










ÖMER KARADENİZ
PLASFED Başkanı

Plastik Sektörünün
Önemi ve Gücü

Yakın zamanda vefat eden 
BURPAS eski başkanı Sayın 

İlker Biliktü’yü de 
anmadan geçemeyeceğim, 

Allah rahmet eylesin, mekanı 
cennet olsun.

Değerli Sektör Mensuplarımız, 
Kıymetli Okurlarımız,

20 Haziran 2019’da gerçekleştirilen 
Plastik Sanayicileri Federasyonu 
(PLASFED) 4. Genel Kurul sonrası 
oluşan yeni yönetim kurulumuz 
sektörümüz ve ülkemiz için hayırlı 
olsun. Önceki dönemlerde görev 
alan Sayın Hüseyin Semerci, Sayın 
Selçuk Aksoy ve yönetim kurullarına, 
öncelikle sektörümüze verdikleri 
hizmetlerden dolayı teşekkür etmek 
istiyorum.

Bu arada, diğer STKlarımızı 
da unutmamak lazım diye 
düşünüyorum. Başta plastik 
sektörümüzün Onursal Başkanı 
Muammer Yüceler olmak üzere 
tüm görev almış olan başkanlara 
ve yönetim kurullarına, sektörümüz 
adına minnet duygularımı iletmek 
istiyorum. Özellikle son dönemlerde 
fedakarca görev yapan Sayın Reha 
Gür ve Sayın Selçuk Gülsün’ü 
(PAGDER) unutmamak gerekir.

Sayın Yavuz Eroğlu (PAGEV), Burak 
Önder (EVSID), Zeki Sarıbekir (ASD), 
Osman Acun (SEPA), Fahri Özer 
(FASD), Barış Pakiş’e (Kompozit 
Sanayicileri Derneği), ayrıca 
federasyonumuzun etkin Anadolu 
dernek başkanları; Şener Gençer 
(EGEPLASDER), Hakan Atalay 
(APSD), Yusuf Özkan (KAYPIDER), 
Hakan Efe (BURPAS) ve eski 
Çukurova Plastik Sanayicileri 
Derneği Başkanı Selahattin 
Onatça’ya ve yönetim kurullarına da 
sektörümüze kattıkları değerler için 

ayrıca teşekkür ediyorum.
Yukarıdaki STKlarımızın sektörü 
temsil etmedeki rolü gerçekten 
çok önemli. Bu önemli STKlarımız, 
sektörümüzün sorunlarını uygun 
ortamlarda tartışır ve birlikte çözüm 
üretirlerse, kamu nezdinde en iyi 
sonuçları alacağımıza eminim. Bunu, 
yıllardan beri bu sektörün içinde 
olan ve Ankara’yı net olarak tanıyan 
bir sektör mensubunuz olarak 
söyleyebilirim. Ilgili bakanlıklarımız 
ortak çözüm önerilerine kayıtsız 
kalmayacaklardır. Sektörümüz ve 
STKlarımız, güçlerine inandıkları an, 
sorunlarımızın birçoğunu en kısa 
zamanda bertaraf edeceğimizden 
kuşkum olmadığını belirtmek isterim. 
Bu çok önemli bir güçtür ve bu 
gücü iyi kullanmamız gerekecektir. 
Unutmayalım ki 

“Güç Yürekten Gelir”.
Bütün olumsuz algılara rağmen, 
önümüzdeki 30 yılda, dünyada 
plastik talebinin bu güne göre 3 
katına çıkması bekleniyor. Plastik 
ürünlerin bu hızlı gelişiminde, 
şüphesiz plastiklerin kullanım 
alanının genişliği ve faydalarının 
önemi yadsınamaz. Örneğin plastik 
ambalaj, gıdaların raf ömrünü 
uzatarak israfı önlemekte, çürüyen 
ürünlerden salınan ve en tehlikeli 
sera gazlarından olan metan 
salınımını azaltmaktadır. Ayrıca, 
alternatiflerine göre çok daha hafif 
olması nedeniyle, lojistik süreçlerde 
ortaya çıkan enerji kullanımını da 
azaltmaktadır.

Değerli okurlar, plastiğin faydaları 
tabi ki saymakla bitmiyor, ama bize 
ayrılan yer maalesef bitiyor.

Önümüzdeki sayılarda çok önemli 
konuları birlikte paylaşmaya hazır 
olunuz. 

Hepinize sağlık ve mutlulukla dolu 
hayırlı işler diliyorum.
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BURÇ ANGAN
PLASFEDDergi Yayın Kurulu Başkanı
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Değerli okuyucularımız, kıymetli 
sektör paydaşlarımız, 

Yeni bir tasarım diline geçiş 
yaptığımız bu yeni sayımızdan 
herkese merhabalar. Dergimizin 
yayın hayatına başladığı 2012 Aralık 
ayından bu yana değişen ve gelişen 
tasarım dilimizi her zaman için güncel 
tutma gayreti içerisinde bulunduk. 
Bu kapsamda bu sayımız ile birlikte 
yeni bir grafik tasarım ekibi ile 
çalışmaya başlayarak sizlere daha 
estetik bir yayın sunmaya gayret 
gösterecek, kendimizi geliştirmeye 
devam edeceğiz. 

Yazıma başlamadan önce 
Federasyonumuzun yeni yönetimi 
ve yeni başkanı Sayın Ömer 
Karadeniz’i tebrik etmek ve başarılar 
dilemek isterim. Sektörümüzdeki 
önemli figürlerinden birisi olarak 
birlik ve beraberlik içerisinde 
daha iyiye gitmemizde önemli rol 
oynayacağından şüphemiz yok. 
Kendisine bu yolda başarılar dilerim.

Bu sayımızda odak noktamız geri 
dönüşüm ve döngüsel ekonomi. 
Son dönemde pek çok popüler 
mecrada plastik üzerine her zaman 
olduğundan daha fazla algı çalışması 
yapılmakta ve ülkemizin gelişmekte 
olan geri dönüşüm endüstrisi 
“Çöp ithal ediyoruz” gibi içi boş 
ve çağı anlayamayan söylemler 
ile baltalanmakta. Bu sayımızda  
konuya detaylı olarak eğilerek 
konu ile ilgili verileri sektörümüze 
ve sektör paydaşlarımıza 
sunmaya gayret gösterdik. Dünya 
üzerindeki doğal kaynaklarımızın 
yenilenme oranından daha hızlı 
tükeniyor olması tüm insanlığı 
doğal bir şekilde geri dönüşüm ve 

döngüsel ekonomiye yönlendiriyor. 
Günümüzde insanlık dünyamızın 
bir yılda yenileyebileceği doğal 
kaynakları Temmuz ayı içerisinde 
tüketiyor. Yani doğal kaynaklarımızı 
bir bütçe olarak görürsek, 
Dünya’mızın bütçesini her yıl 5 
ay açık vererek kapatıyoruz ve 
cepten yiyoruz. Sırf bu istatistik bile 
doğal kaynak tüketmeden mevcut 
kaynaklarımızı geri dönüştürerek 
sanayiye kazandırmamızın ne kadar 
önemli olduğu gösteriyor. 

Ülkemiz bilindiği gibi petrokimya 
konusunda dışa bağımlı bir ülke. 
Son dönemde açıklanan petrokimya 
yatırımları olsa da, bu süreç uzun 
ve maliyetli. Ancak diğer taraftan 
geri dönüşüm yoluyla daha hızlı, 
daha az maliyetli ve daha kolay 
bir şekilde plastik sanayimize 
hammadde tedariki sağlamamız 
mümkün. Yapılan araştırmalar atık 
geri dönüşümünün petrokimya 
kullanarak hammadde üretmeye 
kıyasla daha az enerji ve 
kaynak gerektirdiğini gösteriyor. 
Diğer taraftan dergi içerisinde 
görebileceğiniz ‘Maltepe Makers’ 
tarzı projeler, plastik atıkların geri 
dönüşümünün ne kadar kolay 
bir şekilde, okul ortamında bile 
yapılabildiğinin altını çiziyor. 
Doğru adımlar atılırsa atık geri 
dönüşümünün ülke ekonomimize 
vereceği katkı 5,3 milyar dolar olarak 
hesaplanıyor. Kıyaslama yapmak 
gerekirse son dönemin popüler 
konusu F-35 projesinin dışarısında 
kalmamızın ekonomimizde 10 milyar 
dolarlık kayıp anlamına geleceği 
söyleniyor. Sadece atık geri 
dönüşümü ile bu projedeki kaybın 
yarısını sektörümüzün telafi etmesi 
mümkün. Şimdi “Çöp ithal ediyoruz” 

söylemlerinin ne kadar bilinçsiz 
olduğu bir kez daha anlaşılıyor 
değil mi? Özellikle ülkemiz atık 
ithalatında Almanya ve Hollanda 
gibi önde gelen Avrupa ülkelerinin 
oldukça gerisindeyken.  Konu ile 
ilgili söylenecek çok söz var fakat 
detayları dergimizin içerisindeki 
dosya konusuna bırakıyorum. 

Son dönemde gündemimiz oldukça 
yoğun. Bir önemli etkinlikte 
Makine Imalat Sanayii Dernekleri 
Federasyonu MAKFED tarafından 
organize edilen Makine Zirvesi. 
Pek çok farklı sektörün makine 
imalatçılarını devletin en üst kademe 
temsilcileri, akademisyenler, finans 
kuruluşları ve diğer sektör paydaşları 
ile bir araya getiren bu zirve çok 
ciddi ses getirdi. Her yıl yapılması 
planlanan zirve temenni ediyorum ki 
önümüzdeki yıllarda makine imalat 
sektörümüze yön verecek adımların 
atıldığı bir platform olacak. 

Önde gelen içeriklerimizden kısaca 
bahsetmeye çalıştım fakat elbette 
pek çoğunu buraya sığdırmak 
mümkün olmadı. Sizlere keyifli 
okumalar diliyorum.

Yayın komitemiz ve profesyonel 
kadromuz adına selam ve 
saygılarımla.





PL ASFEDDERGİ
Plastik Sanayicileri Federasyonu Dergisi
E-Dergi; www.plasfeddergi.net

 PL A SF ED A dın a İm t i ya z S a hibi

Selçuk Aksoy

 Yay ın K urul u Ba şk a nı

Burç Angan - Hürmak Plastik Makina

 Yay ın K urul u

Selçuk Gülsün - Tisan Mühendislik Plastikleri
Ünal Aykun - Semi Elektronik
Selahattin Yılmaz - Erka Ambalaj
Kenan Benliler - Güven-El Plastik
Reha Gür - Eurotec
Melih Ateşcan - Nüve Plastik
Ömer Köstek - Gurbetçiler Plastik
Tarık Özdemir - Tetra Polimer
Murat İçin - Fortis Plastik
Ahmet Yalçınkaya – Yalçınkaya Plastik
Yakup Ülçer - Ravago Group
Murat Cansever - Eurotec
Prof. Dr. Mehmet Emin Yurci – Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Sankır – TOBB Ekonomi ve Teknoloji
Üniversitesi
Prof. Dr. Nevzat Artık – Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Nurseli Uyanık – İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Yusuf Menceloğlu – Sabancı Üniversitesi
Ali İbrahim Aydın - Proses Denetim
Doc. Dr. Güralp Özkoç - Kocaeli Üniversitesi
Doc. Dr. Tuncer Yalçınyuva - İstanbul Üniversitesi
Dr. Öğr. Ü. Ruhi Gürdal - Özyeğin Üniversitesi
Yrd. Doç Dr. Fuat Tan - Bursa Teknik Üniversitesi
Dr. Öğr. Ü. Bağdagül Karaağaç – Kocaeli Üniversitesi

 S oruml u Ya zı İşl eri Müdürü

Dr. Selçuk Mutlu

 Edi t ör

Mehmet Pala

 Yay ın S oruml usu

Murat İnkun

 Gr a f ik Ta s a rım

      /    www.artonomi.com

 Rek l a m Koordin at örü

Ali Osman Erden

 İL E T İŞİM

Varyap Meridian A Blok, Ofis No: 407 Ataşehir – İSTANBUL
Tel: +90 216 629 29 14 Faks: +90 216 629 22 35
www.plasfed.org.tr plasfed@plasfed.org.tr

 Ba sk ı

Kültür Sanat Basımevi
Tel: 0212 674 00 21
www.kulturbasim.com

PLASFEDDERGİ, 3 ayda bir yayınlanır.
Dergi T.C. yasalarına uygun yayınlanmaktadır.
Dergide yayınlanan yazı, fotoğraf ve tüm grafi klerin
her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.

18 PlaSTK
Derneklerden Mesajlar
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PANO
PAGDER’den Sanayi 4.0’a 
uygun eğitim için robot 
bağışı

14

20

GÜNDEM / KAPAK

Plastik odaklı döngüsel ekonomi küresel olarak büyüyor

PAGDER ve IKMIB’den döngüsel ekonomi için sektörel çalıştay

Sıfır Atık Yönetmeliği yayınlandı.

GERİ DÖNÜŞÜM76

PANO
PLASFED Yönetim Kurulu 
ITO ve ISO ile işbirliklerini 
derinleştirecek

İÇİNDEKİLER
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PANO
Dünya Ambalaj Örgütü 
ödüllerinde Türkiye en fazla 
ödül alan ülke oldu

PANO
PAGDER desteğinde öğrenciler 
sahil temizliği yaptı

PANO
Avrupa Birliği’nin tek kullanımlık 
plastiklere yönelik Direktif i AB 
resmi gazetesinde yayınlandı

GÜNDEM DIŞI
Şinasi Yelkenci “denizden 
gelen” atıklarla çevre duyarlılığı 
oluşturmaya çalışıyor

PANO
MAKFED Makine Zirvesi
Vizyon 2030

FUAR GEZGINI
Sömürgecilerin “Güzel Ada” adını 
verdiği bir ada: Tayvan

PANO
Chinaplas 2019 Organizasyonu
Başarıyla Tamamlandı

ENDÜSTRIDEN
Dr. Selçuk Mutlu

SÖYLEYIŞI
HKTM Genel Müdürü Ilham 
Çelebi:
“Hâlihazırdaki teknoloji ‘karanlık 
fabrika’ denilen üretim hatlarına 
olanak sağlıyor”

-FROM THE INDUSTRY (ENG) 
-BREAKING NEWS
-NEWS IN ENGLISH

ÜLKE RAPORU
Son 10 Yılda En Hızlı Büyüyen 
Ülke: Etiyopya
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PLASFED
Yeni Yönetim Kurulunu
belirledi



Plastik sektörünün çatı örgütü 
Plastik Sanayicileri Federasyonu 
PLASFED Başkanlığına Ömer 
Karadeniz seçildi. 
20 Haziran günü yapılan Olağanüstü 
Genel Kurulda yeni yönetim kurulu 
üyeleri de belirlendi. 

PLASFED Genel Kurulu üye dernek 
delegelerin katılımıyla toplandı. 
Divan Başkanlığını Erdoğan Çiçekçi, 
Başkan Vekilliğini Reha Gür ve Katip 
Üyeliğini Tolga Tuğrul’un yaptığı 
genel kurulun açılış konuşmasını 
yapan Başkan Hüseyin Semerci, 
Ekim 2011’de 5 dernek olarak 
PLASFED’i kurduklarını, kendisinin 
de kurucu başkan olduğunu 
hatırlattı. Semerci, iki dönem Selçuk 
Aksoy’un, kurucu başkanlık dışında 

kendisinin de son 1 yıldır başkanlık 
yaptığını hatırlattığı konuşmasında, 
“Şimdi gönül rahatlığıyla başkanlığı 
bir kez daha devredeceğim” dedi. 

Diğer sektörlere ilham verdi
PLASFED’in bireylerin ve 
derneklerin özverisiyle büyüdüğünü 
ve sektörde saygın bir yer 
edindiğini hatırlatan Hüseyin 
Semerci, PLASFED girişiminin 
başka sektörlere de ilham verdiğini, 
birkaç sektörde federasyon 
kurulduğunu hatırlattı. PLASFED’in 
gelişme döneminde kurucu ve üye 
derneklere teşekkür eden Semerci, 
PAGDER’in de desteğiyle öne 
çıktığını kaydetti. Semerci, “Bugün 

bayrağı devralacak yeni yönetim 
kurulu PLASFED’i hak ettiği yere 
taşıyacak ve sektörü kucaklayan, 
bütünlüğünü kapsayan bir yapıyı 
layıkıyla ortaya çıkaracaktır” dedi. 

Dilek ve temenniler: Verimli 
bir genel kurul
PLASFED faaliyet raporu ve 
denetim raporunun görüşülmesinin 
ardından dilekler bölümünde üye 
dernek başkanları ve delegeler 
görüşlerini paylaştılar. Bu bölümde, 
sektörün PLASFED çatısı altında 
bütünlüğünün geliştirilmesi ve 
kaynaklarının zenginleştirilmesinin 
önemi vurgulandı.
Tematik yıllık konular belirlenmesi 
de öneriler arasında yer aldı. Marka 
değerinin artırılmasına yönelik 
etkinliklerin artırılması de tavsiye 
edildi. Kamuda etkinliğin artırılması 
da tartışılan konular arasında yer 
aldı. 

Tek listeyle gidilen seçimlerin 
ardından Genel Kurula teşekkür 
eden Ömer Karadeniz, PLASFED 
kurucularına ve delegelerine 
teşekkür ederek, “Nadir genel 
kurullarda dilekler kısmı bu kadar 
uzun sürer. Eğer genel kurul verimli 
bir genel kurulsa, dilekler kısmı ne 
kadar uzun olursa o kadar verimli 
olur.
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Sizin burada söylediklerinizi tek tek 
not aldım.
Kıymetli fikirler, önemli fikirler çıktı. 
Ben o fikirlerden dolayı teşekkür 
ediyorum. Istanbul’un dışından 
buraya kadar gelen delegelerimize, 
dernek yöneticilerimize teşekkür 
ediyorum” dedi. 

Sivil toplum kuruluşlarının üye 
sayısının ve temsil kapsamının 
önemli unsur olduğunu belirten 
Ömer Karadeniz, bu birlikteliğin hem 
üst kuruluş, hem de üye kuruluşlar 
için güç sağladığının altını çizdi. 

Ömer Karadeniz sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Sivil toplum kuruluşlarının tek ses 
çıkarabilmesi lazım. Kendi içinde 
tartışacak elbette ama olabildiğince 
tek çözümün Ankara’ya iletilmesi 
lazım. Tek çözüm iletilirse bürokratlar, 
bakanlar daha ciddiye alıyorlar ve 
ivedilikle çözmenin yolunu arıyorlar. 
Aklımızda olan işlerden biri çalıştay 
yapmak. Sadece Istanbul değil, 
Ankara, Bursa, Izmir ve Kayseri’de 
bütün üyelerimizin olduğu yerlerde 
çalıştaylar yapmalıyız. Istenilen 
sonuçları elde edeceğimize 
inanıyorum. 

Ne yapıp edeceğiz, PLASFED’imizi 
mali olarak güçlendirmeliyiz. 
Kesinlikle bütçesel noktada bir 
şeyler yapabilmemiz gerekiyor. 

PLASFED’in imajını daha da 
güçlendirmemiz lazım. Kullan-at 
ürünler şu anda gözden çıkarılıyor 
ama başka başka sektörlerde 
müthiş alanlar açılıyor. Şu anda 
bizler de her birimiz plastiklerin 
sadece sokaktaki plastikler 
değil, kompozitler dahil olmak 
üzere endüstride kullanıldığını, 
mühendislik plastiklerinin ne kadar 
önemli olduğunu anlatacağız. 
Insanlara bindikleri uçakta plastik, 
kompozit malzemelerin kullandığını 
anlatacağız.”

Ömer Karadeniz, PLASFED’in 

“Birlikte ve daha güçlü” sloganına 

atıfta bulunarak, “Buradaki herkes 

yönetimin bir parçası.. Birlikte ve 

daha güçlü sloganımız var. Bir 

slogan daha var: Run together... 

beraber, birlikte koş... be sure, you’ll 

be stronger... Çok daha kuvvetli 

olacaksın... Hepinize teşekkür 

ediyorum” diye sözlerini tamamladı. 

Ömer Karadeniz (Başkan),

Şener Gencer (Başkan Yardımcısı),

Tolga Kutluğ (Başkan Yardımcısı),

Yusuf Özkan (Muhasip Üye),

Mehmet Hakan Atalay (Sekreter Üye),

Selçuk Gülsün (Yönetim Kurulu Üyesi),

M. Kazım Sertdemir (Yönetim Kurulu Üyesi),

Genel Kurul’da yapılan seçimde oy birliğiyle PLASFED Yönetim ve 
Denetim kurulları şöyle oluştu:

Ayhan Çatalkaya (Yönetim Kurulu Üyesi),

Hakan Efe (Yönetim Kurulu Üyesi),

Tarık Özdemir (Yönetim Kurulu Üyesi),

Teoman Arıkan (Yönetim Kurulu Üyesi),

Kenan Benliler (Denetim Kurulu Üyesi),

Hüseyin Yücel (Denetim Kurulu Üyesi),

Selçuk Erdem (Denetim Kurulu Üyesi).
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PLASFED 4. Dönem Yönetim Kurulu seçimlerin ardından ilk ziyaretini, Istanbul Ticaret Odası’na 
ve ardından da Istanbul Sanayi Odasına yaptı. Yönetim Kurulu üyelerinin de katıldığı ziyaretlerde, 
plastik sektörünün gelişmesi için Türkiye’nin köklü ve en büyük odalarıyla işbirliği yapılması 
kararlılığı vurgulandı. 

PLASFED Başkanı Ömer Karadeniz başkanlığındaki heyet, ITO Başkanı Şekip Avdagiç ile bir 
araya geldi. Heyette, PLASFED Başkan Yardımcıları Şener Gencer ve Tolga Kutluğ, Muhasip 
Üye Yusuf Özkan, Sekreter Üye Mehmet Hakan Atalay, Yönetim Kurulu Üyeleri Teoman Arıkan, 
Mehmet Kazım Sertdemir, Hakan Efe ve Selçuk Gülsün’ün yanı sıra heyette BURPAS üyesi Murat 
Doğan, Kompozit Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri I. Hakkı Hacıalioğlu ile PLASFED Genel 
Sekreter V. Dr. Selçuk Mutlu da yer aldı. 

Yeni Seçilen PLASFED Yönetim Kurulundan
İTO ve İSO’ya Ziyaret
PLASFED Başkanı Ömer Karadeniz: Güzide Kuruluşlarımızla 
İşbirliğini Derinleştireceğiz
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PLASFED Başkanı Ömer Karadeniz 
ziyarette yaptığı açıklamada, “Ilk 
ziyaretimizi ITO’ya yapmış olmaktan 
memnuniyet duyuyor, bu güzide 
kurumun ve değerli başkanı Sayın 
Şekib Avdagiç’in her zaman plastik 
sektörünün yanında yer aldığını 
biliyoruz” dedi. 

ITO Başkanı Şekib Avdagiç de Ömer 
Karadeniz ile uzun süreye dayanan 
dostluğu olduğunu vurgulayarak, 
yönetim kurulu üyelerini tebrik etti. 
Avdagiç, “PLASFED ile özellikle 
Istanbul Ticaret Üniversitemiz 
bünyesinde bulunan Sürekli Eğitim 
Merkezimizi de dahil ederek mesleki 
sertifikalandırma çalışmalarında 
işbirliği yapmak istiyoruz” dedi. 
Kendisinin de kompozit sektöründen 
geldiğini vurgulayan Avdagiç, plastik 
sektörünün Türkiye ekonomisi 
için oluşturacağı katma değeri 
bildiğini ve her türlü adımda destek 
vermekten geri durmayacaklarını 
ifade etti. 

PLASFED Başkanı Ömer Karadeniz, beraberinde yönetim kurulu üyelerinden 
oluşan bir heyetle Istanbul Sanayi Odasını da ziyaret etti. Ziyarette sanayi 
ve plastik sektörüne yönelik gelişmeler hakkında görüş alışverişinde 
bulunuldu. PLASFED Başkanı Karadeniz, Türkiye ekonomisi içinde plastiğin 
önemli yer tuttuğunu vurgulayarak, sektörün sorunlarının çözümünde 
Türkiye’nin en güçlü ve en büyük sanayi odası olarak ISO’nun desteğini 

yanlarında hissettiklerini vurguladı. 
Yönetime geldikten sonra ilk 
faaliyet olarak, Istanbul Sanayi 
Odası ve Istanbul Ticaret Odası’nı 
ziyaret ettiklerini kaydeden  Ömer 
Karadeniz, ISO’nun sektör temsilcileri 
ve kendisi için büyük manevi değeri 
olduğunu vurgulayarak, “Şu anda 
Türkiye’nin her tarafından plastik 
sektörünün tüm temsilcilerini burada 
görüyorsunuz. Bizler PLASFED’de 
sektörümüzün Türkiye’deki tüm 
temsilcilerinin elini üst üste koyduk 
ve ilgili odalarımızla kol kola vererek 
sektörün sorunlarını konuşup 
çözüme kavuşturacağız”  dedi. 

Karadeniz sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz artık bu sektörün geçmişteki 
imajı olan ‘nayloncu’-‘poşetçi’ 
imajından kurtulmasını istiyoruz. 
Bunun için çalışmalar yapacağız. 
Çünkü plastik, artık bu kadar 
basite indirgenerek ele alınmamalı. 
Bugün buradan kalkıp örneğin 
Arjantin’e giden bir uçaktan tutun 
da uzaya giden bir rokete ve 
kullandığımız birçok teknolojik 
eşyaya kadar, bunların ağırlıklı 
malzemesi plastikten oluşmaktadır. 
Dolayısıyla ekonomiye çok büyük 
bir katkı sunan sektörümüzle ilgili 
olarak daha güçlü ve destekleyici 
adımların atılmasını bekliyoruz ve 
PLASFED olarak ISO gibi her zaman 
desteklerini yanımızda hissettiğimiz 
kurum ve kuruluşlarla bunu topluma 
anlatacağız. Sektörümüzde çok 
büyük gelişmeler var. Özellikle 
mühendislik plastiğinde çok büyük 
ve önemli gelişmeler oluyor. Dünya 
bu alanda çok önemli bir noktaya 
ilerlerken, bizim Türkiye olarak buna 
seyirci kalmamız ve geride durmamız 
söz konusu olmamalı. Bu sektörün 
ağırlık ve önemini, ülkemiz üzerinde 
sağladığı katkıyı görmezden 
gelmemeliyiz. Biz PLASFED olarak 
bunun mücadelesini ISO ile kol 
kola çalışarak yapmak istiyoruz. Bu 
bağlamda yapacağımız çalıştaylar 
olacak. Özellikle geri dönüşüm 
noktasında çalıştaylarımız olacak. 
Bu çalıştaylarımız için sizlerin 
desteğini istiyoruz.”

İSO Başkanı Bahçıvan:
Plastik Sektörünün Her 

Zaman Yanındayız
Istanbul Sanayi Odası Başkanı 
Erdal Bahçıvan da Türkiye’nin en 
eski, en köklü ve en büyük sanayi 
odası olarak plastik sektörünün 
her zaman yanında ve destekçisi 
olduklarını belirterek, “Biz tüm 

Ömer Karadeniz’den İSO’ya: Türkiye’nin En Güçlü 
ve Büyük Sanayi Odasının Desteğini Yanımızda 

Hissediyoruz
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sanayicilerin ev sahibi olarak görüyoruz kendimizi. 
Zamanında burada kurulmuş sonra Anadolu’ya taşınmış 
sanayicilerimiz de bizim doğal üyemiz ve burası Türkiye 
sanayisinin nabzının attığı bir oda. Burayı kendi eviniz 
olarak görebilirsiniz. Plastik sektörü temsilcileri olarak 
ekonomiye katkı açısından ne kadar övünseniz az. 
Sektörün marka değeri yüksek. Birçok üyemiz ve Sivil 
Toplum Kuruluşları ile ISO’da yüksek bir temsil gücüne 
sahipsiniz. Bu nedenle sektörün içinden geçtiği süreci 
hep birlikte yaşıyoruz ve hassasiyetlerinizi de yakinen 
biliyoruz” dedi. 

Erdal Bahçıvan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Endüstrinin birçok alanının destekleyicisi bir sektörün 
gönül isterdi ki özellikle hammadde açısından güçlü yerli 
destekçileri olsun. Bugün sektörün en büyük açmazı bu 
alanda yaşanmakta ve dışa bağımlı bir faaliyet içinde 
bulunmaktadır. Birçok platformda söylediğimiz gibi 

böylesine kapasiteli bir sektörün, kaynaklarımızı çok 
iyi kullanmamız gereken böyle bir dönemde PETKIM 
gibi en az üç dört tane daha hammadde besleyicisi, 
destekleyicisi olmalıydı. 

Ben inanıyorum ki, ekonomimiz içinde rüştünü ispat etmiş 
bu sektör, ithal bağımlı olmaktan çıkaracak yatırımlara da 
tanıklık edecek. Biz ISO olarak kendi iç bünyemizde de 
iletişim halinde olduğumuz gerek bakanlıklar ve gerekse 
başka platformlarda da bu konuyu fazlasıyla gündemde 
tutuyoruz. Bugün tekstilden sonra ekonominin en güçlü 
sektörü konumuna gelmiş olan ve bu kadar katma 
değer yaratan bir sektör ile ilgili doğruları daha güçlü bir 
şekilde kamuoyu ile paylaşabilmeliyiz. Diğer sektörlerde 
olduğu gibi bu sektörümüzde de özellikle hammadde 
yatırımları bazında ‘biz yaparız” özgüveninin yerleşmesi 
gerekiyor. Biz üretimin önü açıldığı sürece bu toplumun 
ve sanayicinin yapamayacağı hiçbir şeyin olmadığına 
inanıyoruz. Toplum olarak en büyük avantajımız bu...”
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ŞENER GENÇER
EGEPLASDER Başkanı

Değerli Meslektaşlarım;

Geçmiş dönemlerde atıklara “çöp” 
olarak bakılırken, günümüzde ham-
madde maliyetlerinin artması ve 
çevreye olan bakışın değişmesiyle, 
atıkların bir değer olduğu fikri be-
nimsenmiştir. Atıkların geri dönüşü-
mü ile ekonomiye kazandırılması ve 
birer kaynak olarak benimsenmesi, 
ülkemizde “Geri Dönüşüm Sektörü”-
nü oluşturmuştur ve bu sektör gittik-
çe büyümektedir. 

Atıklar içerisinde plastik olanlar, gü-
nümüzde çevre kirliliğine en çok 
sebep olan atıklar olarak basında 
paylaşılmaktadır. Oysa sürekli tenkit 
edilen plastik atıkların hammaddesi 
olan “plastik”in hayatımızdaki yeri 
çok önemlidir ve bizler için olmazsa 
olmazlardandır.

Plastik atıkların geri dönüşümü sağ-
landığında, birçok sektöre hammad-
de sağlayacak ürün oluşumu söz 
konusudur. Günümüzde başta oto-
motiv sektörü olmak üzere, üretim 
proseslerinde “geri dönüştürülmüş 
hammadde” kullanan sektörler için 
plastik atıklar önem arz etmektedir.

Sadece ülkemizde değil, günümüz-
de dünya ölçeğinde birçok ürünün 
temelinde “geri dönüştürülmüş 
plastik (granül)” hammadde olarak 
üretimde yerini almıştır. Atık ithalatı 
incelediğinde, ithal edilen en büyük 
atık türünün “plastik atık” olduğu 
bilinmektedir. Resmi verilere göre 
2018 yılında 117.838 ton plastik atık 
ithal edilmişken; 2019 yılının ilk çey-
reğinde 17.907 ton plastik atığın it-
hal edildiği bilinmektedir.

Atık ithalinde önemli hususlardan 
bir tanesi, ülkemize giriş yapan atık-
ların ne kadarının geri dönüştürül-
düğü ve dolayısıyla “dönüştürüle-
meyecek ve depolanması/bertaraf 
edilmesi gereken” nitelikte atıkların 
miktarının ne kadar olduğuna dair 
net bilginin olmamasıdır. 

Bu durum ülkemizin “çöplük” hali-
ne gelmesi kaygısını oluşturmakta 
olup, konu ile ilgili kaygıları diler 
getiren basında birçok haber yer 
almaktadır. Ülkemizi tehdit eden bu 
konunun haber niteliğinden çıkıp 
uzmanlar ve ilgili makamlar tarafın-
dan doğrulanması amacıyla gerekli 
teknik çalışmalarının yapılması öne-
rilmektedir.

Peki Çin ne yapmaktadır?
 
Dünyanın en büyük hurda ithalatçısı 
olmasına rağmen Çin (2018 yılı ba-
şına kadar dünyada oluşan atığının 
yaklaşık %60 Çin tarafından ithal 
ediliyordu), kendi ülkesinin hurda 
ithal etmesine kısıtlama getirmiştir. 
Atık ithalatının yasaklanmasındaki 
amacın, Çin’in kendi atıklarını geri 
dönüştürmek istemesi olarak ifade 
edilmektedir.

Çin, bu süreçte sanayicisini korumak 
ve desteklemek amacıyla, kendi pi-
yasasında yeteri kadar üretilmeyen 
geri dönüştürülmüş plastik granülün 
ülkemizdeki en büyük alıcısı olmuş-
tur. 

Sanayicimizi Nasıl Koruyacağız?
Sanayicimiz için atık ithalatına karşı 
olmadığımızı ancak ithal edilen bu 
atıkların çevresel etkilerinin iyi belir-
lenmesi ve atık yönetiminin çok iyi 
yapılması gerektiğini düşünülmek-
tedir. Envanteri yapılmamış ve atık 
yönetimi ile ilgili yeterince teknik 
bilgi sahibi olmadığımız bu hassas 
konu hakkında öneriler şöyle sırala-
nabilir: 

• Ilgili mevzuat kapsamında ge-
rekli tanımlamalar süratle yapıl-
malı,

• Ilgili Bakanlıklar koordineli çalış-
malar yürütmeli,

• Mevzuatın düzenlenmesinde ve 
uygulanmasında,    tarafların gö-
rüş ve önerilerini paylaşabilece-
ği çok taraflı toplantılar organize 
edilmelidir.

Bu yaklaşımlar olmazsa bir gün fazla 
tartışılmadan plastik atık ithalatının 
bizi getirdiği durum nedeniyle itha-
latta kısıtlama ile karşılaşmak kaçı-
nılmaz olabilir. Erken çalışıp doğru 
sonuç almamız gerekmektedir.  
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PAGDER’den

Sanayi 4.0’a  Uygun

Eğitim İçin Robot Bağışı 

PAGDER, Inönü Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi Plastik 

Teknolojisi bölümüne robot 

bağışladı. PAGDER Başkanı 

Selçuk Gülsün, endüstrinin 

talebine uygun nitelikli personel 

yetiştirilmesinin önemine 

değinerek, “Inönü Mesleki 

ve Teknik Anadolu Lisesi 

Plastik Teknolojisi Bölümü’nün 

altyapısını Endüstri 4.0’a uygun 

hale getireceğiz” dedi. Robot 

bağışına Enelkon Otomasyon 

ve Hürmak Plastik katkıda 

bulundu. Ceylan Makine Kalıp 

da kalıp bağışında bulundu. 
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Plastik Sanayicileri Derneği 
(PAGDER), Inönü Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi Plastik 
Teknolojisi Bölümü’nün altyapısını 
güçlendirmeye devam ediyor. 
Sivil Toplum Kuruluşları arasında 
Okul-Sanayi Işbirliği projesinin 
ilk destekleyicisi olan PAGDER, 
önceki yıllarda da bu okula yoğun 
bağışlarda bulunmuştu. Okula 
yapılan bağışın mali tutarının 1 
milyon TL’nin üzerinde olduğu 
belirtildi. Yapılan bağışlarda makine-
ekipman ve sarf malzemelerinin, 
halihazırda endüstrideki güncel 
teknoloji olmasına dikkat edildi.
PAGDER, enjeksiyon makinaları, 
ekstrüzyon hattı, kırma makinesi, 
kalıp, hammadde ve makine yağı 
bağışının ardından bu seferde robot 
bağışladı. Bu bağıştaki amacın, 
öğrencilerin mezun olduklarında iş 
hayatında yoğun olarak kullanılmaya 
başlanan teknolojileri yakından 
tanımasını sağlamak olduğu 
kaydedildi. 

Bağış nedeniyle Inönü Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesinde 
düzenlenen törene, PLASFED 
Başkanı Ömer Karadeniz,  IKMIB 

Başkanı Adil Pelister, IKMIB Yönetim 
Kurulu Üyesi Tayfun Demir, IKMIB 
Plastik Komitesi Başkanı Mehmet 
Uysal ve SOCAR Türkiye eski 
CEO’su Kenan Yavuz da katıldı. 

Törende bir konuşma yapan PAGDER 
Başkanı Selçuk Gülsün “Endüstri 
4.0’ın konuşulduğu bu dönemde 
geleceğin işgücü olacak olan 
gençlerin kendilerini otomasyon 

alanında geliştirmeleri gerekiyor. 
Bu perspektiften bakıldığında 
bugün yaptığımız bu bağışın önemi 
daha net olarak görülecektir. 
Ülkedeki nitelikli personel ihtiyacını 
karşılamak adına eğitime yaptığımız 
bağışlar hız kesmeden devam 
edecek. Bu niteliklerle yetişen 
öğrenciler mezun olduktan sonra 
işleri hazır” dedi. 

Inönü Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi Plastik Teknolojisi Teknik 
Öğretmeni Levent Özbaşaran 
da bölüme verdikleri destekten 
dolayı PAGDER’e teşekkür ederek, 
“PAGDER’in destekleri ile birlikte 
bölümümüz, okuldaki en modern 
altyapıya sahip oldu. Yapılan bu 
bağışlarla öğrencilerin bölüme 
ilgisinin de her geçen yıl arttığını 
görüyoruz” dedi.

Bağış töreninin sonunda ise Inönü 
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
Teknik Müdür Yardımcısı Hüseyin 
Nisan, robot ve kalıp bağışında 
bulunan Enelkon Otomasyon, 
Hürmak Makina ve Ceylan Makine’ye 
teşekkür plaketi verdi. 

Enelkon’dan Eğitime
Büyük Destek
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BARIŞ PAKİŞ
Kompozit Sanayicileri Derneği Başkanı

Değerli Plastik Sektörü Mensupları, 
Derneğimizin üyelik geliştirme 
çalışmaları kapsamında geçtiğimiz 
dönemde Derneğimize üye olan 
Seren Proje A.Ş., Plaskar Plastik 
A.Ş., Limatech Mühendislik Dan. 
San. ve Dış Tic. Ltd. Şti., Ege Kimya 
San. ve Tic. A.Ş.,  Kord Endüstriyel Ip 
ve Iplik San. ve Tic. A.Ş. ve OPTITUR 
Marin Denizcilik San. ve Tic. Ltd. 
Şti. firmaları daha da güçlenmemizi 
sağlamışlardır.
Derneğimiz, Istanbul Ticaret Odası 
(ITO) ile oluşturduğu işbirliği 
çerçevesinde geçtiğimiz yıl, milli 
iştirak organizasyonu şemsiyesi 
altında 12 firma, 19 bağımsız 
katılımcı firma olmak üzere toplam 
31 Türk firmasının katılımı ile 
gerçekleştirilen JEC WORLD 2018 
Paris Fuarı’ndan sonra bu yıl da 
aynı örgütlülük içerisinde 11 firma, 
21 bağımsız katılımcı olmak üzere 
toplam 32 Türk firmasının katılımı 
ile JEC World 2019 Paris Fuarı’nı 
başarı ile gerçekleştirmiştir. Ayrıca 
bu yıl fuarın son günü, “Country 
on Stage: Turkey” programı 
çerçevesinde Türk kompozitinin ve 
firmalarının güçlü, uluslararası ve 
dinamik yapısını çok sayıda izleyici 
ile paylaşma fırsatı bulunmuştur. 
Paris Başkonsolosumuz Sayın 
Görkem Barış Tantekin’in de 
izleyiciler arasında bulunduğu 
ve sektörümüzü böylesi önemli 
bir platformda tanıtma şansını 
bizlere sağlayan    Istanbul Ticaret 
Odası’na teşekkürlerimizi sunar, 
bu vesile ile yaşadığımız tecrübe 
sonucunda her geçen yıl  üzerine 
katarak sektörümüzü tanıtım 
çalışmalarımızın devam edeceğini 
bir kez daha ifade etmek isteriz.
Bu yıl Derneğimiz, Tüyap Istanbul 
Fuar ve Kongre Merkezi’nde 4-7 
Nisan 2019 tarihlerinde düzenlenen 
Automechanika Istanbul 2019 
Fuarı’na, 30 Nisan – 3 Mayıs 
2019 tarihlerinde düzenlenen 14. 

Uluslararası Savunma ve Sanayi 
Fuarı’na (IDEF 2019), 18-22 Haziran 
2019 tarihlerinde düzenlenen 42. 
Yapı Fuarı’na stant ile katılarak ve 
7 Mayıs 2019 tarihinde   Istanbul 
Üniversitesi  Mühendislik Fakültesi 
Kimya Mühendisliği bölümü 
son sınıf öğrencilerine  “TÜRK 
KOMPOZIT SEKTÖRÜ”  konulu bir 
sunu gerçekleştirerek Kompozit 
Sektörünü tanıtım çalışmalarına 
devam etmiştir.
Istanbul Kimyevi Maddeler ve 
Mamülleri Ihracatçıları Birliği (IKMIB) 
tarafından 5 Nisan 2019 tarihinde 
düzenlenen “IKMIB 2018 IHRACATIN 
YILDIZLARI Ödül Töreni”’nde kendi 
kategorilerinde, 2.’lik ödülü alan 
üyemiz Akpa Organik Peroksit 
Kimya San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. ile 
3.’lük ödülü olan üyemiz Subor Boru 
San. ve Tic. A.Ş.’yi, Istanbul Sanayi 
Odası’nın ilk 500 Sanayi Kuruluşu 
Listesi’nde yer alan üyelerimiz; 
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. 
(TUSAŞ), Kordsa Teknik Tekstil A.Ş., 
Dyo Sanayi Boyaları San. ve Tic. A.Ş. 
ve Ege Kimya San. ve Tic. A.Ş.’yi, 
Türkiye Ihracatçılar Meclisi’nin (TIM) 
açıkladığı 2018 yılı Türkiye’nin 
ilk  1000  Ihracatçı Firması listesinde 
yer alan üyelerimiz; TUSAŞ, Kordsa 
Teknik Tekstil A.Ş., Polin Dış Tic. 
A.Ş., Ege Kimya San. ve Tic.A.Ş., 
Belenco Dış Ticaret A.Ş., Fibrosan 
Cam Takviyeli Polyester San. ve Tic. 
A. Ş., Telateks Dış Tic. Kompozit 
San. A.Ş., Poliya Poliester Sanayi 
ve Ticaret Ltd. Şti., Mitaş Enerji ve 
Madeni Inşaat Işleri Türk A.Ş. ve 
Akpa Organik Peroksit Kimya San. 
ve Dış Tic. Ltd. Şti.’yi başarılarından 
dolayı kutlarız.
2013 yılında sektörde bir ilke imza 
atarak gerçekleştirmiş olduğu 
Kompozit Zirvesi’nin 4.sünü 10-11-12 
Ekim 2019 tarihlerinde Istanbul Lütfi 
Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi 

Sarayı’nda gerçekleştirmek için 
çalışmalarımız hızla devam etmek 
etmektedir. Bu yıl etkinliğimizde 
teknik ve ticari sunular ve ürün 
uygulamalarına ilave olarak; 
üniversite öğrencileri ile sektör 
profesyonellerine dönük olarak 
hazırlanan “Kompozit Kariyer 
Günleri”, kompozit duayenlerinin 
tecrübelerini paylaşacakları 
“Kompozit Deneyimleri”, 
Etkinliğin 2. gününün gecesinde 
düzenlenecek olan “Kompozit 
Ödülleri”, sektörümüzün yeni 
ve yaratıcı ürün örneklerini 
sergileyeceğimiz “Kompozit Ürün 
Dünyası”, bölümleri Fuarımızda 
yer alacak olup yine bu yıl ilk 
defa sektörümüzün yenileri start-
up firmalarına sergi alanında yer 
verilecektir. Etkinlik tarihlerini 
ajandanıza şimdiden not ederek, 
sektörümüz için önemi büyük 
Fuarımızı ziyaret etmenizi tavsiye 
ederim.
Önümüzdeki günlerin Türk Kompozit 
ve Plastik sektörlerine bol kazançlı 
ve bereketli işler getirmesini dilerim.
Saygılarımla,
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Kompozit Derneği, Istanbul Ticaret 
Odası ile birlikte milli katılım 
organizasyonu yapılan JEC 2019 
fuarının başarıyla tamamlandığını 
duyurdu. Dernekten yapılan 
açıklamada, Paris’te gerçekleşen 
fuara 11 firmanın milli katılım, 21 
firmanın da bağımsız olarak iştirak 
ettiği bildirildi. 

Açıklamada, “Türk firmalarının 
her yıl artan sayıda katılımı, 
Türk kompozitinin ve Türk 
kompozit firmalarının dünya 
pazarındaki yerlerini giderek 
sağlamlaştırdıklarının önemli 
bir göstergesi olmuştur. Türkiye 
kompozit sanayi, Fuara katılan 
temsilcileri vasıtası ile ulaştığı 
konumu uluslararası düzeyde bir kez 
daha gösterme fırsatını bulmuştur. 
Bu durumun diğer bir göstergesi ise 
Türk kompozit sektörünün ana yayın 
organı “COMPOSITES TURKEY” 
Sektör Dergimizin 21. sayısının 
dağıtıldığı fuarda dergimize ve 
tanıtım broşürlerimize gösterilen 
yoğun ilgidir” denildi. 

Fuarın son günü Country on Stage: 
Turkey adı altında bir program 
düzenlendiği duyurulan açıklamada, 
yoğun katılımlı etkinlikte sektör 
hakkında bilgi verildiği belirtildi. 
Etkinlikte, Kerem Paksoy, Barış 

Pakiş’in sunum yaptığı, moderatör 
Nigel O’deo yönetiminde Deniz 
Korkmaz, Uğur Üstünel, Berk 
Baltaoğlu, Ali Çamurdan ve Ismail 
Hakkı Hacıalioğlu’nun katıldığı 
panelin gerçekleştirildiği vurgulandı.

Kompozit malzemelerin 
tanıtımına yönelik çalışmalar 
devam etti

Öte yandan Kompozit Derneği, 
kompozit malzemelerin tanıtımına 
yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü 
duyurdu. Dernekten verilen bilgide, 
IÜ Mühendislik Fakültesi Kimya 
Mühendisliği bölümü öğrencilerine 
Genel Sekreter Ismail Hakkı 
Hacıalioğlu’nun bir sunum yaptığı 
bildirildi. Etkinlikte Polin firması da 
tanıtıldı.

Türkiye Kompozit 
Sektörü JEC World’de 
Boy Gösterdi

Kordsa, Dünyayı ‘’Kompozitle’’ 
hafifletecek.
Bu arada, Sabancı Holding CEO’su 
Mehmet Göçmen, kompozit 
malzemelerin geleceğin önemli 
sanayi ürünlerinden biri olduğunu 
belirterek, holding olarak 
dünyanın çeşitli ülkelerinde yatırım 
yaptıklarını açıkladı. Havacılık 
ve uzay sektöründe ürün sahibi 
şirketleri almaya yöneldiklerini 
belirten Göçmen böylece uzun 
süren sertifikasyon süreçlerini 
aşmayı amaçladıklarını anlattı. 
Kompozit malzemelerin metallerin 
yerini aldığını belirten Göçmen, 
hava taşıtları, raylı sistemler, 
otomotiv, köprü, baraj, tünel ve 
sportif malzemelerde kompozitin 
yaygınlaştığını bildirdi.
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Kaynak: PLASFED (http://rapor.plasfed.org.tr)
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Istanbul Sanayi Odası tarafından her 
yıl yayımlanan Türkiye’nin 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu (ISO 500) listesine 
plastik ve kauçuk sektöründen 
58 firma girdi. PAGDER tarafından 
yapılan analizde, 2018’de sıçrama 
gösteren finansman giderlerinin 
plastik sektöründe dönem karlarını 
aşındırdığı kaydedildi.

Analizde, listeye giren göreli olarak 
sektörün büyük plastik ve kauçuk 
işletmelerinin üretimden satışları 
2018’de yüzde 27,6 oranında 
artı. PAGDER’in belirlemelerine 
göre Istanbul Sanayi Odası’nın 
“Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu” listesine, NACE kodu 
itibarıyla plastik ve kauçuk 
sektöründen 27 firma girdi. Plastik 
ve kauçuk imalatı olmasına rağmen, 
ağırlıklı üretim faaliyeti farklı NACE 

Plastik Sektöründe Birinci 500’e Giren Firmaların Performans Değişimleri
(2018/2017) (Milyar TL)

Plastik ve Kauçuk Sektöründen 58 İşletme 
İSO 500’de: Finansman Giderleri Arttı,      
Dönem Karları Aşındı

ve ISIC kod numaraları altında yer 
alan firmalarla sıralamada 58 plastik 
ve kauçuk işletmesinin yer aldığı 
gözlendi. 

Firma performanslarına yönelik 
yapılan analizde, “Dönem karı/
faaliyet karı oranlarının yüzde 75’ten 
yüzde 59’a gerilemiş olmasının 
nedeni ise finansman giderlerindeki 
artıştan kaynaklandı. PAGDER 
Başkanı Selçuk Gülsün bu duruma 
yönelik yaptığı değerlendirmede, 
“Finansman giderleri ISO Birinci 
500’deki işletmelerin dönem 
karlarını zayıflatmıştır. Son beş-altı 
yıldır borç/öz kaynak dengesinin 
de dikkat çekici biçimde bozuldu. 
Özellikle döviz cinsi borçların 
TL karşılıklarının borç hanesini 
köpürttüğü gözleniyor” dedi. 

Gülsün sözlerini şöyle sürdürdü:

 
“ISO Birinci 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu listesinde 2018 
sıralamasında yer alan 58 firmanın 
gelişimine baktığımız zaman 
brüt katma değer ve çalışan 
sayısı hariç tüm göstergelerde 
artış gözlemleniyor. Brüt katma 
değerdeki düşüş, PETKIM’in 2018’in 
son çeyreğinde yapmış olduğu 
bakım çalışması nedeniyle üretimi 
durdurmasından kaynaklanıyor. 
Diğer göstergelerde yaşanan artış 
oranı Birinci 500 listesinde yer 
alan tüm firmaların artış oranı ile 
paralellik göstermekle birlikte 2017 
yılı ile 2018 yılı arasında ÜFE’nin 
%34 ve ortalama döviz kurunun %32 
dolayında artış gösterdiğini de göz 
ardı etmemek gerekiyor”.
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ISO 500’de Yer Alan Plastik ve Kauçuk İşletmeleri

PETKİM Petrokimya Holding A.Ş.1

AKSA Akrilik Kimya Sanayii A.Ş.2

BRİSA Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş.3

Sasa Polyester Sanayi A.Ş.4

Gülsan Sentetik Dokuma San. ve Tic. A.Ş.5

Köksan Pet ve Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.6

Goodyear Lastikleri T.A.Ş.7

Indorama Ventures Corlu Pet Sanayi A.Ş.8

Petlas Lastik San. ve Tic. A.Ş.9

HES Hacılar Elektrik San. ve Tic. A.Ş.10

Korteks Mensucat San. ve Tic. A.Ş.11

Sarten Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.12

Ravago Petrokimya Üretim A.Ş.13

Prometeon Turkey Endüstriyel ve Ticari Lastikler A.Ş.14

Merinos Halı San. ve Tic. A.Ş.15

Korozo Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.16

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.17

Öznur Kablo San. ve Tic. A.Ş.18

Seval Kablo Aydınlatma Cihazları İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş.19

Hasçelik Kablo San. ve Tic. A.Ş.20

Naksan Plastik ve Enerji San. ve Tic. A.Ş.21

Assan Hanil Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.22

Nexans Türkiye Endüstri ve Ticaret A.Ş.23

Ege Profil Tic. ve San. A.Ş.24

Polibak Plastik Film San. ve Tic. A.Ş.25

Süper Film Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.26

Akdeniz Kimya San. ve Tic. A.Ş.27

Adopen Plastik ve İnşaat Sanayi A.Ş.28

Farplas Otomotiv A.Ş.29

Ak-Kim Kimya San. ve Tic. A.Ş.30

Elif Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.31

Sumitomo Rubber AKO Lastik San. ve Tic. A.Ş.32

Vatan Plastik San. ve Tic. A.Ş.33

Leoni Kablo ve Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti.34

İskur Tekstil Enerji Tic. ve San. A.Ş.35

Kartal Halı Tekstil San. ve Tic. A.Ş.36

Dinarsu İmalat ve Ticaret T.A.Ş.37

Turkuvaz Plastik ve Temizlik Ürünleri San. Tic. A.Ş.38

Pamukkale Kablo San. ve Tic. A.Ş.39

Form Sünger ve Yatak San. Tic. A.Ş.40

Atom Kablo San. ve Tic. A.Ş.41

Nursan Kablo Donanımları San. ve Tic. A.Ş.42

Legrand Elektrik Sanayi A.Ş.43

Öz-Ka Lastik ve Kauçuk San. Tic. A.Ş.44

Greif FPS Turkey Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.45

Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş.46

Frimpeks Kimya ve Etiket San. Tic. A.Ş.47

Umur Basım San. ve Tic. A.Ş.48

Kimteks Poliüretan San. ve Tic. A.Ş.49

Borsan Kablo Elektrik Aydınlatma İnşaat San. ve Tic. A.Ş.50

B-Plas Bursa Plastik Metal İnşaat Enerji Madencilik Jeotermal Turizm Sivil Havacılık ve Tarım San. ve Tic. A.Ş.51

Georg Fischer Hakan Plastik Boru ve Profil San. Tic. A.Ş.52

Bak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.53

Kalde Klima Orta Basınç Fittings ve Valf Sanayi A.Ş.54

Ege Kimya San. ve Tic. A.Ş.55

İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş.56

Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik San. ve Tic. A.Ş.57

ASAŞ Ambalaj Baskı San. ve Tic. A.Ş.58
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Dünya Ambalaj Örgütü Ödüllerinde  
Türkiye En Fazla Ödül Alan Ülke Oldu
Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) 
tarafından düzenlenen sektörün en 
prestijli ambalaj tasarım yarışması 
WorldStar 2019’da Türk firmaları 22 
ödül kazandı. Bu sayıyla Türkiye en 
fazla ödül alan ikinci ülke oldu. 

WorldStar 2019 yarışmasına 35 ülke 
12 farklı kategoride 319 başvuru 
yapıldı. En fazla ödül alan üç ülke 26 
ödülle Japonya, 22 ödülle Türkiye 
ve 21 ödülle Çin olarak sıralandı. 
Ödül kazanan firmalar ödüllerini Çek 
Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da 
düzenlenen ödül töreninde aldı. 
Türkiye 2018’de 5 ödül kazanmıştı. 
Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) 
Başkanı Zeki Sarıbekir, ödül sayısının 

22’ye çıkmasının Türkiye’nin imajı 
ve ambalaj sektörünün gücünü 
göstermesi açısından büyük önem 
taşıdığının altını çizdi. Sarıbekir, 
sektörün katma değerli ürünlere 
odaklanarak istikrarlı bir büyüme 
içinde olduğunu ve bunun devam 
edeceğini vurguladı. 

“Bu gibi yarışmalardan gelen 
ödüller Türk ambalaj sektörünün 
küresel ölçekteki algısını 
güçlendiriyor” diyen Zeki Sarıbekir, 
uluslararası katılıma açık Ambalaj 
Ay Yıldızları yarışmasının sekizinci 
kez düzenlendiğini, bu yarışmanın 
da küresel ölçekte değerinin 

yükselmesi yanında, WorldStar 
ve AsiaStar yarışmalarına katılım 
barajı niteliği bulunduğunu 
hatırlattı. Sarıbekir, “Geçtiğimiz yıl 
sekizincisi düzenlenen Ambalaj 
Ay Yıldızları yarışması uluslararası 
arenada yetkinliğe ve geçerliliğe 
sahip ülkemizdeki tek ambalaj 
yarışmasıdır. Bu yarışmayı marka 
sahiplerine, tasarımcılara ve ambalaj 
üreticilerine uluslararası pazarlarda 
rekabet gücü kazandırmak için 
başlattık. Ambalaj Ay Yıldızlarında 
kazananlar Dünya Ambalaj Örgütü 
ve Asya Ambalaj Federasyonu’nun 
düzenlediği WorldStar ve AsiaStar 
yarışmalarına katılabiliyor” dedi. 
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Worldstar 2019 Yarışması’nda Ödül Alan Şirket Ve Ambalajlar:
 

1. Anadolu Cam Sanayii - Frederik 

2. Asaş Ambalaj Baskı Sanayi - Cepli Paket 

3. Asaş Ambalaj Baskı Sanayi - Mesajlı Paket 

4. Bak Ambalaj Sanayi - BAK Specials Paskalya Noctiluca® Ambalajı 

5. Bayındır Ambalaj Sanayi - Akustik Kutu ve Seperatör 

6. Bayındır Ambalaj Sanayi - Teknolojik Kutu 

7. Beta Gıda Sanayi - Beta Tea Tera Nova Koleksiyonu 

8. Camiş Ambalaj Sanayi - Paşabahçe 12’li Fincan ve Tabak Display Tavası  

9. Elif Plastik Ambalaj Sanayi - Elif HyPer-Yüksek Performanslı PE Ambalaj Çözümü  

10. Greiner Ambalaj Sanayi - 95 mm Çap Termoform Kaşıklı Kapak 

11. Harman Ambalaj Sanayi - O’cup Oven Cups 

12. Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi - Pick Up Tray  

13. Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi - Side Support  

14. Netpak Ambalaj Sanayi- Pratik Market Torbası 

15. Olmuksan International Paper Ambalaj Sanayi - Taşımalı Meyve Kutusu  

16. Özerplast Plastik Sanayi - 4x50 ml Efes Malt Şişe Mp Ambalaj 

17. Özler Plastik Sanayi - Sıcak Doluma Uygun Aktif Oksijen Bariyerli PET Ketçap Şişesi 

18. Platin Ambalaj Tasarım - Yudum Egemden Gurme Serisi Zeytinyağı Cam Şişe 

19. Sarten Ambalaj Sanayi - 5 Lt & 10 Lt Opet Adblue Bidonu 

20. Teksan Teneke Kutu Ambalaj Sanayi - Jack Daniel’s Tennessee Honey 

21. Teksan Teneke Kutu Ambalaj Sanayi- Vitanella Premium Çay Kutuları 

22. Unilever Sanayi - Toz Tutmayan Kolay Açılan Çay Ambalajı
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PAGDER işbirliğinde Fransız 
Advanced Business Event ve 
Karibu tarafından organize edilecek 
Bursa Otomotiv Buluşmaları ikinci 
kez 12-14 Kasım 2019 tarihlerinde 
gerçekleştirilecek. Ticaret 
Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı ile Bursa Organize 
Sanayi Bölgesi’nin himaye ettiği 
etkinlik, otomotiv sektörünün bütün 
bileşenlerinin buluşma noktası 
olacak. PAGDER’den verilen bilgide 
etkinliğin otomotiv endüstrisi ile 
plastik, taşıt yan sanayi, kauçuk, 
kimya, tekstil, elektrik-elektronik, 
makine vb. birçok tedarik 
sektöründen yerli ve yabancı 
oyuncuların bir araya geleceği 
belirtildi. Etkinlik kapsamında ön 
randevulu olarak B2B görüşme 
organize edileceği bildirildi. 

2017’de 5 bin 500 B2B 
görüşmeye ulaşıldı
Ilk kez 2017’de düzenlenen 
etkinlikte, ulusal ve uluslararası 
düzeyde yoğun katılım gözlenmiş, 
çok sayıda yurt dışı iş insanı ile 
görüşme imkanı sağlanmıştı. Verilen 
bilgide ilk organizasyonun 28 
ülkeden, 260 dolayında yerli ve 
yabancı OEM, Tier 1 ve Tier 2 firma 
yetkilisinin bir araya geldiği bildirildi. 
Bu kişilerin 5 bin 500 görüşmeye 
ulaştığı vurgulandı. 

Bursa Otomotiv Buluşmaları, 
Türkiye’nin bu sektördeki önde 
gelen illerinden Bursa’da plastik 
sanayii ve otomotiv sektöründe 
bu ürünleri kullanan iş insanlarını 
buluşturuyor. Etkinlik, Türkiye’de 
otomotiv ve satış sonrası 
endüstrideki tedarik zincirinin bütün 

bileşenlerini kapsıyor. Mühendislik, 
tedarik, tedarik zinciri, imalat, emtia 
tedarikçiler ve servis sağlayıcılar 
önceden belirlenmiş birebir 
toplantılar ile buluşacak. 
Etkinliğin amacının üreticilere, satış 
sonrası ve Tier 1 ve 2 tedarikçilerine, 
taşeronlara, hizmet sağlayıcılara ve 
kümelere tanışma imkanı sağlamak, 
OEM’lere ve Tier 1 ve 2 tedarikçilerine 
tedarik zincirlerini geliştirmelerinde 
yardımcı olmak, Türk tedarikçilere 
OEM’ler ve uluslararası şirketler 
ile iş geliştirme fırsatları sunmak, 
yatırımların artmasını sağlamak, 
olası ortaklık ve işbirliği için yabancı 
ve Türk şirketler arasında köprü 
kurmak olarak sıralandı. 

Ikili iş görüşmesi kayıtları ve 
etkinliğe ilişkin geniş bilgi ve 
kayıtların PAGDER’den alınabileceği 
bildirildi.

PAGDER İşbirliğinde Otomotiv Sektörünün Paydaşları Buluşuyor 
Bursa “Otomotiv Buluşmaları” İkinci Kez Düzenleniyor
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Fabrika Çatısı

   

*Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz…

   e-mail: info@izgienerji.com &   buyukbektas@izgienerji.com 
         Tel: +90 216  456 57 01 +90 554  631 10 89  

Atatürk Mah. Yakut Cad. Zümrüt Sitesi 2N, 9.Blok D:4
34750 ATAŞEHİR / İSTANBUL 

İZGİ ENERJİ VE KİMYA A.Ş.  

Konut Çatısı (İstanbul, 5 kW)

Ülkemizde yapılan yasal ve mevzuat değişiklikleriyle, önümüzdeki bir kaç yıl
içerisinde binaların çatıları, sıcak su enerji üretimi dışında Güneş Enerjisinden

elektrik üretimi alanlarına dönüşecektir.

Güneş Enerjili çatı sistemleri, şehirlerimizin geleceğini ve sanayicimizin
gelişimini olumlu etkileyecektir.

SOLAR ÇATILAR
ÇATI GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMİ (ÇATI–GES)



Döngüsel Ekonomi Ne Kadar 
Gelişebilir?
Değerli dostlar, 

Soruya yanıt vermeden önce 
belirtelim: teorik olarak “çöp” ya da 
“atık” dediğimiz malzemelerin yüzde 
95’i geri kazanılabilir. Sorunun 
yanıtına gelirsek şu anda atıkların 
sadece yüzde 9’u geri kazanılıyor. 
Demek ki potansiyel çok yüksek. 

Frost and Sullivan isimli kuruluş 
2018 plastik hariç küresel atık 
sektörü büyüklüğünü 282,1 milyar 
dolar, plastiklerin ise 37,1 milyar 
dolar olduğunu tahmin ediyor. 
Çeşitli kuruluşların tahmini üç aşağı 
beş yukarı aynı. Türkiye’de geri 
dönüşüm sektörü büyüklüğü ise 1,3 
milyar dolar düzeyinde. 

“Döngüsel Ekonomi (Circular 
Economy - Circularity)” ilk kez 
1963 yılında kullanılmış bir kavram. 
Günümüzde sürdürülebilir ekonomi 
kavramı ile birlikte kullanılıyor ve 
giderek sürdürülebilirliğin ekonomik 
tanımı haline geldi. 

Peki bu ne kadar önemli? Her 
şeyden önce, döngüsel ekonomi 
dünyanın artık sonuna geldiğimiz kıt 
kaynaklarını daha az kullanmamız 
anlamına geliyor. Madenler 
dünyanın kurulmasında oluştu. 
Petrol ise milyonlarca yılda. Her ikisi 
de yer altından çıkarıldıktan sonra 
yerine yenisi konulamıyor. Öyleyse 
bugüne kadar çıkardıklarımızı ve 
işlediklerimizi yeniden kullanmaya 
başlamak zorundayız. 

Ikinci önemli konu, döngüsel 
ekonomi bir iş alanı. Hem de 
tahmin edilenin çok ötesinde 
büyüme potansiyeli var. Daha 

da önemlisi Türkiye bu alanda 
büyük avantaja sahip. Son olarak, 
döngüsel ekonomiye yönelik AR-
GE ve inovasyon, iş modeli vb. her 
türlü gelişim yeni yeni başladı ve 
gelişmeye açık. Bu alanda öncü rol 
oynamak bile mümkün. 

Son madde olarak saydığım konuya 
biraz açıklık getirmek gerekir. Şu 
anda plastikler dahil maden ve 
karbon kaynaklarına dayalı bütün 
ürünlerin çok büyük bir kısmının 
rafineri ya da fabrikalarda elde 
edilme maliyeti, geri dönüşümden 
elde edilme maliyetlerinden daha 
düşük. Bu nedenle geri dönüşüm 
katlanarak büyümüyor. Gerçekte 
ortalamada yüzde 7’ler gibi çok 
hızlı bir ortalama büyümeye sahip 
ama yine de teorik olarak daha 
hızlı büyüyebilir. Geri dönüşüm, 
geri kazanımın oranının artması 
için bu alandaki teknolojilerin 
geliştirilmesi, kapasitenin artması 
(dolayısıyla üretimin artmasıyla birim 
maliyetlerin düşmesi) gerekli. Bunun 
yapılabilmesi de AR-GE ile mümkün. 
Oysa bu alana AR-GE yatırımı yeni 
yeni artıyor. Demek ki AR-GE’den 
başlarsak öncelikle maliyetleri aşağı 
çeken teknolojilere biz sahip oluruz. 

Diğer AR-GE ve inovasyon alanı 
ise endüstriyel ürünlerin en kolay 
biçimde geri kazanmaya imkan 
verecek şekilde tasarlanması ve 
üretimi. Avrupa bu unsuru şart 
olarak koymaya hazırlanıyor. Bu 
unsur da malzeme biliminden, ürün 
endüstriyel tasarımına kadar bir 
dizi alanda AR-GE ve inovasyona 
yönelik yatırım demek. Herhangi bir 
plastik ambalajın üzerinde “Yüzde 
100 sağlıklı ve yüzde 100 geri 
kazanılabilir” ibaresi konulduğunda 
sağlayacağı avantajı düşünün. 
Elbette hali hazırda bu şekilde çok 
ürün var ama olabilecek de çok ürün 
var. 

Plastiklerin mevcut negatif 
görünümü, pekala avantaja 
dönüşebilir. 

Bugün plastikler elbette çevre 
kirliliğinin “baş aktörü” yapılmış 
durumda. Her zaman söylediğimiz 
gibi, çevreyi plastikler değil insanlar 
kirletiyor ama herkes suçu “plastiğe 
atmak” kolaylığına kapılmış 
durumda. 

Oysa döngüsel ekonomi içinde 
düşündüğümüzde plastik 
malzemeler hem fayda sağlamada 
hem de ekonomik olarak en 
avantajlı grup görünüyor. Kimyasal 
ve fiziksel olarak geri dönüşüm 
teknolojilerine yapılacak yatırımların 
geri dönüşü için uygun marj 
neredeyse yakalandı. Elbette bunun 
şartı “kaynağında ayrıştırma” ile 
başlıyor. 

Türkiye Cumhurbaşkanı Eşi Sayın 
Emine Erdoğan’ın himaye ettiği 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi, 
her ne kadar kullanım azaltma odaklı 
görünse de elbette bu hareketin 
sürmesi kaynağında ayrıştırma ile 
mümkün. Bu nedenle sektör olarak 
bu hareketi benimsiyoruz. 

PAGDER olarak ise geri dönüşüm 
sektörünün Türkiye’de gelişimini 
misyon edindik. Çalıştayımızdan 
ve ikili girişimlerimizden haberdar 
oldunuz. Gelecek dönemde de bu 
gayretlerimiz devam edecek. Çünkü 
hem sektörümüz, hem ülkemiz, 
hem de dünyamız için kazançlı bir 
alan olduğu ortada. Ortak akıla 
açığız. Hep birlikte yeni bir sektörün 
inşasına başlayabiliriz. 

Sizlere bol kazançlı, güzel günler 
diliyorum. 

SELÇUK GÜLSÜN
PAGDER Yönetim Kurulu Başkanı
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2030’da 100 milyar dolarlık 
üretim hedefi
Makine Imalat Sanayii Dernekleri 
Federasyonu MAKFED tarafından 
Istanbul’da düzenlenen Makine 
Zirvesi Vizyon 2030 zirvesi 
tamamlandı. Sektörün 2030 vizyonu 
içinde 100 milyar dolarlık üretim 
hedefi benimsendi. Zirvenin açılış 
törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank ve Cumhurbaşkanlığı 
Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal 
da katıldı. Zirvede sunumlar ve 
tartışma panelleri gerçekleştirildi. 
Zirveye, Türk sanayinin önde gelen 
isimleri, bakanlık, kamu kurum ve 
kuruluşları temsilcileri, MAKFED ve 
üye dernekleri yönetim kurulları, 
makine imalat sanayi firmaları üst 
düzey yöneticileri katıldı.

Varank: Türkiye’yi yüksek teknoloji 
üreten ülkeler ligine taşıyacağız.”
Açılış töreninde konuşan Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 
Türkiye’nin sağlıklı, dengeli ve 
dinamik bir ekonomi için, güçlü bir 
makine sektörüne sahip olması 

gerektiğini vurgulayarak, “Milli 
teknoloji hamlemizin temellerinden 
birini oluşturacak yeni destek 
programımızın nihai hedefi, 
dünyanın geçirdiği teknolojik 
dönüşüm sürecinde Türk sanayisini 
öncü konuma getirmektir” dedi.   
Varank, “Uçtan Uca Yerlileştirme 
Programı’mızda önceliği makine 
sektörümüze vereceğiz. Bu 
programla Türkiye’yi yüksek 
teknoloji üreten ülkeler ligine 
taşıyacağız” diye konuştu.

Ağbal: “7 bileşende sanayiye güçlü 
destekler gelecek” 
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe 
Başkanı Naci Ağbal da Hükümetin 
çok doğru adımlar atarak makine 
sektörünü teşviklerle desteklediğini 
kaydetti. Ağbal, “Önümüzdeki 
süreçte 7 bileşende sanayiye güçlü 
destekler gelecek. Odaklı Ar-Ge ve 
Inovasyon, Ileri Dijital Dönüşüm, 
Güçlü Ulaşım ve Enerji Altyapısı, 
Lojistik, Nitelikli Insan Kaynağı, 
Eğitim ve Gelişmiş Yatırım Ortamı, 
Sağlam Finansal Yapı… Makine 
sektörü için önümüzdeki dönemde 
ciddi bir iç pazar talebi olması söz 
konusu olacaktır” dedi. 

MAKFED Makine Zirvesi Vizyon 2030
Dalgakıran:

“ Yeni bir hikaye 
yazabiliriz ” 

MAKFED Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Dalgakıran da 
konuşmasında “Kamu makineye 
bir sektör olarak bakmaktan 
vazgeçmeli, Türkiye ekonomisinin 
lokomotifi olarak görmeli. Makineyi 
Türkiye ekonomisinin lokomotifi 
yapabilirsek, 2030 yılında yıllık 100 
milyar dolarlık üretime ulaşabiliriz. 
Biz buna hazırız” dedi.   Dalgakıran 
sözlerini şöyle sürdürdü:

 “Çin’in 1992 yılında makine ihracatı 
3 milyar dolardı. 2005’te 300 milyar. 
Bunu sadece 13 yılda yapabildi. 
Türkiye’nin gelişmeden çok 
sıçramaya ihtiyacı var. Her yıl yüzde 
20-25 büyümeyi başarmamız lazım. 
10 yıl önceki 2023 hedefimiz 100 
milyar dolardı. Ama ekosistemdeki 
sorunlar nedeniyle olmadı. Hiçbir 
şey için geç değil. Bu hedefe 
2030’da ulaşabiliriz. Türkiye refah 
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ülkesi olmak istiyorsa teknoloji 
üretmek zorundadır. Türkiye’de 
teknoloji üretmeye en yakın alan 
makinedir. Makine üretmek için 
paradan çok çok daha önemli 
nitelikli insan kaynağına ihtiyacımız 
var. Çünkü teknoloji sıradan 
insanlarla oluşturacağınız bir şey 
değildir. Türkiye 10 yılda başka bir 
hikayeyi yazar hale gelecektir.” 

MAKFED Genel Sekreteri Zühtü 
Bakır da makine üreticilerinin, 
2018’de 13 bin işletme ve 240 bin 
istihdam ile 99,4 milyar TL ciro, 24 
milyar TL katma değer ürettiğini ve 
17,15 milyar dolarlık ihracat yaptığını 
kaydetti. 

MAİB Başkanı ve MAKFED 
Başkan Yardımcısı 
Karavelioğlu: “Makine ihracatı 
ilk 5 ayda 7,6 milyar dolar 
oldu”
Makine Ihracatçıları Birliği 
Başkanı Kutlu Karavelioğlu ise 
konuşmasında “Yılın ilk 5 ayında 
geçtiğimizin yılın aynı dönemine 
göre yüzde 8,4 artan ihracatımız 7,6 
milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 
Yurtiçinde sabit sermaye 
yatırımlarını artırmaya yönelik 
desteklerin ve finansmana erişim 
imkânlarında sağlanan kolaylıkların 
rekabet gücümüze olumlu bir 
katkısı olacaktır. Sektörümüzün 
2030 vizyonunda ortaya koyduğu 
talep ve beklentilerin karşılanması, 
bu düzenlemelerin gerçek etkisini 
göstermesini sağlayacaktır.” diye 
konuştu. 

Ayrıca, PAGDER’in kurucu üyesi 
olduğu MAKFED’in gerçekleştirdiği 
Zirve’de PAGDER Genel Sekreteri Dr. 
Selçuk Mutlu, ST Endüstri Radyo’nun 
canlı yayına iştirak ederek çeşitli 
açıklamalarda bulundu. Mutlu, 
“Türkiye için 2030 vizyonu açısından 
yalnızca makinede değil tüm diğer 
sektörlerde de ölçek ekonomilerine 
yönelik zorunluluklarımız artacak” 
dedi. Gelecekte Türkiye’nin genel 
olarak KOBI görünümlü sektörlerden 
küresel ölçekli işletmelere 
yönelmesi gerektiğini vurgulayan 
Mutlu, plastik endüstri için 2030 
vizyonunda ölçek büyütmenin ve 
böylece verimliliği arttırmanın temel 
hedeflerden biri olacağını ifade etti. 

Zirvede, yapay zeka alanında çalışan Berlin Teknik 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şahin Albayrak, 

“Dijitalleşmenin Geleceği – Geleceğin Makineleri” başlıklı 
sunum yaptı. Prof. Dr. İlber Ortaylı tarihte sanayinin 

gelişimine yönelik bir konferans verdi. 
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Avrupa’da her yıl düzenlenen en 
büyük plastik endüstrisi fuarı olan 
Plast Eurasia Istanbul Uluslararası 
Istanbul Plastik Endüstrisi Fuarı 
2019’da 4-7 Aralık günleri arasında 
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezinde 
düzenlenecek. 

Plast Eurasia 2018 Istanbul’a  44 
ülkeden 1.094 firma ve firma 
temsilciliği,  103 ülkeden 51 
bin 684 sektör profesyonelinin 
katıldığı hatırlatıldı. Bültende şunlar 
kaydedildi:

“Plastik makineleri, kimyasallar, 
hammaddeler, makine yan ve ara 
sanayi, ısı ve kontrol cihazları, kalıp, 
hidrolik ve pnömatik, geri dönüşüm 
alanlarında son teknolojilerin ve 
yeniliklerin 10 salonda sergilendiği 
fuarda Çin, Hindistan, Iran ve 
Tayvan’dan milli katılım gerçekleşti. 
T.C. Ticaret Bakanlığı ve Tüyap yurt 
dışı ofisleri organizasyonu ile 34 
ülkeden alım heyeti fuarda ağırlandı. 
Yurt dışında gerçekleştirilen yoğun 
pazarlama çalışmaları sayesinde 

geçen yıla oranla yüzde 17 artışla 
7.974 uluslararası ziyaretçi fuarı 
ziyaret etti.”

Bültende fuar devam ederken 
yapılan değerlendirme anketlerinde 
yüzde 90 memnuniyet ve yüzde 
95 yeniden katılma oranlarına 
erişildiği duyuruldu. Fuar sonrası 
ziyaretçi anketlerinde ise yüzde 
91 memnuniyet, yüzde 93 yeniden 
ziyaret oranının ortaya çıktığı 
belirtildi. 

Plast Eurasia İstanbul
4-7 Aralık 2019 Tarihlerinde
Düzenlenecek

PAGDER desteğinde öğrenciler sahil temizliği yaptı
Birleşmiş Milletler’de (BM) kürsüsü bulunan Junior 
Chamber International’ın (JCI) Istanbul şubesi, 
Bahçelievler Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi, Mektebim Okulları’nın öğrencileri ve Plastik 
Sanayicileri Derneği (PAGDER), çevre bilincini artırmak 
için Istanbul Sarıyer’deki Kısırkaya plajında atık temizliği 
yaptı. 

“Sürdürülebilir bir yaşam için temiz çevre” sloganıyla 
düzenlenen etkinlikte gönüllüler sahili temizledi, plastik 
ve diğer atıkları geri kazanım sürecine soktu. Öğrenciler, 
PAGDER’in “Yuvaya Dönüşen Plastikler” kampanyasında, 

sokak hayvanları için atık 
plastiklerden üretilen 
yuvaları da uygun yerlere 
bıraktılar. 

Projeyi başlatan 
Bahçelievler Aydın 
Doğan Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi Müdürü 
Murat Karabulut, ilk olarak 
kendilerinin başlattığı 
etkinliğe daha sonra diğer 
okul ve JCI üyelerinin 
katıldığını vurgulayarak, 
“Yedinci kez sahilleri 
temizlemek için bir araya 
geliyoruz. Bu yola tek 
başımıza çıktık, şimdi yeni 
paydaşlarımız oldu. Farklı 
okullardan da etkinliğe 
katılan öğrenciler var. 
Okulumuzun öğrencileri 
bu proje için çok çalıştı. 
Mezunlarımız bile bu 
projeye katıldı. En 
büyük amacımız artık 
insanların sahilleri 
kirletmemesini sağlamak. 
Bununla ilgili önemli bir 

farkındalık yarattığımızı 
düşünüyoruz.” dedi. 

JCI Istanbul Şubesi 
Başkanı Fatih Katipoğlu 
ise “Burada temiz 
sahiller için bir araya 
gelen herkese teşekkür 
ediyorum. Bu birliktelik, 
temiz sahiller amacı 
sayesinde oluştu. Sahilleri 
sürekli temizlememiz 
sürdürülebilir değil, ancak 
burada temizlik yapıldığını 
görenler daha dikkatli 
davranacak. Kamuoyunun 
dikkatini çekmiş olacağız. 
Sahillerde en çok plastik 
atıklara rastlıyoruz. Bunlar 
geri dönüştürülerek 
kullanılabiliyor. PAGDER 
tarafından buraya getirilen 
köpek yuvası da bunun 
bir örneği. Amacımız 
temizlik yapmayacağımız, 
herkesin atıklarını geri 
dönüştürdüğü ve çevreyi 
kirletmediği bir dünya 
yaratmak.” diye konuştu.
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PAGDER, 16-23 Ekim’de 
düzenlenecek K Show başta olmak 
üzere Eylül-Ocak 2019 dönemi 
fuar etkinlik takvimini duyurdu. 
PAGDER’den yapılan açıklamada, 
“Dünyanın en büyük plastik ve 
kauçuk fuarı K Show, 16-23 Ekim 

2019 Fuar Faliyetlerinde Yerinizi Aldınız Mı?
2019 tarihleri arasında kapılarını 
açıyor. Üç yılda bir düzenlenen 
ve 175 bin m2 sergi alanına sahip 
fuarın son sürümünü 250 bine 
yakın profesyonel ziyaret etmişti. 
Sektörün geleceğini şekillendiren 
gelişmelerin ve çığır açan 

17-20 Eylül 2019 Iplas 2019-Ekvador-Guayaquil

22-25 Eylül 2019 Iranplast 2019 İran-Tahran

16-23 Ekim 2019 K Show Almanya-Düsseldorf

12-14 Kasım 2019 Bursa Otomotiv Buluşmaları Türkiye-Bursa

20-23 Kasım 2019 Plastics&Rubber Indonesia Endonezya-Cakarta

yeniliklerin lansmanına sahne olan K 
Show’un bir parçası olma ayrıcalığı 
için  Derneğimizce hazırlanan, iki 
farklı şehir ve üç dönem seçenekleri 
sunan K Show Ziyaret Programı ile 
seçkin heyetimize dahil olmanızdan 
memnuniyet duyarız” denildi. 
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Mete Plastik sızdırmaz, 
hava geçirmez gıda 
ambalajlarına yönelik 
yeni  ürün grubunu 
piyasaya sunduğunu 
duyurdu. Mete Plastikten 
yapılan açıklamada, 
“Müşterilerinden gelen 
talepler doğrultusunda 
yeni alternatif gıda 
kaplarını gıda sektörü 
hizmetine sundu. Gıda 
sektörüne 200 ml’den 
2500 ml’ye kadar 
sızdırmaz, hava geçirmez, 
gıda üretim mevzuatına 
uygun yüksek kalitede 
gıda ambalajları sunan 
Mete Plastik A.Ş. mevcut 
gıda kabı kova serisine 

250ml ve 850 ml’lik, 
mevcut kutu serisine ise 
275ml, 460ml, 750ml’lik 
yeni sızdırmaz ve hava 
geçirmez gıda kapları 
ekleyerek daha geniş 
müşteri kitlesine ürün 
tedarik etmeye başladı” 
denildi. 

Açıklamada, gıda 
kaplarında sızdırmazlık 
ve hava geçirmezlik en 
önemli kriterler olduğu 
hatırlatılarak, ürünlerin 
korunmasında kritik 
faktör olduğu vurgulandı. 
Ürünlerin sıcak doluma 
uygun olduğu da belirtildi. 

Mete Plastik Yeni
Sızdırmaz-Hava Geçirmez
Gıda Kabı Ürün Grubunu
Duyurdu

Titiz Plastik’ten 
kullanım kolaylığı 
tasarımlı yeni 
ürünler
Titiz Plastik, kullanım kolaylığı 
sağlayan yeni ürünlerini piyasaya 
sunduğunu açıkladı. Şirketten 
yapılan açıklamada, parmak ile 
basılmasıyla kapağı açılan küçük 
çöp-toz kutusu, pikniklerde 
kullanılacak tasarımıyla fazla yer 
tutmayan piknik takımının üretildiği 
kaydedildi. Her iki ürün de kullanım 
kolaylığını hedefliyor. Öte yandan, 
şirket Disney karakterlerinin 
kullanıldığı bardak, pipetli bardak, 
saklama kabı, mısır kovası gibi çok 
sayıda ürünü de piyasaya sundu. 

Titiz Plastik’in Nisan ayında “Dünya 
Iş Sağlığı ve Güvenliği Günü” 
kapsamında düzenlediği etkinlikte 
ise çalışanlara kişisel koruyucu 
donanımlar konusunda bilgi verildi. 
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Geri Kazanım Katılım 
Payları Yönetmelik Taslağı 
Açıklandı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Geri 
Kazanım Katılım Paylarına Ilişkin 
Yönetmelik Taslağını tartışmaya açtı. 
Görüşe sunulan taslakta, elektronik 
ve beyaz eşya ambalajları, pil, koli, 
şişe, ilaç kutusu için geri kazanım 
beyanname usul ve esaslarına 
yönelik düzenlemelere yer verildi.
 
Yönetmeliğin 30 Haziran 2019’da 
yürürlüğe girmesi bekleniyordu 
ancak bu tarihte yayımlanmadı. 

Yönetmelik taslağı, plastik poşetin 
ardından Çevre Kanununa ekli 
1 Sayılı Listedeki çok sayıda 
üründen katkı payı alınmasını 
ve bunlara yönelik beyanname 

verilmesini düzenliyor. Düzenleme 
plastik poşettekine benzer bir 
beyan sistemi öngörüyor. 1 Sayılı 
Listede genel olarak ürünlere göre 
değişen 1 kuruş ile 10 TL arasında 
bedel alınması öngörülüyor. Grup 
başlıkları itibariyle yönetmelik 
kapsamına ambalaj (plastik, metal, 
kompozit, cam, ahşap), plastik 
poşet, lastik, akümülatör, pil (araç 
bataryaları dahil), madeni ve bitkisel 
yağ, elektrikli ve elektronik eşya, 
ilaç plastik ambalajları yer alıyor. 

Sistem, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığının ürünleri online sisteme 
yüklemesiyle işlerlik kazanacak. 
Buna uygun altyapıyı Bakanlık 
kuracak. Atığı piyasaya sürenler 
kapsama giren ürünleri sisteme 
kaydettikten sonra beyannameyi 
doldurarak ilgili vergi dairesine 
beyan edecek ve tutarı ödeyecek. 
Maliye Bakanlığı bu beyana yönelik 
bir usul ve esas yayınlayacak. 
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Clariant 2020’de
Yeşilin Yeniden Trend Olacağını 
Öngördü
Özel kimyasallar alanında çalışan Clariant, plastik 
sektöründe 2020’de yeşil rengin yeniden trend olacağı 
tahmininde bulundu. Şirket bünyesinde oluşturulan bir 
ekip tarafından gelecek yılda trend olacak renklerin 
belirlendiği çalışma tamamlandı. Şirket, bu çalışmanın 
sonucu olan ColorFordward 2020 renk kataloğunu 
yayınladı. Katalogda yeşil rengin 5 tonunun 2020’de 
trend olacağı tahmini belirtildi. Şirketten yapılan 
açıklamada, “Son yıllarda tüketici tercihlerinde trend 
daha sıcak tonlara kaymış olsa da Clariant renk trendi 
gözlemcileri 2020 yılı için geliştirdikleri palette daha 
serin mavilere ve yeşillere dönüş olacağını öngörüyor. 
Esasen ColorForward’ın son baskısındaki yirmi renkten 
beşi, yeşilin farklı tonları. Bunların bazıları gerçek ve 
doğal görünüme sahipken bazıları daha yapay veya 
‘dijital’ görünüyor” denildi.

Özler Plastik sıcak doluma uygun 
PET ketçap şişesini piyasaya 
sundu
Özler Plastik, Türkiye’de ilk defa sıcak doluma uygun, 
aktif oksijen bariyerli ketçap şişesini üreterek piyasaya 
sunduğunu açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, 
üretilen PET ketçap şişesinin 84 derece dolum sıcaklığına 
dayanabildiği ve bu sayede içindeki ürünün raf ömrünü 
uzattığını belirtti. Bu sürenin HDPE COEX ambalajlarda 
olduğu gibi 1 yıla çıkabildiği kaydedildi. Açıklamada, 
“Ürünün içini göstermesi ve   renkli üretildiğinde ise 
parlak olmasından dolayı firmalar tarafından yoğun 
ilgi görmektedir. Ürünümüz aynı zamanda Ambalaj Ay 
Yıldızları Yarışması 2018’de ödüle lâyık görülmüştür” 
denildi. Açıklamada, ketçap ve benzeri ürünlerde katkısız 
ürün sunumu amacıyla sıcak dolum yönteminin tercih 
edildiği, 45 dereceye dayanabilen pet ambalajlarda raf 
ömrünün 6-8 ay dolayında olduğu belirtildi. 
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Ülkelere göre bu ürünlerin geri 
dönüşümü için faaliyette olan 
tesislerin kurulu kapasite bazlı 
sıralamasında Italya yüzde 25 payla 
en fazla kapasiteye sahip ülke 
oldu. Bu ülkeyi sırasıyla yüzde 22 
ile Almanya ve yüzde 15 ile Birleşik 
Krallık, yüzde 13 ile Ispanya ve 
yüzde 9 ile Fransa izledi. Avrupa’da 
YYPE ve PP geri dönüşümü yapan 
114 firmanın faaliyette olduğu 
belirtilen raporda, sayı bakımından 
da sıralamanın Italya, Ispanya, 
Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa 
şeklinde olduğu belirtildi. 

Avrupa’daki en fazla plastik atığın 
sert polyolefinler olması nedeniyle 
geri dönüşümün izlenmesinin 
önemli olduğunu belirtilen raporda, 
“Bu ürünler gıda, ev ve kişisel bakım 
ürünleri başta olmak üzere pek çok 
alanda kullanılıyor. Ambalaj dışında 
YYPE için en büyük pazar inşaat ve 
PP için ise otomotiv pazarıdır. YYPE 
ve PP’ye ilişkin veriler, 2018’de 
Avrupa’da yayınlanan PET (2,1 milyon 
ton) ve AYPE (2,3 milyon ton) geri 
dönüşüm kapasitelerini destekler 
niteliktedir” denildi. Raporda, bu 
ürünlerin üretimi, toplanması ve 
hurda olarak değerlendirilmesinde 
kökten değişiklikler yapılması 
önerildi.

Avrupa’nın 
Sert Polyolefin 
Geri Dönüşüm 
Kapasitesi 1,7 
Milyon Ton
Plastics Recyclers Europe (Avrupa 
Plastik Geri Dönüşümcüler 
Derneği), Avrupa’nın sert polyolefin 
geri dönüşüm kapasitesinin yıllık 
1,7 milyon ton olarak belirlendiğini 
açıkladı. Dernek tarafından 2018 
YYPE ve PP ambalaj geri dönüşüm 
kapasite raporu yayımlandı. 

Raporda, sert, nihai tüketici ve 
sanayi atığı polyolefinler, özellikle 
de YYPE ve PP’nin, 1,7 milyon 
tonluk geri dönüşüm kapasitesiyle 
Avrupa’da en çok geri dönüştürülen 
plastik ürünleri olduğu belirtildi. 
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Kocaeli Sanayi Odası tarafından 
25’incisi düzenlenen Şehabettin 
Bilgisu Çevre Ödülleri düzenlenen 
törenle ödüle değer bulunan 
firmalara verildi.  Toplam 25 firmanın 
başvurduğu yarışmanın ödül 
töreni yoğun katılımla gerçekleşti. 
Törende Büyük Işletme Kategorisi 
Petrol-Kimya ve Plastik Sektörü 
Çevre Ödülünü AKPLAS Plastik 
Kalıp almaya hak kazandı. AKPLAS 
Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah 
Böyet’e ödülünü Büyükşehir 
Belediye Başkanvekili Yaşar 
Çakmak takdim etti.

Törenin açılışında konuşan KSO 

Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Odanın 
çevre ve üretim emniyetine yönelik 
yaptığı faaliyetler hakkında bilgi 
verdi. Ayhan Zeytinoğlu, “Şahabettin 
Bilgisu Çevre Ödüllerimizi 1995 
yılından beri vermeye devam 
ediyoruz. 25. yılımızda ödül 
organizasyonumuza 25 firma 
katıldı. Bu firmaların 8 tanesi 
Sakarya, Bursa, Ankara, Zonguldak, 
Ordu ve Hatay illerindendir. Ödül 
organizasyonuna başladığımız ilk 
yıllarda seçim yaparken firmaların 
mevzuatsal şartları yerine 
getirmesini yeterli buluyorduk. Fakat 
2013 yılından beri zorunlulukların 
ötesinde çevre konusunda 

Kocaeli Sanayi Odası
Çevre Ödülleri Sahiplerini Buldu

yapılan iyi uygulama örneklerini 
göz önünde bulunduruyoruz. Bu 
ödül organizasyonun çevresel 
farkındalıkların artmasına ve bilinç 
seviyesinin yükselmesine de 
hizmet ediyor olması gurur verici” 
dedi. Zeytinoğlu konuşmasında 
jüri üyelerine, Kocaeli Büyükşehir 
Belediyesine ve IZAYDAŞ’a ödül 
organizasyonuna desteklerinden 
dolayı teşekkür etti. 

Büyükşehir Belediyesi Grup 
Başkanvekili Yaşar Çakmak da 
törendeki konuşmasında, “ Kocaeli, 
ülkemizin en değerli şehirlerinden 
birisi. Kocaeli deyince ilk akla 
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gelen sanayidir. Evlatlarımıza temiz 
bir çevre bırakmalıyız. Sanayi için 
çevreden, çevre için de sanayiden 
vazgeçemeyiz. Ikisini bir arada 
sürdürmeliyiz” dedi. Vali Hüseyin 
Aksoy ise konuşmasında Kocaeli’nin 
sanayi kenti olduğunu vurgulayarak, 
“Buradaki firmaların çevreye duyarlı 
hareket etmeleri büyük önem arz 
etmektedir. Firmalarımızın çevreye 
yönelik milyar dolarlık yatırımları 
var” dedi. 

KSO 25. Şahabettin Bilgisu Çevre 
Ödülleri’nde Petrol-Kimya ve 
Plastik Sektörü alanında ödül alan 
AKPLAS’ın Yönetim Kurulu Üyesi 

Abdullah Böyet,  PLASFEDDERGI’ye 
yaptığı değerlendirmede, elektrik 
tüketiminde verimlilik, çatı yağmur 
suyunun toplanarak arıtılıp üretimde 
kullanılması gibi hem çevre, hem de 
tasarrufa yönelik önlemlerle karbon 
salımını azaltmayı başardıklarını 
kaydetti. Yazılım tabanlı verimli 
makinelere yatırım yaptıklarını 
bildiren Böyet, önleyici bakım 
için veri topladıklarını kaydetti. 
Aydınlatmada LED ürünlere 
geçtiklerini bildiren Abdullah 
Böyet, güneş ışığına bağlı aydınlık 
miktarını ayarlayan sistemler 
kurduklarını anlattı. Yağmur sularını 

toplayıp depoladıklarını ve arıtarak 
üretimde, bahçe sulamada ve çevre 
temizlemede kullandıklarını da 
açıklayan Böyet, böylece tasarruf da 
sağladıklarını bildirdi. Böyet; “Çevre 
tüm canlıların etkileşim halinde 
olduğu ortamdır. Hava, su ve toprak 
her biri çevreyi oluşturan unsurlardır. 
Bu unsurlar olmadan yaşam olmaz. 
Yaşamımızın kaliteli şekilde devam 
edebilmesi için çevresel faktörlerin 
en iyi şekilde muhafaza edilmesi 
gerekmektedir. Maalesef insan 
nimetlerinden yararlandığı çevreye 
bilinçli veya bilinçsiz şekilde zarar 
vermektedir” dedi.
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Ödül Alan Firmalar şöyle:

-Jüri Özel Ödülü (Atıksu Geri Kazanımı): Asım Kibar OSB

Büyük Ölçekli Işletme Kategorisi

-Çevre Ödülü: Hyundaı Assan Otomotiv San. Ve Tic. A.Ş.

Büyük Ölçekli Işletme Kategorisi Sektör Ödülleri

-Liman Sektörü Çevre Ödülü: Limaş Liman Işletmeciliği A.Ş.

-Ilaç Sektörü Çevre Ödülü: Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.-Gebze Şubesi

-Metal Sektörü Çevre Ödülü: Asaş Alüminyum San. Ve Tic. A.Ş. Sakarya Şubesi

-Otomotiv Ve Otomotiv Yan Sanayi Sektörü Çevre Ödülü: Toyotetsu Otomotiv Parçaları San. Ve Tic. A.Ş.

-Petrol-Kimya Ve Plastik Sektörü Çevre Ödülü: Akplas Plastik Kalıp San. Ve Tic. A.Ş.-Dilovası

25. Yıl Süreklilik Ödülü

-Ford Otomotiv Sanayi A.Ş.-Kocaeli
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Chinaplas 2019
Organizasyonu
Başarıyla Tamamlandı
Chinaplas 2019 Türk katılımcı 
ve ziyaretçilerine yönelik 
PAGDER’in organizasyonuyla 
başarıyla tamamlandı. Çin Halk 
Cumhuriyeti’nin Guangzhou 
kentinde 21-24 Mayıs günleri 
arasında gerçekleştirilen fuara 
Türkiye’den 9 firma stant açarak 
katıldı. Gür-Iş, Inpak, Kerem Plastik, 
MTN Kalıp, Niğtaş, Rtc Bağlantı 
Elemanları, Tepe Kimya, Opkon, 
Korsini katılımcı firmalar oldu. 
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PAGDER’den verilen bilgide, 33 kez 
gerçekleşen fuarın Çin’in plastik 
sektöründeki gelişimi yanında, çok 
sayıda ülkeden katılımcı ve ziyaretçi 
alması nedeniyle iyi bir iş platformu 
olduğu belirtildi. Fuar, sektörün 
küresel çapta ikinci büyük etkinliği 
olarak niteleniyor. 

Organizasyonun fuar sonrası 
yayımladığı bültende 150 farklı 
ülkeden; 3 bin 622 katılımcı ve 
42 bin 5’i yabancı 163 bin 314 
ziyaretçiye ulaşıldığı belirtildi.  En 
fazla ziyaretçi gelen ülkelerin 
sırasıyla Brezilya, Hindistan, 
Endonezya, Iran, Japonya, Güney 
Kore, Malezya, Pakistan, Filipinler, 
Rusya, Singapur, Tayland, Türkiye, 
Vietnam ve ABD olduğu bildirildi. 
Açıklamada, 5G iletişim standartları, 
yüksek performans malzemeleri, 
elektrikli ve hibrit araçlar gibi 
yenilikçi teknolojilere yönelik, 
hafif malzemeler; lif takviyeli 
kompozit malzemeler, grafen 
bazlı elektriksel iletken plastikler, 
yüksek performanslı termoplastik 
elastomerler, istenmeyen emisyon 
salımını azaltan katkı maddeleri 
ve nihai ürünler, hem renk hem 
de parlaklığını artıran sıvı silikon 
ve diğer yüksek teknolojili 
malzemelerin sergilendiği belirtildi. 
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Katılımcıların görüşleri
INPAK Pazarlama ve Iş Geliştirme Müdürü 
Mustafa Eren, Guangzhou’da düzenlenen 
Chinaplas 2019’a ilk kez katıldıklarını 
vurgulayarak, seyahat organizasyonu için 
PAGDER’e teşekkür ettiğini belirtti. Mustafa 
Eren, ziyaretçi sayısı, ziyaretçi profili ve 
ziyaretçi ülkeler açısından Chinaplas’ın, K fuarı 
ile birlikte ön planda değerlendirilebileceğini 
söyledi. Makine alt kategorileri için özel 
alanlar bulunduğunu ancak termoform 
makineleri için yapılan düzenlemenin yeterli 
olmadığını belirten Eren, Chinaplas fuarında 
katılımcı olan Türk firmalarının sayısının az 
olması ve Türk pavilyonunun bulunmaması ile 
birlikte bazı ziyaretçilerin ulaşımında zorluk 
gözlemlediklerini belirtti. Eren, “Dolayısı 
ile organizasyon açısından beklentimiz 
ürün grupları bazında stant alanlarının 
daha iyi planlanmasıdır. Bizim gibi ağırlıklı 
olarak bireysel katılım değerlendiren çeşitli 
sektörlerdeki firmalar için bu konuyu önemli 
görüyoruz. Milli katılım açısından da olası Türk 
pavilyonunun katılım devamlılığı yakalayarak 
ziyaretçi akımının yoğun olduğu alanlarda yer 
edinebilmesini ümit ediyoruz” dedi.
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Avrupa Birliği’nin kabul ettiği “Belirli Plastik Ürünlerin 
Çevre Üzerindeki Etkisinin Azaltılması konusunda 
2019/904 Sayılı AB Direktifi, Parlamentodaki kabulünün 
ardından AB Resmi Gazetesinde yayımlandı.

Direktifle, bazı tek kullanımlık plastiklerin yasaklanması, 
plastik ambalajlar için toplama hedeflerinin arttırılması, 
üretici sorumluluklarının uzatılması ve içecek kaplarının 
tasarım şartları nedeniyle sektörü etkilemesi bekleniyor. 
Direktif, Ocak 2018’de yayınlanan AB Döngüsel Ekonomi 

Avrupa Birliği’nin Tek Kullanımlık 
Plastiklere Yönelik Direktifi AB Resmi 
Gazetesinde Yayınlandı

Kapsamında Plastiklere Yönelik Stratejideki hedefler 
doğrultusunda hazırlandı. Direktif AB üyesi ülkelerin 
tek kullanımlık plastik ürünler başta olmak üzere plastik 
kullanımının azaltılması yönünde hedef belirlemesini de 
şart koşuyor.

Direktif, kullan-at plastik ürünler yerine çok kullanımlık 
malzemelerin üretiminin teşvikini ve plastik malzeme 
kullanımının azaltılmasını öneriyor. Üye Devletlerin, 3 
Temmuz 2021 tarihine kadar, iç mevzuatlarını direktifle 
uyumlu hale getirmesini şart koşuyor. Bazı ürünler için 
ise istisna verildi. Plastikten yapılmış kapaklar ve bu 
kapakların kullanıldığı tek kullanımlık ambalajlar için 
uyum süresi Temmuz 2024 olarak belirlendi.

Direktife göre tabak, çatal, bıçak ve pipet gibi 
tek kullanımlık plastik ürünleri 2021’den itibaren 
üye ülkelerde kullanılmayacak. Direktifte toplama 
hedeflerine de yer verildi. Buna göre AB coğrafyasında 
2029 yılına kadar plastik şişelerde toplama hedefinin 
piyasaya sürülenin yüzde 90’ına ulaşması şartı getirildi. 
2025’e kadar tek kullanımlık plastik şişelerin yüzde 
25’ini, 2030’a kadar da yüzde 30’unu geri dönüştürme 
hedefi belirlendi. AB ülkelerinin sigara filtrelerini 
üretenlerin, ürünlerinin atık ve temizlik maliyetlerini 
karşılamaya katkı sağlamak için pay alınmasını da kural 
olarak belirlendi.

Direktif; balon, ped, ıslak mendil gibi plastik içeren 
ürünlerin üzerine uygun şekilde atılmasına yönelik bilgi 
yazılması şart olacak.



Kompozit Derneği, sektörün üç 
önemli pazarı olan karbon elyaf, cam 
elyaf ve otomotiv sektörlerindeki 
küresel gelişmeleri üyelerine 
duyurdu. Sektörü yakından takip 
eden kuruluşlardan elde edilen 
bilgilere göre, bu üç sektörde de 
büyüme devam etti. Bilgi notunda, 
kompozit malzemelerin tamamının 
2024’e kadar yıllık ortalama yüzde 
1,8 büyüme yaşayarak 130,8 milyar 
dolara ulaşacağı tahminlerine yer 
verildi. Sektördeki gelişmelere 
ilişkin bilgiler şöyle:

Dünya Karbon Elyaf Pazarı:
Yıllık yüzde 10-15 arası ortalama 
büyüme tahmin ediliyor. 2018 sektör 
talebi 85 bin tona ulaştı. Büyüme, 
havacılık, uzay, rüzgar türbini başta 
olmak üzere çeşitli sektörlerde 
görüldü. 

Tahminler büyümenin yine bu üç 
sektör merkezli olarak devam 
edeceğini gösteriyor. Bu üç sektör 
karbon elyaf talebinin yüzde 
40’ını oluşturuyor. Otomotiv ve 
spor malzemeleri yüzde 15’er 
paya ulaşmış durumda. Kalan 
yüzde 30’luk pay ise plastikler için 
bileşikler, basınç kapları, inşaat ve 
altyapı destekleme ürünleri, takım 
sistemleri, denizcilik, petrol ve doğal 
gaz gibi çeşitli uygulamalardan 
oluşuyor. 

Bu ürüne yönelik kurulu kapasitenin 
sınırlarına yaklaşıldı. Hali hazırda 
kurulu teorik kapasite yıllık 140 bin 
ton görülürken, net kapasitenin 
yıllık 100 bin ton olduğu tahmin 
ediliyor. Bu nedenle bütün küresel 
bölgelerde yatırımların arttığı 
gözleniyor. Çin’de de kurulu 

Dünya Karbon Elyaf, Otomotiv ve Cam Elyaf Pazarı Genişliyor

Avrupa Plastik Geri 
Dönüşümcüler Derneği Esnek 
Polietilen Geri Dönüşümü İçin 
Aksiyon Önerdi

kapasitenin talebin altında olduğu 
belirtiliyor. Karbon elyaf pazarında 
son tüketiciye ulaşan ürünlerdeki 
büyüme potansiyeli ciddi görülüyor. 
Havacılık, rüzgar türbini kanatları, 
spor malzemeleri ve kalıp bileşikleri 
artık kendini kabul ettirmiş kullanım 
alanları. 

Otomotiv Pazarı:
Otomotiv pazarında yıllık 2 milyon 
ton kompozit malzeme pazar 
büyüklüğüne ulaşıldı. Ağırlık 
termoplastik malzemelerden 
oluşuyor. Kompozitler daha hafif 
olduğu için çelik ve alüminyum 
malzemelerin yerine geçiyor. 
Bu sektörde kompozit malzeme 
büyümesinin orta vadede yüzde 
2’ler seviyesinde seyretmesi 
bekleniyor. Yakıt ekonomisi ve 
emisyon sınırlarının kompozit 
malzemelere dönüşü hızlandıracağı 
tahmin ediliyor. 

Dünya Cam Elyaf Pazarı:
Cam elyafı pazarı 2018’de yüzde 
2,9 büyüyerek 1,1 milyon ton, değer 
olarak da 2,1 milyar dolar düzeyine 
ulaştı. ABD’de sektörün 2024’e 
kadar yıllık yüzde 2,8 ortalama 
büyüme göreceği tahmin ediliyor. 
Cam elyafta talep kapasiteye 
yaklaşmış durumda. 2018’de 
kapasite kullanımının yüzde 91’e 
ulaştığı tahmin ediliyor. Bu nedenle 
küresel çapta cam elyaf üretim 
yatırımı gözleniyor. Fransa, Çin, 
Japon ve ABD’li üreticilerin yeni 
yatırımlar yapacağı ilan edildi. 
Cam elyaf ürünlerin teknoloji 
gelişimiyle çelik ve alüminyum 
gibi malzemelerin hâkim konumda 
olduğu yapısal malzemeler 
pazarındaki payının artma 
potansiyeli olduğu tahmin ediliyor. 

Avrupa Plastik Geri Dönüşümcüler 
Derneği (Plastics Recyclers Europe) 
esnek polietilen malzemelerin geri 
dönüştürülerek yüksek kaliteli 
hammadde elde edilmesine yönelik 
bir bildiri yayınladı. Bildiride lineer 
alçak yoğunluklu polietilen-LLDPE 
ve alçak yoğunluklu polietilenin-
LDPE Avrupa’da ikinci en fazla 
kullanılan hammaddeler olduğu ve 
bunlardan üretilen malzemelerin 
yüksek geri dönüşüm potansiyeli 
bulunduğu hatırlatıldı. Buna karşılık 
yüzde 31 düzeyinde geri dönüşüme 
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girdiği belirtilen bildiride, basit gibi 
görünen çözümlere erişmenin, 
olasılıktan daha yüksek hedefler 
belirlenmesinin yüksek oranlı geri 
dönüşüme ulaşmanın önünde bir 
engel teşkil ettiği vurgulandı. 

Plastik film atıklarının geri 
dönüşünün zor olarak görüldüğünü 
ancak Derneğin kullanılmış filmlerin 
bile geri dönüştürülebileceğini 
ispatladığı belirtilen bildiride, 
“Bununla birlikte, tüketici 
sonrası ambalajlara ulaşabilmek, 
toplayabilmek için, malzemenin 
tamamen sürdürülebilirlik 
gözetilerek üretilmesi yönünde 
değer zincirinin bütün halkalarının 
iyileştirilmesine ihtiyaç var” denildi. 

Bildiride geri dönüşümün 
iyileştirilmesinin önündeki engeller, 
düşük toplama oranı, düşük kaliteli 
hammaddeden üretim yapılması ve 
geri dönüşüm gözetilmeden üretim 
yapılması olarak sıralandı. Dernek 
bildirisinde önceliğin toplamaya 
verilmesi istenirken, ikinci 
önceliğin geri dönüşüme uygun 
tasarım -örneğin mekanik olarak 
zorluk çıkaran ambalaj ürünlerinin 
tasarlanmasının önlenmesi- önerildi. 
Yeni piyasaya sürülecek ürünlerde 
geri dönüşümü engellemeyecek 
kurallar konulabileceği belirtildi. 
Geri dönüştürülmüş hammaddenin 
kalitesinin artırılması yönünde 
çalışma yapmak için de AR-
GE desteği verilmesi gerektiği 
vurgulandı. 

Sektörün bu alanlara yatırım 
yapmaya istekli olduğu ve 
çalışmaları özendirecek mevzuat 
düzenlemesi talep ettiği belirtilen 
bildiride, Gözden Geçirilmiş Atık 
Eylem Planı, Plastik Stratejisi ve Tek 
Kullanımlık Malzemeler Yönergesinin 
öngördüğü iyileşmenin sağlanması 
için iyileştirmeler gerektiği belirtildi. 

EUROMAP, Brezilya plastik 
işleme makinelerine yönelik bir 
değerlendirme notu yayınladı. 
Değerlendirme notunda, 
Brezilya’nın 2018’de 488 milyon 
dolarlık makine ve kalıp ithal ettiği, 
yılda 6 bin dolayında çeşitli tiplerde 
makine alımı yapıldığı, mevcut 
makine miktarının da 71 bin 682 
adet olduğu kaydedildi. 

Brezilya’nın ambalaj sektörünün 
toplam büyüklüğünün 71,5 milyar 
Real olduğu, 27.8 milyar Real de 
yıllık üretim değeri bulunduğu 
kaydedildi. Brezilya makine 
pazarına yönelik veri toplama ve 
birebir görüşmeler yoluyla veri seti 
oluşturulduğu belirtilen notta, plastik 
imalatçılarının genellikle birden fazla 
farklı tipte üretim hattı bulunduğu 
ve farklı hammaddeler işledikleri 
belirlendi. Ambalaj sektöründeki 
firmaların hem son tüketici, hem 
de endüstriyel müşteriler için 
üretim yaptığı kaydedildi. Plastik 
ambalaj sektöründeki işletmelerin 
kurulu kapasitelerinin yüzde 
30’unun ekstrüzyon, yüzde 39’unun 
enjeksiyon, yüzde 30’unun da 
şişirme ile çalıştığı belirtilen 
EUROMAP değerlendirme notunda, 
makinelerin ortalama yaşının 10 
olduğu belirlendi. 

Sektördeki firmaların yarısının 
birincil makinelerini yerli firmalardan 
tedarik ettiği, ikinci el makine 

kullanan firmalarda yerli makine 
alımı oranının yüzde 87’ye çıktığı 
tespit edildi. Pazar davranışı 
olarak yapılan tespitlere göre ise 
çok fazla teknoloji gerektirmeyen 
pazar segmentleri daha düşük 
bir otomasyon seviyesine sahip 
makineler tercih edilirken, en fazla 
otomasyon talep eden üreticilerin 
ekstrüzyon ile çalışanlar olduğu 
vurgulandı. 

Brezilya plastik sektörünün güncel 
sorunlarının ekonomik durgunluk, 
modernizasyon yatırımlarının küçük 
ölçekte kalması olduğu belirlendi. 
Orta-uzun vadede ise fırsatlar 
olarak, büyümek için yeni yatırımlara 
olan ihtiyaç, daha sofistike ambalaj 
ürünleri üretebilmek için yeni 
makineye ihtiyaç olması şeklinde 
sıralandı. Sanayi 4.0’ın Brezilya’da 
henüz yoğun talep görmediği ancak 
gelecekte bu eğilimin doğacağı 
belirtildi. 

Makine imalatçılarına Brezilya pazarı 
için; daha fazla tanıtım, makine 
almak isteyenlere finansman imkanı 
sunmak, satış sonrası hizmetlerde 
iyileştirme, bakım-onarım için 
uzaktan erişimli sistemlerin 
kurulması, yerli bakım-onarım 
organizasyonu kurma, Brezilya’da 
yerel satış temsilcisi ile çalışma, 
hali hazırda uluslararası çalışma 
deneyimi olan firmalara odaklanma 
tavsiye edildi.

Brezilya Plastik Makineleri Sektörü Mercek Altında
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# P R E C I O U S P L A S T I C

MALTEPE MAKERS



Maltepe Fen Lisesi Öğrencileri Kendi Plastik
Geri Kazanım Makinelerini Yapıyor
Plastik değerlidir, herkes geri 
dönüştürebilir
Plastik malzemeler geri kazanımı 
en kolay endüstriyel ürünlerin 
başında geliyor. Üstelik defalarca 
geri dönüştürülebiliyor. Bu 
nedenle karbon salımı miktarına 
göre çevreye en az zarar veren 
endüstriyel malzeme olarak kabul 
ediliyor. Plastik atıkların gelişigüzel 
atılması, depolanması özünde 
insan davranışından kaynaklı bir 
sorun olmasına rağmen, plastik 
malzemeleri çevre kirliliğinde öne 
çıkardı. 

Küresel bir kişisel inisiyatif hareketi 
olan Precious Plastic (Değerli 
Plastik) akımı, bireyleri çevreyi 
korumak için sadece plastikleri 
kaynağında ayrıştıran ya da toplayan 
olmaktan çıkarmayı amaçlıyor. 
Değerli Plastik hareketi kapsamında 
bireylere, kendi çevrelerindeki 
plastikleri dönüştürebilecekleri 
basit makineler yapmayı öğretiyor. 

Maltepe Makers
Maltepe Fen Lisesi öğrencileri 
bu hareket kapsamında “Maltepe 
Makers” isminde bir kulüp 
kurdular. Danışman öğretmenlerle 
birlikte plastik geri dönüşümü 
yapabilecekleri basit makineler 

yapmayı öğrenmeye başladılar. 
Maltepe Makers kulübünün nihai 
amacı halka açık, insanların 
atıklarını geri dönüştürebilecekleri 
bir kapasiteye ulaşmak. 

Maltepe Makers başlattıkları 
kulüp girişimiyle Precious Plastics 
Erasmus+KA105 projesinin de 
partneri oldu. Proje danışmanı 
öğretmenler proje koordinatörü 
Buinho Creative Hub (Portekiz/
Messejana)’da eğitim alarak 
makinelerin yapımı ve genel süreç 
hakkında bilgi aldılar. Temmuz 
2019’da ise 5 öğrenci yine Buinho 
Creative Hub koordinatörlüğündeki 
toplantıya katılarak süreç hakkında 
eğitim aldı. 

Maltepe Makers, geri dönüşüm 
makinelerinin tasarımına başladılar. 
Elde ettikleri bilgi doğrultusunda 
okul robotik atölyesinde ilk 
makinelerini üretecekler. 

Maltepe Makers, belirlenen 
yol haritasına göre Ağustos 
2019’da malzemelerin temini, 
Eylül 2019’da makinelerin 
yapımı, Ekim 2019’da eğitim 
planlarının oluşturulması ve 
nihayet Kasım 2019’da da 
geri dönüşüm atölyesinin 
açılmasını planlıyor. 
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Asya Plastik Üretim Teknoloji ve Yenilikçi Malzemeler 
Zirvesi, 29-30 Ağustos 2019’da Endonezya’nın 
başkenti Cakarta’da yapılacak. Zirvede ana başlıkların 
ambalaj üretiminde ve plastik geri dönüşümünde en iyi 
uygulamalar ve en son yenilikçi teknolojiler hakkında bilgi 
paylaşımı, maliyet düşürülmesine yönelik optimizasyon 
ve verimlilik çözümleri, plastik ürünlerin geleceği için bir 
yol haritası olarak belirlendi. Ringier Events isimli özel 
kuruluş tarafından organize edilen etkinliğe Endonezya 
Ambalaj Federasyonu ile Endonezya Geri Dönüşümcüler 
Derneği de destek veriyor.

Etkinliğin teknoloji odaklı olduğu ve yenilikçilik, 
teknoloji ve malzeme alanlarındaki son gelişmelerin 
değerlendirileceği belirtildi. Son bilgilerin paylaşımı, 

Asya Plastik Zirvesi Cakarta’da Yapılacak
makinecilik, makine ekipmanları, yıkıcı teknolojiler, 
yenilikçi bileşenlere yönelik dünya standartlarında bir 
etkinlik organize edildiği vurgulandı. 
2019 etkinliğindeki sunumlar teknolojik yenilikler, plastik 
üretim teknolojileri ve geri kazanım uygulamalarına 
odaklanacaktır. Toplantıya 20’den fazla konuşmacının 
katılacaktır. Etkinlik kapsamında 17 ana konuşmacı, 228 
sektör uzmanı ve 130 şirket katılımı olacağı kaydedildi.

Etkinliğe yönelik yapılan tanıtım bülteninde, Güneydoğu 
Asya’nın küresel plastik sanayii için önemli yer tuttuğunu 
belirterek, pazarın yıllık yüzde 5 büyüme yaşadığı 
bildirildi.  Ar-Ge dayalı teknolojilerin Endonezya’da 
dinamik bir sektör olduğu, akıllı yazılımlar, nesneler 
arası internet, sayısallaşma ve akıllı üretimin hızla 
geliştiği ve Endonezya şirketlerinin buna hızla uyum 
sağladığı belirtildi. Ayrıca, yüksek performanslı plastik 
malzemeler alanının da hızla büyüdüğü kaydedildi. 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye ile Tataristan 
arasında ticaret hacminin yıllık 1 milyar doların üzerine 
taşınması hedefi bulunduğunu söyledi. Rusya’nın petrol 
üretim merkezlerinden biri olan Tataristan Cumhuriyeti 
ile Türkiye arasında ilişkilerin derinleşmesi plastik 
sektörü açısından da önem taşıyor.

Türkiye ile Tataristan Ticaret Hacminde 
1 Milyar Doları Aşma Hedefi

Istanbul’da Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam 
Minnihanov’un da katılımıyla DEIK Türkiye-Tataristan iş 
forumu düzenlendi. Forumun açılış konuşmasını yapan 
Ticaret Bakanı Rushar Pekcan, Türkiye ile Tataristan 
arasındaki ticaret hacminin 2018’de 314 milyon dolara 
ulaştığını hatırlatarak, “Bu rakamın 1 milyar doların üstüne 
taşınmasıyla hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz. 
Cumhurbaşkanı Rustem Minnihanov, her zaman Türk 
firmalarına destek olmuştur. Türk firmalarımızın özellikle 
Alabuga Özel Ekonomik Bölgesi’nde ciddi yatırımları 
bulunuyor. Biz de Tataristanlı firmaların yatırımlarını her 
zaman desteklemeye ve yardımcı olmaya hazırız. Bu Iş 
Forumu’nun yeni iş imkanlarına, iş birliklerine ve yeni 
yatırım olanaklarına kapı aralayacağına inanıyorum” 
dedi. 

Rusya’da yaklaşık 20 milyon müslüman nüfus olduğuna 
işaret eden Ruhsar Pekcan, helal gıdanın fırsat 
alanlarından biri olduğunu vurguladı. Pekcan, “Helal 
Akreditasyon Kurumu ve standardizasyon sistemimize 
entegre olarak Tataristan ile karşılıklı olarak yatırım 
yapabiliriz. Bizim Türkiye olarak petrokimya alanındaki 
yatırımlara çok ihtiyacımız var. Buyursunlar, gelsinler, 
proje bazlı desteklerimiz var. Burada kendilerini yatırımcı 
olarak görmek istiyoruz, onları desteklemeye hazırız. 
Türkiye müteahhitlik hizmetlerinde dünyada 2’nci sırada 
yer alıyor. Tataristan’da Türk müteahhitlerimizin 1,7 milyar 
dolarlık yatırımı bulunuyor. Önümüzdeki dönemde Türk 
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müteahhitlik firmalarını Tataristan’daki projelerde daha 
fazla görmek istiyoruz” diye konuştu. 

Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov: Türk 
yatırımcıları destekliyoruz
Tataristan Cumhurbaşkanı Rustam Minnihanov da 
konuşmasında Türk yatırımcılara destek olduklarını, 
en küçük aksaklıkta da önemseyip çözüme 
ulaştırmak istediklerini vurgulayarak, “Türkiye, hem 
Cumhurbaşkanlığı hem de Bakanlıklar nezdinde 
Tataristan’a özel bir alaka gösteriyor ve dönemsel 
aralıklarla iş heyetleriyle birlikte ülkemizi ziyaret 
ediyorlar. Biz Türkiye’nin bu ilgisinden ve ülkemiz için 
büyük önem taşıyan yatırımlarından dolayı büyük bir 
memnuniyet duyuyoruz. Şu anda ülkelerimiz arasında 
pek çok iş birliği ve ticaret anlaşmalarımız mevcut. 
Karşılıklı olarak iş birliklerimizde sadece belediyeler 
özelinde 17 özel anlaşmamız bulunuyor” dedi. 

Türk işadamlarının Tataristan’daki toplam yatırımlarının 
2 milyar doların üzerine çıktığını belirten Minnihanov 
“Türkiye’nin önde gelen dev şirketlerinin, yüksek 
potansiyelli yatırımlarından büyük memnuniyet 
duyuyoruz. Ne mutlu ki; ülkemize en büyük dış yatırım 
bedelini Türk şirketleri sağlıyor” dedi.

Uluslararası sanayi bölgesi kuruluyor
Tataristan’ın uluslararası sanayi bölgesi kurma projesinin 
devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Minnihanov, 
“Ülkemize büyük değer katacak bu projede, Rusya ve 
Türkiye’nin deneyimlerinden faydalanmak istiyoruz. 
Tataristan, şu anda Rusya’nın en büyük sanayi bölgesi. 
Özellikle kimya, petrol, enerji, doğalgaz, otomotiv, 
havacılık ve gemicilik sektörleri lokomotif pozisyonda 
bulunuyor. Enerji, bilişim, teknoloji, inşaat ve turizm 
alanlarında da Türkiye ile yeni iş birliklerine hazırız. 
KOBI›lerin desteklenmesi de stratejik hedeflerimiz 
arasında yer alıyor. Yüksek teknoloji alanında faaliyet 
gösteren Tataristan şirketlerinin Türkiye›de faaliyet 
gösterebilmesi için de yasal bir düzenleme yapıldı. 
Bölgemizde yaşayan 20 milyon müslümanın helal 
ürün ihtiyacının giderilmesi konusunda da Türkiye 
ile birlikte hareket edeceğiz. Önümüzdeki dönemde 
karşılıklı yatırım fırsatları ve iş potansiyelimizin tamamını 
kullanmak için daha çok çalışacağız. Türk şirketlerine 

daha fazla yatırım sahası açmak için elimizden gelen 
gayreti göstermeye devam edeceğiz” dedi. 
Rusya Federasyonu Istanbul Başkonsolosu Andrey 
Podyelişev de konuşmasında tarım, enerji ve 
petrokimyada Tataristan’ın güçlü bir ülke olduğunu, 
Türk firmaların yatırımlarının olumlu olduğunu vurguladı. 

DEIK/Türkiye-Rusya Iş Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan 
da konuşmasında, “Tataristan’ın yatırım ve ekonomik 
potansiyeli oldukça güçlü. Ticaret Bakanlığımız 
tarafından belirlenen 4 hedef ülkeden biri ve en önemli 
dış ticaret ortağımız Rusya ile dış ekonomik ilişkilerimiz 
zaten oldukça güçlü. Kazan Bölgesi, Alabuga Özel 
Ekonomi Bölgesi ve Petrokimya Bölgesi gibi birçok 
yatırım imkânı da mevcut. Ayrıca, yatırım iklimi 
değerlendirme sonuçlarına göre, Rusya Federasyonu 
Bölgeleri arasında Tataristan’ın birinci olması dikkatleri 
buraya çekiyor. Dostluk ve kazan-kazan esasıyla 
sürdürdüğümüz ilişkilerimize, önümüzdeki dönemde 
yenilerini eklemek için gayret ediyoruz” dedi.
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Avrupa Plastik Üreticileri Birliği, 
Avrupa Birliği Kimya Ajansının 
önerdiği mikroplastik kirliliğinin 
azaltılmasına yönelik kısıtlayıcı 
önerilerle başlayan tartışmaya 
katıldı. Birlik, temel olarak çevre ve 
sağlığı olumlu yönde etkileyecek 
girişimlere destek verdiğini 
ancak önerilen kısıtlamaların 
kapsamının geçerlilik, endüstriyel 
denge açısından yeterince 
tanımlanmadığını duyurdu. 

Avrupa Kimya Ajansı (ECHA) 
kozmetik ürünlerden detarjanlara 
kadar çok sayıda üründe 
mikroplastikler olduğunu ve 
çevreye salınan mikroplastiklerin su 
ve besin zinciri aracılığıyla canlıların 
vücutlarına girdiğini, bu nedenle 
kısıtlayıcı önlemler alınmasını 
öneriyor. Bu konuda Avrupa 
Birliğinin tamamında geçerli yasal 
düzenleme yapılması gerektiği 
yönünde bir girişim başlattı. 

Sektöre yönelik bir pozisyon notu 
yayımlayan EuPC, bir karışıma 
veya maddeye dahil edilen katkı 
maddelerine yönelik kısıtlama 
talebinin, plastikler açısından 
spesifik bir belirleme yapılmadan 

önerildiğini ve bu nedenle sadece 
plastik değil, plastik malzemeleri 
kullanan çok sayıda sektör açısından 
sorun yaratacağını bildirdi. 

Önerilerde kısıtlamanın ortaya 
çıkaracağı maliyet konusunda bir 
analiz yapılmadığı gibi, sağlanacak 
faydaya yönelik de bir bilgi 
bulunmadığını belirten EuPC, yeni 
bilimsel bulguların da dikkate 
alınmadığını duyurdu. Plastikte 
kullanılan hammaddeler ile tedarik 
zincirine ilişkin süreçlerin kapsam 
dışında olması konusunda net 
ifadeler yer almadığı belirtilen EuPC 
açıklamasında, “Kısıta tabi mevcut 
mikroplastik tanımı başta KOBI 
olmak üzere yaklaşık 50 bin şirketi 
etkileyecek. Plastik malzemelerin 
üretiminde en sonunda kullanılan 
plastik hammaddeler, tozlar, 
masterbatchler, bileşikler ve 
yeniden formüller için bu önlemin 
uygun olmadığı ya da orantılı 
olmadığı kanaatindeyiz” denildi. 
 
EuPC, mikroplastiklerin kullanım 
safhasında önlem almak yerine, 
üreticilere salımının engellenmesi 
yönünde kısıtlayıcı uygulamaları 
daha akılcı bulduğunu açıkladı. 

Mikroplastiklerin sadece mikro 
değil, nano boyutunda da 
partiküllerden oluşabildiği belirtilen 
EuPC açıklamasında, küresel bir 
mikroplastik tanımı olmadığı, bunun 
kısıtlama önerilerinde yer alan 
raporlamaya yönelik zorunluluklar 
açısından belirsizlik doğuracağı 
belirtildi. 

Nano parçaların kontrolünün zorunlu 
tutulmasının, üretim sürecinde 
“temiz oda” (istenmeyen hiçbir 
partikülün yer almadığı filtrelenmiş 
özel odalar) gerektireceğini, 
KOBI’ler başta olmak üzere firmalar 
açısından bunun olağanüstü bir 
maliyet unsuru olacağı belirtildi. 

3. önerilen önlem, diğer maddelere 
kıyasla çevre ve mikro plastiklerin 
insan sağlığı üzerindeki etkisi göz 
önüne alındığında orantısızdır. 
Dosyada, önlemin etkisine ilişkin 
bir değerlendirme yapılmamıştır. 

EuPC açıklamasında, çevreye 
salınan mikroplastiklere yönelik 
uygun bir metodoloji önerilmediğini 
de belirterek, bu konuda 
belirsizlikler bulunduğunu savundu. 

EuPC Mikroplastik 
Tartışmalarına Katıldı
EuPC: Mikroplastiklere yönelik kısıtlama talepleri yeterince tanımlanmamış
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Sivastopol Plastik İmalatçıları 
Sempozyumu Tamamlandı

Sempozyumun diğer başlıkları da 

üretimde yüksek hassasiyet ve 

uzun süreli enjeksiyonlu kalıplama, 

plastik analiz olanakları tartışıldı. 

Endüstriyel işbirliği konusunda da 

Orta Avrupa plastik endüstrisi ile 

işbirliği imkanları masaya yatırıldı. 

Sempozyumda K Show sektörel 

katılımı da görüşüldü.

 

Sempozyum kapsamında Sanayi 

4.0 konusunun tartışıldığı bir panel 

de gerçekleştirildi. Sektöre yönelik 

mesleki eğitim ve çalışan eğitimi de 

tartışma konuları arasında yer aldı.

Rus plastik endüstrisi kurumları 
MNPC ve Poly & Pro tarafından 
organize edilen 12. Sivastopol 
Uluslararası Plastik Sempozyumu 
tamamlandı. “Polimer Endüstrisi: 
Yenilik. Verimlilik. Kaynak 
tasarrufu” başlığıyla 3-5 
Haziran 2019 tarihleri arasında 
yapılan sempozyumda, üretim 
optimizasyonu, karlılık, verimlilik, 
tasarruf yanında yeni plastik 
malzemeler konusunda da bilgi 
paylaşıldı. 
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Avrupa Birliği bünyesinde 9 milyon 
950 bin Euro bütçe ile 21 firma ve 
araştırma kuruluşunun katılımıyla 
geri dönüşüm teknolojilerine katkı 
sağlamak amacıyla yürütülen 
“polynSPIRE” adlı projesi devam 
ediyor. Projeye Türkiye’den IKMIB 
de destek veriyor. 

Projeye yönelik verilen bilgide, 
hem tüketici, hem de endüstiyel 
plastik ürünler için geri 
dönüşüm işlemlerinde enerji ve 
kaynak verimliliğinin artırılması 
hedefleniyor. Bu amaçla yenilikçi, 
düşük maliyetli ve sürdürülebilir 
çözümler geliştirilmesi amaçlanıyor. 

Proje katılımcıları, teknolojik 
zorluklar kadar, teknolojik olmayan 
insan-sosyal ortam kaynaklı 
sorunlara da çözüm bulmaya 
çalışacak. Teknik sorunların en 
öncelikli olanlarının plastiklerin 
bileşik olarak üretilmesi nedeniyle 
ayrıştırma ve geri dönüşümde 
yaşanan zorluk olarak belirlendi. 
Kimyasal geri dönüşümde ise 
yüksek enerji tüketimi sorun olarak 
tanımlandı.

Proje katılımcılarının somut proje 
hedefleri şöyle sıralandı:  Plastik 
malzemelerin tamamen polimer 
hammaddelere dönüştürülmesi 
için kimyasal geri dönüşüm 

yolları bulmak. Yüksek oranlı ve 
yüksek değerli geri dönüşümün 
mekanik geri dönüşüm yoluyla 
olabileceğinden hareket ederek 
üretimde ve tasarımda yüksek geri 
dönüşüm oranına ulaşabilecek 
malzemeleri geliştirmek. Düşük 
dereceli plastik atıkların yakıt olarak 
kullanılmak yerine karbon kaynağı 
olarak kullanılmasını sağlamak için 
yollar bulmak. 

Proje aynı zamanda plastik atıkların 
Avrupa’daki poliamid ve poliüretan 
odaklı dağılımını haritalandırarak 
bir veri tabanı oluşturarak mevzuat 
düzenlemesine rehber oluşturmayı 
da amaçlıyor. 

Geri Dönüşüm Teknolojileri 
Geliştirmek İçin
AB Projesi Devam Ediyor
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Amerika Birleşik Devletleri’nin 
Türkiye aleyhine ekonomik 
uygulama olarak başlattığı vergi 
artışlarına karşı Türkiye’nin 
karşılıklılık ilkesi gereği koyduğu 
ve daha sonra iki katına çıkardığı 
vergilerde indirim yapıldı. 

25 Haziran 2018’de ABD’nin 
Türkiye’ye karşı çelikte ilave 
vergi koymasına karşı ilk vergi 
düzenlemesi yapılmış ve bir grup 
mala ilave vergi konulmuştu. 
ABD’nin çelikteki ilave vergiyi 
artırması üzerine de 15 Ağustos 
2018’de ilave vergiler yeniden 
artırılarak iki katına çıkarılmıştı. 

ABD ise Türkiye’den çelik ithalatında 
Mayıs ayında iki katına çıkardığı 
vergiyi yarı yarıya azalttı. Fakat aynı 

ABD’ye Karşılık Olarak 
Uygulanan Gümrük 
Vergisi Artışları İndirildi

kararda Türkiye’yi uzun vadede 
daha olumsuz etkileyecek bir karar 
alarak Genelleştirilmiş Tercihler 
Sistemi (GTS) listesinden çıkardı. 
Bu liste ülkelere, daha az gelişmiş 
diğer ülkelere destek olmak üzere 
genel kuralların daha altında 
vergi uygulama imkanı sağlıyordu. 
Türkiye’nin bu listeden çıkması, 
hali hazırda ve gelecekte ihracat 
yapabileceği ürünlerde vergi artışı 
anlamına geliyor. 

22 Mayıs 2019 itibariyle Türkiye 
Ağustos ayında yükselttiği vergileri 
yeniden Haziran 2018 seviyesine 
çekti. Bu uygulamaya gerekçe 
olarak ABD’nin çelik ithalatı vergisini 
indirmesi gösterildi. Ticaret Bakanı 
Ruhsar Pekcan, kişisel sosyal 
medya hesabından yaptığı Türkçe 

ve Ingilizce açıklamada, ABD’nin 
GTS uygulamasına değinmeden 
“Bilindiği üzere 17 Mayıs tarihinde 
ABD, Türkiye’den ithal edilen 
çelik ürünlerinde uyguladığı ilave 
vergileri yüzde 50’den yüzde 25’e 
düşürmüştür. Türkiye bu kararın 
ardından mütekabiliyet gereği ABD 
menşeli 22 ithal ürüne uyguladığı 
ek mali yükümlülükleri yarı yarıya 
düşürmüştür. Bu karar ile ABD 
ürünlerine uygulanan 521,2 milyon 
dolar tutarında ilave vergi 260,6 
milyon dolara inecektir. ABD ile 
ticaretin önündeki engellerin 
kaldırılması ve hükümetlerimiz 
tarafından ortaya konulan 75 milyar 
dolarlık ticaret hacmine ulaşmak 
için çalışmaya devam edeceğiz” 
değerlendirmesini yaptı. 
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Gıda, Otomotiv ve Plastik Alanında Vergiler
Türkiye’nin ABD’ye karşı vergiyi artırdığı ve dün itibariyle 25 Haziran 2018 seviyesine geri çekilen 
ürün grubu, gıda, plastik hammadde ve bazı otomotiv ürünlerini kapsıyor. Ürünler ve 22 Mayıs 
2019 itibariyle ilave vergi oranları şöyle: 
 • Diğer sert kabuklu meyveler 
(Taze veya kurutulmuş- Kabuğu 
çıkarılmış veya soyulmuş olsun 
olmasın) yüzde 10,

 • Pirinç yüzde 25,

 • Yenilen çeşitli gıda müstahzarları 
yüzde 10,

 • Alkol derecesi hacim itibarıyla 
yüzde 80’den az olan tağyir 
(denatüre) edilmemiş etil alkol, 
damıtım yoluyla elde edilen alkollü 
içkiler, likörler ve diğer alkollü 
içecekler yüzde 70,

 • Yaprak tütün ve tütün döküntüleri 
yüzde 30,

 • Taş kömürü, taş kömüründen 
elde edilen briketler, topak ve 
benzeri katı yakıtlar yüzde 5,

 • Taş kömürü, linyit ve turbadan 
elde edilen kok ve semikok 
(aglomere edilmiş olsun olmasın), 
karni kömürü yüzde 5,

 • Kalsine edilmemiş petrol koku 
yüzde 4,

 • Güzellik veya makyaj 
müstahzarları ve cilt bakımı 
için müstahzarlar (ilaçlar hariç, 
güneş kremleri veya güneşlenme 
müstahzarları dahil), manikür ve 
pedikür müstahzarları 30,

 • Poli (vinil klorür) (diğer herhangi 
bir maddeyle karıştırılmamış) (PVC) 
yüzde 25, 

 • Poliamid -6, -11, -12, -6,6, -6,9, 
6,10 veya -6,12 yüzde 5,

 • Plastikten diğer eşya ve “39.01” 
ile “39.14” pozisyonlarında belirtilen 
diğer maddelerden eşya yüzde 30,

 • Yakmaya mahsus ağaçlar, ince 
dilimler veya yongalar halinde 
ağaç, testere talaşı ve odun, 
döküntü ve artıkları yüzde 5,

 • Sıvanmamış kağıt ve karton, her 
boyutta perfore edilmemiş delikli 
kart ve delikli şerit kağıt, el yapısı 
kağıt ve karton yüzde 10,

 • Birincil elyaf (kraft) kağıt ve 
kartonları yüzde 10, 

 • Kağıt, karton, selüloz vatka ve 
selüloz liften tabakalar yüzde 25,

 • Selüloz asetattan olanlar
yüzde 30, 

 • Bazı demir ve çelik ürünleri 
yüzde 30, 

 • Diğer santrifuj pompalar
yüzde 10, 

 • Binek otomobilleri ve esas 
itibarıyla insan taşımak üzere 
imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar 
(Sürücüyle birlikte 10 veya daha 
fazla kişi taşımaya mahsus motorlu 
taşıtlar hariç, steyşın vagonlar ve 
yarış arabaları dahil) yüzde 60, 

 • Alfa, beta veya gama ışınlı 
cihazlar (tıbbi, cerrahi, dişçilik veya 
veterinerlik amaçlı kullanımlar için 
olsun olmasın radyografi veya 
radyoterapi cihazları dahil) yüzde 5.
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PLASFED Başkanı Ömer Karadeniz: Çatı örgütlerle 
ilişkilerimiz güçlenerek devam edecek

PLASFED 4. Dönem Yönetim Kurulu üyeleri, Türkiye 
Ihracatçılar Meclisi (TIM) ve Türk Girişim ve Iş Dünyası 
Konfederasyonu’nu (TÜRKONFED) ziyaret etti. PLASFED 
Başkanı Ömer Karadeniz, çatı örgütlerle işbirliği içinde 
plastik sektörünün sorunları, çözüm önerileri ve sektörün 
gelişimi için işbirliği yapmak istediklerini vurguladı. 

PLASFED Başkanı Ömer Karadeniz başkanlığında, 
Başkan yardımcıları Şener Gencer ve Tolga Kutluğu, 
Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Kazım Sertdemir, 
Selçuk Gülsün ve Tarık Özdemir’in yanı sıra Kompozit 
Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri I. Hakkı Hacıalioğlu 
ile PLASFED Genel Sekreter Yrd. Murat Inkün’den 
oluşan heyet, TIM Başkanı Ismail Gülle ile görüştü. 

Ömer Karadeniz ziyarette yaptığı açıklamada, “Ihracat 

odaklı bir sektör olarak TIM’in bizim gözümüzde ayrı 
bir yeri var. Bu değerli kurumun başkanı Sayın Ismail 
Gülle’nin şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da 
sektörümüzün yanında yer almaya devam edeceğini 
biliyoruz” dedi. Ismail Gülle ile uzun yıllardır tanıştıklarını 
belirten Karadeniz, “Kambiyo vergisinin ihracatçının 
sırtından kaldırılması hususundaki çalışmaları sebebiyle 
başkanımıza teşekkür ediyorum. Gelecek dönemde de 
plastik sektörünün sorunlarına çözüm bulma konusunda 
işbirliğimizi derinleştireceğimize inanıyorum” dedi.

TIM Başkanı Ismail Gülle ise “Türk sanayicisinin, 
Türk ihracatçısının her türlü sorununu çözmek için 
çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu kapsamda plastik 
sektörü de bizim için çok önemli zira yüksek ihracat 
potansiyelinin yanı sıra birçok sektörümüze de ara 
malı veriyor. Önümüzdeki dönemde sektör sorunlarının 
çözümü konusun PLASFED ile işbirliğimizi arttırmaktan 
memnuniyet duyarız” dedi.

PLASFED Yönetim Kurulu TİM ve TÜRKONFED’i Ziyaret etti
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TÜRKONFED Ziyareti
PLASFED Başkanı Ömer Karadeniz’in TÜRKONFED’e 
gerçekleştirdiği ziyarette yönetim kurulu üyelerinden 
oluşan bir heyette kendilerine eşlik etti. Ziyarette 
iş dünyası ve plastik sektörüne yönelik gelişmeler 
hakkında görüş alış-verişinde bulunuldu. 

PLASFED olarak Türkiye’nin her tarafından plastik 
sektörünün temsilcilerini bir çatı altında topladıklarını 
belirten Ömer Karadeniz “Sektörümüz rekabetçi yapısını 
korumak istiyorsa endüstri 4.0’a, enerji verimliliğine, Ar-
Ge ve inovasyona daha çok önem vermeli. Önümüzdeki 
dönemde sektörümüzün bu konudaki farkındalığını 
arttırmak için çalışmalarımıza ağırlık vereceğiz. 
TÜRKONFED’in de dijitalleşme başta olmak üzere 
KOBI’lerimizin kapasitesinin arttırılması noktasında ki 
faaliyetlerini takdir ediyoruz” dedi.

TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan ise “Dijital Anadolu 
projemiz tüm hızıyla devam ediyor. Bu projemize 
gösterilen ilgi gerçekten mutluluk verici zira dijitalleşme 
çağımızın olmazsa olmazı” dedi. Enerji verimliliği 
konusunun kendi özel ilgi alanına da girdiğini belirten 
Orhan Turan ise sözlerine “Önümüzdeki dönemde 
bu alanda PLASFED ile ortak bir dizi bilgilendirme 
faaliyetimizin olması bizleri mutlu eder” diye konuştu. 



İSO Meclisi Aylık Toplantısı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet 
Cahit Turhan’ın Katılımıyla Yapıldı

PLASFED Başkanı Karadeniz: 
Ordino ve liman hizmet 
bedelleri sorununu çözmek 
sanayi ve ihracatçıyı olumlu 
etkiler

PLASFED Başkanı ve İSO Meclis Üyesi 
Ömer Karadeniz, gümrük işletmecilerinin 
ve lojistik şirketlerinin yüksek hizmet 
bedeli taleplerinin Türkiye sanayici ve 
ihracatçılarının rekabetçiliğine olumsuz 
etki ettiğini vurguladı. İstanbul Sanayi 
Odası (İSO) Temmuz ayı meclis toplantısı 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit 
Turhan’ın katılımıyla yapıldı. 
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Hazırlanan bilgi notu
Bakanlık temsilcilerine verildi 
Toplantıda söz alan PLASFED Başkanı Ömer Karadeniz, 
ordino ve diğer gümrük işlemlerinde yüksek bedeller 
talep edilebildiğini bildirdi ve Dünya Bankası tarafından 
hazırlanan ve ülkelerin iş yapma kolaylığına göre 
sıralamasının yapıldığı Doing Business raporuna atıf 
yaparak, “Doing Business raporuna göre Türkiye’nin 
dış ticaret kolaylığında 42. sırada olduğunu hepimiz 
biliyoruz. Bu sıralamanın alt kırılımına geldiğimizde , 
özellikle ihracat gümrük işlemlerinin diğer rakip ülkelere 
nazaran yüksek olduğu çok net olarak görülmekte. 
Öyle ki Türkiye ‘diğer harcamalar’ kısmında 121. sıraya 
kadar düşüyor. Açıkçası bu bize yakışmıyor. Bu alanda 
yapılacak düzenlemelerle birlikte ülkemiz sanayii, 
ihracatı çok daha iyi noktalara geleceği konusunda 
şüphemiz yoktur” bilgisini verdi. 

Lojistik firmalarının bedeller konusunda katı tutum içinde 
olduğunu, konu gündeme geldiğinde fiyatları istedikleri 
gibi yüksek düzeyde belirlemek isteklerini gündeme 
getirdiklerini vurgulayan Karadeniz, lojistik firmalarının 
tutumunu eleştirdi. 

Öte yandan, gümrük işlemlerine yönelik hazırlanan bilgi 
notu da toplantının ardından Bakanlık temsilcilerine 
iletildi. Bilgi notunda, yüksek hizmet bedellerine işaret 
edildi ve ayrıca hem ihracat, hem de ithalatta keyfi 
olarak malların kırmızı hatta yönlendirildiğine dikkat 
çekildi. Kırmızı hatta giren konteynerler için Gümrük 
Idaresi’nin hizmet satın aldığı hatırlatılan bilgi notunda 
şu unsura dikkat çekildi:

“Liman işletmeleri bu zorunlu işlemler sırasında 
tahmil, tahliye, ardiye, saha içi taşıma ücretleri ve 
benzeri masraflar için firmalardan fahiş bedeller tahsis 
ediyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel 
Müdürlüğü tarafından 2014 yılında yayımlanan Liman 
Hizmet Tarifesinin Belirlenmesi konulu 2014/29 Genelge, 
bu işlemler için tavan fiyatı belirlemiş ve bunlara uyma 
zorunluluğu getirmişti. Ancak Liman Işletmeleri kurala 
uymayıp şikayet gelirse cezayı ödeyip kurtulma yoluna 
gidebiliyor. Her ne kadar tavan ücretlere uymama 
cezası 102-TL’den 5.000-TL’ye çıkarılmış olsa da bu tarz 
durumlar hala yaşanmaktadır.”

Bilgi notunda, Türkiye’nin küresel iş yapma kolaylığı 
endeksinde, dış ticaret işlemleri alt başlığında Türkiye’nin 
geri sıralarda olmasının bu unsurdan kaynaklandığı da 
hatırlatıldı. 
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Son dönem dünya ekonomisinde öne 

çıkan unsurlardan biri “yeşil ekonomi.” 

Bu alandaki yaklaşımın tamamı artık 

“döngüsel ekonomi” kavramı altında 

yeniden şekillendirildi. Endüstriyel 

süreçlerin tamamı ve özellikle çevreyi 

koruyucu teknolojiler ve sektörler yeniden 

yapılanıyor. Plastik malzemeler yaygın 

kanının aksine bu sürecin en önemli 

malzemelerinden biri. Daha az atık, daha az 

kaynak kullanımı ve daha hafif çözümlerle 

plastik malzemeler bütün sanayi kollarınca 

tercih ediliyor. 

KAPAK KONUSU:

GERİ
DÖNÜŞÜM
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Döngüsel ekonomi 2025’te 54,6 
milyar dolar büyüklüğe erişecek. 
Türkiye’deki büyüklük ise 1,3 
milyar dolar seviyesinde. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı verilerine göre 
sadece plastik ambalaj atıkların 
geri dönüşüm oranı yüzde 54 
seviyesinde. Plastik malzemelerin 
tamamının geri kazanılabilir olduğu 
düşünüldüğünde 1,3 milyar dolarlık 
hacmin çok ötesine geçmek 
mümkün görünüyor. 

Avrupa Birliği henüz atıkların geri 
kazanımında istediği hedeflerden 

“Dünyanın kaynakları hızla 
tükeniyor. Döngüsel ekonominin 
ve sürdürülebilirliğin en önemli 
öncelikleri kaynakları verimli 
kullanmak kadar, tüketici 
kullanımı sonrası ortaya çıkan 
atıkların girdi olarak yeniden 
değerlendirilmesi olarak 
sıralanıyor. Elbette plastik 
malzemeler bu alanda da hem 
defalarca geri kazanılabilmesi 
hem de geri kazanım 
maliyetlerinin diğerlerine göre 
daha düşük olması öne çıkıyor.

Plastik Odaklı Döngüsel Ekonomi 
Küresel Olarak Büyüyor
Daha Yeşil Sanayi Için Plastik, Daha Sağlıklı 
Dünya İçin Geri Dönüşüm

uzak görünüyor. Ancak son 10 yılda 
geri kazanılan atık miktarı önceki 
döneme kıyasla yüzde 79 oranında 
arttı. Depolanan atık miktarı ise 
yüzde 43 azaldı. Bu gelişmelerle 
atık kaynaklı kazanılan enerji yine 
bir önceki döneme göre yüzde 61 
arttı. 

Gelişmiş ülkeler başta plastik olmak 
üzere 3 ana eksende gelişme 
sürdürüyor: Kaynağında ayrıştırma, 
geri kazanım teknolojilerinin 
iyileştirilmesi ve atık miktarını 
azaltıcı önlemler. Bu eksenlerdeki 

yaklaşımların alt başlıklarında 
ise geri kazanılabilir olmayan 
malzemelerin ilave vergiye tabi 
olması, teknolojiye yatırım, tek 
kullanımlık ürünlerin kısıtlanması vb. 
miktar azaltıcı düzenlemeler.

Akılcı yaklaşım: 
Geri dönüşüm her 
açıdan avantajlı

KAPAK KONUSU:

GERİ
DÖNÜŞÜM
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Bütün malzemelerin geri kazanımı 
da bir maliyet içeriyor. Zaman zaman 
geri kazanımın gerek maliyeti, 
gerekse karbon ayak izi miktarı 
hammaddenin birincil kaynaktan 
elde edilmesinin üzerine çıkabiliyor. 
Buna karşılık, geri kazanıma yönelik 
teknoloji her geçen gün gelişiyor. 
Plastik malzemeler ise defalarca 
geri kazanılabilmesi, atıkların birincil 
kaynaktan elde edilen hammadde 
ile hemen aynı özellikte yeniden 
birincil hammadde haline kadar 
kazanılabilmesi gibi özelliklere 
sahip. Böyle olunca Türkiye gibi 
birincil fosil kaynaklarında ithalat 
bağımlısı olan bir ülke için stratejik 
öneme ulaşıyor. Üstelik bu alanda 
sağlanacak bir ekosistem maliyetleri 
çok aşağıya çekme imkanına sahip. 

Son dönemde sanıldığının aksine 
çok sayıda ülke plastik geri 
dönüşümü için yatırım yapıyor. 
Bu ülkeler elbette atık ithalatçısı 
durumunda bulunuyor. Türkiye 
de bu ülkelerden biri. Üstelik, 
Çin’in atık plastik ithalatına yönelik 
kısıtlamaları nedeniyle bir fırsat 
penceresi açılmış durumda. 

Her ne kadar çeşitli kesimlerce 
plastik atık ithalatı negatif unsur 
olarak sunulsa da, ekonomik yapısı 
nedeniyle Türkiye bu alanda karlı ve 
elbette çevreye zarar vermeyen bir 
üretim sürecine girebilir. 

Sıfır atık:
Plastik sektöründen destek
Türkiye ve -gerçekte dünyanın 
bir çok ülkesinde- plastik atıkların 
rastgele doğaya terk edilmesi çevre 
kirliliğinin “görselleştirilmesinde” 
en fazla kullanılan unsur. Oysa 
gerçekte bu atıkları doğaya terk 
edenler insanların kendileri. Hemen 
her endüstriyel madde çevreye 
bir etki bırakıyor. Plastikler de bu 
malzemelerden biri. Buna karşılık 
plastikler, doğaya terk edildiğinde 
sadece çevreyi kirletmiyor, 
ekonomik bir değer ve ülke 
kaynakları da kaybedilmiş oluyor.
 
Plastiğin çevreye uygun ana özelliği 
muadil malzemelere göre çok daha 
az karbon salımıyla üretilmesi, 
kullanıldığı sürece hafifliği ve 
dayanımı nedeniyle çevreye daha 
az karbon salımına yol açması 
ve yine doğaya terk edilmediği 
zamanlarda da yine uygun maliyetle 

geri kazanılabilmesi. Yaşam 
döngüsü içinde karşılaştırıldığında 
plastikler çevreye en az zarar veren 
endüstriyel malzemelerin başında 
geliyor. Üstelik plastik malzeme 
kullanarak ağaç kesilmesi de 
gerekmiyor. 

Bilinenin aksine atık kontrolü, 
kaynağında ayrıştırma ve geri 
kazanım teknolojileri-sanayisinin 
gelişmesi plastik sektörünün en 
önemli önceliklerinden. Çünkü 
kaynağında ayrıştırılarak yeniden 
kullanıma dönüşmede plastik 
malzemeler avantaj sağlıyor. 

Geri dönüşüm sektörü hali hazırdaki 
süreçte toplama aşamasındaki 
tartışmalar nedeniyle zorlanıyor. 
Bu alanda hazırlanan bir 
yönetmelik sektörde tam uzlaşma 
sağlanamadığı için henüz yürürlüğe 
girmedi ancak genel olarak kamu 
ve özel sektörün bütün tarafları 
konunun önemini anlamış durumda.
 
Geri dönüşüm sektörü, mevcut atık 
toplama süreçlerinin daha iyi duruma 
gelmesi halinde 250 bin kişilik 
istihdam yaratma potansiyeline 
sahip. Sadece plastik sektöründe şu 
anda 25 bin kişi çalışıyor. 
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KTürkiye kendi atıklarını yeterince 
geri kazanamıyor. Hane ve tüketici 
birey bağlamında en büyük sorun 
kaynağında ayrıştırmama. Son 
10 yıl içinde endüstriyel ve ticari 
sektörlerde atık kontrolüne yönelik 
(kaynağında ayrıştırma ve uygun 
alanlara teslim) ciddi düzenlemeler 
yapılı. Bu alanda ilerleme sağlandı. 
Ancak geri kazanılabilir atıkların çok 
büyük kısmı hanelerde üretiliyor. 
Belediyelerin de en yüksek 
maliyetlerinden olan çöp toplama 
ve depolama nedeniyle gerçekte 
“ekonomik varlık” olan atıklar, insan 
davranışlarının tam oturmaması 
nedeniyle “ekonomik yüke” 
dönüşüyor. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
verilerine göre özellikle endüstriyel 
ve ticari işletmelere getirilen 
zorunluluklar sonrası sadece 
“ambalaj” sektöründe geri kazanım 
seviyeleri yükseldi. Bu veriler 
kamuoyuna açıklanıyor. 2017 sonu 
itibariyle plastik ambalaj atıklarının 
yüzde 54’ü, metal ve kompozit 
ambalaj atıkların yüzde 57’si, karton 
ambalaj atıklarının yüzde 78’i, cam 
ve ahşap atıkların ise sırasıyla yüzde 
23 ve 22’si geri kazanıldı. Toplamda 
ise geri kazanım yüzde 53 oldu. Geri 
kalanlar ise ya kontrolsüz olarak 
doğaya terk edildi ya da toplanarak 
depolandı.
 
TÜIK’in çevre istatistiklerine göre 
ise belediye olarak örgütlenmiş 
yerleşim yerlerinde atık hizmeti 
verilen belediye oranı yüzde 93’e 
ulaştı. Türkiye’de belediyelerin 
sadece yüzde 7’sinde herhangi 
bir atık hizmeti (çöp toplama) 
bulunmuyor. 

Yine TÜIK verilerine göre 1994 
yılında oluşan 23 milyon 448 bin 
ton belediye atığının yüzde 75,7’si 
toplanırken, bu oran 2016 yılında 33 
milyon 763 bin tonluk atığın yüzde 
93,5’unun toplandığı bir seviyeye 
geldi. 

TÜIK ilk defa 2019 yılında (2016) 
belediyeler tarafından “geri 
kazanılan” cam, metal, plastik vb. 
malzemelerin miktarını açıkladı. 
Buna göre 2 milyon 946 bin ton 
bu tür malzeme geri kazanıldı. 
Bu toplam toplanan atığın yüzde 
9,3’üne denk geliyor. Sadece bu 
malzemelerde Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın verdiği ortalama yüzde 
53 dikkate alındığında, ekonomik 
potansiyel daha da büyük olarak 
dikkat çekiyor. 

Plastik geri dönüşümü yoluyla 
hammadde üretimi verimli

Plastik malzemelerin geri kazanım 
yoluyla yeniden kullanımı oldukça 
verimli. Türkiye gibi hammaddede 
dışa bağımlı bir ülke için daha kritik 
bir unsur var. Plastik malzemelerden 
üretilen hammaddeler, petrokimyaya 
göre 1/8 oranında daha az enerji 
tüketiyor. Bu, hem enerji maliyetleri 
yüksek hem de hammadde ithalatçısı 
Türkiye için önemli bir veri.
 

Plastik neden vazgeçilemez?
Plastik malzemeler sanıldığının 
aksine çevre için en önemli 
endüstriyel girdilerin başında geliyor. 
Son tüketici plastikle en çok ambalaj 
malzemesi olarak karşılaşıyor 
ancak gerçekte kıyafetlerden taşıt 
araçlarına, elektronikten mobilyaya 
kadar son tüketicinin evinde ve 
günlük yaşamında kullandığı hemen 
her üründe plastik malzeme var. 

Pekiyi endüstri bunu neden tercih 
ediyor? Çünkü plastik ucuz bir 
malzeme ve özellikle girdiği her 
üründe “hafiflik” ve dolayısıyla 
verimlilik sağlıyor. Plastik en 
çevreci ürünlerin başında geliyor. 
Hammadde olarak polimerlerin elde 
edilmesinden, bu hammaddenin 
işlenmesine kadar bütün süreçlerde 
diğer malzemelerle kıyas kabul 
etmeyecek kadar daha az enerji 
ve daha az su harcanıyor. Plastiğin 
alternatifi olarak görülen metal, 
kağıt, ahşap ve tekstil ve hazır 
giyim sözkonusu olduğunda, 
pamuk, kenevir vb. lif kaynaklarını 
elde etmek için harcanan enerji ve 
su miktarı çok daha yüksek. Yani 
plastiğe alternatif olarak gösterilen 

malzemeler doğal kaynakları daha 
hızlı tüketiyor. 

Dünyada en fazla AR-GE yatırımı 
yapılan teknolojilerin başında 
polimer bazlı endüstriyel malzemeler 
geliyor. Bugün plastik ve türevleri, 
plastik olmayan polimerlere dayalı 
olarak, elektronikten uzay ve 
havacılığa kadar akla gelebilecek 
her alanda yeni malzeme keşifleri 
yapılıyor ve bunlar metal, cam ve 
diğer endüstriyel malzemelerin 
yerine geçiyor. 

Gıda üretimi plastik sayesinde 
daha fazla

Pek bilinmeyen bir unsur ise 
plastiğin gıda üretimi için de 
vazgeçilmez oluşu. Bugün 
kıyafetlerden ev tekstiline, diğer 
endüstriyel araçların tamamında 
polimer bazlı iplikler kullanılıyor. Bu 
sayede pamuk, kenevir vb. tarımsal 
ürünlerden elde edilen iplikler 
çok daha az kullanılıyor. Mevcut 
tüketim hızı düşünüldüğünde iplik 
üretimi için pamuk ve kenevir 
benzeri ürünler ekilse, hali hazırda 
gıda üretiminde kullanılan tarım 
arazilerinin çok büyük bir kısmının 
bu ürünlere ayrılması gerekecekti.

Plastikler ve geri dönüşüm: 
Dev bir sektör olma yolunda
Plastik malzemeler defalarca geri 
dönüştürülebilir, hatta ömrünü 
tamamlayan plastikler yeniden 
hammadde haline dahi getirilebilir. 
Üstelik bu diğer malzemelere göre 
çok daha ucuza yapılabiliyor. Gerek 
üretimi gerekse geri kazanımı 
açısından plastikleri en çevreci 
malzeme haline getiren unsurun 
başında bu yatıyor. 
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Küresel hesaplamalara göre 
2050 yılında hammadde ve 
plastik ihtiyacının yüzde 60’ının 
geri dönüşümle elde edilmesi 
bekleniyor. Bugünün fiyatlarıyla 
bu 900 milyar dolarlık bir pazar 
büyüklüğü anlamına geliyor. 
Türkiye’nin yıllık yüzde 12’ler 
düzeyinde seyreden ortalama 
büyüme hızı dikkate alındığında, 
yurt içi pazarın büyüklüğünün 63 
milyar dolara ulaşması bekleniyor. 
2050 yılına kadar sektörün yıllık 
ortalama büyüme tahmini ise yüzde 
11 seviyesinde. 

Cari açığı %35.1 azaltma fırsatı
Türkiye’de halen 1.039 firma plastik 
geri dönüşüm lisansı ile bu sektörde 
faaliyet gösteriyor. Plastik sektörü 
hammadde ve girdi düzeyinde yoğun 
olarak geri kazanılmış ürünlerden 
faydalanıyor. Bu plastik sektörünün 
rekabet avantajını korumakta kritik 
önemde. Çünkü, dışa bağımlı olunan 
hammadde sektöründe ithal atık 
ile maliyet avantajı sağlanarak bu 
alanda ihracat şansı da yakalandı. 
Son dönemde ithal atıkların maliyeti 
yüzde 44 düzeyinde düştü. 

Türkiye için bir fırsat penceresi 
açılmış görünüyor. Sektör 
hesaplamalarına göre mevcut 
eğilimler dikkate alınarak Türk 
plastik sektörü 2030’da hammadde 
ihtiyacının yüzde 35,1’ini atıkların 
geri kazanılmasından sağlayabilir. 
Bu bugünkü fiyatlarla hesaplanan 
15,3 milyar dolar yıllık ithalat yerine 
9,9 milyar dolarlık yıllık ithalat 
anlamına geliyor. Yani sektör yılda 
5,4 milyar doları kasasında tutma 
şansına sahip.
 

125 bin yeni istihdam
Geri dönüşüm sektörü Türkiye 
için önemli fırsatlar barındırıyor. 
Türkiye plastik hammadde açığını 
kısa vadede önemli miktarda bu 
sektörden sağlama imkanına sahip. 
Ayrıca, toplayıcıdan tesislerde 
çalışanlara kadar geri dönüşüm 
istihdam dostu bir sektör. Depolama 
ile karşılaştırıldığında, her bir 
depolama işçisi yerine geri dönüşüm 
sektörü 20 kişiyi istihdam ediyor. 
Mevcut büyüme devam ederse 
2030’larda 125 bin kişi bu sektörde 
çalışabilir. 

Avrupa Birliği bir dizi mevzuat 
değişikliğiyle ambalajda geri 
kazanıma uygun malzemeyi şart 
koşmaya hazırlanıyor. Ayrıca birincil 

hammaddeye ilave vergi getirilmesi 
sözkonusu. Bu geri kazanılmış 
hammaddeye talebi artıracak. 2030 
hedefleri doğrultusunda ambalaj 
malzemelerinin en az yüzde 75 geri 
kazanılması şartına hazırlanılıyor. 

Bir başka “kaçırılmaması gereken” 
süreç ise olası rakip ülkeler geri 
dönüşüme yönelik yatırımlarını 
hızlandırdı. Italya, Almanya, Birleşik 
Krallık, Ispanya ve Fransa hali 
hazırda geri kazanımda lider ülkeler. 
Bu ülkelerle yarışmak için Çek 
Cumhuriyeti ve diğer Doğu Avrupa 
ülkelerinde yatırım hızlanıyor. 

Tüketici bilincinin değişmesiyle 
özellikle gıda ile temas eden 
ambalaj malzemelerinde dahi geri 
kazanılmış malzemelerin kullanımına 
uygun teknolojilerin üretilmesiyle bu 
alanda tüketici tercihini elde etmek 
mümkün görünüyor. 

Türkiye hem işgücü hem de 
lojistik üstünlükleri nedeniyle geri 
dönüşüm sektöründe Avrupa ve 
hatta Dünya’da söz sahibi olmaya 
aday ülkelerden biri. 

Kamunun rolü
Plastik sektörü, başta “Sıfır Atık” 
hamlesi ile birlikte geri dönüşüm 
sektörünün Türkiye’de gelişmesini 
destekliyor. Işçilik maliyetleri, 
devlet teşvikleri, iş yapma kolaylığı 
ile Türkiye’nin bu alanda lider 
olması mümkün. Kamunun özellikle 
negatif propagandaların etkisine 
kapılmadan, geri dönüşümün 
faydalarını benimsemesi kritik önem 
taşıyor. 

Gerçekte endişeler haksız 
sayılmaz. Eğer iyi bir denetim 
mekanizması oluşturulmazsa 

başkalarının zararlı atıklarının 
ithali, geri dönüştürülemeyecek 
miktar ya da çeşitte malzemelerin 
ithali olası. Gerekli altyapının 
ve ekosistemin oluşturulmadan 
ithalatın yoğunlaştırılması da bir 
başka risk. Kamu bu süreçte ithalatı 
ciddi biçimde kontrol edebilir. 

Türkiye, geri dönüşümde Avrupa ve 
Dünyanın önde gelen ülkelerinden 
biri olmak için; ölçek ekonomisine 
uygun büyük firmaların kurulmasının 
önünün açılması, güçlü küresel 
markalar ile işbirliği içinde 
hareket edilmesi, bu alanda bir 
kümelenmenin kurulması, yabancı 
sermayeye açıklık ve “jointventure” 
yatırımları teşvik etmesi, gıda ile 
temasa uygun hammadde üretebilen 
teknolojilerin geliştirilmesi, ithal 
edilmesi, kimyasal geri dönüşümün 
de uygulanabilir bir teknolojiye 
kavuşması gerekiyor. 

Kümelenmenin desteklenmesi 
yanında bu alanda yatırım 
yapmak isteyenlere bedelsiz arsa 
tahsisi, üretici ve tüketicilerin 
geri dönüşümü kolaylaştıracak, 
destekleyecek şekilde kurallara 
tabi olması, atık toplama, ayrıştırma, 
dönüşüm konusunda gerçekçi ve bu 
sektörü destekleyecek bir mevzuat 
tasarımı, geri kazanımın teşviki, 
üretimde hammadde kullanımında 
geri kazanılmış hammaddenin belirli 
bir oranda şart olarak konulması 
kamudan beklentiler. 

Geri dönüşüm sektörü yerel 
kalkınmaya katkı verebilir
Bütün ekonomilerin önemli 
sorunlarından olan bölgeler arası 
gelişmişlik farkları açısından, 



 

PL
AS

FE
D 

 SA
YI 

26
81

KA
PA

Kgeri dönüşüm sektörü adaletli bir 
çözüm sunuyor. Plastik ve diğer 
ana malzeme hammadde imalat 
sanayiinde kısıtlar nedeniyle 
belirli noktalarda yoğunlaşmak 
şart. Hammaddeye yakınlık, 
hammaddenin elde edilebilmesi için 
liman vb. şartlar bulunuyor. Oysa 
geri dönüşüm sektörü hemen her 
bölgede bu kısıtların etki etmediği 
bir sektör. Hemen her bölgede 
kurulabilir. Bu yönüyle az gelişmiş 
bölgelerin kalkınmasına da katkı 
sağlayabilir. Böylece sektör bölgesel 
gelişmişlik farklarının azaltılmasına 
pozitif katkı yapar.

Plastik sektörünün çalışmaları 
ve kamudan beklentileri
Plastik sektörünün çatı kuruluşu 

PLASFED ve sektörün en deneyimli 

sivil toplum örgütü PAGDER 

bünyesinde geri dönüşüm 

sektörünün geliştirilmesi için 

yürütülen faaliyetler şöyle:

• Geri Dönüşüm Işletmeleri için 

Stratejik Açılımlar Çalıştayı

• GZFT Analizi Üzerinden Bir Arama 

Konferansı Yapılması

• IKMIB Plastik Geri Dönüşüm 

Komitesi Kurulması

• Akademisyen ve Medya Aktörleri 

Dahil Paydaş Koordinasyonu

Sektör Verilerinin Birincil Elden 

Işlenerek Raporlaştırılmasıve 

Strateji Uygulama Belgesi 

Çalışmaları

• Avrupa’daki Üst Örgütlerle Ortak 

Çalışmalar

• Örgütlenme Çalışmaları

Geri dönüşüm sektörünün 

gelişmesi için sektörün kamudan 

beklentileri de şöyle sıralanıyor:

• Altyapı ve Kümelenme (OSB, 

Destekleyici Sektörler, vb.)

• Üniversite-Sanayi Işbirliği

• Mevzuat (Devlet Destekleri, 

Masterplan, vb.)

• Arz ve Talep Koşulları (Tedarik 

Güvenliği ve Küresel Talep)

• Iç ve Dış Rekabet (Fiyat, Kalite, 

Teknoloji, Farklılaşma, Faktör 

Koşulları, Pazara Giriş Bariyeri vb.)

• Ihracat (Ölçek-Yatırım Gereksinimi, 

Finansmana Erişim, Uluslararası 

Doğrudan Sermaye, Gelişen 

Teknolojiler için Strateji, Ar-Ge, 

Markalaşma, Hedef Pazarlar vb.)

Geri dönüşüm sektörünün 
sorunları ve çözüm önerileri
Sorun-1: Türkiye’de atık toplama 
ve ayrıştırma kalitesinin yetersiz 
olması sebebiyle geri dönüşüme 
uygun hammaddenin maliyetinin 
Avrupa’dan daha yüksek olması

Çözüm 1: Sıfır atık projesi 
yaygınlaşmalı, özellikle ambalaj 
atıklarında depozito sistemi hayata 
geçirilmeli

Sorun-2: Plastik geri dönüşüm 
sektörü için sürdürülebilir 
hammadde temini

Çözüm 2: Rekabetçi fiyatlardan 
temiz, geri dönüştürülebilir atık 
ithalatının sağlanması

Sorun 3: Türkiye’de üretilen plastik 
atık kalitesiyle aynı kalitede ancak 
1,5 kat daha ucuz fiyata hammadde 
ithalatı yapılması sebebiyle 
ekonomik çıkarları zedelenen bazı 
grupların negatif algı çalışması 
yapması

Çözüm 3: Bilimsel ekonomik 
verilerin ve fırsat maliyetinin ortaya 
konulması, denetim ve kontrollerin 
arttırılması

Bertaraf/geri kazanım yöntemleri ve belediye atık miktarı, 2012-2016 (bin ton)

Bertaraf ve geri kazanım yöntemi

Belediye çöplüğüne gönderilen

Toplanan belediye atık miktarı

Düzenli depolama tesisine gönderilen

Açıkta yakılan

Dereye ve göle dökülen

Gömülen

Diğer bertaraf yöntemleri(1)

Kompost tesisine gönderilen

Diğer geri kazanım tesislerine gönderilen(2)

Miktar

 25.845

 9.771

 15.484

  105

  33

  94

  202

155

-

100,0

37,8

59,9

0,4

0,1

0,4

0,8

0,6

-

 28.011

 9.936

 17.807

4

  16

  7

  114

  126

-

100,0

35,5

63,6

0,001

0,06

0,02

0,41

0,4

-

 31.584

 9.095

 19.338

10

0,5

  7

  41

  146

 2.946

100,0

28,8

61,2

0,032

0,002

0,021

0,130

0,5

9,3

2012 2014 2016

% % %Miktar Miktar

(1) Dolgu yaparak, araziye dökerek vb. yapılan bertarafı kapsamaktadır.

(2) Belediyeler tarafından ayrı toplanan ve cam, metal, kağıt, plastik vb. atık geri kazanımı yapan lisanslı tesisler ile
biyogaz tesislerine gönderilen atıkları kapsamaktadır.



 

PAGDER, plastik sektöründe ağırlığı giderek artan geri 
dönüşüm ve genel ekonomi içinde son dönemin en 
öncelikli konularından biri olan döngüsel ekonomiye 
ilişkin önemli bir çalıştay düzenledi. PAGDER’in 
organizasyonunda IKMIB’in işbirliği ile yapılan çalıştayda 
geri dönüşüm işletmelerinin gelişimi ve mevcut 
sorunlarına yönelik konular ele alındı. 

Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Yönetim Kurulu 
Başkanı Selçuk Gülsün çalıştayın açılışında yaptığı 
konuşmada, “Ekonomimizin nefes alması için yeni bir 
yol açan plastik geri dönüşüm işletmeleri, cari açığımızı 
kapattığı gibi geleceğin sektörü olarak ülkemize büyük 
bir potansiyel sunuyor” dedi. 
 

Döngüsel Ekonominin Neferleri Algı 
Operasyonlarından Memnun Değil 
Küresel düzeyde geleceğin ekonomi modeli olarak 
sunulan döngüsel ekonominin en önemli unsurlarından 
birini oluşturan plastik geri dönüşüm işletmeleri, 
PAGDER tarafından düzenlenen çalıştayda bir araya 
geldi. IKMIB’in de partneri olduğu çalıştayda kamu 

politikalarının yanlış yöne savrulmasına neden olacak 
boyutta algı operasyonlarının yürütüldüğü vurgulandı. 

Son dönemde, Türkiye’nin atık ithalatının tehlike 
boyutlarına vardığı yönünde kamuoyu oluşturulmaya 
çalışıldığını ifade eden PAGDER Başkanı Selçuk Gülsün, 
“Algı ile bu iş olmaz, tüm veriler devletimizin elinde. 
Lisanslı plastik geri dönüşümcüleri dünyaya ihracat 
yapıyor, şu andaki hesaplamalarımıza göre oluşturulan 
katma değer üç buçuk katı, hangi sektör bu kadar 
verimli?” dedi. 

PAGDER, İKMİB İşbirliği 
ile “Plastik Geri Dönüşüm 
İşletmeleri İçin Stratejik 
Açılımlar Çalıştayı” Düzenledi 
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 Gülsün, “Işi hakkı ile yapmayanlar var ise davul da 
tokmak da devletimizin elinde. Her türlü denetimi-
gözetimi yapılmalı. Yoksa dünyanın gittiği yönün 
tersine ihracatın da parlayan yıldızı olan lisanslı geri 
dönüşümcülerimizin içeride yeterince bulunmayan 
temiz ve geri dönüştürülmeye hazır atığı rekabetçi 
fiyatlardan elde etmesi kadar doğal ne olabilir?”

“Dünyanın atığı bize geliyor” söyleminin kendi 
çıkarlarını gözetenler olduğunu söyleyen Selçuk 
Gülsün, “Kaynağında ayrıştırma sistemimiz şu an yeterli 
seviyeye daha gelmedi. Bu yüzden mevcut durumda geri 
dönüştürülebilir, temiz, yurtiçi fiyatlarının yarısına plastik 
atık alıyoruz ve bunları geri dönüştürerek dünyaya ihraç 
ediyoruz. Yatırımlarımız artıyor ve dünyanın döngüsel 
ekonomiye geçişi ile birlikte söz sahibi oyunculardan 
biri olacağız. Kimse, Türkiye’nin döngüsel ekonomi 
sistemi içinde söz sahibi olmasını çekememezlik 
yapmasın. Kendi çıkarlarını bir tarafa bıraksın ve ülkemiz 
ekonomisi için katma değer oluşturan, cari açığı kapatan 
bu sektörün hakkını versin” dedi. 

Doğru Adımlarla Gelecek Ekonomisinin Can 
Damarı Olur 
Türkiye’nin lojistik üstünlüğü olduğunu, geri dönüşüm 
tesislerinin yeterli atığı bulamaması durumunda ithalat 
yapmasının da normal bir ekonomik yaklaşım olduğunu 
belirten Selçuk Gülsün, “Atık yönetim sistemlerimiz, sıfır 
atık yaklaşımı ile daha da verimli hale gelecek. Ancak 
daha yolun başındayız. Şu anda değerlendirilebilir 
atığın ancak yüzde 20’sini döngüsel ekonomiye 
dahil edebiliyoruz. Büyük bir potansiyelimiz var 
ancak konjonktürel olarak çok rekabetçi fiyatlardan 
(kaynağında ayrıştırmadaki zayıflıktan dolayı) kendi 
atıklarımızdan daha temiz atığı Batılı ülkelerden elde 
edebiliyoruz. Geri dönüştürülemeyen atığa ihtiyacımız 
yok. Devletin denetimi altındaki lisanslı işletme, bu 
atığı para verip alır mı? Geri dönüştürülebilen her şey 
döngüsel ekonomi için değerdir. Biz de bu alanda 
Türkiye ekonomisi olarak küresel oyuncu olacağız ve 
2030 yılında inşaat yerine Türkiye’nin geri dönüşüm 
tesisleri ve teknolojileri konuşulacak” dedi. 

Dr. Selçuk Mutlu: Çekya’nın ithalatı da artıyor 
PAGDER Genel Sekreteri Dr. Selçuk Mutlu’da çalıştayda 
yaptığı sunumda “Yakın zamanda plastik atık geri 
dönüşümü için en fazla ithalat artışının yaşandığı 5. ülke 
Türkiye, 6. ülke ise Çekya. Toplam plastik atık ithalatında 
Hollanda ve Almanya’nın gerisinde yer aldığımızı da 
görmemiz lazım” dedi. 
Dr. Selçuk Mutlu bütün dünyada geri dönüşümün 
ağırlığının artmakta olduğunu vurgulayarak, “Atık ithalatı 
denetim altındadır. Lisanslı işletmeler tarafından yapılır. 
Türkiye, Çekya, Bulgaristan, Romanya, Sırbistan gibi 
ülkelerin gelecek için pozisyon aldığını görüyoruz” diye 
konuştu. 

Çin, Verdiği Karardan Dönmek İçin Yollar Arıyor 
Öte yandan çalıştayda son dönemde atık plastik 
ithalatını kısıtlama kararı alarak, atık fiyatlarında 
gerilemeye yol açan Çin’in bu kararından geri dönmeye 
hazırlandığı bilgisi paylaşıldı. Çin’in dünyanın en büyük 
geri dönüşüm kapasitesine sahip olduğu hatırlatılan 
çalıştayda, Çin’in atık ithalatını yasaklama kararının 

ardında, denetim ve gözetimde başarısız olması 
nedeniyle istenmeyen atıkların girmesini engellemek 
için ithalatı yasaklama yaklaşımı olduğu belirtildi. Çin’in 
bu kararla temiz atık alımındaki avantajını kaybettiği, 
Türkiye ve diğer ülkeler için ihracat yapmayı sağlayan 
bir fırsat kapısı açıldığı vurgulandı. Çin’li firmaların bile 
Türkiye’den geri kazanılmış hammadde aldığı belirtilen 
çalıştayda, bu fırsat kapısının değerlendirilmesi için geri 
dönüşüm işletmelerinin desteklenmesi ve teşviklerinin 
artırılması önerildi. 

PAGDER plastik geri dönüşümüne yönelik 
yoğun gündem içinde
Öte yandan, PAGDER plastik geri dönüşüm sektörünün 
gelişmesi ve döngüsel ekonomiye yönelik bir dizi eylemi 
uygulamaya başladığını duyurdu. Sektöre yönelik 
yapılan duyuruda, “Bildiğiniz üzere döngüsel ekonomi 
yakın geleceğin ekonomik modeli olarak dünyanın 
gündeminde üst sıralarda yer almaktadır. Bu model, 
sınırlı kaynaklara bağımlılıktan kurtulmayı esas almakla 
birlikte sektörümüzün de dünya kamuoyu karşısında 
sahne önünde yer aldığı bir alan yaratmaktadır” denildi. 

PAGDER’in hem plastik algısı, hem de geri dönüşüme 
yönelik dikkat çekmek amacıyla 5 yıldır Yuvaya Dönüşen 
Plastikler projesini uyguladığı hatırlatılan duyuruda, 
üyelerin de geri dönüşümün önemini vurgulamasının 
faydalı olacağı kaydedildi. 

PAGDER’in (1) yeni ekonomik modele yönelik mevzuat 
düzenlemelerinde paydaş olarak sektörümüzün 
masada yer alması (2) geri dönüştürülmüş hammadde 
kullanımının kolaylaştırılması ve desteklenmesi (3) plastik 
geri dönüşüm ve döngüsel ekonomi modeli konusunda 
kamu otoritelerinin birincil ağızdan bilgilendirilmesi 
(4) Kamuoyu önünde algı yaratımına yönelik yapılan 
faaliyetlere karşı örgütlü olarak hareket edilmesi gibi 
başlıca amaçlarını öne aldığı belirtildi. 
PAGDER’in, Plastik Geri Dönüşüm Işletmeleri için 
Stratejik Açılımlar Çalıştayı, IKMIB bünyesinde “Plastik 
Geri Dönüşüm Komitesi”nin kurulmasına katkı verilmesi, 
sektörün veritabanını oluşturmak için 3 ayrı rapor 
hazırlanması, kamuoyuna yönelik basın bültenlerinin 
yayınlanması, BloombergHT’de yayına çıkılması, ITO 
ve ISO’dan destek istenmesi, TBMM Türkiye-AB Karma 
Parlamento Komisyonu Başkanı Ismail Emrah Karayel, 
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta, 
Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji 
Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş ve Ak Parti Grup 
Başkan Vekili Sayın Mehmet Muş’un ziyaret edilip, 
sektör ve yapılması gerekenlere yönelik bilgi verildiği 
mevzuat düzenleme önerilerinin sunulduğu belirtildi. 
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Uzun süredir üzerinde çalışılan ve “Sıfır Atık” kampanyası 
ile daha da önem kazanan “Sıfır Atık Yönetmeliği” 
12 Temmuz 2019 günlü Resmi Gazete’de yayımlandı. 
Yönetmelik temel olarak kaynağında ayrıştırma ve 
atıkları üreten birimlerin bu sürece uyumuna ilişkin 
takvimi belirliyor. Bakanlık, yönetmeliği uygulamakla 
yükümlü, kapsama giren her bir birim için bir rehber 
hazırlayacak. Yönetmelikte Sıfır Atık Yönetim Sistemi, 
“”Atık oluşumunun önlenmesinden başlayarak, atıkların 
azaltılması, kaynağında ayrı biriktirilmesi, geçici 
depolanması, ayrı toplanması, taşınması ve işlenmesi 
süreçlerinin hepsini içine alan, fayda ve maliyet unsurları 
göz önünde bulundurularak oluşturulan yönetim 
sistemi” olarak tanımlandı. 

Geri dönüşüm sektörü için en önemli unsurlar arasında, 
geri dönüşüme uygun, temiz ve elbette türlerine göre 
ayrıştırılmış atıkları elde etmek geliyor. 

Türkiye’nin uyguladığı sıfır atık kampanyasında 
kaynağında ayrıştırma önemli bir yer tutuyor. 
Kamuoyunda genel olarak “atıkların değerlendirilmesi” 
yönüyle ve farkındalık unsurlarıyla öne çıksa da 
kaynağında ayrıştırmaya yönelik önemli bir aşama 
geçildi. 

Geri dönüşüm şirketleri, serbest atık toplayıcılar yönüyle 
tartışılan ve çeşitli iyileştirmeler için uzunca bir süredir 
görüş toplanan Sıfır Atık Yönetmeliği nihayet yayımlandı. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yönetmeliği, kamuya 

Türkiye Atık Yönetiminde Yeni Bir Dönem Başlıyor
ve özel sektöre çeşitli yükümlülükler getiriyor. Sistem 
başarılı işlerse sanayicilerin değerlendirebileceği 
gerçekte ekonomik bir değer olan atıkların miktarını 
artırması olası. 

Amaç: Sürdürülebilirlik..
Yönetmeliğin amacı, “Bu Yönetmeliğin amacı, 
hammadde ve doğal kaynakların etkin yönetimi ile 
sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda atık 
yönetimi süreçlerinde çevre ve insan sağlığının ve 
tüm kaynakların korunmasını hedefleyen sıfır atık 
yönetim sisteminin kurulmasına, yaygınlaştırılmasına, 
geliştirilmesine, izlenmesine, finansmanına, kayıt 
altına alınarak belgelendirilmesine ilişkin genel ilke ve 
esasların belirlenmesidir” şeklinde tanımlandı. 

Yönetmelikle getirilen düzenlemenin temel unsurları 
şöyle:

Mahalli idareler, yoğun atık üreten AVM, belediye, kamu 
kurum ve kuruluşlar, sanayi kuruluşları vb. Yönetmelikte 
sayılan birimler ile isteyen kuruluşlar “Sıfır Atık Yönetim 
Sistemi” kuracaklar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
37 milyon kişinin yönetmelik kapsamında olduğunu 
vurguladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir Sıfır Atık Bilgi 
Sistemi kuracak ve işletecek. 

Sıfır Atık Yönetim Sistemi kurmakla yükümlü kurum, 
kuruluş ve idareler, temel seviyede sıfır atık belgesi 
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 alacaklar. Diğer yerler ise talep etmeleri halinde temel 
seviyede belge almak için başvurabilecekler. 

Temel seviyede sıfır atık belgesine sahip yerlerden; 
il belediyeleri ve nüfusu elli binin üzerindeki ilçe 
belediyeleri, organize sanayi bölgeleri, alışveriş 
merkezleri, havalimanları, tren ve otobüs terminalleri, 
limanlar ile 50 oda ve üstü konaklama kapasiteli 
işletmeler gümüş, altın veya platin sıfır atık belgesini 
almakla yükümlü olacaklar. Temel seviyede sıfır atık 
belgesine sahip diğer yerler ise talep etmeleri halinde 
gümüş, altın ve platin sıfır atık belgesi için başvuruda 
bulunabilecekler.

Hali hazırda faaliyette bulunan ve yönetmelik kapsamına 
giren kurum, kuruluş ve idareler yönetmelikte belirtilen 
takvim içinde Sıfır Atık Yönetim Sistemini kuracaklar. 
Bunlar dışında faaliyete belirtilen tarihten sonras 
başlayan kapsama girenler ise faaliyete başlama 
tarihlerinden en geç 1 yıl içinde Sistemlerini kuracaklar. 

Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında Bakanlık, Sıfır Atık 
Yönetimi Eylem Planı hazırlayacak ve uygulayacak. 

Bakanlık bünyesinde bir Sıfır Atık Koordinasyon Kurulu 
oluşturulacak. Il bazında Yönetim Sistemi Planının 
formatını belirleyecek. 

Çevre Il Müdürlükleri yerel ölçekte kapsama giren 
kurum ve kuruluşların atık uygulamalarını denetleyecek. 

Büyükşehir belediyeleri, entegre atık yönetimlerini Il Sıfır 
Atık Yönetim Sistemi Planı ile uyumlu hale getirecekler. 
Ilçe belediyelerinin uygulamalarına katkı verecekler. 

Belediyeler, zorunlu oldukları uygulamaları yerine 
getirecekler ve halkı kaynağında ayrıştırma ve 
biriktirmeye teşvik edecekler. Atık oluşumunu önleme 
ve israfa karşı bilinçlendirme faaliyetleri yapacaklar.

Kaynağında ayrı biriktirilen atıkların karışmadan 
toplanmasına yönelik altyapıyı kurmak da bu 
belediyelerin sorumluluğunda olacak. 

Sıfır Atık Yönetmeliği, düzenlemelerde belirtilen usul, 
esas, kural ve zorunlulukların büyük kısmının bu 
kapsamdaki belediyeler tarafından yürütülmesini şart 
koşuyor. 

Yönetmelikle kapsama giren kurum ve kuruluşlar, 
gruplarına göre çevre yönetim birimi kuracak, çevre 
görevlisi çalıştıracak ya da danışman hizmeti alacaklar. 

Bina ve yerleşkeler ise Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında, 
sıfır atık yönetmeliği kapsamındaki kurallar çerçevesinde 
atıkları ayrı toplamak, biriktirmek ve ilgililere teslim 
etmekle yükümlü olacaklar. 

OSB’ler ise genel olarak OSB, havalimanı/terminal 
işletmecilere verilen görevlere ilave olarak kendi sıfır 
atık yönetim sistemlerini oluşturacaklar ve mevcut 
planlarını yeni sisteme uyumlu hale getirecekler.

Sıfır Atık Yönetim Sistemi mahalli idareler tarafından 
EK-3/A’da, bina ve yerleşkeler tarafından ise EK-3/
B’de verilen kriterler sağlanacak. EK-3/A’da kriterler; 
Konutlarda kağıt, cam, metal, plastik atıkların ayrı 
toplanması. Cadde, sokak ve kamuya açık alanlarda en 

az ikili biriktirme ekipmanı konulmsı, atık cam kumbarası 
yerleştirme, atık ilaçların toplanması, tekstil/giyim 
atıkları için kumbara, Atık Getirme Merkezleri kurulması, 
halkın bilgilendirilmesi, atık pil, bitkisel atık yağ, atık 
elektrikli-elektronik eşya için planlama yapmak, biyo-
bozunur atıkları ayrı toplamak, veri kayıtları tutmak 
olarak sıralandı. 

EK-3/B’de ise sağlanması gereken kriterler; Kağıt , cam, 
metal, plastik atıkların ayrı biriktirilmesi, pil, bitkisel yağ, 
elektrikli-elektronik eşyaların ayrı toplanması, tehlikesiz 
özellik gösteren diğer atıklar ile tıbbi atıkların uygun 
biriktirilmesinin sağlanması, biyo-bozunur atıkların 
yoğun üretildiği, çay ocağı, kafeterya, yemek hazırlama 
ve lokanta vb. yerlerde ayrı biriktirme yapılması, 
biriktirme ekipmanlarının hangi atığa yönelik olduğunu 
gösterir işaretleme yapma, uygun yerlere biriktirme 
ekipmanı koyma, atıkları geçici depolama alanına 
eriştirme, bilgilendirme, gerekli lisans ve izinleri alma, 
depozitolu ambalaj iadelerini Bakanlıkça belirtilen 
depozito sistemine katılımını sağlamak şeklinde 
belirtildi. 

Yönetmeliğe göre,  sıfır atık yönetim sistemi kapsamında; 
evlerden ya da içerik veya yapısal olarak benzer 
olan ticari, endüstriyel işletmeler ile kurumlardan 
kaynaklanan tehlikesiz nitelikteki geri kazanılabilir 
kağıt, cam, metal, plastik atıklar diğer atıklardan farklı 
biriktirme ekipmanında biriktirilir ve ayrı olarak toplanır. 
Kağıt, cam, metal ve plastik atıklar tek bir ekipman 
içerisinde biriktirilebileceği gibi malzeme cinslerine 
göre ayrı biriktirme de yapılabilecek.

Atık pil, bitkisel atık yağ, atık elektrikli ve elektronik eşya 
ile diğer geri kazanılabilir atıklar, atık ilaçlar ve büyük 
hacimli atıklar mahalli idarelerin toplama planına uygun 
olarak biriktirilerek yetkili idareye teslim edilir veya 
bu atıklar için oluşturulmuş toplama noktalarına, atık 
getirme merkezlerine ve/veya atık işleme tesislerine 
teslim edilecek. 

Biriktirme ekipmanlarına (çöp kutularına) 
renk standardı. 
Yönetmeliğe göre, kağıt, cam, metal, plastik atıkların 
birlikte biriktirilmesi durumunda mavi, diğer atıklar için 
koyu gri renk kullanılacak. 

Malzeme türlerine göre ayrı biriktirme yapılması 
durumunda kağıt atıklar için mavi, plastik atıklar için 
sarı, cam atıklar için yeşil, metal atıklar için açık gri renk 
kullanılacak. 

Biyo-bozunur atıkların yoğun oluşum gösterdiği çay 
ocakları, kafeterya, yemek hazırlama veya yemek 
servisinin yapıldığı ve benzeri yerlerde, bu atıkların ayrı 
biriktirilmesi halinde kahverengi renk kullanılacak. 

Atık ilaçlar için paslanmaz metal veya yüksek yoğunluklu 
plastik malzemeden yapılmış, kapaklı, kapakları 
kilitlenir, yükleme-boşaltma esnasında torbaların hasar 
görmesine veya delinmesine yol açabilecek keskin 
kenarları olmayan, yüklenmesi kolay, içerisine atık 
atıldıktan sonra tekrar alınmasına imkân vermeyecek 
şekilde teşkil edilir ve üzerinde “Atık Ilaç” ibaresi 
bulunan kutular yapılacak. 
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Belediye biriktirme ekipmanı
(çöp konteynerleri) de renklenecek
Konutlardan toplama yapılırken kullanılacak biriktirme 
ekipmanlarında geri kazanılabilir atıklar için mavi, diğer 
atıklar için koyu gri renk kullanılacak. 

Cadde, sokak ve kamuya açık alanlara en az ikili set 
halinde ekipmanlar yerleştirilir, bu ekipmanlarda mavi 
ve koyu gri renk kullanılır. Ihtiyaca göre cam atıklar için 
yerleştirilecek ekipmanlarda yeşil renk kullanılacak. 
Ekipmanların üzerinde hangi atıkların atılabileceği yazı 
ve/veya şekillerle belirtilecek. 

Kapsama giren kuruluşlar “Sıfır Atık Belgesi” alacaklar
Yönetmeliğe göre, kapsama giren birimlerin her biri, 
ait oldukları gruba ilişkin Sıfır Atık Belgesi alacaklar. Bu 
amaçla 4 tür Sıfır Atık Belgesi belirlendi. Bunlar temel 
seviyede sıfır atık belgesi, Gümüş, Altın ve Platin Sıfır 
Atık Belgeleri olarak belirlendi. 

Sıfır Atık Yönetim Sistemi kurma zorunluluğuna 
giren birimler ve zorunluluk başlama takvimi 
• Mahalli Idarelerde; 250 bin ve üzeri nüfusa sahip 

Büyükşehir Belediyeleri için 31 Aralık 2020, 
Büyükşehir ilçe belediyeleri (nüfusu 250 binin 
altındakiler) ile büyükşehir dışındaki il, ilçe, belde 

belediyeleri, belediye birlikleri için 31 Aralık 2021, 
Büyükşehir dışındaki il, ilçe, belde belediyeleri ile Il 
özel idareleri için 31 Aralık 2022,

• Bina ve Yerleşkelerde; Kamu kurum ve kuruluşları 
için 1 Haziran 2020, Havalimanları, Limanlar, Iş 
Merkezi ve Ticari Plazalar (100 ve üzeri ofis/büro 
kapasiteli), Alışveriş Merkezleri (5 bin m² ve üzeri), 
ÇED Yönetmeliğinin Ek-1 listesinde yer alan sanayi 
tesisleri, Eğitim Kurumları ve Yurtlar (250 ve fazla 
öğrencisi olanlar), 100 oda ve üstü konaklama 
kapasiteli işletmeler, Sağlık kuruluşları (100 yatak ve 
üzeri kapasiteli), Akaryakıt istasyonları ve dinlenme 
tesisleri, 300 ve üzeri konuta sahip siteler ile zincir 
marketler için 31 Aralık 2020,

• Alışveriş merkezleri (1000-4999 m²), Iş merkezleri 
ve Ticari Plazalar (20-99 arası ofis/büro kapasiteli), 
Tren ve Otobüs terminalleri, ÇED Yönetmeliği Ek-2 
listesinde yer alan sanayi tesisleri, Eğitim Kurumları 
ve Yurtlar (50-249 arası öğrencisi olanlar), 50-99 
arası oda konaklama kapasiteli işletmeler, Sağlık 
kuruluşları (50-99 arası yatak kapasiteli) 31 Aralık 
2021,

• Alışveriş merkezleri (1000 m²’den az), Eğitim 
Kurumları ve Yurtlar (50’den az öğrencisi bulunanlar), 
50’den az oda konaklama kapasiteli işletmeler, 
Sağlık Kuruluşları (50’den az yatak kapasiteli) için 
21 Aralık 2022 olarak belirlendi.

Uygulama takviminde birden fazla tarih alanına giren 
kurum, kuruluş, işletme ve diğer noktalar, en erken 
takvime uygun olarak sıfır atık yönetim sistemine 
geçecekler.
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“Hâlihazırdaki teknoloji 
‘karanlık fabrika’ denilen 
üretim hatlarına olanak 
sağlıyor”
Plastik sektöründe özel otomasyon 
projeleri yürüten HKTM A.Ş. Genel 
Müdürü Ilham Çelebi, sıkça tartışılan 
sayısal dönüşüm süreçlerinin 
hızla ilerlediğini vurguladı. Genel 
tahminler, 2030’lu yıllardan itibaren 
üretim hatlarında insan bulunmayan 
fabrikaların hızla yaygınlaşmaya 
başlayacağı tahmin ediliyor. Ilham 
Çelebi ise hali hazırda insansız 
üretim hatlarının kurulmasına imkan 
verecek teknolojinin geliştiğini 
ancak maliyetlerinin sorun 
olduğunu kaydederken, 2030’lu 
yıllardan önce maliyetlerin de 
aşağı gideceğini belirtiyor. HKTM 

Genel Müdürü Ilham Çelebi, şirketi, 
faaliyetleri ve sayısal dönüşüme 
yönelik PLASFEDDERGI’nin 
sorularını yanıtladı.

HKTM firması neler yapıyor? Bize 
firmanızı anlatır mısınız?

HKTM, 30’u mühendis olmak üzere 
73 kişinin çalıştığı hareket kontrol 
teknolojilerinde plastik enjeksiyon 
robotları, hidrolik, servo motor, 
lineer sistemler ve endüstriyel 
robotlar kullanarak endüstride özel 
otomasyon projeleri yapmaktadır.

Aynı zamanda tüm plastik enjeksiyon 
makinelerine lineer, hidrolik ürün 
tedariki ve hidrolik servis hizmetleri 
sağlamaktadır.

Her biri kendi alanında uzmanlaşan 
birimlerimizle, mühendislik ve 
anahtar teslim projelerde birbirini 

tamamlayan hizmetlerimizle 
müşterilerimizin hareket ve kontrol 
alanındaki tüm beklentilerini 
karşılamaya çalışıyoruz. 
Mühendislik gerektiren tüm 
mekanik ve otomasyon ürünlerini 
endüstrinin değişik sektörlerine 
uyguladığımızdan piyasayı makro 
seviyede takip ediyoruz. 

Ar-Ge bölümümüzde daha 
önce hayata geçirdiğimiz robot 
projelerinin yanı sıra, güncel olarak 
TÜBITAK desteğiyle Türkiye’de 
üretilmeyen hareket kontrol ile ilgili 
projelerimiz devam ediyor.

Hidrolik Projelerinizden bahseder 
misiniz? Nasıl bir hizmet 
veriyorsunuz?

Hidrolik Proje ve Satış bölümümüzde 
gerek ürün satışı gerekse 
projelerimizde kullandığımız ürünler 

HKTM Genel Müdürü İlham Çelebi:
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Bosch Rexroth ve kendi imalatımız 
olan ürünlerden oluşuyor. Bosch 
Rexroth A.Ş, firmamızın Rexroth 
kültürü ile büyümesinde belirleyici 
olmuştur. 

Hidrolik projelendirme, 
müşterilerimizin taleplerine uygun 
olarak proje mühendislerimiz 
tarafından AB standartlarından 
ödün vermeden yapılıyor. Imalat 
kapsamında hidrolik güç üniteleri, 
valf kontrol blokları, valf standları, 
test sistemleri, filtrasyon ve 
sirkülasyon grupları, hidrolik 
aküler ve kendi üretimimiz hidrolik 
silindirler yer alıyor. Her yıl takriben 
250 civarında değişik hidrolik 
sistemi sanayiye kazandırıyoruz. 

Mekanik Otomasyon ve Robotik 
ihtiyaçlar için nasıl bir hizmet 
veriyorsunuz?

Plastik enjeksiyon makineleri için 
yaptığımız Kartezyen robotlarımızla 
müşterilerimize Avrupa 
standartlarında ve kalitesinde farklı 
ebatlarda ve özel ihtiyaçlara göre 
ürünleri imal ediyoruz. 

Firmanın 20 yıllık süreçte yaptığı 
binlerce kartezyen robot sistemden 
kazandığımız deneyimler ve 
sektörün ihtiyaçlarına göre plastik 
sektörüne özel seri ürün haline 
getirdik. 

6 eksen robotik sistemler ile 
besleme ve boşaltma, taşıma, 
paketleme ve kutulama; paletleme 
konularında robotik uygulamaları 
gerçekleştirmenin yanı sıra, 
tamamen müşteri gereksinimleri 
doğrultusunda özel makine/
hat çözümlerimizle ekonomik ve 
güvenilir anahtar teslim sistemler 
imal ediyoruz. 

Yapıştırma hat otomasyonunda 
beyaz eşya sektöründe yaptığımız 
projeler de mekatronik alanında en 
değer katan çalışmalarımız arasına 
girdi.

Çok farklı projeler yapmaya devam 
ediyoruz. En son Istanbul Halk 
Ekmek için yapılan fırın çıkışından 
saniyede 2 adet gelen ekmeklerin 
(7500 ad/saat) 4 robotlu 1600 
IO bağlantısına sahip sistem ile 
kasalama işlemi yapılmıştır. Youtube 
üzerinden videolarına ulaşabilirsiniz.

Hareket ve kontrol teknolojileri 
alanında kurmak isteyebileceğiniz 
tüm sistemlerin temel mekanik 
ve otomasyon ürünlerini, gerek 
komponent bazında gerekse 

kurulumu yapılmış devreye 
alınacak şekilde tek kaynaktan 
sunabilmekteyiz. 
Ayrıca özel projeler yapan makine 
imalatçı firmalara mühendislik 
desteği vererek ortak projeler 
yapmaktayız.

Ülkemizde genel olarak makine, 
özelde ise plastik işleme 
makinelerinin yerli olarak 
üretilmesi için neler yapılmalı?

Ülkemizin sanayi devrimine geç dahil 
olması ve endüstriyel devinimlerde 
dünya ortalamasının altında olması 
yeni teknolojilere girmemize engel 
değildir.

Teknolojik devinimde sanayimizin 
Endüstri 4.0 konsepti olarak 
süregelen ve üretim, planlama 
ve lojistiğin taleplere bağlı olarak 
değerlendirilmesi ve planlamasını 
sağlayacak alt yapıyı sağlaması 
gerekmektedir. Bunun ilk adımı 
üretim sistemlerimizin hızlı bir 
şekilde otomasyon ve robotlarla 
bütünleşik hale getirilmesidir. 
Mevcut teknolojilerde üretilen 
plastik işleme makineleri yerine 
enerji ve kontrol edilebilirliği yüksek 
ürünlere odaklanmak gerekir.

Hâlihazırda olan makineleri bu 
saatten sonra yapmaya çalışmak; 
treni kaçırınca, raylarda yürüyerek 
peşinden koşmaya benzer.

Asya’da düşük maliyetli işçilik 
gücüne sahip olan ülkeler dahi tüm 
üretim sistemlerinde otomasyon ve 
robotlu üretime geçmeyi merkezi 
politikalar ile sağlamaya çalışıyorlar.
 
Bunun için gerekli yasal 
düzenlemelerin çalışma 
saatlerinden, yatırım desteklerine 
ve yerlilik miktarlarının artırılmasına 
kadar birçok noktada bir yol haritası 
ile sağlanacağını ve tarihte yapılan 
hataların tekrarlamamasını temenni 
ediyorum.

Sanayi 4.0 ile kavramsallaşan 
otomasyon-sayısallaşma makine 
sektörüne nasıl etki ediyor?

Süreçlerde oluşan deneyimin, siste-
matik olarak takip edilip kayıt altına 
alınması suretiyle üretimin kendi 
yapay zekâsını oluşturan, üretimde 
yaratılan takip ile yatırımların daha 
hızlı yapılmasını, sistemlerin enerji 
verimliliğinin üst seviyelere çıkarıl-
masını sağlayan sürdürülebilir üre-
tim için sayısallaşma her firmanın 
önceliği olması gerekir.

Üretim, duygusal zekâdan çok ana-
litik yaklaşımlarla kendi gerçekliğini 
görüp evrimini sağlayabilir.Bu konu-
da otomasyon ve teknoloji alanında 
çalışan firmalardan danışmanlık ala-
rak firmanın gerçeğini görerek 1, 3 
ve 5 yıllık planlarla ilerlemek gere-
kiyor. 

Sayısallaşma ile gelen yeni kavram-
lardan biri de “karanlık fabrikalar”.. 
Insanların olmadığı ya da çok az 
olduğu üretimin kesintisiz makine-
lerle devam ettiği tam otomasyonlu 
sayısal fabrikalardan ne kadar uza-
ğız?.. Çoğu tahmin 2030’lu yıllardan 
itibaren bu tür fabrikaların ağırlıkta 
olacağını söylüyor. 

Kaliteyi sürdürebilir şekilde takip 
etmek insan sorumluluğundan çı-
karmak ve işçi üretim maliyetlerinin 
insanca yaşam çerçevesinde süre-
lerinin azaltılarak ve yaşam şartla-
rının düzeltilmesi ile sürdürülebilir 
üretime ulaşmak hedef olduktan 
sonra tarihler tali kalır.  Dünyada hâ-
lihazırda ulaşılan teknolojik alt yapı 
“karanlık fabrika” olarak nitelendiri-
len insansız üretim hatlarına olanak 
sağlıyor. Şu anda buna ulaşmama-
nın önündeki en büyük engel olan 
maliyet ise belirttiğiniz tarihten önce 
aşılacak bir sorun olacak. Plastik 
sektöründe bizim de yaptığımız Kar-
tezyen robotlar ile makine ile olu-
şan ürün etkileşimi tam otomasyonu 
sağlamaktadır. Yakın zamanda plas-
tik sektöründe yaptığımız bir proje 
ile; 15 makinenin tamamına bakacak 
şekilde mal dolum için kullanacağı 
boş kutuların beslenmesi, malzeme 
dolan dolu kutuların paketleme ala-
nına aktarılması da dahil 30 saniye 
çevrim süresi ile 24 saat çalışan 28 
metre uzunluğunda 7 metre genişli-
ğinde kartezyen sistemleri sağladık. 
Şu anda bu plastik fabrikası “karan-
lık “fabrika” statüsüne geçmesi için 
gerekli en büyük değişimi tamamla-
mış oldu.

“HAYALLER DÜŞÜNCELERİMİZİ, 
DÜŞÜNCELERİMİZ GÜCÜMÜZÜ 

OLUŞTURUR”
Plastik imalatçıları makine parklarına 
yönelik ne tavsiye edersiniz. Çünkü 
sayısallaşma bir yandan, verimli ve 
tasarruflu yeni sistem-makineler bir 
yandan rekabeti zorluyor. 

Plastik sektöründe üretimin ucuz iş-
çilik ya da düşük kalite çerçevesin-
de gelişimi bir noktada tıkanacaktır. 
Bunu görüp şirketinin otomasyon 
yatırımları ve analitik zekâ ile sis-
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temlerine yatırım yapan firmaların 
gelecekleri olacaktır. Bu yaklaşımı 
kendine felsefe edinememiş kurum-
lar bireysel güçlerinin yettiği güne 
kadar maksimum çaba harcasalar 
da yok olmaya mahkum olacaktır.

Mevcudu korumak için dahi makine 
parkurlarını olabildiğince kişilerden 
bağımsız hale getirmek için yatırım 
planları yapmaları ve uygulamaları 
gerekir.

Üretim ve işleyiş ile ilgili tüm sorun-
larda kök nedenlere gerçekten ine-
rek tekrarlamamasını hedeflemeleri 
gerekir. 

Yapay zekâ gelişimi için veri olma-
sı gerekir. Çünkü her işletme farklı 
öncelikleri, sorunları olan yaşayan 
ve evrimini sürdüren organizmalar-
dır. Deneyimle kazandıkları her ve-
riyi kayıt altına almaya çalışmak ve 
firmaya yeni katılan her kişiye ne 
görevde olursa olsun aktarılması 
gerekir. Nasıl biz insanlar her yaş 
değişimde değişiyorsak firmalar ve 
değerleri de değişecektir. Bu deği-
şimin aynı oranda gitmesi için ekibin 
aynı verilere sahip olması gerekir.

Sosyal sorumluluk projeleriniz de 
var. Neler yapıyorsunuz? Daha da 
önemlisi neden yapıyorsunuz?

Elimizden geldiği kadar ülkemize 
katma değer yaratacak projelerin 
yerlileşmesi için mühendislik 

alanında gelişmelere katkıda 
bulunmak için çaba harcıyoruz.
Düzenli olarak firmamızda değişik 
sektörlerden teknik insanlara 
hidrolik ve mekatronik sistemlerde 
farkındalık üzerine eğitimler 
veriyoruz.
Her sene en az dört üniversiteyi 
firmamızda ağırlayarak hareket ve 
kontrol günleri düzenliyoruz.
Üretim binamız da çevreye 
duyarlı yaptığımız yatırımlarla 
birçok ödül aldık. Çatımızda 
güneş panellerimizle ürettiğimiz 
elektrik enerjisiyle CO2 salınımını 
engelleyerek yılda 92 adet yetişkin 
ağacı kazandırmış oluyoruz.
Çevreye değer vermemiz ya da bu 
konulara bakış açımız tüm hayata 
ve yaptığımız işlere olan bakış 
açımızdan gelmektedir.
Yaptığımız tüm sosyal projelerde 
hedefimiz “Iyi Mühendislik” şiarını 
yaşamımıza ve yaptıklarımıza 
aktarmaktır.

Okuyucularımıza kendinizi anlatır 
mısınız? Sizi tanıyabilir miyiz?

STFA Anadolu Teknik Lisesi’nde 
Elektrik bölümüne girdikten sonra 
hayatım teknik ve mühendislik 
alanına yöneldi. 
2000 yılında Yıldız Teknik 
Üniversitesi Gemi Inşaatı ve Makine 
Mühendisliği Bölümü mezunu 
oldum. Ilerleyen yıllarda eğitim 
hayatından kopmamak için Gebze 

Teknik Üniversitesin’de Makine 
Mühendisliği Kontrol Ana Bilim 
dalında yüksek lisans yaptım.
Proje satış mühendisi olarak göreve 
başladığım HKTM firmasında 2007 
yılında Proje Satış Müdürlüğüne 
atandım. 2011 yılında Proje Satış 
ve Pazarlama Grup Müdürü oldum. 
2013 yılında firma ortağı olarak 
görevlerime devam etmeye 
başladım. 2014 yılında Genel Müdür 
Yardımcısı ve 2016 yılından itibaren 
Genel Müdür olarak aynı firmada 
çalışma hayatıma devam ediyorum. 
HKTM firmasının grup firması olan 
HKSM(Sistematik Kestirimci Bakım 
Uzmanı) firmasında da Yönetim 
Kurulu başkanı olarak çalışıyorum.
Yine 2019 da, 15 yılı aşkındır iş 
hayatında olan Modül Eğitim 
Teknolojileri firmasının hisse 
çoğunluğunu alarak, teknolojik 
eğitim alanında eğitim ürünleri 
hizmetlerini Türkiye ve yurtdışında 
geliştirmek amacı ile firmanın 
yönetim kurulu başkanı olarak 
çalışmaya başladım.

Hobileriniz nelerdir?

Ne kadar iş hayatım boyunca orta ve 
yüksek teknoloji ile ilgilenen birisi 
olsam da en rahatladığım ve huzurlu 
hissettiğim alan doğa yürüyüşleri 
ve toprakla uğraşmaktır. Zaman 
buldukça Kaz Dağları’nda meramımı 
gideriyorum.
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Son 10 Yılda En Hızlı Büyüyen Ülke:

Etiyopya, bir dönem kuraklık ve kıtlıkla anılsa da artık 
büyüme dönemine girmiş bir ülke. Komşularıyla ve 
zaman zaman iç etnik yapıları nedeniyle sorun yaşasa 
da 99 milyonu geçen nüfusuyla Afrika’nın ikinci büyük 
nüfusuna sahip. Ayrıca görece istikrarlı yapısıyla yıllık 
yüzde 10’lar seviyesinde büyüme sağlıyor. Ülke kişi 
başına yaklaşık 860 dolar ve yaklaşık 85 milyar dolarlık 
GSYH ile en en alt sıralarda bulunuyor. Ülkenin ticari 
ve ekonomik olarak en önemli sorunu denize kıyısının 
bulunmaması. 

Etiyopya, Afrika’da 1934-41 arasındaki Italyan işgali 
dışında hiç sömürge olmamış tek ülke durumunda. 
Üstelik ülkenin bilinen tarihi 3 bin yıl öncesine kadar 
gidiyor. Bugünkü Etiyopya’nın insanlık tarihi ise oldukça 
eski. En eski insan kalıntılarından biri olan 4.2 milyon 
yıllık homo sapiens kafataslarından biri bu coğrafyada 
bulundu. 

MÖ. 8. yüzyılda Diamat Krallığının bu ülkenin 
topraklarında kurulduğu biliniyor. MÖ. 1. yüzyılda ise 
Aksum Krallığı oluşuyor. Ortaçağda ise Aussa Krallığı 
olarak varlığını sürdürüyor. Etiyopya coğrafyası, Osmanlı 
tarafından Habeşistan olarak biliniyor ve Osmanlı ile iyi 
ilişkiler kuran Afrika ülkelerinden biri durumunda. Ülke, 
1555’li yıllarda Osmanlı ile birlikte hareket ediyordu ve 
Osmanlı Imparatorluğu’nun bir “Habeş Beylerbeyliği” 
bulunuyordu. 

Ülkeyi, 1916-1974 döneminde ülkede Haile Selassie 
etkinliği gözlendi. Haile Salassie modernizasyon 

döneminin başladığı 1916’lı yıllardaki Regnant Zewditu 
imparatorluğu döneminde güç kazandı. Imparatorun 
ölümü olan 1930’da ise imparator oldu. 

Kendi döneminde 1934-41 yılları arasında Italyan işgali 
yaşandı ve Italya’ya karşı silahlı savaşla mücadele 
etti. 1973 petrol krizi ile ülke kıtlığa girdi ve yoğun 
gösterilerin de desteğini alarak 1974 yılında askeri bir 
cunta sosyalist bir yönetim iddiasıyla başa geçti. Bu 
dönemde Sovyetlerin de desteğini alan Mengitsu Haile 
Mariam liderliğinde askeri bir cunta tarafından yönetildi. 
Ancak ülkede kıtlık ve ekonomik sorunlar devam etti. 
Cunta, 1991 yılında isyancı güçlerin Etiyopya Halkın 
Devrimci Demokratik Cephesi (Etiyopyan People’s 
Revolutionary Democratic Front -EPRDF) altında bir 
koalisyon kurmaları ile devrildi. Ülke, o tarihten sonra 
1995 yılında yürürlüğe konmuş Anayasa ile parlamenter 
sistemle yönetiliyor. Ülkenin son dönemde yaşadığı en 
önemli değişiklik, zaman zaman savaşların da yaşandığı 
Eritre’nin 1993 yılından itibaren Etiyopya’dan kopması 
ve Etiyopya’nın deniz bağlantısının kalmaması olarak 
dikkati çekiyor. 

1991 yılında iktidara gelen Etiyopya Halkları Devrimci 
Demokrasi Cephesi (EPRDF) koalisyonu, 1995, 2000, 
2005, 2010 ve 2015 yıllarında yapılan genel seçimleri 
kazanarak iktidarını korudu. 
Etiyopya federasyonla yönetilen bir devlet. Bu nedenle 
yetkiler merkezi ve federe devletler arasında dağılmış 
durumda. Ülkede 2 kademeli parlamento bulunuyor. 
Ülkede, dil, etnik yapı, yerleşim, aidiyet gibi unsurlar 

ETİYOPYA
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dikkate alınarak 9 eyalet (Tigray, Amhara, Afar, Oromia, 
Somali, Benishangul Gumuz, Güney Milletleri-Milliyetleri 
ve Halkları, Gambela Halkları ve Harar Halkı) bulunuyor. 
Başkent Addis Ababa ve bir diğer büyük kent Dire 
Dawa ise kendi şehir yönetimlerine sahip. Eyaletler idari 
olarak 70 bölgeye, bölgeler 600 nahiyeye, nahiyeler ise 
yaklaşık 28 bin köye bölünüyor. 

Ülkede gerçek otorite Başbakanlık ve Bakanlar Kurulunda 
toplanıyor. Cumhurbaşkanı parlamenter sistemlerde 
olduğu gibi temsil görevi yürütüyor. Cumhurbaşkanı iki 
parlamentonun seçimiyle işbaşına geliyor. Ülkede Ekim 
2016’da yaşanan şiddet dolayısıyla hükümet revizyonu 
yapıldı. Ülke 2017 sonu itibariyle büyük oranda istikrarı 
sağladı. Başbakanlık görevini halen Abiy Ahmed Ali 
yürütüyor. Ülkede çok partili sistem işliyor ancak 
Güney Etiyopya Halkları Demokratik Hareketi (EPRDF) 
çeşitli hareket ve cephelerin ittifakıyla parlamentonun 
Halkların Temsilcileri Kanadının bütün sandalyelerine 
sahip durumda. Etiyopya’nın özel durumlarından biri de 
son dönemde yüzbinlerce Etiyopyalı’nın ABD ve Avrupa 
ülkelerine göç etmesi oldu.
  
Etiyopya’da nüfusunun yüzde 45’i hristiyan, yüzde 50’si 
müslüman ve geri kalan yüzde 5’lik kesim ise yerel 
inanışlara sahip. Ülkenin eğitim düzeyi oldukça düşük. 
Hükümetin girişimleriyle okur-yazarlık artırılmaya 
çalışılıyor. 

Etiyopya ekonomisi, düşük GSYH seviyesi ve büyük 
nüfusu nedeniyle hızla büyüyen ülkelerin başında 

geliyor. Ülke yıllık yüzde 10’lar seviyesinde büyüyor. 
Son dönemde özelleştirme ile birlikte bu büyüme özel 
sektörün gelişmesini sağladı. 
Halen yürürlükte bulunan kalkınma planı ile tarımın 
ticarileştirilmesi, özel sektör yatırımlarının artırılması, 
endüstri odaklı bir ekonomiye ulaşılması hedefleri 
güdüldü. Ülke halen büyük ölçüde tarıma dayalı bir 
ekonomiye sahip ve tarım da hava şartlarına çok yüksek 
düzeyde bağımlılık gösteriyor. 
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Ülkede yollar, elektrik santralleri ve telekomünikasyon 
gibi alanlarda altyapının geliştirilmesi amacıyla 
yoğun yatırımlar söz konusu. Ülkenin bankacılık, 
telekomünikasyon alanlarında yabancı sermayeye izin 
vereceği yönünde tahminler bulunuyor. 

Etiyopya ile ticaretin son dönemde hızlandığı ülkeler 
Çin, Hindistan, Türkiye, Ortadoğu ülkeleri ve komşu 
ülkeler göze çarpıyor. Ülke yoğun bir ithalatçı durumda. 
Etiyopya’nın küresel anlamda bilinen en ünlü ürünü 
kahve. Özellikle bazı yeni nesil kaliteli kahve tüketicileri 
Etiyopya kahvelerini yoğun olarak tüketiyor. Bunun 
yanında ülke yağlı tohumlar, altın, deri ve deri ürünleri, 
bakliyat, meyve ve sebzeler, et ve et ürünleri, çat 
bitkisi ve çiçek ihraç ediyor. Bunun dışında akaryakıt ve 
kimyasal dahil hemen her türlü sanayi ürünlerini ithal 
ediyor. 

Ticaret Bakanlığı verilerine göre bu ülke ile altyapı ve 
enerji projelerinde, inşaat makineleri, tarım makineleri, 
elektrik sistem ürünleri, gıda ve plastik potansiyel olarak 
gelişmesi mümkün ihracat kalemleri. Ülkede petrol ve 
doğalgaz aramaları da artıyor. Bu amaçla 5 yıl içinde 

Etiyopya’nın Plastik Sektörü İthalatı

GTİP 2016 2017 2018

3901 92,0 96,4 47,0

3902 78,0 87,0 48,5

3903 5,7 3,8 919,0

3904 25,9 27,4 22,8

3905 15,2 10,9 9,1

3906 3,6 5,9 4,9

3907 78,5 79,6 66,7

3908 74,0 76,0 96,0

3909 12,2 12,8 5,6

3910 1,3 896,0 665,0

3911 1,4 1,9 635,0

3912 4,3 3,2 2,3

3913 368,0 564,0 234,0

3914 101,0 414,0 345,0

3915 815,0 654,0 86,0

3916 860,0 2,2 2,7

3917 72,6 143,5 16,2

3918 24,0 19,2 12,3

3919 5,6 7,1 5,6

3920 32,8 33,5 22,5

3921 18,3 16,5 9,4

3922 3,2 3,7 1,3

3923 39,9 37,8 29,0

3924 8,2 10,8 8,3

3925 5,2 4,3 3,1

3926 23,6 24,2 21,4

500 milyon dolarlık yatırım yapılacağı tahmin ediliyor. 
Ülkede yakın zamanda Çinli firma Poly-Gcl doğalgaz 
bulduğunu açıkladı. 

Etiyopya’da Türk sermayeli 148 firma bulunuyor ve bu 
firmaların toplam yatırımları 2 milyar Dolar dolayında. 
Türk firmaları tekstil ve hazır giyim, tarım-ormancılık, 
bilgi işlem cihazları, temel eczacılık alanlarında yatırım 
yapmış durumda.
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Şinasi Yelkenci “Denizden Gelen” Atıklarla Çevre Duyarlılığı 
Oluşturmaya Çalışıyor
  

Dalış sporuna meraklı Şinasi Yelkenci, deniz altında gördüğü atıkları 
toplayarak sanat eserleri üretiyor. Şinasi Yelkenci, ilk başlarda sadece çevre 
duyarlılığı nedeniyle temizlik için atık topladığını söylüyor. Atıkları gördükçe 
bu konuda farkındalık oluşturmak istediğini vurgulayan Yelkenci, atıklardan 
sanat eserleri yapıp sergilemeye başlamış. Yelkenci, girişiminin etkilerini 
gördüğünü vurguluyor. Şinasi Yelkenci, çevre koruma duyarlılığı oluşturma 
çabalarını PLASFEDDERGI’ye anlattı.
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Öncelikle bu denizlerden atık toplayarak sanat 
eserleri yapmak ilk olarak nasıl aklınıza geldi?

Uzun süredir fırsat buldukça gittiğim piknik alanları 
veya plajlarda ki atık malzemeleri topluyordum, fakat 6 
yıl önce Istanbul un stresinden kurtulmak ve farkındalık 
oluşturmak için hobi olarak yakın sahillere gidip çöpleri, 
atık malzemeleri, deniz kabuklarını değerlendirmeye 
başladım. Hobiden tutkuya dönüşen bu etkinlikler bütün 
hafta sonu ve tatil günleri devam ediyor.

Eserlerinizle duyarlılık-farkındalık oluşturmaya 
çalıştığınızı belirtiyorsunuz. Sergilerinizde, 
faaliyetlerinizde eriştiğiniz insanlarda ne gibi 
değişimler gözlemlediniz?

Yaklaşık 3 yıl kadar sabit çalışma yapmadım, günlük 
çalışmaları sosyal medyada paylaşıp insanların dikkatini 
deniz ve çevre kirliliğine çekmeye çabaladım, pek etkili 
olduğunu söyleyemem. Ama Burgazada’da ki dostlarım 
ve takipçilerim bu çalışmaların sabit olması ve sergi 
açmam konusunda beni ikna edince; hazırlıklarımı yapıp 
2018 Mayısında Burgazada’da Denizden Gelen isimli 
sergimi açtım. Bu sergi sayesinde daha çok insana 
ulaşma şansım oldu.

Insanlar denizlerin ve sahillerin ne kadar kirli olduğunu 
bir şekilde görmüş oldu ve olumlu bir etki oluştu, en 
azından duyarlı insanlar daha çok dikkat etmeye başladı.

Sizce denizleri atıklardan koruma konusunda neler 
yapılmalı?

Denizleri atıklardan koruma mevzusu çok uzun vadeli 
bir konu, sadece denizden ve sahillerden atıkların, 
çöplerin toplanması çözüm değil ama gerekli.

Asıl yapılması gereken özellikle gereksiz olan plastik 
kullanımını, üretimini ortadan kaldırmak, geri dönüşümü 
uygulamak, ileri dönüşümü teşvik edip insanları 
bilinçlendirmek, çöp olarak nitelendirilen malzemelerin 
doğaya ve denize ulaşmasını engellemek diye 
düşünüyorum. 

Kendinizi bir söyleşide “Deniz Çöpçüsü” olarak 
nitelemişsiniz. Eserlerinizde daha çok hangi temayı 
işliyorsunuz?

Asıl amacım tabii ki sanat yapmak değil ve herhangi bir 
iddiam da yok.

Çıkış noktam, denizdeki ve sahillerdeki çöplere 
dikkat çekmekti ve zaman içinde sanatın gücünü 
kullanmanın daha etkili olduğunu gördüm. Topladığım 
malzemelerin %90’ı zaten geri dönüşüme gidiyor yani 
kullanamayacağım türden atıklar, çok az kısmıyla da 
çalışıyorum. Bu %90’lık kısım genelde tek kullanımlık 
plastikler ve çok yer kaplıyor.

Marmara’daki denize bırakılmış balıkçı ağlarının 
olağanüstü bir tahribat yarattığını söylemişti. Sizin de 
benzer gözlemleriniz var mı?

Sizinde belirttiğiniz gibi bir de deniz altındaki ve hayalet 
ağ dediğimiz dipte kalan ve yıllarca avlanmaya devam 
eden ağlar var, direkt bilgim olmasa da konuyla ilgilenen 
arkadaşlardan öğrenmeye çalışıyorum.

Asıl amaç, deniz kirliliğine dikkat çekmek olduğu için 
çalışmalarımda belirli bir temayı işlemiyorum. Bunu 
biraz da denizden gelen atıklar belirliyor. Fakat 2019 
yılında bu konuyla ilgilenen sivil toplum kuruluşları da 
okyanusların durumunu göz önüne sermeye çalışıyor. 
Ben de 2019 yılına özel sadece plastik balık çalışmaya 
karar verdim. Çünkü uzmanların iddiası 2050 yılına 
kadar okyanuslarda balıktan çok plastik atık olacağı 
yönünde.

Kaç serginiz oldu şimdiye kadar.. Eserlerinizi satıyor 
musunuz?

Küçük çaplı sergilerim oldu, oluyor. Ciddi anlamda 
ve benim için de özel bir yeri olan tek sergim 
oldu, Burgazada’daki 2018 yılında arkadaşlarımın 
desteğiyle gerçekleştirdiğim “Denizden Gelen” sergisi. 
Çalışmalarımı ticari amaçlı yapmıyorum. Bahsettiğim 
sergide, çalışma alanımın dar olması ve depolama 
şansım olmadığından çoğunu satmak, hediye etmek 
zorunda kaldım.

Kendinizden söz eder misiniz, eğitiminiz, yaşamınız..

1971 Bartın’ın ilçesi Amasra doğumluyum. Lise 
mezunuyum ve herhangi bir sanat eğitimi almadım, 
üretmeyi seviyorum. Ilaç sektöründe özel bir firma 
da çalışmaya devam ediyorum, Denizi ve doğayı çok 
sevdiğimden farkındalık oluşturmak için kendi çapımda 
denizden gelenlerle içimden gelenleri birleştirip 
insanlara ve dünyamıza faydalı olmaya çalışıyorum. 
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Tayvan’ı ilk sömürgeleştiren 
Portekizlilerin güzel ada anlamına 
gelen “Ilha Formoza” adını seçtiği 
Tayvan, iklim kuşağının özelliklerini 
taşıyor. Başta başkent Taipei olmak 
üzere gelişmiş şehirler yanında, 
tropik ormanlar ve deniziyle de 
görülecek yerleri bulunuyor. Taipei, 
bir süre Dünyanın en yüksek 
binası unvanını koruyan Taipei 
101 binasına ev sahipliği yapıyor. 
Ayrıca, Geleneksel Budizm dininden 
kaynaklı ilgi çeken tapınak ve 
dini yapılarıyla da dikkat çekiyor. 
Bu anlamda Kaohsiung şehrinde 
bulunan Buda müzesi en önemli 
yapılardan biri. 

Tayvan, 23 milyon nüfus ve kişi başı 
25 bin doları aşan gelirle Dünyanın 
zengin ülke-bölgelerinden biri. 
Tayvan aynı zamanda doğa ve 
şehir yaşamı-kültürü ile görülmesi 
gereken ülkelerden biri. 

Herkesin bildiği adıyla Tayvan, 
kendilerinin kabul ettiği ancak 
uluslararası alanda kabul görmeyen 
Çin Cumhuriyeti. Ikinci Dünya 
Savaşı sonrası dönemde göreli 
olarak dengeli seyreden uluslararası 
ilişkilerde “sorun merkezlerinden” 
biri olarak ortaya çıktı. Ancak bu 
sorunun birkaç istisna dışında kriz 
üretmesine izin verilmedi ve Tayvan 
“pragmatizmin” öne çıktığı biçimde 
küresel sistem ile entegre oldu. 
Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti’nin 
doğusunda Tayvan adası merkezli 
Penghu, Kinmen, Matsu’nun da 
dahil olduğu bir grup ada üzerinde 
kurulmuş ülke-özel statülü bölge. 
Birçok ülke tarafından tanınmıyor. 
Tayvan halkı ve yönetimi ise bu 
konuda çok hassas. Çin Cumhuriyeti 
varlığını yaşatmaya çalışıyorlar. 
Ikinci Dünya Savaşı sonrası Japon 
işgalinin sona ermesiyle Çin 
Cumhuriyetinde Çin Komünist 
Partisi Mao liderliğinde komünist bir 
devrim başlattı. Yaşanan iç savaşta 

Mao ve Komünist Parti galip geldi 
ve diğer taraf olan eski lider Çan 
Kay Şek beraberindekilerle birlikte 
Tayvan adasına yerleşti ve halen 
devam eden sorun da başlamış oldu. 
Çin Cumhuriyeti (Tayvan), BM’nin 
kurucularından bir ülke olmasına 
rağmen 1971 yılında çeşitli baskıların 
sonucunda BM Güvenlik Konseyi 
daimi üyeliğe coğrafya ve nüfusun 
ana temsilcisi Çin Halk Cumhuriyeti 
geçmiştir. 

Tayvan küresel yapı ile entegre, 
şirketleri kabul gören bir ülke. 
Üstelik, uzun süredir teknolojik 
gelişmeyi de yakalayarak yeni 
ekonomiye uyum sağlamış, başarılı 
şirketlerle zenginleşmiş bir ada. 
Türkiye’de de resmi temsilcilikleri 
bulunuyor. Türkiye’nin de başkent 
Taipei’de bir ticaret ofisi bulunuyor. 
Tayvan, kişi başına 25 bin doları 
geçen kişi başı geliri ile zenginleşmiş 

Sömürgecilerin “Güzel Ada” Adını Verdiği Bir Ada:

Tayvan
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bir ülke. Yeni teknolojilere de 
uyum kapasitesi yüksek. Tamamen 
ihracata dayalı bir büyüme stratejisi 
uygulayan ülke özellikle elektronik 
ürünlere odaklanmış durumda. 
Buna karşılık ülkenin en fazla 
ihracatını yaptığı ürünler arasında 
rafine petrol ürünleri ve demir çelik 
dikkat çekiyor. Tayvan’ın yıllık 300 
milyar doların üzerindeki ihracat 
kalemleri içinde 57.9 milyar dolar ile 
başta bilgisayar ve cep telefonları 
olmak üzere elektronik bütün cihaz-
sistemlerde kullanılan çalışmasını 
sağlayan entegre devreler (çipler) 
bulunuyor. Ülkenin LCD ekran ve 
cihazları 16.8 milyar, cep telefonları 
10.6 milyar yarı iletkenler 8.26 
milyar, elektronik sistemler hazır 
ana kartları 5.9 milyar dolar dikkat 
çekiyor. 

Tayvan’ın plastik sektörü açısından 
önemi ise yoğun bir petrokimya 
yatırımı olması ve ülkenin yıllık 
ihracatının 21.1 milyar dolar rafineri 
petrol ürünleri satıyor olması. 
Hem birincil şekillerde hem de 
plastik hammadde olarak küresel 
ihracatçılardan biri durumunda.

Ülkenin plastik endüstrisinin en 
büyük fuarı TaipeiPlas 2020’de 
yapılacak. 

Tayvan görülmeye değer bir ülke
Tayvan’ın başkenti Taipei modern 
bir şehir. Elbette Tayvan adasının 
özelliklerini de bünyesinde 
barındırıyor. Şehir oldukça yeşil. 
Dünyanın en yüksek binası 
olması için başlatılan ancak diğer 
rakiplerine unvanı kaptıran, halen 
Dünyanın 4. yüksek binası Taipei 
101 ziyaret edilebilecek ve seyir 
terasından çevre seyredilebilecek 
noktalardan biri. 

Çin eski devlet başkanı ve Tayvan’ın 
kurucusu Çan Kay Şek’in mozole 
ve anıt alanı Çan Kay Şek Ulusal 
Parkının içinde bulunuyor. Anıt 
ve park görülmesi gereken bir 
başka nokta. Park, doğuya özgü 
olağanüstü güzel dizayn edilmiş 
yeşil bir bahçe görünümünde. 

Longshan Tapınağı, Taipei Wanhua 
bölgesinde yer alıyor ve ülkenin 
en önemli tapınakları arasında 
bulunuyor. Tapınak, Çinlilerin 
inanışının bütün özelliklerini taşıyor. 

Taipei’de hali hazırda devam eden 
ayrım nedeniyle özel önem verilen 
Çin Ulusal Saray Müzesi de yer alıyor. 
Bu müze, 650 binden fazla objenin 
sergilendiği, Çin kültürünün ve 
Tayvan’ın ve tarihinin izlenebileceği 
büyük bir sergi niteliğinde. 

Taipei’de hem batı hem de doğu tarzı 
eğlence yerleri faaliyet gösteriyor. 
Şehrin renkli bir gece hayatı olduğu 
biliniyor. Ülkenin oldukça güvenli 
olduğu göz önüne alındığında bunu 
da deneyimlemenin herkes için 
kolay olacağı varsayılıyor. Yine de 
gidilmeden önce eğlence mekanları 
hakkında bilgi alınması tavsiye 
ediliyor. Anho caddesi, eğlence 
yerlerinin yoğunlaştığı alanın 
merkezi kabul ediliyor. 
Alışveriş ise hem batı tarzı dükkan 
ve AVM’lerde hem de doğu tarzı 
sokaklardaki açık pazarlarda ya da 
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tarihi pazarlarda yapılabilir. Ülkeleri 
elektronik ürünler açısından cazip. 
Yerel hediyelik eşyalar ve yerel 
ürünler Ximending, Jhongsiao 
ve Sinyi bölgesindeki pazarlarda 
yoğunlaşıyor. Shilin bölgesindeki 
“gece pazarı” da tavsiye edilen 
gece etkinliklerinden biri. Gece 
pazarlarının Taipei’deki çok sayıda 
semtte bulunduğu da not ediliyor. 
Taipei 101 kampüsünde de büyük bir 
AVM bulunuyor. 

Buda müzesi
Tayvan’da görülmesi gerekenler 
listesinin hep en üstlerinde bulunan 
Kaohsiung şehrindeki Buda Müzesi 
de önem taşıyan destinasyonlardan 
biri. Daha önce Buda Merkezi 
olarak adlandırılan yapı ve alanın 
ismi Fo Guang Shan Buddha 

Müzesi olarak değiştirildi. Ülkenin 
en önemli yerlerinden biri olarak 
değerlendiriliyor. 

Fil dağı ve Taroko milli parkı

Tayvan’da Hualien şehrinde bulunan 
Taroko milli parkı, olağanüstü 
güzellikteki kanyon oluşumları, 
ormanı ve hayvan varlığıyla dikkat 
çekiyor. Deniz kıyısında balina 
gözlemi de mümkün görünüyor. 
Bu park, aynı zamanda Pasifik 
coğrafyasının doğu kısmının 
coğrafya ve bitki örtüsünün en güzel 
örneklerini sunuyor. 
Taipei’nin içinde sayılabilecek 
Fil Dağı da olağanüstü güzellik 

sunan destinasyonlardan biri. 
Dağa tırmanmak için uzun bir 
parkuru yürümek ve çok sayıda 
basamak çıkmak gerekiyor. Şehrin 
gece manzarasını da en iyi veren 
noktalardan biri. Fil dağı ve çevresi 
aslında oldukça yeşil bir park. Şehir 
içinde nefeslenme alanlarından biri 
olarak değerlendiriliyor. 
Hem gezi hem de bilgi açısından 
görülmesi gereken yerlerden biri 
de başkente 75 km. uzaklıktaki Hsin 
Chu şehri. Bu şehir Tayvan’ın “silikon 
vadisi” konumunda. Teknolojik 
şirketler ve araştırma merkezleri bu 
şehirde yoğunlaşmış. 
Tayvan’ın eski başkenti Tainan 
ise güzelliğiyle ve tarihiyle 
dikkat çekiyor. Doğu kültürünün 
güzelliklerini izlemek isteyenler için 
tavsiye ediliyor.
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ALI IBRAHIM AYDIN
Yeminli Mali Müşavir

Sayın okurlar, bu yazımızda örtülü sermaye konusunu 
irdeleyeceğiz. Kurumların ortaklarından yaptıkları 
borçlanmalar için hesaplanan faizlerin gider yazılmasını 
belirli ölçüler dâhilinde sınırlandıran örtülü sermaye 
düzenlemesi, vergi matrahının bir kısım yöntemlerle 
aşındırılmasını önlemeyi amaçlamaktadır. Kurumlar 
Vergisi Kanununda öteden beri yer alan bu müessese, 
5520 sayılı Kanun ile daha müşahhas bir şekilde 
tanımlanmıştır.

ÖRTÜLÜ SERMAYE MÜESSESESİ
1. Örtülü Sermaye Müessesesinin Hukuki 
Altyapısı ve Gerekçesi

1.1. Örtülü Sermaye Üzerinden Hesaplanan 
Faizlerin Gider Yazılamaması

Kurumlar Vergisi Kanununun “Kanunen Kabul 
Edilmeyen Indirimler” başlıklı 11. maddesinin (1) 
numaralı fıkrasının (a) ve (b) bentleri şu şekildedir.

11-a Öz sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan 
faizler.

11-b Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya 
hesaplanan faiz, kur farkları ve benzeri giderler.
Örtülü sermaye üzerinden hesaplanan faizlerin 
gider yazılamaması, öz sermaye üzerinden 
hesaplanan faizlerin gider yazılamaması yönündeki 
düzenlemenin doğal bir sonucudur.

Elbette, son dönemde mevzuatımıza dahil edilen 
nakdi sermaye üzerinden hesaplanan indirimi, 
öz sermaye üzerinden faiz hesaplanmayacağı 
yönündeki genel kuralın bir istisnası olarak görmek 
gerekiyor.

1.2. Vergi Yükünün Aşındırılmasını 
Önlenmeye Yönelik Güvenlik Tedbiri 
Olarak Örtülü Sermaye

1.2.1. Kurum Kazançları Üzerindeki Yaklaşık Vergi 
Yükü

Kurumlar vergisi mükelleflerince elde edilen 
kazançlar önce kurumlar vergisine, ardından da 

dağıtılması halinde gelir vergisi tevkifatına tabi 
tutuluyor. Kurum kazancının kurumlar vergisine tabi 
tutulduktan sonra kalan kısmının tümüyle dağıtıldığı 
varsayım altında oluşacak vergi yükü aşağıdaki gibi 
hesaplanabilir.

Görüldüğü üzere, kazancın dağıtıldığı varsayımı 
altında, kurum bünyesinde elde edilen kazanç 
üzerindeki vergi yükü % 33,7 olarak gerçekleşiyor.

1.2.2. Gelir Türü Farklılığının Vergilemeye Etkisi

Örtülü sermaye müessesesi, normal olarak % 33,70 
oranında gerçekleşmesi gereken vergi yükünün, 
gelir türünün değiştirilmesi veya sair suretlerle 
daha düşük oranlarda gerçekleşmesini engellemeyi 
amaçlıyor.

Şayet örtülü sermaye müessesesi tanımlanmamış 
olsaydı, tutarı ne olursa olsun ortaklarca sağlanan 
tüm kaynaklar borç olarak telakki edilebilecek 
ve borçlar üzerinden hesaplanan faizler gider 
yazılabilecekti.

Ancak, geliri elde eden ortak bakımından, elde 
edilen gelir her zaman aynı oranda vergi yüküne 
sahip olmayabilir.

Örneğin, Kurumlar Vergisi Kanununun 30. maddesine 
göre, “alacak faizleri” üzerinden %10 oranında 
“kurumlar vergisi tevkifatı” yapılması gerekiyor.

Türkiye‘nin taraf olduğu sayıları 60‘ın üzerinde olan 
çifte vergilendirmenin önlenmesine dair anlaşmaların 
çoğunluğunda, alacak faizleri üzerindeki tevkifatın % 
15‘i aşamayacağı hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla, 
30. maddedeki oran artırılsa bile, buradaki vergileme 
% 15’i aşamayacaktır.

Bu durum, örtülü sermaye müessesesi olmasaydı, 
yabancı kurumların Türkiye’deki işletmelerine 
sermaye tahsis etmek yerine borç vermek suretiyle 
vergi yükünü % 10’a çekebilecekleri anlamına gelirdi.
Elbette, buna ilişkin başkaca ve çok sayıda örnek 
de verilebilir.

2. Örtülü Sermayenin Tanımı

Örtülü sermaye, Kurumlar Vergisi Kanununun 
12. maddesinde düzenlenmiş ve örtülü sermaye 
uygulamasında borç/öz sermaye oranı, ortakla ilişkili 
kişi ve öz sermaye tanımlarına yer verilmiştir. 

Buna göre, kurumların, ortaklarından veya ortaklarla 
ilişkili olan kişilerden doğrudan veya dolaylı olarak 

Kurum Kazancı 100

Kurumlar Vergisi 22,00

Dağıtılan Kar 78,00

Stopaj Gelir Vergisi 11,70

Toplam Vergi Yükü 33,70
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temin ederek işletmede kullandıkları her türlü 
borcun, hesap dönemi içinde herhangi bir tarihte 
kurumun öz sermayesinin üç katını aşan kısmı, ilgili 
hesap dönemi için örtülü sermaye sayılacaktır.

2.1. Örtülü Sermayenin Varlığına İlişkin Şartlar

Işletmede kullanılan borçların örtülü sermaye 
sayılabilmesi için aşağıdaki şartların varlığı gerekiyor.

Borç, doğrudan veya dolaylı olarak ortak veya 
ortakla ilişkili kişiden temin edilmelidir.

Temin edilen borç işletmede kullanılmalıdır.

Bu şekilde temin edilen ve kullanılan borç, hesap 
dönemi içinde herhangi bir tarihte kurumun öz 
sermayesinin üç katını aşmalıdır.

2.2. Ortak ve Ortakla Ilişkili Kişi Kavramları Ortak

Ortaklık ilişkisi, bir kurumun hem hissedarlarını hem 
de ortak olduğu kurumları kapsıyor.

Ortaklık payı bakımından genel olarak bir sınır 
bulunmamaktadır. Örneğin; (A) A.Ş.’nin sermayesine 
% 1 oranında iştirak ettiği (B) Ltd. Şti.’nden yaptığı 
borçlanmalar, diğer şartların da bulunması 
durumunda örtülü sermaye olarak değerlendirilir.

Ancak, IMKB’de işlem gören hisselerin elde 
bulundurulması halinde, bu hisselerin ait olduğu 
kurumlardan yapılan borçlanmalarda örtülü 
sermayenin oluşabilmesi için bu şekilde elde 
bulundurulan hisselerin sağladığı ortaklık payının en 
az % 10 olması gerekiyor.

Ortakla İlişkili Kişi
Ortağın, doğrudan veya dolaylı olarak en az % 10 
oranında ortağı olduğu veya en az % 10 oranında oy 
veya kâr payı hakkına sahip olduğu kurumlar.

Doğrudan veya dolaylı olarak ortağın veya ortakla 
ilişkili bu kurumun sermayesinin, oy veya kâr payı 
hakkına sahip hisselerinin en az %10’unu elinde 
bulunduran gerçek kişi veya kurumlar.

Ortakla ilişkili sayılan kişi ve kurumlarda, en az % 10 
oranında sermaye, oy ya da kâr payı hakkına sahip 
olma şartı aranıyor. Gerçek kişi veya kurumların, 
borç kullanan kurumlara, % 10 oranından daha 
az sermaye, oy veya kâr payı hakkı bulunması 
halinde, ortakla ilişkili kişi sayılmaları söz konusu 
olmayacaktır.

Borcun İlişkili Kişiden Dolaylı Yollarla Temini
Borcun ortaklık ilişkisi olan bir kurumdan veya 
ortakları ile ilişkili bir başka kurumdan doğrudan 
temin edilmemesi örtülü sermayenin mevcut 
olmadığı anlamına gelmez.

Ortak veya ortakla ilişkili kişiden temin edilen 
borcun, üçüncü kişiler üzerinden dolaylı olarak 
kuruma aktarılması halinde de örtülü sermaye söz 
konusu olabilir.

Aynı şekilde, dolaylı olarak temin edilen 
borçlanmalarda araya birden fazla kurumun girmesi 
borcun örtülü sermaye olarak kabul edilmesine 
engel teşkil etmez.

2.3. Borcun İşletmede Kullanılması

Örtülü sermayeden söz edilebilmesi için borcu 
alan kurumun bu borcu işletme veya yatırım 
harcamalarında kullanması gerekiyor. 

Borcun aynı şartlarla başka bir kuruma aktarılması 
halinde, işletmede kullanılan bir borçtan söz etmek 
mümkün olmayacak ve bu borçlanma nedeniyle 
örtülü sermayenin şartları oluşmayacaktır. 

Buna karşılık borcu kullanan kurumun aynı zamanda 
borç kullandığı ortak veya ortakla ilişkili kişiden 
alacağının olması halinde, örtülü sermayenin 
varlığının tespitinde, bu kurumdan olan alacağının 
bu kuruma olan borca mahsup edilmesi söz konusu 
olmayacaktır. 

2.4. Borcun Öz Sermayenin 3 Katını Aşması

Ortak veya ortakla ilişkili kişiden temin edilip 
işletmede kullanılan borçların, borcu kullanan 
kurumun hesap dönemi başındaki öz sermayesinin 
3 katını aşan kısmı örtülü sermaye olarak kabul edilir.

Yabancı para üzerinden yapılan borçlanmalara ilişkin 
borç/öz sermaye hesabında, her bir borcun alındığı 
tarihte geçerli olan döviz kuru esas alınmalıdır. 

Yabancı para üzerinden alınan borcun vadesinin 
izleyen yıla sarkması halinde, izleyen yıl için yapılacak 
hesaplamada, borcun ödenmeyen tutarının bilanço 
günü itibarıyla Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre 
değerlenmiş tutarı esas alınacaktır.

Kıyaslamada dikkate alınacak öz sermaye, hesap 
dönemi başındaki öz sermayedir. 

Yeni kurulan kurumlar bakımından kuruluş tarihindeki 
öz sermaye tutarı, hesap dönemi başındaki öz 
sermaye olarak dikkate alınır.

Buna göre, kurumların yapmış oldukları 
borçlanmaların örtülü sermaye olup olmadığı 
yönündeki tespit, hesap dönemi başındaki bilançoda 
yer alan öz sermaye ile kıyaslanmak suretiyle yapılır.

Kurumun dönem başı öz sermayesinin sıfır veya 
negatif değerler taşıması durumunda, söz konusu 
kurumun ortak ve ortaklarla ilişkili kişilerden yaptığı 
borçlanmaların tamamı örtülü sermaye olarak 
değerlendirilir.

3. Sonuç

Örtülü sermaye tanımına giren bir borç sebebiyle 
ödenen faizler borcu kullanan işletmede gider 
yazılamayacağı gibi, faizi elde edenler yönünden de 
dağıtılan kar payı olarak işlem görecektir.

Ortaklardan elde edilen borcun işletmede 
kullanılması halinde,  borcun örtülü sermaye tanımına 
girip girmediği hususu mutlaka değerlendirilmelidir.
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DR. SELÇUK MUTLU
PLASFED Genel Sekreter V.

Sektör, 2019 İlk Çeyrekte 
Göreli Olarak Toparlanmaya Başladı
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Sektörümüzde 2018 yılının ikinci 
yarısında yaşanan döviz şoku ve 
iç piyasada yaşanan daralmanın 
etkileri gözlemlenmeye devam 
etmektedir. 2019 yılı ilk çeyrek plastik 
mamul üretiminin bir önceki yılın 
aynı dönemine göre miktar bazında 
%14,2 gerilediğini görüyoruz. 
Değer bazında ise gerileme %18,4 
dolayında gerçekleşmiştir. Öte 
yandan, sektörün 2018’in son 
çeyreğinde dibi gördüğünü ve 
2019 yılı itibariyle toparlanmanın 
başladığını söylemekte mümkün 

zira 2018 yılının son çeyreğiyle 
kıyaslandığında 2019 yılı itibariyle 
üretimin %14 dolayında artış 
gösterdiği gözlemlenmektedir. 
Dış politika ve ekonomik 
konjonktürden kaynaklı şoklar 
yaşanmaması durumunda sektörün 
toparlanmasına devam etmesi 
beklenmekle birlikte yıllık üretimde 
%4 dolayında bir gerileme olacağını 
öngörüyoruz.

Plastik Mamul Üretimi (Ton)
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Plastik Sektörü Dış Ticareti

2019 yılının ilk 5 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracatta artış yaşanırken, ithalatta ise ciddi bir gerileme 
gözlemlenmiştir. Özellikle hammadde ithalatında yaşanan bu gerileme gelecek dönemde üretimde daralmanın 
devam edeceğini göstermektedir.

2019 yılı Ocak- Mayıs dönemi Türkiye plastik hammadde ihracatı miktar bazında %32,6 değer bazında ise %14,8 
artmıştır. Miktara oranla değer bazında yaşanan artışın daha az olması ihraç edilen ürünlerin birim fiyatlarında düşüş 
olduğu sonucunu doğurmaktadır.

Dış Ticaret Verileri

PLASTİK HAMMADDE- GTİP bazında ihracat MİKTAR: Bin Ton / DEĞER: Milyon $

GTİP GTİP Açıklama

2018 (Ocak-Mayıs) 2019 (Ocak-Mayıs)

Miktar Değer Miktar % Değ. Değer % Değ.
Birim 

Fiyat ($/
KG)

3901 Etilen polimerleri 13,2 17,5 32,8 149,8 31,3 78,7 1,0

3902 Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri 11,0 15,4 14,5 31,4 17,1 11,1 1,2

3903 Stiren polimerleri 20,5 32,6 40,4 96,6 47,3 45,2 1,2

3904 Vinil klorür/halojenli diğer olefin polimerleri 7,1 8,6 10,1 41,4 12,9 49,5 1,3

3905 Vinil asetat/diğer vinil esterlerinin polimerleri 24,3 22,2 30,2 24,4 25,5 15,3 0,8

3906 Akrilik polimerleri 76,5 94,2 101,9 33,2 114,9 22,0 1,1

3907 Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-alkid reçineler 96,3 185,2 111,5 15,8 194,6 5,0 1,7

3908 Poliamidler 7,1 17,2 7,4 3,8 18,0 4,8 2,4

3909 Amino reçineler, fenolik reçineler, poliüretanlar 41,1 59,7 52,9 28,8 61,6 3,1 1,2

3910 Silikonlar 2,3 9,0 2,6 13,1 10,0 10,4 3,8

3911 Petrol reçineleri, politerpenler, polisülfitler vb. 0,7 2,3 0,8 1,0 2,4 5,4 3,2

3912 Selüloz ve kimyasal türevleri 20,9 26,6 23,2 11,2 30,4 14,3 1,3

3913 Tabii polimerler, değiştirilmiş tabii polimerler, türevleri 0,1 0,5 0,1 -20,2 0,6 9,5 6,3

3914 Polimer esası iyon değiştiriciler 0,0 0,1 0,0 24,5 0,1 9,3 2,6

3915 Plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar 6,3 7,0 5,8 -8,3 4,9 -29,7 0,9

TOPLAM 327,5 498,1 434,3 32,6 571,6 14,8 1,3

İHRACAT
2018 (Ocak-Mayıs) 2019 (Ocak-Mayıs)

Miktar Değer Miktar % Değ. Değer % Değ.

Plastik Hammadde 13,2 13,2 17,5 32,8 149,8 31,3

Plastik Mamul 11,0 11,0 15,4 14,5 31,4 17,1

Plastik ve Kauçuk İşleme Mak. 20,5 20,5 32,6 40,4 96,6 47,3

Kauçuk 7,1 7,1 8,6 10,1 41,4 12,9

Miktar: Bin Ton / Değer: Milyon Dolar

İTHALAT
2018 (Ocak-Mayıs) 2019 (Ocak-Mayıs)

Miktar Değer Miktar % Değ. Değer % Değ.

Plastik Hammadde 3.217,4 4.859,6 2.979,4 -7,4 3.992,6 -17,8

Plastik Mamul 264,5 1.314,3 227,7 -13,9 1.052,0 -20,0

Plastik ve Kauçuk İşleme Mak. N/A 293,3 N/A N/A 152,6 -48,0

Kauçuk 491,5 1.326,4 439,3 -10,6 1.071,9 -19,2

Miktar: Bin Ton / Değer: Milyon Dolar

TOPLAM DIŞ TİCARET
2018 (Ocak-Mayıs) 2019 (Ocak-Mayıs)

Değer Değer % Değ.

İhracat 3.217,4 2.979,4 3.992,6

İthalat 264,5 227,7 1.052,0

Kaynak: TÜİK

Kaynak: TÜİK
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2019 yılının ilk 5 ayını kapsayacak şekilde ülke bazında inceleme yapılırsa Irak’a ihracatın ise miktar bazında %118,4, 
değer bazında ise %83,3 oranında arttığı gözlemlenmektedir. Irak’ın yanı sıra miktar bazında en fazla artış yaşanan 
ülkeler ise Cezayir, Romanya, Ispanya ve Özbekistan olmuştur.

2019 yılının ilk 5 ayında Türkiye plastik mamul ihracatı miktar bazında%13,2 artış gösterirken değer bazında %4,6 artmıştır.

PLASTİK HAMMADDE İHRACATI / İLK 10 ÜLKE

2018 (Ocak-Mayıs) 2019 (Ocak-Mayıs)

Ülke Miktar Değer Miktar % Değ. Değer % Değ. % Pay
Birim 
Fiyat

Almanya 31,8 52,6 33,1 4,1 50,7 -3,5 8,9 1,5

Mısır 23,2 29,3 32,5 40,1 35,0 19,3 6,1 1,1

İran 9,1 23,3 12,6 38,3 29,0 24,9 5,1 2,3

Rusya Federasyonu 13,0 27,8 14,7 12,8 28,8 3,5 5,0 2,0

Romanya 17,4 24,5 27,5 58,3 24,6 0,7 4,3 0,9

İtalya 20,7 26,2 15,2 -26,8 22,7 -13,2 4,0 1,5

Cezayir 8,8 14,7 15,7 77,2 22,0 49,6 3,9 1,4

Irak 7,1 12,0 15,6 118,4 21,9 83,3 3,8 1,4

Özbekistan 6,7 14,9 10,4 56,3 20,0 34,0 3,5 1,9

İspanya 8,2 14,1 12,9 56,5 18,7 32,6 3,3 1,4

İlk 10 Ülke Toplam 146,1 239,3 190,1 30,1 273,5 14,3 47,9 1,4

GENEL TOPLAM 327,5 498,1 434,3 32,6 571,6 14,8 100,0 1,3

Miktar: Bin Ton / Değer: Milyon Dolar

Kaynak: TÜİK

PLASTİK HAMMADDE- GTİP bazında ihracat MİKTAR: Bin Ton / DEĞER: Milyon $

GTİP GTİP Açıklama

2018 (Ocak-Mayıs) 2019 (Ocak-Mayıs)

Miktar Değer Miktar % Değ. Değer % Değ.
Birim 

Fiyat ($/
KG)

3916 Plastikten monofil, çubuk, profiller-Enine kesiti 1 mm.’yi 68,6 117,4 74,8 9,1 121,8 3,7 1,6

3917 Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor 82,3 230,9 100,6 22,2 249,1 7,9 2,5

3918 Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları 5,4 11,8 6,7 22,9 12,0 2,0 1,8

3919 Plastikten yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şek. 8,4 44,4 8,9 5,6 43,1 -3,0 4,9

3920 Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar 173,5 453,7 197,1 13,6 477,8 5,3 2,4

3921 Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamlar 61,7 182,7 67,3 9,0 178,4 -2,4 2,7

3922
Plastikten küvet, duş, lavabo, bide, hela küveti ve 
donanım.

11,3 47,4 12,6 11,5 47,4 0,1 3,8

3923
Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, 
kapsül

167,2 420,1 184,2 10,2 443,4 5,5 2,4

3924 Plastikten sofra, mutfak ve diğer ev eşyası, tuvalet eşyası 66,5 188,3 73,7 10,8 196,3 4,3 2,7

3925 Plastikten inşaat malzemesi 34,0 93,2 42,2 24,0 105,8 13,5 2,5

3926 Plastikten diğer eşya 35,9 181,6 40,9 13,9 188,1 3,5 4,6

TOPLAM 714,8 1.971,7 808,9 13,2 2.063,2 4,6 2,6

Kaynak: TÜİK
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2019 yılının ilk 5 ayında Türkiye plastik ve kauçuk işleme makinaları ihracatı %5,9 oranında artış göstermiştir. Ihracat 
gerçekleştirilen ilk 10 ülke incelendiğinde ise Hindistan’a yapılan ihracatta bir önceki yıla göre 7,5 milyon dolar artış 
yaşandığı gözlemlenmektedir.

2019 yılı Ocak-Mayıs dönemini kapsayacak şekilde ülke bazında inceleme yapılırsa ilk 10’da yer alan ülkeler 
arasında Almanya, Fransa ve Italya’ya yapılan ihracattın değer bazında bir gerilediği görülmektedir.

PLASTİK MAMUL İHRACATI / İLK 10 ÜLKE

2018 (Ocak-Mayıs) 2019 (Ocak-Mayıs)

Ülke Miktar Değer Miktar % Değ. Değer % Değ. % Pay
Birim 
Fiyat

Irak 83,2 157,7 95,8 15,2 179,1 13,6 8,7 1,9

Almanya 38,5 146,5 40,0 4,0 140,2 -4,3 6,8 3,5

Birleşik Krallık 36,8 99,4 48,9 32,8 120,6 21,4 5,8 2,5

İsrail 41,8 94,3 50,7 21,3 106,1 12,5 5,1 2,1

Fransa 25,2 86,6 24,4 -3,2 75,0 -13,3 3,6 3,1

Romanya 23,4 66,6 29,3 25,1 71,9 7,9 3,5 2,5

ABD 17,4 49,7 23,7 36,5 66,8 34,3 3,2 2,8

İtalya 25,2 70,5 26,3 4,5 65,5 -7,1 3,2 2,5

İspanya 22,5 55,6 27,5 22,5 63,3 13,8 3,1 2,3

Libya 18,5 38,9 26,5 43,4 57,2 47,2 2,8 2,2

İlk 10 Ülke Toplam 332,4 865,7 393,1 18,3 945,7 9,2 45,8 2,4

GENEL TOPLAM 714,8 1.971,7 808,9 13,2 2.063,2 4,6 100,0 2,6

Miktar: Bin Ton / Değer: Milyon Dolar

Kaynak: TÜİK

KAUÇUK VE PLASTİK İŞLEME MAKİNALARI İHRACATI / İLK 10 ÜLKE

2018 (Ocak-Mayıs) 2019 (Ocak-Mayıs)

Ülke Değer Değer % Değ. % Pay

Hindistan 0,9 8,4 796,4 9,8

Rusya Federasyonu 10,1 5,8 -42,0 6,8

Cezayir 3,4 5,0 45,3 5,8

Irak 3,5 4,9 41,9 5,7

Bulgaristan 2,0 4,0 101,1 4,7

Almanya 3,2 3,6 11,4 4,2

İran 4,2 3,5 -15,9 4,1

İspanya 1,1 3,1 184,4 3,6

Romanya 4,2 3,1 -26,9 3,6

Özbekistan 3,7 3,0 -18,2 3,5

İlk 10 Ülke Toplam 36,4 44,6 22,7 51,8

GENEL TOPLAM 81,4 86,2 5,9 100,0

Miktar: Bin Ton / Değer: Milyon Dolar

Kaynak: TÜİK

PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI- GTİP bazında İhracat MİKTAR: Bin Ton / DEĞER: Milyon $

GTİP GTİP Açıklama
2018 (Ocak-Mayıs) 2019 (Ocak-Mayıs)

Değer Değer % Değ.

847710 Enjeksiyon makinaları 6,3 9,3 47,3

847720 Ekstrüzyon makinaları 19,9 12,1 -39,2

847730 Şişirme makinaları 0,7 1,0 33,2

847740 Termoforming makinaları 11,3 7,8 -31,3

847751-59-80 Presler ve diğer makinalar 33,0 43,3 31,3

847790 Aksam ve parçalar 10,1 12,8 26,0

TOPLAM 327,5 498,1 434,3
Kaynak: TÜİK
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2019 yılının Ocak-Mayıs döneminde Türkiye plastik hammadde ithalatı miktar bazında %7,4, değer bazında ise %17,8 
oranında azalmıştır. Hammadde ithalatında yaşanan daralma üretimdeki daralmanın da işaretçisidir.

2019 yılının ilk 5 ayında en çok ithalat gerçekleştirilen ülkeler incelendiğinde ise Suudi Arabistan, Güney Kore ve 
Almanya yine en büyük paylara sahip olarak ithalatta üst sıralarda yer aldığını gözlemlemekteyiz.

PLASTİK HAMMADDE İTHALATI / İLK 10 ÜLKE

2018 (Ocak-Mayıs) 2019 (Ocak-Mayıs)

Ülke Miktar Değer Miktar % Değ. Değer % Değ. % Pay
Birim 
Fiyat

Suudi Arabistan 535,4 713,9 502,8 -6,1 605,8 -15,1 15,2 1,2

Güney Kore 296,4 487,1 324,6 9,5 465,4 -4,5 11,7 1,4

Almanya 231,9 484,4 195,6 -15,7 367,8 -24,1 9,2 1,9

Belçika 200,1 332,3 184,3 -7,9 259,2 -22,0 6,5 1,4

ABD 101,5 135,3 165,7 63,3 196,7 45,4 4,9 1,2

Mısır 143,4 186,4 140,7 -1,9 169,6 -9,0 4,2 1,2

Hollanda 116,0 204,1 109,3 -5,8 164,2 -19,5 4,1 1,5

İspanya 122,1 199,7 109,4 -10,4 160,8 -19,5 4,0 1,5

İtalya 108,6 222,6 85,8 -21,0 155,0 -30,4 3,9 1,8

Fransa 121,2 181,7 109,9 -9,3 152,4 -16,1 3,8 1,4

İlk 10 Ülke Toplam 1.976,6 3.147,5 1.928,0 -2,5 2.696,9 -14,3 67,5 1,4

GENEL TOPLAM 3.217,4 4.859,6 2.979,4 -7,4 3.992,6 -17,8 100,0 1,3

Miktar: Bin Ton / Değer: Milyon Dolar

Kaynak: TÜİK

PLASTİK HAMMADDE- GTİP bazında ithalat MİKTAR: Bin Ton / DEĞER: Milyon $

GTİP GTİP Açıklama

2018 (Ocak-Mayıs) 2019 (Ocak-Mayıs)

Miktar Değer Miktar % Değ. Değer % Değ.
Birim 

Fiyat ($/
KG)

3901 Etilen polimerleri 786,2 1.082,2 687,2 -12,6 828,6 -23,4 1,2

3902 Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri 951,2 1.340,2 938,1 -1,4 1.232,1 -8,1 1,3

3903 Stiren polimerleri 224,1 409,3 196,1 -12,5 289,7 -29,2 1,5

3904 Vinil klorür/halojenli diğer olefin polimerleri 367,8 381,3 304,1 -17,3 297,6 -21,9 1,0

3905 Vinil asetat/diğer vinil esterlerinin polimerleri 20,6 53,6 19,0 -7,9 41,9 -21,8 2,2

3906 Akrilik polimerleri 94,0 178,5 97,7 3,9 171,7 -3,8 1,8

3907 Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-alkid reçineler 358,5 693,5 342,3 -4,5 594,2 -14,3 1,7

3908 Poliamidler 44,8 137,1 39,8 -11,3 126,0 -8,1 3,2

3909 Amino reçineler, fenolik reçineler, poliüretanlar 102,3 284,6 93,1 -9,1 184,6 -35,2 2,0

3910 Silikonlar 18,0 83,5 14,3 -20,3 61,8 -26,0 4,3

3911 Petrol reçineleri, politerpenler, polisülfitler vb. 15,4 47,7 15,3 -0,7 43,9 -7,9 2,9

3912 Selüloz ve kimyasal türevleri 20,7 85,5 16,0 -22,6 61,0 -28,6 3,8

3913 Tabii polimerler, değiştirilmiş tabii polimerler, türevleri 1,8 13,2 1,4 -21,6 11,2 -15,2 8,0

3914 Polimer esası iyon değiştiriciler 3,3 9,1 2,3 -29,3 5,2 -43,3 2,2

3915 Plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar 208,7 60,4 212,8 1,9 43,3 -28,3 0,2

TOPLAM 3.217,4 4.859,6 2.979,4 -7,4 3.992,6 -17,8 1,3

Kaynak: TÜİK
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2019 yılı Ocak-Mayıs dönemi Türkiye plastik mamul ithalatı miktar ve değer bazında incelendiğinde sırasıyla %13,9 
ve %20,0 düşüş gözlenmiştir. Miktar bazında mamul ithalatı incelendiğinde ise ilk 10 ülkenin tamamında düşüş 
gözlemlenmektedir.

PLASTİK MAMUL- GTİP bazında ithalat MİKTAR: Bin Ton / DEĞER: Milyon $

GTİP GTİP Açıklama

2018 (Ocak-Mayıs) 2019 (Ocak-Mayıs)

Miktar Değer Miktar % Değ. Değer % Değ.
Birim 

Fiyat ($/
KG)

3916 Plastikten monofil, çubuk, profiller-Enine kesiti 1 mm.’yi 5,2 25,2 3,8 -27,4 17,3 -31,5 4,5

3917 Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor 14,7 120,2 13,1 -10,9 100,1 -16,7 7,6

3918 Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları 8,4 28,4 6,8 -19,6 19,7 -30,6 2,9

3919 Plastikten yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şek. 26,0 147,1 22,9 -11,8 119,4 -18,8 5,2

3920 Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar 113,2 397,2 105,5 -6,7 317,8 -20,0 3,0

3921 Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamlar 31,1 121,5 24,1 -22,6 94,9 -21,9 3,9

3922
Plastikten küvet, duş, lavabo, bide, hela küveti ve 
donanım.

1,6 11,7 1,0 -33,4 7,3 -37,5 7,0

3923
Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak, 
kapsül

26,0 124,3 23,2 -10,9 113,4 -8,8 4,9

3924 Plastikten sofra, mutfak ve diğer ev eşyası, tuvalet eşyası 4,0 26,6 2,5 -37,5 15,4 -42,1 6,2

3925 Plastikten inşaat malzemesi 4,6 16,9 2,1 -55,0 11,2 -33,6 5,4

3926 Plastikten diğer eşya 29,7 295,1 22,6 -23,7 235,5 -20,2 10,4

TOPLAM 264,5 1.314,3 227,7 -13,9 1.052,0 -20,0 4,6

Kaynak: TÜİK

PLASTİK MAMUL İTHALATI / İLK 10 ÜLKE

2018 (Ocak-Mayıs) 2019 (Ocak-Mayıs)

Ülke Miktar Değer Miktar % Değ. Değer % Değ. % Pay
Birim 
Fiyat

Almanya 39,2 252,8 32,3 -17,6 200,1 -20,9 19,0 6,2

Çin 73,4 244,7 54,4 -25,8 175,1 -28,4 16,6 3,2

İtalya 19,8 111,4 18,5 -6,3 93,6 -16,0 8,9 5,1

Fransa 11,9 86,6 10,5 -11,4 67,6 -22,0 6,4 6,4

Güney Kore 15,0 85,3 10,0 -33,0 55,4 -35,0 5,3 5,5

ABD 4,2 53,0 3,6 -13,2 49,8 -6,2 4,7 13,7

Birleşik Krallık 6,3 46,2 5,2 -17,4 35,6 -22,9 3,4 6,8

Japonya 1,9 27,8 1,8 -6,9 28,3 1,6 2,7 15,7

Belçika 7,3 37,3 5,9 -19,2 26,1 -30,1 2,5 4,4

İspanya 6,7 34,5 3,9 -42,6 25,1 -27,1 2,4 6,5

İlk 10 Ülke Toplam 185,7 979,7 146,2 -21,3 756,7 -22,8 71,9 5,2

GENEL TOPLAM 264,5 1.314,3 227,7 -13,9 1.052,0 -20,0 100,0 4,6

Miktar: Bin Ton / Değer: Milyon Dolar

Kaynak: TÜİK
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2019 yılı Ocak-Mayıs döneminde Türkiye plastik ve kauçuk işleme makinaları ithalatı %48,0 oranında düşmüştür. 
Ülke bazında kauçuk ve plastik işleme makineleri ithalatı incelendiğinde Fransa ve Hindistan hariç ilk 10’da yer alan 
tüm ülkelerden yapılan ithalatın düşüş gösterdiği gözlemlenmiştir.

PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI- GTİP bazında ithalat MİKTAR: Bin Ton / DEĞER: Milyon $

GTİP GTİP Açıklama
2018 (Ocak-Mayıs) 2019 (Ocak-Mayıs)

Değer Değer % Değ.

847710 Enjeksiyon makinaları 82,4 35,2 -57,3

847720 Ekstrüzyon makinaları 56,3 17,4 -69,2

847730 Şişirme makinaları 8,3 5,8 -30,1

847740 Termoforming makinaları 9,2 2,1 -77,7

847751-59-80 Presler ve diğer makinalar 118,1 74,9 -36,5

847790 Aksam ve parçalar 19,0 17,3 -9,1

TOPLAM 293,3 152,6 -48,0
Kaynak: TÜİK

KAUÇUK VE PLASTİK İŞLEME MAKİNALARI İTHALATI

2018 (Ocak-Mayıs) 2019 (Ocak-Mayıs)

Ülke Değer Değer % Değ. % Pay

Almanya 59,6 48,4 -18,9 32,1

Çin 90,0 40,4 -55,1 26,8

Japonya 13,4 13,1 -2,6 8,7

İtalya 39,2 12,9 -67,1 8,5

Avusturya 19,2 8,7 -54,9 5,7

Tayvan 16,5 6,6 -59,8 4,4

Fransa 3,7 5,1 37,8 3,4

ABD 6,6 3,1 -53,3 2,0

Güney Kore 4,5 2,4 -45,5 1,6

Hindistan 1,9 2,4 24,3 1,6

İlk 10 Ülke Toplam 254,6 143,1 -43,8 94,9

GENEL TOPLAM 293,3 150,8 -48,6 100,0

Miktar: Bin Ton / Değer: Milyon Dolar

Kaynak: TÜİK
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Significance and Power of 
the Plastics Industry
Dear Our Members of the Industry, 
Our Readers,

I hope that our new board of 
directors formed after the 4th 
General Meeting of the Plastic 
Industrialists’ Federation (PLASFED) 
held on June 20, 2019 will do good 
things for our industry and our 
country. First, I would like to extend 
my thanks to Mr. Hüseyin Semerci, 
Mr. Selçuk Aksoy and their board of 
directors who were in charge during 
the previous terms for their service 
to our industry.

Among other things, I think that we 
should not forget other NGOs. On 
behalf of our industry, I would like 
to extend my gratitude to all the 
chairmen and boards of directors 
who served, particularly to Muammer 
Yüceler, Honorary Chairman of our 
Plastics Industry. In particular, we 
should not forget Mr. Reha Gür and 
Mr. Selçuk Gülsun (PAGDER), who 
have recently worked devotedly.

I also thank Mr. Yavuz Eroğlu ( 
PAGEV ), Mr. Burak Önder ( Evsid ), 
Mr. Zeki Sarıbekir ( ASD ), Mr. Osman 
Acun ( SEPA ), Mr. Fahri Özer ( FASD 
) and Mr. Barış Pakiş (Composite 
Industrialists’ Association) as well 
as active Anatolian association 
chairmen of our federation – Mr. 
Şener Gençer ( EGEPLASDER ), Mr. 
Hakan Atalay ( APSD ), Mr. Yusuf 
Özkan ( KAYPIDER ), Mr. Hakan Efe ( 
BURPAS ), and Mr. Selahattin Onatça, 
former Chairman of Çukurova 
Plastics Industrialists’ Association 
– and their board of directors for 
the values they contributed to our 
industry.
I have to mention about Mr. Ilker 

Dear Valued Colleagues, 

While wastes were considered 
“garbage” in the past, today the 
idea that wastes are a value has 
been adopted with the increasing 
raw material costs and the changed 
outlook on the environment. The 
contribution of wastes to economy 
through recycling and their 
adoption as a resource resulted in 
the development of the “Recycling 
Industry” in our country which grows 
larger gradually. 

Among them, plastic wastes have 
wide media coverage today as 
the material that most cause 
environmental pollution. However, 
the “plastic” which is the raw material 
of the continuously criticized plastic 
wastes plays a critical role in our 
lives and is one of the musts for us.

When plastic wastes are recycled, 
this results in the emergence of 
products that will provide raw 
materials to many industries. Today, 
plastic wastes are important to 
those industries using “recycled 
raw materials” in their production 
processes, especially to the 
automotive industry.

What does China do? 

Although the world’s largest scrap 
importer, China imposed restrictions 
on the import of scrap (around 60% 
of the global waste was imported 
by China by the beginning of 2018). 
The restriction on waste import 
reportedly marks that China intends 
to recycle its own waste.

China has become the largest buyer 
of recycled plastic granules from 

Dear valued readers and esteemed 
industry partners,

In this edition we introduce you 
our new design approach with 
improvements and a new graphic 
design team. Before I start about 
the contents of this edition, I would 
like to wish best of luck to the newly 
elected board of PLASFED and the 
new presiden Mr. Ömer Karadeniz. 
I am confident that he will greatly 
contribute to the unified structre 
of our industry. In this edition, 
our main focus is the recycling 
industry and circular economy. 
With the natural resources of our 
world running our faster and faster, 
recycling our resources becomes 
the ultimate way of balancing the 
tide for humanity. As some people 
see these resources as ‘wastes’ we 
try to explain why they are no waste 
and how they can add value to our 
economy.  

Biliktü, former chairman of Burpas, 
who have passed away recently. 
May God rest his soul and let him 
rest in peace.

I would like to remark that I do not 
doubt that we will overcome most 
of our problems in the shortest time 
possible as soon as our industry 
and NGOs believe in the power they 
have. This is an essential power and 
we will need to use it very well. 
Remember, “Power Comes from the 
Heart”.

ŞENER GENÇER
Chairman of EGEPLASDER

ÖMER KARADENİZ
Chairman of PLASFED

BURÇ ANGAN
Head of Editorial Board of
PLASFEDMAGAZINE
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SELÇUK GÜLSÜN
Chairman of PAGDER

BARIŞ PAKİŞ
Chairman of Composite Industrialists’ 
Association 

our country, which are not produced 
enough in its own market, to protect 
and support the industrialists in this 
process. 
How will we protect our 
industrialists?
The consideration is that we are not 
against the import of waste for our 
industrialists, but the environmental 
effects of these imported wastes 
should be identified well and waste 
management should be carried out 
very well. The suggestions about 
this sensitive issue, for which no 
inventory is taken and we do not 
have adequate know-how about 
waste management, can be listed 
as follows: 

• The necessary inspection and 
analysis system should be 
established in the customs 
territory,

• The necessary definitions 
should be provided as part 
of the applicable legislation 
without delay,

• The concerned Ministries 
should carry out coordinated 
works, and

• Multilateral meetings should 
be held for the legislative 
regulation and enforcement, 
where the parties may share 
their opinion and suggestion.

Dear Esteemed Members of the 
Plastics Industry, 

Seren Proje A.Ş., Plaskar Plastik 
A.Ş., Limatech Mühendislik Dan. 
San. ve Dış Tic. Ltd. Şti., Ege Kimya 
San. ve Tic. A.Ş., Kord Endüstriyel 
Ip ve Iplik San. ve Tic. A.Ş. and 
OPTITUR Marin Denizcilik San. ve 

Tic. Ltd. Şti. who became a member 
of our Association in the previous 
term as part of our Association’s 
membership enhancement efforts 
allowed us to grow stronger.

Following the last year’s JEC 
World 2018 Paris that was held 
with the participation of a total of 
31 Turkish firms composed of 12 
participants under the umbrella 
of the Organization for National 
Participation and of 19 independent 
participants as part of our 
cooperation with Istanbul Chamber 
of Commerce (ITO), our Association 
successfully completed this year’s 
JEC World 2019 Paris with the 
participation of a total of 32 Turkish 
firms composed of 11 participants 
under the same umbrella and 
of 21 independent participants. 
Additionally, this year, we had the 
opportunity to share the strong 
international dynamic nature of the 
Turkish composites and composite 
manufacturers with a multitude of 
visitors on the last day of the trade 
fair as part of Country on Stage: 
Turkey program.

This year, our Association 
maintained its efforts to promote 
the Composite Industry by taking 
part in Automechanika Istanbul 
2019 held at Tüyap Istanbul Fair and 
Congress Center between April 4-7, 
2019, the 14th International Defense 
Industry Fair (IDEF 2019) held 
between April 30 - May 3, 2019 and 
the 42nd Construction Trade Fair 
held between June 18-22, 2019 with 
a booth set up in all three events 
and by making a presentation titled 
“TURKISH COMPOSITE INDUSTRY” 
to final year undergraduates 
studying at Istanbul University 
School of Engineering Department 
of Chemistry on May 7, 2019.

Our expedited efforts continue 
to organize the 4th leg of the 
Composites Summit, organized by 
our association for the first time in 
2013, between 10-11-12 October 2019 
at Istanbul Lütfi Kırdar International 
Congress and Exhibition Center. 
In addition to Technical and 
Commercial Presentations and 
Product Application, our Trade Fair 
will feature “Composite Career 
Days” intended for university 
students and industry professionals, 
“Composite Experiences” where the 
doyens of the composite industry 
will share their experiences, 
“Composite Awards” to be held in 
the evening on the second day of 
the event and “Composite Product 

World” where we will exhibit novel 
and innovative product models from 
our industry. Similarly, the exhibition 
area will include start-up businesses 
who are new to our industry for the 
first time this year. I recommend that 
you write down the dates of this 
event in your agenda in advance 
and visit our Trade Fair which is of 
great importance to our industry.

How Far Can the Circular 
Economy Develop?
Dear friends, 

Let me tell you one thing, before I 
answer this question: In theory, 95 
percent of the materials that we call 
“trash” or “waste” are recyclable. 
As for the answer to the question, 
only 9 percent of these wastes are 
recycled currently. So, the potential 
is very high. 

Frost & Sullivan estimates that the 
size of the global waste industry, 
excluding plastics, for 2018 is US$ 
282.1 billion and plastics US$ 37.1 
billion. Several organizations have 
an approximate estimation. The 
Turkish recycling industry has a size 
of approximately US$ 1.3 billion. 

First of all, the circular economy 
means that we need to use less 
amounts of the scarce resources 
of the world that we are about to 
deplete. Minerals were formed 
during the development of the 
world. Petroleum came into 
existence in millions of years. Both 
are non-renewable, once they are 
extracted from the underground. 
Then we must start to reuse what 
we have extracted and processed 
so far. 

I need to clarify the issue I recalled as 
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the last item. The cost of producing 
most of the products based on 
mineral and carbon resources, 
including plastics, at refineries or 
plants is currently lower than that 
of their production by recycling. 
Therefore, recycling does not grow 
incrementally. It actually has a very 
rapid growth around 7 percent 
on average, but it can still grow 
faster theoretically. It is necessary 
to improve technologies in this 
field and increase capacity (hence 
decrease unit costs as production 
increases) so that the rate of 
recycling and recovery rises. And 
this is possible via R&D. However, 
the R&D investment in this field has 
just recently increased. This means 
that we will have technologies 
which lower costs first, if we start 
with R&D. 

The other aspect of R&D and 
innovation is designing and 
producing industrial products that 
offer the easiest way of recovery. 
Europe prepares to stipulate this 
element. This element means 
investment in R&D and innovation 
in a range of areas from material 
science to product industrial design. 
Think of the advantage offered 
by the placement of the wording 
“100 Percent Healthy and 100 
Percent Recyclable” on any plastic 
packaging. Certainly, there are 
already many products of this type, 
but there are still many products 
that can be handled in this way. 

As PAGDER, we committed ourselves 
to develop the recycling industry in 
Turkey. You were informed about our 
workshop and bilateral initiatives. 
We will also maintain these efforts 
in the upcoming period. Because 
it is an undoubtedly profitable line 
of business for our industry, our 
country and our world. We are open 
to common sense. All together, we 
can start to build a new industry.

Ömer Karadeniz, Chairman of 
PLASFED: “Run together and you’ll 
be stronger”

Ömer Karadeniz was elected as the 
chairman of the Plastic Industrialists’ 
Federation (PLASFED), the umbrella 
organization of the plastics industry. 
New board members were also 
elected during the Annual Meeting 
held on June 20. 

The PLASFED Annual Meeting was 
held with the attendance of the 
delegates of member associations. 
Delivering the opening speech 
during the annual meeting where 
Erdoğan Çiçekci served as the 
Head of Council, Reha Gür as the 
Vice Head of Council and Tolga 
Tuğrul as the Secretary Member, 
the Chairman Hüseyin Semerci 
reminded the attendees that they 
founded PLASFED composed of 5 
associations in October 2011 and 
he was the founding chairman of 
this federation. During his speech 
reminding that he has been the 
chairman for the last one year as 
well as serving as the honorary 
chairman other than during two 
terms when Selçuk Aksoy was the 
chairman, Semerci said, “Now, I will 
delegate the chairman position with 
mind at peace once again. 

PLASFED is a source of 
inspiration to other industries
Emphasizing that PLASFED grew 
larger and attained a reputable 
position in the industry thanks to 
self-devotion of individuals and 
associations, Hüseyin Semerci 
reminded that the PLASFED 
initiative inspired other industries 
which resulted in the establishment 
of federations in several industries. 
Semerci, who thanked founding 
and member associations present 
during the development phase of 
PLASFED, remarked that PAGDER 
stood out for its support. Semerci 
said, “The new board of directors 
who will take up the torch today will 
carry PLASFED to a well-deserved 
position and duly develop a structure 
that will embrace the industry and 
encompass its integrity.” 
Following the elections held by a 
single list, Ömer Karadeniz thanked 
the attendees of the Annual 
Meeting and the founders and 

delegates of PLASFED and said, 
“The wishes part rarely takes so 
long at annual meetings. The longer 
the wishes part is, the more efficient 
is the annual meeting. I noted down 
what you have said here one by 
one. Precious ideas and essential 
opinions came out. I thank you 
for those ideas. I also thank our 
delegates and association directors 
coming here from places outside 
Istanbul.” 

Stating that the number of members 
and scope of representation of 
non-governmental organizations 
is an important factor, Ömer 
Karadeniz underlined that this 
unity provides strength for both 
umbrella organizations and member 
organizations. 

Ömer Karadeniz continued his 
words saying:

“NGOs should be able to speak up 
for themselves in full unity. They will 
naturally have internal disputes, but 
a sole solution should be conveyed 
to Ankara as far as possible. 
If a sole solution is conveyed, 
bureaucrats and ministers take the 
issue more seriously and seek ways 
of immediate resolution.  One of 
the things we have in mind is the 
coordination of a workshop. We 
should organize workshops not 
only in Istanbul, but also in Ankara, 
Bursa, Kayseri wherever our all 
members are present. I believe that 
we will attain the desired results. 

We need to make our PLASFED 
financially stronger whatever 
it takes. We definitely need to 
have some achievements in the 
budgetary aspect. We need to 
enhance the image of PLASFED to 
the further extent. We should tell 
people that plastic is not disfavored. 
Disposal products are currently 
disregarded, but great areas are 
opening up in other industries. And 
now, each of us will tell that plastics 
are used in the industry as not only 
limited to the plastics on the street, 
but also including composites as 
well as how important engineering 
plastics are. We will tell people that 
plastic and composite materials are 
used on any plane they board.”

Ömer Karadeniz referred to 
PLASFED’s motto “Together and 
stronger” and said, “Everyone 
present here is a part of the 
management... We have the motto 
of ‘together and stronger’. We have 
another motto: Run together and 
you’ll be stronger... I thank you all.” 

PLASFED Elected the New 
Board of Directors
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Visit From the Newly Elected 
PLASFED Board of Directors 
to ICOC and ICI 
Ömer Karadeniz, Chairman 
of PLASFED: We will amplify 
cooperation together with our 
distinguished organizations

The 4th Term Board of Directors 
of PLASFED paid its first visit to 
Istanbul Chamber of Commerce 
(ICOC) and then to Istanbul Chamber 
of Industry (ICI). The visits attended 
by the Board members emphasized 
the commitment to cooperate with 
the rooted and largest chambers of 
Turkey for the development of the 
plastics industry. 

The committee presided by 
PLASFED’s Chairman Ömer 
Karadeniz convened with ICOC’s 
Chairman Şekip Avdagiç. The 
committee also included the 
following names: Şener Gençer 
and Tolga Kutluğ (Vice Chairmen of 

PLASFED), Yusuf Özkan (Treasurer), 
Mehmet Hakan Atalay (Secretary) 
and Teoman Arıkan, Mehmet Kazım 
Sertdemir, Hakan Efe and Selçuk 
Gülsün (Board Members) as well as 
Murat Doğan (Member of BURPAS), I. 
Hakkı Hacıalioğlu (Secretary General 
of the Composite Industrialists’ 
Association) and Selçuk Mutlu, 
PhD (Deputy Secretary General of 
PLASFED). 

Emphasizing his long-standing 
friendship with Ömer Karadeniz, 
ICOC’s Chairman Şekib Avdagiç 
congratulated the board members. 

Avdagiç said, “We intend to 
cooperate with PLASFED in 
vocational certification efforts, 
especially by engaging our 
Continuing Education Center within 
Istanbul Commerce University.” 
Avdagiç stressed that he himself 
was from the composite industry 
and remarked that he was aware 
of the value added contributed to 
the Turkish economy by the plastics 
industry and they would abstain 
from giving any support in every 
phase. 
Ömer Karadeniz, Chairman of 
PLASFED, also visited Istanbul 
Chamber of Industry in the company 
of a committee of board members. 
The visit allowed the parties to 
exchange ideas about updates on 
the industry and plastics sector. 
PLASFED’s Chairman Karadeniz 
emphasized that plastic has a crucial 
position in the Turkish economy and 
added that they are aware of the 
support given to them by ICI as the 
most powerful and largest chamber 
of Turkey regarding the solution of 
problems across the industry. 

Bahçıvan, Chairman of ICI: We 
are always with the plastics 
industry
Erdal Bahçıvan, Chairman of Istanbul 
Chamber of Industry, stated that they 
are always with and a supporter of 
the plastics industry as the oldest, 
most long-established and largest 
chamber of Turkey and said, “We 
consider ourselves the host of all 
industrialists. Our industrialists who 
once had a business established 
here and then relocated it to Anatolia 
are our natural members as well, 
and this place is a chamber where 
the pulse of the Turkish industry 
beats. You can see this place as 
your own home. One cannot praise 
you enough for your contribution to 
economy as the representatives of 
the plastics industry. The industry 
has a high brand value. You have 
a high level of representation 
power at ICI along with many of our 
members and NGOs. That is why we 
all together experience the process 
the industry goes through and are 
very familiar with the issues you are 
sensitive to.”

Robot Donation by PADGER 
for Education Aligned With 
Industry 4.0 

PAGDER donated a robot to the 
department of Plastics Technology 
of Inönü Vocational and Technical 
Anatolian High School. PAGDER’s 
Chairman Selçuk Gülsün talked 
about the importance of raising 
qualified staff in accordance with 
the demand of the industry and said, 
“We will make the infrastructure 
of the Department of Plastics 
Technology of Inönü Vocational 
and Technical Anatolian High 
School consistent with Industry 4.0.” 
Enelkon Automation and Hürmak 
Plastics contributed to the robot 
donation. Additionally, Ceylan 
Machinery & Mold donated a mold. 

The Turkish Plastics Industrialists’ 
Association (PAGDER) continues to 
leverage the infrastructure of the 
Department of Plastics Technology 
of Inönü Vocational and Technical 
Anatolian High School. Pioneering 
non-governmental organizations as 
the first supporter of the School-
Industry Cooperation project, 
PAGDER made intensive donations 
to this school in previous years. 
The amount of the donation to the 
school was reported to be over TRY 
1 million. As part of the donations 
made, care was used to provide 
that machinery-equipment and 
consumables were of state-of-the-
art technology in the industry. 

Delivering a speech at the ceremony, 
PAGDER’s Chairman Selçuk Gülsün 
said, “In this period witnessing 
discussions over Industry 4.0, young 
people who will be the workforce 
of the future need to improve 
themselves in automation.”
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The Turkish Composite Industry 
Made the Scene at JEC World
The Composite Association 
announced the successful 
completion of JEC 2019 which was 
attended as part of the national 
participation organization in 
collaboration with Istanbul Chamber 
of Commerce. The announcement 
from the association stated that 11 
companies participated in the trade 
fair held in Paris as part of national 
participation and 21 companies 
participated independently. 

The announcement said, “The 
increasing participation of Turkish 
companies every year has been 
an important indicator of the 
rising importance of Turkish 
composites and Turkish composite 
manufacturers for their solid 
position in the world market. The 
Turkish Composite Industry has had 
the opportunity to show its position 
achieved at an international 
level once again thanks to the 
representatives attending the trade 
fair. This is also demonstrated 
by the great interest shown in 
our magazine and promotional 
brochures at the trade fair where 
the 21st issue of our industry-
specific magazine “COMPOSITES 
TURKEY” (the main media organ of 
the Turkish Composite Industry) was 
distributed.”

Turkey was the second most 
awarded country at the World 
Packaging Organization award 
ceremony
The Turkish companies were 
awarded 22 prizes at WorldStar 
2019, the most prestigious 
packaging design contest held by 
the World Packaging Organization 
(WPO). With this figure, Turkey was 

Students Did Beach Cleanup 
With The Support of PAGDER
Istanbul Branch of the Junior 
Chamber International (JCI), holding 
a chair in the United Nations (UN), 

58 Companies From the Plastics 
Industry Made to ICI Top 500
Financing expenses increased, 
current incomes eroded
58 companies from the plastics and 
rubber industries made to Turkey’s 

Top 500 Industrial Enterprises 
List (ICI 500) that is published by 
Istanbul Chamber of Industry (ICI) 
every year. The analysis conducted 
by PAGDER reported that the 
financing expenses skyrocketing 
in 2018 eroded current incomes 
across the plastics industry. 
The analysis indicated that the 
relatively large-scale plastic and 
rubber manufacturers included 
in the list had increasing sales in 
2018 by 27.6 percent. Based on the 
findings of PAGDER, 27 companies 
from the plastics and rubber 
industries ranked in “Turkey’s Top 
500 Industrial Enterprises List” of 
Istanbul Chamber of Industry by 
NACE code. With the companies 
who are mainly engaged in 
manufacturing under different 
NACE and ISIC codes regardless of 
the existence of plastic and rubber 
production, the list appeared to 
include 58 plastic and rubber 
producers. 
The analysis on corporate 
performances reported, “The 
decrease in current income/
operating profit ratios from 75 
percent to 59 percent was due to 
the increase in financing expenses. 
Selçuk Gülsün, Chairman of PAGDER, 
made an assessment on this issue 
and said, “Financing expenses 
undermined the current incomes of 
companies included in the First Top 
500 Industrial Enterprises List of ICI. 
The debt/equity balance has also 
deteriorated significantly over the 
last five to six years. In particular, it 
is observed that TRY equivalents of 
foreign currency payables inflated 
the amount owed by debtors.”  

the second most awarded country. 

WorldStar 2019 received 319 
applications from 35 countries in 12 
individual categories. The top three 
countries most awarded countries 
were Japan (26 awards), Turkey 
(22 awards) and China (21 awards), 
respectively. The companies 
awarded received their prizes at the 
award ceremony held in Prague, the 
capital of the Czech Republic. 

Turkey won 5 awards in 2018. Zeki 
Sarıbekir, Chairman of the Packaging 
Manufacturers Association (ASD), 
underlined that the number of 
awards increased to 22 is crucial 
for Turkey’s image and the ability 
of the packaging industry to display 
its strength. Sarıbekir emphasized 
that the industry goes through a 
process of steady growth with focus 
on value-added products, which will 
be continued. 

“The awards from such contests 
leverage the perception of the 
Turkish packaging industry on a 
global scale,” said Zeki Sarıbekir 
and reminded that the Crescent and 
Stars for Packaging Competition 
available to international 
participation is held for the eighth 
time and reminded that this 
competition serves as a threshold 
for participation in WorldStar and 
AsiaStar as well as having a rising 
value on a global scale. Sarıbekir 
said, “The Crescent and Stars for 
Packaging Competition, organized 
for the eighth time last year, is the 
only packaging competition in our 
country that has competence and 
validity in the international arena. 
We launched this competition to 
contribute brand owners, designers 
and packaging manufacturers 
competitiveness in international 
markets. Winners of the Crescent and 
Stars for Packaging Competition are 
entitled to participate in WorldStar 
and AsiaStar organized by the 
World Packaging Organization and 
the Asian Packaging Federation.” 
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and the students of Bahçelievler 
Aydın Doğan Vocational and 
Technical Anatolian High School and 
Mektebim Schools and the Turkish 
Plastics Industrialists’ Association 
(PAGDER) removed the waste from 
Kısırkaya beach in Istanbul Sarıyer 
to raise environmental awareness. 

Volunteers cleaned up the beach 
during the activity organized with 
the motto “Clean environment for 
a sustainable life”, and integrated 
plastic and other wastes into 
recycling process. Students placed 
the shelters made of waste plastic 
in appropriate locations for stray 
animals as part of PAGDER’s 
“Plastics Turning into Homes” 
campaign. 

Kocaeli Chamber of Industry 
Environment Awards Handed 
Out to Their Owners 
The 25th Şehabettin Bilgisu 
Environment Awards held by 
Kocaeli Chamber of Industry 
were handed out to winners at a 
ceremony.  The award ceremony 
of the competition which a total 
25 companies applied for took 
place with a good turnout. At the 
ceremony, AKPLAS Plastic & Mold 
was awarded the Petrochemical 
and Plastics Industry Environment 
Award in the Large-Scale Enterprise 
Category. AKPLAS Board Member 
Abdullah Böyet received the award 
from Yaşar Çakmak, Deputy Mayor 
of Kocaeli Metropolitan Municipality.

Plastic-Oriented Circular Economy 
Growing On a Global Scale:

Plastic for a greener industry, 
recycling for a healthier world
panies applied for took place with 
a good turnout. At the ceremony, 
AKPLAS Plastic & Mold was awarded 
the Petrochemical and Plastics 
Industry Environment Award in the 
Large-Scale Enterprise Category. 
AKPLAS Board 

One of the prominent elements 
in the recent world economy 
is the “green economy.” The 
entire approach to this area of 
concern is reshaped under the 
concept of “circular economy”. 
All the industrial processes 
are restructured, especially 
environment protection 
technologies and industries. 
Contrary to the popular belief, 
plastic materials are one of the 
most pivotal materials of this 
process. Plastic materials are 
preferred by all lines of industry 
with less waste, less resource 
use and lighter solutions. Maltepe Science High School 

students making their own 
plastic recycling machines

Plastic is precious and 
recyclable by everyone
Plastic materials are one of the 
major industrial products that 
can be recycled most easily. In 
addition, they can be recycled 
again and again. Therefore, 
they are considered the least 
environmentally harmful industrial 
material based on the amount of 
carbon emissions. Although the 
random disposal and storage of 
plastic wastes is a problem resulting 
from human behavior, it brought 
plastic materials to the forefront of 
environmental pollution. 

The Precious Plastic, a global 
personal initiative movement, aims 
to contribute insight to individuals 
rather than just sorting or collecting 
plastics at source to protect the 
environment. The Precious Plastic 
movement teaches individuals how 
to make simple machines by which 
they can recycle plastics around 
them. 

The resources of the world run 
out rapidly. One of the most 
important priorities of circular 
economy and sustainability is 
to reuse the wastes generated 
after consumer use as input 
as well as to use resources 
efficiently. Naturally, plastic 
materials are distinguished in 
this respect as well since they 
can be recycled many times and 
the cost of recycling is lower 
than with others.
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The countries that invest the most 
in circular economy and recycling 
technologies are the developed 
countries yet again. Countries 
tend to collect and export waste, 
if recycling costs are at the break-
event point near material prices 
or if demand does not generate 
in their own national economies. 
The countries which are engaged 
in intensive industrial production 
or can operate at low costs import 
waste, especially China. 

A new approach aiming to reduce 
the use of plastic materials on the 
part of end consumers for health 
and environmental concerns is 
globally recognized. However, 
the developed economies use 
utmost care in these approaches. 
Because in these countries, 
plastics are given the leading 
role in efforts to avoid wastage, 
especially regarding food, through 
plastic materials. The plastic has a 
growing significance in all line of 
the manufacturing industry.

The size of circular economy will 
reach US$ 54.6 billion by 2025. It 
amounts to approximately US$ 1.3 
billion in Turkey. Based on the data 
from the Ministry of Environment 
and Urbanization, the recycling rate 
of only plastic packaging wastes 
is 54 percent. Given that plastic 
materials are completely recyclable, 
it seems possible to go further 
beyond a volume of US$ 1.3 billion. 

The European Union still appears 
to fall behind the desired target 
of waste recycling. However, 
the amount of waste recycled in 
the last decade increased by 79 
percent compared to the previous 
period. The amount of waste stored 
decreased by 43 percent. With 
these developments, the energy 
saved through waste increased 
by 61 percent compared to the 
previous period. 

The developed countries continue 
to develop in 3 main axes, especially 
regarding plastics: Sorting at 
source, improvement of recycling 
technologies and waste reduction 
measures. The sub-headings of 
approaches positioned on these 
axes include the subjection of non-
recyclable materials to a surtax, the 
investment in technology, restriction 
of single-use products and other 
mitigative measures. 

Rational approach: Recycling is 
advantageous in every aspect

Recycling any materials also 
involves a cost. From time to time, 
the cost or carbon footprint rate of 
recycling may exceed the supply 
of raw materials from the primary 
source. On the other hand, the 
recycling technology is improving 
every day. Plastic materials have 
unique properties such as the 
capability of being recycled many 
times or being recycled to the 
primary raw materials having almost 
the same properties with the raw 
materials supplied from the primary 
source. Therefore, they have a 
strategic importance to a country, 
such as Turkey, which is dependent 
on the import of raw materials from 
primary fossil sources. Furthermore, 
an ecosystem to be established in 
this respect has the potential to 
further decrease costs. 

Zero waste: Support from the 
plastics industry  

The random abandonment of plastic 
wastes in Turkey – and actually in 
many countries of the world – is 
the element that is most used to 
“visualize” environmental pollution. 
However, it is the humans themselves 
who actually dump these wastes 
to the nature. Almost all industrial 
materials have an impact on the 
environment. Plastic is one of these 
materials. However, plastics do not 
only cause environmental pollution 
when dumped to the nature, but 
also lead to the loss of an economic 
value and national resources. 

Turkey fails to recover its own 
resources to the adequate extent. 
The greatest problem on a household 
and individual consumer basis is the 
failure to sort at source. For the last 
decade, strict regulations (sorting at 
source and delivery to appropriate 
locations) have been introduced 
for waste management in industrial 
and commercial sectors. Progress is 
made in this subject. However, most 
recyclable wastes are generated 
by households. The wastes which 
is actually an “economic asset” for 
refuse collection and storage (two 
of the highest cost items incurred 
by municipalities) changes into 
an “economic burden” due to the 
incomplete adaptation of human 
behavior. 

According to the data from the 
Ministry of Environment and 
Urbanization, the obligations 
imposed on industrial and 
commercial enterprises led to the 

increased rate of recycling only in 
the “packaging” industry. These 
sets of data are made known to 
the public. By the end of 2017, 54 
percent of plastic packaging wastes, 
57 percent of metal and composite 
packaging wastes, 78 percent of 
cardboard packaging wastes, and 
23 and 22 percent of glass and wood 
wastes (respectively) were recycled. 
The total recycling rate was 53 
percent. The rest were dumped to 
the nature in an uncontrolled way or 
collected and stored. 

Based on the environmental 
statistics from TUIK (Turkish 
Statistical Institute), the rate of 
municipalities providing waste 
services in settlements organized 
on a municipal basis reached 93 
percent. Only 7 percent of the 
Turkish municipalities lack waste 
(refuse collection) service. 

Similarly, according to the data from 
TUIK, 75.7 percent of 23 million 448 
thousand tons of municipal waste 
generated in 1994 were collected. 
In 2016, this rate reached a level 
at which 93.5 percent of 33 million 
763 thousand tons of waste were 
collected. 

TUIK announced the amount of 
glass, metal, plastic materials, etc. 
“recycled” by municipalities (2016) 
for the first time in 2019. Accordingly, 
2 million 946 thousand tons of such 
materials were recycled. This sum 
corresponds to 9.3 percent of the 
collected waste. Simply considering 
the average 53 percent of these 
materials reported by the Ministry of 
Environment and Urbanization, the 
economic potential is remarkably 
even greater. 

Efficient raw material production 
through plastic recycling

Reusing plastic materials is highly 
efficient through recycling. It is far 
critical for a country like Turkey 
which relies on external resources 
of raw materials. The raw materials 
produced from plastic materials 
consume less energy by 1/8 
compared to petrochemical raw 
materials. This is an important 
data for Turkey which suffers high 
energy costs and is an importer of 
raw materials. 

Plastics and recycling: On the path 
to becoming a giant industry

Plastic materials can be recycled 
many times and even end-of-life 
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plastics can be changed into raw 
materials again. Additionally, this 
is possible at far less cost than 
other materials. This is the main 
factor that makes plastics the most 
ecofriendly material in terms of 
either production or recycling. 

Based on global estimations, 60 
percent of the needed raw materials 
and plastics are expected to be 
produced via recycling by 2050. 
This means a market size of US$ 
900 billion at today’s prices. Given 
Turkey’s average annual growth 
rate of about 12 percent, the size of 
domestic market is anticipated to 
reach US$ 63 billion. The average 
annual growth rate of the industry is 
expected to be about 11 percent by 
2050. 

Public demands

The plastics industry supports 
the development of the recycling 
industry in Turkey especially through 
the “Zero Waste” movement. Turkey 
has the potential to be a leader in 
this arena thanks to its labor costs, 
governmental incentives and ease 
of doing business. It is critically 
important that the public adopts 
the benefits of recycling, especially 
without being influenced by any 
negative propaganda. 

In fact, concerns have a valid 
ground. If a good control 
mechanism is not established, it is 
likely to import harmful wastes from 
others and import an amount or 
wide range of materials that cannot 
be recycled. The other risk is the 
intensification of imports without 
the establishment of the necessary 
infrastructure and ecosystem. The 
public may seriously control imports 
in this process. 

To become one of the leading 
countries of Europe and the 
World in recycling, Turkey needs 
to promote the establishment of 
large-scale companies aligned 
with its economies of scale, act in 
collaboration with powerful global 
brands, develop a clustering system 
in this respect, encourage openness 
to foreign capital and “joint venture” 
investments, develop and import 
technologies that are capable of 
producing raw materials suitable for 
contact with food, and incorporate 
an applicable technology into 
chemical recycling processes. 

Apart from the encouragement of 
clustering, the public is expected to 

ensure that lands are allocated at 
no charge to anyone who wants to 
make an investment in this regard; 
manufacturers and consumers are 
governed by rules that facilitate 
and promote recycling; the realistic 
legislation is designed regarding 
waste collection, sorting and 
recycling to support the recycling 
industry; recycling is encouraged; 
and a given amount of recycled raw 
materials is necessarily used in raw 
materials during production. 

The recycling industry may 
contribute to local development

The recycling industry offers a 
fair solution to the interregional 
disparity in development, which 
is one of the major problems of 
Turkey – in fact of all economies. 
Focusing on certain points is 
imperative due to the constraints 
in the raw material manufacturing 
industry for plastics and other 
base materials. There are some 
requirements such as the proximity 
to raw materials, ports available for 
the supply of raw materials, etc. 
In fact, the recycling industry is a 
sector which is unaffected by these 
constraints in almost all regions. 
It can be developed in nearly 
all regions. In this aspect, it may 
contribute to the development of 
underdeveloped regions. Thus, the 
industry has a positive contribution 
to the mitigation of regional parities 
in development.

Efforts by the plastics industry and 
its expectations from the public

The activities carried out by 
PLASFED, the umbrella organization 
of the plastics industry, and 
PAGDER, the most experienced 
non-governmental organization of 
the industry, to foster the recycling 
industry are given below:

• Workshop on Strategic 
Initiatives for Recycling 
Companies

• Conduct of a Research 
Conference via SWOT Analysis

• Establishment of the IKMIB 
Plastic Recycling Committee

• Stakeholder Coordination 
Including Academicians and 
Media Actors

• First-Hand Processing and 
Reporting of Industry Data 
and Strategy Implementation 

Documentations

• Collaboration with Umbrella 
Organizations in Europe

• Efforts of Organization

• The industry has the following 
expectations from the public 
for the development of the 
recycling industry:

•  Infrastructure and Clustering 
(OIZ, Supporting Industries, 
etc.)

• University-Industry 
Collaboration

• Legislation (Governmental 
Incentives, Masterplan, etc.)

• Supply and Demand Conditions 
(Security of Supply and Global 
Demand)

İlham Çelebi, General 
Manager of HKTM:
“The current technology allows 
production lines called dark factory”
Ilham Çelebi, General Manager 
of HKTM A.Ş. which carries out 
special automation projects in 
the plastics industry, stressed 
that the hotly debated digital 
transformation processes are 
progressing rapidly. Overall, it is 
estimated that the factories having 
no people in production lines will 
start to spread rapidly from the 
2030s. Ilham Çelebi indicates that 
the technology which will enable 
the establishment of unmanned 
production lines has already been 
developed, but it is problematic in 
terms of cost and adds that the costs 
will go down before the 2030’s. 
HKTM’s General Manager Ilham 
Çelebi answered the questions 
of PLASFEDMAG regarding the 
company and its operations and 
digital transformation.

PL
AS

FE
D 

 IS
SU

E 2
6

119
BR

EA
KI

NG
 N

EW
S



Şinasi Yelkenci Trying 
to Raise Environmental 
Awareness Using Wastes
“From the Sea”
An aficionado of scuba diving, Şinasi 
Yelkenci collects the wastes he 
sees underwater and makes pieces 
of art from them. Şinasi Yelkenci 
says that he initially collected waste 
for cleaning purposes only for his 
awareness of the environment. 
Emphasizing that he wanted to 
raise awareness in this respect as 
he saw higher amounts of waste, 
Yelkenci started to make pieces of 
art from waste and exhibit them. 
Yelkenci stresses that he witnesses 
the impacts of his initiative. Şinasi 
Yelkenci told PLASFEDMAG about 
his efforts to raise awareness for 
environmental protection. 

polynSPIRE Project Has 
Been Launched
polynSPIRE project brings 21 
partners from Europe together in 
order to challenge the problems 
in recycling technology. The 
project, which has been launched 
in September 2018, has a budget 
of 9.95 million Euros and has been 
awarded with 7.94 million Euro EU 
contribution.
The project will be focusing on 
developing innovative, cost-
effective and sustainable solutions 
with an aim to improve the energy 

and resource efficiency of recycling 
processes for both post-consumer 
and post-industrial plastic products.
To reach its desired goals the 
project team will be tackling several 
challenges. While the main problems 
arise from existing technological 
barriers, there are also some non-
technological barriers as well.

• As plastics are highly 
heterogeneous and are used 
as compounds, mechanical 
recycling faces the problem of 
separation. Current technology 
does not offer a viable way to 
separate plastics depending on 
their blends and additives.

• 
• Chemical recycling is energy 

intensive and does not provide 
a viable solution with the current 
technology.

Thus the project will focus on three 
different approaches;

• chemical recycling which means 
a total depolymerization of the 
plastic material,

• enhancing the quality of 
mechanically recycled materials 
to fulfil requirements of high 
value applications,

• enhancing valorization of low-
grade plastic wastes by using 
them not as fuel but as carbon 
source in steel industry.

The project also aims to generate 
a database by mapping the 
distribution of plastic wastes across 
Europe with a focus on polyamide 
and polyurethane, and generate a 
guideline for overcoming potential 
legislative barriers.

The overview of XII 
International Plastics 
Symposium in Sevastopol
The XII International Symposium 
“Polymer Industry: Innovation. 

Asian Plastics Summit Will 
Be Held in Jakarta
Asian Plastics Processing 
Technology and Innovative 
Materials Summit will be held in the 
capital of Indonesia in August 29-
30, 2019. The summit will focus on 
the best practices in packaging and 
recycling as well as cost-reduction, 
optimization and productivity. 
The summit is organized by 
Ringier Events and supported by 
Indonesian Packaging Federation 
and Indonesia Plastic Recycling 
Association.

Aside from technical presentations, 
lunches, receptions and cocktails 
will be organized for delegates 
and industry experts to facilitate 
networking. 17 keynote speakers, 
228 industry experts and 130 
companies are expected to 
participate in the event.

Efficiency. Resource saving.” took 
place in Sevastopol from 3 to 5 
June. Its organizers - MNPC and 
Poly&Pro - summed up the results 
of three productive and busy days. 
During 3 active days plastics 
specialists discussed such topics 
as optimization of production, 
ways to make the production 
more profitable and to reduce 
the expenses and risk of defects. 
Participants of Symposium received 
up-to-date information about new 
plastic materials and their usage. 
Panel discussion about Industry 
4.0. in Russia took place on the 
second day. After that, speakers 
and visitors gathered once more 
to discuss the problems of staff 
training at plastics factories.
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DR. SELÇUK MUTLU
PLASFED
Acting Secretary General

The Industry Started to Recover Relatively in 
the First Quarter of 2019 Compared to the Last 
Two Quarters of 2018
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The effects of the foreign exchange 
shock and narrowing in the 
domestic market on our industry in 
the second half of 2018 apparently 
continue. We see that the plastic 
products production declined by 
14.2% in quantity during the Q1 of 
2019 on a year-over-year basis. In 
value, the decline was about 18.4%. 
On the other hand, it is possible to 
indicate that the industry hit rock 
bottom in the last quarter of 2018 

and started to recover in 2019, 
because the production appears 
to have increased by about 14% in 
2019 compared to the last quarter 
of 2018. If the industry is exposed 
to no shocks from the foreign 
policy and economic conjuncture, 
we expect that it will continue to 
recover. However, we anticipate that 
the annual production will decline 
by about 4%.

Plastic Products Production (Tons)
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While the exports increased in the first 5 months of 2019 compared to the previuos year, the imports decreased 
substantially. This decline in raw material import point out the continuation of the decrease in production.

Foreign Trade Data
During the period from January to May 2019, the export volume of Turkish plastic raw materials rose by 32.6% 
in quantity and by 14.8% in value. The actual increase in value less than the increase in quantity leads to the 
conclusion that the unit prices of export products have fallen.

Foreign Trade Data of the Plastic Industry

 EXPORT
2018 (January-May) 2019 (January-May)

Quantity Value Quantity Change % Value Change %

Plastic Raw Materials 13,2 13,2 17,5 32,8 149,8 31,3

Plastic Products 11,0 11,0 15,4 14,5 31,4 17,1

Plastic and Rubber Processing Machines 20,5 20,5 32,6 40,4 96,6 47,3

Rubber 7,1 7,1 8,6 10,1 41,4 12,9

Quantity: Thousand Tons / Value: USD Million

IMPORT
2018 (January-May) 2019 (January-May)

Quantity Value Quantity Change % Value Change %

Plastic Raw Materials 3.217,4 4.859,6 2.979,4 -7,4 3.992,6 -17,8

Plastic Products 264,5 1.314,3 227,7 -13,9 1.052,0 -20,0

Plastic and Rubber Processing Machines N/A 293,3 N/A N/A 152,6 -48,0

Rubber 491,5 1.326,4 439,3 -10,6 1.071,9 -19,2

Quantity: Thousand Tons / Value: USD Million

TOTAL FOREIGN TRADE
2018 (January-May) 2019 (January-May)

Value Value Change %

Export 3.217,4 2.979,4 3.992,6

Import 264,5 227,7 1.052,0

PLASTIC RAW MATERIALS - Export by HS Code QUANTITY: Thousand Tons / VALUE: US$ Million

HS 
Code

HS Code Description

2018 (January-May) 2019 (January-May)

Quantity Value Quantity Change % Value Change %
Unit Price

($/KG)

3901 Ethylene polymers 13,2 17,5 32,8 149,8 31,3 78,7 1,0

3902 Propylene and other olefin polymers 11,0 15,4 14,5 31,4 17,1 11,1 1,2

3903 Styrene polymers 20,5 32,6 40,4 96,6 47,3 45,2 1,2

3904
Vinyl chloride/other halogenated olefin 
polymers

7,1 8,6 10,1 41,4 12,9 49,5 1,3

3905 Vinyl acetate/other vinyl ester polymers 24,3 22,2 30,2 24,4 25,5 15,3 0,8

3906 Acrylic polymers 76,5 94,2 101,9 33,2 114,9 22,0 1,1

3907
Polyacetals, other polyethers, epoxy-alkid 
resins

96,3 185,2 111,5 15,8 194,6 5,0 1,7

3908 Polyamides 7,1 17,2 7,4 3,8 18,0 4,8 2,4

3909 Amino resins, phenolic resins, polyurethanes 41,1 59,7 52,9 28,8 61,6 3,1 1,2

3910 Silicones 2,3 9,0 2,6 13,1 10,0 10,4 3,8

3911
Petroleum resins, polyterpenes, polysulphides 
etc.

0,7 2,3 0,8 1,0 2,4 5,4 3,2

3912 Cellulose and chemical derivatives 20,9 26,6 23,2 11,2 30,4 14,3 1,3

3913
Natural polymers, modified natural polymers 
and derivatives

0,1 0,5 0,1 -20,2 0,6 9,5 6,3

3914 Polymer based ion exchangers 0,0 0,1 0,0 24,5 0,1 9,3 2,6

3915 Plastic waste, residue and scrap 6,3 7,0 5,8 -8,3 4,9 -29,7 0,9

TOTAL 327,5 498,1 434,3 32,6 571,6 14,8 1,3

Source: TUIK (Turkish Statistical Institute)

Source: TUIK (Turkish Statistical Institute)
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In the light of an analysis by countries for the first 5 months of 2019, the export to Iraq appears to rise by 118.4% in 
quantity and by 83.3% in value. Apart from Iraq, Algeria, Romania, Spain and Uzbekistan were the countries having 
the highest increase in quantity.

During the first 5 months of 2019, the export volume of Turkish plastic products rose by 13.2% in quantity and by 
4.6% in value.

PLASTIC RAW MATERIALS IMPORT - TOP 10 COUNTRIES 

2018 (January-May) 2019 (January-May)

Country Quantity Value Quantity Change % Value Change % Share % Unit Price

Germany 31,8 52,6 33,1 4,1 50,7 -3,5 8,9 1,5

Egypt 23,2 29,3 32,5 40,1 35,0 19,3 6,1 1,1

Iran 9,1 23,3 12,6 38,3 29,0 24,9 5,1 2,3

Russian Federation 13,0 27,8 14,7 12,8 28,8 3,5 5,0 2,0

Romania 17,4 24,5 27,5 58,3 24,6 0,7 4,3 0,9

Italy 20,7 26,2 15,2 -26,8 22,7 -13,2 4,0 1,5

Algeria 8,8 14,7 15,7 77,2 22,0 49,6 3,9 1,4

Iraq 7,1 12,0 15,6 118,4 21,9 83,3 3,8 1,4

Uzbekistan 6,7 14,9 10,4 56,3 20,0 34,0 3,5 1,9

Spain 8,2 14,1 12,9 56,5 18,7 32,6 3,3 1,4

Top 10 Countries in Total 146,1 239,3 190,1 30,1 273,5 14,3 47,9 1,4

GRAND TOTAL 327,5 498,1 434,3 32,6 571,6 14,8 100,0 1,3

Quantity: Thousand Tons / Value: USD Million

Source: TUIK (Turkish Statistical Institute)

PLASTIC PRODUCTS - Export by HS Code QUANTITY: Thousand Tons / VALUE: US$ Million

HS 
Code

HS Code Description

2018 (January-May) 2019 (January-May)

Quantity Value Quantity Change % Value Change %
Unit Price

($/KG)

3916
Plastic monofilaments, bars, profiles - with 
cross section less than 1 mm

68,6 117,4 74,8 9,1 121,8 3,7 1,6

3917
Plastic tubes, pipes, hoses; seals, corner joints, 
sleeves

82,3 230,9 100,6 22,2 249,1 7,9 2,5

3918 Plastic flooring-wall and ceiling covering 5,4 11,8 6,7 22,9 12,0 2,0 1,8

3919
Plastic adhesive plates, sheets, tapes, 
microscope slides and similar smooth surfaces

8,4 44,4 8,9 5,6 43,1 -3,0 4,9

3920
Other plastic plates, sheets, stocks and 
microscope slides

173,5 453,7 197,1 13,6 477,8 5,3 2,4

3921
Other plastic plates, sheets, stocks, foils and 
microscope slides

61,7 182,7 67,3 9,0 178,4 -2,4 2,7

3922
Plastic washbasins, showers, sinks, bidets, 
water-closet pans and furnishings

11,3 47,4 12,6 11,5 47,4 0,1 3,8

3923
Plastic products for utensil handling, and caps, 
lids, capsules

167,2 420,1 184,2 10,2 443,4 5,5 2,4

3924
Plastic tableware, kitchenware and other 
house appliances, sanitaryware

66,5 188,3 73,7 10,8 196,3 4,3 2,7

3925 Plastic building materials 34,0 93,2 42,2 24,0 105,8 13,5 2,5

3926 Other plastic furnishings 35,9 181,6 40,9 13,9 188,1 3,5 4,6

TOTAL 714,8 1.971,7 808,9 13,2 2.063,2 4,6 2,6

Source: TUIK (Turkish Statistical Institute)
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In the light of an analysis by countries for the period from January to May 2019, the exports of finished products to 
all the top 10 countries increased, except for Germany, France and Italy.  

During the first 5 months of 2019, the export volume of plastic and rubber processing machinery rose by 5.9%. 
Considering the top 10 export countries, the value of export to India is observed to increase by US$7.5 million 
compared to the previous year.

PLASTIC PRODUCTS EXPORT  - TOP 10 COUNTRIES

2018 (January-May) 2019 (January-May)

Country Quantity Value Quantity Change % Value Change % Share % Unit Price

Iraq 83,2 157,7 95,8 15,2 179,1 13,6 8,7 1,9

Germany 38,5 146,5 40,0 4,0 140,2 -4,3 6,8 3,5

United Kingdom 36,8 99,4 48,9 32,8 120,6 21,4 5,8 2,5

Israel 41,8 94,3 50,7 21,3 106,1 12,5 5,1 2,1

France 25,2 86,6 24,4 -3,2 75,0 -13,3 3,6 3,1

Romania 23,4 66,6 29,3 25,1 71,9 7,9 3,5 2,5

USA 17,4 49,7 23,7 36,5 66,8 34,3 3,2 2,8

Italy 25,2 70,5 26,3 4,5 65,5 -7,1 3,2 2,5

Spain 22,5 55,6 27,5 22,5 63,3 13,8 3,1 2,3

Libya 18,5 38,9 26,5 43,4 57,2 47,2 2,8 2,2

Top 10 Countries in Total 332,4 865,7 393,1 18,3 945,7 9,2 45,8 2,4

GRAND TOTAL 714,8 1.971,7 808,9 13,2 2.063,2 4,6 100,0 2,6

Quantity: Thousand Tons / Value: USD Million

Source: TUIK (Turkish Statistical Institute)

RUBBER AND PLASTIC PROCESSING MACHINES EXPORT  - TOP 10 COUNTRIES

2018 (January-May) 2019 (January-May)

Country Value Value Change % Share %

India 0,9 8,4 796,4 9,8

Russian Federation 10,1 5,8 -42,0 6,8

Algeria 3,4 5,0 45,3 5,8

Iraq 3,5 4,9 41,9 5,7

Bulgaria 2,0 4,0 101,1 4,7

Germany 3,2 3,6 11,4 4,2

Iran 4,2 3,5 -15,9 4,1

Spain 1,1 3,1 184,4 3,6

Romania 4,2 3,1 -26,9 3,6

Uzbekistan 3,7 3,0 -18,2 3,5

Top 10 Countries in Total 36,4 44,6 22,7 51,8

GRAND TOTAL 81,4 86,2 5,9 100,0

Quantity: Thousand Tons / Value: USD Million

Source: TUIK (Turkish Statistical Institute)

PLASTIC AND RUBBER PROCESSING MACHINES - Export by HS Code
QUANTITY: Thousand Tons / VALUE: US$ 

Million

HS Code HS Code Description
2018 (January-May) 2019 (January-May)

Value Value Change %

847710 Injection machines 6,3 9,3 47,3

847720 Extrusion machines 19,9 12,1 -39,2

847730 Blowing machines 0,7 1,0 33,2

847740 Thermoforming machines 11,3 7,8 -31,3

847751-59-80 Press machines and others 33,0 43,3 31,3

847790 Components and parts 10,1 12,8 26,0

TOTAL 327,5 498,1 434,3
Source: TUIK (Turkish Statistical Institute)
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During the period from January to May 2019, the import volume of Turkish plastic raw materials declined by 7.4% 
in quantity and by 17.8% in value. The raw material exports narrowing is an indication of further narrowing in 
production.
Considering the top import countries for the first 5 months of 2019, we see that Saudi Arabia, South Korea and are 
again at the top of import with the largest shares. 

PLASTIC RAW MATERIALS IMPORT  - TOP 10 COUNTRIES

2018 (January-May) 2019 (January-May)

Country Quantity Value Quantity Change % Value Change % Share % Unit Price

Saudi Arabia 535,4 713,9 502,8 -6,1 605,8 -15,1 15,2 1,2

South Korea 296,4 487,1 324,6 9,5 465,4 -4,5 11,7 1,4

Germany 231,9 484,4 195,6 -15,7 367,8 -24,1 9,2 1,9

Belgium 200,1 332,3 184,3 -7,9 259,2 -22,0 6,5 1,4

USA 101,5 135,3 165,7 63,3 196,7 45,4 4,9 1,2

Egypt 143,4 186,4 140,7 -1,9 169,6 -9,0 4,2 1,2

Netherlands 116,0 204,1 109,3 -5,8 164,2 -19,5 4,1 1,5

Spain 122,1 199,7 109,4 -10,4 160,8 -19,5 4,0 1,5

Italy 108,6 222,6 85,8 -21,0 155,0 -30,4 3,9 1,8

France 121,2 181,7 109,9 -9,3 152,4 -16,1 3,8 1,4

Top 10 Countries in Total 1.976,6 3.147,5 1.928,0 -2,5 2.696,9 -14,3 67,5 1,4

GRAND TOTAL 3.217,4 4.859,6 2.979,4 -7,4 3.992,6 -17,8 100,0 1,3

Quantity: Thousand Tons / Value: USD Million

Source: TUIK (Turkish Statistical Institute)

PLASTIC RAW MATERIALS - Import by HS Code QUANTITY: Thousand Tons / VALUE: US$ Million

HS 
Code

HS Code Description

2018 (January-May) 2019 (January-May)

Quantity Value Quantity Change % Value Change %
Unit Price

($/KG)

3901 Ethylene polymers 786,2 1.082,2 687,2 -12,6 828,6 -23,4 1,2

3902 Propylene and other olefin polymers 951,2 1.340,2 938,1 -1,4 1.232,1 -8,1 1,3

3903 Styrene polymers 224,1 409,3 196,1 -12,5 289,7 -29,2 1,5

3904
Vinyl chloride/other halogenated olefin 
polymers

367,8 381,3 304,1 -17,3 297,6 -21,9 1,0

3905 Vinyl acetate/other vinyl ester polymers 20,6 53,6 19,0 -7,9 41,9 -21,8 2,2

3906 Acrylic polymers 94,0 178,5 97,7 3,9 171,7 -3,8 1,8

3907
Polyacetals, other polyethers, epoxy-alkid 
resins

358,5 693,5 342,3 -4,5 594,2 -14,3 1,7

3908 Polyamides 44,8 137,1 39,8 -11,3 126,0 -8,1 3,2

3909 Amino resins, phenolic resins, polyurethanes 102,3 284,6 93,1 -9,1 184,6 -35,2 2,0

3910 Silicones 18,0 83,5 14,3 -20,3 61,8 -26,0 4,3

3911
Petroleum resins, polyterpenes, polysulphides 
etc.

15,4 47,7 15,3 -0,7 43,9 -7,9 2,9

3912 Cellulose and chemical derivatives 20,7 85,5 16,0 -22,6 61,0 -28,6 3,8

3913
Natural polymers, modified natural polymers 
and derivatives

1,8 13,2 1,4 -21,6 11,2 -15,2 8,0

3914 Polymer based ion exchangers 3,3 9,1 2,3 -29,3 5,2 -43,3 2,2

3915 Plastic waste, residue and scrap 208,7 60,4 212,8 1,9 43,3 -28,3 0,2

TOTAL 3.217,4 4.859,6 2.979,4 -7,4 3.992,6 -17,8 1,3

Source: TUIK (Turkish Statistical Institute)
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PLASTIC PRODUCTS - Import by HS Code QUANTITY: Thousand Tons / VALUE: US$ Million

HS 
Code

HS Code Description

2018 (January-May) 2019 (January-May)

Quantity Value Quantity Change % Value Change %
Unit Price

($/KG)

3916
Plastic monofilaments, bars, profiles - with 
cross section less than 1 mm

5,2 25,2 3,8 -27,4 17,3 -31,5 4,5

3917
Plastic tubes, pipes, hoses; seals, corner joints, 
sleeves

14,7 120,2 13,1 -10,9 100,1 -16,7 7,6

3918 Plastic flooring-wall and ceiling covering 8,4 28,4 6,8 -19,6 19,7 -30,6 2,9

3919
Plastic adhesive plates, sheets, tapes, 
microscope slides and similar smooth surfaces

26,0 147,1 22,9 -11,8 119,4 -18,8 5,2

3920
Other plastic plates, sheets, stocks and 
microscope slides

113,2 397,2 105,5 -6,7 317,8 -20,0 3,0

3921
Other plastic plates, sheets, stocks, foils and 
microscope slides

31,1 121,5 24,1 -22,6 94,9 -21,9 3,9

3922
Plastic washbasins, showers, sinks, bidets, 
water-closet pans and furnishings

1,6 11,7 1,0 -33,4 7,3 -37,5 7,0

3923
Plastic products for utensil handling, and caps, 
lids, capsules

26,0 124,3 23,2 -10,9 113,4 -8,8 4,9

3924
Plastic tableware, kitchenware and other 
house appliances, sanitaryware

4,0 26,6 2,5 -37,5 15,4 -42,1 6,2

3925 Plastic building materials 4,6 16,9 2,1 -55,0 11,2 -33,6 5,4

3926 Other plastic furnishings 29,7 295,1 22,6 -23,7 235,5 -20,2 10,4

TOTAL 264,5 1.314,3 227,7 -13,9 1.052,0 -20,0 4,6

Source: TUIK (Turkish Statistical Institute)

PLASTIC PRODUCTS IMPORT  - TOP 10 COUNTRIES

2018 (January-May) 2019 (January-May)

Country Quantity Value Quantity Change % Value Change % Share % Unit Price

Germany 39,2 252,8 32,3 -17,6 200,1 -20,9 19,0 6,2

China 73,4 244,7 54,4 -25,8 175,1 -28,4 16,6 3,2

Italy 19,8 111,4 18,5 -6,3 93,6 -16,0 8,9 5,1

France 11,9 86,6 10,5 -11,4 67,6 -22,0 6,4 6,4

South Korea 15,0 85,3 10,0 -33,0 55,4 -35,0 5,3 5,5

USA 4,2 53,0 3,6 -13,2 49,8 -6,2 4,7 13,7

United Kingdom 6,3 46,2 5,2 -17,4 35,6 -22,9 3,4 6,8

Japan 1,9 27,8 1,8 -6,9 28,3 1,6 2,7 15,7

Belgium 7,3 37,3 5,9 -19,2 26,1 -30,1 2,5 4,4

Spain 6,7 34,5 3,9 -42,6 25,1 -27,1 2,4 6,5

Top 10 Countries in Total 185,7 979,7 146,2 -21,3 756,7 -22,8 71,9 5,2

GRAND TOTAL 264,5 1.314,3 227,7 -13,9 1.052,0 -20,0 100,0 4,6

Quantity: Thousand Tons / Value: USD Million

Source: TUIK (Turkish Statistical Institute)

Considering the import volume of Turkish plastic raw materials in terms of quantity and value for the period from 
January to May 2019, it appears to decline by 13.9% and 20.0% respectively. Given the import of products by 
countries, all the top 10 countries are observed to have reduced volumes.
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During the period from January to May 2019, the import volume of plastic and rubber processing machinery declined 
by 48.0%. Considering the import of rubber and plastic processing machines by countries, the import from all the 
top 10 countries, except France and India, appears to decline.

PLASTIC AND RUBBER PROCESSING MACHINES - Import by HS Code QUANTITY: Thousand Tons / VALUE: US$ Million

HS Code HS Code Description
2018 (January-May) 2019 (January-May)

Value Value Change %

847710 Injection machines 82,4 35,2 -57,3

847720 Extrusion machines 56,3 17,4 -69,2

847730 Blowing machines 8,3 5,8 -30,1

847740 Thermoforming machines 9,2 2,1 -77,7

847751-59-80 Press machines and others 118,1 74,9 -36,5

847790 Components and parts 19,0 17,3 -9,1

TOTAL 293,3 152,6 -48,0
Source: TUIK (Turkish Statistical Institute)

RUBBER AND PLASTIC PROCESSING MACHINES IMPORT  - TOP 10 COUNTRIES

2018 (January-May) 2019 (January-May)

Country Value Value Change % Share %

Germany 59,6 48,4 -18,9 32,1

China 90,0 40,4 -55,1 26,8

Japan 13,4 13,1 -2,6 8,7

Italy 39,2 12,9 -67,1 8,5

Austria 19,2 8,7 -54,9 5,7

Taiwan 16,5 6,6 -59,8 4,4

France 3,7 5,1 37,8 3,4

USA 6,6 3,1 -53,3 2,0

South Korea 4,5 2,4 -45,5 1,6

India 1,9 2,4 24,3 1,6

Top 10 Countries in Total 254,6 143,1 -43,8 94,9

GRAND TOTAL 293,3 150,8 -48,6 100,0

Quantity: Thousand Tons / Value: USD Million

Source: TUIK (Turkish Statistical Institute)
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