İşyerim 
yangın riski taşıyor” diyenlerin oranı yüzde 
11; “İşyerim deprem fay hattı üzerindedir” 
diyenlerin ise yüzde 9. Ancak baktığımızda 
Antalya hariç, diğer dört şehir, deprem fay 
hattı üzerinde bulunuyor. Bu da farkındalığın 
düşük olduğunu gösteriyor. Bunun üzerine 
hazır olup olmadıklarını öğrenmek adına Acil 
Durum Eylem Planlarının olup olmadığını 
sorduk ki, mevzuat gereği olması da 
gerekiyor. Evet, cevabı verenlerin oranı yüzde 
31. Bu soruyla beraber acil durum ve afetlere 
hazır mısınız? Sorusunu da sorduk. Yüzde 
49’u hazırız, dedi. Şöyle düşünün; yüzde 49 
hazır ama yüzde 31’inin Acil Durum Eylem 
Planı var. Buradan şunu çıkarıyoruz; KOBİ’ler 
acil durum ve afete nasıl hazırlanacağını 
da bilmiyor. Türkiye’deki KOBİ’lerin risk 
algısı çok düşük. Bulundukları coğrafyaların 
kendilerine nasıl riskler yarattığının farkında 
değiller. KOBİ’erin yüzde 49’u riske hazır 
olduğunu söylese de bunun arkasında 
rasyonel nedensellik yok.

Biz, bu araştırmanın devamını da 
yapmak istiyoruz. Nedenselliği daha 
fazla anlayıp, çözüm yollarını daha da 
çeşitlendirmeyi, katılımcı sayısını daha da 
artırmayı hedefliyoruz. İşyeri sahipleri ile 
daha derinlemesine görüşmeler yapacağız. 
Bu sene Marmara Depremi’nin 20. yılındayız 
ve bu vesileyle, toplumsal hafızayı da ölçmek 
istiyoruz, bu hafıza bizi nasıl yönlendiriyor 
kısmını mercek altına almaya çalışacağız. 

Devlet bu projenin neresinde duruyor?
R.K.: En önemli paydaşlarımızdan olan AFAD 
ile saha ayağında birlikte çalışıyoruz; eğitim 
içerikleri oluşturuyor ve bunların KOBİ’lere 
ulaşmasını sağlıyoruz. 

STK, özel sektör, kamu ve 
akademisyenlerden oluşan bir danışma 
kurulumuz var. Burada AFAD’dan da yetkililer 

bulunuyor. Birlikte yol haritası çizip, bir sonraki 
adımın ne olması gerektiğine karar veriyoruz. 

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda Düzce’de 
bir sel yaşandı. KOBI’ler afet sonrası ne 
yapacaklarını biliyor mu?
R.K.: Afetin hemen sonrasında Düzce’ye gidip 
selden etkilenen birkaç KOBİ ile görüştük. Bu, 
bizim için önemli bir deneyimdi çünkü proje 
kapsamında afet sonrası, sıcağı sıcağına, 
KOBİ'ler ile görüşme yapma fırsatımız oldu. 

Zira, afet öncesi gibi afet sonrası yeniden 
işe dönüş de bir hazırlık süreci. Düzce’de 
şunu gözlemledik; KOBİ’ler, herhangi bir afet 
sonrasında yaşadıkları kayıpları telafi etmek 
için ne yapması gerektiğini bilmiyor.  
Herkesin merak ettiği şuydu: Burası afet bölgesi 
ilan edilecek mi? Çünkü bu olursa, devlet 
ekonomik kayıpları karşılayacak. Bu olmazsa 
KOBİ'ler ekonomik kayıplarını nasıl gidermeleri 
gerektiğini ve nasıl hareket edeceklerini 
bilmiyorlar. 

5 ŞEHİR   
İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya

400 KOBİ  
%97    

Afet yaşamamış olan 
KOBİ oranı 

%3'ÜN    
yaşadığı afetler 

%2 sel, %0,7 deprem %0,3 yangın

Evren Aydoğan: “Asıl amacımız, 
tüm ülke ve ekonomiyi doğal 
ve insani risklere hazırlıklı 
kılmak. Bu nedenle tüm 
dokümanlarımızı dayanıklılık 
kavramı üzerinden hazırlıyoruz. 
Sağlam KOBİ 2.0 dediğimiz yeni 
aşamanın temeli tam olarak bu.”
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KOBI'leri teşvik edecek 
bir mekanizmanız var mı?
R.K.: Projenin ilk aşamasında böyle 
bu motivasyonu sağlayacak haritamız 
yoktu. Fakat artık farkındalık yaratmak 
ve bilgilendirmenin yanında teşvikler de 
sunmak istiyoruz. Burada teşvikten kastımız 
KOSGEB gibi bir faaliyet içinde bulunmak 
değil elbette. Düşük fiyatlı bir sigorta poliçesi, 
afete hazırlık paketi sağlamak gibi küçük belli 
başlı destekler sunmak istiyoruz. Finansal 
kaynaklarını çeşitlendirmelerinin yollarını 
anlatmak istiyoruz. Bunun için de projenin 
ikinci fazını hayata geçiriyoruz. Ağustos 
ayında konuya dair bir lansman toplantısı 
gerçekleştirdik. Bu aşamada yeni paydaşlarla, 
daha büyük bir kitleye, daha fazla fayda 
sunmayı hedefliyoruz.

Faz iki, sadece finansal teşviklere mi 
endeksli?
E.A.: Biz, Sağlam KOBİ’de geniş ve iç 
yapışkanlığı olan bir topluluk oluşturduk. 
Burada mevzu sadece deprem ya da sel 
değil. Her anlamda çok büyük riskler taşıyan 
bir coğrafyada yaşıyoruz. Bugün iklim 
değişikliklerinin bizi nasıl etkileyeceğini pek 
çoğumuz bilmiyoruz. Bundan beş sene önce 
Mersin’de dolu kaynaklı konteyner kaybetme 
riski yoktu ancak bugün var. Bir hacker 
koskoca bir firmayı tek tuşla batırabiliyor.  
Bunların hepsi finansal risk. Elbette KOBİ’lere 
yardım ediyoruz ama asıl amacımız, tüm ülke 
ve ekonomiyi doğal ve insani risklere  
hazırlıklı kılmak. Bu nedenle tüm 
dokümanlarımızı dayanıklılık kavramı 
üzerinden hazırlıyoruz. Sağlam KOBİ 2.0 
dediğimiz yeni aşamanın temeli tam olarak 
bu. Her türden riskle mücadele etmek için 
çabalıyoruz. İşi durduran her türlü durum bir 
risktir, afettir.

Projenin yeni partnerleri kimler olacak?
E.A.: Allianz Sigorta ve dünyanın en büyük 
haritalama şirketlerinden Esri, yeni dönemde 
bizimle olacak. Yaptığımız iş veri toplamak; 
bu nedenle de bu veriyi iyi analiz etmek 
gerekiyor. Stratejik bir ortak olan Esri, bilgi 
toplama ve bu bilgileri görselleştirme gibi 
konularda bize yardımcı olacak. Esri kendi 
sisteminde bölgesel ve mahalle bazlı risklerin 
nerede olduğunu tespit ediyor. Biz de bu 
sayede hangi bölgede hangi sorun var, bunun 
için nasıl iyileştirme yapabiliriz mevzusunu 
daha net sunabileceğiz.

Allianz ise, çok eski bir sigortacı 
olarak pek çok riskin farkında ve neyin 

sigortalanması gerektiğini biliyor. O da bu 
bilgilerini havuzumuza aktaracak. Diğer 
yandan KOBİ’leri sigortalayarak, risk miktarını 
minimize edecek.

Ayrıca, odalardan özel sektöre kadar 
birçok firma ve kurum yeni fazımızda bize 
destek olacak. Amacımız, gerekirse KOBİ’lerin 
ayağına kadar giderek, onları bilgilendirmek 
ve önlem almaya itmek.
R.K.: Allianz ve Esri’yi aramıza katmak 
istememizdeki temel sebep şuydu: Bizim, 
sadece sermaye sunacak ortaklara değil, bize 
teknolojisini, teknik bilgisini, uzmanlığını 
ve hizmetini de getirecek stratejik ortaklara 
ihtiyacımız vardı. Çünkü KOBİ’lere fiziksel 
fayda da sağlamak istiyoruz. Bu arada 
partner arayışlarımız devam ediyor, 
telekomünikasyon, bankacılık gibi kritik 
sektörlerle de temas halindeyiz. 

Peki sizce, KOBI’lerin teknolojik altyapısı 
bahsettiğiniz değişimlere ne kadar hazır?
E.A.: Türkiye, teknolojik dönüşümü hızlı 
yaşıyor ve buna adaptasyonu oldukça güçlü. 
Ayrıca ihracatı olan ve global piyasada söz 
sahibi olan bir ülke. 

Biz faz ikiyle beraber, KOBİ’leri sadece 
afetlere hazırlamak değil, onların teknolojik 
dönüşümlerini başlatmalarına da yardımcı 
olmak istiyoruz. Belki ilk etapta ulaşacağımız 
sayı çok olmayacak ama bir yerden başlamak 
gerekiyor. Teknolojik dönüşüm, uzun 
vadedeki hedeflerimizden biri olduğundan 
Esri sistemimize dahil oldu. Veriyi sunarak 
bilinçlendirmek daha hızlı olacaktır.
Temel iddiamız KOBİ’lerin dayanıklılığı 
etrafında, birbiriyle fikir, deneyim paylaşan, 
başarılı uygulamaları diğerlerine aktaran bir 
network oluşturmak. KOBİ’lerin desteklenmesi 
çerçevesinde bir platform yaratmak, herkese 
karşılıksız hizmet sunmak istiyoruz. 
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MESLEKİ TEKNİK İŞLETMELERDE NİTELİKLİ 
ÖĞRENCİLER ÇALIŞSIN İSTİYORUZ

Eğitim Şubesi ile iletişim halinde olan 
GEBKİM’e, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 
Dilovası’nda, büyük bölümü atıl vaziyette olan 
bir okul tavsiye edilmiş. GEBKİM Kimya İhtisas 
Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Vefa İbrahim 
Aracı ve ekibi okulu gezip, incelemelerde 
bulunuyorlar ve teklifi kabul ediyorlar. 
2017- 2018 yılı gibi de protokol imzalanıyor. 
Ben okulda göreve başladığımda sadece 
makine ve metal teknolojisi alanı ile tasarım 
bölümü vardı. Yönetimi devraldığımızda 
kimya sanayisine yönelik ihtisaslaşacak 
şekilde eğitime ağırlık verdik. Fiziki olarak da 
okuldaki alanları düzenlemeye başladık ve bu 
doğrultuda okulun tamamı yenilendi. Böylece 
okulun fiziksel şartlarını yüzde 95 oranında 
iyileştirdik. 

Fiziki yenilenme dışında eğitim açısından 
nasıl bir yenilik getirdiniz?
En büyük değişim okulun Özel Proje 
Uygulayan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
olması ile sağlandı. Özel Proje Uygulayan 
okul olduğunuzda, Liselere Geçiş Sınavı 
(LGS) ile öğrenci almanızı sağlıyor. Bir de okul 
müdürü ve müdür yardımcısının atamasını 
direkt Milli Eğitim Bakanlığı yapıyor. Bunun 
avantajı da şu, buraya ortak hayallere sahip, 
kimya konusunda eğitmenlik yapmış veya 
bu alanda kendini geliştirmek isteyen müdür 
yardımcıları ve öğretmenlerin gelmesini 
sağlayabiliyorsunuz. 

EBKİM Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi, KİPLAS’ın 
efsanevi başkanı rahmetli Refik 
Baydur ve İş Adamı Necmettin 
Bitlis’in yıllar önce kurdukları 

hayalin, vücut bulmuş hali. Bu hayali 
gerçekleştiren de Refik Baydur’un kuruluşuna 
öncülük ettiği GEBKİM Kimya İhtisas Organize 
Sanayi Bölgesi oldu. GEBKİM Eğitim Araştırma 
ve Sağlık Vakfı tarafından GEBKİM hamiliğine 
alınan GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi, büyük hayallerle yeniden yapılanmasını 
sürdürüyor. 2018 mayıs ayı itibari ile Özel Proje 
Uygulayan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
olan okul, kısa sürede Körfez genelinde en 
çok tercih edilen okul olmayı başardı. GEBKİM 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü 
Hakan Çelik ile Teknik Lise’nin GEBKİM 
ve KİPLAS Üyesi firmaların destekleriyle 
izleyeceği yol haritasını konuştuk.

GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
nasıl oluştu?
Rahmetli Refik Baydur ve Necmettin Bitlis’in 
bir kimya meslek lisesi kurma hayalleri ile 
başlayan bir süreç aslında. 2017 yılında, 
GEBKİM Kimya İhtisas Organize Sanayi 
Bölgesi’nin kendi bünyesinde eğitim vermek 
istemesi üzerine GEBKİM Eğitim Araştırma ve 
Sağlık Vakfı kuruldu ve bu vakıf bir okul açmayı 
planlıyordu. Okul projeleri doğrultusunda 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mesleki Teknik 

Daha ilk yılında Kocaeli 
genelinde en fazla tercih 
edilen okul olmayı 
başaran GEBKİM Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi, 
sektöre ara eleman 
değil,  aranan eleman 
yetiştirmeyi hedefliyor. 
Okul Müdürü Hakan Çelik, 
“Eğitmenin sanayinin 
içinde, sanayicinin de 
eğitimin içinde olduğu bir 
sistem kurduk” diyor.

G

GEBKİM MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ OKUL MÜDÜRÜ HAKAN ÇELİK:



Siz okulda göreve başladığınızda hangi 
bölümler vardı ve kaç öğrenci vardı?  
O öğrenciler ve eğitmenler okulda 
devam ediyor mu?
Okulda sadece metal, makine ve tasarım 
bölümleri vardı ve yaklaşık olarak öğrenci sayısı 
da 280’di. Bu bölümleri, Dilovası Çok Programlı 
Meslek Lisesi ile değiş tokuş yaptık. Dilovası 
Çok Programlı Lisesi’ndeki Kimya Teknolojisi 
alanı bizim okulumuza, bizim metal ve makine 
bölümümüz de karşı okula geçti. Yani öğrenci ve 
öğretmenleriyle beraber bölüm transferi yapmış 
olduk.

Proje Okulu olduktan sonra buraya başvuran 
öğrenci sayısında nitelikli bir artış yaşandı mı? 
İlk yılınızda kaç öğrenci ile eğitime başladınız?
Biz, Mayıs 2018 sonrasında Özel Proje Uygulayan 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve sınavlı 
bir okul olduk. Bu durum okulların kapanma 
dönemine denk geldiği için çok kısıtlı bir zaman 
içerisinde tanıtım yapmamız gerekiyordu. 
Kocaeli’ndeki bütün rehber öğretmenlerini davet 
ederek okulun tanıtımını yaptık ve okulumuzu 
gezdirdik. Burada yapacaklarımızı ve öğrencilere 
vadettiklerimizi anlattık. Tercih döneminde ise 
500’den fazla öğrenci okulumuzu ziyaret etti ve 
böylece istediğimiz niteliği yakalamış olduk. Taban 
puanımız 327, tavan puanımız 430 olurken yüzde 
7’lik dilimden yüzde 35’lik dilime kadar öğrenci 
aldık. Kocaeli’nde kısa sürede en fazla tercih 
edilen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak bu 
noktada başarıyı yakaladığımızı düşünüyorum. 
Ayrıca Dilovası’na hizmet etmek için sınavsız 
öğrenci almak istedik fakat o kadar çok tercih 
eden olmuş ki sınavsız öğrenciler için Bakanlığımız 
bizim talebimiz olmadan ikinci bir sınıf daha açtı. 
Bu öğretim yılı için toplam öğrenci sayımız 322, 
öğretmen kadromuzdaki sayı ise yaklaşık 19’dur. 
Biz zaten toplam öğrenci sayımızın 500’ü geçmesini 
istemiyoruz. Amacımız butik bir okul olmak.

Butik okuldan kastınız nedir?
Biz, teknik işletmelerde nitelikli öğrenciler 
çalışsın istiyoruz. Çünkü mesleki teknik eğitimde 
esas problem, okullara elek altı öğrencilerin 
gelmesidir. İşverenler, “mesleki teknik eğitimde 
bizim istihdam edeceğimiz eleman yetişmiyor” 
siteminde bulunuyor. Bunun birkaç sebebi var. 
Birincisi, bu okullara kaliteli öğrenci gelmiyor, 
ikincisi ise okullardaki donatım malzemeleri yeterli 
değil. Biz okulumuzda iki eksikliği de kapattık. 
Bundan sonra artık ara eleman değil aranan, talep 
edilen, işini bilen eleman yetiştirmemiz gerekiyor. 
Bize yapılan bunca destek ve kaynaktan sonra 
okul yönetimi olarak her alanda işi takip etmemiz 
gerekiyor. 

İstediğiniz nitelikte öğrencileri okula 
kazandırdığınızda okulun donanım olarak 
ne gibi farklılıkları olacak?
Aynı zamanda KİPLAS üyesi olan ve GEBKİM’de 
bulunan firmaların desteğiyle laboratuvarlar kurduk. 
Endüstri otomasyon laboratuvarında dört atölye 
kuracağız. Kompozit Sanayicileri Derneği, prototip 
atölye kuracak. GEBKİM’in önderliğindeki her türlü 
iş birliğine açığız. Sadece maddi destek değil, ortak 
projeler, öğrencimizin ya da öğretmenlerimizin 
eğitimi gibi noktalarda biz her türlü desteğe açığız. 
GEBKİM, bu okulun varoluş sebebidir. Benim ve 
diğer arkadaşlarımın burada olma sebebidir. Bizim 
hayalimizdir bu okul. Bu okul, sadece GEBKİM’in 
içerisindeki kimya sektörüne hizmet edecek bir 
okul değil, çevredeki tüm kimya sektörüne hizmet 
edecek, ara eleman yetiştirecek bir okul. Söylediğim 
gibi biz bölgedeki kimya sanayisi için aranan eleman 
yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Teknik eğitimin bir diğer önemli ayağı da  
öğretmen niteliği. Kimya sanayisinde uzmanlaşmış 
eğitmen talebini nasıl karşılıyorsunuz? 
Bana eğitimde nereden başlayacaksınız diye 
sorduklarında ilk önce eğitmen eğitimi ile 
başlayacağımı söylüyorum. Okulun donatımı 
aşamasında, güzel örnekleri okulumuza dahil 
edebilmek işçin ülke genelinde bulunan kimya 
meslek liselerini gezdim. Bu araştırma sürecinde 
bazı okullarda malzemeleri kullanmadıklarını, 
öğretmenlerin de makineleri kullanmayı bilmediklerini 
gördüm ve bu durum beni çok üzdü. Bu yüzden bizim 
önceliğimiz, öğretmeni eğitmek olacak. Öğretmenin, 
laboratuvarda bulunan donatım malzemelerini nasıl 
kullanacağını, öğrenciye nasıl kullandırtacağını bilmesi 
gerekiyor. İlk başta hem pratik hem teorik anlamda 
bunların eğitimini alması gerekiyor. Yani öğretmen 
gerekirse iş elbisesini giyecek, üretime girecek ve 
üretimde öğrenecek. Biz böyle bir öğretmen profili 
istiyoruz. Biliyorsunuz öğretmenlerin koordinatörlük 
günleri var ve bu günlerde işletmelere gidiyorlar. 
Biz öğretmenlerimizden işletmelere her gün gitmek 
yerine iki haftada bir gitmelerini ve bir haftayı da bize 
ayırmalarını istedik ve öğretmenlerimize iki haftada 
bir sekiz saat vakit ayırdık. Böylece eğiticinin eğitimi 
konusunda çalışmalara başlamış olduk.

GEBKİM dışında bölgede çok fazla kimya sanayisi 
ile ilgili yatırım var. Okul açıldıktan sonra 
firmaların ilgisi nasıl oldu?
Bu reaksiyonu ancak mezun verdiğimizde görebiliriz. 
Çünkü buradan mezun olan öğrencilerin hepsi 
GEBKİM’in içerisinde çalışmayacak. Zaman içinde biz 
iyi ve kaliteli öğrenciler yetiştirirsek ve o öğrenciler 
gittikleri yerlerde hem üretimde hem laboratuvarda 
iyi işler yaparsa, okulumuz firmalar nezdinde daha 
fazla ilgi çeker. 
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“GEBKİM Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi, sadece 
GEBKİM’in içerisindeki kimya 
sektörüne değil, çevredeki 
tüm kimya sektörüne hizmet 
edecek bir okuldur.”

OKULDA BULUNAN KİPLAS 
ÜYELERİNE AİT LABORATUVARLAR:
l  Polisan Kansai Boya San. ve 
 Tic. A.Ş.  Endüstriyel Nicel Analiz 
 Laboratuvarı
l  Erol Kiresepi İlaç Üretim Proses 
 Laboratuvarı
l Ak-taş Dış Ticaret A.Ş. Petrokimya 
 Prosesleri Laboratuvarı
l Yüksek Müh. Mimar. Enver Pakiş 
 Proses Kontrol Laboratuvarı



ihracatının birim fiyatı 0,90 dolar civarında. 
Aynı raporda, Türkiye’de ilaçlar dahil 
kimyasal üretiminde satışlar son 20 yılda 
değer olarak üç kat artarken Türkiye’nin 
dünya pazarından aldığı payın aynı kaldığı 
vurgulandı.

TÜRKIYE’NIN START-UP 
EKOSISTEMI BÜYÜYOR
Türkiye’nin start-up ekosistemi son yıllarda 
önemli bir büyüme gösteriyor. Hazine 
Bakanlığı, KOSGEB, TÜBİTAK ve Bölgesel 
Kalkınma Ajansları’nın bu alanda verdiği 
hibeler ve destekler, büyümeyi tetikleyen 
unsurlar oldu. T.C. Cumhurbaşkanlığı 
Yatırım Ofisi ve Startups.Watch tarafından 
hazırlanan “Türk Start-up Ekosisteminin 
Durumu-2019” isimli rapor, Türkiye’nin 
start-up ekosistemindeki büyümesine ışık 
tutuyor. Rapora göre; Türkiye’de her yıl 
yaklaşık 550 start-up kuruluyor. Türk start-
up’lar, 2010-2018 arasındaki dönemde, 
melek yatırımcılardan ve girişim sermayesi 
yatırım fonlarından 488 milyon dolar destek 

üresel kimyasal ürünlerin 
satış değeri, 2018 yılında 
yaklaşık 3,5 trilyon Euro 
olarak gerçekleşti. Toplam 
kimyasal ürünler içinde özel 

kimyasalların payı ise 1 trilyon Euro’ya 
ulaştı. Cefic verilerine göre, özel kimyasallar 
üretiminin küçük hacimlerde olmasına 
rağmen 2017 yılında toplam kimyasal 
satışından aldığı pay yüzde 31’e ulaştı. 
Yapılan araştırmalar, gelecek dönemde 
özel kimyasalların toplam satıştaki payını 
artıracağını gösteriyor. Geçen yıl 73 milyar 
dolar pazar değerine ulaşan kimyasal 
ürünlerde özel kimyasalların payı oldukça 
düşük. Cefic’in yayımladığı rapor da bu 
tespiti doğruluyor. Rapora göre; Türkiye’deki 
kimyasal üretiminin yaklaşık dörtte birini 
oluşturan özel kimyasalların üretimi, son 
on yılda tüm dünyada yüzde 96 artarken, 
Türkiye’deki artış hızı yüzde 36 oldu. Benzer 
bir gösterge, ihracat birim değerinde de 
görülüyor. Türkiye ihracatının kilogram 
ortalaması 1,4 dolar seviyesindeyken, kimya 

K

KİMYA SANAYİSİNDE 
START-UP EKOSİSTEMİ ZAYIF

Türk kimya sanayisinde bulunan Ar-Ge merkezi sayısı son beş yılda 
sıçrama yaparak 150’ye ulaşsa da katma değerli ürünlerde yeterli 
büyümeyi gösteremedi. Çünkü kimya ihracatının kilogram değeri 
Türkiye otalamasının çok altında. Finans, otomotiv ve e-ticaret 
sektörlerinde hızlı bir gelişim gösteren start-up ekosisteminin 
kimya sektöründe oluşturulması gerektiği vurgulanıyor.

Türkiye’de her yıl yaklaşık 

550
start-up kuruluyor.  

Türkiye’de lisanslı melek yatırımcılara 

%75
vergi avantajı sağlanıyor. 

1,12
MİLYAR DOLAR 

2018 yılında start-up'ların ulaştığı 
şirket satış geliri

488
MİLYON DOLAR 

Yerli start-up'ların sekiz yılda melek 
yatırımcı ve yatırım fonlarından 

aldığı destek miktarı 
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2018 yılı itibariyle Hazine ve Maliye 
Bakanlığı’ndan lisans almış melek 

yatırımcı sayısı 
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Start-up hızlandırıcı 

merkez sayısı
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Toplam kuluçka 
merkezi sayısı
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almış.  Yeni yatırım fonlarıyla, start-up’larla 
yatırım seviyesinin yıllık 200 milyon dolarlık 
rakama ulaşması ve bu sayede Türkiye’deki 
girişimlerin küresel ölçekte daha da rekabetçi 
hale gelmesi bekleniyor. 2018 yılında, üç Türk 
start-up’ının her birinin 250 milyon dolardan 
fazla bir fiyata satın alınması, ekosisteme dair 
beklentileri yükseltti. Rapora göre, 2018 yılında 
start-up’lar 1 milyar 121 milyon dolarlık şirket 
satışı rakamına ulaşmış. 

KIMYA SANAYISININ START-UP’LARA 
IHTIYACI VAR
2018 Avrupa İnovasyon Skor Tablosu’na göre 
Türk inovasyon ekosistemi orta seviyede 
olmasına rağmen Avrupa Birliği ortalamasının 
oldukça üzerinde bir performans gösteriyor. 
2010-2018 yılları arasındaki performansının, AB 
ortalamasının yüzde 15.1 üzerinde gerçekleştiği 
belirtiliyor. Türkiye’deki bu büyümede, start-
up’lar kadar özel sektör tarafından kurulan 
Ar-Ge merkezlerinin etkisi de büyük. Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel 
Müdürlüğü’nün verilerine göre, Türkiye’de 
aktif halde olan Ar-Ge merkezi sayısı bin 
195’e ulaştı. Ar-Ge merkezlerinin sektörel 
dağılımı incelendiğinde ise kimya sanayisinde 
71, ilaç sanayisinde 32, plastik, kauçuk, 
ambalaj sanayisinde 32, kozmetik ve temizlik 
ürünlerinde 8, petrol ve petrol ürünlerinde 6 
olmak üzere tüm kimya sektöründe toplam 149 
Ar-Ge merkezi olduğu görülüyor. Bakanlığın 
da 11. Kalkınma Planı’nda teknoloji odaklı 
sanayiye odaklanması ve Ar-Ge teşviklerini 
artıracak olması, sektördeki Ar-Ge merkezi ve 
proje sayısının artacağını gösteriyor.  
Ar-Ge teşviklerin yanında diğer sektörlerde 
olduğu gibi kimya sektöründe de start-up 
ekosisteminin oluşturulmasının katma 
değerli ürünlerin hayata geçirilmesine katkı 
sağlayacağı belirtiliyor. 

5 BIN AR-GE ÇALIŞANI PROJE GELIŞTIRIYOR
Zira, Türk Start-up Ekosisteminin Durumu-2019 
Raporu’nda, ekosistemin büyümesinde 
sektörel bazda hızlandırma programlarının 
etkili olduğuna vurgu yapılıyor. 2010 yılından 
önce altı aktif start-up hızlandırıcı programının 
olduğu, 2018’in sonunda ise bu rakamın 47’ye 
ulaştığı belirtiliyor. 2010 yılında sadece bir 

adet ortak çalışma alanı varken, 2018 yılında 
bu sayı 41’e çıkmış durumda. Bu ortak çalışma 
alanlarında da 5 binden fazla start-up ve 
serbest çalışan Ar-Ge yapıyor.

SEKTÖRE AR-GE DESTEĞI DEVAM EDECEK
11’inci Kalkınma Planı'na (2019-2023) göre, 
kimya sektörünün Ar-Ge ve sürdürülebilirlik 
kabiliyetini artıracak uygulamalar hayata 
geçirilecek. Plana göre, kimya sektöründe 
katma değeri yüksek, çevre dostu ve rekabetçi 
ürünlerin üretilmesi, ileri teknoloji kullanılması 
ve koordineli yatırımlar yapılması amaçlanıyor. 
Böylece Türkiye'nin bu sektörde ithalat 
bağımlılığının azaltılması, üretim ve ihracattaki 
payının artırılması hedefleniyor. 

Bu kapsamda, gelecek beş yıl içinde 
kimya sektöründe ara girdi ithalatı azaltılarak, 
yüksek katma değerli, insan ve çevre 
sağlığına duyarlı ürünlerin üretim ve ihracatı 
artırılacak. Çukurova bölgesinde büyük 
ölçekli petrokimya tesisi kurulacak. Ceyhan 
Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'nde başlayacak 
büyük ölçekli yatırımlar tamamlanarak, 
temel petrokimyasallar da dahil olmak 
üzere entegre üretim yapısı oluşturulacak. 
Nükleer santrallerin kurulumunda ihtiyaç 
duyulacak çok yüksek ısıya dayanıklı kompozit 

malzemelerini, yerli üretimle tedarik edebilen 
firmalar desteklenecek. Ferrobor, bor nitrür ve 
bor karbür üretecek tesislerin tamamlanarak 
faaliyete geçmesi sağlanacak.

Rafine bor ürünleri üretim miktarı,  
Ar-Ge kapasitesi ve yetkinliği güçlendirilerek, 
geliştirilen ürünlerin satış ve pazarlama 
faaliyetleri artırılacak. Biyokütle ve atıklar 
verimli kullanılarak, kimyasal üretiminde 
alternatif girdi olarak değerlendirilecek.

KIMYA HEDEFLERI ÜLKE EKONOMISI 
IÇIN KRITIK ÖNEME SAHIP
KPMG Türkiye’nin, Türkiye'de kimya sektörünün 
ilk yarı performansını değerlendirdiği Sektörel 
Bakış Raporu’nda KPMG Türkiye'den Enerji 
ve Doğal Kaynaklar Sektör Lideri Ümit 
Bilirgen, yerli sanayinin, üretimi yapılmayan 
ham maddelerin de eklenmesiyle, plastik 
ham madde ihtiyacını karşılama oranının 
yüzde 10'lara kadar düşebildiğini hatırlattı. 
Bilirgen, "Bu durum Türkiye kimya sektörünün 
yerlileşmesi yönünde önemli bir potansiyelin 
varlığını gösteriyor. Yeni dönemde yeni 
politikaların ve hedeflerin oluşturulması 
sektör açısından olduğu kadar cari açık sorunu 
yaşayan Türkiye ekonomisi açısından da son 
derece kritik" diyor. 

Kaynak: Türk Start-up Ekosisteminin Durumu-2019
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 BOR, YÜKSEK TEKNOLOJİ 
İLE DEĞERLENİYOR

ürkiye’nin pazarı domine ettiği 
nadir alanlardan biri olan bor 
cevherinde en büyük oyuncu 
Eti Maden. Çünkü Türkiye’de 
bor madeninin çıkarılıp 

işlenmiş rafine ürün haline getirildikten 
sonra satılması, Eti Maden tarafından 
gerçekleştiriliyor. Eti Maden, borik asit 
de dahil olmak üzere dünya pazarından 
yüzde 60 civarında pay alıyor. Eti Maden, 
şu an kullandığı teknolojiyle, çıkardığı bor 
cevherinin katma değerini, rafine ürünler 
üreterek yaklaşık beş kat artırabiliyor fakat 
katma değeri bin kat artırmak da mümkün. 
İşte bu hedefle, SSTEK, TAI, Eti Maden ve 
Bor Savunma Teknolojileri ortaklığında 
TRBOR’un temelleri atıldı. Ar-Ge çalışmalarını 
Teknopark İstanbul’da yapan TRBOR’un 
önceliği, Türkiye’nin sahip olduğu zengin 
bor rezervlerini katma değerli hale getirip, 
bor bazlı ürünlerde dışa bağımlılığı bitirmek 
ve ihraç etmek. TRBOR CEO’su Tezer Battal, 
bu hedefle balistik tenörde bor karbürün 
seri üretimi ve ihracatı için Ar-Ge çalışmaları 
yaptıklarını söylüyor. Battal, TRBOR’un nihai 
hedefinin savunma sanayii, havacılık, uzay 
ve nükleer gibi endüstrilerde kullanılan bor 
esaslı çok yüksek katma değerli yerli ürünleri 
üretmek olduğunun altını çiziyor.
 
SANAYİNİN TUZU; BOR
2018 yılında, Eti Maden ile Çinli Dalian Jinma 
şirketi arasında imzalanan iş birliğiyle, 
Balıkesir Bandırma’da bor karbür tesisi 
kurulması için ilk adımlar atılmıştı. Bu tesis 
ile bor karbüre dayalı yüksek katma değerli 
ürünler geliştirecek teknolojinin, ülkeye 
kazandırılması hedefleniyor. Bu açıdan 
TRBOR’un üzerinde çalıştığı Ar-Ge projeleri 
stratejik önem taşıyor. TRBOR CEO’su Tezer 
Battal yürütülen çalışmaların önemini şöyle 
anlatıyor: “Öncelikli hedefimiz kurulacak 
üretim tesisinin verimli, güvenli, çevreye 
duyarlı ve doğru teknoloji ile kurulması. 
Bu amaçla yapay zekâ, makine öğrenmesi, 
akredite ölçüm, karakterizasyon ve analiz 
teknikleri, süreç geliştirme ve nihai ürün 
reçeteleriyle ilgili Ar-Ge çalışmalarımıza 

Bor cevheri, değerli bir yer altı kaynağı olması dolayısıyla, 
zaman zaman gündemi meşgul etse de hâlâ sırrını koruyor. 
İşlenebilirse katma değerli bir ürün haline geldiği ispatlanmış 
ve örnekleri de var. Yüksek teknoloji ile işlenebilirse çok daha 
geniş yelpazede değerli ürüne dönüşebiliyor. Bor ile ilgili 
en net bilgi ise; dünyadaki bor rezervlerinin yüzde 73’ünün 
Türkiye’de bulunduğu.

T

TRBOR CEO’SU TEZER BATTAL:



başladık. Dünyaya yüksek katma değerli 
ürünler arz edebilmek adına atmamız 
gereken adımlar var. Aksi halde yer altındaki 
bor rezervlerinin işlevi kalmıyor. Bor cevheri, 
yüksek teknoloji ile işlendikçe eksponansiyel 
değer kazanan bir kaynak. Sanayinin tuzu 
olarak tanımlanır. Çoğu sektörde yan girdi 
üründür.”

HEDEF YÜKTE HAFİF, 
PAHADA AĞIR HALE GETİRMEK
Dünyada standart rafine bor ürünlerinin 
kullanım alanlarının belli olduğunu söyleyen 
Battal, cam, seramik, çelik gibi metalürjik 
ürünler ve tarım gibi kullanım alanlarının 
olduğunu belirterek, şöyle devam ediyor:  
“Ar-Ge ile katma değerli ürün haline getirilen 
bor esaslı ürünler ise belli sektörlerde nispeten 
düşük miktarlarda kullanılıyor. Ama ‘yükte 
hafif, pahada ağır’ bir durum söz konusu. 
Uzay, havacılık, savunma sanayi, nükleer, tıp 
endüstrisi gibi alanlarda kullanılan bu ürünlerin 
know how’ı, yani nasıl-yapılır bilgisi açık bilgi 
olarak paylaşılmıyor. Bu nedenle bor madeninin 
stratejik ürünlerinin ve yüksek katma değerli 
yeni kullanım alanlarının üniversiteler ve 
araştırma enstitülerince çalışılması gerekiyor. 
Örneğin ülkemizde bildiğiniz gibi BOREN 
var. BOREN araştırmacıları bu bahsettiğim 
çerçevede çalışmalara odaklanmış durumda. 
İşte esas olan bu tip stratejik Ar-Ge çalışmalarını 
akabinde ticarileştirerek, kullanıldığı alanda 
çığır açıcı yeni ürünlerle çıkarabilmek. Ayrıca 
bu yeni ürünlere olan ihtiyacın önemli 
olduğunu göstererek talep yaratmak gerekiyor. 
Ya da bu süreci yaşamış ve dünyaya kabul 
ettirmiş ülkelerdeki kritik ve stratejik üretim 
teknolojilerini yerli ve milli imkanlarla 
gerçekleştirmek icap ediyor. Bu süreçler hiç 
kolay değil. Ama biz şimdi, gayretlerimizle 
örneğin savunma sanayimizde ve sonra ihtiyaç 
duyacağımız nükleer endüstriye yönelik yan 
ürünlerde yüksek katma değerli bor esaslı 
ürünlerle bir talebin oluşacağını öngörmekteyiz. 
Yapmak istediğimiz esasen en basit haliyle dışa 
bağımlı olmadan, kendi bor rezervimizi, milli 
teknoloji hamlesi ile yüksek ve akabinde çok 
yüksek katma değerli hale getirmek.” 

TÜRKİYE 600 DOLARDAN SATIYOR, 
25 BİN DOLARDAN ALIYOR!
Bor cevherinin kimyasal operasyonlar ile 
borik asit haline getirildiği bilgisini veren 
Tezer Battal, bor cevherinin pazar değeri 
ile ilgili şu bilgileri veriyor: “Borik asidin 
satış fiyatı, ton başına yaklaşık 600 dolar 
mertebesinde. Bu borik asidi biz Bandırma’da 
üretiyoruz. Bizim borik asidimizi bir yabancı 
üretici alıp karbotermik bir reaksiyon ile bor 
karbüre çeviriyor. Balistik tenörde, savunma 
sanayisinde ihtiyacımız olan bu bor karbürün 
satış fiyatı, ton başına 25-30 bin dolar 
civarında. Yani yüksek katma değerli üretim 
teknolojilerine halihazırda sahip olan ülkeler, 
Türkiye’den 600 dolarlık borik asit ithal edip, 
bununla ürettikleri bor karbürünü, 30 bin 
dolar/ton fiyatından ülkemize satıyor. Bir 
diğer malzeme mesela elementer bor. Katma 
değeri çok daha yüksek. Elementer bor, 
araçlardaki hava yastıklarında birim bazlı çok 
küçük miktarlarda kullanılıp, hava yastığının 
kazadan mütevellit darbe anında çok hızlı bir 
şekilde açılmasını tetikleyen bir ürün. Tonu 
200 bin dolarlara kadar çıkabiliyor. Bunun da 
ötesinde tonu 1,75 milyon dolardan satılan 
nano bor var. Tıp sektöründe kullanılan MR 
cihazlarının üretiminde elektromanyetik 
alanın oluşturulmasında fayda sağlayan 
yan girdi bir ürün. Bundan başka elektrik 
iletiminde süper iletkenlik sağlamada 
kullanılıyor. Bunlar çok ciddi katma değerler.”
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Yüksek katma değerli üretim 
teknolojilerine sahip ülkeler, 
Türkiye’den 600 dolarlık borik asit 
ithal edip, bununla ürettikleri bor 
karbürünü, 30 bin dolar/ton fiyatından 
Türkiye’ye satıyor.

“TRBOR olarak yapmak 
istediğimiz, dışa bağımlı 
olmadan kendi bor rezervimizi, 
milli teknoloji hamlesi ile yüksek 
ve akabinde çok yüksek katma 
değerli hale getirmek.”

17 ÇEŞİT RAFİNE ÜRÜN 
İHRAÇ EDİLİYOR
Dünyadaki en büyük bor rezervleri yüzde 
73’lük pay ile Türkiye’de bulunuyor. 
Balıkesir, Bursa, Eskişehir ve Kütahya 
bölgelerinde zengin bor rezervleri var. 
Fakat şu an kullanım alanları itibariyle 
bor madenine çok yüksek bir talep yok. 
TRBOR CEO’su Tezer Battal, bugünkü 
kullanım alanları ve mevcut talep 
dikkate alındığında, Türkiye dışındaki 
rezervlerle birlikte, 300-400 yıl daha 
dünyaya yetecek miktarda bor rezervi 
olduğunu söylüyor. Battal, bu nedenle 
dünya bor pazarının boş bırakılmaması 
ve sürekli yeni stratejiler oluşturulması 
gerektiğine vurgu yapıyor. Dünya bor 
piyasasının yaklaşık yüzde 60’ını kontrol 
eden Eti Maden’in bor bazlı 17 çeşit 
rafine ihracat ürünü bulunuyor. 

%73 
Türkiye’nin dünya bor 

rezervindeki payı 
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Didem Arslan Yılmaz’ın moderatörlüğünde 
10-13 Ekim tarihlerinde düzenlenen foruma 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra 
Zümrüt Selçuk, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, 
IOE Başkanı, Santa Farma Yönetim Kurulu 
Başkanı ve KİPLAS Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
Erol Kiresepi,  TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün 
Atalay, DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, HAK-İŞ 
Başkanı Mahmut Arslan, ITUC Genel Sekreter 
Yardımcısı Owen Tudor, ILO Bölge Direktörü 
Heinz Koller katıldı. 

Ortak Paylaşım Forumu’nda konuşan 
TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, 
Konfederasyonlarına üye işletmelerin Gayri 
Safi Yurtiçi Hasıla’ya (GSYH) 200 milyar dolar, 
ihracata 100 milyar dolar ve 2 milyon çalışanla 
istihdama yüzde 5,5 katkı sağladığına dikkati 
çekti ve SGK gelirleri içerisinde üyelerinin 
payının yüzde 15'i bulduğunun altını çizdi. 
TİSK Başkanı Akkol, dünyada bir değişimin 
yaşandığını, sanayide 4.0 konuşulurken işçi 
ve işveren sendikacılığında da 4.0’a geçilmesi 
gerektiğini söyledi. Her konuda rapor ve 
tavsiyede bulunduğunu, ama icraat olmadığını 
belirterek "Bir sonuç almak istiyoruz. Bunu 
kamunun öncülüğünde işçi ve işverenler 
ile birlikte yapacağız’’ dedi. Akkol, "Forumu 

tasarlarken kamu, işçi ve işverenden oluşan 
üçlü sacayağını dikkate aldık. Kamu, işçi ve 
işveren bir konuda eğer ortak karar alabiliyorsa 
çözülmeyecek sorun yok. Ama bu üçlü bazı 
konularda hemfikir olamıyor, olunca da çok 
kıymetli oluyor. Biz bu forumla üçlü sacayağını 
çalıştıracağız. Bunun için 'Birlikte Mümkün 
Türkiye' sloganını seçtik" diye konuştu.

Forumda konuşan Uluslararası İşverenler 
Teşkilatı Başkanı, Santa Farma Yönetim Kurulu 
Başkanı ve KİPLAS Başkan Vekili Erol Kiresepi, 
sosyal diyalogun demokrasi ve katılımcılığın bir 
ürünü olarak ekonomik istikrar ve büyümenin 
olmazsa olmaz bir unsuru olduğunu vurguladı. 

Konuşmasında ILO ile IOE’nin ortaklaşa 
yaptığı bir araştırmanın sonuçlarını aktaran 
Kiresepi, yapılan araştırma sonuçlarına göre; 
şirket yöneticilerinin büyük bir çoğunluğunun 
beceri eksikliğinin şirketler için önemli bir sorun 
teşkil edeceği hususunda hemfikir olduğunu 
belirterek, ankete katılan yöneticilerin yüzde 
78'inin, okulların ve eğitim müfredatının 
ekonominin gereksinimlerini karşılayacak 
şekilde güncellenmesi gerektiği görüşünde 
olduğunu, KOBİ’lerdeki yöneticiler arasında bu 
ihtiyacın daha da fazla hissedildiğini ve anılan 
oranın %84’e ulaştığını vurguladı. 

Türkiye İşveren 
Sendikaları 
Konfederasyonu (TİSK) 
ile TİSK Mikrocerrahi ve 
Rekonstrüksiyon Vakfı 
önderliğinde "Birlikte 
Mümkün Türkiye" 
temasıyla ilk kez 
gerçekleştirilen "Ortak 
Paylaşım Forumu" 
kamu, işveren ve işçi 
sendikalarını Antalya’da 
bir araya getirdi.

TİSK TARAFINDAN DÜZENLENEN "ORTAK 
PAYLAŞIM FORUMU" İLE BİR İLKE İMZA ATILDI
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Forum kapsamında bir konuşma yapan 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra 
Zümrüt Selçuk, "TİSK, yenilikçi ve gelişimci 
projelere imza atıyor. Tüm konfederasyonların 
aynı çatı altında buluşması önemli. Bu uzlaşı 
ve istişare kültürü daha da yaygınlaşsın 
istiyoruz" dedi.

DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, yılda iki 
kez toplanması gereken Ekonomik Sosyal 
Konseyin yıllardır toplanmadığını, üçlü 
danışma kurulunun da işlevsiz kaldığını 
belirterek, forumun müzakere ve diyalog 
ortamının böylesine zayıfladığı dönemde 
yapılmasının önemli olduğunu vurguladı. 
Çerkezoğlu ILO’nun bu yıl kabul ettiği  
"iş yerinde şiddet ve taciz"in önlenmesine 
yönelik bir eylemin, toplantının en önemli 
çıktılarından birini oluşturacağını söyledi. 

Forumda konuşan TÜRK-İŞ Başkanı 
Ergün Atalay ise 17 milyon çalışanın olduğu 
yerde örgütlü 2 milyon kişinin bulunmasının 
yetersizliğine değindi.

"SENDIKASIZ IŞÇILERI SENDIKALI 
YAPMAK IÇIN ÇALIŞIYORUZ"
HAK-İŞ'in her iş kolunda 21 sendika ve 700 
bin üyeleri olduğunu vurgulayan Arslan, 81 
ilde il başkanlıkları olduğunu, sendikasız 
işçileri sendikalı yapmak için çalıştıklarını 
bildirdi. Ciddi bir yaşlı nüfus olduğunu aktaran 
Arslan,"2020, 2030, 2040'larda yaşlanacağız. 
Nüfusumuzun yüzde 20'si yaşlılardan 
oluşacak. Bunun için çalışmalar yapılması 
gerekiyor" dedi.

ÇALIŞMA HAYATININ 'DAVOS'U 
ÖNEMLI KARARLARLA SONA ERDI
TİSK’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 
forum kapsamında kadın, engelli, çocuk, 
çevre ve yaşlılar ile ilgili beş ayrı komisyon 
oluşturuldu. Her komisyonda somut üç öneri 
belirlendi. Komisyonların tespit ettiği öneriler 
400 kişiden oluşan katılımcılar tarafından 
onaylandı. Her başlık ve ilgili hedef üzerinden 
mutabakat sağlanarak, hayata geçirilmesi 
kararlaştırıldı.

FORUMDA TAAHHÜT ALTINA ALINAN KONU BAŞLIKLARI
l Her yıl 2 milyon ağaç olmak üzere 5 yılda 10 milyon ağaç,
l 2020 sonuna kadar 10 bin engelliye mesleki eğitimler verilmesi,
l 2023'e kadar konfederasyon/sendika yönetim kurullarından en alt işçi temsilciğine 
 kadar tüm kurullarda en az bir kadın üye bulunması, 
l  Yaşlanmakta olan bireylere eğitim ve kapasite geliştirme platformu oluşturulması,
l  Ebeveynlere Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Şube Birimi iş birliğinde madde  
 bağımlılığı eğitimleri verilmesi.

KIPLAS, ORTAK PAYLAŞIM 
FORUMUNA KATILDI
KİPLAS Yönetim Ekibi de "Ortak Paylaşım 
Forumu (OPF) 2019"a katılarak, 
oluşturulan çalışma gruplarında aktif rol 
aldı. Ortak Paylaşım Forumu’na KİPLAS 
Yönetim Kurulu Başkanı Levent Kocagül, 
IOE Başkanı ve KİPLAS Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Erol Kiresepi, Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Feridun Uzunyol, 
Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Yılmaz 
ve İbrahim Yumaklı, Genel Sekreter 
Av. Saadet Ceylan ile Genel Sekreter 
Yardımcısı Av. Ulaş Yıldız katıldı.

"ORTAK PAYLAŞIM FORUMU 
ÇALIŞMA GRUPLARI"
Ülkemizde bir ilki gerçekleştirerek 
kamu, işveren ve işçi temsilcilerini 
bir araya getiren forum kapsamında 
odağa alınan “kadın”, “engelli”, “çocuk”, 
“çevre” ve “yaşlılar” ile ilgili beş ayrı 

başlıkta çalışma grubu oluşturuldu. 
KİPLAS Yönetim Ekibi, Ortak Paylaşım 
Forumu’nda oluşturulan çalışma 
gruplarında aktif rol aldı. Yönetim 
Kurulu Başkanı Levent Kocagül, “Engelli 
Çalışma Grubunda”, Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Feridun Uzunyol, "Çevre 
Çalışma Grubu"nda, Yönetim Kurulu 
Üyesi Mehmet Yılmaz, “Yaşlı Çalışma 
Grubunda” Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim 
Yumaklı ile Genel Sekreter Yardımcısı 
Ulaş Yıldız, "Kadın Çalışma Grubu"nda 
ve Genel Sekreteri Av. Saadet Ceylan da 
"Çocuk Çalışma Grubu"nda görev alarak 
forum boyunca etkin katkı sundular. 
Çalışma Gruplarında en başta somut 
üç öneri belirlendi. Tespit edilen 
öneriler 400 kişiden oluşan katılımcılar 
tarafından onaylandı. Her başlık ve 
ilgili bir hedef üzerinden mutabakat 
sağlanarak, hayata geçirilmesi 
kararlaştırıldı. 
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ürkiye’yi petrokimya 
alanında global 
üretim merkezi olarak 
konumlandıracak, 
Ceyhan Petrokimya 

Endüstri Bölgesi’nin ilk yatırımı olan 
Polipropilen Üretim Tesisi Teknoloji, 
Lisansör ve Ortaklık Anlaşmaları İmza 
Töreni 26 Eylül’de Çırağan Sarayı’nda 
gerçekleşti. 1,4 milyar dolarlık projenin 
ortakları arasında Cezayirli Sonatrach 
ve Güney Koreli GS E&C bulunuyor. 
Projenin teknoloji altyapısının lisansörleri 
ise ABD kökenli UOP Honeywell ve 
Hollanda kökenli LyondellBasell olacak. 
İmza törenine, Enerji ve Tabi Kaynaklar 
Bakanı Fatih Dönmez, Cezayir Enerji 
Bakanı Muhammed Arkab, Rönesans 
Holding Başkanı Dr. Erman Ilıcak, 
GS E&C Grup CEO’su Tae-Jin Kim ve 
Sonatrach CEO’su Rahcid Hachichi 
katıldı. Türkiye'nin cari açığını 250 

milyon dolar azaltması beklenen Ceyhan 
Polipropilen Üretim Tesisi, bir Türk şirketi 
tarafından gerçekleştirilen ilk endüstriyel 
yatırımlardan biri olacak. 

CEYHAN POLIPROPILEN ÜRETIMINDE 
MERKEZ OLACAK
Adana Ceyhan’da 2023 yılı itibari ile 
devreye girecek polipropilen, ardından 
gelecek polietilen ve PVC’yi ham madde 
olarak kullanarak, yüksek kaliteli plastik 
ürünlerin imal edileceği tesis, 1,3 milyon 
metrekarelik arazi üzerine kurulacak. 
Türkiye, en çok ithal ettiği petrokimya 
ürünlerinin başında gelen polipropilenin 
yüzde 90’ından fazlasını ithalat yoluyla 
karşılıyor. Şu anda Çin’den sonra en fazla 
polipropilen ithal eden ülke konumundaki 
Türkiye’nin, 2023 yılına kadar polipropilen 
talebinin 2,65 milyon tona çıkması 
beklenirken, bu oranın 2040 yılında 
4,8 milyon tona ulaşması öngörülüyor. 

TTürkiye-Cezayir ve Güney 
Kore ortaklığındaki Ceyhan 
Petrokimya Endüstri Bölgesi 
hizmete başladığında, 
ithal petrokimya ürün 
gamı üretiminin yüzde 80’i 
Türkiye’de gerçekleşecek.

TÜRKİYE’NİN CARİ AÇIĞINI 250 MİLYON DOLAR 
AZALTACAK PROJENİN İMZALARI ATILDI
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Toplam 450 bin ton kapasiteli bu yatırım 
ile Türkiye’nin polipropilen ithalatının 
beşte birinin Ceyhan Polipropilen Üretim 
Tesisi’nden karşılanması hedefleniyor. 

HEDEFIMIZ BEŞ YIL IÇERISINDE 10 
MILYAR DOLAR YATIRIM ÇEKMEK
Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi’nin 
çalışmalarına petrokimya alanında 
dünyanın önde gelen üreticilerinden 
biri olan Sonatrach ile 2017 yılında 
başladıklarını söyleyen Rönesans 
Holding Başkanı Erman Ilıcak, 
Orta Vadeli Ekonomik Program'ın 
önceliklerinden birinin de Ceyhan’da 
kurulacak Petrokimya Endüstri Bölgesi 
olduğunun altını çizdi. Ilıcak, ülke 
olarak cari açığımıza çok büyük etkisi 
olan stratejik ürünlerin ülkemizde 
üretilmeye başlanması ile cari açığa 
pozitif anlamda bir katkı yapacaklarını 
söyledi. Tesisin inşası sırasında 2 
bin, üretime geçtiğinde ise 600 kişiye 
istihdam sağlayacağını belirten Ilıcak, 
konuşmasını “İşte bugün imzalarını 
atarak kurduğumuz bu güçlü ortaklık 
ile yapacağımız altyapımızın bizden 
sonra gelecek firmaların da kullanımına 
sunarak arkamızdan gelecek projelerin 
önlerini açacağız ve Bakanlığımızın bize 
koyduğu hedefi yani beş yıl içerisinde 
10 milyar dolar büyüklüğündeki yatırımı 
çekmek ve istihdam hedefini yerine 
getirme inancım sonsuzdur” sözleriyle 
sonlandırdı.

RAKAMLARLA 
CEYHAN POLİPROPİLEN 

ÜRETİM TESİSİ

250
MİLYON DOLAR

Cari Açığa Pozitif Katkısı

1.4
MİLYAR DOLAR

Yatırım Miktarı

600
PERSONEL

Operasyon Aşamasında (İstihdam)

2000
PERSONEL

İnşaat Aşamasında (İstihdam)

450
BİN DOLAR
Üretim Kapasitesi

2,2
MİLYON TON

Türkiye’nin Polipropilen 
İthalatı

1,3
MİLYON METREKARE

Proje Alanı

CEZAYIR ENERJI BAKANI 
MUHAMMED ARKAB
Öncelikle iki kardeş ülke arasındaki bu stratejik 
projeyi başlatma töreninde olduğumu belirtmek 
isterim. Özellikle Cezayir ve Türkiye ilişkileri son 
dönemde ticari ve ekonomik anlamda önemli 
ilerlemeler kaydetti. Cezayir bugün Afrika 
kıtasından 2,3 milyar dolar ile birinci önemli ortak 
konumunda. Sonatrach 2030 senesini planladığı 
petrokimyaya çok önem veriyor. Geçen sene çok 
önemli petrokimya gelişmeleri oldu. Aynı şekilde 
bu projeyi de Rönesans ile Ceyhan’da yaptık. 
Bugün imzaları atılacak bu proje her yıl 450 bin 
ton üretimi olacak ve ithalatı azaltacaktır. Ceyhan 
Petrokimya Endüstri Bölgesi’ndeki bu yatırım 
iki ülke ekonomik çıkarları için de çok önemli 
olacaktır.

SONATRACH ÜST YÖNETICISI (CEO) 
RACHID HACHICHI
Bu proje iki yıl süren bir iş birliğinin meyvesidir. Bu 
stratejik projeye destek veren tüm Bakanlıklara, 
şirketlere ve özellikle proje için gereken bütün 
şartları ve desteği sunduğu için Erman Ilıcak’a 
teşekkürlerimi sunuyorum. Bu proje artık fizibilite 
çalışmalarının meyvesini vermiş bulunuyor. 
Hedeflerimizi gerçekleştirene kadar çok 
çalışacağımıza ve 2023 yılına girmeden projenin 
tamamlanacağına inancım tam. Şahsi olarak 
tüm desteğimi sunacağımı ve Rönesans ile bu 
proje sonrasında da iş birliği içerisinde olacağımı 
belirtmek isterim.
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Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından 
düzenlenen ve bölgenin en büyük kompozit 
etkinliği olarak kabul edilen Türk ve Bölgesel 
Kompozit Sanayi, Teknoloji ve Uygulamaları 
Zirvesi ve Forumu’nun dördüncüsü,10-12 
Ekim tarihleri arasında Lütfi Kırdar Kongre 
Merkezi’nde gerçekleştirildi. Türk Kompozit 
2019 zirvesine, yurt içi ve yurt dışından yoğun 
bir katılım oldu. Etkinlik, İstanbul Ticaret 
Odası Başkanı Şekib Avdagiç ve Kompozit 
Sanayicileri Derneği Başkanı Barış Pakiş’in 
konuşmalarıyla başladı. Şekip Avdagiç 
konuşmasında, fuarın yurt içi ve yurt dışından 
gelen kompozit malzeme ihtiyaçlarını 
karşılamada çok faydalı olduğunu belirterek, 
“Fuarda potansiyel müşteriler ile üreticiler bir 
araya geliyor. Bu fuar ile kompozit sektöründe 
ülkemiz için yurt dışına yönelik iş hacimleri 
ortaya çıkacaktır" dedi. 

Kompozit sanayisinin birçok sektöre 
destekleyici ürünler sağladığını söyleyen Barış 
Pakiş ise, "Kompozit sanayisinde hayatın 
her alanında kullanılan ürünler üretiliyor. 

Ülkemizde 1,5 milyar euro civarı büyüklüğe 
sahip olan Kompozit sektöründe, 2023 
yılına kadar yüzde 6'lık büyüme bekliyoruz. 
Kompozit sektöründeki firmalarımız, yıllık 
yaklaşık 250 milyon dolar ihracat yapıyor" 
dedi.

Üç gün boyunca devam eden ve yaklaşık 
olarak 100 firmanın katılımcı olarak yer aldığı 
fuarda, Türk kompozit sektörünün en ileri, en 
güncel ve en yaratıcı örnekleri ziyaretçilerin 
incelemesine sunuldu.  Ayrıca katılımcılara 15’i 
teknik ve 13’ü ticari olmak üzere toplam 28 
sunum yapıldı. 

Zirvede, gençlere yönelik de kariyer 
etkinliği düzenlendi. Gelişmiş ve kalifiye insan 
kaynağının olmadığı kompozit sektörüne, 
nitelikli gençlerin çekilmesi gerektiği belirtildi. 
Çünkü katma değeri yüksek ürünlerin imaline 
imkan veren kompozit malzeme Türkiye’nin 
cari açığını düşürmek için önemli bir 
potansiyel barındırıyor. Zirvede bu nedenle; 
ürün geliştirmeye, tasarıma ve mühendisliğe 
biraz daha ağırlık vermesi gerektiği vurgulandı.

TÜRK KOMPOZİT SEKTÖRÜ HIZLI BÜYÜYOR 
Kompozit Sanayicileri 
Derneği tarafından 
düzenlenen Türk 
Kompozit 2019 Zirvesi, 
bölgedeki kompozit 
sanayicilerini İstanbul’da 
bir araya getirdi. 1,5 milyar 
Euro’luk pazar değerine 
sahip olan sektörün, 
gelecek dört yılda yüzde 
6 büyümesinin beklendiği 
vurgulandı. 

1,5
Milyar Euro

Türkiye’nin kompozit 
pazar değeri



55

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme 
ve Eğitim Vakfı  (PAGEV), ‘’Uluslararası Plastik 
Ambalaj Kongresi’’nin altıncısını 22 Ekim 2019 
tarihinde İstanbul’da gerçekleştirdi. Türkiye ve 
yurt dışından sektör temsilcilerinin, uzmanların 
ve akademisyenlerin bir araya geldiği kongrenin 
ana teması "Plastik ambalajda güncel tehditler 
ve fırsatlar" oldu. 

"TÜRKIYE’DE YILLIK 3,6 MILYON TON PLASTIK 
AMBALAJ ÜRETILIYOR"
PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, kongrenin 
açılışında yaptığı konuşmada, ambalaj 
sektörünün Türkiye'de plastik üretiminden 
yüzde 40 pay aldığını belirterek "Türkiye'de 
yıllık 3,6 milyon ton plastik ambalaj üretiliyor. 
Bu 3,6 milyon ton da 12 milyar dolarlık üretim 
hacmine denk geliyor. Plastik üretiminde 
Türkiye dünyanın en büyük 6'ncı üretici ülkesi 
konumunda. Avrupa'da ise Almanya'dan sonra 
ikinci sırada yer alıyor. Dolayısıyla ülkemizin 
ekonomisine de pozitif olarak ciddi anlamda 
katkı veren bir sektör. Plastik ambalaj aynı 
zamanda önemli bir ihracat kalemi, sektörün 
ihracatından ambalajın aldığı pay ise yüzde 70" 
diye konuştu.

"2025 YILINDA GERI DÖNÜŞTÜRÜLEN 
PLASTIKLER 10 MILYONU BULACAK"
Avrupa Birliği Üreticileri Derneği (EuPC) 
Genel Müdürü Alexander Dangis ise, AB'nin 
geri dönüşüm ve plastikle ilgili döngüsellik 

konusunda dünyada öncü bir zihniyeti temsil 
ettiğini söyleyerek, "Bu çerçevede 2025 yılına 
kadar plastik mamüllerde bitmiş ürünler için 
10 milyon ton geri dönüştürülmüş plastik 
kullanma garantisi verdik. Bununla ilgili plastik 
üreticileri olarak çalışıyoruz. 10 milyon ton 
çok ciddi bir rakam. Dolayısıyla elle tutulur 
bir hedef üzerine hep birlikte çalışıyoruz. 
Şu anda Avrupa'da mekanik geri dönüşüm 
dediğimiz dönüşümle 5 milyon ton plastik 
toplanıyor, amacımız bu toplanan rakamı 2025 
yılına kadar daha yukarı çıkarmak. Ayrıca bu 
toplanan plastikleri geri dönüştürerek ürünlerin 
içerisinde kullanacağız. Yani 2025 yılı itibariyle 
yüzde 100 geri dönüştürülmüş ürünlerin miktarı 
10 milyon tonu bulacak" diye konuştu.

AKILLI KAPAKLAR
Dijital ambalaj trendinin dünyadaki en 
iyi uygulamalarından biri olan IoT Akıllı 
Ambalajın yaratıcısı Water.IO Başkan Yardımcısı 
Yoav Hoshen de akıllı ambalajların mobil 
uygulamalar ve internet sayesinde kullanıcıların 
hayatını kolaylaştıracağını aktardı. Hoshen, 
"Akıllı kapaklar, günlük hayatta kullandığımız 
ilaçlar, su şişeleri gibi ambalajların bizimle 
bağlantıya geçmesini sağlıyor. Örneğin, 'ilacın 
süresi bitti' veya 'ilaç bitmek üzere yeni ilaç 
siparişi ver' gibi bilgileri bizimle paylaşıyor. 
Devrim niteliğinde olan şey ise internet 
sayesinde akıllı telefonumuzla da bağlantılı 
olmasıdır" dedi. 

6. PAGEV ULUSLARARASI AMBALAJ 
KONGRESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Plastik ambalajda 
güncel tehditler ve 
fırsatlar temasıyla bu 
yıl altıncısı düzenlenen  
‘Uluslararası Plastik 
Ambalaj Kongresi’nin 
gündeminde  geri 
dönüşüm vardı. 
2025 yılı itibariyle 
AB’de yüzde 100 geri 
dönüştürülmüş plastik 
ürün miktarının 10 
milyon tona ulaşacağı 
vurgulandı.
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Japonya’da düzenlenen G20 Çalışma Bakanları 
Toplantısı’nda uluslararası iş dünyası adına 
konuşan Santa Farma Yönetim Kurulu Başkanı 
ve IOE Başkanı Erol Kiresepi, Birleşmiş 
Milletler 8. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 
konusunda küresel hızın şu ana dek oldukça 
yavaş ilerlediğini belirterek, 2030 gündemini 
yakalamak için geride kalındığını vurguladı ve 
iş dünyasının oynadığı kilit role dikkat çekti. 

“Canlı bir özel sektör olmadan ne işten, 
ne insana yakışır işlerden, ne de ekonomik 
büyümeden bahsedebiliriz” diyen Kiresepi, 
konuşmasını şöyle sürdürdü: “Verimlilik 
odaklı sürdürülebilir ekonomik büyüme 
ve insana yakışır işlerle birlikte iş dünyası 
için uygun ortamın sağlanması, sosyal 
adaleti destekleyen temel ilkelerdir. 
G20’nin Girişimcilik Eylem Planı ve farklı 
iş sözleşmesi modellerinin geliştirilmesi 
ve yaygınlaştırılması için gösterilen G20 
kararlılığının olması gerektiği gibi yerine 
getirilmesi de gerekir. Daha fazla insan için 
istihdam yaratmak, kadınların ekonomik 

anlamda güçlenmesi konusunda daha 
fazla sorumluluk almak, gençlerin iş gücü 
piyasasına katılımını artırmak, kayıt dışı 
ekonomiyle savaşmak, eğitim sistemlerini 
yarının iş gücü piyasası ihtiyaçlarıyla uyumlu 
hale getirmek, yaşam boyu öğrenmenin 
etkinliğini artırmak, gibi konularda şirketleri 
teşvik etmeye yönelik düzenlemeler ve 
politikalar geliştirmenin zamanı geldi.”

Uluslararası İşverenler Örgütü IOE, 50 
milyondan fazla şirketi temsil eden 146 
ülkedeki iş ve işveren örgüt üyesiyle dünyadaki 
en büyük özel sektör ağı olma unvanına sahip.

“İNSANA YAKIŞIR İŞLER İÇİN 
REFORMLARIN ZAMANI GELDİ”

IOE BAŞKANI EROL KIRESEPI, 
G20 ÇALIŞMA BAKANLARINA SESLENDI

G20 Çalışma 
Bakanları 
Toplantısı’nda 
konuşan IOE 
Başkanı Erol 
Kiresepi, “2030 
Gündemi” planının 
uygulanabilmesi 
için G20 
ülkelerinin çalışma 
bakanlarına daha 
cesur reformlar ve 
daha kararlı eylem 
planı çağrısında 
bulundu.

Petrol-İş Sendikası’nın 28. Olağan Merkez 
Kurulu’nun ikinci gününde yapılan 
Yönetim Kurulu seçimlerinde Gebze 
Şube Başkanı Süleyman Akyüz genel 
başkanlığa seçildi.

Petrol-İş Sendikası’nın 28.Olağan 
Merkez Genel Kurulu, 31-Ağustos-1 
Eylül tarihleri arasında Petrol-İş Genel 
Merkezi’nde gerçekleştirildi. Petrol-İş 
Merkez Genel Kurulunda 1 Eylül 2019 
tarihinde yapılan oylama sonucunda 

Genel Başkanlığa Süleyman Akyüz, 
Genel Sekreterliğe Salih Akduman, Genel 
Mali Sekreterliğe Erhan Yakışan, Genel 
Örgütlenme ve Eğitim Sekreterliğine 
Niyazi Recepkethüda ve Genel Yönetim 
Sekreterliğine ise yeniden Ünal Akbulut 
seçildi. Merkez Denetim Kurulu da 
Ziya Selvi, Abdulkadir Eligür ve Adem 
Çokdan’dan, Merkez Disiplin Kurulu ise 
Vahap Orhan, Asım Çavuşoğlu ve Erdem 
Üstünce’den oluştu.

PETROL-İŞ’İN YENİ MERKEZ YÖNETİMİ BELİRLENDİ
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EBKİM OSB ile Kompozit 
Sanayicileri Derneği 
arasında bir iş birliği 
protokolü imzalandı. 
GEBKİM Kimya İhtisas 

OSB’de düzenlenen GEBKİM Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi’nde Kompozit 
Pilot Tesisi kurulmasına dair iş birliği 
protokolü, Kocaeli Vali Yardımcısı 
Suat Yıldız, Kocaeli İl Milli Eğitim 
Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Kompozit 
Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı Barış Pakiş ve GEBKİM Eğitim, 
Araştırma ve Sağlık Vakfı Yönetim 
Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı 
tarafından imzalandı. İmza törenine; 
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim 
Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, Gebze 
Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, 
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir 
ve İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil 
Pelister de katıldı.

Protokol öncesi katılımcı firmalara 
yönelik bir bilgilendirme toplantısı da 
düzenlendi. Toplantıda konuşan İTO 
Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, 
“2020’ye doğru dünyada ve Türkiye’de 
ekonomik görünüm” başlıklı bir 
konuşma gerçekleştirdi. Üçüncü 
çeyrekteki öncü göstergelerin Türkiye 
ekonomisinde ılımlı bir toparlanmayı 
işaret ettiğini söyleyen Avdagiç, yılın 

son çeyreğinde büyümenin artıya 
geçmesini beklediklerini belirtti.

Kompozit Sanayicileri Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı Barış Pakiş ise 
yaptığı konuşmada, Türkiye ve dünyada 
kompozit sanayisinin ulaştığı seviyeyle 
ilgili bilgi vererek, “ 2017 yılı sonu 
itibariyle 1,5 Milyar Euro ciroya ulaşan 
ve 8 bin 500 kişiye istihdam sağlayan 
kompozit sanayi büyüme potansiyeli ile 
dikkat çekiyor. Türkiye, kompozitte tüm 
malzemelerin üretildiği dünyanın sayılı 
ülkelerinden biri ve Avrupa’nın 6’ncı 
büyük üreticisi konumunda” dedi. 

GEBKİM Eğitim, Araştırma ve 
Sağlık Başkanı Vefa İbrahim Aracı 
da Vakıf olarak kimya sektörünün 
ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanların 
yetiştirilmesini kendilerine misyon 
edindiklerini belirterek, GEBKİM Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi ile mesleki 
eğitimde tüm Türkiye’ye örnek olacak 
bir model yarattıklarını vurguladı. 
Aracı, GEBKİM MTAL’de kurulacak 
Kompozit Pilot Tesisi ile ilgili olarak 
şunları söyledi: “GEBKİM MTAL’de eğitim 
alan öğrencilerimizin teorik bilgilerin 
yanı sıra sanayi ile iç içe olmalarını 
çok önemsiyoruz. Bu kapsamda 
okulumuz bünyesinde pilot üretim 
tesisleri kuracağız. İlk adımı Kompozit 
Sanayicileri Derneği ile iş birliği halinde 
kurulacak Kompozit Pilot Tesisi ile 
atacağız. İmzaladığımız protokol ile pilot 
tesisteki tüm kompozit malzemeler 
dernek tarafından sağlanacak. Ayrıca 
yine dernek tarafından GEBKİM MTAL 
eğitimcilerine kompozit eğitimleri 
verilecek. İmzalanan protokolün 
hayırlı olmasını diliyor ve Kompozit 
Sanayicileri Derneği’ne teşekkür 
ediyorum. Okulumuzda ilerleyen 
zamanlarda kimyanın farklı üretim 
kollarında pilot tesisler kurulmasına 
yönelik iş birliklerimiz de devam 
edecek.”

Kocaeli Vali Yardımcısı Suat 
Yıldız ise GEBKİM MTAL’in gösterdiği 
başarının altını çizerek, sanayi ve 
okul iş birliğinin gerek bölge gerekse 
Türkiye ekonomisine değerli katkıları 
olacağına inandığını söyledi. Yıldız, 
kompozit sanayi ile yapılan işbirliğinin 
diğer sanayilerle devam etmesini ve 
okulda öğrenim gören öğrencilerin farklı 
sanayi kollarında da iyi yetişmelerinin 
sağlanmasını dilediğini sözlerine ekledi. 

GGEBKİM MTAL’DE 
KOMPOZİT 
PİLOT TESİSİ 
KURULACAK

Kompozit Sanayicileri Derneği, 
GEBKİM Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi’nde Kompozit Pilot 
Tesisi kuracak. Öğrenciler bu tesiste, 
otomotivden savunma sanayisine 
kilit sektörlerde kullanım alanı 
bulan ve her geçen gün kendini 
yenileyen kompozit malzemeleri 
yakından tanıma ve üretim yapma 
fırsatı yakalayacak. 
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ÜYELERDEN

Polisan Holding Yönetim Kurulu, 31 
Temmuz tarihinde yaptığı toplantıda 
Murat Yıldıran’ın CEO ve Yönetim 
Kurulu üyesi olarak atanmasını 
kararlaştırdı. Yıldıran, 1 Ekim 
2019 tarihi itibarıyla bayrağı Erol 
Mizrahi’den devraldı.  

Polisan Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Emin Bitlis yaptığı 
açıklamada, Polisan Holding ve grup 
şirketlerinde operasyonların daha 
verimli yürütülmesi, organizasyonun 
güçlendirilmesi, yer alınan 
sektörlerde liderliğin pekiştirilmesi 

İçişleri Bakanlığı himayelerinde, Milli 
Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii 
Başkanlığı, Türk İş Birliği ve Koordinasyon 
Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Ankara Valiliği’nin 
destekleriyle MÜSİAD Ankara tarafından 
gerçekleştirilen 2. Uluslararası Askeri Radar ve 
Sınır Güvenliği Zirvesi (MRBS) milli savunma 
alanında önemli işbirliklerine imza atıldı. 
Türkiye savunma sanayisinde çok sayıda 
ulusal firmanın yer aldığı stratejik işbirliği 
anlaşmasında, ileri teknoloji ürünleri ile 

ve “Geleceğin Polisanı”nın birlikte 
oluşturulması hedefleriyle Yönetim 
Kurulu’nun, üst yönetimde değişim 
kararı aldığını kaydetti. Mehmet 
Emin Bitlis, Polisan Holding 
Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO olarak 
görev yaptığı dönemdeki birçok 
önemli projenin hayata geçmesini 
sağlayan Erol Mizrahi’ye teşekkür 
etti. Bitlis, Erol Mizrahi’nin, Holding 
bünyesindeki görevine Polisan 
Kansai Boya Genel Müdürü olarak 
devam edeceğini belirterek, yeni 
görevinde başarılar diledi.

sektörde yer alan DYO da hazır bulundu. 
Ankara’da düzenlenen törene katılan 
DYO Boya Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı Selim Yaşar, Milli Savunma Bakanı 
Hulusi Akar ile bir araya gelerek, Stratejik 
İşbirliği Anlaşması’nı kendisinden teslim 
aldı.  DYO’nun imza attığı iyi niyet anlaşması 
uyarınca gerçekleştirilen stratejik işbirliğinde 
yerli üretimin artırılması, yerelde üretim 
yapan firmaların savunma sanayii ile olan 
işbirliklerini güçlendirmesi hedefleniyor. 

POLİSAN’DA MURAT YILDIRAN DÖNEMİ BAŞLADI

TOYO Matbaa Mürekkepleri, 50. Kuruluş 
Yıldönümünü İzmir Torbalı’daki La Mahzen 
Restaurant’ta düzenlenen gecede çalışanları 
ile birlikte kutladı. Toyo Ink Group CEO’su 
Katsumi Kitagawa ve Toyo Ink SCHD Holding 
Direktörü Hiroyuki Hamada, TOYO Matbaa 
Mürekkepleri’nin 50. Kuruluş Yıldönümü 
kutlamasına katılarak Türkiye’deki çalışanlarını 
bu özel günde yalnız bırakmadı. Toyo Ink 
Group CEO’su Katsumi Kitagawa, yaptığı 
konuşmada “TOYO Matbaa Mürekkepleri 
fabrikamızın büyüme stratejisini koruyoruz. 
Toyo Ink Group’un Türkiye ve bölge ülkelerde 
büyük bir sıçrama yapması için elimizden 
gelenin en iyisini yapacağız” dedi.

DYO, MİLLİ SAVUNMADA STRATEJİK İŞ BİRLİĞİNE İMZA ATTI

TOYO MATBAA MÜREKKEPLERİ ‘ALTIN YILI’NI KUTLADI
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Petkim, 2019 yılının ilk yarısına ait finansal 
sonuçlarını açıkladı. Üretimde tüm 
zamanların en iyi ilk altı ayını geçirerek 
üretim rekoru kıran Petkim’in aynı dönemde 
net satışları 5,9 milyar TL oldu. Petkim’in 
faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı da 
(FAVÖK) 2018’in ilk 6 ayına göre yüzde 26 
artışla, 890 milyon TL olarak gerçekleşti. 
Üretim seviyelerini rekor düzeye taşıyacak 
bir strateji izlediklerini söyleyen Petkim 
Genel Müdürü Anar Mammadov, “2019 yılı 
Petkim’de dijital dönüşümün meyvelerini 
aldığımız bir yıl oluyor. Dijitalleşme ekibimiz 
şu ana kadar 40’ın üzerinde proje yürüttü. 
Bu projeleri makine öğrenmesi, yapay zaka, 
görüntü tanıma, robotik süreç otomasyonu 
gibi teknolojileri kullanarak gerçekleştirdik” 
dedi. Ekim 2018’de açılan ve test çalışmaları 
tamamlanan STAR Rafineri ile ilgili de bilgi 
veren Mammadov, ilk altı ayda 260 bin ton 
ham madde aldıklarını açıkladı.

Polin Waterparks, 16-19 Eylül tarihleri arasında 
Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen 
International Association of Amusement Parks 
and Attractions (IAAPA) fuarına katıldı. Bu yıl 101. 
yılını kutlayan dünyanın en büyük eğlence sektör 
organizasyonu olan IAAPA Expo Europe’yu 100’den 
fazla ülkeden 15 binin üzerinde ziyaretçi takip 
ediyor. 

Fuar kapsamında 17 Eylül 2019 tarihinde 
düzenlenen konferans bölümünde Polin Waterparks 
Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Şöhret Pakiş 
bir konuşma yaptı. Eğlence sektörü ve rekreasyonun 
mutluluğa katkısı içerikli bir sunum gerçekleştiren 
Pakiş, konuşmasında, "İnsan nedir? İnsan nasıl mutlu 
olur? Eğlence sektörü insan ve şehir mutluluğuna 
nasıl katkıda bulunur?" konularını çarpıcı bir dille 
katılımcılara aktardı. Şöhret Pakiş’in sunumu 
katılımcılardan büyük ilgi gördü.

PETKİM TÜM ZAMANLARIN EN İYİ ALTI AYINI GEÇİRDİ

POLİN 
WATERPARKS 
IAAPA EXPO’YA 
KATILDI
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2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nın onaylanmasına ilişkin 
Cumhurbaşkanı Kararı, 4 Kasım 2019 tarih ve 30938 (Mükerrer) sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile 
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan 
Yıllık Program kapsamında, 11. Kalkınma Planı çerçevesine 2020 yılında 
gerçekleştirilmesi planlanan politika ve tedbirler ile yılsonu hedeflerine 
yer verilmiştir. 

Program kapsamında özellikle yılsonu ve 
2020 büyüme hedefleri çerçevesinde;
l 2019 yılı sonu itibariyle sanayi sektörünün katma değerinin % 
-0,1 küçüleceği, hizmetler sektörünün katma değerinin % 0,9, tarım 
sektörünün katma değerinin %2,2 artması ve kümülatif olarak da Gayri 
Safi Yurtiçi Hasılanın (GSYH) % 0,5 oranında büyüyeceği,
l 2020 yılında ise sanayi sektörünün katma değerinin %6, hizmetler 
sektörünün katma değerinin % 5, tarım sektörünün katma değerinin %4 
artması ve kümülatif olarak da Gayri Safi Yurtiçi Hasılanın (GSYH) % 5 
oranında büyüyeceği, tahmin edilmektedir. 

İstihdam alanındaki tahminler değerlendirildiğinde, 
l 2019 yılı sonu itibariyle işgücüne katılma oranının % 52,8’e, işsizlik 
oranının %12,9’a inmesi, 
l 2020 yılında ise, işgücüne katılma oranının % 53,4’e, işsizlik oranının 
%11,8’e inmesi,
tahmin edilmektedir.
Enflasyon açısından ise, TÜFE artış hızının 2019 yılı sonunda %12’ye, 2020 
sonunda da % 8,5’e indirilmesi hedeflenmektedir. 
Kimya sektörü ilgili olarak Program kapsamında özel politika ve tedbirlere 
yer verildiği görülmektedir. Öncelikli sektörler arasında ilk sırada yer 
bulan sektörümüzle ilgili olarak özellikle Çukurova bölgesinde büyük 
ölçekli petrokimya tesisi ve Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesinde 
başlayacak büyük ölçekli yatırımlar için alınacak tedbirlere yer verilmiş, 
ayrıca kimyasal güvenlik raporunun kısa sürede ve daha az maliyetle 
hazırlanması için eğitimler düzenleneceği belirtilmiştir. 
2020 Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda öne çıkan hususlar, 11. 
Kalkınma Planı’ndaki politika ve tedbirler baz alınarak Sendikamızın 
çalışma konuları çerçevesinde özetlenmiştir. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan 
Yıllık Program kapsamında, 11. Kalkınma Planı çerçevesine 2020 yılında gerçekleştirilmesi planlanan 
politika ve tedbirler ile yılsonu hedeflerine yer verildi. Kimya sektörüyle ilgili olarak özel politika ve 

tedbirlere yer verilen Programda öne çıkan hususlar, 11. Kalkınma Planı’ndaki 
politika ve tedbirleri baz alınarak KİPLAS’ın çalışma konuları çerçevesinde kaleme alındı. 

2020 YILI CUMHURBAŞKANLIĞI 
YILLIK PROGRAMI YAYIMLANDI
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I. ÇALIŞMA HAYATI

ÇALIŞMA HAYATINA İLİŞKİN PLANLANAN FAALİYETLER

11. Kalkınma Planı (p. 223): Uzun vadeli tasarruf yapma eğiliminin 
güçlendirilmesi ve bireylerin emeklilik gelirlerinin artırılması saiki 
doğrultusunda kamu emeklilik sistemi dışındaki sistemlere katılım teşvik 
edilecek; bireysel emeklilik sistemi (BES) katılımcı sayısı, sistemde kalış 
süresi ve fon tutarını artıracak şekilde geliştirilecektir. 

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ile:
l Genç kesimde uzun dönemli tasarrufları cazip hale getirecek şekilde 
BES’teki mevcut devlet destekleri yaşa göre farklılaştırılarak;
 n Katılımcının sistemde kalış süresi ve yaşı dikkate alınarak durum 
analizi ve projeksiyon çalışması yapılacak,
 n Gençlere diğer katılımcılardan farklı olarak verilecek devlet katkısı 
teşviki için ilave kaynak ihtiyacın belirlenecektir.
l BES katılımcılarının kısa vadeli nakit ihtiyaçları nedeniyle sistemden 
çıkışlarının önlenmesi amacıyla sağlık, evlilik, eğitim, mülk sahibi olma 
gibi ihtiyaçlar nedeniyle bireylere sistemden çıkmadan birikimlerinin bir 
kısmını çekme olanağı tanınarak;
 n Anket çalışması ile çıkış nedenleri araştırılacaktır.
 n Kısmi çekiş veya ilgili nakit ihtiyacını sistemden çıkışa gerek 
duymadan sağlayabilecek yöntemlere ve kriterlerine karar verilecektir.
l Bireysel emeklilikteki otomatik katılım sistemi, sistemde kalış süresi ve 
fon tutarını artıracak şekilde yeniden düzenlenerek tamamlayıcı emeklilik 
sistemine dönüştürülerek;
 n Sosyal tarafların mutabakatıyla tamamlayıcı emeklilik sistemi (TES) 
hayata geçirilecektir.
l Sektör, iş kolu veya meslek esaslı tamamlayıcı emeklilik kurumlarının 
iyi uygulama örnekleri doğrultusunda geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması 
sağlanarak;
 n Önümüzdeki süreçte gerekli mevzuat düzenlemelerine yol 
göstermek üzere meslek esaslı tamamlayıcı emekliliğin geliştirilmesine 
yönelik uygulama alternatifleri ortaya konacaktır.

11. Kalkınma Planı (p. 224): Öncelikli sektörlerde şirket tasarrufları ve 
verimli kullanımı ilave vergisel teşviklerle artırılacaktır.

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ile:
l Öncelikli sektörlerdeki şirketlerin nakit sermaye artırımları ilave vergisel 
düzenlemelerle teşvik edilerek;
 n Öncelikli sektörlerdeki şirketlerin nakit sermaye artırımlarında 
yararlandıkları teşviklerin kapsamı ve teşvik kriterleri gözden geçirilerek 
ilave teşvik amacıyla vergi mevzuatında gereken değişiklikler yapılacaktır.

11. Kalkınma Planı (p. 565): Dijital dönüşüm ve teknoloji gelişmelerin 
işgücü piyasasına yansımaları çerçevesinde ortaya çıkacak yeni beceri 
ihtiyaçları belirlenecek ve bu gelişmelerin mesleklerde yol açtığı dönüşüm 
düzenli olarak izlenecektir. 

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ile:
l Dijitalleşmenin iş ve meslekler üzerindeki etkilerini ölçmeye yönelik 
saha araştırmaları yapılarak;
 n TÜİK’ten araştırmada kullanılacak örnek işyeri listesi alınacaktır.
 n Araştırmada kullanılacak soru formu hazırlanacaktır.
 n Verilere dayalı analizler yapılacaktır.
 n İl ve Türkiye geneli raporları yazılacaktır.

11. Kalkınma Planı (p. 567): İşgücü piyasasının ihtiyaçlarına yönelik 
esnek çalışma biçimleri etkinleştirilecek ve konuya ilişkin denetimler 
artırılacaktır.

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ile:
l Esnek çalışma biçimleri konusunda tüm sosyal taraflara yönelik 
farkındalık faaliyetleri artırılarak;
 n Esnek çalışma biçimlerinin tercih edilmeme nedenleri, 
uygulanmasında yaşanan sorunların tespiti ve uygulamaların işçi ve 
işverenler açısından kolaylaştırılmasına dair çalışmalar yürütülecektir.
 n Yapılan bütün çalışmalarda ve yeni düzenlemelerde işçi 
ve işverenlerin farkındalıklarının artırılmasına yönelik faaliyetler 
gerçekleştirilecektir.

11. Kalkınma Planı (p. 572): Engellilerin işgücüne katılımı ve istihdamı 
artırılacaktır.

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ile:
l Engellilerin işgücüne katılımını ve istihdam edilebilirliğini 
artırmak için genel ve mesleki eğitim, mesleki rehabilitasyon, kendi 
işini kurma hibe desteği ve iş ve meslek danışmanlığı hizmetleri 
geliştirilerek;
 n Engellilerin işgücüne katılımını ve istihdam edilebilirliğini 
artırmak amacıyla aktif işgücü piyasası programları uygulanacak, bu 
kapsamda yeni mesleki eğitim ve yöntemleri geliştirilecektir.
 n Engellilere yönelik kendi işini kurma hibe desteği verilmeye 
devam edilecektir
 n Destekli istihdam modeli (Engelli İş Koçluğu) uygulaması 
yaygınlaştırılacaktır.
 n Engellilere yönelik gerçekleştirilen mesleki rehabilitasyon 
kursları etkinleştirilecektir.

11. Kalkınma Planı (p. 573): Aktif işgücü programları yaygınlaştırılacak 
ve programların etkinliği artırılacaktır.

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ile:
l Gençlerin, kadınların ve sosyal yardım alanların işgücü piyasasına 
katılımını sağlamaya yönelik hedef grup, sektör, bölge odaklı aktif 
işgücü programlarının uygulanması ve kursiyerler ile katılımcıların 
programlar sonrasında istihdam edilmelerini kolaylaştırmaya yönelik 
beceriler kazanmaları sağlanarak;
 n İş Kulüplerinin sayısı artırılarak kişiler uygun aktif işgücü 
programlarına yönlendirilecektir.
 n Yapılacak işgücü piyasası analizleri ile sektörün ve bölgenin 
ihtiyaçları doğrultusunda kurs/program düzenlenecektir.
 n Dijital dönüşümün ortaya çıkardığı yeni meslek alanlarında, 
öncelikli sektörlerin ihtiyaç duyduğu becerilere sahip işgücünün 
yetiştirilmesine yönelik kurs ve programlar düzenlenecektir.
 n Kadınların işgücüne katılımını artırmak ve sanayi ve imalat 
sektörlerinde işverenlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünü 
karşılamak maksadıyla mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim 
programlarına katılan kadınlara sağlanan çocuk bakım desteği 
uygulamasına devam edilecektir.   

11. Kalkınma Planı (p. 576): İş sağlığı ve güvenliği alanında yürütülen 
hizmetlerin nitelik ve verimliliğinin artırılmasına yönelik uygulamalar 
hayata geçirilecektir.
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2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ile:
l İş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına 
yönelik ilgili kamu kurumları, üniversiteler, sendikalar ve STK’lar ile 
eğitim, seminer ve bilgilendirici faaliyetler düzenlenerek;
 n İlgili kurumların katılacağı çalıştaylarda iş sağlığı ve güvenliği 
alanındaki ihtiyaç duyulan veri setleri tanımlanacak, buna yönelik sağlıklı 
veri setleri hazırlanacaktır.
 n İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin verilerin entegre edildiği bir veri 
tabanı oluşturulması çalışmasına başlanacaktır.
 n Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi düzenlenecektir.
 n MEB’e bağlı okullarda iş sağlığı ve güvenliği farkındalığını artıracak 
etkinlikler yapılacaktır.
 n İş sağlığı ve güvenliği alanında elektronik ortamda süreli yayın 
çıkarılacaktır.
 n Günümüz İSG ihtiyaçlarına uygun veri setleri hazırlanacaktır.
 n Kamu kurum ve kuruluşlarında İSG hizmetlerinin etkin ve verimli 
sağlanması için yönlendirme çalışmaları yapılacaktır.

l Piyasanın ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitim programlarının temeli olan 
meslek standartları ve yeterliliklerin oluşturulması; işgücünün bilgi, beceri 
ve yetkinliklerinin belgelendirilerek, iş kazalarının azaltılması ve işgücüne 
ehliyet kazandırılması sağlanarak;
 n İlgili taraflarla ulusal mesleki standardı ve ulusal yeterlilik hazırlama 
ve mevcutları güncelleme çalışmaları sürdürülecektir.
 n ISO 17024 akreditasyonuna sahip personel belgelendirme 
kuruluşları yetkilendirilecek, bu kuruluşların yapacağı ölçme ve 
değerlendirmeler neticesinde başarılı olan bireylere mesleki yeterlilik 
belgesi düzenlenecektir.
l İş sağlığı ve güvenliği alanında yetkilendirilen kurumların etkin 
denetimler ve düzenlemeler ile nitelik ve hizmet kalitesi artırılacak, iş 
sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin eğitimlerine yönelik ölçme ve 
değerlendirme kriterleri geliştirilerek;
 n İSG hizmeti sunan yetkilendirilmiş kurumların hizmet kalitesini 
artırmak için yeni denetim modeli geliştirilecektir.
 n Uygulamada birliğin sağlanabilmesi için denetime yetkili personele 
eğitimler verilecektir.
 n İlgili mevzuatların alt düzenlemelerinde değişiklik yapılacaktır.
 n Rehberlik ve denetim faaliyetleri icra edilecektir.

11. Kalkınma Planı (p. 577): Bilinçlendirme faaliyetleri ve denetimler 
yaygınlaştırılarak kayıt dışı istihdamla etkin mücadele edilecektir.  

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ile:
l Kayıtlı istihdamın teşvikine yönelik olarak veri analizine dayalı risk 
odaklı denetim faaliyetleri yaygınlaştırılarak;
 n Kalifiye mesleklere ilişkin prime esas kazançlar analiz edilerek eksik 
bildirim riski olduğu belirlenen işyerlerine yönelik denetimler yapılacaktır.

II. SOSYAL GÜVENLIK 

SOSYAL GÜVENLİĞE İLİŞKİN PLANLANAN FAALİYETLER

11. Kalkınma Planı (p. 267):  Sosyal sigorta prim tabanı genişletilecek, 
sisteme giriş kolaylaştırılacak ve denetimler yoluyla sistem 
etkinleştirilecektir.

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ile:
l İstihdam teşviklerinde ilişkin etki değerlendirmesi yapılarak teşvikler 
sade ve etkin bir yapıya kavuşturularak;
 n Sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinin etki analizi yapılarak ortaya 
çıkan sonuçlar doğrultusunda istihdam üzerindeki etkisinin değerlendirilerek 
az sayıda, birbirini tamamlayan ve istihdam artışları üzerinde etkili bir yapı 
etrafında revize edilmesine yönelik düzenlemeler getirilecektir.
l Sosyal güvenlik sisteminde denetim uygulamaları geliştirilecek, risk 
odaklı denetim uygulamaları yaygınlaştırılarak;
 n Kurumda görev yapan sosyal güvenlik denetmeni sayısı artırılacaktır.
 n Sosyal güvenlik denetmenleri tarafından yapılan işlemler arasında 
kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında yapılan denetimlerin payı 
artırılacaktır.
 n GİB’den alınan veriler de dikkate alınarak yapılacak analizle sonucu 
riskli olduğu belirlenen sektörler ve işyerleri denetlenecektir.
l Denetim konusunda kurumlar arasında işbirliği kuvvetlendirilerek;
 n Kayıt dışılığın yoğun olduğu alanlarda GİB ile birlikte ortak 
denetimler gerçekleştirilecektir.
 n GİB’den işletmelere ait matrah bilgileri alınarak SGK’nın kayıtları ile 
karşılaştırılıp, riskli olduğu belirlenen işyerleri denetlenecektir.
     

III. SANAYI POLITIKALARI

SANAYİ POLİTİKALARINA İLİŞKİN PLANLANAN FAALİYETLER

11. Kalkınma Planı (p. 315):  Özel yatırımlara ilişkin çerçeve bir hukuki 
düzenleme yapılacaktır.

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ile:
l Yatırımlara ilişkin izin, lisans ruhsat gibi işlemleri sonuçlandırma süreleri 
ilgili idare tarafından önceden belirlenecek ve ilan edilerek ve öngörülen 
süreden sapma olması halinde belirlenen yeni süre gerekçesiyle birlikte 
gecikmeksizin yatırımcıya bildirilerek;
 n Tüm imalat sanayii sektörleri için ortak olan süreçlerin yanı sıra 
gıda, ilaç, kimya otomotiv, savunma sanayii, metal işleme, çimento, kağıt 
alt sektörlerinde yatırım yol haritaları çıkarılarak bürokratik süreçlere 
ilişkin şeffaflık ve öngörülebilirlik güçlendirilecektir.

11. Kalkınma Planı (p. 322): Sanayi ve teknoloji bölgelerinde (OSB, KSS, 
Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Serbest Bölgeler) 
sunulan hizmetler geliştirilecek, bu bölgelerin sanayinin rekabetçiliğine ve 
verimliliğine daha etkin katkı vermesi sağlanacaktır. 

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ile:
l Sanayi ve teknoloji bölgelerinin kuruluşunda Planın öncelikli sektör 
ve gelişme alanları dikkate alınarak, mevcut ve gelecekte olabilecek 
ihtiyaçlara yönelik sayıları, kapasiteleri, kreş ve ulaşım imkanları, 
birbirleriyle işbirliği ve entegrasyonu artırılarak;

İş sağlığı ve güvenliği alanında 
yetkilendirilen kurumların etkin 
denetimler ve düzenlemeler ile 
nitelik ve hizmet kalitesi artırılacak.
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 n Öncelikli sektör ve gelişme alanları dikkate alınarak oluşturulan 
planlı sanayi bölgeleri kredi mekanizmasıyla desteklenecektir.
 n Beş OSB ve üç SS projesi kredi mekanizmasıyla desteklenerek 
yatırımların hizmetine sunulacaktır.
l KOBİ’lerin verimlilik dönüşümünün sağlanması için OSB’lerde Verimlilik 
Destek Programı uygulanarak;
 n Gebze OSB’de yeni belirlenecek firma grubuna Verimlilik Destekleme 
Programı tasarımına uygun olarak verimlilik destekleme çalışmaları yapılacaktır.
 n Gebze’de yeni seçilen bir OSB’de firmalara Verimlilik Destekleme 
yapılacaktır.
 
     
IV. KIMYA SEKTÖRÜ 

KİMYA SEKTÖRÜNE İLİŞKİN PLANLANAN FAALİYETLER

11. Kalkınma Planı (p. 360): Kimya sektöründe; ara girdi ithalatı azaltılarak, 
yüksek katma değerli, insan ve çevre sağlığına duyarlı ürünlerin üretim ve 
ihracatı artırılacaktır.

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ile:
l Çukurova bölgesinde büyük ölçekli petrokimya tesisi ve Ceyhan 
Enerji İhtisas Endüstri Bölgesinde başlayacak büyük ölçekli yatırımlar 
tamamlanarak temel petrokimyasallar ara dahil olmak üzere entegre 
üretim yapısı kurularak;
 n Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi yönetici şirketi tarafından 
hazırlanacak olan parselasyon planları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından incelerek onaylanacaktır.

l Biyokütle ve atıklar verimli kullanılarak kimyasal üretimde alternatif 
girdi olarak değerlendirilerek;
 n Belirlenecek sektörlerde atıkların alternatif hammadde olarak 
kullanılmasına ilişkin çalışmalar gerçekleştirilecektir.

11. Kalkınma Planı (p. 361): Kimya sektörünün Ar-Ge ve sürdürülebilirlik 
kabiliyetini artıracak uygulamalar hayata geçirilecektir.

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ile:
l Kimyasal Maddelerin Kaydı, Değerlendirmesi, İzni ve Kısıtlanması 
Hakkında Yönetmelik ve Büyük Endüstriyel Kazların Önlenmesi Hakkında 
Yönetmeliğin gerektirdiği uyum için sektör desteklenerek;
 n Kamu kurumları ve kimya sektörüne yönelik olarak sanayicilerin 
kimyasal güvenlik raporunu daha kısa sürede ve daha az maliyetle 
hazırlamalarını ve daha nitelikli kayıt dosyası sunmalarını sağlamak 
amacıyla 2020 yılı içerisinde 5 farklı ilde eğitim düzenlenecektir.

11. Kalkınma Planı (p. 718): Büyük endüstriyel kazaların önlenmesine 
yönelik risk yönetimi uygulamalar geliştirilecek ve kimyasalların insan 
sağlığı ve çevreye olan etkilerini en aza indirecek şekilde etkin yönetimi 
sağlanacaktır.

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı ile:
l Uluslararası yükümlülükler kapsamında kimyasalların etkin yönetimine 
yönelik mevzuat çalışmaları yapılarak;
 n Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelik güncellenecektir.
 n Bazı zararlı kimyasalların ihracatı ve ithalatının kontrol altına 
alınması ve sınırlandırılmasına ilişkin mevzuat yayımlanacaktır.
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OLASI BİR DEPREM İÇİN 
ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER

SEÇİL UTKU ŞAHİNTÜRK
KİPLAS Teknik İşler ve 
Eğitim Birimi Sorumlusu

Sanayi tesislerinin yüzde 98'inin de deprem kuşağında yer aldığı Türkiye’de meydana gelebilecek 
bir deprem, ekonomiyi büyük ölçüde etkileyecek. Depreme hazırlığın temel bileşeni; işveren ve 
çalışanların deprem öncesinde, sırasında ve sonrasında ne yapması gerektiğini öğrenmesidir.

ürkiye’de meydana 
gelen doğal afetlerin en 
önemlileri sel, heyelan, 
yangın ve depremlerdir. 
Ancak depremler; diğer 

doğal afetlerden farklı olarak aniden 
ve uyarı vermeden gerçekleşmektedir. 
Türkiye’nin yaklaşık yarısı, -kentsel 
yerleşim birimlerinin yüzde 80’inden 
fazlası- birinci ve ikinci derece deprem 
bölgesidir. Liman olması itibariyle 
endüstrinin merkezi olan İstanbul, 
İzmit ve İzmir gibi şehirler ise deprem 
aktivitesi yüksek  yerleşim bölgeleridir. 
Türkiye’de sanayi tesislerinin yüzde 
98'i de deprem kuşağında yer 
almaktadır. Tahsil edilen vergilerin 
yanı sıra nüfus ve sanayi tesislerinin 
yoğunluğunun ekonomik aktiviteyi 
yansıttığı düşünüldüğünde, bu bölgede 
meydana gelebilecek bir depremde 
Türkiye ekonomisi büyük ölçüde 
etkilenecektir. 

Geçtiğimiz 26 Eylül’de İstanbul’da 
yaşanan 5,9 şiddetindeki deprem; 
1999’da yaşanan ve büyük acılara 
sebep olan Gölcük ve Düzce 
depremlerinin ardından unutulan 
deprem gerçeğini tekrar fark etmemize 
ve gerçekleşmesi beklenen büyük 
İstanbul depremi öncesi alınması 
gereken önlemleri hatırlamamıza 
sebep olmuştur. Ancak bu önlemlerin 
sadece konutları kapsamaması; iş 
yerlerinin de mutlaka deprem güvenliği 
açısından değerlendirilmesi gerekir. 

Her işveren, çalışanları için güvenli 
ve sağlıklı bir iş yeri sağlamaktan 
sorumludur. İşverenlerin, çalışanları 
beklenen tehlikelerden koruması 
gerekir. Bunun için en başta; iş yerinde 
meydana gelebilecek yangın, patlama, 
tehlikeli kimyasal maddelerden 

kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi 
acil müdahale, mücadele, ilkyardım 
veya tahliye gerektiren olayların 
tanımlanması, acil durum planlarının 
hazırlanması ve mevcut olanların 
güncellenmesi gerekmektedir. 
Ayrıca önleme, koruma, tahliye, 
yangınla mücadele, ilk yardım 
ve benzeri konularda yapılması 
gereken çalışmalar ile bu konularda 
görevlendirilecek çalışanların 
belirlenmesi, eğitilmesi ve bu 
durumların güvenli olarak yönetilmesi 
gerekmektedir.  

Bununla birlikte, sahip olduğunuz 
veya çalıştığınız işletme, deprem 
riski taşıyan bir bölgede ise binada 
çalışan ya da binayı ziyaret eden 
kişilerin yaralanma ihtimalini 
azaltmak için yapılabilecek birçok şey 
bulunmaktadır. Depreme hazırlığın 
temel bileşeni; işveren ve çalışanların 
deprem öncesinde, sırasında ve 
sonrasında ne yapması gerektiğini 
öğrenmesidir. İşyerindeki hazırlık; iş 
yeri binasını tasarlayan, inşa eden, 
düzenleyen ve bakımını yapanların 
yanı sıra sahiplerinin, yöneticilerin ve 
çalışanların katılımını da gerektirir. 
Depremlerin neden olduğu zarar ve 
kayıplar; -her yerde olduğu gibi  
iş yerlerinde de- deprem öncesi 
yapılması gereken hazırlıklar ve 
deprem sonrası alınması gereken 
önlemlerin bilinmesi ile önlenebilir. 

HAZIRLIKLI OLMAK
İş yerlerindeki birincil tehlikeler 
arasında; yapısal bileşenler, 
sabitlenmemiş eşya veya malzemeler, 
gaz kaçağı veya elektriksel kısa 
devreden kaynaklanan yangınlar, 
güvenli depolanmamış malzemeler, 

T
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depolanan veya işlenen kimyasallardan 
salınan kimyasallara maruz kalınması 
sayılmaktadır. Bir deprem sırasında 
ve sonrasında çalışanlara yönelik 
tehlikelerin birçoğu tahmin edilebilir. 
Bunlar tehlike tanımlaması, planlama ve 
ortadan kaldırılması yoluyla azaltılabilir.

İş yerinde "güvenli yerler” 
seçilmelidir. Buralar; pencere, 
kitaplık veya devrilebilecek yüksek 
mobilyalardan uzakta bir iç duvara 
karşı, büyük metal ya da kâgir bir iş 
yeri donanımının (duvar, tavan ya da 
zemine monte edilmiş) yanı, binaların 
taşıyıcı kolonların yanı ya da güvenilir 
bir tezgâh, ofis masası ya da bir dolabın 
yanı olabilir. Güvenliğe geçme mesafesi 
ne kadar kısa olursa, yaralanma olasılığı 
da o kadar düşüktür. Sakatlanma 
istatistikleri, deprem sırasında en 
fazla 10 metre hareket eden insanların 
yaralanabileceğini göstermektedir. 

İş yeriniz için acil durum planları 
dahilinde deprem senaryoları 
hazırlanmalı ve bu senaryoların 
tatbikatları yılda en az bir kez 
uygulanmalıdır. Tatbikatların daha sık 
uygulanması ise güvenli davranışların 
güçlendirilmesine yardımcı olacaktır. 
Deprem veya başka bir felaket 
meydana geldiğinde, birçok kişi 
ne yapması gerektiği konusunda 
tereddüt etmektedir. Felaket anında 
hızlı ve otomatik olarak yanıt vermek, 
yaralanmalardan korunmada yardımcı 
olacaktır. 

Hazırlanan planlar mutlaka 
tüm çalışanlar ile paylaşılmalıdır. 
Herkesin olası bir deprem sırasında 
ve sonrasında ne yapacağını bilmesi 
gerekir. Kurduğunuz önleme, koruma, 
tahliye, yangınla mücadele ve ilk yardım 
ekiplerine, üstlendikleri görevlere özel 

eğitimler verilmeli ve bu eğitimler 
güncel tutulmalıdır. Eğitimler sadece 
özel ekiplere değil; tüm personelin 
acil durumlardaki davranışlarını 
geliştirmeye yönelik planlanmalı ve 
tekrarlanmalıdır. 

Deprem senaryoları; deprem 
sonucunda oluşacak yapısal zararların 
yanında olası elektrik kaçakları, gaz 
sızıntıları ve bunlar sonucunda çıkacak 
yangınları da mutlaka içermelidir. 
Deprem sonucunda yangının ortaya 
çıkması yaygın bir tehlikedir. Bununla 
birlikte artçı şoklar da deprem 
senaryolarında bulunması gereken 
başka bir durumdur. Ana şokun 
ardından takip eden artçı şoklar, 
zayıflamış binalarda daha fazla hasara 
neden olabilir. Ayrıca hazırlanan 
planlara, depreme bina dışında 
yakalananlar da dahil edilmelidir. 
Deprem sırasında tehlikeli olacak  
komşu binalar, ağaçlar, sokak lambaları 
ve havai hatlar da değerlendirme 
kapsamında olmalıdır. Depremlerde 
bina girişlerinin 10 metre yakınında 
yaralanmaların meydana geldiği 
bilinmektedir. Ağaçlar, sokak lambaları 
ve havai hatlar da ayrıca tuğlalar, 
çatılar ve diğer malzemeler binalardan 
düşerek hasara veya yaralanmaya 
neden olabilir.

Özellikle deprem riski taşıyan 
bir bölgedeyseniz, depremin olası 
tehlikelerini belirlemek için bir iş 
yeri araştırması yapılması gerekir. 
Düşebilecek, çarpabilecek veya kaçış 
yollarını kapatabilecek, zararlı kimyasal 
maddelerin ya da malzemelerin serbest 
kalmasına neden olabilecek, sistemsel 
veya yapısal arıza nedeniyle çalışanların 
sağlığını ve güvenliğini etkileyebilecek 
tehlikeler belirlenmelidir. 

"İş yeri için acil durum 
planları dahilinde deprem 
senaryoları hazırlanmalı 
ve bu senaryoların 
tatbikatları yılda en az 
bir kez uygulanmalıdır. 
Tatbikatların daha 
sık uygulanması ise 
güvenli davranışların 
güçlendirilmesine 
yardımcı olacaktır." 

BUNLARA DİKKAT:
l  Tüm çalışanların deprem 
 gerçekleştiğinde ne yapacağını 
 bildiğinden emin olun.
l  Düzenli olarak deprem ve tahliye 
 planlarını uygulayın.
l  Hazırlanan tatbikat raporu 
 sonucunda belirlenen eksiklikler 
 doğrultusunda plan ve 
 prosedürleri güncelleyin.
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“Sakatlanma istatistikleri, 
deprem sırasında en 
fazla 10 metre hareket 
eden insanların 
yaralanabileceğini 
göstermektedir.”

Yıkılan yapılar, depremlerin ortak 
bir sonucudur. Bir deprem sonrasında, 
çalışanlar çeşitli müdahale ve 
kurtarma operasyonlarına katılabilir. 
Kurtarma ekipleri, mühendis ve acil 
durum görevlileri, arama kurtarma 
faaliyetlerini gerçekleştirmek için 
çökmüş yapılara girmek zorunda 
kalabilir. Ekiplerin görevlerini güvenli 
bir şekilde yerine getirmesini sağlamak 
için tüm güvenlik ve sağlık önlemleri 
alınmalıdır. Arama, kurtarma,  yıkım ve 
temizleme işlemlerinde sadece eğitimli 
personel bulunmalıdır.

Acil durum müdahale ekipleri; 
hayatta kalanlara yardım etmek, 
yangınları söndürmek, tesisleri 

kapatmak, yapısal dengesizlikleri 
değerlendirmek, yapıya güvenli yollar 
sokmak ve havadan kaynaklanan 
kirletici maddeler gibi diğer 
tehlikelerin değerlendirilmesinden 
sorumlu olabilir. 

Senaryolar, deprem sonrası 
kıyılarda oluşan tsunami dalgaları 
da dikkate alınarak oluşturulmalıdır. 
Bu noktada Pasifik’te meydana gelen 
ölümleri hatırlamak gerekir. Burada 
insanlar, tsunami öncesinde çekilen 
denizin kenarında çırpınan balıkları 
seyretmek için toplandıkları sahilde, 
beş dakika içinde tsunamiye yakalanıp 
boğuldu. Deprem yıkıntıları nedeniyle 
ölmediler. 

YIKILMIŞ BİR YAPIYA GİRECEK KURTARMA GÖREVLİLERİNİ VE
ACİL DURUM MÜDAHALESİ YAPANLARI KORUMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ 
TEHLİKELER GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULMALIDIR:

l Su hatlarının patlaması nedeniyle 
 bodrum katlarda oluşacak su baskınları
l  Kanalizasyon sistemlerinin 
 sızıntılarından patojenlere maruz kalma 
l  Elektrik kaçakları; kopmuş canlı elektrik 
 kabloları ile temas
l  Havadan çıkan duman ve toza maruz 
 kalma (asbest, silika gibi) 
l  Kan kaynaklı patojenlere maruz kalma
l  Tehlikeli kimyasal maddelere 
 maruz kalma (amonyak, asit, sızıntı 
 yapan yakıt gibi)
l  Doğalgaz sızıntıları
l  Yapısal istikrarsızlık
l  Yetersiz oksijen
l  Kapalı alanlar
l  Boşluklardan kayma veya düşme 
 tehlikesi, inşaat demiri uçları ve benzeri
l  Düşen nesnelerden kaynaklanan 
 çarpma tehlikeleri
l  Açık alevler
l  Cam ve enkaz gibi keskin nesneler
l  Artçı şok, titreşim ve patlamalardan 
 ikincil çökme 
l  Olumsuz hava koşulları
l  İş yerinde soygun ve yağmalama 
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Geniş bir ürün yelpazesine sahip olan kimya sektörü 
büyük ölçüde diğer sanayi dalları için hammadde 
ve ara ürün üretimini gerçekleştiriyor ve ürünlerinin 
yaklaşık yüzde 30’luk kısmını doğrudan nihai 
tüketicilere sunuyor. Sektörel bazda bakıldığında 
ise dünya genelinde kimya sanayinin ürünlerinin 
yarısı ilaç ve sağlık sektörleriyle tarım tarafından 
kullanılıyor.

Bununla birlikte kimya sektörü, sermaye-teknoloji 
yoğunluklu ve nitelikli işgücü gerektirdiği için yüksek 
katma değer üreten bir sektördür. Bu nedenle 
birçok ekonomi için kimya sektörü stratejik önceliğe 
sahip olarak değerlendirilirken, ekonomik döngü 
açısından da öncü bir nitelik taşıdığı düşünülür.

Söz konusu özelliklerinden dolayı dünya kimya 
sektörü gelişmiş ekonomilerde yoğunlaşırken, 
küreselleşmenin hızlanmasıyla gelişmekte olan 
ekonomilere doğru yayılmaya da başladı. Ayrıca 
gelişmiş ekonomilerde çevresel duyarlılığın artması, 
enerji fiyatları, işgücü maliyetleri ve hammaddeye 
yakınlık gibi unsurlar dünya kimya sektöründe 
geçtiğimiz dönemde bir takım değişimleri 
beraberinde getirdi.

Dünya kimya sektörünün satış gelirleri 2017 yılında 
bir önceki yıla göre yüzde 4,6 büyüyerek 3 trilyon 
475 milyar dolara ulaştı. Pek çok sektörde olduğu 
gibi kimya sektöründe de son yıllarda üretimin 
merkezi Asya’ya kayarken, satışların yüzde 37,2’sini 
Çin tek başına gerçekleştirdi. Avrupalı üreticiler 
yüzde 15,6’lık pay ile ikinci sırada yer alırken, bunu 
yüzde 13,4 ile ABD takip ediyor. Bununla birlikte, 
Çin’in de dahil olduğu BRICS ülkeleri ise toplam 
üretimden satışların yüzde 44,1’ini gerçekleştirdiler. 
10 yıl öncesinde ise farklı bir tablo söz konusuydu 
ve AB ve Kuzey Amerika ülkeleri toplam üretimden 
satışların yarısından fazlasına hakimdi. 

Dünya kimya sektörü

Dünya kimyasal ürün satışlarının bölgesel dağılımı (%)
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Kimya sektörünün temelinde petrokimya 
sanayi bulunduğundan küresel petrol  ve enerji 
fiyatları sektörü doğrudan etkiler. Dolayısıyla, 
küresel ekonominin görünümünü etkileyen 
tüm gelişmelere en duyarlı sektör olarak kimya 
sektörü öne çıkar. 

Dünya büyüme görünümündeki değişiklikler 
hammadde fiyatlarında oynaklığa yol açarken, 
talepteki değişim kimya sanayinde de 
maliyetleri ve karlılığı büyük ölçüde etkiliyor. 
Bu dinamiklerle dünya kimya sektörünün orta 
vadede küresel ekonomideki ivme kaybıyla 
uyumlu, ancak ılımlı bir büyüme performansı 
sergilemesi bekleniyor. Sektördeki yoğun 
rekabet, çevresel düzenlemeler ve küresel 
ticaretteki korumacı eğilimlerden dolayı ortaya 
çıkabilecek belirsizlikler sektörün görünümü 
üzerindeki temel riskler olarak görülüyor.

Bununla birlikte, son yıllarda diğer sektörlerde 
olduğu gibi demografik unsurlarla pazarlar 
arasında ayrışmalar görülüyor. Dünya 
kimya sanayinin bilişim teknolojilerindeki 
gelişmelerden ve değişen tüketici 
tercihlerinden oldukça etkilendiği söylenebilir. 
Çevresel duyarlılığın artmasıyla tercihler 
çevre dostu ürünlere kayıyor ve firmaların 
yenilikçi ürünler bulması için AR-GE yatırımları 
üzerinde baskı artıyor. Ayrıca fikri-mülki hakların 
korunması dünya kimya sanayinin de önemli bir 
sorunu olarak öne çıkıyor.

Bu arada belirtmekte yarar var. 2000’li yıllardan 
itibaren dünyada plastik talebi iki kattan 
fazla artış gösterdi. Artış eğiliminin çevreci 
yaklaşımlara rağmen yükselerek devam etmesi 
bekleniyor. Yanı sıra Uluslararası Enerji Ajansı, 
plastik ve diğer ürün kullanımının 2050’ye kadar 
küresel petrol talebini besleyeceğine dikkat 
çekiyor.  Özellikle Çin ve Hindistan’ın büyüme 
performansı, petrokimyaya talebi artıracak.



Türk kimya sektörü
Dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de kimya 
sektörü denince akla rafine edilmiş petrol 
ürünleri, kimyasalların ve kimyasal ürünlerin 
imalatı, temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa 
ilişkin malzemelerin imalatı ile kauçuk ve plastik 
ürünlerin imalatı gelir. Ancak biz raporumuzda, 
petrokimya sanayi ile kimyasalların ve kimyasal 
ürünlerin imalatından bahsediyor olacağız.

Ülkemizde doğal kaynakların azlığı sektörün 
gelişimi önündeki en önemli zorluklardan 
birini oluşturuyor. Özellikle diğer sektörlere 
girdi olarak sağlanan ürünlerde ve teknolojik 
gelişimde dışa bağımlılık yüksek seviyede.

Yurtiçi plastik hammadde üretimi, Türkiye 
ihtiyacının yalnızca yaklaşık yüzde 15’ini 
karşılayabiliyor. Üstelik bu veri Türkiye’de üretimi 
yapılan polietilen, polipropilen, polivinil klorür 
ve poliamid olmak üzere 4 farklı hammadde 
üzerinden yapılacak hesaplamaya göre olup, 
Türkiye’de üretimi yapılmayan ve yalnızca ithal 
edilen hammaddeleri kapsamıyor.

Bununla birlikte, Türkiye’de nihai tüketicilere 
yönelik ürünlerin imalatı da iç talepteki yükseliş 
ve ihracat potansiyeli ile birlikte son yıllarda 
önemli bir büyüklüğe ulaştı.

Türk kimya sektöründe hammadde kapsamında 
petrokimya, ara mamul niteliğinde boya, 
sentetik elyaf, gübre, soda gibi ürünler üretiliyor. 
Nihai tüketim malı olarak ise deterjan ve 
kozmetik ürünlerin imalatı öne çıkıyor. Öte 
yandan Türkiye’de işgücü maliyetlerinin düşük 
olması, hızlı büyüyen iç talep ve coğrafi konum 
sektörün rekabet gücünü destekleyen unsurlar 
olarak görülüyor.

Türk kimya sanayinde firma sayısı açısından 
küçük ölçekli firmaların çok oluşu dikkat 
çekerken, az sayıda büyük ve küresel şirket de 
faaliyet gösteriyor. Bununla birlikte, sektörde 
yüksek katma değerli üretim için yapılacak 
büyük çaplı yatırımlar için sermaye ve finansman 
ihtiyacı, Türk kimya sektöründe beklenen 
atılımın gerçekleşmesini zorlaştırıyor. Üretimden 
satışların yaklaşık dörtte birini en büyük 10 firma 
gerçekleştirirken, kalanını çok sayıdaki diğer 
firmalar gerçekleştiriyor.

Son dört yılda sektörde işyeri sayısı artarken, 
istihdam da 80 bin kişiyi aştı. Sosyal Güvenlik 
Kurumu (SGK) Aralık 2018 verilerine göre, 
kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatında 
faaliyet gösteren 4 bin 678 firma bulurken 
buralarda toplamda 80 bin 857 kişi istihdam 
ediliyor.

Kimyasal ürünlerin imalatında firma ve istihdam sayıları
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Üretim ve kapasite kullanım oranı
Ekonomik aktivite için öncü gösterge niteliğindeki kimyasal ürün imalatı sektörü, geçtiğimiz yıl 
bir miktar ayrışan bir performans sergiledi. Genel ekonomide 2018 ikinci çeyrek ile yavaşlama 
belirginleşse de kimya sektöründe üretim üçüncü çeyrek ortasına kadar gücünü korudu. Son 
çeyrekte ise diğer sektörlerde olduğu gibi daralma süreci başlarken, buna karşın halen genel 
imalat sanayinden göreceli daha iyi bir performans sergiliyor. 2018 yılında genel imalat sanayi 
yıllık bazda ortalama sadece yüzde 1,6 büyürken, kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 
sektöründe büyüme yüzde 5,9 ile oldukça güçlü gerçekleşti. 2019 Ocak verilerine göre ise genel 
imalat sanayinde üretim yıllık bazda yüzde 7,5 küçülürken, kimya sektöründe daralma yüzde 4,2 
seviyesinde kaldı.

Dalgalı bir seyir izleyen kapasite kullanım oranı ise 2018 yılında ortalamada genel imalat sanayi ile 
uyumlu kaldı. 2017 yılında ortalama yüzde 79,2 olan kimya sektörü kapasite kullanımı 2018 yılında 
yüzde 76,9 ile genel imalat sanayinin yüzde 76,8’lik sonucuna yakın gerçekleşti. 2019’un Ocak ve 
Şubat aylarında ise sırasıyla yüzde 74,5 ve yüzde 76,2 ile genel imalat sanayinin üzerinde seyretti.

Üretim (3-aylık ortalama yıllık değişim)

Kapasite kullanım oranları
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Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin ciroları (12-aylık ort.)

Kimyasalların ve kimyasal ürünleri imalatında ÜFE (yıllık değişimler)
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Satış hacmi ve fiyatlar
Genel ekonomik aktivitedeki dalgalanmalar açısından öncü bir niteliği olan kimya sektöründe ciro 
son yıllarda güçlü bir seyir izliyor. 2018 yılında ekonomik aktivitedeki yavaşlamaya rağmen kimya 
sanayinde yurtiçi ciro yıllık bazda yüzde 34 artış kaydederken, döviz kurlarındaki yükselişin desteği 
ile yurtdışı cirodaki artış yüzde 50’yi aştı.

Bununla birlikte, sektör açısından 2018 yılı üretim maliyetlerinin hızlı bir şekilde arttığı bir dönem 
olarak geride kaldı. Bu nedenle cirodaki bu artışlar büyük ölçüde fiyatlardaki artışları yansıtıyordu. 
Sektörde son dönemde fiyat artışları hız kesse de ortalamada yurtiçi üretici maliyetleri yıllık bazda 
yüzde 34,6 arttı. Yurtdışı üretici fiyatları endeksinde artış ise yüzde 36,1 olarak gerçekleşti.



Kimyasal madde ve ürünler ihracat ve ithalatı (milyar dolar)
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Dış ticaret
Kimyasal madde ve ürünlerde Türkiye gerek 
temel ürün ve teknolojik girdilerde gerekse 
katma değerli mamullerde dışa bağımlılığı 
yüksek bir ülkedir. Bu nedenle de sektör 
geleneksel olarak dış ticaret açığı verir. Ancak 
son yıllarda, hem başta petrol olmak üzere 
hammadde fiyatlarındaki düşük seviyelerin 
etkisiyle hem de yapılan yatırımların meyvelerini 
vermeye başlamasıyla sektörün ithalatında 
artış görece sınırlı kalıyor. Öte yandan TL’nin 
destekleyici etkisiyle sektörün ihracatı artmaya 
devam ediyor.

 

2007 yılında 4,1 milyar dolar olan sektörün 
ihracatı, 2009 ve 2016 yılları hariç genel olarak 
artış eğilimini korudu ve yıllık 9,4 milyar dolar 
seviyesine kadar çıktı. Buna karşın ithalatta 2014 
yılında görülen zirve seviyenin ardından önemli 
bir artış kaydedilmedi. İthalat tarafında petrol 
fiyatlarına bağlı olarak dalgalı bir seyir hakimken, 
ihracatta Türkiye kimya sektörünün rekabetçi 
gücünün arttığı söylenebilir. 

Sektör 2019 yılına 2018 yılındaki eğilimlerle 
başladı. İhracat TL’deki düşük seviyelerin 
desteğiyle 2018’in aynı dönemine göre yüzde 
7,4 artarken, ithalatta aynı dönemde ekonomik 
aktivitedeki zayıflığın etkisiyle yüzde 17,6 
daralma yaşandı.



Mali yapı, dış borçlar ve yabancı yatırımlar
Toplam sanayi içinde yüzde 5, genel ekonomide 
ise yüzde 1 paya sahip olan kimyasal ürün 
sanayinin bankacılık sektörünün kredileri 
içindeki payı Ocak 2019 itibarıyla 37 milyar TL 
ile yüzde 1,5 seviyesinde bulunuyor. Sektörün 
yurtiçi bankalardan önemli kayda değer bir 
kredi kullanımı olmasa da kredilerin yarısından 
fazlasının kısa vadelilerden oluşması, sektörün 
mali yapısına ilişkin bir kırılganlık unsuru olarak 
görülebilir. 

Sektöre kullandırılan nakdi kredilerin döviz 
kurlarındaki yükselişle birlikte hızlanmış olması, 
krediler içinde yabancı para ağırlığının görece 
yüksek olduğuna işaret ediyor. Buna rağmen 
sektöre kullandırılan kredilerde takibe düşme 
oranı 2018 Aralık ve 2019 Ocak’taki yüzde 1,8 
değerleriyle oldukça düşük seyrediyor.

Yıllık değişimler

%-10

%0

%10

%20

%30

%40

%50

%60

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Kimyasal ürün sanayi'ne kullandırılan krediler

Toplam krediler

Kaynak: BDDK



Sektörün yurtiçinde borçluluğu sınırlıyken, 
dış borçlanmada da yüksek seviyelere sahip 
olmadığı görülüyor. 2018 sonu itibarıyla temel 
eczacılık ürünleri ile malzemeleri imalatının 
kimya sektörü ile birlikte toplamda 2,8 milyar 
dolar seviyesinde dış kredi borcu bulunuyor. 
Bu iki sektörün 2002 sonrasında yurtdışından 
çektiği doğrudan yatırımların tutarı ise 5,7 milyar 
dolar ile görece yüksek seyretti.

 
 

Yabancıların ayrıca Türkiye’de kurulu kimya 
sanayi firmalarına hisse senedi yatırımı olarak 
da güçlü bir ilgisi olduğu görülüyor. Yurtdışı 
yerleşiklerin 2018 sonu itibarıyla Türkiye’deki 
29,7 milyar dolarlık hisse senedi yatırımlarının 
3,4 milyar doları kimya sektörüne yapılmış 
durumda. Buradan hareketle her ne kadar 
sektörün ihracatı çok yüksek olmasa da 
sermaye yapısı ve üretim modelleri açısından 
küresel ekonomi ile entegre olduğunu söylemek 
mümkün.

Kimya ve eczacılık ürünleri imalatı-doğrudan yabancı yatırımlar (milyon dolar)
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Sektördeki önemli oyuncular
2017 yılı İSO 500 listesine giren 29 adet kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatını yapan şirket 
bulunuyor. Bunlar arasında üretimden satış verilerine göre İSO 500 içinde 13. sırada yer alan en 
büyük firma yüzde 51 hissesi SOCAR’a ait, yüzde 49’u halka açık olan Petkim. SOCAR’ın alanında 
Türkiye’nin en büyük yabancı sermaye yatırımlarına imza attığını da bu noktada belirtmemiz 
gerekiyor.

İkinci sırada ise yüzde 100 yerli sermaye yapısına sahip olan Eti Maden yer alırken, üçüncü sırada bir 
özel teşebbüs olan AKSA Akrilik Kimya bulunuyor.

Bununla birlikte, İSO 500 içinde yer almasalar da uzun yıllardır Türkiye’de kimya sektöründe faaliyet 
gösteren dünya devi firmalar bulunuyor. Bunlar arasında öne çıkanlar ise: BASF, P&G, Henkel, 
Unilever, 3M, DuPont, Cargill ve Dow.

Kaynak: İSO 500

Firma adı2017 ISO 500'deki sıra no

PETKİM Petrokimya Holding A.Ş.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

AKSA Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.

Hayat Kimya Sanayi A.Ş.

Toros Tarım San. ve Tic. A.Ş.

13

32

39

49

63

Soda Sanayii A.Ş.

Sasa Polyester Sanayi A.Ş.

Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş.

Ravago Petrokimya Üretim A.Ş.

77

78

106

Korteks Mensucat San. ve Tic. A.Ş.120

109

Indorama Ventures Corlu Pet Sanayi A.Ş.

Üretimden satışlar (net, TL)

6.473.545.885

3.171.487.805

2.834.463.303

2.477.591.588

1.881.568.475

1.646.088.266

1.630.567.373

1.216.367.402

1.184.886.605

1.080.918.416

1.076.559.613121

İGSAŞ-İstanbul Gübre Sanayii A.Ş.164

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

878.110.082

855.520.405171

Bayer Türk Kimya Sanayii Ltd. Şti.196

Gübre Fabrikaları T.A.Ş.

776.176.554

709.014.899226

Kansai Altan Boya San. ve Tic. A.Ş.254

Koruma Klor Alkali San. ve Tic. A.Ş.

616.272.203

Akdeniz Kimya San. ve Tic. A.Ş.278 568.624.154

603.270.150261

Polisan Kansai Boya San. ve Tic. A.Ş. 528.719.674301

Jotun Boya San. ve Tic. A.Ş.306

BAGFAŞ Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.

514.183.972

Ak-Kim Kimya San. ve Tic. A.Ş.320 502.637.201

507.768.383312



Güçlü yönler
• Pek çok sektöre girdi sağladığı için üretim ve pazar çeşitliliğinin yüksek oluşu
• Üretim yapısında ve teknolojik düzeyde küresel ölçekte rekabet edecek 

kaliteye sahip olması
• Yabancı yatırımların yüksek oluşu
• Dışa bağımlılığı azaltma hedefine paralel artan kamu desteği

Fırsatlar
• Dinamik ve uzun vadede hızlı büyüyen iç pazar

• Gelişen pazarlara yakınlık ve coğrafi konum

• AB mevzuatına uyum nedeniyle yüksek kalite

• Kamunun AR-GE yatırımları için sunduğu teşvikler

Zayıf yönler
• Teknoloji ve temel girdilerde dışa bağımlılık
• Uluslararası fiyatlardan ve döviz kurlarındaki gelişmelere karşı hassas olması
• Sektördeki firmalar arasında ölçek açısından ayrışmanın büyük olması 
• Üretimin dağınıklığı

Tehditler
• Çevresel düzenlemeler

• Döviz kurlarındaki ve diğer maliyet unsurlarındaki oynaklık

• Yüksek faiz oranları

• Küresel ticaretteki korumacı tedbirlerin yol açtığı belirsizlikler

Kim
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2009 sonrasında küresel eğilimlerle uyumlu bir 
şekilde Türkiye ekonomisi de güçlü büyüme 
patikasını sürdürmüştü. 2018 ikinci yarıda ortaya 
çıkan eğilimler ise başta imalat sanayi olmak 
üzere birçok sektörü olumsuz etkiledi. Diğer 
sektörlere yüksek miktarda girdi sağlayan kimya 
sektörü de bu süreçten önemli ölçüde etkilendi. 
Bu nedenle dünya genelinde imalat sanayileri 
ve dolayısıyla kimya sektörünün bir miktar 
yavaşlaması muhtemel görünüyor.

Geleneksel olarak ekonomik aktivite açısından 
öncü bir gösterge niteliği taşıyan kimya sektörü, 
2018 ikinci yarıda çok sert yavaşlamadı. Çünkü 
sektör, TL’deki değer kayıplarıyla iç pazardaki 
zayıflıkları ihracat pazarlarında telafi etti. Bu 
eğilim 2019 yılında aynı ölçüde devam etmekte 
zorlanabilir. Çünkü, TL’deki seviyeler sektörün 
rekabet gücünü desteklese de dış pazarlardaki 
kırılganlıklar ve küresel ticaretteki belirsizlikler 
sektörün orta vadeli görünümünü olumsuz 
etkiliyor. Ayrıca finansman koşullarındaki 
sıkışıklık kısa vadeli borçlanma eğilimi yüksek 
sektörde bazı işletmeleri zora sokabilir.

Yanı sıra sektör liderlerinin öncülüğünde 
geri dönüştürülebilir ürünlere ilgi artarak 
devam edecek. Şirketlerin ambalajlarında geri 
dönüştürülebilir ya da dönüştürülmüş ürünlere 
yönelik talebinde bu yıl da önemli gelişmeler 
gözlenebilecek. Yani çevre dostu eğilimlerin 
sektörde kendisini daha çok göstermesi 
beklenen bir gelişme olacak.

Bununla birlikte, Türk kimya sektörünün uzun 
vadeli görünümü oldukça pozitif görülüyor. 
Güçlü iç pazarın yanında hükümetin dışa 
bağımlılığı azaltma konusundaki isteği 
ile verdiği destekler, sektöre önemli bir 
potansiyel sunuyor. Ancak bu potansiyelin 
ortaya çıkmasının sektörün teknoloji ve 
temel girdilerde dışa bağımlılığını ne hızda 
azaltabileceğine bağlı olduğu düşünülüyor.

Projeksiyonu
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viya@viyamedya.com
0 (212) 236 00 50 

REKLAMLARINIZIN 
BU SAYFALARDA 
YER ALMASINI 
ISTER MISINIZ?

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