










ÖMER KARADENİZ
PLASFED Başkanı

Değerli Sektör Mensuplarımız,

Kıymetli Okurlarımız,

P
LASFED olarak Eylül ayı 
içerisinde de etkinliklerimize 
devam ettik. İstanbul Sanayi 
Odası (İSO) tarafından 

İtalya’nın Lombardia bölgesine 
düzenlenen “Dijitalleşme ve 
Üniversite-Sanayi İşbirliği” temalı 
ziyaret ile Lombardia bölgesindeki 
dijitalleşme ve üniversite-sanayi 
işbirliği uygulamalarını inceleme 
fırsatı bulduk. Daha sonrasında 
ise İstanbul Kimyevi Maddeler ve 
Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) 
tarafından Çeşme’de düzenlenen 
Plastik Sektörü Çalıştayı’na katılarak 
sektörün sorunlarını ve çözüm 
önerilerimizi dile getirdik.

Sektörümüz oldukça yoğun bir 
dönemden geçiyor. Plastik geri 
dönüşüm sektöründe yaşanan 
belirsizlikler ve artan enerji 
maliyetleri sebebiyle düşen karlılıklar 
gibi sıcak konular gündemimizde 
önemli bir yer tutarken, yaklaşmakta 
olan fuarlar da pozitif bir hareketlilik 
sağlamakta.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, 
geri dönüşüm sektörünün tüm 
paydaşlarını memnun edecek bir 
çözüm yolu bulmak üzere Kasım ayı 
içerisinde bir çalıştay düzenleyecek. 
Ümit ediyorum ki çalıştaydan plastik 
sektörüne ve sektörümüzün girdi 
sağladığı otomotiv, beyaz eşya, 
inşaat, ambalaj ve tarım başta olmak 
üzere 35’ten fazla sektöre fayda 
sağlayacak kararlar çıkacaktır.

Plastik sektörünün ana girdilerinden 
olan enerji fiyatlarında yaşanan artış 
ve OSB’lerde yer alan işletmelerin 
elektrik fiyatlarının belirlenme 
yönteminin değişmesi sonrası 
birçok işletmemizin karları tamamen 
eridi. Enerji maliyetlerinin mevcut 
düzeyini koruması durumunda 
sektörümüz küresel arenada 
rekabetçiliğini kaybedecektir.

16-23 Ekim 2019 tarihleri arasında 
düzenlenecek olan K Fuarı’nda 
küresel pazarın yönelimlerini, 
teknolojinin eğilimlerini ve 
sektörümüzün geleceğini daha 
net inceleme fırsatı bulacağız. 23-
26 Ekim 2019 tarihleri arasında 
Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) 
ve TÜYAP işbirliğinde düzenlenecek 
olan Avrasya Ambalaj Fuarı ise her 
yıl olduğu gibi bu yılda ambalaj 
sektörünün şöleni olacak.

Bildiğiniz üzere ülkemiz Dünya 
Ambalaj Örgütü (WPO) tarafından 
düzenlenen ve sektörün en prestijli 
yarışmalarından olan WorldStar 
2019’da Japonya’nın ardından 
en fazla ödül alan ülke oldu. 33 
ülkenin 12 farklı kategoride yarıştığı 
ve toplam 319 başvurunun olduğu 
WorldStar 2019’da Türkiye’ye 22 
ödül birden geldi. Özellikle tasarım 
alanında hızla gelişmekte olan 
ambalaj sektörümüz sayesinde 
Avrasya Ambalaj Fuarı’na olan 
ilginin de artmasını bekliyoruz.

Önümüzdeki yoğun gündemden 
kısaca bahsetmeye çalıştım. 

Yönetim Kurulumuz adına hepinize 
sağlık ve mutlulukla dolu hayırlı işler 
diliyorum.
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BURÇ ANGAN
PLASFEDDergi Yayın Kurulu Başkanı

Değerli okuyucularımız, kıymetli 
sektör paydaşlarımız, 

D
ergimizin 27. Sayısından herkese 
merhabalar. Bu sayımızda plastik 
sektörünün lokomotiflerinden 
birisi olan ambalaj sektörünü 

kapağımıza taşıdık. Ülkemizin 
plastik işleme hacminin neredeyse 
yarısına yakın bir oranı temsil eden 
ambalaj sektörü, plastik sektörüne 
yansıttığı çarpan etkisi ile genel 
anlamda çok büyük bir tesir alanına 
sahip. Gerek hammadde, gerek 
yan ekipman gerekse de ana 
ekipman üreticilerinin tamamı bu 
sektöre özel çözümler üreterek 
rakiplerinin arasından sıyrılmaya 
gayret gösteriyor. Günümüzde 
pek çoğumuzun gezdiği sektörel 
fuarlarda her zaman için mutlaka 
sergilenen bir ambalaj üretim 
sistemi olması da bu durumun altını 
çiziyor. 

Biz de ülkemizin ambalaj sektörünü 
mercek altına alarak güncel durumu 
çeşitli kaynaklarımız ile beraber 
değerlendirmeye gayret gösterdik.

Plastik işleme makineleri tarafında 
da sektörümüzde sevindirici 
gelişmeler yaşanıyor. Sanayi 
Bakanlığımızın duyurduğu Teknoloji 
Odaklı Sanayi Hamlesi Programında 
makine sektörü stratejik sektörler 
arasında pilot sektör olarak seçildi. 
Bu kapsamda açıklanan stratejik 
ürünler arasında plastik enjeksiyon 
makineleri ve plastik ekstrüzyon 
makineleri de bulunuyor. Henüz 
uygulama detayları açıklanmamış 
olsa da bu alanda önümüzdeki 
günlerde ciddi gelişmeler olacağını 
beklemekteyiz.

Pek çok sektör paydaşımızın takip 
ettiği gibi; üç yıllık bekleyişin 
sonunda bir K fuarı daha bu ay 
kapılarını açıyor. Sektörümüzün en 
büyük fuarında pek çok yenilik ve 
gelişmeler ilk kez kullanıcılar ile 
buluşacak. Fuarı ziyaret edecek 
olan okuyucularımıza Düseldorf 
şehrini incelediğimiz fuar gezgini 
dosyamızı kaçırmamalarını tavsiye 
ederim. 

Ayrıca K fuarı ziyaretçilerine 
sektörümüzün güncel durumunu ve 
gelişmeleri aktardığımız tamamen 
İngilizce olarak hazırlanan K özel 
sayımıza aşağıdaki QR kod ile online 
olarak veya fuar alanındaki dağıtım 
noktalarından erişebilirsiniz.

Yayın komitemiz ve profesyonel 
kadromuz adına selam ve 
saygılarımla.
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PLASFEDDERGİ
Plastik Sanayicileri Federasyonu Dergisi
E-Dergi; www.plasfeddergi.net

 PL A SF ED Adına İmtiya z S ahibi

Ömer Karadeniz

 Yayın Kur ulu B aşkanı

Burç Angan - Hürmak Plastik Makina

  Yayın Kur ulu

Ahmet Yalçınkaya – Yalçınkaya Plastik
Ali İbrahim Aydın - Proses Denetim
Doc. Dr. Güralp Özkoç - Kocaeli Üniversitesi
Doc. Dr. Tuncer Yalçınyuva - İstanbul Üniversitesi
Dr. Öğr. Ü. Bağdagül Karaağaç – Kocaeli Üniversitesi
Dr. Öğr. Ü. Ruhi Gürdal - Özyeğin Üniversitesi
Kenan Benliler - Güven El Plastik
Melih Ateşcan - Nüve Plastik
Murat Cansever – Eurotec
Murat İçin - Fortis Plastik
Ömer Köstek - Gurbetçiler Plastik
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
Reha Gür - Eurotec
Selahattin Yılmaz - Erka Ambalaj
Selçuk Gülsün - Tisan Mühendislik Plastikleri
Tarık Özdemir - Tetra Polimer
Ünal Aykun - Semi Elektronik
Yakup Ülçer - Ravago Group
Yrd. Doç Dr. Fuat Tan - Bursa Teknik Üniversitesi

 S ORUML U YA ZI İŞL ERİ MÜDÜRÜ

Dr. Selçuk Mutlu

 Edİtör 

Mehmet Pala

 Yayın Sor umlusu 

Murat İnkun

 GR A F İK TA S A RIM

      /    www.artonomi.com

 REK L A M KOORDİN AT ÖRÜ

Ali Osman Erden

 İL E T İŞ İM

Varyap Meridian A Blok, Ofis No: 407
Ataşehir – İSTANBUL - TÜRKİYE
Tel: +90 216 504 91 79 Faks: +90 216 629 22 35
www.plasfed.org.tr plasfed@plasfed.org.tr

 B ask 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.

İÇİNDEKİLER

GÜNDEM / KAPAK

Türkiye Ambalajda “Küresel Oyuncu” Olmak İstiyor

AMBALAJ86

14, 24, 36, 48, 62

10 12

PlaSTK
Derneklerden Mesajlar
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PANO
Avrupa’da
Plastiğin Gündemi

PANO
Hoşgör Plastik’ten
İnovatif Bir Ürünün Başarı 
Hikayesi Olarak
Bio Bazlı Poşetler
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PANO
Dünden Bugüne Türkiye’de
Geri Dönüşüm Gündemi

PANO
Orhan Irmak Tasarım’ın
kurucusu Dr. Orhan Irmak:
“Tasarımda Çok Sayıda Kısıt Var,
Kritik Unsur Bu Kısıtlara Hakim 
Olmak”

HEDEF ÜLKE
Yıllık %3 Büyümeyi
Yakalayan Güney Amerika Ülkesi:
Peru

FUAR GEZGİNİ
K Fuarının Ev Sahibi
Düsseldorf

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

PANO
Bursa Otomotiv Buluşmaları
12-14 Kasım’da

SÖYLEYİŞİ
YÖMSER Ambalaj Genel Müdür 
Yardımcısı Umut Seyhan:
“Türkiye Plastikte Geri Dönüşüm 
Odaklı Bir Yaklaşımla Hareket 
Etmeli”

GÜNDEM DIŞI
Oğuzhan Gürlek:
3D Yazıcılar Biz Plastikçilerin 
Uzak Olmadığı Bir Teknikle 
Çalışıyor

ENDÜSTRİDEN
Dr. Selçuk Mutlu PLASFEDDERGİ  27. SAYI

9



İ
stanbul Kimyevi 
Maddeler ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği (İKMİB) 
tarafından düzenlenen 

Plastik Sektörü Çalıştayı 
20-22 Eylül günleri 
arasında tamamlandı. 
Çalıştayda, katma değerin 
Türkiye içinde kalması, 
ithalat bağımlılığının 
azaltılması, tedarik 
güvenliği ve sürekliliği ile 
ihracatta sürdürülebilir 
küresel rekabet gücü 

hedefleri doğrultusunda 
sektör görüşü oluşturuldu. 
Sektör sorunları ve 
çözüm önerileri de 
tartışıldı. Çalıştaya, sektör 
temsilcilerinin yanında 
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, 
Ticaret Bakanlığı, 
Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı, Eximbank ve 
Sektör Derneklerinden de 
84 kişi katıldı.

İKMİB Plastik Sektör
Çalıştayı Tamamlandı
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Çalıştay sonucunda 
ana başlıklar şöyle 
belirlendi:
“Türkiye’de üretimi olmayan 
hammadde tedariği için istenen 
ithalat vergilerinin azaltılması 
ve bu hammaddeleri üretmek 
isteyen firmaların desteklenmesi, 
mevzuatlardan kaynaklı bürokratik 
engellerin kaldırılması, sektöre 
eğitimli/kalifiye personel 
yetiştirilmesi ve bunun için 
üniversitelerle iş birliği yapılması, 
ihracatta kaybedilen ülkelerin 
geri kazanılması, Dış Ticaret 
Temsilcilikleri’nin yetkinliklerinin 
artırılması ve mümkünse yeni 
STA’ların yapılması, sektörün 
ihracatta karşılaştığı temel sorunlar 
(Rekabet, markalaşma, fiyat 
dezavantajı), geri dönüşümün tüm 
dinamikleriyle ele alınması (İthalat ve 
ihracat açısından), devlet tarafından 
ihracatçıya sağlanan fuar katılım 
desteği gibi teşviklerin artırılması 
ve bu desteklerin firmalara sık sık 
anlatılması, mamul plastik ürünlerde 
ithalata ilişkin koruma ve yüksek 
enerji maliyetleri” 

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan 
İKMİB Başkanı Pelister, döviz 
kurunda yaşanan dalgalanmaların, 
ticaret savaşlarının, AB ülkelerindeki 
ekonomik yavaşlamanın ve 
Suriye’deki gelişmelerin risk unsuru 
olmayı sürdürdüğünü belirtirken, 
“Buna rağmen 2018 yılında genel 
ülke ihracatımız içinde 4 defa ikinci 
olan kimya sektörümüz harikalar 
yarattı. İçinde bulunduğumuz 2019 
yılında da bugüne kadar sektörel 
bazda, üst üste 8 defa ihracat 
ikinciliğini sürdürdük. Geçtiğimiz 
Mayıs ayında 1.9 milyar dolarlık 
ihracatımız ile aylık bazda rekor 
kırdık. İkinciliğe yerleşmemizde 
plastik sektöründen aldığımız güç 
önemli ve sektörün rolü çok büyük. 
Kimya sektörü ihracatımız gerek 
değer, gerekse yüzdesel olarak 
artmaya devam ediyor. Bununla 
birlikte plastik sektöründe kilogram 
başına ihracat değerimiz 2.2 dolar. 
Öncelikli hedefimiz bu değeri 
ortalama 3 dolara yükseltmek” dedi.

“Sıfır Atık ve Geri 
Dönüşüm konularını 
yakından takip ediyoruz”
Pelister, PETKİM ve SOCAR 
dışında Adana bölgesinde 
gerçekleştirilecek yatırımın ilk 
adımı olarak geçtiğimiz günlerde 
yayımlanan Cumhurbaşkanlığı 
kararnamesini işaret etti. Son 
dönemde sıfır atık kapsamında 
kamuoyunda da önemli yer tutan 
plastik kullanımı ve geri dönüşüm 
konusunun, çevre ve döngüsel 
ekonomi çerçevesinde ele alındığını 
vurgulayan Pelister, konunun 
daha iyi anlatılması gerektiğini, 
yakın dönemde şekillenen 
mevzuatın iyileştirilmesine ihtiyaç 
duyulduğunu, plastiğin çevreci 
ürün olduğuna daha fazla vurgu 
yapılması gerektiğini dile getirdi. 
Buna bağlı olarak da geri dönüşüm 
ithalatının zorlaşması konularıyla 
ilgili Ankara’da çeşitli toplantılara 
katıldıklarını ifade eden Pelister, 
konuyla ilgili birtakım görüşmeler 
gerçekleştirdiklerini ve konuyu 
yakından takip ettiklerini söyledi. 
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T
ürkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu 
(TEBD) projesi kapsamında, 
İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis 
ve Meslek Komitesi üyelerinden 

oluşan, PLASFED Başkanı Ömer 
Karadeniz’in de içinde bulunduğu 
bir heyet, sayısallaşma örneklerini 
gözlemlemek için İtalya’nın 
Lombardia bölgesine bir ziyarette 
bulundu. İSO Yönetim Kurulu Üyesi 
Cemal Keleş başkanlığında 25 
kişiden oluşan heyet, “Dijitalleşme 
ve Üniversite-Sanayi İşbirliği” 
örneklerini görme fırsatı buldu. 

Ziyaret kapsamında, ilk olarak 
Unioncamere Lombardia’yı ziyaret 
eden heyet burada uluslararasılaşma 
ve yenilik uzmanlarından bilgi aldı. 

Yenilik, sanayi-üniversite işbirliği, 
girişimcilik alanında sunumlar 
yapıldı. 

Heyet, Bergamo Ticaret Odası 
Özel Ajansının POINT ve İş Kuluçka 
Merkezi’ni ziyaret etti. Bergamo 
TO Başkanı Angelo Carrara ve 
uzmanlar, iş geliştirme merkezi 
ve kuluçka merkezi hakkında 
bilgi verdi. Ardından iş inkübatörü 
içinde yer alan üç girişimciye 
ve Deneyim Merkezine ziyaret 
yapılırken POINT içinde bulunan 
üretim, servis ve mekatronik 
sektöründe faaliyet gösteren üç 
firmanın laboratuvarlarına ziyaret 
gerçekleştirildi. 

İSO’dan
Lombardia’ya

Çalışma Ziyareti
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MEHMET HAKAN ATALAY
ANKARA PLASTİK SANAYİCİLER
DERNEĞİ Başkanı

Plastikten
Üretilen 
Ambalajlar

H
am maddesi genelde petrol 
ürünlerinin çeşitli petrokimya 
tesislerinde işlenmesi ile elde 
edilir. Dünya üzerinde üretilen 

petrolün sadece %4’ü plastik üretimi 
için kullanılmaktadır. Plastikler hem 
daha az malzeme ile daha çok 
ambalaj malzemesi üretilebileceği 
hem de şekil vermesi kolay olduğu 
için sektörde daha da tercih 
edilebilir bir hale gelmiştir.

Son günlerin gündeminde olan 
tek kullanımlık plastikler ve gıdada 
kullanılan ambalajlar üzerindeki 
kötü algı operasyonları, çeşitli 
dünya örgütleri tarafından sürekli 
kamuoyunda yanlış ve taraflı bir 
yöntem uygulanarak sunulmaktadır. 
Plastiği kötülemekten öte 
kullanılması ve üretilmesinin dahi 
yasaklanmasına kadar ileri gidebilen 
bir algı yaratılmaya çalışılmaktadır. 
Oysaki çıkış noktasının bu olmadığı 
aşikardır.

Sektör yetkilileri ve sektörün 
önde gelen firmaları, bu konuda 
bu algı operasyonunun doğru 
olmadığını göstermeye ve toplum 
üzerinde yapılan baskıların yol 
açtığı firmaların kötü ve sağlıksız 
ürünler ürettikleri fikrini yıkmaya 
çalışmaktadır. Toplumda bu 
ürünlerin kullanılmasının ileride 
tehlikeli boyutlara oluşacağını ve 
bu plastiklerin doğayı ve çevreyi 
olumsuz etkileyeceğini savunan 
kesime karşı geçerli argümanlarla 

kendilerini savunmaktadırlar. 
Kimsenin kendi ülkesinde doğayı 
korumak adına duyarsız kalacağını 
sanmıyorum. Keza, böyle bir 
duyarsızlık da söz konusu değildir.

Bizlere ilkokuldan beri öğretilen 
bir çok değerden biri de çevre 
bilincine dair uyarılardır; çevremizi 
temiz tutalım, çöplerimizi yere 
atmayalım, atanları uyaralım, 
çevremizi ağaçlandıralım, doğayı 
kirletmeyelim, temiz hava 
kaynaklarımızı ellerimizle yok 
etmeyelim. Bizler bu kültürün 
içinde büyüdük, büyüdükçe 
arkamızdan gelenlere de bunları 
anlattık ama bizim anlatmalarımızın 
yetmediğini görüyoruz çünkü bu 
işin temeli okullardan başlıyor. 
Öğretmenlerimiz, ders müfredatları 
sürekli değişiklik gösterdiğinden 
çocuklarımıza neyi öğretip neyi 
öğretmeyecekleri ikileminin içinde 
bocalayıp duruyorlar.

Bu sorunların ben yaptım oldu 
mantığı ile çözümlenmesi mümkün 
değildir ve bu mantık sağlıklı 
sonuçlar doğurmayacaktır. Bunun 
sonucundan ise üretici ve satıcı 
firmalar dışında kimse zarar 
görmeyecektir.

Tek kullanımlık plastik ürünlerin 
yasaklanmasına gelecek olursak, 
60’lı 70’li hatta 80’li yıllarda 
Türkiye’de uçakla seyahat çok 
azdı. Genelde varlıklı insanlar 
ve devlet erkanı bu imkanlardan 
faydalanabiliyordu. 

Bu seyahatlerde sunulan imkanlar 
her zaman uçak şirketlerinin 
reklamını öne çıkarıyordu. Bu 
ikramlar genelde tek kullanımlık 
ürünler olarak kullanılmaktadır. Bu 
seyahatlerde hava yolu şirketlerinin 
tahta kaşık, çatal, cam bardak 
ya da metal tepsi kullanmaları 
mümkün olmayacağı gibi uçuş 
genel şartlarına da aykırı olacaktır. 
Şimdi size soruyorum bu ikramlarda 
bunlar kullanılsaydı ne olurdu? 
En basitinden, uçağa bir bulaşık 
makinası konulurdu onda bunlar 
yıkanırdı, bu iyimser tarafı. Çatal 
bıçak gibi kesici ve delici aletler kötü 
amaçlar için kullanılırdı. Bu sadece 
bir seyahat için olan gelişmeler, 
bunlara otobüs işletmeleri, tren 
vb. seyahatleri de eklersek tek 

kullanımlık plastik ürünlerin zorunlu 
ve olmazsa olmaz araçlar olduğunu 
söyleyebiliriz.

Kompozit ambalaj malzemeleri 
ise en az iki farklı malzemenin 
tam yüzeylerinin birleştirilmesi ile 
elde edilir. Farklı malzemelerin 
birlikte kullanımındaki amaç 
dayanıklılığı ve esnekliği arttırmak 
ve malzemelerin kendilerine özgü 
özelliklerini birleştirmektedir. 
(Plastik-Alüminyum Kompozit, 
Karton-Polietilen Kompozit, Plastik-
Kağıt-Alüminyum Kompozit, Kağıt-
Alüminyum Kompozit) 
Bu ambalajlar genelde evlerimizde 
kullandığımız hazır çorbalarda, 
meyve sularında sık sık karşımıza 
çıkarlar. Bu ambalajların en büyük 
avantajı metalden daha ucuz ve 
hafif olmalarıdır.

Gıda ambalaj sektörüne gelince, 
yıllar öncesine gidelim evlerimizde 
bakır, çinko, tahta kaplar, tahta 
kaşıklar ve soğutucu olmadığı için 
tel dolaplarımız vardı. Bakkaldan 
alışveriş yaparken peynirimizi 
yağlı kağıda sarıp verirlerdi. Zeytin 
kese kağıdına konurdu, yağı dışına 
çıkardı. Yoğurdumuzu herke ile 
getirip satanlardan alırdık, sütümüzü 
mahallenin sütçüleri getirirdi onları 
evde kullandığımız tencerelere 
dökerlerdi tabi bu arada hemen 
kaynatılırdı ki süt bozulmasın. Yıllar 
yılları kovaladı, gıda malzemelerini 
uzun ömürlü kullanabilmek için 
çeşitli ambalaj ürünleri geliştirildi ve 
bu ürünler,  teknolojinin de sağladığı 
imkanlar ile yenilenme duygu ve 
düşüncesine bağlı, ileri teknoloji 
saklama tekniklerine ulaştı. Şimdi 
bunları kullanıyoruz. Aldığımız 
ürünleri bozulmadan uzun süreli 
saklayıp muhafaza edebiliyoruz. 

Sonuç ne yaparsak yapalım 
değişmeyecek. Avrupa birliği ne 
derse o mantığı ile yola devam 
edecekler. En son gelen Avrupa 
birliği Türkiye delegasyonu 
tarafından tek kullanımlık plastik 
tüketimini azaltan yeni kurallar 
önümüze altın bir tepsiyle sunuldu. 
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A
BD Ticaret Bakanı Wilbur 
Ross’un, 6 Eylül-11 Eylül 
günleri arasındaki ziyaretinde, 
Türkiye ile ABD arasındaki 

ticaretin artırılmasına yönelik Kimya 
Sektör Çalışma Grubu kurulması 
gündeme geldi. İKMİB Başkanı Adil 
Pelister, görüşmelerde bu grubun 
kurulmasını önerdiğini belirterek, “İki 
ülkenin ilgili bakanlıkları nezdinde 
ortak bir Kimya Sektörü Çalışma 
Grubu kurulmasını doğrudan Sayın 
Ross’a teklif ettik. Gayretimizin 
boşa çıkmayacağına inanıyorum. 
Türkiye ve Amerika arasındaki 
ticaret hacminin 100 milyar dolara 
çıkarılması hedefi kapsamında 
kimya sektörü ticaret hacmini de 15 

milyar dolar seviyelerine çıkarmak 
için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” 
dedi.

Yazılı bir açıklama yapan Pelister, 
Türkiye’nin en fazla kimya 
ihracatı gerçekleştirdiği ülkeler 
sıralamasında ABD’nin geçen yıl 
888 milyon 389 bin dolarlık ihracatla 
dördüncü sırada yer aldığını, 
buna karşılık ithalatın 3 milyar 191 
milyon dolar seviyesinde olduğunu 
hatırlattı. 

Pelister, bor madeni ve türevleri, 
kompozit malzemeler ve biyoplastik 
ürünleri özelinde Türkiye’de iş 
birliklerine açık olduklarını belirterek, 

“Bu açığı birlikte kapatıp ülkemizin 
yeni bir üretim ve ihracat merkezi 
olabileceğini, bundan Amerikalı 
dostlarımızın da faydalanabileceğini 
belirttik.” değerlendirmesini yaptı. 
Kauçuk ve lastikte büyük bir imkan 
olduğunu söyleyen Pelister, özellikle 
Türkiye’de Amerikan otomotiv 
sektörüne hizmet verebilecek 
büyük bir üretim fırsatı bulunduğuna 
işaret etti.

Pelister görüşmelerde, iki ülke 
arasındaki özel sektör yatırımlarını 
desteklediğini, özellikle kaya 
gazından elde edilen etilen ve 
türevleri için birlikte yatırımı 
önemsediklerini aktardığını dile 
getirdi.

İKMİB Başkanı Pelister: 
“ABD Ticaret Bakanlığı’na Kimya Sektör Çalışma 
Grubu Kurulmasını Önerdik”
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A
mbalaj Sanayicileri Derneği 
(ASD) 2019 Ocak-Haziran 
döneminde, bir önceki yılın aynı 
dönemine göre ihracatın miktar 

bazında yüzde 11, değer bazında 
yüzde 1 arttığını açıkladı. Sektörün 
dış ticaret fazlası verdiği hatırlatılan 
açıklamada, aynı dönemde ithalatta 
ise yüzde 20 düşüş gösterdiği 
belirtildi. 

Ocak-Haziran 2019 döneminde 
ithalattaki gerilemeyle birlikte dış 
ticaret fazlasının yüzde 70 artışa 
ulaştığı ve 918 milyon Dolarlık fazla 
oluştuğu bildirildi. 

ASD’den yapılan yazılı açıklamada, 
Türkiye’nin bölgenin en önemli 
ambalaj imalatçısı ülkelerden biri 
olduğu hatırlatıldı. 2019’un ilk 6 
aylık döneminde 1,26 milyon ton 
ürün ihracatı yapıldığı ve toplamda 
2 milyar 323 milyon dolarlık tutara 
ulaşıldığı vurgulandı. Aynı dönemde 
ithalatın ise 1 milyar 405 milyon 
dolar olduğu belirtildi. Açıklamada, 
“Böylece ambalaj sektörünün dış 
ticaret fazlası ilk yarıda geçen yılın 
aynı dönemine göre yüzde 70 artışla 
539 milyon dolardan 918 milyon 
dolara yükseldi.  Türkiye bu yıl en 
fazla Birleşik Krallık, Almanya, Irak, 
İsrail ve İtalya’ya ihracat yaparken, 
en fazla ithalatı Almanya, Çin, İtalya, 
ABD ve Fransa’dan gerçekleştirdi” 
bilgisi verildi. 

Zeki Sarıbekir: İkinci yarı 
daha iyi olacak
Dış ticaret verilerine yönelik bir 
değerlendirme yapan ASD Başkanı 
Zeki Sarıbekir şunları kaydetti:

“Ambalaj sektörünün ilk 6 ayını 
değerlendiren Ambalaj Sanayicileri 
Derneği Başkanı Zeki Sarıbekir, 
sektörün cari açığa yaptığı pozitif 
katkının artarak devam ettiğini 
söyledi. Sektörde ikinci yarının 
özellikle ihracat tarafında daha iyi 
geçmesini beklediklerini kaydeden 
Zeki Sarıbekir, “Ambalaj sektörü 
olarak her geçen gün daha çok 
ihracat yapmak ve Türkiye’de 
ürettiğimiz ambalajların en az 
yarısını ihraç edebilmek amacıyla 
çalışmalıyız” 

Ambalajda 2019 Ocak-Haziran 
Döneminde 918 Milyon Dolar 
Dış Ticaret Fazlası Verildi
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P
lastik sanayinin yaklaşık 
%40’ı ambalaj sanayinden 
oluşmaktadır. Ambalaj 
sanayinin de yaklaşık %45’ini 

oluşturan ve %40’a varan bir 
oranda ihracat gerçekleştiren 
esnek ambalaj sektörü tarafından 
kullanılan malzemelerin %75’i 
plastiklerden oluşmakta olup, bu 
hammaddelerin yaklaşık %90’ı ithal 
edilmektedir. 
Dünya genelindeki 84 milyar USD 
esnek ambalaj pazarı içinde Türkiye 
esnek ambalaj sanayi 3 milyar USD 
ye yakın bir ekonomik büyüklüğe 
sahiptir. Esnek ambalaj sanayinin 
2017 ve 2018 yılı değerleri değişimi 
Tablo 1- de gösterilmiştir:

Üretimden net satış (TL) İhracat (USD)

2017 13.297.142.319 1.402.054

2018 17.895.237.912 1.613.073

Değişim 25,69 %15,05

Esnek ambalaj sektörü, tüm 
Ambalaj sanayi içinde en hızlı 
gelişen alt sektörlerden biridir ve 
Türkiye genel büyüme rakamının 
üstünde büyüme göstermektedir. 
Bu nedenle, FASD olarak ulusal 
ve uluslararası platformda esnek 
ambalaj sektörünü bir bütün olarak 
geliştirmek, üyelerimizin karşılaştığı 
sorunlar ile yakından ilgilenmek, 
sunduğumuz çözüm önerilerimizi 
ilgili kamu kurum ve kuruluşları 
ile paylaşmak ve sektörümüzün 
AB ile uyumlu olarak gelişmesine 
katkı sağlamak başlıca hedeflerimiz 
arasında yer almaktadır.

Esnek ambalaj, ambalaj genelinde 
%50’ye yakın bir paya sahiptir. Bunun 
nedeni, esnek ambalajın işlevselliği, 
hafifliği, kolay taşınabilmesi, baskı 
teknolojilerindeki gelişmeler 
sayesinde ortaya koyduğu albenili 

Türkiye
Esnek Ambalaj Sanayi

görüntü gibi avantajlardır. Özellikle 
gıda ambalajı olarak her geçen gün 
yaygınlaşmaktadır. Ambalaj albenisi 
ile market raflarında ürünün rakip 
ürünler arasından tercih edilmesini 
ve satılmasını sağlamaktır. Bu 
açıdan düşünüldüğünde, son 
yıllarda dik duran poşetlerin, 
yeniden kapatılabilir ambalajların, 
tüketiciye yalnız ihtiyacı kadar 
ürün tüketme fırsatı sunan 
porsiyon boyutunda ambalajların 
kullanımının yoğunlaştığı 
söylenebilir. Esnek ambalaj az 
malzeme kullanılarak olabildiğince 
ürünün ambalajlanabilmesini 
sağlaması nedeniyle, çevrenin 
korunmasına yönelik olarak tercih 
edilmektedir. En az malzeme ile en 
çok ambalajlama esnek ambalaj ile 
yapılabildiğinden,  yaşam döngüsü 
açısından avantaj ve enerji tasarrufu 
sağlamaktadır. Çevreyi ambalajın 

değil kaynağında ayrı toplayamayan 
sistem yetersizliği kirletmektedir. 
Esnek ambalaj sanayinin kullandığı 
hammaddelerin ithalatında 
zorlaştırıcı düzenlemeler sektörü 
olumsuz yönde etkilemekte, esnek 
ambalaj sanayinin rekabet gücünü 
azaltmakta ve ihracata engel olma 
düzeyine gelebilmektedir. Bu 
konuda, FASD ilgili Bakanlıklarla 
iletişim içinde çözüm üretilmesine 
katkı sağlamaktadır bununla 
birlikte FASD, üretici firmalarımızın 
dünyanın önde gelen tedarikçileri 
arasında yer almasını sağlamak için 
gerekli ortamları oluşturmak adına 
çalışmaktadır.

Fahri ÖZER
Esnek Ambalaj Sanayicileri Derneği 
Başkanı
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G
ünümüzün anahtar kelimesi 
“değişim”. Her konuda önümüze 
çıkan bu kavram, “kariyer” 
in tanımını da değiştirdi. 

Kariyer mezun olduğumuz okullar, 
çalıştığımız işyerleri değil artık, 
doğuş hikayemiz, büyüdüğümüz 
çevre, ailemiz, evliliğimiz, kaç çocuk 
sahibi olduğumuz, karşılaştığımız 
insanlar, belki iki arada bir derede 
konuştuğumuz daha önce hiç 
görmediğimiz kişilerden işittiğimiz 
birkaç cümle, okuduğumuz bir 
kitap, izlediğimiz bir program 
ve seçimlerimiz ile şekilleniyor. 
Aynı okullardan mezun olup aynı 
işyerlerinde çalışan ama birbirinden 
bu derece farklı olan insanlar bunun 
gözle görülür örnekleri.
 
Plastik ambalaj sektörü geçmişi 
olan biri olarak “insanın kariyer” 
yolculuğu ile “ambalajın kariyer 
yolculuğunun” paralelliği büyüleyici 
geliyor. 
Bugün unutmuş olsak da ambalajın 
doğasında korumak var. Daha uzun 
süre kullanmak, daha taze tutmak, 
daha uzak köşelere ulaştırmak, az 
gelişmiş ülkelerde sağlık ve hijyen 
şartlarını iyileştirmek, gelişmiş 
ülkelerde insanların mutluluğuna 
katkıda bulunmak için en önemli 
araçlardan ambalaj. 
Geçmişi çok uzak değil ama gelişim 
hızı muhteşem. 

Bugün, gündemde olan “ambalaj 
atığı problemi” bu işlevselliğin, 
insanoğlunun ve doğanın 
kaynaklarını koruma konusundaki 
mükemmelliğin bir yansıması 
aslında. Yani seçimlerimizin 
doğru olduğunun ancak doğru 
seçimlerin sonuçlarını düşünmeden, 
sorumluluklarına sahip çıkmadan 
yaşamaya devam ettiğimizin 
göstergesi. Ambalaj sektörünün 

Doğamızda 
Korumak Var ! 

bugün geldiği nokta tesadüf değil. 
Teknoloji, maliyet, elimizdeki 
kaynakların verimli kullanımı, akıl 
ile birleşince ulaştığımız nokta bu. 
Bugün, plastikten üretilen ambalajlar 
yerine ahşap, cam gibi ürünlerden 
üretilen ambalajlar kullanılsaydı, bu 
ambalajları üretmek için daha fazla 
enerji, su harcamak zorunda kalır, 
atık hacmi de daha fazla arttırmış 
olurduk. 

Plastik ambalaj sektörünün bu 
derece gelişmesinin en önemli 
sebeplerinden biri plastiğin 
yüksek işlenebilirlik ve adaptasyon 
yeteneği sebebi ile tamamen 
ihtiyaca yönelik ambalajlar dizayn 
edilebilmesi, yer, dolayısı ile 
nakliye ve depolama maliyetlerinin 
düşürülmesidir. Plastik ambalaj 
ürünlerinin gramajları konusundaki 
gelişme de oldukça etkileyicidir. 
Bugünkü plastik ambalaj gramajları 
20 yıl önceye göre nerede ise %70 
civarında daha düşüktür. Islanma, 
düşme, ezilme dayanımı da ürünü 
koruma fonksiyonlarının diğer 
kolları. Bu gelişmeler çerçevesinde 
baktığımızda , bugün kullandığımız 
her bir ambalajın gerçek 
fonksiyonlarını yerine getirdiği için 
seçildiği çok açık anlaşılmaktadır.

Tarlada yetişen ürünlerin bir sonraki 
hasat zamanına kadar çürümeden, 
heba edilmeden kullanılmasını, akıp 
giden su kaynaklarının depolanıp, 
kontamine olmadan saklanarak 
sağlıklı tüketilmesini, herhangi bir 
kimyasal ürünü bozulmadan yıllarca 
kullanmamızı, son derece değerli, 
teknolojik ürünlerin zarar görmeden 
saklanmasını ambalaja borçluyuz.

 
Pazardan sebze, meyve alırken en 
sık duyduğumuz ve sevmediğimiz 
“seçmeden al” söyleminin altında 

yatan sebebin seçme sırasında 
ürünün el ile teması sonucu 
çürümeye daha yatkın olması 
olduğunu ve bu ürünleri tek 
kullanımlık plastik ambalajlarda 
satın alarak hemen hemen aynı 
miktarda meyvenin bozulmasının 
önüne geçebileceğinizi biliyor 
muydunuz? 

Kısacası ambalaj ürün güvenliği, 
dayanımı ve yüksek koruyuculuğu 
olduğu için kullanılıyor.  Yani ambalaj 
lüks değil, bir ihtiyaçtır. 

İnsanoğlunun karşısında en çaresiz 
kaldığı rakip, doğa ! 

Bugün tüm ambalaj sektörü ve 
kullanıcıları olarak karşımıza çıkan 
ve yenilikçi bakış açıları ile çözüm 
üretilmesini bekleyen sorun ambalaj 
atıklarının değerlendirilmesi 
problemi. Sektörümüzün 
ve paydaşlarımızın geçmiş 
performansına baktığımızda bu 
konuda başarılı ve yaratıcı çözümler 
yaratma potansiyelimiz olduğu 
aşikar. İnsanoğluna bahşedilen 
zeka ve yaratıcılık kapasitesini 
kullanmak, yenilikçi bakış açılarını 
sergilemek için güzel bir fırsat. 
Sorunlar, fırsatlara açılan kapılardır 
aynı zamanda. 

Belki de doğa; makine, hammadde, 
kimya ve ambalaj sektörü 
bağlantılı olarak tüm sektörler için 
değerlendirilmesi gereken güzel 
fırsatları fark etmemiz için zorluyor 
bizi bu günlerde. 
Doğa bile ambalajlayarak koruyor, 
farkında mısınız? 

SEPA - Sert Plastik Ambalaj 
Sanayicileri Derneği

PL
AS

FE
DD

ER
Gİ 

 27
. S

AY
I

22

PA
NO





HAKAN EFE
BURSA PLASTİK VE AMBALAJ
SANAYİCİLERİ DERNEĞİ Başkanı

Değerli meslektaşlarım,

E
vlerden başlayarak sanayinin her 
bölümünde kullanılan ambalaj 
ürünleri imalatının, Türkiye 
açısından ne kadar önemli bir 

yeri olduğunu belirterek sözlerime 
başlamak istiyorum.
Türkiye ambalaj sanayi WPO’nun 
düzenlemiş olduğu WORLD STAR 
2019 yarışmasında  319 katılımcı 
arasından 26 ödül alarak 1.olan 
Japonya’nın arkasından 22 ödül 
alarak 2.ci olmuştur. Bu güzel 
başarısı için  Türkiye ambalaj 
sanayisini Basfed olarak tebrik 
ederim.
Bu ödül bize gösteriyor ki;  Türkiye 
ambalaj sanayi, dünya ülkeleri 
arasında önemli bir konuma sahiptir.
Sektörün başarısının tartışılmaz 
olduğu gerçeği  ülkemize sağladığı 
ihracat gelirlerinde de kendini 

göstermektedir. Teknolojiyi 
yakından takip eden sektörümüz 
kalite anlamında da dünya 
ülkelerinin tercihi haline gelerek 
yerini sağlamlaştırmak adına 
daha çok çalışmaktadır. İhracat 
hedeflerinin arttırılarak   sektörün 
büyüme hızının ilerlemesi, yeni 
projelerin hazırlanarak,   ambalaj 
sanayinin önünün açılması için 
çalışmalara hızla devam edilmesi 
gereklidir.
Güçlü Ar-Ge çalışmaları ile geri 
dönüşüme sağladığı katkının da 
önemini belirtmek gerekir. Türkiye 
ambalaj sanayinin geri dönüşüm 
kültürüne ve doğaya verdiği değeri 
ispatlaması için destekler açılmalıdır.
Vizyonunu geliştirerek sektöre ve 
ülkemize sağlayacağı katkılardan 
dolayı teşekkür eder başarılarının 
devamını dilerim. 

Polilaktik Asit (PLA)

D
ünyada en yaygın kullanılan 
biyo-plastiklerden birinin, 
3D baskıda baskın olması 
muhtemelen şaşırtıcı değildir. 

Biyo-bozunur bir termoplastik alifatik 
polyester olan PLA, mısır nişastası 
veya şeker kamışı gibi yenilenebilir, 
organik kaynaklardan üretilir. 
Yaygın olarak gıda paketlemede, 
biyolojik olarak parçalanabilen tıbbi 
cihazlarda ve implant üretiminde 
sıkça için kullanılır. PLA 3D baskı 
için mükemmeldir, çünkü kullanımı 
kolay, çevre dostu, çeşitli renklerde 
mevcuttur. Reçine veya filament 
olarak kullanılabilir.

Polietilen Tereftalat (PETG)

PETG (Polyethylene Terephthalate 
Glycol-modified), termoplastik bir 
malzemedir. Meşrubat, yiyecek ve 
içecek kapları, mutfak gereçleri, 
kurabiye kalıpları ve sentetik fiber 
gibi kullanım alanları vardır. ABS ve 
PLA’ya alternatif olan PETG, ABS’den 
daha güçlü ve esnek bir yapıya 
sahiptir. Basımı PLA gibi kolaydır ve 
tamamen geri dönüştürülebilir.

Akrilonitril Bütadien Stiren (ABS)

Stiren ve akrilonitrilin polibütadien 
ile polimerleştirilmesiyle üretilen 
bir terpolimer olan ABS, 3D baskıda 

yaygın olarak kullanılan bir başka 
plastiktir. Yeni başlayanlar, özellikle 
filament biçimindeki kullanım 
kolaylığı nedeniyle ve güçlü, ısıya 
dayanıklı, uygun maliyetli ve esnek 
olduğu için onu tercih eder. Bununla 
birlikte petrol bazlı olduğu ve 
biyolojik olarak parçalanamadığı 
için ABS, PLA’nın daha çevre dostu 
doğasını tercih eden 3D hobiler 
arasında popülerliğini kaybediyor.

Polivinil Alkol (PVA)

Suda çözünen bir plastik olan 
PVA, en yaygın olarak yapıştırıcı, 
kalınlaştırıcı veya ambalaj filmi 
olarak kullanılır ve baskı kalitesini 
artırmak için kullanılır. 3D baskı 
dünyasında, PVA’nın bitmiş ürünü 
yapmak için kullanılması zorunlu 
değildir. Bunun yerine, yazdırma 
işlemi sırasında çarpık veya 
çökebilecek bir ürünün bölümleri 
için, destek yapısı oluşturma amacı 
ile kullanılır. İki veya daha fazla 
ekstrüzyon presine sahip yazıcılarda 
kullanıcı, PVA’nın destek yapısını 
oluşturmak için bir veya daha fazla 
ekstruder kullanabilirken, diğerleri 
malzemelerden gerçek ürünü 
yaratmaya çalışır. Baskı yapıldığında 
bitmiş ve sertleşmiş ürün, PVA 
destek yapısı çözülene kadar suya 
batırılabilir.

3D Baskıda Kullanılan Malzemeler
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A
lmanya’da 2016 yılında plastik 
poşet kullanımının azaltılması 
için gönüllü bir süreç başlatılmış 
ve plastik poşetlerden ücrete 

tabi tutulmuştu. 

Almanya’da plastik poşet kullanımı 
2015’ten bu yana %64 düşmüş 
durumda, ancak Çevre Bakanlığı için 
bu rakam yeterli değil. Bu nedenle  
gündemde plastik poşetlerin 
tamamen yasaklanması var. Bu 
doğrultuda bir çalışma yapıldığı 
Alman medyasına yansımıştı bu 
haberlerin ardından, Almanya 

Çevre Bakanı Svenja Schulze, 
perakendecilerde kullanılan 
plastik poşetlerin tamamen 
yasaklanmasının gündemlerinde 
olduğunu açıkladı. Çevre Bakanı 
Schulze, bir açıklama yaparak, 
plastik poşet kullanımı azaltılması 
yönünde perakende sektörü ile 
yapılan gönüllü anlaşmaların iyi 
sonuçlar verdiğini ancak yeterli 
görmediklerini vurgulayarak, 
bekledikleri ölçüde sonuca 
ulaşamazlarsa yasaklamaya 
gidebileceklerini açıkladı. 

Yasa tasarısının kabulü halinde, 
kalan plastik poşet stoğunu eritmek 
adına ilk altı ay geçiş dönemi olarak 
değerlendirilecek. Buna ek olarak, 
tasarı; geri dönüştürülmüş ve 
ekolojik olarak üretilmiş plastikleri 
poşetleri de kapsıyor. Plastik 
poşetler ambalajlanmış plastik 
tüketimin yalnızca %1’ini oluşturuyor. 
Tasarı meyve ve sebze için 
kulanılan ince poşetleri içermiyor; 
Schulze, bunun daha fazla israfa yol 
açabileceğine dikkat çekiyor.

Almanya, Plastik Poşet Kullanımını 
Yasaklamayı Gündemine Aldı
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A
erosol sektörünün en 
önemli bileşenlerinden biri 
kapaklar. Plastik sektörünün 
bu özel alanında, ilaçtan 

gıdaya, kozmetikten seyyar 
oksijen tüplerine kadar geniş 
bir yelpazede üretim yapılıyor. 
Aerosol Sanayicileri Derneği 
(ASAD) verilerine göre, 
2018’de Türkiye bu alanda 
değer bazında 250 Milyon 
dolara ulaştı. Küresel olarak 
17.5 Milyar dolarlık bir 
büyüklüğe sahip sektörde, 
Türkiye ihracat bakımından 
ilk 20 ülke arasında 
bulunuyor. 

Aerosol Sanayicileri Derneği, 
küresel ihracatta Türkiye 
payının yüzde 1,43 düzeyinde 
bulunduğunu vurgularken, 2016-
2018 aralığında Türkiye’nin önemli 
ihracat pazarlarının İran, Rusya 
ve Birleşik Arap Emirlikleri olduğunu 
belirtti. Bu ülkelerde son dönemdeki 
daralmaya rağmen ihracat değeri 
bazında yüzde 6,64’lük bir artış 

sağlandığı 
vurgulandı. Aerosol Sanayicileri 
Derneği sektöre yönelik olarak, 
“Komşu ülkelerimizdeki pazarlarda 
yaşanan  olumsuzluklara rağmen 
Türk  aerosol  ektörü 2023 ihracat 

hedeflerine ulaşabilmek amacıyla 
yeni pazarlara giriş konusunda 

çalışmalarına  devam etmekte 
ve Ticaret Bakanlığımızın 
destekleri ile bu yönde olumlu 
adımlarla ilerlemektedir” 
değerlendirmesini yaptı. 

Güven-El Genel Müdürü 
Benliler: 

Sektörde 
uzmanlaşma 
önemli
Aerosol kapak imalat 

sektörüne yönelik 
değerlendirmelerde bulunan 

Güven-El Genel Müdürü Kenan 
Benliler, sektörün özelliklerinden 
ve çeşitli standartlarından dolayı 
belirli alanlarda uzmanlaşmanın 
görüldüğünü vurguladı.  Kenan 
Benliler, kapak sektörünün genel 
olarak plastik ve metal olmak üzere 
ikiye ayrıldığını, 
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plastik kapakların da üretim 
teknikleri ve niteliklerine bağlı olarak 
alt kollara ayrıldığını vurguladı. 
Hem üretim tekniklerinin hem de 
kullanılan ekipmanların farklılık 
göstermesine bağlı olarak medikal, 
gıda ve aerosol sektörlerinin 
kendi içinde belirli zorunlulukları 
barındırdığını belirterek, bunlara 
yönelik standartların önemine 
vurgu yaptı. “Örneğin, medikal 
sektörüne kapak üretmek için Class 
100 ila class 100.000 arasında 
değişen temiz odalar içerisinde toz 
ve hidrolik yağ gibi unsurlardan 
arındırılmış ortamlarda üretim yapma 
zorunluluğu var. Gıda sektöründe 
de tıpkı medikal sektörüne benzer 
şartlar altında üretim yapılıyor. 
İnsanların kullanımına sunulan 
ürünler, hijyen unsuruna azami 
dikkat edilmesi gereken bir üretim 
prosesine sahip. Aerosollerin insan 
hayatındaki yerini düşünürsek, ki 
artık burun spreylerinden seyyar 
oksijen tüplerine, sprey yemek 
yağlarından güneş kremlerine 
kadar hayatımızın birçok yerinde 
aerosolleri kullanmaktayız, üretim 
şartları olarak Aerosol ürünlerinde 
kullanılan kapaklar da tıpkı medikal 
kapakların ve gıda kapaklarının 
üretildiği ortamlara paralel alanlarda 
üretilmelidirler” yorumunu yaptı. 

Medikal, gıda ve aerosol 
sektörlerinde kullanılan kapakların 
tasarım ve fonksiyonellik açısından 
uzmanlık gerektirdiğini, tasarımdan 
hammaddeye, kalıplarına ve üretim 
şekline kadar dikkate alınması 
gereken birçok bileşen olduğunu 
belirten Benliler, bunun da firmaları 
belirli bir alanda uzmanlaşmaya 
ittiğini kaydetti. Benliler, “Günümüz 
şartlarında markaların son 
kullanıcıyı cezbetmesi ve kendi 
ürününü kullanmalarını sağlaması 
için, tasarım ve ergonomik yapı 
son derece önem arz etmektedir. 
İşte bu sebeptendir ki her sektörün 
kendi dinamizmi olduğu gibi, 
her sektörün de kapağı farklı 
unsurları barındırmaktadır ve kapak 
üreticileri de bu sebepten dolayı 
belli bir sektöre kapak üretmeyi ve 
o sektörde uzmanlaşmayı tercih 
etmektedir” bilgisini verdi. 

Aerosol ürünlerin yıllık 17-18 milyar 
adet dolayında kapak üretimi 
hacmine ulaştığını hatırlatan Kenan 
Benliler, “Böyle büyük ve gıdaya 
göre daha teknik bir sektöre hizmet 
vermek için alanınızda uzmanlaşmış 
ve hatta diğer üretim alanlarınızdan 
ayrışmış bir yapınız olması 
gerekmektedir” diye konuştu. 

Kenan Benliler, plastik sektöründe 
dünya gündeminin en önemli 
maddelerinden birinin döngüsel 
ekonomi olduğunu hatırlatarak, 
“Ürünü kapak vasıtasıyla 
kullandıktan ve tükettikten sonra 
kapağın görevi sonlanıyor mu? 
Tabiki hayır. Döngüsel dizayn 
kapsamında plastiğin sonsuz 
kez geri dönüştürülebildiğini 
düşünürsek, aerosol kapaklar 
da geri dönüştürülebilir şekilde 
üretilmektedir. Ağırlıklı olarak PP 
ve PE hammaddeler kullanılarak 
üretilen bu kapaklar en kolay ve 
en az kaynak kullanılarak geri 
dönüştürülebilen plastik türevleri 
olmalarının avantajıyla doğru 
ayrıştırılırlarsa hem çevreye 
hem de ekonomiye pozitif katkı 
sağlayabilmektedirler. Ambalajından 
kolay sökülmeleri, düşük gramaja 
sahip olmaları ve özellikle de geri 
dönüşüm malzemelerini belli oranda 
içerisinde bulundurabilmeleri için 
Aerosol kapaklar, diğer sektörlerde 
kullanılan kapaklara oranla daha 
uzun sürede ve hassasiyette 
dizayn edilirler. Bu saymış 
olduğumuz unsurları sağlarken, 
Aerosol kapakların, fonksiyonlarını 
etkilemeden, tüketiciyi maksimum 
seviyede mutlu edecek tasarımlar 
ortaya çıkarmak emek ve zaman 
istemektedir” yorumunu yaptı.
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T
ürkiye’nin güçlü bir üretim 
faaliyetinde bulunduğu PP 
oluklu levha sektöründe, 
son dönemde İran menşeli, 

hammadde fiyatlarına yakın 
mamullerin Türkiye’ye ihraç 
edildiği belirtildi. Sektörün önemli 
oyuncularından olan Gediz Plastik’in 
Genel Müdürü Mehmet Fatih 
Bakırdemir, PLASFEDDERGİ’ye 
yaptığı açıklamada, “Son yıllarda 
özellikle de 2018 son çeyrek ve 
2019 yılında İran menşeli PP oluklu 
levhalarda ciddi miktarda ülkemize 
mal girişi olmaktadır. Bu da biz yerli 
üreticileri fazlasıyla etkilemektedir” 
bilgisini verdi. PAGDER Sekreter 
Yönetim Kurulu Üyesi Tarık Özdemir 
de sorunun çözümü için çalışma 
yürüttüklerini açıkladı.

PP Oluklu Levha Sektöründe İran Sorunu
Sektör üreticilerinden, polipropilen 
oluklu levha imalatçısı Gediz 
Plastik Genel Müdürü Mehmet 
Fatih Bakırdemir, “Oluklu PP Levha, 
özellikli kullanım alanlarında tercih 
edilen bir üründür. Plastiğin getirmiş 
olduğu avantajlar, onu oluklu levha 
sektöründe kullanmayı mümkün 
kılmaktadır. Hafif, kimyasallara 
dirençli, yağlanmaya, neme ve 
ıslanmaya karşı dayanıklı, çok defa 
kullanılabilen, yıkanabilir, isteğe 
bağlı olarak ESD, Antistatik, UV ve 
alev almazlık özelliklerinde imal 
edilebilen oldukça modern ve 
canlı görünümlü, baskı yapılabilen 
bir ürün olan PP oluklu levhaların 
kullanım alanları gün geçtikçe 
artmaktadır. Yerli üreticiler olarak 
şuanda kapasitelerimizin ancak 
yarısını çalıştırabiliyoruz. Bu oran 
böyle giderse ve İran’dan gelen 
PP oluklu levhalara herhangi set 
konulmazsa daha da aşağılara 
inecektir.”
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Bakırdemir, İran tarafından teklif 
edilen mamul fiyatlarının, yerli üretim 
maliyetlerinin altında olduğunu, düz 
levhalarda ise hammadde fiyatına 
İstanbul teslim ürün önerildiğini 
belirterek, “Özellikle vergisel avantaj 
noktasında PP düz levha girişi 
yapılmakta, içerdeki bazı tüccarların 
şekillendirme yaptırmasıyla daha 
düşük maliyetli şekillendirilmiş 
ürüne ulaşılmaktadır.  Normalde PP 
düz levha vergi oranı yüzde 6,5, 
şekillendirilmiş PP Ürün vergi oranı 
yüzde 25’tir” diye konuştu. 

Mehmet Fatih Bakırdemir sözlerine 
şunları da ekledi:

“PP Co-polimer hammadde 
üretim şirketlerine 1250 Euro/ton 
seviyesinde gelirken, (1375USD), 
İran’dan getirilen bitmiş mallar 
için İstanbul teslimi (nakliye dahil) 
1500-1600 USD arasında fiyatlarla 
piyasaya mal teklif ediliyor. Yani 1375 
USD ye hammaddesi satın alınan 
ürüne karşılık, 1500 USD bitmiş mal 
teklif ediliyor. Yerli üretimin enerji, 

işçilik, kenar firesi, ambalaj ve nakliye 
maliyetlerimizi düşünüldüğünde, 
hammadde harici maliyet 550 USD/
ton seviyelerindedir. Bu da 1925 
USD/Ton ürün maliyeti oluşur. Bu 
maliyettir, karın sıfır olduğu fiyattır. 
Görüleceği üzere yerli firmaların 
bu şekilde rekabet etme şansı 
yoktur. İran firmaları hammaddeye 
ucuz ulaştıkları, devletten 
ihracat teşvikleri aldıkları, navlun 
maliyetlerinin, enerji maliyetlerinin 
bizimle kıyas bile edilemeyeceği bir 
piyasada haksız rekabet karşısında 
gün geçtikçe pazar kaybediyoruz. 
Ülkemiz de döviz kaybediyor.” 

PAGDER Sekreter Yönetim Kurulu 
Üyesi Tarık Özdemir de konuya 
yönelik yaptığı değerlendirmede, 
İran menşeli plastik mamullerin son 
dönemde ciddi sorunlardan biri 
olarak ortaya çıktığını vurguladı. PE 
film, levha ve PP film, levhalarda 
yerli üreticiyi zorlayan unsurlar 
görüldüğünü belirten Tarık Özdemir 
şunları kaydetti: 

“Bilindiği üzere İran plastik 
hammadde tarafında ülkemizin en 
büyük tedarikçilerindendir. Zaten bu 
noktada sektörel olarak çok yüksek 
oranlarda olan ticaret açığımız aynı 
zamanda plastik mamul girişiyle 
beraber daha da artmaktadır. 
Türkiye ye ciddi miktarlarda plastik 
hammadde ihracatı yapan İran’ın, 
yine neredeyse hammadde fiyatına 
plastik mamul satışı yapması, bu işi 
bir strateji olarak belirlediklerinin 
göstergesidir. Bu noktada 
PAGDER olarak, sektörümüzden 
gelen talepler doğrultusunda 
üreticilerimizin bu durumdan zarar 
görmemesi adına gerekli çalışmaları 
yapmaktayız. PE poşet tarafında 
yapılacak olan gözetim uygulaması 
gibi PP levha ve film üreticilerimiz 
için de benzer uygulamaları hayata 
geçirmeye çalışacağız.”
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2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi

Açıklandı
S

anayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından hazırlanan 
2023 Sanayi ve Teknoloji 
Stratejisinde; Yüksek Teknoloji 

ve İnovasyon, Dijital Dönüşüm ve 
Sanayi Hamlesi, Girişimcilik, Beşeri 
Sermaye ve Altyapı olmak üzere 5 
ana bileşen (eksen) ve 23 alt politika 
belirlendi. Belge somut hedefleri de 
içermesi açısından önem taşıyor. 

Strateji Belgesi Vizyonu

Belgeyi, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank açıkladı. Bakan 
Varank, stratejinin temel vizyonuna 
yönelik yaptığı değerlendirmede, 
Sanayi 4.0 ve sayısal dönüşümün 
bütün ülkeler tarafından 
çeşitli adlar altında stratejilere 
bağlandığını hatırlatarak, “Biz bu 
dönemin paradigma değişimlerini, 
sürdürülebilir ekonomik kalkınma 
ve toplumsal refah artışı için 
bir fırsat olarak görüyoruz. Bu 
dönüşüm sürecinde aktif rol almayı 
ve yeni teknolojilerin pazarı değil 
üreticisi olmayı hedefliyoruz. İşte 
bu vizyonumuza da Milli Teknoloji 
Hamlesi diyoruz. Milli Teknoloji 

Hamlesiyle ülkemizin; küresel 
rekabet gücünü arttıracak, ekonomik 
ve teknolojik bağımsızlığını 
güçlendirecek, Sanayide katma 
değerli üretimi geliştirecek ve kritik 
teknolojilerde atılım sağlayacağız” 
diye konuştu. Bakan Varank, 
süreçte savunma sanayiinin örnek 
alınmasını istedi. 

Somut hedefler

Bakan Varank, strateji belgesi 
çerçevesinde bazı somut hedefler 
de konulduğunu açıkladı. Buna 
göre, son 10 yılda yüzde 16,5 olan 
sanayinin GSYH içindeki payı 2023 
yılında, yüzde 21’e yükseltilecek. 
2018’de 158,8 milyar dolar olan 
imalat sanayii ihracatı 210 milyar 
dolara çıkacak. İmalat sanayii 
ihracatındaki orta yüksek ve yüksek 
teknolojinin payı 36,4 ve 3,2’den, 
yüzde 44,2 ve yüzde 5,8 paya 
çıkarılacak. 

AR-GE harcamalarının payı GSYH’nin 
yüzde 1,8’ine yükseltilecek. 
Araştırmacı sayısı 112 binden 200 
bine yükseltilecek. Küresel AR-GE 

liderliği olarak tanımlanan 2500 
firma içinde 4 olan Türk şirketi sayısı 
23’e yükseltilecek.

Yazılımcı sayısı 140 binden 500 
binin üstüne çıkarılacak. Teknoloji 
tabanlı yatırım büyüklüğü 2018’deki 
60 milyon dolar seviyesinden, 
2023 yılında yıllık 5 milyar TL’ye 
yükseltilecek. 2023 yılında küresel 
anlamda teknolojik marka haline 
gelen, akıllı otomobil vb. “yıkıcı 
teknolojiler” alanında hizmet ve 
ürün olarak 23 akıllı ürün üretilmesi 
hedefi konuldu. 

Unicorn yatırıma yeni isim: 
“Turcorn” 

Bakan Varank, teknoloji-yazılım 
geliştirerek başlayan ve şirket 
değeri 1 milyar doları aşan girişimlere 
“Unicorn” (Tek boynuzlu mitolojik 
at) adı verildiğini ve Türkiye’den 
henüz bir “Unicorn” girişim ortaya 
çıkmadığını hatırlatarak, bu 
alanda da bir hedef koyduklarını 
kaydetti. Bakan Varank, “Dünya’da 
300’e yakın “Unicorn” bulunuyor. 
Ülkemizden de unicornlar çıksın, 
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başarılarıyla adlarından söz ettirsin, 
hatta bunlara da Turcorn denilsin 
istiyoruz. Bu kapsamda 2023’e 
kadar en az 10 Turcorn hedefimiz 
var” diye konuştu. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank, Strateji Belgesindeki 
bileşenler ve eylemlere yönelik şu 
bilgileri verdi:

Yüksek Teknoloji ve İnovasyon: 
Teknolojik yetkinlik ve sektörel yol 
haritası belirlenecek. Sektörel yol 
haritasında ekosistemler dikkate 
alınacak; havacılık ve uzay, kimya 
ve ilaç, motorlu kara taşıtları, 
deniz taşıtları, raylı sistemler, 
makine, yarı iletkenler, elektronik-
elektrik, yazılım, savunma 
sektörleri incelenecek. Ar-GE’den 
ticarileşmeye kadar bütün süreç 
kapsanacak. Hazırlık aşamasında 
üniversiteler, STK’lar ve girişimcilerle 
birlikte çalışılacak. Yetkinliğin ve 
kaynakların yüksek olduğu alanlara 
odaklanılarak hızlı sonuç alınacak. 
Öncelikli sektörlerden, kimya 
ve ilaç, ulaşım araçları, makine, 
bilgisayar, elektronik, optik, 
elektrikli teçhizat sektörlerinin 

ihtiyacı olan stratejik malzemeler 
belirlenecek, kaynak planlaması 
yapılarak bu ürünlerin üretilmesi 
için üniversite ve mükemmeliyet 
merkezleriyle birlikte çalışılacak. 
Araştırma altyapısı analizi yapılacak 
ve merkezi olarak yönetilecek. 
Üniversiteler, OSB’ler ve TGB’lerde 
bulunan makine, teçhizat, 
laboratuvar ve test ekipmanlarının 
envanteri çıkarılacak. Kamu bu 
alandaki şirketlere altın hisse ile 
ortak olabilecek. Kamu fonlarıyla 
desteklenen ve stratejik görülen 
girişimlerin fikri sınai haklarının 
Türkiye’de kalması için önlemler 
alınacak. 

Dijital Dönüşüm ve Sanayi 
Hamlesi: Rekabet öncesi 
işbirliği, teşvik sistemi, sanayinin 
finansmanını kapsayan bütüncül 
bir yaklaşımla süreç yönetilecek. 
Türkiye’ye özgü, “Dijital 
Dönüşüm ve Yetkinlik Merkezleri” 
kurulacak. Bu merkezlerde kamu 
ve özel sektör, hatta yabancı 
yatırımcı birlikte çalışacak. 
KOBİ’lerin e-ticareti geliştirilecek. 
Savunma ve Havacılık, Elektrikli 
Otomobil, Petrokimya, İletişim 
Teknolojileri alanlarında kümeler 
desteklenecek. Teşvik sistemi 
basitleştirilecek. OSB ve 
Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin 
ihtisaslaşmış fon kurmasına imkan 
sağlanacak. 

Girişimcilik: Erken dönem 
girişimciler için vergisiz ya 
da kolay vergili bir dönem 
planlanıyor. Türkiye Girişim 
Ekosistemi Platformu ve internet 
sitesi kurulacak. Yurt dışından 
gelen girişimciler için “hoş geldin 
paketi ve girişimci vizesi” gibi teşvik 
edici düzenlemeler yapılacak. 
Derin teknoloji tabanlı girişimler 
öncelikli olacak. Girişim fonlama 
yöntemlerinde,  melek yatırımcı, 

kitlesel fonlama 
gibi araçlar 
g e l i ş t i r i l e c e k . 
T e k n o l o j i 
tedarikçileri ve 
alıcıları bir araya 
g e t i r i l e c e k . 
Bu alanda SİP 
ve kamu alım 
g a r a n t i l e r i 
kullanılabilecek. 
T e k n o l o j i 
t e d a r i k ç i s i 
ş i r k e t l e r i n 

envanteri çıkarılacak. 

Beşeri Sermayenin Dönüşümü: 
İnsan kaynağının geliştirilmesi 
önceliklendirilecek. Veri analitiği 
ve veri okur-yazarlığı eğitimleri 
verilecek. 
Dijital Teknoloji Uzmanı ve 
Dijital Teknoloji Yöneticisi gibi 
yetkinlikleri gösteren dijital rozet 
uygulaması başlatılacak. MEB ile 
birlikte teknolojik eğitim müfredatı 
belirlenecek. Endüstriyel tasarım 
ve yazılım teknolojileri müfredata 
eklenecek. Meslek Yüksekokulu ve 
Meslek Lisesi öğrencilerini sanayi 

ve teknoloji alanlarında kariyer 
yapmaya özendirecek modeller 
oluşturulacak. Bu okullardan 
mezun olanların, kendi alanlarında 
çalışmasını desteklemek için teşvik 
ve vergi indirimleri gibi mekanizmalar 
geliştirilecek. Gençlere yönelik 100 
Dene-yap teknoloji atölyesinde 5 
yılda yaklaşık 50 bin gence eğitim 
verilecek. Açık Kaynak Platformu 
kurularak açık kaynaklı yazılımların 
kullanılması, geliştirilmesi ve 
böylece yazılım maliyetlerinin 
düşürülmesi planlanıyor. Kamu açık 
kaynak yazılımlara geçmek için bir 
yol haritası oluşturacak. Yeni bir 
yazılım eğitim modeli hazırlanacak. 

Altyapı Hazırlığı: Arabalardan büyük 
sistemlere kadar sürekli olarak 
veri akışı-iletişimi arttığı için veri 
iletişimi altyapısı güçlendirilecek, 
hızı artırılacak. Açık veri reformu 
hayata geçirilecek. Yapay Zeka 
Enstitüsü kurularak büyük verinin 
ekonomik değere dönüşmesi için 
girişim başlatılacak. Türkiye’de 
yerleşik bulut bileşim sistemi 
altyapısı oluşturulacak. Siber 
güvenlik geliştirilecek. Ulusal blok 
zincir altyapısı geliştirilecek. Enerji 
ve lojistik alanlarında düzenleme 
yapılacak.
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P
lastik işleme makinelerinin 
en önemli ekipmanlarından 
vida ve kovanların üretimini 
gerçekleştiren Şenmak, 

Almanya, Avusturya, İsviçre, Fransa, 
Finlandiya başta olmak üzere 
birçok ülkede plastik makineleri 
üreticilerine ürün tedarik etmekte, 
otomotivden elektrik-elektroniğe, 
ambalajdan beyaz-kahverengi 
eşyaya, kauçuk, kablo, boru-profil 
üretimine kadar hem Türkiye’de 
hem de dünyadaki müşterilerine 
üretim yapmaktadır.

Türkiye’nin plastikleştirme 
ekipmanlarındaki lider 
üreticilerinden biri olan Şenmak 
Makina kuruluşunun 32. yılında 
gelişimini ihracatla sürdürmeye 
devam ediyor. Avrupa’nın beş büyük 
vida ve kovan ekipmanları üreticisi 
konumunda bulunan Şenmak 
Makina, Makine İhracatçıları Birliği 
(MAİB) tarafından açıklanan verilere 
göre 2018 yılında kauçuk, plastik, 
lastik işleme makineleri ürün 
grubunda en çok ihracat yapan 5 
firma arasında yer aldı. Özellikle 
Batı Avrupa pazarında her yıl 
büyüme trendini sürdürdüklerini 
belirten Şenmak Makina Yurtdışı 
Satış Müdürü Murat Adaver, “2018 
yılında toplam satışlarımız içerisinde 
ihracat yüzde 65 oranında 
yere sahip oldu. Plastikleştirme 

ekipmanları üretimimizle 
Avrupa’nın dünyaca tanınan önemli 
plastik ve kauçuk enjeksiyon, 
ekstrüder ve şişirme makineleri 
imalatçılarının onaylı tedarikçisi 
olmaktan memnuniyet duyuyoruz. 
Sadece kendi üretimimizde değil 
ekipman tedarikçisi olduğumuz 
müşterilerimize de maliyet 
düşürücü, verimli ve kalite artışı 
sağlayan çözümler geliştirmeye 
özen gösteriyoruz” dedi.

Şenmak, sektörünün en 
büyük fuarı K’da yerini 
alacak
Uzun soluklu ticari partnerlikleri 
hedefleyen Şenmak’ın bu yıl 
dördüncü kez Dünyanın en büyük 
plastik ve kauçuk fuarı K’ya katılım 
göstereceğini ifade eden Adaver 
fuar katılımı ile ilgili şunları kaydetti; 
“16-23 Ekim 2019 tarihleri arasında 
Almanya’nın Düsseldorf kentinde 
bulunan Messe Düsseldorf ’ta 
gerçekleştirilecek K 2019 Fuarı’nda 
yerimizi alacağız. Makine İhracatçıları 
Birliği’nin ‘Turkish Machinery’ 
kampanyası ile Düsseldorf ’ta 
da Türk makinecilerinin gücünü 
Dünyaya gösterme imkanı elde 
edeceğiz”

Şenmak, En Çok İhracat Yapan 
5 Firma Arasında
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Pilot uygulama makine 
sektöründe

S
anayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
Türkiye’nin stratejik sektörlerde 
uçtan-uca teşvik politikasını 
uygulayacağı; orta-yüksek 

ve yüksek teknoloji seviyeli 
sektörlerdeki katma değeri yüksek 
ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi 
için kritik önemi haiz ürünlerin 
üretimini artırmaya yönelik olarak 
yürütülecek Teknoloji Odaklı Sanayi 
Hamlesi Programı’na yönelik Tebliği 
Resmi Gazete’de yayımlandı. 
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi 
Programı’nın, Türkiye için kritik 
öneme sahip ve gelecek potansiyeli 
yüksek ürünlerin ülke içinde 
üretim kapasitesinin geliştirilmesini 
hedeflediği kaydedildi. Program 
kapsamında ilk proje teklif çağrısı 
Ekim ayında yapılacak 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 
Strateji Belgesini açıklamak üzere 
düzenlediği basın toplantısında, 
Resmi Gazete’de yayımlanan 
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi 
programına yönelik bilgi verdi. 
Buna göre, belirlenen öncelikli 
ürünler listesindeki ürünler, AR-
GE, ÜR-GE, yatırım, pazarlama ve 
ihracat olmak üzere uçtan uca 

desteklenecek. Program, alıcıların 
da desteklenmesini içeriyor. Üretim 
yatırımları stratejik yatırım teşviki 
kapsamında olacak, yatırım tutarı 
50 milyon TL’yi geçerse proje 
bazlı teşvik sistemine alınacak. 
Projelerde belirleyici ölçüt, katma 
değer olacak. Teşvik süreci tek 
pencereden yürütülecek. Ürünleri 
kamu da kullanıyorsa alım garantisi 
ve Sanayi İşbirliği Programı da 
uygulanabilecek. 
Bakan Varank, ilk uygulama için 
pilot olarak makine sektörünün 
seçildiğini hatırlatarak, Ekim ayında 
bu sektörde bir çağrıya çıkılacağını 
açıkladı. 

Tebliğe göre; Bakanlık tarafından 
ithalat bağımlılığının azaltılması, 
rekabet yoğunlaşması, küresel 
talebin gelişim trendi, gelecek 
potansiyeli gibi çeşitli kriterler göz 
önünde bulundurularak belirlenen 
Öncelikli Ürün Listesine yönelik 
olarak Bakanlık tarafından sağlanan 
yatırım teşvikleri ile KOSGEB ve 
TÜBİTAK tarafından sağlanan 
proje desteklerinin tek pencere 
mekanizması ile sunulacak. Destek 
başvurusu yapılan yatırım projelerini 
değerlendirmek, desteklenmesine 
dair karar almak ve projelerin 
destek sürecini izlemek ve izleme 
sürecinde karar almak üzere bir 

komite oluşturulacak. Komite, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından 
üç, KOSGEB ve TÜBİTAK’tan bir üye 
olmak üzere beş üyeden oluşacak. 
Amacına uygun yatırım projeleri için 
AR-GE, ticarileşme, yatırım ve üretim 
süreçlerinden ilgili proje başvurusu 
kapsamında komite tarafından 
gerekli ve uygun görülenlerin 
tamamını kapsayacak şekilde uçtan 
uca destek sağlanacak. Program 
kapsamında başvurusu kabul edilen 
projeler için Komite tarafından 
beş kişilik proje komisyonları 
oluşturulacak. Desteklerden 
yararlanacak yatırımcının, bir veya 
daha fazla proje paydaşı ile işbirliği 
yapması ve proje paydaşının, 
üretilecek ürün hakkında teknik 
yönlendirme kapasitesi ve satın alma 
talebine sahip olması gerekiyor. 
Öncelikli Ürün Listesi, OECD’nin 
tanımına göre orta-yüksek ve 
yüksek teknolojili sektörlerdeki 
ürünler ve bu sektörlerin gelişimi için 
kritik önemi haiz ürünler arasından, 
dış ticaret verileri, talep gelişimi, 
rekabet yoğunluğu gibi çeşitli 
kriterler dikkate alınarak bakanlık 
tarafından tebliğle belirlenecek ve 
gerektiğinde revize edilebilecek. 
Yürürlükte olan Öncelikli Ürün 
Listesi ayrıca Program Portalı’nda 
yayımlanacak. 

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi
Programı Yürürlüğe Girdi
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Destek şartları 
Programa sadece Türkiye’deki 
yerleşik sermaye şirketleri 
başvurabilecek. Bakanlık, öncelikli 
ürün listesindeki ürünlere yönelik 
olarak duyuru yapmak suretiyle 
çağrıda bulunacak. Program 
kapsamında desteklenecek 
yatırımlarda, çağrı duyurusunda 
yer alan ürünlere yönelik olma ve 
çağrı duyurusunda belirlenen proje 
kapsamında, yapılması öngörülen 
toplam harcamaların tutarından 
oluşan asgari proje tutarını 
karşılama koşulu aranacak. Yatırımcı 
firmanın temel kriterleri sağlayıp 
sağlamadığı program yönetim ofisi 
tarafından belirlenecek. Temel 
kriterleri sağladığı tespit edilen 

firma kesin başvuru yapmaya davet 
edilecek. Her bir proje başvurusu 
için proje fizibilitesi sunulması 
zorunlu olacak. Desteklenmesine 
karar verilen projeler; ilgili TÜBİTAK 
destek programı çerçevesinde, 
TÜBİTAK tarafından, KOSGEB 
Stratejik Ürün Destek Programı 
kapsamında, KOSGEB tarafından 
ilgili karar hükümleri çerçevesinde 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından sağlanan desteklerden 
yararlandırılabilecek. Gerekli 
koşulları sağlayan, nitelikleri ve 
destek ihtiyaçlarına istinaden uygun 
bulunanlar, Cumhurbaşkanı onayına 
sunulacak ve Cumhurbaşkanı 
tarafından desteklenmesi uygun 
bulunan yatırım projeleri için 
Cumhurbaşkanı kararı yayımlanacak.
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Çok Kıymetli Plastik Sektörü 
Mensupları,

A
mbalaj, üreticiye her ne kadar 
maliyet arttıran bir unsur 
olarak görülse de, aslında 
ürünleri koruması ve zayiatları 

azaltmasından dolayı oldukça 
faydalı ve gereklidir. Ambalaj 
taşınacak eşyayı sarmaya yarayan 
bir malzeme olarak, ürünün 
tüketiciye ulaştırılması aşamasında 
taşınması, korunması, saklanması 
ayrıca gıda ürünlerinin hijyenik 
kalması ve gıdanın daha uzun raf 
ömürlü olması, muhafaza edilip 
israfın önüne geçilmesi için elzemdir.
Ambalaj; taşıma esnasında 
oluşabilecek fiziksel hasarları 
önlemek, ürünü satış ortamına kolay 
ulaştırmak için gereklidir.
Ambalaj; ürünleri dış etkenlerden 
koruyan, tanıtım, pazarlama, taşıma 
işlemlerini kolaylaştıran bununla 
beraber görsellik ve kullanım 
ergonomisi sağlayan bir araçtır.

Metal kutular, içecek ve konserve 
ürünlerinde tercih edilen, 
özellikle taşımadaki dayanıklılığı 
sayesinde büyük avantaj sağlayan 
materyallerdir. Cam, sağlıklı 
saklama olanağı sunmasının yanı 
sıra dayanıksız bir araç-gereç 
olduğundan ve taşımada dezavantaj 
sunduğundan, aynı zamanda 
birçok ambalaja göre daha pahalı 
olduğundan üretim maliyetini 
artırmaktadır. Kağıt, karton üretiminin 
temel malzemesidir ve çok farklı 

sektörlerde kullanılmaktadır. Köşe 
koruyucuları olarak da ambalaj 
üretiminde kendine yer bulan 
kağıt, mukavva olarak son derece 
dayanıklı ambalajların üretimine 
olanak tanır. Ahşap, organik 
bir malzeme olduğu için dünya 
genelinde tercih edilmektedir. 
Dayanıklı yapısı sayesinde büyük 
avantaj sağlamaktadır.

Plastik ambalaj; özellikle market 
sektörünün vazgeçilmezi olan poşet 
ve streç filmler, aslında tüm sektörler 
için vazgeçilmez olan ve sağladığı 
fiyat avantajlarından dolayı en çok 
tercih edilenidir. Plastik ambalajların 
geri dönüşüm ile tekrar kullanılabilir 
hale gelmesi, ambalaj sektörü için 
plastiğin tercih edilmesinde önemli 
bir faktördür.
Plastik geri dönüştürülürken 
sadece 130-200 derece enerji 
yeterli olurken, alüminyum geri 
dönüştürülürken 650 derece, cam 
ise 1400 dereceye kadar enerjiye 
ihtiyaç duymaktadır.

Dünya genelinde yeterli suya sahip 
olmayan bir milyardan fazla insana 
su ulaştırmada en pratik ve kolay 
yöntem bu nedenle plastik şişelerdir.

Bilimsel olarak daha birçok avantaja 
sahip olan plastik ambalajların doğru 
üretilmesi ve kullanılması yönünde 
sağlıklı bilgilere dayalı bir algı 
oluşturup, hayatımızı kolaylaştıran 
ve birçok alanda ikamesi mümkün 
olmayan plastik ambalajların sağlıklı 
ve çevreci kullanılması için gayret 
edip bu doğrultuda çalışmalar 
yapılmalıdır. Plastik ambalajlar 
yerlere atılıyor, çevreyi kirletiyor 
diye yapılan kampanyalar ve 
çalışmaların ülkemize hiç bir katkısı 
ve faydası olmaz.
Duygusal ya da magazinsel 
söylemlerle de süreci yönetemeyiz.
Dolayısıyla, 
ülke ekonomisine katkısının 
göz ardı edilemeyeceği plastik 
ambalajların doğru, ekonomik 
ve çevreci üretilebilmesi için 
yetkililerin öncelikle bilimsel 
çalışmalar, araştırmalar yapmaları 
ve bu çalışmalara destek vermeleri 
gerekmektedir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
önce kendi bünyesindeki 
çalışanlarına plastik ile alakalı 
iyi bir eğitim olanağı sağlaması, 
daha sonra da sektöre fayda 
sağlayacak eğitimler tertipleyip 
plastik sektörünün önünü açması 
ve sektörü daha iyi bilinçlendirmesi 
gereklidir. Plastik ambalaj tüketimi 
ile alakalı Milli Eğitim Bakanlığı ile 
ortak çalışmalar yapılıp, sürecin çok 
bilinçli ve profesyonel yönetilmesi 
gerekir.

Yasak ve kısıtlamalar kolay olan 
tercihlerdir ancak ülke olarak 
zor olan eğitime talip olup, 
çevreyi seven, koruyan ve nasıl 
koruması gerektiğini bilen bir nesil 
yetiştirmemiz gerekiyor. 

Yoksa izmaritler yerlere atılıyor 
diye sigarayı, havaya karbon 
salgılıyor diye tüm araba ve uçakları 
yasaklamamız gerekir.

Ve son olarak;

Ambalaj bir koruma yöntemidir.
İnsan ilk önce, doğarken “ebe”nin 
eline takmış olduğu plastik eldiven 
ile tanışıp, bir bez parçası ile 
muhafaza edilmek için ambalajlanıp, 
daha sonra ölene kadar sıcağa ve 
soğuğa karşı, rüzgara ve güneşe 
karşı korunması için kendisini 
farklı elbiseler ile ambalajlayıp, 
son nefesini teslim ettikten sonra, 
yine ilk yolculuğunda ki gibi son 
yolculuğuna da uğurlanırken 
“gassal”ın eline takmış olduğu 
plastik eldiven ile temizlenir. 
İnsanoğlu, dünyaya veda ederken, 
bez parçalar ile ambalajlanıp 
(kefenlenip), ebedi istirahatgahına 
(kabir) seyahati esnasında bedeni 
zedelenmesin diye ahşap kasa ile 
(tabut) taşınarak son yolculuğunda 
bile bir koruma yöntemi olarak 
ambalaja ihtiyaç duyar.

Geleceğimizin daha temiz bir 
çevresi, daha sağlıklı bir atmosferi 
ve yetişen neslimizin de çevreye 
duyarlı ve daha eğitimli bireyler 
olması ümidi ile.

AYHAN ÇATALKAYA
KAYPİDER Başkan Yardımcısı
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İ
hracat Ana Planı, 2023 yılına 
kadar ihracatın yapısında köklü 
değişiklikler yapılması ve 
Kalkınma Planı ile uyumlu olarak 

226.6 milyar dolarlık yıllık ihracat 
seviyesine ulaşılması hedefiyle 
kamuoyuna duyuruldu. Plan, Ticaret 
Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından iş 
örgütlerinin katıldığı bir toplantıyla 
açıklandı. Açıklanan İhracat 
Ana Planında stratejik hedefler; 
sürdürülebilir ihracat, pazar ve ürün 
çeşitlendirmesi, orta ileri ve yüksek 
teknolojili ihracatın artırılması olarak 
belirlendi. Bu stratejik hedeflere 
ulaşmak için tasarlanan araçlar ise; 
hedef ülke hedef sektör yaklaşımı, 
yeni nesil serbest bölgeler, yeni 
ihracatlar, ticaretin kolaylaştırılması, 
dış ticaret meslek liseleri, devlet 
yardımları, sayısallaşma, ticaret 
müşavirleri ağı, ihracatın finansmanı 
olarak tasarlandı. 

Pekcan, Dünyanın ekonomik ve 
teknolojik olarak büyük bir değişim 
geçirdiğine işaret ederek, uyum 
sağlayamayan ülkelerin yeni 
yapının dışında kalacağını belirtti ve 
“Değişim kapımızı çalıyor. Ama’sız, 

İhracat Ana Planı
fakat’sız, keşke’siz bir 
uyum sürecine girmemiz 
gerekiyor” diye konuştu. 

Küresel ticaret 
savaşlarının altında 
teknoloji savaşının 
yattığını belirten Ruhsar Pekcan, 
bu sürecin ardından korumacılık, 
bölgesel anlaşmalar yerine bire 
bir STA’ların yapıldığı ve küresel 
ekonominin zorlandığı bir dönem 
yaşandığına işaret etti. İhracatın 
geçmiş dönemlere göre daha zor 
olduğunu anlatan Pekcan, böyle bir 
dönemde değişimin de kaçınılmaz 
olduğunun altını çizerek ,“Büyük 
dönüşümü yapmak zorundayız” 
dedi.

İhracat ana planının üç temel 
vizyonu: Dijitalleşme, inovasyon, 
sürdürülebilirlik 

Kullanılacak araçlara yönelik olarak 
da yeni bazı politika ve eylemler 
İhracat Ana Planında kendine 
yer buldu. Bunlar arasında hedef 
ülke ve hedef sektörler dikkat 
çekti. Ruhsar Pekcan, Türkiye’nin 

ihracatında yüzde 1’in altında pay 
alan 17 ülke ile 5 sektörü öncelikli 
olarak seçtiklerini ve bunların payını 
yüzde 1’e ulaştırmayı hedef olarak 
koyduklarını bildirdi. Bu hedef 
yıllık yaklaşık 17 milyar dolarlık 
ilave ihracata karşılık geliyor. 
Hedef sektörler otomotiv, elektrik-
elektronik kimya ve gıda sanayii, 
hedef ülkeler de ABD, Brezilya, Çin, 
Etiyopya, Fas, Güney Afrika, Güney 
Kore, Hindistan, Irak, İngiltere, 
Japonya, Kenya, Malezya, Meksika, 
Özbekistan, Rusya ve Şili olarak 
açıklandı. Belirlenen ülkelerdeki 
hedef ürünlerin ihracatına yönelik 
devlet teşvikleri 5 puan daha yüksek 
uygulanacak. 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 
ihracatın yol haritası niteliğindeki 
Ana Planının uygulanması için 
seçilen araçlar ve eylemlere 
yönelik olarak bilgi de verdi. Buna 
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göre, ihracatta teknolojinin payının 
artırılması için yeni nesil serbest 
bölgeler uygulamaları hayata 
geçirilecek. Singapur örneğinde 
olduğu gibi teknoloji yoğun üretim 
için ihtisas serbest bölgeleri ve 
teknoloji seraları oluşturulacak. 
Serbest bölgelerin kümelenme 
modellerini benimsemesi 
özendirilecek. İhracatta payı yüzde 
3,5 olan yüksek teknolojili ürün 
ihracatının yüzde 5 paya yükselmesi 
hedefi belirlendi. 

 Ruhsar Pekcan, ihracat ana 
planının ana vurgularından birinin 
sayısallaşma olduğunu belirterek bu 
alanda çok sayıda yeni uygulamanın 
hayata geçirileceğini belirtti. Bu 
kapsamda, Akıllı İhracat Platform’u 
oluşturulacak. Bu platform ile 
herhangi bir ürün üreten ve 
ihraç etmek isteyen işletmeler, 
platforma girdiklerinde o ürünü 
hangi ülkeye satabileceklerini, 
o ülkenin gümrük ve diğer 
uygulamalarını, Pazar durumunu 
ve destekleri görebilecek. Her bir 
firma bu portala kendi bilgilerini de 
yükleyerek alıcılara erişim imkanı da 
sağlayabilecek. Portal sürekli olarak 
güncel bilgilerle, küresel verilerle 
ihracatçıya yardımcı olacak. 

Ticaret Bakanlığı, blokzincir 
teknolojisini de kullanarak, ihracat 
süreçlerinin dijitalleştirilmesine 

yönelik proje uygulanacak. Bu 
amaçla Singapur ile dış ticaretin 
blok zincir kullanımı ile zeytinyağı 
test ve süreçlerinin blokzincir ile 
paylaşılması deneme projeleri 
olarak hayata geçirilecek. 

İhracatçılara yönelik olarak ticaret 
müşavirlikleri de  online olarak 
iletişime açılacak. İhracatçılar, 110 
ülkedeki 163 merkezde faaliyette 
olan dış ticaret ağına erişebilecek, 
online yüz yüze görüşme 
yapabilecek. 

KOBİ’lerin daha fazla ihracat 
yapabilmesi amacıyla Ticaret 
Bakanlığı her ilde bir potansiyel 
ihracatçı belirleyerek o firmaya 
bilgi ve yol göstericiliği yapacak . 
Bu yolla daha fazla ihracatçı olması 
yanında diğer firmalara da bilgi 
yaygınlaştırması amaçlanıyor. 

İhracat Ana Planı kapsamında, 
ihracat deneyimli personel 
yetiştirilmesi için dış ticaret liseleri 
güçlendirilecek. Bu liselerde yaygın 
olarak kullanılan İngilizce vb. diller 
yanında, Çince, Rusça gibi diller de 
öğretilecek. 

İhracat Ana Planında Eximbank’ın 
da güçlendirilmesi ve hizmetlerini 
çeşitlendirmesi de planlandı. 
Eximbank hızla uygulamalarını 
dijitalleştirecek ve özellikle sigorta 

hizmetlerini çeşitlendirecek. 
Teminat ve risk sigortasına yönelik 
yeni araçlar sunacak. 

Devlet destekleri de yeniden 
gözden geçirilecek. Buna göre 
AR-GE, Ticarileşme, Yatırım Teşvik 
sisteminden başlayarak,  serbest 
bölgeler ve pazarlamaya yönelik 
Ticaret Bakanlığı desteklerine kadar 
olan destekler hem içerik hem de 
uygulama bakımından iyileştirilecek.
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K 
2019’a yaklaşırken, Avrupa 
plastik endüstrisi birçok zorlukla 
yüzleşiyor. Ekonomik anlamda, 
İngiltere’nin Avrupa Birliğinden 

kalıcı olarak çıkışının yarattığı endişe 
sebebiyle bir sarsıntı yaşanmakta. 
Başlıca ihracat pazarlarında ise, 
tüketicilerin plastik ambalaja karşı 
sertleşen tutumları döngüsel 
ekonominin önünü açarken, mevcut 
yasa tasarıları; sektörü aceleci, 
yanlış düşünülmüş hamlelere 
yönlendirmektedir.

Avrupa’nın merkez ekonomisi 
olarak bilinen Alman ekonomisi, 
son aylarda ihracat ve ithalatın 
zayıflamasıyla gergin bir durumda. 
Endüstri yöneticilerinin bir anketi, 
Mart ayında fabrika hareketliliklerin 
zayıf beklentilerin de altına 
düştüğünü gösterdi. Danışmanlık 
şirketi olan IHS Markit’in analistleri, 
Alman üretim sektörünün derin bir 
gerilemede olduğu sonucuna ulaştı. 
Ancak, Almanya bu noktada yalnız 
değil, İtalya’da işsizlik yeniden 

artmaya başladı. Bazı analistler ise, 
rakamlar küçük olmasına karşın 
gayrisafi yurt içi hasılanın artmasını 
bekliyorlar. İngiltere’de ise, üretim 
Mart ayında bir yılda arttığından 
fazla arttı, sebebi ise büyük oranda, 
fabrikaların İngiltere’nin AB’den 
ayrılacak olması üzerine mallarını 
stoklamış, depolamış olmaları.

Plastik Mamul Üreticileri Birliği 
Genel Müdürü Dr. Oliver 
Möllenstadt, Almanya’da plastik 
işleme sektöründe satışların 
geçen yıl %3’ün üzerinde artış 
göstermesine dikkat çekti. Gittikçe 
belirsizleşen uluslararası ortamda 
bunun dikkat çekici bir ekonomik 
hamle olduğunu dile getirdi. Ancak 
bu sağlam büyümeye karşı yine 
de sektörün büyük zorluklarla 
yüzleştiği gerçeğini saklayamayız 
diye ekledi. Plastiklerle ilgili 
medyada ve halk arasında yer 
alan duyarlılık tartışmaları, plastik 
işleme firmalarının üzerinde 

büyük etki yaratmakta. Plastik 
Mamul Üreticileri Birliği’nin yıllık 
şirket anketleri, şirketlerin büyük 
çoğunluğunun bu durumdan 
etkilendiğini gösterdi. Möllenstadt, 
“Bize göre, şimdiye kadar politik 
ve kamusal tartışmalarda izlenen 
yol yanlış yöne gidiyor. Avrupa 
komisyonu ve ulusal hükümetler 
tüketici endişelerini, tek kullanımlık 
plastikleri ve taşıma poşetlerini 
yasaklamak gibi sembolik hamleler 
ile yönlendirmeye çalışıyor. Bu 
strateji kısa vadede tartışmaları 
yatıştırabilir ve yüksek faaliyet 
izlenimi verebilir ancak çevre ve 
sürdürülebilirlik açısından etkili 
değildir.”

IHS Markit’in kimyasal direktörü 
Martin Wiesweg bunun Avrupa’daki 
plastik endüstrisi için bir 
hesaplaşma olduğu söyledi. Sektör 
yıllarca, düzenli bir büyüme ve 
sağlam kazançlar ile ürün ve işleme 
aşamalarında yapılan yeniliklere 
büyük katkılar sağlamış, istihdam 

Avrupa’da Plastiğin Gündemi
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yaratarak, insanların yaşamları 
için estetik ve elverişli ek değerler 
yaratmıştır. Bununla birlikte, giderek 
sosyal etkisini ve saygınlığını 
yitirmektedir. Bu uyuşmazlığın 
merkezinde ise büyük bir problem 
olarak plastik atıklar yatıyor. 
Tüketiciler ve Avrupa’daki yetkililer, 
katı bir atık hiyerarşisi uygulamak, 
plastiğin kullanımını kontrol altına 
almak için kapsamlı tedbirler 
alarak hızla ve artan bir yoğunlukla 
plastiğe karşı bir araya gelmekte. 
Gerçek şu ki, yetkililerin bu konuda 
önemli bir maliyet ve zahmet riskini 
göze almaları, halkın plastiğe olan 
inancının ne kadar aşındığının bir 
kanıtıdır.

Tek Kullanımlık Plastik 
Yönergesi
Avrupa Parlamentosu Mart ayında, 
Tek Kullanımlık Plastik Yönergesini 
kabul etti. 2021 yılına kadar üye 

ülkeler arasında uygulanmış olması 
bekleniyor. Kurallar, AB sahillerinde 
en çok bulunan maddelere işaret 
ediyor. Önlemler marketlerde 
alternatifleri bulunan seçili tek 
kullanımlık plastiklerin yasağını 
içeriyor. (Çatal bıçak takımları, 
pamuk çubuklar, tabaklar, bardaklar 
genlenmiş polistirenden yapılan 
yapılmış yiyecek ve içecek kapları 
vb.) Ayrıca yönerge, 2029 yılına 
kadar, plastik şişeler için ayrı bir 
toplama hedefi ve kapakları şişelere 
bağlamak için tasarım gereksinimleri 
tanıtma ve geri dönüşümlü plastiğin 
2025’e kadar %25’ini pet şişelere 
dahil etme hedefini içermektedir. 
2030 yılına kadar ise %30’u bularak 
tüm plastik şişelerde kullanmayı 
hedeflemektedir.

Avrupa’daki plastik hammadde 
üreticileri birliği olan PlacsticsEurope, 
yönergenin kabulünü memnuniyetle 
benimsediklerini ve çöplere 
karşı verilen mücadelenin yetkili 
makamlar, tüketiciler ve üreticiler 

arasında paylaşılan ortak bir 
sorumluluk olduğunu dile getirdi. 
Aynı zamanda, Avrupa Birliği ülkeleri 
arasında farklı yorumlamaların 
olabileceği riskinden kaçınmak 
için kategorilerin ve tanımların 
bulunduğu bir kılavuzun hızlıca 
hazırlanmasını talep etti. Yönerge, 
Avrupa Komisyonu tarafından 
2018 yılında yayınlanan “Döngüsel 
Ekonomide Plastik için Avrupa 
Stratejisi” adlı yazının peşinden 
geldi. Bu, atıkları azaltma, denizdeki 
çöp kirliliğini durdurma ve plastik 
geri dönüşümünü Avrupa Birliği için 
daha karlı bir iş haline getirmeyi 
içeriyor. AB pazarındaki tüm plastik 
ambalajların 2030 yılına dek geri 
dönüştürülebiliyor olması gerekiyor.

Avrupa plastik mamul üreticilerini 
temsil eden Brüksel merkezli ticaret 
birliği olan EuPC yönetim müdürü 
Alexandre Dangis, plastiği kısıtlayan 
son yasama hareketlerini kınadı. 
“Plastiğin sağladığı faydalar çok 
sık görmezden geliniyor. Karbon 
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emisyonundan tasarruf etmeyi 
sağlayarak iklim değişikliğiyle 
mücadele etmemize yardımcı 
oluyor, gıda israfını önleyerek ve 
yalıtım sağlayarak hayatımızı her 
yönden kolaylaştırıyor. Plastik 
endüstrisi döngüselliğini arttırmak 
adına çalışmaya kararlıdır. Çok 
sayıda dernek ve şirket, plastik 
atıkları geri dönüştüreceğine ve 
geri dönüştürülen polimerlerin 
kullanımını arttıracağına söz verdi.”

Endüstrinin 2025-2030 yılları 
arasında 10 milyon tonluk geri 
dönüştürülmüş polimer hedefine 
ulaşma çabasını izlemek ve tescil 
etmek için EuPC, çevrimiçi bir 
izleme platformu olan MORE’u 
(Monitoring Recyclates for Europe) 
oluşturdu. Bu platform Avrupa’daki 
geri dönüşümcülerin, dönüştürülen 
polimerlerden ürüne geçişini 
izleyebildiği tek ve birleşik çevrimiçi 
araç olacak. Platform, sektörün 
çabalarını sağlam rakamlara dayalı 
raporlarla göstermesine izin verecek. 

Ancak 2017 ve 2018 yıllarında EuPC 
tarafından yürütülen çalışmalar, geri 
dönüşümcülerin yeterli miktarda 
dönüştürülmüş polimer kaynağı 
bulmakta zorlandıklarını gösteriyor. 
AB hedeflerine ulaşılması 
durumunda, geri dönüşüm 
kalitesinin geliştirilmesi gerekecek.

Kimyasal Geri Dönüşüm
Kimyasal geri dönüşümün önemini 
vurgulamak, yenilikçi çözümleri 
teşvik etmek ve uygulamak için 
bu Ocak ayında kurulan Chemical 
Recycling Europe derneğinin 
iddiasına göre, kimyasal geri 
dönüşüm teknolojilerinin hızlı 
gelişimi, çevresindeki düzenlemeleri 
ve politikaları geride bırakarak, geri 
dönüştürülmesi zor plastik atıklar 
için çözüm sağlayabilecek. 

Aralık ayında en önemli hammadde 
tedarikçilerinden biri olan 
SABIC, Avrupa’daki petrokimya 

operasyonlarını desteklemesi, 
hammadde sağlaması için kimyasal 
plastik geri dönüşümünde öncü olan 
İngiltere merkezli Plastic Energy ile 
mutabakat imzaladı. Bu iki şirket 
Hollanda’da, Plastic Energy patentli 
rafine ve bir üst seviyeye taşınmış 
hammadde tedarik etmek için 
Tacoil adında ticari bir tesis kurmayı 
planlıyor. Tacoil, yakılmak üzere 
depolanan düşük kalitedeki karışık 
plastik atığı kullanarak üretim 
yapacak. Tesisin 2021 yılında ticari 
üretime girmesi planlanıyor.

Biyoplastik
Biyoplastikler döngüsel ekonomiye 
ne kadar katkı sağlayacak? Avrupa 
bu malzemelerin üretimi için önemli 
bir merkez olduğunu European 
Bioplastics’in derlenen son sektör 
verileriyle kanıtlıyor. Veriler 
gösteriyor ki, 2018 yılında 2.11 tona 
ulaşan küresel biyoplastik üretim 
kapasitesinin %20’si Avrupa’da yer 
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almakta. Bu rakam, son zamanlarda 
benimsenen politikalarda Avrupa 
Birliği üyesi ülkeler tarafından 
desteklenerek 2023 yılına kadar 
%27’ye çıkarılmalıdır. 

EUBP, doğrusal ekonomiden, 
döngüsel ve çevre temelli ekonomiye 
geçişi desteklediğini dile getiriyor. 
Ancak, tek kullanımlık plastik gibi 
belirli düzenlemeler, AB’nin hijyen 
ve gıda temasıyla ilgili mevzuatının 
uygulanması gerektiği durumlarda, 
biyolojik olarak parçalanabilen 
sertifikalı kompostlanabilir plastiğin 
potansiyelini kabul etmemektedir. 
Özellikle, organik geri dönüşüm 
arttırıldığından beri, Avrupa’nın 
döngüsel ekonomisinin temel 
direklerinden biri olmuştur.

Brexit Etkisi
Orijinal plana göre İngiltere bu yıl 29 
Mart’ta çoktan ayrıldı, ancak İngiltere 
Parlamentosu ayrılırken yalnızca ne 

tür bir boşanma anlaşması yapmak 
istemediğine dair karar vermeyi 
başardı. Konuyla ilgili belirsizlikler 
birçok insanın dikkatini dağıtıyor. 

Bu ayrılığın sonuçlarının plastik 
endüstrisini nasıl etkileyeceğini 
kimse bilmiyor. Fakat İngiltere’deki 
üretimin içinde olan pek çok firma, 
en iyisini umut ederken en kötüsü 
için hazırlık yapıyor. Üzerinde 
durulan konular arasında, artan 
depoculuk, sınır gecikmeleri riski, 
yeni gümrük sistemleri ve işleme 
kodları gibi olası ihtiyaçlar var. 

Birleşik Krallık’taki iş dünyası, cesur 
hamleler yapmaktan kaçınarak daha 
tedbirli hale geldi. Ancak küresel 
olarak plastik sektörünü belirsizliğe 
sürükleyen pek çok faktör var. 
Tüm bunlara rağmen, İngiltere 
Plastik Federasyonu genel müdürü 
Philip Law, Nisan ayında, plastik 
sektöründeki uzun vadeli olasılıklar 
adına iyimser olduğunu dile getirdi. 
Her zaman zorluklar olabileceğini, 
önemli olanın ileriye bakmak, 

problemlere çözüm üretmek ve 
fırsatlar yaratmak olduğunu söyledi. 
Sektörü ileri taşıyacak temellere ve 
güçlü altyapıya sahip olduklarını, 
döngüsel ekonomi için gerekli tüm 
elementlerin mevcut olduğunu dile 
getirdi. 

Plastik ve Kauçuk Makinaları 
genel müdürü Kühmann’a göre, 
Avrupalı plastik ve kauçuk makine 
üreticileri geçtiğimiz on yılda sektör 
kapsamındaki cironun neredeyse iki 
katına çıkmasını sağlayan mükemmel 
gelişmelerden memnun kaldı. 
Dönüm noktasına ulaşıldı, şimdi ise 
2019 yılında Alman üreticiler için 
%10’luk bir düşüş bekleniyor. Bunun 
nedeni ise, on yıllık büyümenin 
ardından vadesi dolmuş döngüsel 
kriz. Bu gerileme dönemi, otomotiv 
endüstrisinde, geçerli belirsizliklerle 
artmaya devam etmekte. Yatırımlar 
bu nedenle sekteye uğradı. Buna ek 
olarak, Amerika ve Çin arasındaki 
ticari çatışmalar, dünya çapında 
tedarik zincirinde gecikmelere yol 
açtı ve getirdiği güvensizlik piyasayı 
açık şekilde etkiledi.
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G
ema Polimer, yaklaşık 2,5 yıl 
süren AR-GE çalışmalarıyla 
kompostlanabilir özelliğe 
sahip ürün üretmeye 
başladığını açıkladı. Gema 
Polimer’den verilen bilgide, 
“GEMABiO® ürünleri doğal 

nişasta ve diğer biyolojik kaynaklı 
bileşenler içeren biyo çözünür ve 
kompostlanabilir özelliğe sahip 
compoundlar serisidir. Ambalaj ve 
tek kullanımlık ürünler için en yeşil 
ürün çözümüdür” denildi. 

Özel yapısı sayesinde, 
mikroorganizma ve enzimler 
tarafından parçalanabilen bir 
ürün olarak sunulan, GEMABiO® 
ürünlerinin, biyolojik süreç 
tamamlandığında; karbondioksit, 
su, inorganik bileşikler ve görünür 
kirletici maddeler veya toksik kalıntı 

maddeler bırakmayan doğaya dost 
biyokütle haline dönüştüğü bilgisi 
paylaşıldı. 

GEMABiO® markası altında üç ürün 
sunulduğu belirtilen açıklamada, 
ürünlerin TUV-Austria tarafından 
EN 13432 ve ASTM D 6400 
standartlarına göre belgelendirildiği 
vurgulandı. 

Belgenin akredite laboratuvarlar 
tarafından EN 13432 standardına 
göre yapılan testlerle 4 
şartı karşılamasıyla alındığı 
belirtilen açıklamada bu testler; 
Biyobozunurluk (Biodegradability)-
Maksimum 6 ay içerisinde 
organik karbonun en az %90’ının 
karbondioksite dönüşmesi; 
parçalanma (Disintegration)-
Maksimum 12 hafta sonunda, 

GEMABiO Kompostlanabilir
Ürün Üretimine Başladı
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GEMABiO Kompostlanabilir
Ürün Üretimine Başladı

malzemenin en az %90’ının 2mm 
elekten geçmesi; eko-zehirlilik 
(Ecotoxicity)-Parçalanma testi 
kalıntılarında herhangi bir negatif 
toksikolojik etkinin olup olmadığı 
belirlenmektedir. Kontrol numunesi 
ile test numunesi kıyaslandığında; 
test numunesinin içindeki bitki biyo 
kütlesi ve büyüyen bitki sayısının 
farkı %90’dan daha az olmaması; 
kimyasal analiz (Chemical Analysis)-
EN 13432 standardında belirtilen 
11 kimyasalın standartta belirlenen 
konsantrasyonun altında kalması 
olarak sıralandı. 

GEMABiO® altında sunulan F 2910, 
P 2884 ve E 2869 ürünlerinin bu 
şartları karşılayarak “OK Compost 
Industrial” belgesini aldığı belirtilen 
açıklamada, F 2910’un blown film 
ekstrüzyon,  E 2869’un  enjeksiyon 
kalıplama uygulamaları, P 2884’un 
levha ekstrüzyon, termoform ve 
pipet ekstrüzyon uygulamalarına 
sunulduğu bildirildi. Gema Polimer’in 
ürün gamını genişletmek için 
laboratuvar ve AR-GE çalışmalarını 
sürdürdüğü bildirildi. 
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Süreç nasıl başladı?
Yedi sekiz 

yıl önceydi. 
D ü n y a m ı z ı n 

sürdürülebilir bir 
çevre bilinci ile 
k u l l a n ı l a b i l e c e k 
plastik olmayan 
ya da doğada 
k e n d i l i ğ i n d e n 
faydalı bir şekilde 
parçalanıp yok 
olabilecek bir 
h a m m a d d e 
ile ambalaj 
ü r e t m e y e 
ihtiyacı vardı. 

A v r u p a ’ y a 
yaptığımız ilk 

ihracatlardan sonra müşteri 
görüşmelerimizden yola çıkarak 
içimizde gelişerek öne çıkan ana 
fikir yenilikçi bir ürün arayışı idi. 
Tam da bu yıllarda Türkiye’de bazı 
il ve ilçe belediyelerinin münferit 
olarak plastik poşet kullanımına 
kısıtlama getirmesi, bizim için 
işimizin geleceğinin bu yolda (bio 
bazlı) olacağına dair bir mesaj 
vermiş oldu. Biz de o tarihten sonra 
kısıtlı araştırma bütçemizle bu 
konuda nasıl ilerleyebileceğimizi 
araştırmaya başladık. Bu aşamadan 
sonra Avrupa’da ve dünyada bu 
konuyla ilgili akademik ve ticari 
faaliyetleri izlemeye başladık.  
Yaklaşık bir yıllık akademik 
yayın takibi ve ticari faaliyet 
araştırmalarından sonra kafamızda 
bazı fikirler ve üretim fikirleri 
canlanmaya başladı. Bu akademik 
çalışmalar ışığında kısmi ticarileşmiş 
hammaddeler ile denemeler 
yapmaya başladık. Ve tahmin 
edilebileceği gibi ilk denemeler 
başarısızlıkla sonuçlandı. Ancak bu 
durum bizi vazgeçirmek yerine daha 
çok çalışmaya ve araştırmaya itti. 

Başarısızlıkla sonuçlanan bu 
denemelerden sonra hali hazırda 
kullandığımız standart makinelerin 
bu iş için yani bio bazlı ürünleri 
işlemek için yetersiz kaldığını 
gördük. Bu yaptığımız deneme ve 
araştırmaların ışığında makinelerin 
üzerinde bazı değişiklikler yapmaya 
başladık. Her başarısız deneme 
sonrasında öğrendiklerimiz bizi 
makinelerimiz üzerinde doğru 
değişiklikler yapmaya yöneltti. 
Bununla beraber yaptığımız 
hammadde geliştirme ve deneme 
çalışmalarıyla kısmen doğru 
hammaddeleri de temin etmeye 
başladık. İlk önceleri tamamen yurt 
dışı tedarikçiler ile yürürken bu 
işin sadece ithal ederek doğru bir 
şekilde yürümeyeceğini anladık ve 
bu işi yurt içinde de yapabileceğini 
düşündüğümüz firmaları da tetikleyip 
cesaretlendirdik. Bizde çalışmalar 
bu şekilde yürürken o günlerde 
Avrupa Birliği bio bazlı poşetlerden 
vergi almama kararı çıkardı. O 
güne kadar plastik poşetlerden 
alınan vergi o tarihten sonra bio 
bazlı poşetlerden alınmayacaktı. 
Bizimle beraber birkaç hammadde 
firması da bu konuda çalışma 
yapmaya ve bizimle beraber 
deneme yapmaya başladılar. Bu 
arada makinelerimizde gerekli 
düzeltme ve revizyonlar yapıldıktan 
sonra yerli tedarikçilerimiz ve yurt 
dışı tedarikçilerimizden yaptığımız 
hammadde tedarikleri ile doğru bio 
bazlı poşeti üretmeyi başardık. 

Başarıyla sonuçlanan 
ilk denemeden sonraki 
adımlarınız nelerdi?
Üretmeye başladığımız bu bio 
bazlı poşetleri  Avrupa ülkelerinde 
satabilmek için pazar aramaya 
başladık. Bunun için Türkiye’de 

ve Avrupa’da ambalaj fuarlarına 
katılıp pazar araştırmasına giriştik. 
Bu katılımlar bize hemen bir dönüş 
sağlamasa da gördüğümüz ilgi 
bize bu işin nereye gidebileceği 
konusunda yeni ufuklar açmaya 
başladı. Tabi ki bu katılımlardaki 
ilgi hemen sipariş ve satışa 
dönüşmüyordu. Tam bu arada bu 
ürünleri  Avrupa’da satabilmek 
için Avrupa Akredite Laboratuvarı 
olan TÜV Austria’nın Belçika 
laboratuarlarından lisans almamız 
gerektiğini öğrendik. Tüm bu 
çalışmalar devam ederken eş 
zamanlı olarak lisanslama süreci 
başlamış oldu. Hayli masraflı ve 
yorucu bu lisanslama sürecinin 
ardından 2018 yılı Temmuz ayında 
TÜV Austria’dan bu lisanslama 
sürecini tamamladık. Ve o günden 
itibaren Avrupa Birliği’nde 
ürünlerimizin lisanslı olmasından 
dolayı  firmamızın ve ürünlerimizin 
güvenilirliği arttı. Son bir buçuk yıldır 
da, Avrupa Birliği ülkelerine bio 
bazlı ürünlerimizi, diğer ürünlerimiz 
ile birlikte başarıyla ihraç eder 
duruma geldik. Bütün bunları 
başarırken son derece özverili bir 
şekilde bu çalışmalarımıza katılan 
Hoşgör Plastik üretim personeli 
ve yönetim kadrosuna ve bize her 
şekilde destek veren aileme ve 
akademisyen dostlarımıza, yurt içi 
ve yurt dışı tüm tedarikçilerimize 
teşekkürü bir borç bilirim. Eğer bu 
bir başarı ise biz ekip olarak bunu 
başardık. 

 Ve son söz olarak da, biz Türkiye’nin 
kobileri olarak bizden beklenenden 
çok daha fazlasını başarabiliriz. 
Yeter ki isteyelim, doğru bilgi ile 
doğru çalışmalar yapalım. Bunları 
yaptığımız zaman başarı mutlaka 
geliyor. Tüm meslektaşlarımıza  
doğru bilgi ile hayırlı işler dilerim.
                                                                                                                                                      
HAKAN HOŞGÖR

Hoşgör Plastik’ten
İnovatif Bir Ürünün Başarı Hikayesi Olarak

Bio Bazlı Poşetler
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Değerli Plastik Sektörü Mensubu;

K
ompozit Sanayicileri 
Derneğimiz; ilkini 2013, 
ikincisini 2015 ve üçüncüsünü 
de 2017 yıllarında üyelerinin 

büyük desteği ve gayretleriyle, her 
seferinde de geliştirerek, ileriye 
taşıyarak düzenlediği Kompozit 
Etkinliği’nin dördüncüsünü, 10-11-12 
Ekim 2019 tarihlerinde İstanbul’da 
gerçekleştirecektir.

Etkinliğimiz bu yıl SAREKS 
FUARCILIK ile iş birliği içerisinde 
yine Fuar olarak düzenlenmektedir. 
“4. Türk ve Bölgesel Kompozit 
Sanayi, Teknoloji ve Uygulamaları 
Fuarı” veya kısaca “TURK KOMPOZIT 
2019 KOMPOZİT ZİRVESİ” kompozit 
sanayine özgü üretim, işleme ve 
uygulama metodları başta olmak 
üzere tüm kompozit sektörünü 
kapsayan faaliyetleri içerecektir.

TURK KOMPOZIT 2019 Kompozit 
Zirvesi, Türk Kompozitinin ulaştığı 
noktayı bir kez daha sergilemenin 
yanı sıra bir dizi etkinliğe de sahne 
olacaktır. Özellikle hammaddeler 
(reçineler, elyaf ve takviye 
malzemeleri, teknik tekstiller, 
termosetler, termoplastikler, katkı 
malzemeleri), yarı ve ara ürünler, 
nihai ürünler, işleme teknolojileri, 
makina ve ekipmanlar, tüketim 
malzemeleri ve hizmetler, 
ziyaretçilere dönük ‘Teknik ve 
Ticari Sunumlar’, ürün sergileri 
ve ürün tanıtımları çerçevesinde 
sunulacaktır. Bir yandan da yüzü 
aşkın ‘Sergi Alanı’nda katılımcı 

firmalar, temsilcisi oldukları kurum 
ve kuruluşlar ile birlikte müşterilerini 
ağırlayacaklardır.

Etkinliğimizde bu yıl, ilk kez 
“Kompozit Kariyer Günleri” 
düzenlemesi yer alacaktır. Kompozit 
Kariyer Günlerinde, üniversite son 
sınıfındaki öğrenciler, iş arayan 
sektör profesyonelleri, nitelikli 
eleman arayan sektör firmaları ile 
buluşma şansına kavuşacaklardır. 
Etkinliğimizde bu yıl yine ilk 
kez Türk Kompozit Sektörünün 
duayen isimleri sektörün yenileri 
ile tecrübelerini, yaşadıklarını 
ve tavsiyelerini “Tecrübe 
Konuşuyor” programı çerçevesinde 
paylaşacaklardır. Etkinliğe katılma 
olanağı bulamayan Start-Up firmaları 
da bu Etkinliğimizde kendilerine 
ayrılan bölümde faaliyetlerini, 
ürünlerini ve hedeflerini sergileme 
ve tanıtma fırsatı bulacaklardır. Daha 
önceki etkinliklerimizde de yer alan 
“Kompozit Ödülleri” geleneğimiz 
bu kez farklı bir formatta devam 
ettirilecektir. Ödüller, Etkinliğimizin 2. 
gününün gecesinde düzenlenecek 
olan ‘Sektör Kokteyl’i sırasında 
sektör mensubu sahiplerine takdim 
edilecektir. Bu etkinliğimizde 
kompozit sektörünün yeni, inovatif 
ve yaratıcı örnekleri “Kompozit 
Ürün Dünyası” bölümünde 
sergilenecektir. Ayrıca Etkinlikte 
yer alan kurum ve kuruluşlar 
Etkinliğin “Basın Köşesi”‘nde bülten 
ve dökümanlarını ziyaretçiler ile 
buluşturabileceklerdir. 

İş birliği içinde olduğumuz diğer 
dernek ve kuruluşlar ile birlikte 
gerçekleştireceğimiz ‘Tematik 
Sektörel Paneller’ de bu fuarın 
ilklerinden olacak Turk Kompozit 
2019’da.

Fuara katılımcı sayısında artışın 
yanında yoğun bir ziyaretçi 
ilgisinin olacağı ve geçen fuar ile 
karşılaştırdığımızda % 100’lük  bir 
misafir artışı beklemekteyiz.

Daha önceki yıllarda geçmiş 
zirvelerde edindiğimiz bilgi birikimi 
ile hem katılımcılarımız hem de 
ziyaretçilerimizi Turk Kompozit 2019 
zirvesinde mutlu, memnun etmek, 
aradığının fazlasını bulmuş olarak, 
bir sonrakini dört gözle bekleyerek 
göndermek istiyoruz. Bunun için 
Kompozit Sanayicileri Derneği 
olarak elimizden geleni yapmaya 
çalışıyoruz. Üyelerimiz, üye olmayan 
kompozit firmalarımızın, zirveye 
katılımı ile her geçen gün daha da 
güçleniyoruz. 

Bir diğer amacımız da Türkiye’nin 
yükselen bir sektöründe yer 
almanın avantajı ve köklü, 
marka firmalarımızın katılımıyla 
güçlerimizi birleştirerek Türk 
Kompozit  Sektörü’nün en güçlü 
tanıtımını yapmanın fırsatını en 
iyi değerlendirmek olacaktır bu 
zirvede.

Saygılarımla.

BARIŞ PAKİŞ
Kompozit Sanayicileri Derneği Başkanı
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E
RKA Ambalaj Yönetim Kurulu 
Başkanı Selahattin Yılmaz, 
Türkiye’nin bulunduğu konum 
dolayısıyla ve mevcut üretim 

kapasitesiyle ambalaj imalatında 
büyük bir potansiyele sahip 
olduğunu söyledi. Ambalajın hem 
bugün, hem de gelecekte önemini 
koruyacağını vurgulayan Yılmaz, 
“Plastik, kağıt, cam ve metal günlük 
yaşantımızın hemen her alanında 
karşımıza çıkmakta, büyüyen ve 
gelişen dünyada hele ki 7/24 sürekli 
bir koşturma içinde olduğumuz şehir 
yaşantısı içinde ambalajın insan 
yaşantısına sağladığı kolaylıklar 
ve faydalar sayılamayacak kadar 
fazla.” Ambalajın hijyen konusunda 
maksimum yeterlilik sağladığının,  
gıda israfının azaltılmasına olanak 
tanıdığının, ulaşım konusunda 
lojistik imkanları geliştirdiğinin, 
ticaret ve iletişim sektörlerine de 
katkı sağladığının altını çizdi.

Türkiye’nin son 20 yıllık dönemde 
ambalaj sektöründe önemli bir 
seviyeye ulaştığını söyleyen 
Erka Ambalaj Yönetim Kurulu 

Başkanı Yılmaz, Türkiye’nin coğrafi 
konumunun yarattığı avantaj ile 
sektör mensuplarının makine ve 
eğitim yatırımları aracılığına bağlı 
olarak, ayrıca ülkenin genç nüfus 
ve iç pazar özelliklerinden de dolayı 
önemli bir üretim üssü olmaya aday 
olduğunu belirtti. 

“Geri dönüşüm 
hammadde 
kullanabiliriz”
Bu potansiyelin harekete geçirilmesi 
için adımlar atılması gerektiğinin 
vurgulayan Yılmaz, 
“Türkiye ürettiği plastik ürünlerin 
hammaddesinin yüzde 90’ı 
dolayındaki kısmını ithal ediyor. 
Dünya piyasalarında rekabet için bu 
bir dezavantaj. Plastik hammadde 
üretim  tesislerine ihtiyaç var. 
Diğer bir boyut ise geri dönüşüm 
plastik hammadde kullanımı; plastik 
hammadde üretmeyen bir ülke 
olarak geri dönüşüm hammadde 

kullanımı sektör üreticilerinin 
rekabet gücü açısından oldukça 
büyük önem arz etmekte” diye 
konuştu. 

“Fuarların etkisi büyük, 
zamanlaması iyi olmalı”
Türkiye’nin bu sektördeki en önemli 
pazarlama kanallarından birinin 
fuarlar olduğunu belirten ERKA 
Ambalaj Yönetim Kurulu Başkanı 
Selahattin Yılmaz, Eurasia Packaging 
ve Plast Eurasia fuarlarının bu 
noktada stratejik öneme sahip 
olduğunu dile getirdi. 

“Bu fuarlar Dünyada bilinir duruma 
geldi. Ancak dünyadaki örnekler gibi 
bu fuarların cazibesini arttırmak adına 
sektörün de talebi doğrultusunda 2 
yılda bir düzenlenmesi gerektiğini 
düşünüyorum.” diyen Selahattin 
Yılmaz, diğer fuarlarla zaman 
çakışmasının da bir başka güçlük 
olduğunu, 2019 fuarının, sektörün 
küresel anlamda da en büyük 

ERKA Ambalaj Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Yılmaz:

“Ambalaj Hayatı Kolaylaştırır”
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fuarlarından biri olan K Show 
2019 Düsseldorf ile çakıştığını 
hatırlattı. Bu durumun ziyaretçi ve 
katılımcı açısından risk olduğunu 
belirten Yılmaz, “Ambalaj üreticisi 
ve uzun yıllardır fuar katılımcısı 
olarak bu tür fuarların yurt dışı 
tanıtımlarının daha fazla ve 
daha etkin yapılması gerektiğini 
düşünmekteyiz. Yineleyerek, bu tür 
fuarların dünyadaki öncü benzer 
fuarlarda olduğu gibi iki yılda bir 
aynı zamanlarda ve diğer fuarlarla 
çakışmayacak şekilde planlanması 
gerektiğini bu şekilde düzenlenmesi 
halinde öncelikle ziyaretçiler 
açısından ilgiyi arttıracağını 
düşünmekteyiz. Türkiye’nin 
bulunduğu lokasyon dikkate 

alındığında sektörün üretim gücünü 
ve çeşitliliğini göstermek adına bu 
fuarların önemi daha da artmaktadır. 
Özellikle dünya ekonomisinin 
daraldığı bu dönemlerde sektörün 
rekabetçiliğini ve ülkemizin 
bulunduğu stratejik lokasyonu 
doğru tanıtım ve faaliyetlerle 
avantaja çevirip sektörün global 
pazar payını arttırmak adına bu 
faktörleri değerlendirmeliyiz.” dedi. 

“Çevreyi insan kirletir”
ERKA Ambalaj Yönetim Kurulu 
Başkanı Selahattin Yılmaz, plastik 
mamullere karşı son dönemde 
özellikle çevre kirliği açısından 

yürütülen kampanyaya da değinerek, 
atıkları çevreye kontrolsüz biçimde 
bırakanların insanlar olduğunu 
vurgulayarak, “İnsan hayatında 
vazgeçilmez hale gelen plastik ve 
ambalaj ürünlerinin tamamı çevre 
temizliği ve güvenliğini tehdit ediyor 
mu, yoksa biz insanoğlu, bizim için 
bu kadar kolaylık sağlayan ürünleri 
kullanırken üzerimize düşen görev 
ve sorumluluklardan mı kaçıyoruz! 
Dağ başında, güzel bir şelale 
etrafına ya da okyanusların dibine 
atılan ürünlerin atıkları oralara nasıl 
ulaşıyor? Unutulmamalı ki dünyayı 
atıklar değil, insanlar kirletir” dedi.
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İKMİB, UPS ve Türk Hava Yolları 
Havacılık Akademisi İle İş Birliği 
Protokolü İmzaladı
Türkiye’nin en çok ihracat 
gerçekleştiren ikinci 
sektörü konumundaki 
kimya sektöründe ihracatı 
artırmak ve farklı pazarlara 
ulaşabilmek amacıyla üye 
firmalarına yönelik çeşitli 
çalışmalar gerçekleştiren 
İstanbul Kimyevi Maddeler ve 
Mamulleri İhracatçıları Birliği 
(İKMİB), UPS ve Türk Hava 
Yolları Havacılık Akademisi 
ile “Tehlikeli Maddeler 
Taşımacılığı ve Eğitimi” iş 
birliği protokolü imzaladı. 

Kimyevi Maddelerin 
Taşınması ve Numune 
Gönderimi Artık Daha Kolay

İ
ş birliği kapsamında İKMİB 
üyesi ihracatçı firmalar, tehlikeli 
maddeler sınıfına giren kimyevi 
ürünlerin gönderimleri için 

gerekli Tehlikeli Maddeler Kuralları 
(DGR/ Kategori 1,2,3,6) Eğitimi’ni 
(IATA sertifikası) alarak numune 
gönderimini gerçekleştirebilecek. 
Aynı zamanda İKMİB üyesi olan 
tüm UPS müşterileri ayrıca avantajlı 
fiyatlardan da yararlanabilecek. 
Bununla birlikte yapılan iş birliğinin, 
ETGB (Elektronik Ticaret Gümrük 
Beyannamesi) ile yapılan hızlı 
ihracatın artışına ve küçük paket 
ihracatına ivme kazandırması 
bekleniyor. Ayrıca, eğitime başvuru 
yapan İKMİB üyesi ilk 100 firma 
temsilcisinin eğitim ücretinin yarısı 
İKMİB tarafından karşılanacak.

“Başvuru yapan ilk 100 
firma temsilcisinin eğitim 
bedelinin yüzde 50’sini 
İKMİB karşılayacak”
İmza töreninde konuşan İKMİB 
Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, 

“Dünyanın dört bir yanına, kimyanın 
16 alt sektöründe kimyevi madde 
ve mamulleri ihracatı gerçekleştiren 
firmalarımız, mevcut ve potansiyel 
Pazarlar ile ihracat ağını geliştirmek 
için numune gönderimlerine ihtiyaç 
duyuyor. Kimya ihracatında yer alan 
ve çoğu tehlikeli maddeler sınıfına 
giren ürünlerin numunelerinin 
iletilmesi kapsamında transfer 
işlemlerinin sürdürebilmesi için 
de Tehlikeli Maddeler Kuralları 
(DGR/ Kategori 1,2,3,6) sertifikası 
gerekiyor. İKMİB olarak, ihracatı 
doğrudan etkileyen, firmaların 
ihracatını arttırmak için önemli bir 
süreç olan numune gönderimi ile 
ilgili yaşanan bu sorunu çözmek 
amacıyla Tehlikeli Maddeler Kuralları 
(DGR/ Kategori 1,2,3,6) eğitimi 
(IATA sertifikası) konusunda uzman 
olan Türk Hava Yolları Havacılık 
Akademisi ve uluslararası tehlikeli 
madde taşımacılığı konusunda, 
ülkemizde de hizmet veren UPS 
ile iş birliği yapıyoruz. Yaklaşık 6 
bini aktif olmak üzere toplam 12 bin 
üyemizin IATA sertifikası eğitimine 
katılmasıyla birlikte, UPS’in vermiş 
olduğu bu servisten faydalanarak, 
ihracatın önündeki engellerden 
birini daha kaldırmayı hedefliyoruz. 
Bununla birlikte Yönetim Kurulunda 
aldığımız karar doğrultusunda 
Tehlikeli Maddeler Kuralları (DGR/ 
Kategori 1,2,3,6) Eğitimi’ne (IATA 
Sertifikası) başvuran üyelerimizden 
ilk 100 firma temsilcisinin eğitim 
bedelinin yüzde 50’si Birliğimiz 
tarafından karşılanacak” dedi. 

Başvuru için www.ikmib.org.tr 
adresini ziyaret edebilirsiniz.
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İKMİB, polynSPIRE Projesiyle Plastik 
Geri Dönüşümü İçin Öncülük Ediyor

Avrupa’nın en büyük 
sivil Ar-Ge programı olan 
Horizon 2020 kapsamında 
desteklenen ve 4 yıl 
sürecek olan polynSPIRE 
Projesi’nin “Yaygınlaştırma 
Etkinliği”, İstanbul Kimyevi 
Maddeler ve Mamulleri 
İhracatçılar Birliği 
(İKMİB) ev sahipliğinde, 
Avrupa’dan 11 ülkeden 
gelen kimya sektörünün 
önemli firmalarının da 
bulunduğu 21 proje 
ortağının katılımıyla 4 Ekim 
2019 tarihinde İstanbul’da 
gerçekleştirildi.

İKMİB’in Geri Dönüşüm 
Hamlesi: PolynSPIRE 

P
olynSPIRE projesi hakkında 
değerlendirmede bulunan 
İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı 
Adil Pelister, “İKMİB olarak 

polynSPIRE Projesi’nin ortağıyız ve 
geri dönüşüm konusunda projeye 
katkı sunuyoruz. Birliğimizin 
düzenlediği “Yaygınlaştırma 
Etkinliği” kapsamında projenin 
2’inci konsorsiyum toplantısını da 
İstanbul’da gerçekleştirerek Avrupa 
genelindeki 21 proje ortağını Türk 
firmalarımız ile buluşturduk. İKMİB 
olarak polynSPIRE projesinin 
yaygınlaştırma faaliyetlerine katkı 
sağlıyoruz. Plastik kullanımı ve geri 
dönüşüm konusu, çevre ve döngüsel 
ekonomi perspektifi çerçevesinde 
ele alınması gereken önemli bir 
konu. Son yıllarda tüm dünyada 
bireysel ya da kurumsal sıfır atık 
uygulamaları yaygınlaşıyor. Bu 
doğrultuda dünyanın toplam plastik 
ihtiyacının 2050 yılında yüzde 
60’ının geri dönüşümle karşılanması 
bekleniyor. Bununla birlikte, plastik 
geri dönüşüm sektöründe pazar 
büyüklüğünün 2050 yılında 900 
milyar doları geçmesi öngörülüyor. 
Türkiye’nin ise mevcut büyümesini 
sürdürmesi halinde 2050 yılına 
kadar 63 milyar dolarlık bir sektöre 
kavuşması hedefleniyor” dedi. 

PLASFEDDERGİ  27. SAYI

55

PANO



Dünden Bugüne Türkiye’de Geri Dönüşüm Gündemi

D
öngüsel ekonomiye geçiş 
çalışmalarına ve dünya 
gündemine paralel ilerleyen 
çevre odaklı üretim-tüketim 

anlayışına bağlı olarak tüm dünyanın 
gündeminde yer alan geri dönüşüm 
olgusu Türkiye’de de popülerliğini 
korumakta. Peki, geri dönüşüm 
sektörü Türkiye’de hangi konumda? 
Ülke içindeki potansiyeli neler 
vadediyor?

Yadsınan bir gerçek olarak, 
Türkiye’de geri dönüşüm sanılanın 

Bu rakamların yanı sıra geri dönüşüm yöntemiyle gerçekleşen plastik 
üretimi petrokimyaya göre 8’de 1 oranında daha az enerji harcıyor. 

aksine güçlü bir potansiyele ve 
büyüklüğe sahip. Sektörün yaklaşık 
büyüklüğü 1,3 milyar dolar olarak 
bildiriliyor ve bu rakamlarla dünya 
üretiminin %4’ünü oluşturarak 
küresel pazarda kendine yer 
buluyor. 2025 yılı itibariyle ise 
3,25 milyar dolara ulaşması dünya 
üretiminin %6’sından fazlasını 
yapması bekleniyor. 2050 yılında 
toplam plastik ihtiyacının %60’ının 
geri dönüşümle karşılanabileceği 
bilgisi paylaşılıyor. 
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Türk plastik geri dönüşüm sektörü 25.000 kişiye doğrudan istihdam 
sağlıyor. Bununla birlikte yapılan araştırmalar katı atık depolama ve 

yakmada istihdam edilen her 1 kişiye karşılık, geri dönüşüm sektöründe 20 
kişinin istihdam edildiğini gösteriyor. 

Avrupa’nın geri dönüşüm kapasitesi 
6 milyon tonu geçmiş durumda, 
sektörü teşvik etmek adına hazırlığı 
yürütülen pek çok uygulama mevcut.

Özellikle Çin’de yaşanan mevzuat 
değişikliği sonrası sektör ithalatı hızla 
artarak 116 milyon dolar seviyesine 
gelmiştir. Sektör ithal ettiği bu atığı 
geri dönüştürerek toplamda 770 
milyon dolar düzeyinde bir ihracatı 
yakalamıştır.

Bu bilgiler ışığında Türkiye’de geri 
dönüşümün işleyişini anlatabilmek 
adına PAGDER, yetkili mercilere 
erişim sağlamakta ve sektörün 
mevcut ve potansiyel gücünü 
anlatmak için gerekli çalışmaları 
yürütmektedir. Bunun yanında, ithal 
edilen malzemelerin çöp değil, geri 
dönüşecek hammaddeler olduğunu 

ve bu ticari faaliyetin ülkenin cari 
açığına doğrudan katkı sağlayan 
bir kanal olduğunu rakamlar ile 
gösterebilmek için ilgili makamlarda 
bu bilgileri sunmaktadır. PAGDER, 
sektörün büyüklüğünü ve 
dokunduğu tüm endüstrileri göz 
önüne sererek desteklenmesi 
gereken bir alan olduğunu yalnızca 
ekonomik yönüyle değil, sahip 
olunması gereken çevre bilinci 
kapsamıyla da yürüttüğü çalışmalar 
ile de ortaya koymaktadır. 
Plastik Sanayicileri Derneği, geri 
dönüştürülmüş plastiklerin sokak 
hayvanları için yuva haline getirildiği 
projesini ülke çapında yaymayı ve 
ayrıştırma bilincinin özümsenmesi 
için geri dönüşümün ihtiyacı olan 
ilgiye ulaşmasının yolunu açmayı 
hedeflemektedir.  
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Sürdürülebilir Kalkınma 
İçin Döngüsel Ekonominin 
Önemini Kabul Etmek 
Zorundayız 

İ
nsanoğlu yaklaşık 100 yıldır plastik 
ile iç içe yaşamaya, plastiğin 
hayatına kattığı kolaylıkları 
kullanmaya başlamıştır. Plastiğin 

polietilentereftalat türevi olan 
kısaca PET olarak adlandırdığımız 
hammaddesi, 1970’li yıllarda cam 
şişe ile suyu taşımanın sıkıntılı 
süreçlerine alternatif olarak 
su şişelerinde kullanılmaya 
başlanmıştır. Özellikle içecek 
endüstrisinde çok geniş bir kullanım 
alanı mevcut olan PET, aynı zamanda 

son yıllarda pet levha formunun 
termoform ile şekillendirilmesiyle 
üretilen gıda kapları, tekstil elyafı, 
polyesyer çember üretimi, tekstil 
ipliği üretimi gibi birçok sektörde 
de yaygın olarak kullanılmaya 
başlanmıştır. Pet hammaddeden 
üretilen içecek ambalajlarının en 
büyük avantajlarından biri döngüsel 
ekonomi kapsamında rahatlıkla geri 
dönüştürülebiliyor olmasıdır. Kaptan 
geri dönüşüm teknolojileri firması 
olarak ayda 1200 ton pet şişenin 
doğaya karışmasını kaynaklarımızı 
kirletmesini önleyerek bu şişelerin 
geri dönüşüm işlemi ile ekonomiye 
geri kazandırılmasını sağlamaktayız. 

Bilindiği üzere ülkemiz Avrupa’nın 
2. dünyanın 7. plastik işleme 
kapasitesine sahiptir. Pet olsun ya 

da olmasın, geri dönüşüm sektörü 
olarak, plastik atıkları dönüştürüp 
yeniden hammadde haline getirerek 
ülkemizin ekonomisine önemli bir 
katkı sağlamaktayız. 

Döngüsel ekonomide geri 
dönüşümün işlevini kısaca 
özetleyecek olursak;

Tüketici tarafından ambalajlı bir 
ürün satın alınır, kullanıldıktan 
sonra atık haline gelir. Bu atık 
sokak toplayıcıları tarafından veya 
depozito sistemi varsa kaynağında 
toplanarak depolama alanlarına 
getirilir. Atıklar geri dönüşüm 
firmaları tarafından satın alınarak 
üretim alanına getirilirler. İnsan gücü 
ve teknoloji kullanılarak ayrıştırılır, 
kırılır, yıkanır, kurutma işleminden 

Yaşanabilir Bir Dünya İçin
Geri Dönüşüm
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sonra ambalajlanır ve döngüsel 
ekonominin en güzel örneklerinden 
biri haline gelerek tekrar ambalaja 
dönüşmeye hazır hale gelir.

Kaptan Geri Dönüşüm Teknolojileri 
olarak biz bu süreci Türkiye de 
ilk defa katma değerini arttırarak 
ileri teknoloji bir prosesten 
geçirerek r-pet granür haline 
dönüştürmekteyiz. 

Bu granüller pet şişe,  pet kavanoz, 
pet levha, polyester elyaf, tekstil 
hammaddeleri, polyester çember 
gibi benzeri ürünlerin üretiminde 

orijinal pet hammadde gibi  
kullanılabilmektedir. Sektörümüzde 
bottle to bottle denilen bu döngü 
Türkiye de ilk defa KAPTAN 
Geri dönüşüm tarafından bir 
sistem olarak kurulmuş ve Türk 
geri dönüşüm sektörünün haklı 
gururu haline gelmiştir. KAPTAN 
Geri Dönüşüm’ün üretmekte 
olduğu çeşitli özelliklerdeki r-pet 
granüller, kullanıcıların ürünlerini 
%100 geri dönüştürülmüş pet 
hammaddeden üretebilmelerine 
imkan sağlamaktadır. 

Geri dönüşüm sistemine girebilecek 
kadar şanslı olmayan atıklarda ise 
sonuçlar üzücüdür. Geri dönüşüm 
sistemine girmeyen her türlü 
ambalaj atığı çevremize, yaşadığımız 
dünyaya ciddi zararlar vermektedir. 
Bu nedenle; bizim şirket olarak 
misyonumuz, hızla kirlenmekte olan 
dünyamızın yaşanabilir bir gezegen 
olmaya devam etmesi için, geri 
dönüşüm sektöründe farkındalığı 
arttırarak sektörümüzü üretmekte 
olduğumuz katma değeri yüksek 
ürünlerimizle dünyada en iyi şekilde 
temsil etmektir.



SELÇUK GÜLSÜN
PAGDER Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli Dostlar,
“Hem çevreyi korumak hem de 
endüstriyi desteklemek mümkün.”

B
ir süredir kamuoyunda ya çevre 
ya endüstri olarak bizlere bir 
ikilem sunulmakta. Buna bağlı 
olarak da bu söylem, yalnızca 

birini tercih etmek mümkünmüş 
gibi bir algı yaratmaktadır. Ancak 
yaratılmak istenen bu algı gerçekliği 
yansıtmamaktadır. Çünkü, çevreyi 
korurken aynı zamanda sektörel 
gelişimi sağlayabilir, bu gelişimi 
ekonomik girdiye dönüştürürken de 
çevre duyarlılığımızı koruyabiliriz. 
Pekiyi nasıl? Bu konuyu, derginin 
bu sayısının teması olan ambalaj 
özelinde ele alabiliriz. 

Bildiğiniz üzere Türkiye, Dünya 
Ambalaj Örgütü tarafından 
düzenlenen WorldStar 2019 
yarışmasından en çok ödül alan 
ikinci ülke olarak döndü. Öncelikle, 
bu başarıyı elde eden tüm firmaları 
ve sektör mensuplarını can-ı 
gönülden tebrik etmek isterim. 
Bununla birlikte, bu başarıdan yola 
çıkarak Türk ambalajının küresel 
alandaki yükselişini sürdürdüğünü 
söyleyebiliriz. Bildiğiniz üzere, 
2019 sonunda 24 milyar dolar bir 
büyüklüğe ulaşması beklenmekte. 
Ambalaj sektörünün istikrarlı 
olarak büyümeyi sürdürüşünün 
arkasında elbette ki, tüketiciye 
dayalı bir gerçeklik mevcut. Hafifliği, 
taşınabilirliği, kolay işlenebilirliği, 
her ürün formuna uygun hale gelişi, 
yapısı gereği maksimum hijyen 
sağlaması ve daha birçok özelliği ile 
ambalaj hayatımızın her noktasında 
yer almakta. Ayrıca tüm endüstriyel 
avantajlarının yanı sıra ambalajın, 
işlevsellik dışındaki niteliklerinin de 
modern dünyanın ihtiyaçlarına göre 
şekil aldığını söyleyebiliriz. 
Bu noktada ambalaj, yeni 
teknolojilere bağlı olarak gelişimini 

tasarım boyutunda da sürdürmekte. 
Günümüz alışveriş pratikleri göz 
önünde bulundurulduğunda bir 
ürünün ambalajının satışı için ne 
denli güçlü bir etken olduğunu 
kendi deneyimlerimizden dahi 
yola çıkarak gözlemleyebiliriz. Bu 
etkilere bağlı olarak da sektörde 
Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının 
hız kazandığını söylemek mümkün. 
Bu bağlamda, Türk ambalaj 
sektörü ancak dijitalleşme yolunda 
ilerleyerek küresel boyutta sahip 
olduğu noktadan kendini daha 
yukarı taşıyacaktır. Günümüzün 
yükselen değerlerini ön plana alarak, 
ambalajın; değer zincirinin güçlü bir 
halkası olduğunu kavramalı, kamu 
kuruluşları tarafından daha fazla 
desteklenmesi gerektiğini gündeme 
taşımalıyız.

Ekonomik boyutu bir kenara 
bırakacak olur isek, yazının 
başındaki soruya geri dönmek 
isterim. Tüm bu üretim ve tüketim 
sürecinin içinde plastiğin, ilişkili 
olarak da ambalajın günah keçisi 
imajına rağmen çevreyi koruduğunu 
iddia etmek nasıl mümkün? 
Öncelikle, bir süredir anlatmaya 
gayret gösterdiğimiz hususu 
tekrar dile getirmek istiyorum: 
Plastik üretirken de tüketirken de 
sonrasında geri dönüştürürken de 
çevreyi en çok koruyan malzeme. 
Tüm dış faktörlerden bağımsız 
olarak plastiği, ambalajı çevreyi 
kirletmekle suçlamak rasyonel 
bir yaklaşım görülmüyor. Hangi 
malzeme olursa olsun, kullanımı 
konusunda bilinçli olunmadığı 
sürece o malzeme aracılığı ile 
doğaya zarar vermeniz mümkün. Bu 
sebeple plastiği suçlamak yerine, 
onu yanlış kullanan insan üzerine 
düşünmemiz gerekmektedir. Bu 
noktada arka plandaki söylemlere 
odaklanarak büyük resmi kaçırmakta 
ve asıl kaynağın insan olduğunu ve 
yaratılmış iyi ya da kötü her şeyin 
ellerimizden çıktığı gerçeğini göz 
ardı etmekteyiz. 

Tüm dünyanın gündeminde yer aldığı 
gibi, döngüsel ekonomi ve döngüsel 
tasarım Türkiye’nin de gündeminde 
önemini korumakta. Bu doğrultuda 
plastikler için depozito sistemi 
konuşulurken, dünyada yeniden 
kullanılabilir depozitolu ambalajlar 
üretilmekte. Finlandiya’da bir firma, 
e-ticaret sitelerinin oluşturduğu 
ambalaj atıklarını önlemek adına 
geri dönüştürülebilir ve yeniden 
kullanılabilir ambalaj konsepti 
yaratarak birçok markaya ulaştı. 
Tüketici ürünü teslim aldıktan 
sonra geri göndermek istediğinde 
paket temiz ve hasarsız olmayabilir 
fakat firma kendilerine geri dönen 
tüm paketlerin ücretsiz alındığının 
garantisini veriyor. 20 teslimata 
kadar yeniden kullanılabilir ambalaj 
ürünleri sayesinde ise üreticiler, 
düşük maliyetler ile çalışabiliyorlar. 
Bu sistem, tek kullanımlık 
paketleme ürünlerine kıyasla, %80 
daha az karbon ayak izi ve %96 
daha az ambalaj atığı ile önemli 
oranda çevresel fayda sağlamakta. 
Başladığımız yere geri dönecek 
olursak sorunun yanıtı olarak 
hem endüstriyi hem de çevreyi 
korumanın imkanlar dahilinde 
olduğu reddedilemez bir gerçektir. 
Rasyonel olmayan bir bakış açısına 
dayanarak var oluşu ile bir materyali 
suçlamak kalıcı bir çözüm sunmuyor. 
Elimizi taşın altına koyarak 
ambalajın, plastiğin değil bizlerin 
yanlış sonuçlara sebep verecek 
davranışlarda bulunduğumuzu 
görmeli, göstermeli ve doğruya nasıl 
yöneleceğimizi konuşuyor olmalıyız. 

PAGDER olarak, konu ile ilgili 
adımların atılması için elimizden 
geleni yapıyor, sektörün gelişimi için 
adaptasyon sürecinin olabildiğince 
kolay geçmesi adına faaliyetler 
yürütüyoruz.  Tüm sektörlerin katkısı 
ve katılımı ile dezavantajları avantaja 
çevirebilmek için çalışmaya devam 
etmeliyiz. Yeni bir ekonominin inşası 
için bir arada kalmalı ve bu yolda 
beraber yürümeye devam etmeliyiz.

Herkese kazançlı güzel günler 
dilerim.
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Avrupa’da Geri Dönüşüm Hızlanmazsa 
Pet Ürünlerde 2025 Hedefi Tutmayacak

A
vrupa merkezli özel bir kuruluş 
olan ICIS tarafından yapılan bir 
analizde, geri dönüşümdeki 
yavaşlama tersine çevrilmezse, 

PET geri dönüşümü için konulan 
2025 hedeflerinin tutmayacağı 
tahmini yapıldı. Analizde paylaşılan 
bilgilere göre, Batı Avrupa’daki PET 
şişe toplama oranı 2016’dan 2018’e 
kadar yüzde 58’den, yüzde 63’e 
yükseldi ve 2019’da yüzde 65’e 
ulaşacağı tahmini yapıldı. AB’nin 
yakın zamanda kabul ettiği yeni 
hedeflerde ise endüstride 2025’te 
yüzde 77, 2029’da da yüzde 90 
geri kazanım oranına erişmesi 
hedefi konulmuştu. Araştırmada, 
toplamada artış olsa da, artış hızının 
düşüşüne dikkat çekildi. 

Araştırma ayrıca, depozitolu şişe 
uygulamalarının, geri dönüştürülmüş 

malzeme kullanmaya kıyasla maliyet 
olarak daha avantajlı olabildiği 
durumlar bulunduğunu da ortaya 
koydu. 

Analizde, geri dönüştürülmüş pet 
kullanımının AB’nin tek kullanımlık 
plastik ürünler tüzüğü sonrası arttığı 
ancak bunun hedeflere ulaşmak 
için yeterli olmadığı tespitine yer 
verildi. Tüzüğün aynı zamanda geri 
dönüşüm yatırımlarını da arttırdığı 
vurgulandı. Öte yandan bu talep 
artışının fiyatları da bir miktar 
yukarı çektiği, hammaddeden PET 
üretimi fiyatlarıyla kıyaslandığında 
maliyet sorununun ortaya çıktığı 
vurgulandı. Araştırmada, 2019’da 
geri dönüştürülmüş PET fiyatlarının, 
hammaddeden üretilen PET’in 
yüzde 30’u kadar daha pahalı hale 
gelebileceği vurgulandı.
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İngiltere’de Ücretli 
Poşet Uygulaması 
Kullanımı Düşürdü

İ
ngiltere’de 2015’te başlatılan 
plastik poşetlere 5 penny 
ödenmesi uygulaması sonrası, 
2018 sonu itibariyle kullanımın 

yüzde 90 düştüğü belirtildi. 

İngiltere Hükümeti tarafından 
yayımlanan istatistiklerde, ülkenin 
en büyük 7 perakendecisinden 
derlenen verilere göre 2015’ten bu 
yana ciddi düşüş yaşandığı belirtildi. 
Sunulan veriler, 2019 yılında 221 
perakendeciden alınan bilgilere 
dayanıyor. İstatistiklere göre 2014 
yılında 7 büyük perakendeciden 
tüketici başına yılda 140 adet plastik 
torba ve 10 çanta alınıyordu. Ancak 
ana perakendecilerin hepsi, tek 
kullanımlık çantaların kullanımında 
bir azalma gördü. Daha önce 
paylaşılan verilere göre, 2014 
yılında, poşetlerin ücretli hale henüz 
getirilmediği dönemde, başlıca 
perakendecilerden 7.6 milyar plastik 
çanta çıkartılmış. Buna verilere 
kıyasla, 2018-2019 yılları arasında, 
bu çantalarda %90’dan fazla bir 
düşüş olduğu gözlemleniyor. 

İstatistiklere göre 2014’te 7 büyük 
perakendeciden 594 milyon 
adet poşet kullanılmıştı. Ücret 
uygulamasından sonra tüketilen 
adet 490 milyon adet gerileyerek 
59 milyon adete düştü. Son yıllarda 
düşüşün hızlandığı gözlendi. Tutar 
bazında 2018’de satışlar 1.11 milyar 
dolar oldu. 

Ücreti artırma planı

İngiltere Çevre, Gıda ve Kırsal 
işler (DEFRA) Departmanına göre 
büyük perakendeciler dışındaki 
KOBİ niteliğindeki perakendeciler 
yılda yaklaşık 3,4 milyar adet 
tek kullanımlık plastik poşet 
kullandırıyor. KOBİ örgütlerinden 
bazıları 5 penny ücret uygulamasına 
destek açıklamıştı ancak bu örgütler 
220 bin KOBİ’nin bulunduğu ülkede 
40 bin işletmeyi temsil ediyor. 

Öte yandan İngiltere Hükümeti, 
plastik poşet başına 5 penny’lik 
ücretin 10 penny’ye çıkarılmasını 
da önermişti. Ücret uygulamasını 
da bütün perakendecilere yaymak 
yönünde bir girişim başlatacaklarını 
açıklamıştı. 
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İ
kinci kez düzenlenen Bursa 
Otomotiv  Buluşmaları 12-14 
kasım günlerinde Bursa’da 
gerçekleştirilecek. Ticaret 

Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı ile Bursa Organize 
Sanayi Bölgesinin himayesinde 
gerçekleşecek olan ve PAGDER’in 
de destekçileri arasında bulunduğu 
etkinlik, bu alana yönelik plastik 
imalatçılarına da fırsat sunuyor. 
Fransız Advanced Business Event ve 
Karibu tarafından organize edilecek 
Bursa Otomotiv Buluşmaları 
otomotiv sektörünün bütün 
bileşenlerinin buluşma noktası 
olacak. PAGDER’in etkinlikle ilgili 
paylaştığı bilgide, bu görüşmelerin, 
otomotiv endüstrisi ile plastik, taşıt 
yan sanayi, kauçuk, kimya, tekstil, 
elektrik-elektronik, makine vb. 
gibi tedarik sektörlerinden yerli 
ve yabancı oyuncuları bir araya 
getireceği belirtildi. Ford, Hyundai, 
Maz, BMW China, General Mobile, 
Kia Motors, Jaguar Land Rover, 
Renault gibi sektörün dev isimlerini 
ağırlayacak olan etkinlikte ön 
randevu sistemi aracılığıyla B2B 
görüşmeleri organize edileceği 
bildirildi.

Bursa Otomotiv 
Buluşmaları
12-14 Kasım’da
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Orhan Irmak Tasarım’ın kurucusu Dr. Orhan Irmak:

“Tasarımda Çok Sayıda Kısıt Var,
Kritik Unsur Bu Kısıtlara Hakim Olmak”

P
lastik sektörünün en önemli 
avantajlarından biri kolay şekil 
verilebilir bir malzeme olması 
ve baskı vb. yollarla olağanüstü 

yaratıcılıkta görselliği sunabilmesi. 
Elbette böyle olunca tasarımcılar 
için önemli ve sevilen bir malzeme 
haline geliyor. Farklılaşmak isteyen 
her imalatçı bu beklentilerle 
tasarımcıların kapısını çalışıyor. 
Orhan Irmak Tasarım’ın kurucusu Dr. 
Orhan Irmak, tasarım süreçlerine, 
sanat-tasarım ayrımına, Türkiye’nin 
tasarım ekosistemine yönelik 
PLASFEDDERGİ’nin sorularını 
yanıtladı. 
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Öncelikle firmanızdan ve 
kendinizden kısaca söz eder 
misiniz?

Orhan Irmak Tasarım, 15 yıldır 
ambalaj tasarımı alanında hizmet 
veren, Türkiye’nin en köklü 
uzmanlaşmış tasarım ofislerinden 
biri. Yaklaşık 20 kişilik ekibimizle 
yerli ve çok uluslu birçok marka için 
çalışıyoruz. Odağımızda her zaman 
ambalaj tasarımı oldu. Ambalaj 
tasarımını, markaların geleceğini 
inşa etmelerinde önemli bir araç 
olarak görüyoruz. 
2014 yılında kurduğumuz global 
ambalaj tasarım ofisleri birliğinin 
(GLBA – Global Local Branding 
Alliance) İstanbul ve Orta Doğu 
temsilcisiyiz. GLBA, New York, Berlin, 
Şanghay, Moskova, Sao Paulo, 
Johannesburg ve İstanbul’da bizim 
gibi yerleşik yedi ambalaj tasarımı 
ofisinin bir araya gelerek kurduğu 
bir birlik. Birliğimizle her altı ayda 
bir farklı bir şehirde toplanıp global 
tasarım trendlerini tartışıyoruz. Aynı 
zamanda bir araya gelip küresel 
markalar için farklı coğrafyalardaki 
ihtiyaçlara çözümler üretiyoruz.

Aldığınız ödüller de 
bulunuyor değil mi? 

Bugüne kadar kazandığımız tasarım 
ödüllerinin sayısı 100’e yaklaştı. 
Bunlar arasında en önemlisi 
Türkiye’de ilk kez ambalaj tasarımı 
alanında bizim kazandığımız “Red 
Dot: Best Of The Best” ödülü var. 
Almanya merkezli bu yarışmada, 
tüm dünyadan başvuran projeler 
arasında en iyi tasarım ödülünü 
kazandık. Birçok yabancı menşeili 
ödülün yanında Design Turkey ve 
Ambalaj Ay Yıldızları yarışmalarında 
kazandığımız ödüller de Türkiye’deki 
başarılarımız arasında yer alıyor.

Faaliyet gösterdiğiniz 
alan sanat ve teknolojinin 
kesiştiği bir noktada 
duruyor. Örneğin; gıdayla 
temas eden bir ambalaj 
söz konusuysa son derece 
dar bir malzeme seçeneği 
var. Bu malzemelere 
verilebilecek şekil, üzerine 
ya da kaplamasına 
yapılabilecek baskı, ürün 
şekli, maliyet vb. gibi çok 
sayıda kısıtlayıcı unsur var 
ve bu denli kısıtlı bir alanda 

“yaratıcılık” bekleniyor. Bu 
bağlamda, siz bu süreci nasıl 
yönetiyorsunuz? Tasarımlar 
nasıl ortaya çıkıyor?

Tasarım ile sanat arasındaki ayrımı 
tam da bu bahsettiğiniz şekilde 
tanımlamak mümkün. Ambalaj 
tasarımı alanında marka, ürün, 
ambalaj malzemesi, üretim gibi 
birçok kısıt var. Hatta bunun 
yanına satış kanalları, sevkiyat, 
geri dönüşüm gibi birçok konuyu 
daha ekleyebiliriz. Tüm bu kısıtlar 
arasında çalıştığımız markalar 
için yaratıcı çözümler üretiyoruz. 
Burada kritik olan nokta bu kısıtlara 
hakim olabilmek. Eğer bir ambalaj 
tasarımcısı olarak bu kısıtlar 
hakkında yeterli bilgiye ve tecrübeye 
sahipseniz, onları yönetebilir ve 
onlarla uyumlu bir şekilde yaratıcı 
projeler ortaya koyabilirsiniz. 

Müşterinizin bir beklentisi 
var ve o da ürünlerinin 
satışını artırmak. Bir 
tasarıma başlarken öncelikle 
pazarlama kısmı mı aklınıza 
düşüyor, yaratıcılık kısmı mı? 

Projelerimiz öncelikle 
müşterimizden gelen brief yani 
proje özeti ile başlıyor. Orada 
müşterimizin ihtiyaçlarını ve
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çalışacağımız markayı anladıktan 
sonra kapsamlı bir araştırma 
yapıyoruz. Bunu ise tasarıma dönük 
strateji oluşturmak izliyor. Yaratıcılık 
olarak tanımladığınız tasarım 
süreci, bu belirlediğimiz stratejiler 
ile ortaya çıkmak zorunda. Hem 
çalıştığımız marka, hem o markanın 
tüketicileri hem de tasarımcı olarak 
bizleri tatmin edecek projeler ortaya 
koymak için bu adımlar olmazsa 
olmaz.

Son yıllarda ülkemizde 
organize edilen yarışmaların 
da etkisiyle ambalaj 
tasarımı geniş bir alanda 
ilgi uyandırmaya başladı. 
Bu ilginin sağlıklı biçimde 
yaratıma dönüştüğünü 
gözlemliyor musunuz, yoksa 
işin çok mu başındayız?

İşin çok başında değiliz ama ABD, 
İngiltere gibi gelişmiş pazarlarla 
kıyaslanınca daha kat edecek çok 
yolumuz var. Burada tüketicinin 
ambalaj tasarımına ilgi duyması tek 
başına yeterli değil. Marka sahibi 
firmaların nitelikli ambalaj tasarımına 
dönük taleplerinin artması ve 
bu talepleri karşılayacak tasarım 
ofislerinin de çoğalması gerekiyor. 

Küresel anlamda ülkemizdeki 
tasarım seviyesi -bu alanda 
faaliyet gösteren rakiplerinizi 
de gözleminize dahil ederek- 
ne durumda?

Birliğimizde bizden daha gelişmiş 
ülkelerde ambalaj tasarımı 
hizmeti veren ajanslar var. Onların 
çalışma şekilleri, proje kapsamları 
ve bütçeleri, ambalaj tasarımı 
sektörünün bize göre çok daha 
olgun olduğunu gösteriyor.

İki yönlü bir sorumuz olacak; 
Plastik imalatçılarına yaratıcı 
tasarım süreçleri konusunda 
tavsiyeleriniz ne olur? 
Elbette bu ambalajların içine 
ürünlerini koyup piyasaya 
süren imalatçılar var, bu 
imalatçılara tavsiyeniz ne 
olur?

Plastik üreticilerine tavsiyem, üretim 

süreçlerini hızlandırıp düşük adetli 

üretimlerle farklı ihtiyaçlara dönük 

alternatifler üretme konusunda 

kendilerini geliştirmeleri. Tüketiciler 

artık daha hızlı bir değişim talep 

ediyor. Marka sahiplerine tavsiyem 

ise bir an önce ambalaj tasarımı 

süreçlerinin nasıl yönetildiğini 
tecrübe etmeleri ve bu alanda 
çalışan doğru partnerlerle iş 
birliklerine gitmeleri. Örneğin bir 
ürünü üretmek için hangi makine 
nerden ve kaça alınır sorusunun 
cevabını hepsi biliyordur. Ama logo 
ve ambalaj tasarımı hizmetinin 
maliyetinin, kimden ve nasıl 
alınacağı sorusu eminim bir çok 
marka sahibi için hala çok net değil.

Bu alana ilgi duyan 
tasarımcılara tavsiyeleriniz 
var mı? 

Ambalaj tasarımına ilgi duyan 
bir grafik veya endüstri ürünleri 
tasarımcısı öncelikle marka iletişimi 
konusunda bilgi sahibi olmalı. Daha 
sonra da ambalaja dönük baskı 
ve üretim teknolojileri konusunda 
tecrübe edinmeli. Stajlarını ambalaj 
tasarımı ofislerini yapmaları, bu 
alanda oldukça faydalı bir temel 
edinmelerini sağlayabilir. Bu alanda 
düzenlenen yarışmalar pratik açıdan, 
konferans ve seminerler de teorik 
açıdan kendilerini geliştirmelerine 
olanak sağlayacaktır.
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T
ürkiye’nin güçlü plastik ürün 
imalatçılarından GF Hakan Plastik 
Ortadoğu ve Türkiye Başkanı 
Batuhan Besler, son dönemde 

inşaat sektöründe yaşanan 
daralmanın bu alana yönelik çalışan 
plastik imalatçılarını da etkilediğini 
vurguladı. “2019 yılının oldukça 
zorlu geçtiğini söyleyebiliriz” diyen 
Batuhan Besler, PLASFEDDERGİ’nin 
sorularını yanıtladı. 

Sektörde son dönemde 
yaşanan gelişmeleri 
değerlendirir misiniz? 

İnşaat sektöründe yaşanan; temiz 
su, atık su, drenaj, doğal gaz 
dağıtım şebekelerinin artışı gibi 
farklı gelişmelere bağlı olarak 
plastik boru kullanımının ağırlık 
kazandığı görüyoruz. Dünyada 

plastik boru kullanım oranının her 
yıl yüzde 6-7 oranında artışı söz 
konusu. Bünyesinde bulunduğumuz 
GF’in bağımsız bir araştırma şirketi 
aracılığı ile yürüttüğü araştırma 
sonuçlarına göre, boru üretiminde 
daha yaygın olarak kullanılan 
malzemeler ile karşılaştırıldığında, 
plastik boru kullanımı, karbondioksit 
emisyonlarında tasarruf 
sağlayabileceğini ortaya koyuyor.

Termoplastikler, özellikle nakliye 
ve montaj değerlendirmelerinde 
düşük ağırlıkları sayesinde yüksek 
puan alıyor. Plastik boruların 
esneklik ve dayanıklılık özellikleri, 
Türkiye gibi deprem bölgesinde 
olan ülkeler için çok daha fazla 
önem kazanıyor. Plastik boruların 
bu özellikleri kurulan sistemlerin 
depremden daha az zarar görmesi, 
oluşabilecek tehlikelerin en aza 

indirilmesi, yüksek maddi kayıpların 
önüne geçilmesi yönünde avantajlar 
sağlıyor. 

Ayrıca inşaatlara yönelik hazırlanan 
yönetmelikler ya da gelişen müşteri 
ihtiyaçlarına bağlı olarak farklı ürün 
trendleri öne çıkabiliyor.  Örnek 
olarak, önümüzdeki dönemde 
yanmaya dayanıklı plastik boru ve 
ek parçalarının sektörde bir ihtiyaç 
haline geleceğini düşünüyoruz.  
Yürürlükteki yangın yönetmeliklerine 
bağlı olarak özellikle yeni bina 
inşaatlarında bu özelliklere sahip 
ürünler tercih ediliyor olacak.  
PP-R sistemlerde ise çok katmanlı, 
UV dayanımlı ve oksijen bariyerli 
ürünlerin kullanımının daha da 
artacağını öngörüyoruz.  
Hijyen,  ayrıca önemli bir konu. 
Plastik boruların tarımdan 
konutlarda su kullanımına kadar 

GF Hakan Plastik Ortadoğu ve Türkiye 
Başkanı Batuhan Besler:
“Daha ucuzu değil, daha iyiyi hedeflemek 
sürdürülebilir sanayiyi beraberinde getirecek”

PL
AS

FE
DD

ER
Gİ 

 27
. S

AY
I

70

PA
NO



geniş bir alanda tercih edilmesinin 
bir nedeni de yapısal özellikleri ile 
suyun temiz ve sağlıklı bir şekilde 
ulaşımına olanak sağlamasıdır. GF’in 
bu konuda özel çalışmaları da var. 
GF tarafından geliştirilen ve bizim 
de bu yıl içerisinde ürün grubumuza 
eklediğimiz Hycleen Automation 
System bunlardan biri. 

Hycleen Automation 
System, özellikle büyük bina 
komplekslerinde içme suyu 
tesisatlarının planlanmasını, 
kurulumunu, işletilmesini ve 
bakımını güvenilir ve basit bir 
şekilde destekliyor. Bir paket olarak 
sunulan sistem, tesisata giren suyun 
kontrolü, denetimi, raporlanması 
gibi özellikleri ile suyun hijyenik ve 
sağlıklı kullanımına olanak sağlıyor. 

İnşaat sektöründe yaşanan 
daralma sektörü nasıl 
etkiledi?

2019 yılının oldukça zorlu geçtiğini 
söyleyebiliriz.  İnşaat sektörü son 
dört çeyrektir küçülüyor.  2019’un 
ikinci çeyreğinde yüzde 12,7 küçüldü.  
Biz yine de 2019 için koyduğumuz 
yüzde 15 oranında büyüme 
hedefimizi değiştirmedik.  İlk 6 
ayın sonunda bunu başardık ama 
sinyaller ikinci altı ayın iç pazarda 
çok daha zor olacağını gösteriyor. 
TUİK tarafından açıklanan yapı 
ruhsat izin rakamları, konut satışı 
rakamları ve en genelinde sektör 
büyüme rakamları önümüzdeki 
dönemde tüm firmaların daha 
da zor bir ortamda ilerleyeceğini 
gösteriyor.  Projelerde azalmayı 
zaten hissediyoruz.  Renovasyon 
pazarının canlı tutulması ve münferit 
yenilemelerin desteklenmesi 
sektöre bir hareket katacaktır. 

Dünya ile kıyaslandığında 
Türkiye’de sektörün durumu 
hakkında bilgi verebilir 
misiniz?

Türkiye plastik boru üretiminde 
dünyanın önde gelen ülkelerinden 
biri. Dünya plastik boru ihracatında 
ilk 20 ülke içinde yer alıyor.  Çok 
ciddi bir üretim kapasitesi var.  Hem 
biz GF Hakan Plastik olarak hem de 
ülke olarak, bu sektörde ihracat üssü 
olabilecek bilgi birikimi ve üretim 
yetkinliğine sahibiz.  Ancak bizim 
sektörümüz de inşattaki daralmadan 
oldukça etkileniyor.  2019 yılında 
ve devamında inşaat malzemeleri 
sektörünün, ihracat pazarları için 
katma değeri ve kalitesi yüksek ürün 
ve hizmet üretmesinin hem firmalara 

hem de ülkemizin geleceğine katkı 
sağlayacağını düşünüyoruz.  O 
sebeple daha ucuzu değil daha iyiyi 
hedeflemek, bunun için daha fazla 
çalışmak daha sürdürülebilir bir 
sanayiyi beraberinde getirecektir.  
Türkiye’de sektör büyüyor mu? 
Sektörün yaklaşık büyüklüğü nedir?
Son 1,5-2 yıla kadar sektörümüz 
büyüyen sektörler içindeydi.  Ancak 
özellikle proje pazarındaki küçülme 
bizim sektörümüzün de büyümesini 
durdurdu. Bir diğer önemli faktör 
de hammadde konusu. Hammadde 
de dışa bağımlı bir sektör olması 
ve bunun yanında yaşanan döviz 
artışları, petrol fiyatlarındaki 
değişimler finansal olarak da 
firmaları etkiledi.  

AR-GE ve inovasyona 
yönelik faaliyetleriniz 
hakkında bilgi verir misiniz?

GF Hakan Plastik olarak özellikle 
ihracat kanalında büyüyebilmek için 
AR-GE ve yeni ürün çalışmalarının 
artması gerektiğini düşünüyoruz.  
Georg Fischer stratejimiz gereği 
Ar-Ge’mizi global olarak yapıyoruz. 
2016 yılında tüm GF şirketleri için 
belirlenen GF Strateji 2020 içinde 
inovasyonu “İtici Güçlerimiz”e 
dahil ettik. Belirlediğimiz müşteri 

ihtiyaçları ile inovasyon sürecini 
sürekli olarak ilintili hale getirmeyi 
ve bu sayede de katma değeri 
yüksek ürün ve hizmetler 
geliştirmeyi hedefliyoruz.  Ürün 
geliştirme ayağını da Türkiye’den 
tamamlıyoruz. Burada yeni ürün 
çalışmaları ve mevcut ürünlerin 
iyileştirmesine yönelik çalışmalar 
yapıyoruz.  Bütün bunları yaparken 
müşteriyi merkeze koyup onların 
ihtiyaçlarını ve sıkıntılarını dinliyoruz. 

Sektöre dair geliştirdiğimiz en 
önemli ürün Türkiye’nin ilk sessiz 
borusu olan SILENTA ürün grubu.  
Türk pazarına ilk kez GF Hakan 
Plastik’in sunduğu sessiz boru ile 
Türkiye plastik boru sektöründe 
farklı bir aşamaya geçtiğimizi 
söyleyebilirim. SILENTA PREMIUM, 
4 lt’de 13 dB ses geçirgenliğine 
sahip. Sektörün ihtiyaçlarına yanıt 
verebilecek yeni ürünlerimizin bir 
kısmını 2-5 Ekim 2019 tarihlerinde 
gerçekleşecek ISK SODEX 2019’da 
sektöre tanıtmayı hedefliyoruz. 
Bu ürünlerin atık su ve drenaj 
sistemleri, temiz su sistemleri, alt 
yapı ürün grubu için özel ek parçalar 
gibi ürünler olduğunu söyleyebiliriz.
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D
ünyanın lider sektör 
markalarından biri olan İsviçre 
merkezli Georg Fischer 
bünyesine geçişinin ardından 

ilk kez ISK SODEX’e katılan GF 
Hakan Plastik, tüm dünyada hızla 
gelişen üst yapı grubuna yönelik 
yeni ürünlerinin yanı sıra alt yapı 
ürün grupları ve GF tarafından 
geliştirilen otomasyon ve kontrol 
sistemlerini de sergiledi.

Sektörün ihtiyaçlarına 
uygun yeni ürünler
GF Hakan Plastik, bu yıl 14.‘sü 
gerçekleşen ISK SODEX Fuarı’nda 
sektör yayınları temsilcilerini 
standında ağırlayarak yeni ürünler 
ve sistemlerini tanıttı. GF Hakan 
Plastik Türkiye ve Ortadoğu Bölge 
Başkanı Batuhan Besler’in ev 

sahipliğinde gerçekleşen davette 
yurtiçi ve yurtdışı satış ekipleri, 
pazarlama ve ürün yöneticileri de 
hazır bulundu. 

Davette konuşma yapan GF Hakan 
Plastik Türkiye ve Ortadoğu Bölge 
Başkanı Batuhan Besler, uzun bir 
aradan sonra ISK SODEX Fuarı’na 
katılmanın ve ilk kez burada yeni 
ürünleri sektöre sunuyor olmanın 
heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Batuhan Besler, ”Tüm çalışmaları 
GF Hakan Plastik ekipleri tarafından 
yürütülen yeni ürünlerimizin her 
zaman olduğu gibi sektöre ivme 
kazandıracağını düşünüyoruz. 
Türkiye’nin ilk sessiz borusu 
SILENTA ile bir dönem açılmıştı. 
SILENTA ailesine yeni eklediğimiz 
Halojen Free PP ürünümüz SILENTA 
Extreme ile bunu sürdürüyoruz. 
Yanmaya dayanıklı bu ürünümüzle 

daha güvenli yapılar oluşturulmasına 
katkı sağlayacağız. Türkiye’de 
geliştirdiğimiz ve GF markası ile 
uluslararası pazara sunduğumuz 
diğer yeni ürünlerimize ek olarak GF 
tarafından geliştirilen otomasyon ve 
kontrol sistemleri ile ürün gamımızı 
sektörün ihtiyaçları doğrultusunda 
genişletiyoruz. Katma değeri yüksek 
alt yapı, üst yapı ve ensdüstriyel 
alandaki ürünlerimizle farklılığımızı 
artırmayı sürdüreceğiz“ şeklinde 
konuştu.

GF Hakan Plastik yetkilileri davette, 
standda yer alan yeni ürünler 
SİLENTA Extreme, Aerator, PP-
RCT ürünleri ile ilgili davetlilere 
bilgiler aktardılar. Red Dot Mansiyon 
Ödülü’nü alan Hycleen Automation 
System, CPVC ürünler ve Koruge 
ürünleri yine stantta yer alan ürünler 
oldu. Konuklar VR (Virtual Reality) ile 
GF Hakan Plastik Çerkezköy üretim 
tesisini inceleme imkanı buldular.

GF Hakan Plastik, ISK SODEX İstanbul 2019‘da Yenilikçi 
Ürünlerini İlk Kez Sergiledi
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P
roje Bazlı Teşvik sistemi 
kapsamında 5 yeni yatırıma 
teşvik verilmesine ilişkin 
Cumhurbaşkanı Kararları 5 Eylül 

günü Resmi Gazete’de yayımlandı. 
Bu kapsamda; Bakyar Makine 3 
ayrı tipte insansız hava araçları 
üretimi, Asil Çelik vasıflı çelik ve 
süper alaşımlı malzemelerden 
dövme ürünler, Ceyhan Polipropilen 
propilen üretimi, Kalyon Güneş 
fotovoltaik güneş paneli üretimi, 
TUSAŞ (TAI) ise rüzgar tüneli 
yatırımları için teşvik aldı. Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank, yatırımlara yönelik yaptığı 
değerlendirmede 14 Milyar TL’lik 
yatırımların 1.4 milyar Dolar 
ithalatın yerine geçeceğini bildirdi. 
Yayınlanan beş karar ile birlikte, 
proje bazlı teşvik kapsamında 
yürürlüğe giren teşvik sayısı 19 
oldu. Yayımlanan yatırım karararına 
yönelik bir değerlendirme yapan 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank, “Bu projelerle toplam 3 bin 
kişiye yeni istihdam sağlanacak. 
Bu yatırımlar hayata geçtiğinde dış 
ticaret açığının azaltılmasına yıllık 
1,4 milyar dolar katkı yapacak.” 

dedi. Varank, 5 proje ile birlikte 
savunma sanayi teknolojileri, tıbbi 
cihaz sağlık teknolojileri, petro-
kimya ve entegre metalürji yatırımı 
alanlarında 19 projenin yürürlüğe 
girdiğini hatırlatarak, bunların 
toplam yatırım tutarının 40 milyar 
TL’ye ulaştığını kaydetti. 

Resmi Gazetede 5 Eylül günü 
yayımlanarak yürürlüğe giren 5 
proje bazlı teşvik kararı şöyle: 

Ceyhan Polipropilen Üretim A.Ş: 
Adana Ceyhan’da komple yeni 
bir yatırım ile yıllık 450 bin ton 
polipropilen (plastikte en yoğun 
kullanılan hammaddelerden biri) 
üretimi öngörülüyor. Yatırım tutarı 
8 milyar 225 milyon 99 bin TL olan 
projede 590 kişi istihdam edilmesi 
hedefleniyor. 

Baykar Makine: İstanbul’da İnsansız 
hava aracı (İHA), TB2 ve bu aracın  
haberleşme sistemleri, aviyonikleri, 
yer istasyon sistemi. Akıncı Taarruzi 
İHA (SİHA-silahlı insansız hava 
aracı) ve alt sistem bileşenleri. Ad 
verilmeyen SİHA için tevsi ve ürün 

çeşitlendirme yatırımı. Yatırım tutarı 
600 milyon TL. Proje kapsamında 
ilave 1122 istihdam öngörülüyor. 

Asil Çelik: Bursa’da yüksek 
vasıflı çelikler ve süper alaşımlı 
malzemelerden dövme ürünlerin 
üretimi için ürün çeşitlendirme 
yatırımı için yıllık 60 bin ton üretim 
öngörülüyor. Yatırım tutarı 852 
milyon 188 bin TL olarak belirlendi 
ve 173 ilave istihdam planlanıyor. 

Kalyon Güneş Teknolojileri 
Üretim: Ankara’da komple yeni 
gerçekleşecek yatırım ile fotovoltaik 
güneş paneli üretimi (Silisyum ingot 
üretiminden başlamak üzere wafer, 
hücre ve fotovoltaik güneş paneli 
üretimi) planlanıyor. Yatırım tutarı 
1 milyar 991 milyon TL. Öngörülen 
istihdam ise 982 kişi. 

TUSAŞ (TAI): Ankara’da, 1 milyar 
427 milyon TL tutarlı komple yeni 
yatırım ile üflemeli tip trisonik 
rüzgar tüneli ve büyük kesitli ses 
altı akustik rüzgar tüneli inşası 
planlanıyor. Öngörülen istihdam 52 
kişi olarak belirlendi.

Proje Bazlı Teşvik
Kapsamında 14 Milyar TL’lik Yatırım
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R
önesans Holding, Adana 
Ceyhan’da kurulacak Ceyhan 
Polipropilen Üretim Tesisine 
yönelik ilgili firmalarla lisansör 

ve ortaklık anlaşmaları imzaladı. 
Rönesans Holding Başkanı Dr. 
Erman Ilıcak, tesisin 250 milyon 
dolarlık ithalatı önleme potansiyeli 
bulunduğunu söyledi. Tesisin 
inşasına 2020 sonunda başlanacak 
ve 2023’te tamamlanması 
planlanıyor. İmza törenine Enerji ve 
Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 
Cezayir Enerji Bakanı Muhammed 
Arkab, Rönesans Holding Başkanı 
Dr. Erman Ilıcak ve Sonatrach Üst 
Yöneticisi (CEO) Rachid Hachichi 
katıldı.

Törende konuşma yapan Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih 
Dönmez, “Ülke olarak enerjinin 
her alanında önemli hamleler 
gerçekleştiriyoruz. Türkiye için 2023 
yılındaki büyüme hikayesi enerji 
bağımsızlığı etrafında şekillenecek. 
Bu proje ile bir hedefimize daha 
ulaşmanın gurur ve mutluluğunu 
yaşıyoruz” dedi. 

Cezayir Enerji Bakanı Mohamed 
Arkab da, “Rönesans ve Sonatrach’ın 
ortaklığı iki ülkenin de konumunu 
güçlendirecektir. Bu işbirliği iki 
ülke için enerji alanındaki güçlerini 
artırmak, her iki ülke ekonomisine 
de kalkınması ve dostluklarını daha 
da güçlendirmek için bir fırsattır” 
dedi.

Ceyhan Polipropilen Yatırımı İçin Teknoloji 
Lisansör ve Ortaklık Anlaşmaları İmzalandı

Rönesans Holding Başkanı Erman 
Ilıcak da “Son 10 yıldır ulusal 
ve uluslararası birçok enerji ve 
petrokimya şirketi için önemli 
endüstri tesisleri inşa ettik. Yıllar 
içinde bu alanda kazandığımız bilgi 
ve tecrübe birikimini, ülkemizin 
en büyük dış ticaret açığı verdiği 
alanların başında gelen petrokimya 
sektörüne yapacağımız yatırımda 
kullanacağız” diye konuştu. 

Ceyhan Petrokimya Endüstri 
Bölgesi’nin ilk yatırımı olan tesis 
için 1,4 milyar Dolar harcanacağı 
belirtildi. Rönesans Holding, 
Hollandalı Port of Rotterdam ile aynı 
zamanda Bölgenin de işletmecisi 
durumunda. Erman Ilıcak, gelecek 10 
yıl içinde bölgeye 15 milyar dolarlık 
yatırım çekmeyi hedeflediklerini 
açıkladı. Ceyhan Polipropilen Üretim 
Tesisinde yatırım aşamasında 2 
bin kişi, işletmede ise 600 kişinin 
istihdam edilmesi öngörülüyor. 
Cezayir firması, iki ülke arasındaki 
anlaşma doğrultusunda 2040 yılına 
kadar propan tedarik edecek. 
Projede Rönesans’ın ortakları 
Cezayirli Sonatrach ve Güney 
Koreli GS E&C oldu. Tesis altyapı 
lisansörleri ise ABD kökenli UOP 
Honeywell ve Hollanda kökenli 
LyondellBasell oldu.
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H
er yıl düzenlenen Endonezya 
Uluslararası Plastik ve 
Kauçuk Makineleri, İşleme ve 
Malzemeleri Fuarı için geri sayım 

başladı. Jakarta’da 20-23 Kasım 
2019 tarihleri arasında düzenlenecek 
fuara, PAGDER de erişim sağlıyor. 
Genel katılımcı profili; katkı ve 
dolgu maddeleri,  plastik  makineleri 
ve yardımcı ekipmanları, ölçme, 
kontrol ve test ekipmanları, 
ambalaj malzemeleri, işleme 
sonrası makineler, ön-işleme ve 
geri dönüşüm presleri, güçlendirici 
elyaf ve malzemeler, kauçuk-
sentetik elyaflar, yarı mamul ürünler, 
termoplastikler, termoplastik 
elastomerler ve termosetler olan 
fuarda, önceki yıllarda da başarılı 
organizasyonlar gerçekleştirilmişti. 

Fuara yönelik değerlendirmelerde 
bulunan İnpak Makine Pazarlama 
ve İş Geliştirme Müdürü Mustafa 
Eren, “Termoform makineleri için 
Uzakdoğu büyük bir pazar olmakla 
birlikte, ithalat ihracat alışverişleri 
kendi komşu ülkeleri ile ağırlıklı 
olarak gerçekleşiyor. Ancak, 
rekabetçi ve büyük üreticilerin 

daha yüksek teknolojili makinelere 
yatırımları bulunuyor ve son yıllarda 
bu yönde yatırımlarının oranı arttı. 
Bunun yanı sıra son kullanıcıların 
çevreye duyarlı ve daha butik 
ürünler için talepleri mevcut. 
Esnek çalışabilen, operasyonel 
maliyetlerini düşük tutabilen 
üreticiler için bir fırsat dönemi 
olduğu düşünülebilir. İnpak olarak 
Chinaplas’tan sonra Endonezya’da 
gerçekleşecek olan Plastics and 
Rubber fuarında da yerel ve komşu 
ülkelerin üreticileri ile var olan 
ilişkilerimizi geliştirmek ve yeni 
bağlantılar kurmayı hedefliyoruz” 
bilgisini verdi. 

İnpak’ın 35 yıllık deneyimi olduğuna 
işaret eden Mustafa Eren, tam 
otomatik termoform makineleri 
ile dünyada sektörün önde gelen 
firmaları arasında bulunduklarını 
vurguladı. Sektörlerine yönelik bilgi 
de veren Mustafa Eren, “Hedef 
kitlemiz olan ambalaj sektöründe 
birçok ekonomik, siyasal ve 
demografik değişkenler var ve 
sektördeki gelişmeleri yakından 

takip ediyoruz. Son dönemlerde 
Expanded Polystyrene (EPS) tipi 
malzemelerden diğer rijit plastik 
ambalajlara doğru bir yönelim 
var. Ayrıca özellikle Avrupa’da ve 
dünyanın bazı diğer bölgelerinde 
PLA gibi doğada çözünebilen 
organik ve inorganik esaslı 
malzemelere geçiş için düzenlenen 
kanunlar, yönetmelikler ve geri 
dönüşüm hedefleri var. İnpak 
termoform makineleri tüm bu 
malzeme çeşitleri ile çalışabiliyor” 
diye konuştu. 

Köksan Pet Ambalaj Bölge 
Satış Müdürü Osman Erdoğan 
ise Endonezya fuarına ilk kez 
katılacaklarını belirterek, “Sektörel 
bazda PET plastik sektörünün 
merkezi sayılabilecek bir bölgeye 
ürün satmanın zor olduğunu 
bilerek katıldığımız bir fuar ancak 
hali hazırda bir müşterimiz var ve 
düzenli olarak ürün veriyoruz bunun 
yanında ilişki kurabileceğimiz yeni 
firmalar bulmayı hedefliyoruz ve bu 
bölgede genişlemek istiyoruz” diye 
konuştu. 

Endonezya Plastics&Rubber Indonesia 
20-23 Kasım 2019’da Gerçekleştirilecek
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H
enkel, “EasyD4R” adını 
verdiği, ambalajların 
geri dönüştürülebilirliğinin 
ölçüldüğü yazılımını isteyen 

herkesin kullanabilmesi 
amacıyla açık hale getirdi. 
Henkel’den yapılan açıklamada, 
“Henkel, Yeni ambalajların geri 
dönüştürülebilirliğini hızlı ve 
güvenilir bir şekilde belirleyebilmek 
için özel geliştirilmiş yazılım aracı 
EasyD4R’ı kullanıyor. Henkel, 
bu değerlendirme aracını, daha 
fazla şirket ve organizasyonun 
kullanabilmesi ve sürdürülebilir 
ambalajlama çözümlerinin daha 
kolay geliştirilebilmesi amacıyla, 
web sitesinde yer alan www.henkel.
com/easyd4r sayfasında genel 
kullanıma açtı” bilgisi verildi. 

EasyD4R yazılımı ambalajın 
geri dönüştürülebilirliğini; 
ambalajın bileşimine ve ambalajın 
temel metaryellerine, etiket 
ya da üzerindeki boya gibi 
bileşenlerin ağırlık oranlarına 
göre değerlendiriyor. Yazılım, 
bütün bu malzemeleri sınıflarına 
ve geri dönüşüm esnasında hangi 
işlemlerden geçmesi gerektiğine 
göre veri oluşturuyor. Bu verilerle 
EasyD4R yazılımı, geri dönüşüme ne 
kadar uygun olduğunu gösteriyor. 
Her bir ambalajın yüzde olarak geri 
dönüştürülebilirliği ve optimum 

geri dönüşüm sağlayacak materyal 
kombinasyonları hakkında da bilgi 
veriyor. Böylece sürdürülebilir 
ambalajlama çözümlerinin 
geliştirilmesi de desteklenmiş 
oluyor.

Henkel Uluslararası Ambalaj 
Geliştirme bölümünü yöneten 
Dr. Thorsten Leopold, yaptığı 
değerlendirmede, “Açık bir iş 
birliğini teşvik etmek ve döngüsel 
ekonomiye geçişi hızlandırmak 
istiyoruz. Bu da ancak, değer 
zincirinde yer alan herkesin net bir 
tanım ve sürekli bir değerlendirme 
anlayışı içinde birlikte çalışmasıyla 
mümkün olabilir. Değerlendirme 
aracımızı paylaşarak ambalajların 
geri dönüştürülebilirliğine katkı 
sağlamak istiyoruz.” dedi. 

Yazılım hangi kriterlere göre 
çalışıyor?

Henkel’den yapılan açıklamada, 
yazılımın ambalajları 
değerlendirmek için temel aldığı 
standartların Avrupa Plastik Geri 
Dönüştürücüleri’nin standartları 
olduğunu açıkladı. Bu standartların 
temel amacı hali hazırda geliştirilen 
ambalajların geri dönüşüme en 
uygun şekilde üretilmesi için hızlı ve 
isabetli bir değerlendirme yapmak 
olduğu bildirildi. Henkel’in EasyD4R 

yazılımından çıkan sonuçlar, 
Fraunhofer Enstitüsü tarafından da 
teste tabi tutuldu ve onaylandı. 

Henkel tarafından yapılan 
açıklamada, daha önce yazılımı 
talep eden şirketlere ve kuruluşlara 
verdikleri, yeni aşamada ise 
internet sitesinden herkese açtıkları 
vurgulandı. 
Öte yandan, Henkel’in şirket olarak 
2025 yılına kadar müşterilerine 
sunduğu tüm ambalajların 
geri dönüştürülebilir, yeniden 
kullanılabilir ya da kompostlanabilir 
olmasını amaçladığı hatırlatıldı. Dr. 
Thorsten Leopold bu sürece yönelik 
yaptığı değerlendirmede, “Plastiği 
önemli bir ambalajlama materyali 
olarak kullanan bir üretici olarak 
gereken sorumluluğu alıyoruz. 
Şu anda önemli ölçüde ilerleme 
sağlamış durumdayız, ancak daha 
yapacak çok şey var.  Bu yüzden, 
ambalajlama stratejimizi hayata 
geçirmenin yanı sıra, yeni çözümleri 
desteklemek amacıyla sektörler 
arası çeşitli girişim ve iş birlikleri 
gerçekleştiriyoruz.” Yorumunu yaptı. 

Henkel geri dönüştürülebilirlik 
değerlendirme aracı EasyD4R, 
www.henkel.com/easyd4r 
sayfasından ücretsiz olarak 
indirilebiliyor. 

Henkel, Ambalajların Geri 
Dönüştürülebilirliğini Ölçen 
Yazılımını Kullanıma Açtı
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Millî Eğitim Bakanı Ziya 
Selçuk, mesleki ve teknik 
eğitimi şahlandırmak için 
gerçek hayat neyi talep 
ediyorsa ona uyulması 
gerektiğini söyledi.

C
NNTürk televizyonunda bir 
programa konuk olan Ziya 
Selçuk, plastik sektörüne 
değinerek, “Plastik sanayiinde 

Türkiye Dünyada 7. sırada ama 
mesleki eğitimde çok az sayıda 

öğrenci var. Halbuki bizim 15 bin 
mezuna ihtiyacımız var plastik 
sanayiinde” dedi.  Milli Eğitim Bakanı 
Ziya Selçuk, mesleki eğitime ağırlık 
vermek istediklerini, endüstrinin 
talebini karşılamayı hedeflediklerini 
söyledi. 

Mesleki eğitime yönelik çalışmalar 
içinde olduklarını vurgulayan Ziya 
Selçuk, “Bunun için yeni okullar, 
AR-GE merkezleri kuruyoruz. Bugün 
biz plastiğin kilosunu 2,8 dolara 
satıyoruz ama Japonya’da 16 dolar 
civarında. Nano teknoloji vb. başka 
ölçüler aracılığı ile bizim mesleki 
eğitimi mutlaka geliştirmemiz lazım” 
diye konuştu. 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:
Plastik Sektörünün 15 Bin Mezuna İhtiyacı Var
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T
ÜİK, Türkiye geneli gelir ve 
yaşam koşulları araştırmasının 
ardından, 2018 bölgesel 
sonuçlarını da açıkladı. 

Araştırma verileri, aile büyüklüğünün 
eşitlendiği eşdeğer hane halkı 
kullanılabilir fert geliri oluşturularak 
hesaplanıyor. 

Buna göre, Türkiye’de ortalama yıllık 
eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert 
geliri 24 bin 199 TL olarak belirlendi. 
İstanbul fert başına gelirde 34 bin 
912 TL ile en zengin il oldu. Bu 
bölgeyi 29 bin 952 TL fert başına 
gelir ile Tekirdağ, Edirne, Kırklareli; 
29  bin  847  TL ile Ankara bilgesi 
izledi. 

Fert başına en düşük bölgeler ise 
10  bin  965  TL ile Van, Muş, Bitlis, 
Hakkari, 11  bin  204  TL ile Mardin, 
Batman, Şırnak, Siirt ve 11 bin 357 TL 
ile Şanlıurfa, Diyarbakır oldu. 

Gelir dağılımında ise gelir dağılımı 
en iyi bölge Malatya, Elazığ, Bingöl, 
Tunceli oldu. Gelir dağılımının en 
bozuk olduğu bölge ise İstanbul, 
Adana, Mersin, Tekirdağ, Edirne ve 
Kırklareli oldu.

İstanbul aynı zamanda, nüfusun en 
fazla fert başına gelire sahip yüzde 
20’sine sahip olurken, elde ettiği 
gelirin diğer nüfusa oranında da 
en yüksek seviyeye sahip olduğu il 

oldu. Türkiye genelinde nüfusun en 
zengin yüzde 20’lik kesiminin geliri, 
en az gelir elde eden yüzde 20’den 
7,8 kat daha fazla gelir elde etti. 

Her bölge için fert başına gelirin 

sıralanarak orta noktasının yarısı 

şeklinde tanımlanan göreli yoksulluk 

oranında yoksul sayısı en fazla olan 

bölgeler yüzde 13,5 ile Tekirdağ, 

Edirne, Kırklareli, yüzde 12,7 ile 

İstanbul, yüzde 12,4 ile Kastamonu, 

Çankırı, Sinop oldu. En düşük 

olduğu bölgeler ise yüzde 5 ile 

Gaziantep, Adıyaman, Kilis, yüzde 

7,2 ile Zonguldak, Karabük, Bartın 

oldu.

TÜİK Gelir ve Yaşam Koşulları Bölgesel Sonuçlarını Açıkladı:
İstanbul En Zengin Ama Gelir Uçurumu En Yüksek Olduğu İl
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İnternet Erişimi Olan Firma Oranı

%94,9 Oldu
TÜİK, 10 ve daha fazla çalışanı bulunan 
işyerlerinde, internet erişimine açık 
olanların oranının yüzde 94,9 olduğunu 
belirledi. Bir önceki yılda aynı kapsamda 
yüzde 95,3 oranı ölçülmüştü. TÜİK 
Girişimlerde Bilişim Teknolojileri 
Kullanım Araştırmasının 2019 sonuçlarını 
açıkladı. Aynı kapsamdaki işletmelerin 
yüzde 93,3’ünün geniş bant internet 
bağlantısına sahip olduğu belirlendi.
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B
una karşılık 10 ve daha fazla 
çalışanı bulunan girişimlerin 
yüzde 66,6’sının web sitesine 
(sosyal medya hesapları 

dahil) sahip olduğu belirlendi. Bir 
önceki yılda bu oran yüzde 66,1 
seviyesindeydi. Aynı kapsamdaki 
girişimlerin, yüzde 49,6’sının 
sosyal ağlar, bloglar ve multimedya 
paylaşım siteleri,  wiki bazlı bilgi 
paylaşım siteleri vb. gibi sosyal 
medya platformlarını kullandığı 
belirlendi. 

E-Satış Artıyor
TÜİK araştırmasında, 2018 yılında 
10 ve daha fazla çalışanı bulunan 
firmaların yüzde 11,2’sinin e-ticaret 
kanalları üzerinden satış yaptığı 
belirtildi. Bu oran bir önceki yılda 
yüzde 9,8 seviyesindeydi. Çalışan 
sayısı büyüklük gruplarına göre 
e-satış yapma oranı 10-49 çalışanı 
olan girişimlerde yüzde 10,5, 50-
249 çalışanı olan girişimlerde yüzde 
12,9 ve 250 ve üzeri çalışanı olan 
girişimlerde ise yüzde 24,4 olarak 
paylaşıldı.

Öte yandan, aynı kapsamdaki 
girişimlerin yüzde 13,7’sinin 
bünyesinde bir bilişim uzmanı 
istihdam ettiği belirlendi. Bilişim 
uzmanı, iş tanımı bilişim teknolojileri 
olan ve bilişim sistemleri ve 
uygulamalarının kurulması, 
işletilmesi ve geliştirilmesi 
süreçlerinde görev alan kişi olarak 
sınıflandırıldı. Bu oran 2018’de 
yüzde 11,6 düzeyindeydi. 

Bu arada, bilişim uzmanı elamanı 
bulmakta zorluk çektiğini söyleyen 
işletmelerin oranı da yüzde 47,3 
olarak belirlendi. Girişimlerin yüzde 
5,7’si 2018 yılında bilişim uzmanı 
aldı ya da alım yapmayı denedi. 

Girişimcilerin iş yönetimlerinde 
kullandığı kurumsal kaynak 
planlaması ERP yazılım kullanma 
oranı 2019’da 2017’ye göre 6,6 
puan artarak yüzde 20,5 oldu. 
Müşteri İlişkileri Yönetimi CRM 
yazılımı kullanan firmalar ise yüzde 
18,5 olarak belirlendi.
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A
vrasya Ambalaj İstanbul 
Fuarı, 23-26 Ekim günlerinde 
İstanbul’da sektörü 25. kez 
buluşturmaya hazırlanıyor. 

Fuara yönelik yapılan açıklamada, 
TÜYAP İstanbul’da yapılacak fuarın, 
Avrasya’da her yıl düzenlenen 
fuarlar arasında en büyüğü olduğu 
hatırlatılarak, “Fuar, ambalaj 
endüstrisinin önemli firmalarını 
sektör profesyonelleri ile tek çatı 
altında buluşturmaya hazırlanıyor” 
denildi. 

Avrasya Ambalaj İstanbul’un, 
küresel gücünü artırmak ve yeni 
pazarlara açılmak isteyen ambalaj 
ürünleri için, makine ve baskı başta 
olmak üzere sektörde faaliyet 
gösteren bütün firmalar fırsat 
sunduğu belirtildi. “Ziyaretçilerin 
tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri 
geniş kapsamı ile Avrasya Ambalaj 
İstanbul Fuarı; ambalaj ürünleri, 
ambalaj-gıda işlem makine ve 
ekipmanları, tamamlayıcı ambalaj 
ürünleri, ambalaj baskı, oluklu 

mukavva-karton ambalaj üretim ve 
konverting teknolojileri, ambalaj 
tasarım hizmetleri başta olmak üzere 
ile yüksek kalitede, uygun maliyetli 
ürün ve makineleri tek çatı altında 
topluyor. Anahtar teslim çözümler 
sunmak amacı ile fuarın kapsamında 
bulunan; Ambalaj Baskı, Oluklu 
Mukavva – Karton Ambalaj Üretim 
ve Konverting Teknolojileri Özel 
Bölümü – Printpack ve İçecek ve 
Sıvı Gıda Teknolojileri Özel Bölümü 
Drinktech Eurasia, katılımcıları ve 
ziyaretçileri bir araya getiren en 
önemli platformlar olarak göze 
çarpıyor.”

Fuarın, 14 salona yayılarak yoğun 
katılımcı aldığı belirtilen açıklamada, 
120 ülkeden ziyaretçi beklendiği 
kaydedildi. 

Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarının, 
Türkiye ambalaj ürün ve makine – 
ambalaj baskı – gıda işlem ve içecek 
dolum başta olmak üzere gıda ve 
gıda dışı tüm sektörlere hizmet 

veren katılımcıların hedefledikleri 
pazarlara ulaşmasında önemli bir 
köprü özelliği taşıdığı belirtilen 
açıklamada, yıl boyu tanıtım 
yapıldığı ve hedef ülkelerden alım 
heyetlerinin de ağırlanacağının altı 
çizildi. Özellikle odak ülkeler olarak 
belirlenen Cezayir ve Rusya’dan da 
üst düzey profesyoneller beklendiği 
açıklandı. 

Fuara, 60 bin profesyonel ziyaretçi 
ve 46 ülkeden 1200 firma katılımı 
hedeflendiği belirtildi. Fuarın, 
REED TÜYAP Fuarcılık ve Ambalaj 
Sanayicileri Derneği (ASD) işbirliği 
ile ve sektörün diğer dernekleri 
Ambalaj Makinecileri Derneği 
(AMD), Esnek Ambalaj Sanayicileri 
Derneği (FASD), Etiket Sanayicileri 
Derneği (ESD), Karton Ambalaj 
Sanayicileri Derneği (KASAD), 
Metal Ambalaj Sanayicileri Derneği 
(MASD), Oluklu Mukavva Sanayicileri 
Derneği (OMÜD) ve Sert Plastik 
Ambalaj Sanayicileri Derneği (SEPA) 
tarafından desteklendiği aktarıldı.

Avrasya Ambalaj İstanbul 
25. Defa Kapılarını Açıyor

PL
AS

FE
DD

ER
Gİ 

 27
. S

AY
I

84

PA
NO





Türkiye Ambalajda

Olmak İstiyor
“Küresel Oyuncu”
T

ürkiye, yıllık 1 milyar 320 milyon 
Dolar dış ticaret fazlası ile 
ülkeye katkı vererek ambalaj 
sektöründe küresel boyutta 

güçlü ülkelerden biri konumunda 
bulunuyor. Dünya plastik ambalaj 
malzemesi ithalatında Türkiye’nin 
payı hem tutar, hem de miktar 
bazında yüzde 1,2. İhracattan ise 
miktar bazında yüzde 2,3, tutar 
bazında yüzde 1,5 pay alıyor. 

Plastik ambalaj bu sektörün 
lokomotifi durumunda. Miktar 
bazında Dünya plastik ambalaj 
üretiminin yüzde 2.6’sı Türkiye’de 
gerçekleşiyor. Gelecek dönemde 
hem ambalaj, hem de plastik 
ambalaj önemini koruyacak. Her 
ne kadar plastik kullanımının 
azaltılmasına yönelik bir eğilim olsa 

da, gerek gıda ürünlerini muhafaza 
edişi gerek maliyet avantajına kadar 
plastik modern çağın vazgeçilemez 
malzemesi. 

Plastik ambalajlar, sağladığı 
faydalara karşın hakkı en az teslim 
edilen ürünlerin başında geliyor. 
Plastik ambalajlar çok çeşitli 
avantajlara sahip. Hafif olması, 
kolay üretilmesi, ucuz olması, 
geri dönüşüm kolaylığı ve belki 
de en önemlisi gıda ürünlerinin 
korunmasında önemli rol oynaması 
önde gelen avantajlardan. Bunun 
yanında, tüketiciyi cezbeden en 
önemli unsurlardan biri de raf 
ömürlerinin uzamasını sağlayarak 
insanların gıdaya kolay ve ucuz 
ulaşımını mümkün kılarak hayat 
standartlarını yükseltmesi. Sadece 

son tüketiciye değil, değer zincirinin 
her aşamasında çeşitli avantajlar 
sunuyor. 

Plastiklerin endüstriye ve insanlığa 
katkıları herkes tarafından biliniyor. 
Her ne kadar bugünlerde “çevre 
duyarlılığının” temel unsuru olsa 
da, bu duyarlılık; plastikleri çevreye 
kontrolsüz biçimde terk eden, 
atan insanlar yerine malzemenin 
kendisine yoğunlaşmış durumda. 
Oysa plastiklerin muadillerine 
göre karbon salımını en az 
düzeyde tutan malzemeler olduğu 
defalarca kanıtlandı. Üstelik diğer 
malzemelere göre defalarca geri 
kazanılabilir olması da çevre 
açısından en önemli özelliği. 
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Türkiye: 23 milyar 
dolarla küresel bir 
oyuncu
Türkiye ambalaj sektörü 23 milyar 
dolar pazar büyüklüğü ile Dünyanın 
16, Avrupa’nın da 7. Büyük hacmine 
sahip durumda. Türk imalatçılar 
180 ülkeye ihracat yapıyor. Üstelik 
sektör mamul bazında dış ticaret 
fazlası veriyor. 2018’de bu fazla 1.3 
milyar dolara yükseldi. Sektörün 
ihracatı 4.6 milyar dolar. Ambalaj 
ihracatının yüzde 65’i plastik ambalaj 
malzemelerinden oluştu. Ambalaj 
sektöründen 33 firma Türkiye’nin En 
Büyük 500 Sanayi Şirketi İSO 500 
listesinde bulunuyor. 
Ambalaj sadece imalat sanayiinin 
bileşeni değil. Taşıdığı fonksiyonlar 
nedeniyle de diğer sektörlerden 
önemli farklılıklar taşıyor. Ambalajın, 
koruma, taşıma, bilgi verme, tanıtım-
reklam, depolama-lojistik kolaylık, 
kullanım kolaylığı, miktar ve satış 
artırıcı fonksiyonları bulunuyor. Bu 
işlevselliği nedeniyle de kapsadığı 
her ürüne farklı düzeyde değer 
katıyor ya da maliyeti düşürüyor. Bu 
sebeplerle ambalaj tüm dünyada 
önemini koruyor. 

Küresel ambalaj sektörü büyüklüğü 
2017’de 851 milyar dolar büyüklüğe 
ulaştı. 2023’te 1 trilyon doları 
geçeceği tahminleri yapılıyor. 
Teknolojideki gelişmelere paralel 
olarak, ambalajlar özellikle son 
tüketiciye ulaşanlar kültürel bir araç 
olarak da dikkatleri çekiyor. 

Türkiye için de ambalaj sektörü 
oldukça önemli. Hali hazırda 
sektörde 3000 dolayında firma 
bulunuyor. Üretim,  İstanbul, İzmir, 
Bursa, Ankara, Konya, Kocaeli, 
Gaziantep, Adana, Kayseri ve 
Manisa’da yoğunlaşmış durumda. 

Ambalaj imalatı, cam, plastik 
grubunda PET, PE, PVC, PP, PS, 
HDPE, LPDE, PC,  metal grubunda 
çelik ve alüminyum, kompozit 
malzemeler, ve ahşap türlerinde 
üretiliyor. Dünyada ve Türkiye’de en 
büyük grubu plastik (sert ve esnek)  
ambalajlar oluşturuyor. Küresel 
ölçekte, esnek plastiğin payı yüzde 
23,3, sert plastiğin yüzde 18,2, kağıt-
kartonun yüzde 35,7, metalin yüzde 
12,2, camın yüzde 6,6, diğerlerinin 
ise yüzde 4 düzeyinde bulunuyor.

Ambalaj sektörünün 
dinamosu plastik 
ambalaj
Plastik ambalajlar ambalaj 
sanayiinin hem üretimde, hem de 
ihracatta sürükleyicisi durumunda. 
2018’de yapılan ihracatın tutar 
bazında 2,99 milyar dolarla yüzde 
65’i plastik ambalajlardan yapıldı. 
Bunu 1.1 milyar dolar ve yüzde 24 ile 
kağıt-karton, 380,5 milyon dolar ile 
metal, 80,1 milyon dolar ile cam ve 
30,9 milyon dolar ile ahşap izledi. 
Diğerleri grubunda ise ihracat 11,5 
milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’de 3 bin dolayında bulunan 
ambalaj imalatçısının hemen hemen 
yarısı plastik malzemelerle üretim 
yapıyor. Bunların yüzde 67’si esnek 
plastik sektöründeki imalatçılardan 
oluşuyor. Plastik ambalaj 
malzemeleri üreticileri 2018’de 3.9 
milyon ton üretim gerçekleştirdi. 
Bunun yüzde 20’sinden fazlası, 1.1 
milyon tonu ihraç edildi.
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Plastik ambalajın göz 
ardı edilen küresel 
katkısı: Gıdayı koruma ve 
ucuz gıda temini 
Ambalaj sektörünün yüzde 70’i gıda 
ve içecek pazarı için üretim yapıyor. 
Hemen hemen tükettiğimiz bütün 
malzemeler çeşitli türdeki plastik 
malzemelerde tüketiciye sunuluyor, 
ya da tedarik zincirine veriliyor. 

Plastik ambalajlar gıda sektörünün 
en şanssız kanadını oluşturuyor. 
Plastik endüstrisi çevre duyarlılığına 
tam katkı vermesine rağmen, çevreci 
hareketlerin ana odağında. Üstelik 
bu kampanyalar, çevre kirliliğinin 
ortasına plastik atıkları oturtmuş 
durumda. Oysa bu kirliliği yaratan 
insan davranışı. Hemen hemen 
bütün ülkelerde geri dönüşüm 
zincirleri kurulmuş durumda, 
plastikler defalarca geri kazanılabilir 
ürünler. Plastik malzemelerin içine 
girdiği her türlü endüstriyel ürünün 
muadillerine göre daha az karbon 
salımına yol açtığı, daha az su 
harcadığı bilimsel olarak ispatlandı. 
İnsanlar, plastiği kullandıktan sonra 
geri dönüşüm sürecine soktuğunda 
ve doğaya terk etmediğinde, en 
çevreci tutumu sergilemiş oluyor. 
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Plastiklerin “koruma” fonksiyonu 
gıda açısından büyük önem taşıyor. 
Son dönemde endokrin bozucu ve 
mikro plastik yönüyle sağlığa yönelik 
endişeler artsa da, AB’nin bu konuda 
başlattığı yeni regülasyon sürecine 
plastik imalatçıları da destek veriyor. 
Özellikle gıda ile temas eden 
ürünlerde yeni standartlara sektör 
uyum göstermeye hazır. 

Gıda ile temas eden plastik dahil 
her türlü ambalaj maddesi özel 
düzenlemelere tabi tutuluyor. 
Bu kurallara uyulduğu takdirde, 
ambalajlar gıdaların bozulmasını 
önlüyor, raf ömrünü uzatıyor. 
Sağlanan bu maliyet avantajı da 
gıda fiyatlarına etki ediyor. 

Gıda israfının tahminleri 
aşan boyutu: Yüzde 30 
israf, 2 trilyon dolardan 
fazla kayıp  
Küresel olarak ekonomik-sosyal 
sorunların başında gıdaya erişim 
geliyor. Aralarında Türkiye’nin de 
bulunduğu çok sayıda ülke aşırı 
beslenme ve hareketsizlikten dolayı 
obezite sorunu yaşarken, dünyada 
1 milyar insan kronik açlık, 2 milyar 
insan da yoksulluk nedeniyle sağlıklı 
gıdaya erişim sorunu yaşıyor. 

BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) 
dünyada üretilen gıdanın yüzde 

30’unun tüketilmeden çöpe gittiğini 
ya da fire verildiğini belirledi. Bu 
1.3 milyar ton gıdanın, 1 trilyon 
Doların kaybı ve 700 milyar dolarlık 
çevresel, 900 milyar dolarlık da 
sosyal ilave maliyet doğurduğu 
anlamına geliyor. 

FAO, pek bilinmese de organik 
gıdaların toplu olarak kontrolsüz 
biçimde doğaya terk edilmesinin 
de çürüme sırasında çıkan gazlar 
ve organik atıkların aşırı yoğunluğu 
nedeniyle çevre sorununa yol 
açtığını bildiriyor.

FAO, değer zinciri içinde firenin 
düşürülmesi ve gıdaların çöpe 
gitmesinin önlenmesi için bir dizi 
politika önerisi geliştirdi. FAO temel 

PLASFEDDERGİ  27. SAYI

89

KAPAK KONUSU



yaklaşımını, sürdürülebilir gıda 
sistemleri ve herkes için gıda ve 
beslenme güvenliği olarak belirledi. 

Bu yaklaşımın ana başlıkları, 
üretimden, hasat, toplama, işleme, 
ulaştırma ve son tüketiciye sunuma 
kadar bütün tedarik zincirinin bu 
yaklaşım etrafında toparlanması 
çerçevesinde şekilleniyor. 

FAO’nun temel mesajları arasında 
biri öne çıkıyor: Gıda israfını 
önlemeye yönelik yatırımlar (mevcut 
koşullar altında) gıda üretimini 
artırmaya yönelik yatırımlardan gıda 
güvenliği ve gıda sürdürülebilirliği 
açısından daha fazla fayda sağlar. 

Plastikler “gıda 
güvenliğinin” neresinde?
Plastik ambalajların gıda açısından 

tüketiciyi cezbetme fonkiyonu bir 
yana, “koruma” işlevi öne çıkıyor. 
ABD Esnek Ambalaj Derneği (FPA- 
Flexible Packaging Association) 
2014 tarihli “Raf Ömrünün 
Uzatılmasında ve Gıda Atıklarının 
Azaltılmasında Esnek Ambalajın 
Katkısı” raporunda, tüketicilerin 
yüzde 60 gibi büyük bir kısmının 
ambalajların gıdayı koruduğunun 
farkında olmadığını belirledi. Aynı 
raporda, bilimsel bulgulara da yer 
verilerek, değiştirilmiş atmosfer 
ambalajlaması, vakum ve aktif 
ambalajlama yöntemleriyle yaş 
sebze-meyve ve et ürünlerinin 
raf ömrünün soğutucuda 
bekletilmesine kıyasla ne kadar 
uzadığı ile ilgili bilgileri aktardı. Buna 
göre bu yöntemlerden herhangi biri 
kullanıldığında, üzümün raf süresi 7 
günden 70 güne, kirazın 14 günden 
28 güne, armudun 7 günden 15 
güne, brokolinin 6 günden 20 güne 

çıkarılabiliyor. Aynı araştırmaya 
göre bifteğin raf süresi 4 günden 
23 güne, bütün tavuğun süresi 
7 günden 20 güne, dilimlenmiş 
hindinin 14 günden 21 güne, kuzu 
pirzolanın 8 günden 13 güne ve taze 
kılıç balığının 7 günden 12 güne 
uzuyor. 

Yabancı araştırmalar bir yana 
Türkiye’de de gıda israfına karşı 
en öncelikli arayışlardan biri 
ambalajlamadan geçiyor. Türkiye’de 
yaş sebze ve meyvenin üreticiden, 
halden son dağıtım noktasına 
çıkıncaya kadar yüzde 50’sinin 
fire verildiği tahmini, Merkez 
Bankası’nın Gıda Komitesi için 
yaptığı çalışma ile ortaya konuldu. 
Buna henüz araştırılmamış pazar-
manav-marketlerdeki kayıplar ve 
tüketicinin israfı da eklendiğinde 
kaybın boyutu artıyor. Merkez 
Bankası Gıda Komitesi’ne yaş sebze-
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meyve piyasasında fiyat istikrarının 
sağlanmasına yönelik önerdiği ilk 
çözüm, soğuk hava zinciri ve kaybı 
önleyecek ambalajlama oldu.

Ambalaj: Değer yaratır
Bütün dünyada ve Türkiye’de 
ambalajlara yönelik çok sayıda 
bilimsel çalışma yapılıyor. Ambalajın 
taşıdığı temel fonksiyonların her biri 
ekonomiye değer olarak dönüyor. 
Hatta iletişim nitelikleri nedeniyle 
kültürel bir etkileşim de doğuruyor. 

Karlstad Üniversitesinden Bo 
Rundh, 2016’da yaptığı “Ambalajın 
pazarlama ve değer yaratmadaki 
rolü” çalışmasında, ambalajın son 
dönemde herhangi bir piyasaya 
giren ürün miktar ve çeşidindeki 
artış nedeniyle geçmişe kıyasla 
daha önemli hala geldiğini ve hem 
tüketici, hem de tedarik zincirinin 
herhangi bir halkasındaki müşteri 

için çeşitli kanallardan önemli bir 
araç niteliği kazandığını ortaya 
koydu. Çalışma, ambalajlamanın 
pazarlama stratejisinin parçası 
olmasının önemine vurgu yaparken, 
bu noktadaki en önemli unsurun 
farklılaşma amaçlarına yönelik 
ambalaj tasarımı olduğu kaydedildi. 

Araştırmanın temel vurgularından 
biri de ambalajın gıda sektörü için 
güvenli ve verimli bir dağıtım için 
önemli faktör haline geldiği bulgusu 
oldu. 

Akıllı ambalajlar çözüm 
sunuyor

Gıda sektöründe koruma faktörünün 
yanında yanlış kullanımın önüne 
geçilmesi için de yeni arayışlar 
devam ediyor. Bu kapsamda, 
“akıllı ambalajlar” da araştırma 

konularından biri. Örneğin, sensörle 
donatılmış bir nakliye aracında, 
gıdanın durumuna göre ortamdaki 
karbondioksit miktarını artıran bir 
elektronik sistem kullanılıyor. Bir 
diğer seçenek olarak, gıdanın raf 
ömrü boyunca renk değiştiren bir 
etiketi olması tasarlandı. 

Bu yönde yürütülen çalışmalarda 
daha da ileri gidilerek, örneğin 
üretimde olmayan ancak taşıma 
sırasında veya market raflarında 
kirlenen bir gıdanın ambalajdaki 
elektronik devre ve sensör 
aracılığıyla tespit edilmesine yönelik 
araştırmalar da bulunuyor. 

Akıllı ambalaj renk değiştiren 
etiketler gibi ucuz çözümlerin 
dışında henüz pahalı durumda ancak 
tüketim miktarları düşünüldüğünde 
ölçek ekonomisiyle gelecekte hızla 
ucuzlaması mümkün görünüyor.
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sektörü ve firmaya ilişkin sorularını 
yanıtladı. 

Öncelikle firmanızdan ve 
kendinizden kısaca söz eder 
misiniz? 

Yömser Ambalaj 1988 yılında başta 
gıda sektörü olmak üzere, çeşitli 
sektörlere çok katlı ve bariyer 
özellikli Polistren ve Polipropilen 
folyo ve levha üretimi yaparak 
faaliyete geçmiştir. 1998 yılında 
termoform yatırımı ile tek kullanımlık 
bardak, tabak ve çeşitli gıda kapları 
üretimine başlamıştır. Bu tarihten 
itibaren hız kesmeyen yatırımlarıyla 
sektörün öncü kuruluşları arasına 

S
on dönemde tüm dünyada 
ve Türkiye’de, plastik 
malzemelere ilişkin katı 
regülasyon eğilimi görülüyor. 

YÖMSER Ambalaj Genel Müdür 
Yardımcısı Umut Seyhan özellikle 
AB düzenlemelerinin, örneğin 
tek kullanımlık şişelerin dışarıda 
bırakılması gibi, “kolaydan başlayan” 
bir yaklaşımla yürütülmesine dikkat 
çekiyor. Türkiye’nin bir imalat 
merkezi olduğunu hatırlatan Umut 
Seyhan, “yasaklama furyasına” 
kapılmadan, akılcı, Türkiye’yi ve 
imalat sanayiini koruyacak şekilde 
ve geri dönüşüm odaklı bir yaklaşım 
belirlenmesini öneriyor. Umut 
Seyhan PLASFEDDERGİ’nin ambalaj 

YÖMSER Ambalaj Genel Müdür Yardımcısı Umut Seyhan:

“Türkiye Plastikte Geri Dönüşüm Odaklı             
  Bir Yaklaşımla Hareket Etmeli”

girmiştir. “Kalite geleceğimizin 
güvencesidir” sloganı ile 
adımlarımızı atarken, rekabetçi fiyat 
politikamız ile ürünlerimizin büyük 
bölümünü ihraç etmekteyiz. 

2010 yılından beri Gebze Plastikçiler 
Organize Sanayi Bölgesinde 
12,000 m2 kapalı alanı olan üretim 
tesisimizde faaliyetlerimize devam 
etmekteyiz. Ambalaj üretiminde 
kaliteye verdiğimiz önem pazarda 
sürdürülebilir gelişmemizi ve 
büyümemizi sağlayan önemli bir 
faktör olduğuna inanıyoruz. Bu 
alanda farkındalık yaratarak yüksek 
kalite ve rekabetçi fiyat politikamızla 
şirketimizi geleceğe yönelik 

PL
AS

FE
DD

ER
Gİ 

 27
. S

AY
I

92

SÖ
YL

EY
İŞİ



projelere dahil etmekteyiz. Ben de 
ikinci kuşak bir aile üyesi olarak 
1998 yılında beri firmamızın birçok 
departmanında görev yaptıktan 
sonra şu anda genel müdür 
yardımcısı göreviyle çalışmalarıma 
devam etmekteyim.

Firmanızın pazar payı, 
ihracat, yıllık satış gibi temel 
göstergeleri hakkında bilgi 
verir misiniz?

Yömser ambalaj neredeyse 
kurulduğu tarihten bu yana ihracata 
yönelik yaptığı çalışmalarla öne 
çıkmıştır. Tarihçemize bakıldığında 
özellikle son 15 sene içinde 
ihracat katlanarak artmış ve bugün 
neredeyse ürettiklerinin tamamını 
dünyanın otuzdan fazla ülkesine 
ihraç eder duruma gelmiştir. Ağırlıklı 
pazarımız batı Avrupa ülkeleri 
olmakla beraber, Amerika Birleşik 
Devletleri, Orta ve Doğu Avrupa, 
Kuzey Afrika ülkeleri ve Ortadoğu’da 
birçok ülkeye ihracat yapmaktayız. 
Sattığımız birçok ülkede 
ürünlerimizle, önemli sayılabilecek 
pazar paylarına sahibiz, hatta bazı 
ürünlerde pazar lideri konumumuzu 
uzun süredir sürdürmekteyiz.

Firmanız sektörde ne gibi 
farklılıklar sağlamaktadır?

Personel konularına genel 
anlamda bakıldığında, içinde 
bulunduğumuz plastik sektörünün, 
iyi çalışma şartları sağlayan ve 
bunu sürdürebilen sektörlerden biri 
olduğunu görebilmekteyiz. Yömser 
Ambalaj olarak bizim de en önem 
verdiğimiz konuların başında bu 
konu gelmektedir. Özellikle ara 
eleman sıkıntısının çok yaşandığı 
ülkemizde, personel yetiştirme ve 
kalıcılığının sağlanarak, çalışma 
yıllarının uzun zamana yayılması 
konusunda örnek firmalardan 
biri olma yolunda çalışmalarımıza 
devam etmekteyiz

Türkiye ambalaj sektörü 
küresel çapta bir yer edindi. 
Ancak elbette gelişme 
alanları da var. Sektörün 
mevcut görümününü 
değerlendirir misiniz?

Türkiye  ambalaj sektörünün cari 
açığa yaptığı pozitif katkı her 
yıl artarak devam etmektedir. 
Sektörümüzde ihracatın değerinin 

ülkemiz için de ne önemde 
olduğunu anlamamız açısından 
geçmiş rakamları iyi analiz etmemiz 
gerektiğini düşünüyorum. 

Geleceğimizi kurgulamamız, 
sektörümüze yapacağımız yatırımları 
iyi belirlememiz ve en önemlisi 
ülkemize iyi anlatmamız gerekiyor. 
Bu son cümlemi müsaadenizle 
daha da açarak sizlere anlatmak 
istiyorum. Plastik ürünlere karşı 
dünyada gelen yoğun tepkiler her 
geçen gün artarak devam etmekte 
ve plastik ülkemizde de gündemden 
düşmeyen maddelerden olmaya 
devam etmektedir. Bu konunun 
çözümünün dünyada insanlar 
tarafından anlaşılmadığı da 
görülmektedir.

Geri dönüşüm her zaman 
gündemdedir, herkes tarafından 
dillendirilmektedir fakat nasıl 
yapılacağı, nereden başlanılacağı, 
toplumsal geri dönüşüm 
farkındalığının nasıl yapılması 
gerektiği gibi önemli konu başlıkları 
hala askıda kalmaktadır. Çözümün 
eğitimden geçtiği herkes tarafından 
bilinmekte ve tüm dünyaya bu 
eğitimi aşılamanın zorluğu ve süresi 
sebebiyle, yasaklama gibi mantık 
dışı uygulamalarla gerçek çözümden 
her geçen gün uzaklaşılmaktadır. 

Ülkemize dönecek olursam, bizler 
gibi üreticilere yukarıda bahsettiğim 
konuların çözümleri için görevler 
düşmektedir. STK’lar aracılığıyla 
önce ülkemizin yöneticilerine ve 
daha sonra toplumumuza plastiğin 
hiçbir atığının çöp olmadığını, her bir 
atığın geri dönüşüme girebileceğini, 
maddi bir değeri olduğunu 
anlatmamız gerektiğine inanıyorum. 

Anlatmamızın, yasaklamak kadar 
kolay olmadığını, üretmeyin, 
satmayın demek kadar hızlı sonuç 
vermeyeceğini de hepimiz biliyoruz. 
Beklemenin ve diğer birçok konuda 
yaşandığı gibi Avrupa Birliği’nin 
atacağı adımlara senkronize olarak 
ilerlemeye çalışmanın sektörümüze 
ve dolayısıyla ülkemize vereceği 
zarar geri dönülmez olacaktır. 

Türkiye plastik ambalajda 
hangi alana yoğunlaşırsa 
küresel olarak daha 
rekabetçi olabilir?

Türkiye’nin birçok üründe geniş 
bir coğrafyanın alternatif üreticisi 
konumunda olduğu aşikardır. 
Geçmişte bazı ürünlerde, 
kanımca izlenen yanlış üretim 

politikaları sebebiyle, pazarların 
kaybedildiğini görüyoruz. Bu 
hataların tekrarlanmaması için 
bizlerin sektörümüzün arkasında 
dik durması gerekiyor. Özellikle 
yatırım teşviklerinin sadece büyük 
çaplı tekil yatırımlara değil, kobi 
ve kobi üstü diye tabir edilen orta 
çaplı işletmelerin tümüne yayılarak, 
sektörel teşvikler olarak verilmesi 
gerektiğine inanıyorum. Plastik 
ambalaj üreticileri olarak bizler 
ülkemiz ihracatına her geçen 
sene artarak katkı sağlamaktayız 
ve azımsanmayacak sayıda 
birçok ülkenin en önemli plastik 
ambalaj tedarikçisi konumunda 
bulunmaktayız.

Plastiğe karşı açılan küresel 
savaşı minimum miktarda yara 
ile atlatmamız için konumumuzu 
koruyacak önlemler almamız 
gerekmektedir. Plastik ambalajın 
alternatifsiz olması, özellikle gıdada 
vazgeçilmez olması sebebiyle, hali 
hazırda elimizde bulunan önemli 
tedarikçi sıfatımızı korumamız önem 
teşkil etmektedir. Özellikle plastiğe 
yasak başlığı altında alınacak 
önlemler, edindiğimiz bu vasfımızı 
tekrar, gelişmiş ekonomilerdeki 
üreticilere kaptırmamıza neden 
olacaktır. 

Avrupa Birliği’nde birçok plastik 
ambalaj yasağı kanunlaşırken, çok 
göze batan plastik tek kullanımlık 
şişelerin üretimi ve kullanılması ile 
ilgili yeterli önlemlerin alınmaması 
bizlere çok şey anlatmaktadır. 
Konunun büyükten küçüğe ele 
alınmadığı, kolaydan zora doğru 
çözüm sürecinin başlatıldığını 
herkes fark edebilmektedir. Ülkemizi 
yönetenlerin, yasaklayarak değil, 
geri dönüşüm bilincini arttırarak, 
gerekirse örnek uygulamalarla tüm 
şehirlere yayılmasını sağlaması 
mümkündür. 

Tüm dünyaya hem üretip hem 
tüketip hem de geri dönüşüm 
yaparak, doğamızı, çevremizi ve 
geleceğimizi korumanın mümkün 
olduğunu göstermemiz gerektiğine 
inanıyorum.
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A
nd Dağları ve görkemli tarihi 
İnka İmparatorluğu’yla bilinen 
Güney Amerika’nın batı 
kıyısında yerleşik Peru, son 

dönemde hızlı büyümesiyle dikkat 
çekiyor. Ülke, kişi başı 7 bin dolar 
geliri geçmiş durumda. 2019 için 
IMF tahmini 7 bin 142 dolar. 32 
milyon kişinin yaşadığı ülke, 2018’de 
yüzde 3,99 büyüdü ve 2019 büyüme 
tahmini de 3,93 düzeyinde tahmin 
ediliyor. Böylece 2018’de 225 milyar 
dolarlık bir GSYH büyüklüğüne 
ulaşan ülkenin, 2019 sonunda 
232 milyar dolara çıkacağı tahmin 
ediliyor. 

Peru, madencilik ve enerji 
kaynakları açısından zengin. Güney 
Amerika’nın en büyük üçüncü 
yüzölçümüne sahip ülke doğal 
ormanlar açısından da oldukça 
zengin. 

Başkenti Lima olan ülke, başkanlık 
sistemiyle yönetiliyor. Ülkenin son 
kabul edilen Anayasası 1993 yılında 
yürürlüğe girdi. Başkan, Bakanlar 
Kurulunu atama yetkisine sahip. Bu 
yönüyle tam başkanlık sistemiyle 
yönetiliyor.

Yıllık %3 Büyümeyi
Yakalayan Güney Amerika Ülkesi:

Peru
Lima’dan sonra ülkenin önemli 
şehirleri Trujillo, Piura, Chiclayo, 
Ica ve Tanca olarak sıralanıyor. 
Peru nüfusunun yüzde 52’si kıyı 
bölgesinde yaşıyor. Ülke aynı 
zamanda yağmur ormanlarına 
da sahip. Bu bölgede petrol ve 
doğalgaz yatakları da bulunuyor ve 
ülke coğrafyasının yüzde 56’sı bu 
ormanlardan oluşuyor. 

Ülkenin görkemli İnka 
imparatorluğunun sonu 1533 yılında 
İspanyol işgalcilerle son buldu. 
Modern Peru, 1821’de İspanya 
İmparatorluğundan bağımsızlığın 
kazanılmasıyla başlandı. Peru 
uzun yıllar askeri yönetim ve 
demokrasi arasındaki dalgalanmalar 
sonucunda, 1980 yılında serbest 
seçimlerin yapıldığı bir demokrasi 
oldu. 

Peru ve Türkiye ekonomik ilişkileri: 
Klasik sorun, AB ile Peru arasındaki 
STA Peru, Avrupa Birlği ile serbest 
ticaret anlaşması imzalayan 
ülkelerden biri. Bu nedenle, Peru 
ürünleri Türkiye’de bu anlaşmaya 
göre karşılanıyor. Diğer yandan, 

Türkiye’nin ürünlerine ise Peru genel 
ticaret hükümleri uygulanabiliyor. 
Türkiye, benzeri durumdaki 
ülkelerde olduğu gibi Peru ile de 
Serbest Ticaret Anlaşması yapmak 
için girişimlerde bulunsa da karşı 
taraf bu konuda avantajlı durumda 
olduğu için yavaş davranıyor. Bütün 
bu unsurlara rağmen ortalama 
gümrük vergisi oranlarının yüzde 5 
ve altında olması ülkeyi cazip kılıyor.
 
Peru’nun son dönemde başta altyapı 
olmak üzere refahı artırmaya yönelik 
yatırım programı uygulaması Türk 
firmalar açısından imkan sunuyor. 
Müteahhitlik, makine ve inşaat 
sektörü potansiyel barındırıyor.
Türkiye ile Peru arasında ticaret 
hacmi henüz milyon dolar 
seviyesinde. Ancak ülke son 
dönemde Türkiye ilgisi kapsamında 
ticari gelişme potansiyeline sahip. 
İki ülke arasında 2018 dış ticaret 
hacmi 271 milyon dolar ve Türkiye 
lehine 54 milyon dolarlık fazla 
bulunuyor.
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Türkiye’den Peru’ya yapılan ihracat 
ağırlıklı olarak; demir çelik, ticari 
araçlardan, balık yağlarından, 
pamuk ipliğinden, motorlu taşıt 
aksamlarımdan, demir-çelik inşaat 
malzemelerinden oluşuyor.
Ticaret Bakanlığı verilerine 
göre   plastik ürünler henüz üst 
sıralarda yer almasa da genel ticaret 
içinde ağırlıklı yer alan ürünler 
arasında bulunuyor. Türkiye’den 

Türkiye-Peru Dış Ticaret Değerleri (Bin ABD Dolar)

Yıl İhracat İthalat Hacim Denge

2009 61.947 69.225 131.172 -7.278

2010 159.272 78.575 237.847 80.697

2011 286.800 58.487 345.287 228.313

2012 246.410 101.186 347.597 145.224

2013 275.565 94.257 369.822 181.309

2014 287.976 74.808 362.785 213.168

2015 197.098 62.439 259.537 134.659

2016  86.191  59.880  146.071  26.311

2017  108.524  75.645  184.169  32.879

2018  162.407  108.299  270.706  54.108

2018 71.433 66.185 137.617 5.248

2019* Ocak-Haziran 92.811 35.287 128.098 57.524

Peru’ya 2018’de GTİP – 3917 
plastik hortum-borular kapsamında 
1 milyon 556 bin dolarlık ihracat 
gerçekleştirildi. 736 milyon dolarlık 
da plastik hammadde-katkı maddesi 
ihracatı yapıldı. 
Ticaret Bakanlığı verilerine göre 
Peru’ya gıda, inşaat malzemeleri, 
otomotiv yan sanayi, pompa 
ve kompresörler, kimyasallar, 
havalandırma ve soğutma 

cihazları, iplik, plastik, kozmetik 
ve müteahhitlik sektörü potansiyel 
ihracat sektörleri olarak sıralandı. 
İki ülke arasında henüz ikili ticaretin 
yasal altyapısı tamamlanmamış olsa 
da ticaret imkanları bulunuyor.
Ülkede, başkent Lima’nın yanında 
Piura Bölgesi – Paita Şehri, Ancash 
Bölgesi – Huaraz Şehri, Lima ve 
Callao Bölgesi – Huaura Eyaleti 
– Huacho Şehri, Pasco Bölgesi, 
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Lambayeque Bölgesi, Arequipa 
Bölgesi iş yapılabilecek yerler 
olarak görülüyor.

İspanyolca daha etkin
Peru’da iş yapacaklar için 
İngilizce konuşulsa da İspanyolca 
konuşmanın daha iyi sonuç 
vereceği uyarısı yapılıyor. Tanıtım 
malzemelerinin İspanyolca 
hazırlanması tavsiye ediliyor. Türkiye 
ile Peru arasında Haziran 2013’ten 
bu yana vize muafiyet anlaşması 
bulunuyor. Bu çerçevede, resmi 
(diplomatik, hizmet ve hususi) ve 
umuma mahsus pasaport hamili Türk 
vatandaşları, Peru’ya yapacakları 
seyahatlerinde veya Peru’dan 
transit geçişlerinde, toplam ikamet 
süresi ilk giriş tarihinden itibaren 180 
gün içerisinde 90 günü aşmamak 
kaydıyla vizeden muaf durumda.  
Peru’da iş yapmak isteyen firmalara 
yönelik tavsiyelerde ücret birinci 
sırada yer alıyor. Ülkede ürün fiyatının 
büyük önem taşıdığı vurgulanıyor. 
Satış temsilcileri ile bölge ofislerinin 

Lima ve çevresindeki şehirlerde 
yoğunlaştığı belirtiliyor. Büyük 
alımlarda ödemelerin 30 güne 
kadar vadelendirildiği belirtiliyor. 
Türkiye’den Peru’ya konteyner 
nakliyesinin 30-40 gün arasında 
olduğu, özelliğe göre navlun 
bedellerinin 2 bin ile 5 bin dolar 
arasına çıkabildiği vurgulanıyor. 
Expo Plast Peru, Mayıs 2020
“Uluslararası Plastik Ürünler, 
Hammaddeler ve Plastik malzeme 
ve aksesuarları Fuarı”
Bu etkinlikte Plastik ve Plastik 
Ürünler endüstrisinden ürünler 
sergileniyor. Peru genelinde ürünleri 
için uluslararası genişlemeyle 
ilgilenen makine üreticileri için 
fırsatlar sunuyor. Bu nedenle de, 
Expo Plast Peru’nun, bölgedeki 
iş adamlarının ve yatırımcıların 
katılması gereken bir etkinlik olarak 
nitelendiriliyor.
San Miguel’de gerçekleşecek olan 
etkinlik 27-30 Mayıs tarihlerinde 
misafirlerine ev sahipliği yapacak.
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3 
Boyutlu (3D – 3 Dimension) 
yazıcılar ilk üretildiği andan 
itibaren gelecek potansiyelini 
gözler önüne serdi. Dar 

bir alanda, plastik ve türevleri 
malzemelerin kullanıldığı yazıcılar 
hızla boyut değiştirdi, metal 
baskılara doğru evrildi. 3D baskı 
makineleri ya da 3D baskılar artık 
kavramsallaştırıldı ve “katmanlı 

üretim” artık hem bir endüstriyel 
üretim yöntemi, hem de bir araştırma 
alanı. Endüstriyel olarak havacılık ve 
tıp başta olmak üzere çok sayıda 
sektörde fiilen kullanılıyor. 3D baskı 
makinelerine duyduğu merakla bu 
alana yönelen Oğuzhan Gürlek 
PLASFEDDERGİ’nin “Gündem Dışı” 
bölümüne konuk oldu. 

Oğuzhan Gürlek:
3D Yazıcılar Biz Plastikçilerin 
Uzak Olmadığı Bir Teknikle 
Çalışıyor 
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3D yazıcılara insanlar 
önce “harika 
oyuncaklar” olarak 
baktı ama şimdi 
yeni malzemelerin 
işlenebilir hale 
gelmesiyle “katmanlı 
üretim” artık geleceğin 
teknolojilerinden biri 
olarak görülüyor. 
Öncelikle katmanlı 
üretimin basit bir 
tanıtımını ve elbette 
taşıdığı potansiyeli bir 
değerlendirir misiniz?

3D yazıcılar, biz plastikçilerin uzak 
olmadığı bir teknikle çalışıyor. 
Çeşitli plastik hammaddelerden 
üretilen ve 1,75mm ya da 3mm 
çaplarında üretilen filamentler 
eritilerek önceden çizimi yapılmış 
dizaynı oluşturmak üzere katmanlar 
olarak örülüyor. Bu katmanların 
kalınlığı 0,1mm ile 0,5mm  arasında 
değişebiliyor. 3D yazıcıların açık 
kaynak olarak paylaşılması ile birlikte 
“makerlar” tarafından her geçen gün 
geliştirilmektedir. Bunu takiben de 
filament çeşitleri artmaktadır. Öyle 
ki şu anda alınabilecek standart 
filamentlere (PLA, ABS, PETG, HIPS, 
TPE/TPU) ilaveten yeni ve son 
teknoloji diyebileceğimiz filamentler 
de piyasadadır (Nylon, Wood, 
Demir, Manyetik Demir, İletken PLA, 
Carbon Fiber, Karanlıkta Parlayan 
Filamentler…) Teknolojisi ve 
tedarikçileri bu kadar hızlı ilerleyen 
3D yazıcılar artık çoğu hobi sahibinin 
evinde bulunmaktadır. Üretimde 
sınırları kaldırdığı için aslında bir 
ihtiyacı karşılamaktadırlar.  

Bu alana nasıl ilginiz 
doğdu, teknolojik 
gelişmeleri taki ediyor 
musunuz?
Plastik enjeksiyon makinaları ile 
üretim yapan bir aile şirketimiz 
var. Müşterilerin mevcut kalıplarda 
istedikleri değişiklikleri bilgisayarda 
ya da kağıt üstünde göstermek 
yeterli olamamaya başladı. Dışarıda 
3D yazıcılardan hizmet alıp 
numuneler yaptırmaya başladık. 
Bir gün internette bir sitede (DIY) 
kendin yap bölümünde 3D yazıcı 
yapımı anlatıldığına denk geldim. 
Sonra ilk yazıcımı topladım. Toplar 
toplamaz ofisteki bir HP yazıcının 
arızalandığını öğrendim. Servise 
gönderdik ancak yedek parçasının 
satılmadığını öğrendim. HP yazıcıyı 
alıp söktüm. Kayışı gerdiren 
plastik parçanın kırılmış olduğunu 
gördüm. Web tabanlı ücretsiz bir 
çizim sitesinde parçanın benzerini 
çizmeye çalıştım. Sonrasında 
bastım. Elde biraz eğe marifetiyle 
şekillendirip yerine taktım. Çizimim 
iyi olmadığı için estetik bir parça 
olmamıştı ama çalıştı.

3D yazıcılar ile ilgili gelişmeleri artık 
facebook grupları, instructables, 
reddit, instagram gibi sosyal 
medyadan takip ediyorum. 
Şimdilerde 4 eksen ve 5 eksen 
yazıcıları takip ediyorum.
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Plastik 3D üretimin ilk 
kullandığı malzeme. 
Hatta plastik etrafında 
kendini ispat etti 
denilebilir. Profesyonel 
olarak da bir planınız var 
mı?
İlk yazıcımdan sonra daha yeni 
ve gelişmiş özelliklere sahip 
ikinci yazıcımı yaptım. Sonra 
yakın çevremden ilgi olduğunu 
gördüm. Benden 3D yazıcı isteyen 
arkadaşlarım oldu. Kendime 
yeni yazıcılar yaptıkça benim 
eskileri onlara vermeye başladım. 
Profesyonel olarak bu konuya 
eğilmeyi düşünmedim. Ülkemizde 
gayet başarılı 3D yazıcı üreten 
firmalar olduğunu görüyor ve takip 
ediyorum. Ben hobi düzeyinde keyif 
alarak yapma taraftarıyım.

Neler tasarlıyorsunuz ve 
basıyorsunuz?
İlk tasarladığım parça HP yazıcının 
plastik kayış gergi parçasıydı. 
Çoğu “maker” gibi ben de çizimimi 
internete yükleyip aynı parçada 
sorun yaşayanların ücretsiz indirip 
basabileceği bir platforma yükledim. 
Bu platformlar öyle popüler ki 
aklınıza ne gelirse bulma şansınız 
var. Mercedes marka aracımın 
radyo kumandasında bir joystick 
var. Döndürerek ve basarak komut 
verilen bu parçanın içindeki plastik 
parça kırılmıştı. DIY sitelerde bu 
parçanın nasıl söküleceğini ve 
tamir edileceğini inceledim, sonra 
da aklıma bu parçanın daha önce 
çizilmiş olabileceği geldi ve 3D 
sitelerinde arattım. Birebir aynısını 
bulunca kendim basıp kırık olanla 
değiştirdim. Bunların dışında işim 
için de kullanıyorum. Müşterin 
kalıplar üzerindeki isteklerini 
basıp 3 boyutlu olarak ellerine alıp 
incelemelerini sağlıyorum.

Yukarda verdiğim Mercedes araç 
parçası kısmını okuyanlar 3D 
yazıcıların dünya ticaretini 2040 
yılında yüzde 40 azaltacağı ile ilgili 
bir yazıyı da merakla okuyacaklardır. 
ING Bank tarafından hazırlanan 
rapora Dünya gazetesi internet 
sitesinden ulaşmak mümkün.* 

Ürettiğiniz objeleri ne 
olarak tanımlarsınız?
Bazen bir vazo, bir anahtarlık 
bastığım gibi bazen de teknik 
malzemeler basıyorum.

Sizce bu bir sanat dalına 
döner mi?.. Fotoğraf 
sanat kabul edildiğine 
göre?
3D yazıcılar ile basılanlar ve bazen 
farklı nedenlerden yarım kalmış 
baskıların görsellerinin binlerce 
beğeni aldığını görüyorum. Sanatsal 
yaratıcılığın sınırları olamayacağına 
göre yakın gelecekte bu konuda 
sergiler ve takipçileri olması bence 
kaçınılmaz.

Bu çok pahalı bir
uğraş mı? Yazılım, 
printer ve malzemeler 
(filamentler) çok mu 
pahalı?
Pahalı olduğunu düşünmüyorum. 
200x200x200mm hacminde baskı 
yapabilecek bir yazıcıyı kendisi 
toplayacak birisi 1.200 – 1500 
TL arasında bir masrafla bu işi 
gerçekleştirebilir. Malzemeler 
çok yaygın ve nispeten kolay 
bulunur ürünler. Sarf malzeme 
olan filamentler bu işin en pahalı 
kısmı aslında. Konvansiyonel 
plastik malzemeleri tonu 1650 
Dolar civarında alırken filamentleri 
kilosu ortalama 25 dolar civarında 
alıyoruz. Yerli filament üreticilerinin 
sayısı artıyor ancak hammadde ithal 
olduğu için üretici sayısının artması 
fiyatları düşürmüyor ama rekabet 
sebebiyle ürün kalitesini arttırıyor.
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Kısaca kendinizden söz 
eder misiniz?
1977 Istanbul doğumluyum. 
Galatasaray Lisesi ve Galatasaray 
Üniversitesi mezunuyum.  İKMİB 
İstanbul Kimyevi Maddeler ve 
Mamülleri İhracatçılar Birliği TİM 
Delegeliği ve PAGDER Başkan 
vekilliği görevlerimi yürütmeye 
çalışıyorum. 1975 yıllında kurulmuş 
olan aile şirketimizin 3. kuşak 
yöneticisiyim. 

Plastikten başka 
malzemeler de 
kullanılıyor değil mi? 
 
3D yazıcılar sadece plastik değil 
beton ve metal gibi malzemeler 
de kullanıyor. Beton evler 
basılabildiği gibi metal 3D yazıcılar 
ile de konvansiyonel tezgâhlarla 
üretilmesi çok meşakkatli olan 
teknik parçalar üretilebiliyor. Plastik 
sanayicileri olarak metal yazıcıların 
yaygınlaşması ile kalıp üretimlerinde 
çok önemli gelişmeler olacağını 
biliyor ve heyecanla bekliyoruz.
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Zengin eyaletin başkenti 

D
üsseldorf, son dönem eyalet 
olarak farklılaşma yönünde 
faaliyet gösteren Kuzey Ren-
Vestfalya eyaletinin başkenti. 

Plastik sektörünün önem verdiği 
fuarların başında gelen K Fuarının da 
ev sahibi. Kuzey Ren-Vestfalya’nın 
diğer ünlü şehri ve yoğun Türk 
nüfusu ile bilinen Köln ile komşu 
olan Düsseldorf, sanayi ve ticari 
büyüklüğünün yanında, görmeye 
değer yerleriyle de dikkat çekiyor. 
Eyaletin diğer bilinen şehirleri ise 
Dortmund ve Essen.. Düsseldorf, 
geçmişte ağır sanayi bölgesi olan 
ancak sonrasında çevre koruma ve 
yeniden doğal gelişim sağlama için 
program uygulanan Ruhr bölgesine 
komşu bir şehir. 

Düsseldorf, Ren nehrinin iki yakasına 
kurulmuş Alman şehirlerinden 
biri. Benzer özelliğe sahip Köln, 

Bonn, Mainz şehirleri de bulunuyor. 
Ancak Düsseldorf ’a, her ne kadar 
ikinci dünya savaşında büyük 
kısmı yıkılsa da daha sonra özgün 
mimarisiyle yeniden inşa edilmesi 
sonrası Almanya’nın Küçük Paris’i 
yakıştırması yapılıyor. 

Köln’e benzer şekilde Düsseldorf 
da çok sayıda Türk vatandaşına 
ev sahipliği yapıyor. Şehrin önemli 
merkezlerinde ve göreli olarak 
turistik olmayan noktalarında Türk 
lokanta ve esnaflarına rastlamak 
mümkün. Elbette Alman mutfağını 
sevmeyenler için Türk işletmelerinde 
uygun yemekler bulmak mümkün. 

Almanya’nın ikinci dünya savaşında 
büyük hasar gören şehirlerinden 
olan Düsseldorf, savaş sonrası hızla 
toparlanan ve ekonomik, kültürel ve 
sosyal olarak hızla gelişim sağlayan 
kentlerinden biri. Almanya’nın en 
kalabalık 7. şehri olan Düsseldorf, 
çok sayıda ünlü şirketin de merkezi. 

Düsseldorf ’un Altstadt olarak 
adlandırılan Ren Nehri kıyısındaki 
bölümü eski şehir olarak biliniyor. 
Turistlerin büyük kısmı bu bölgede 
vakit geçirmeyi seviyor. Düsseldorf 
kent merkezindeki bu bölge, 
meyhane ve birahaneleriyle ünlü. 
Bu bölge yan yana kurulmuş barları 
ile yarı şaka bir kelime oyununa 
da sahip. Bu bölgeye Die längste 
Theke der Welt, (Türkçe: Dünyanın 
En Uzun Barı) adı veriliyor. 

Bölgede 250 dolayında pub, bar 
veya restoran bulunuyor. Kapalı 
alanlarda oluşturulan sokaklarda 
yoğun bir eğlence imkanı sunuluyor. 
Bu bölgede, Çarşamba günleri ve 
sonrasında “çalışma sonrası parti” 
verilmesi geleneğinin de yaşandığı 
belirtiliyor. 

Altstadt aynı zamanda Ren nehri 
kenarında yürüyüş yapmaya en 
uygun noktalardan biri. Bunun 
yanında çok sayıda cadde 

K Fuarının Ev Sahibi 
Düsseldorf
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mağazasının da bulunduğu bir alış-
veriş noktası. Alış-veriş yanında iyi 
düzenlenmiş bir çevre de sunan 
Königsallee ise sadece şehirde 
değil bölgede de ünlü bir cadde.. 
Bu caddede, çoğu lüks markanın 
dükkanları da bulunuyor. Ayrıca 
iyi düzenlenmiş ve görsel olarak 
da keyif veren bir yürüyüş imkanı 
sunuyor. 

Düsseldorf, birçok Avrupa ve 
özellikle Almanya şehri gibi, ülkenin 
ve kıtanın kültürel özelliklerini 
bünyesinde barındırıyor. Düzenli bir 
şehirde, kafe, bar ve gece kulüpleri, 
müzeler ve çeşitli dini yapılar bir 
arada bulunan şehirde, yoğun bir 
kültür yaşamı da bulunuyor. 

Şehirde Alman imparatorluğu 
döneminden kalan “Scholass 
Benrath, Kaiserpfalz” isimli 
İmparatorluk Sarayı, Schlolass Dyck 
Sarayı ve Lin Kalesi hemen her 
paket turda da yer alan görülmesi 
gereken yerler arasında bulunuyor. 

Hemen her Avrupa şehrinde olduğu 
gibi, Düsseldorf ’ta özel düzenlenmiş 
geniş parklar bulunuyor. Bunlar 
arasında 16. yüzyılda düzenlenen 
ve şehrin ilk bahçesi olan Hofgarten 
ile Ostpark, Bilk Rhine ve Kuzey 
Parkı, bu türden parkları sevenler 
tarafından sıklıkla ziyaret ediliyor. 
Marktplatz şehrin ana meydanı 
konumunda. Meydan, Almanya’nın 
soylularından Jan Wellem Heykeli’ne 
ev sahipliği yapıyor. Meydanda sık 
sık etkinlik ve konserler de yapılıyor. 
Sanat ve müze sevenler için “K21 
- Kunstsammlung Nordrhein-
Westfalen” müzesi önerilerden 
biri. Picasso dahil çok sayıda 
ünlü sanatçının eserleri yanında, 
modern sanatın önemli eserleri 
ve geçici sergiler sık sık burada 
düzenleniyor. Hatta Haziran 2019’da 
Banu Cennetoğlu’nun enstelasyonu 
bu müzedeki K21’de sergilendi. 
Müze ve galeri, K21, Kanstammlung 
ve Nordrhein-Westfalen isimli üç 
bölümden oluşuyor ve sergiler 

bu alanlarda yapılıyor. Galeri ve 
müzelere girişi ise ücretli. 
Tıpkı Köln’de olduğu gibi bu 
şehirle tatlı rekabet içinde bulunan 
Düsseldorf ’ta da bir Ren Kulesi 
bulunuyor. 234 metre yüksekliğinde 
ve Ren nehri kıyısındaki (Tıpkı Köln 
gibi) bu kulede de seyir terasından 
şehri görmek mümkün. 

Rheinuferpromenade ve tarihi 
Medienhafen Ren kıyısında yürüme 
imkanları sunan yerler olarak 
biliniyor. Her iki bölge de Ren nehri 
kıyısında şehir gürültüsünden uzak 
olarak dolaşma imkanı sağlıyor. 
Şehrin gece yaşamı ise Altstadt ve 
Hafen bölgesinde yoğunlaşıyor. 
Alstadt zaten barlarıyla ünlü bir 
bölge. Bolker Strasse caddesi, Kurze 
Strasse Loretto Strasse, Ratinger 
Strasse yoğun eğlence alanlarının 
bulunduğu yerler olarak niteleniyor.
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AYNUR ACAR
Çevre Danışmanı
TÜÇEM Derneği Başkanı

“Depozito İade Sistemi İle 
Kaynaklar Kaynak Kalır” 
Depozito iade sistemi hakkında 
bilinmesi gerekenler!
  
 
1.  Depozito sistemi nedir? 

Üretimi piyasaya süren tarafından yapılmış ve ekonomik 
değeri olan ürünlerin (Ambalajların ve Geri Dönüşüm 
değeri olan ürünlerin) ekonomiye kazandırılması için 
belli bir bedelle iade yöntemiyle geri toplanarak geri 
dönüşümde değerlendirilmesi ve öncelikle gerek 
Plastik sanayine ve gerekse tekstil sanayine hammadde 
sağlanmasını amaçlayan bir sistemdir. Yani Depozito 
sistemiyle toplanan ambalajlar aslında atık değil 
hammadde değerine sahip KAYNAK’tır ve işlem ise 
tamamen KAYNAK YÖNETİMİ’dir.

2.  Bu sistemden istenilen verimin alınması için 
önemli adımlar nelerdir? 

Önemli adımlar – uyum – sistemin kurgulanması – 
yönetimi- vb :

• İlk adım olarak Bakanlık nezdinde bürokratik 
hazırlıkların sistem lehine aşama aşama 
hazırlanması, tamamlanması (mevzuatlar, süreç 
yönetimi, yönetecek uzmanlar, yetkilerin dağıtılması 
gibi) ve sonrasında kurgulanması lazımdır.

• Piyasaya süren ayağının mevzuatlarla uyumu için, 
kayıtsız piyasaya sürenlerin kayda geçirilmesi 
ve üretim verilerinin toplanması, geri dönüşüme 
katkılarının araştırılması, sisteme uymaları için 
gerekli bilgilendirmelerin yapılması/anlatılması çok 
önemli.

• Belediyelerin Toplama Ayırma Tesisleri kanalıyla 

toplanmaya çalışılan ambalaj atıklarının yeni 
sistemde nasıl toplanabileceğinin araştırılması ve 
toplama sisteminin şartlara göre şekillendirmesi, 
bana göre belediyelerin ambalaj atıklarından 
kurtarılması gereklidir.

• Parakendecilerin sisteme uyum ayağının 
gerçekleşebilmesi için teknoloji boyutunun 
araştırılarak toplama alt yapısının tesbiti, 
ortaya konulması ve uygulanması için harekete 
geçilmesinin sağlanması önemli. Burada toplama 
teknolojilerinin kullanılması parakendecilerin işlerini 
hem hızlandıracak hemde kolaylaştıracaktır.

• Sanayi Bakanlığı ile teknolojik  araştırmaların 
yapılarak en iyilerinin ve örneklerinin tesbiti 
yapıtırılarak kurumlar arası görüşlerin alınması, 
Sanayi ve Ticaret Odaları ile görüşmeler yaplarak 
destek alınabilir.

• Üniversiteler ve teknokentlerle sistemin yönetilmesi 
için teknik servis eğitimleri gibi destekler alınabilir.

• STK’lar ile (çevre ve eğitim dernekleri ile) toplum 
bilincinin yaygınlaştırılması çalışmaları için ortak 
çalışılabilir.  

Depozito İade Sisteminde Uyum İçinde Olması 
Gereken Paydaşlar Kimler?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel 
Müdürlüğü
Belediyeler, 
Toplama ayırma yapanlar (TAT)
Piyasaya sürenler
Parakendeciler
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknolojiden sorumlu 
genel müdürlük
Sanayi Odaları Çevre ve Teknoloji Komisyonları
Ticaret Odaları Çevre ve Teknoloji Komisyonları
Üniversiteler (Çevre Mühendisliği ve Teknokentler 
v.b.)
STK-Sivil Toplum Örgütleri
Geri Dönüşümcüler
gibi gibi…

3.  Daha önce Türkiye’de uygulanan depozito 
sisteminden ne gibi farkları olması gerekiyor?
Ne yapılmalı ve ne yapılmamalı?
Sistem nasıl kurgulanmalı?

Türkiye de 2009-2010 yıllarında da İSBAK tarafından 
tasarlanan ve %100 yerli üretim olan 3 model makine 
üretilerek 2016-2017 yıllarında sosyal deney olarak pilot 
uygulama yapılan İstanbul da şu ana kadar İETT’nin 
gönüllülük esasıyla Akbil yüklenerek kullanılmaktadır. 
Ancak sistem ulusal bir sistem olmadığı için sadece 
makinaların konulduğu yerlerde akbil yüklenerek  
kullanılmaktadır. Ulusal bir sisteme geçilmesi ve 
gönüllülük sisteminden kurtarılması gerekmektedir. 
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Dünyada hiç bir ülkede gönüllülük esasına göre 
depozito iade sistemi sürdürülebilir olmamıştır. 

Sistem, ulusal bir yazılımla depozito uygulanacak tüm 
ürünlerin belirlenerek ve sisteme tanımlanmasıyla 
toplanması gereken bir sistem kurulmalı ve sanayiiye 
temiz hammadde sağlanması amacıyla ambalaj 
atıklarının temiz toplanması gerekmektedir. Bu da 
ancak modern, hızlı ve sağlıklı veri alınacak teknolojiyle 
mümkündür.

Zira Türkiye deki en büyük sorun piyasaya sürülen 
ambalajların ne kadarının toplanıp toplanamadığı 
konusunda sağlıklı veri bulunmamasıdır.

4.  Avrupa’da ve dünya da uygulanan sistemler 
nasıllar? 

Avrupa da bazı ülkelerde uygulanan depozito sistemleri 
yıllardır toplama yapmaktadır. Ancak sağlıklı yürüyen 
bazı toplama sistemlerinde ciddi sorunların yaşandığına 
şahit oldum. Bunun en önemli nedeni de sınır ötesi 
hamlelerdir. Örneğin; depozito sistemi uygulaması olan 
Almanya kendi ülkesinde ve AB’de üretilen ürünleri 
makinalara tanımlayarak toplarken, Türkiye’den ithal 
ettiği suların veya içecek ambalajlarının barkodlama 
sistemiyle entegre olmadığı için ülkedeki deozitosuz 
ambalajlar sorun olmaya başladı ve sokaklarda artık 
ciddi ambalaj kirliliği oluşmaya başladı. Şimdi hazırlığı 
içinde oldukları revizyon ile tüm ambalajları sisteme 
tanımlama çalışmaları ve araştırmaları yapılmaktadır.

Başarısız olan AB ülkeside var, başarılı olan AB ülkesi 
de var. Başarısızlar daha ziyade kurgulanmış “Depozito 
İade Sistemi’nin yönetiminde yaşanan sıkıntılardır. 
Sistemin yönetiminde yaşanan sıkıntılar ya fazla eleman 
istihdamı ile yüksek maliyetlerin ortaya çıkmasıdır veya 
toplama bedellerinin düşük kalmasıdır yada altyapı 
revizyonu istemektedir . 

Depozito iade sisteminin başarılı olması için, az 
personel, yüksek teknoloji ve tüm paydaşlarla uyumlu 
yönetim biçimi ile en sağlıklı toplama verileri alınacak 
şekilde kurgulanmalıdır.

5. Depozito İade Sisteminin ekonomiye katkısı ne 
olur? 

Uygulanacak sistemin ekonomiye sağlayacağı 
hammadde ile ciddi ve çok büyük bir katkı 
sağlanacaktır. Özellikle yurt dışından ithalatı yapılan kirli 
ambalaj atıklarının büyük bir kısmının ithalatına gerek 
kalmayacaktır.

Sanayiciye hammadde olsun diye yurt dışındaki 
çöplerden ithal edilen kirli hammaddenin arındırılması 
ciddi bir su kaybına ve malzemenin kalitesizliğine neden 
olmaktadır. 

Bu sebeple “DEPOZİTO İADE SİSTEMİ” demek “TEMİZ 
ATIK TEMİZ HAMMADDE “ demektir.

Ve ekonomiye maddi manevi büyük katkısı olacaktır. 

6.  Piyasaya sürenlerin sorumlulukları ne olacak? 
Sorumluluklarını yerine getirmeyenlere yönelik 
yaptırımlar nasıl olmalı?

Öncelikle 10 Aralık 2018 tarihinde resmi gazetede 
yayınlanan “7153 sayılı ÇEVRE KANUNU VE BAZI 
KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 
KANUN” ile devrim niteliğindeki değişiklikler yapılmıştır. 
Bu kanun değişikliklerine atıfta bulunarak ilave 
olarak “Ulusal Depozito İade Sistemi Yönetmeliği” 
hazırlanması ve tüm tarafların bu yönetmelikle 
sorumlulukları paylaştırılması şarttır.

Piyasaya sürenlerin sorumlulukları bu sistemin en 
önemli ayağıdır. “Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu” 
altında piyasaya sürenlerin ürettikleri ambalajları 
piyasaya sürmeden depozito bedellerini sisteme peşin 
ödemesi ve sisteme beyan etmesi bu sistemin en önemli 
başlangıç noktasıdır. 

Depozito uygulanacak ambalajların tamamının sisteme 
tanımlanması da bu sistemin başarısında önemli rol 
oynayacak. Tanımlanmayan ambalajlar yine çevre kirliliği 
yaratmaya devam edecektir. O sebeple maksimum 
sayıda marka sisteme tanımlanmalıdır.

Sonraki adım ise parakendecilere düşmektedir. 
Parakendeciler ise sistemde hızlı, sağlıklı ve verimli 
sonuç alabilmeleri için yüksek teknoloji ile bu sistemin 
içinde yer almalılar. Aksi takdirde sistemin işleyişinde 
ciddi sorunlar yaşarlar ve teknoloji ile anında 
alabilecekleri depozito iadesi manuel toplama düzenine 
geçerse vatandaşa iadelerde yaşanacak sorunlarla 
sistemin çökmesine neden olabilirler. 

Ayrıca “DEPOZİTO İADE SİSTEMİ” tek bir merkezden 
yönetilmeli, kontrol edilmeli ve denetlenmelidir.
Denetlemede, toplanan depozito bedellerinin sadece ve 
sadece sistem içinde kullanıldığını ve başka amaçlarla 
kullanılmadığını iyi takip etmelidir. Yanlışlara meydan 
vermeden, sahte barkodlama ya kadar denetlemeli 
ve yanlış yapan varsa cezalar verilmelidir. Toplum 
faydasına hareket edilmelidirki toplumda güven içinde 
sistemi desteklesin.

7.  Bu sistemin dezavantajları nelerdir? 

Sistemin doğru bir yazılım ile tek bir merkezden 
yönetilmesi, ortaya çıkacak sorunların önüne geçer. 
Piyasaya sürülecek aynı ürünler için birkaç yönetim 
merkezi kurulması sistemin ulusal anlamda işlerliğine 
bir süre sonra zarar verebilir. 

Ürün fiyatlarının artışları ve ambalaj üretim maliyetlerinin 
artması durumunda yazılım üzerinde ambalaj depozito 
bedellerininde belli aralıklarla iyileştirilmesi sistemin 
sürdürülebilirliği açısından önemlidir.
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ALİ İBRAHİM AYDIN
Yeminli Mali Müşavir

S
ayın okurlar, bu yazımızda transfer fiyatlandırması 
konusunu ele alacağız. Kurumlar vergisi mükellefleri 
ile ticari kazanç sahibi gelir vergisi mükelleflerinin 
ilişkili kişilerle yaptıkları işlemlerde uyguladıkları 

fiyatın piyasa fiyatına uygun olmasını öngören ve buna 
dair belgelendirme isteyen bu müessese oldukça teknik 
detaylar içeriyor. Makalede, konuyla ilgili kavramları, 
uygulanabilecek yöntemleri ve mükelleflerce yerine 
getirilmesi gereken zorunlulukları bulabileceksiniz.

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ 
KAZANÇ DAĞITIMI 

Transfer fiyatlandırması, ilişkili kişiler arasındaki 
işlemlerde uygulanan fiyatın, ilişkili olmayan kişiler 
arasında gerçekleşen işlemlerde uygulanan fiyatlara 
uygun olmasını öngören bir kavramdır.

Örtülü kazanç dağıtımı ise, kurum kazancının, 
fiyatlandırma mekanizması vasıtasıyla kurum bünyesinde 
vergilendirilmeksizin kurum dışına aktarılmasını ifade 
etmektedir.

Bu iki kavramın birleşimiyle ortaya çıkan “transfer 
fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı” 
müessesesinin temel mantığı, ilişkisiz kişiler arasındaki 
fiyat oluşumunun piyasa dinamiklerine göre değil, 
vergi matrahını aşındırma güdüsüyle suni olarak 
belirlenebileceği endişesidir.

Dolayısıyla, transfer fiyatlandırması ve örtülü kazanç 
dağıtımı, ilişkili kişiler arasındaki işlemlerde uygulanan 
fiyatın emsallerine uygun olmayan bir şekilde 
belirlenmesini ve kazancın kurum bünyesinde kısmen 
veya tamamen vergilendirme dışı bırakılmak suretiyle 
ortaklara aktarılmasını önlemeyi hedeflemektedir. Bu 
sayede, ilişkili kişilerle mal veya hizmet alım ya da 
satımında bulunan gerçek kişi ve kurumların gelirleri 
tam ve doğru olarak kavranabilecek ve transfer 
fiyatlandırması yoluyla vergi matrahının aşındırılmasına 
önlenebilecektir.

Transfer fiyatlandırmasına ilişkin temel prensipler, OECD 
düzenlemeleri çerçevesinde birçok ülkede hukuki bir 
temele oturtulmuştur.

Transfer Fiyatlandırması Uygulamasının Kapsamına 
Giren Mükellefler

Türkiye’deki ticari faaliyeti bulunan gerçek kişiler ile 
kurumlar vergisi mükellefleri transfer fiyatlandırması 
uygulamasının kapsamındadır. Bu mükelleflerin ilişkili 
kişilerle gerek yurt içi gerekse yurt dışı faaliyetleri ile 
ilgili tüm ekonomik işlemleri transfer fiyatlandırması 
yoluyla örtülü kazanç dağıtımı çerçevesinde 
değerlendirilecektir.

Transfer Fiyatlandırması Uygulaması Kapsamındaki 
İşlemler

Alım, satım, imalat, inşaat, kiralama, kiraya verme, 
ödünç para alma, ödünç para verme, ücret ve ikramiye 
ödemeleri, bir gayri maddi varlığın veya hakkın satışı, 
kiralanması, lisanslanması gibi işlemlerin tümü transfer 
fiyatlandırması kapsamında mütalaa edilmektedir.

İlişkili Kişi * Kurumlar açısından; kurum ortakları, 
kurumların bağlı bulunduğu gerçek kişi veya kurumlar, 
kurumların nüfuzu altında bulundurduğu gerçek kişi 
veya kurumlar, ortakların eşleri, ortakların veya eşlerinin 
üstsoy ve altsoyu, üçüncü derece dâhil yansoy hısımları 
ve kayın hısımları, ilişkili kişi kapsamındadır.

* Gerçek kişiler açısından, teşebbüs sahibinin eşi, 
üstsoy ve altsoyu, üçüncü derece dâhil yansoy ve 
kayın hısımları, doğrudan veya dolaylı ortağı bulunduğu 
şirketler, doğrudan veya dolaylı ortağı bulunduğu 
şirketlerin ortakları, doğrudan veya dolaylı ortağı olduğu 
diğer şirketler ilişkili kişi kapsamındadır.

* Ayrıca, kazancın elde edildiği ülke vergi sisteminin, 
Türk vergi sisteminin yarattığı vergilendirme kapasitesi 
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ile aynı düzeyde bir vergilendirme imkânı sağlayıp 
sağlamadığı ve bilgi değişimi hususunun göz önünde 
bulundurulması suretiyle Bakanlar Kurulu’nca ilan 
edilecek ülkelerde veya bölgelerde bulunan kişilerle 
yapılmış tüm işlemler ilişkili kişilerle yapılmış sayılacaktır.
* Öte yandan, aralarında ortaklık ilişkisi bulunup 
bulunmadığına bakılmaksızın, yurt dışında bulunan bir 
kurum ile Türkiye’de distribütör olarak faaliyette bulunan 
kurum ilişkili kişi kapsamında değerlendirilmektedir.

EMSALLERE UYGUNLUK İLKESİ

Emsallere Uygunluk İlkesi

Emsallere uygunluk ilkesi, ilişkili kişilerle yapılan 
işlemlerde uygulanan fiyatın, aralarında böyle bir 
ilişkinin bulunmaması durumunda oluşacak fiyata uygun 
olmasını ifade etmektedir.
Emsallere uygun fiyat, ilişkili sayılmayan kişiler arasında 
işlemin gerçekleştiği andaki koşullar altında oluşan 
piyasa fiyatıdır. Bu fiyat, işlem anında hiçbir etki 
olmaksızın objektif olarak belirlenen en uygun tutardır.

Aralarında ilişki bulunmayan kişiler arasındaki işlemlerde 
fiyat, piyasa koşullarına göre belirlendiğinden, ilişkili 
kişiler arasındaki işlemlerde de aynı koşullar geçerli 
olmalıdır. Diğer bir ifadeyle, taraflar arasındaki ilişkinin 
mal veya hizmet fiyatlandırmasına herhangi bir etkisi 
bulunmamalıdır.

Emsallere Uygun Fiyatın Tespiti

Emsallere uygun fiyata ulaşmak için öncelikle iç emsal, iç 
emsalin bulunmaması ya da güvenilir olmaması halinde 
dış emsal esas alınır. Amaç, en doğru ve güvenilir şekilde 
emsallere uygun fiyat ya da bedeli tespit etmektir.

İç emsal, mükellefin ilişkisiz kişilerle yaptığı işlemlerde 
kullandığı fiyatı; Dış emsal ise, ilişkisiz kişilerin kendi 
aralarında yaptıkları karşılaştırılabilir nitelikteki 
işlemlerde kullandığı fiyatı ifade etmektedir.

Karşılaştırılabilirlik Analizi

Karşılaştırılabilirlik analizi, kontrol altındaki işlemler ile 
kontrol dışı işlemlerin karşılaştırılabilir olmasını ifade 
etmektedir. Bu ifadede yer alan kontrol altındaki işlem, 
birbirleriyle ilişkili olan kişiler arasındaki işlemleri; kontrol 
dışı işlem ise birbirleriyle herhangi bir şekilde ilişkisi 
bulunmayan kişiler arasındaki işlemleri kapsamaktadır.

Karşılaştırılabilirlik analizinin gerçekleştirilmesindeki 
temel amaç, emsallere uygun fiyatı veya bedeli 
bulmaktır. İlişkili kişiler arasındaki mal veya hizmet 
alım ya da satım işlemlerindeki koşullarla, aralarında 
ilişki bulunmayan kişiler arasındaki benzer nitelikteki 
işlemlerin koşullarının tespiti karşılaştırılabilirlik analizi 
sonucu belirlenecektir. Bu karşılaştırmaların güvenilir 
sonuçlar vermesi; karşılaştırılan durumlar arasında 
farklılıklar varsa, bu farklılıkların işlemi somut bir biçimde 
etkilememesi veya söz konusu farklılıkların etkisini 
ortadan kaldırmak için uygun düzeltmelerin yapılmasına 
bağlıdır.

Bu çerçevede yapılacak karşılaştırılabilirlik analizinde; 
karşılaştırılmakta olan mal veya hizmetlerin nitelikleri, 
işlev analizi, işlemlerin gerçekleştiği pazarın yapısı 
(pazar hacmi, pazarın yeri gibi) ve pazardaki ekonomik 
koşullar ile kurumların iş stratejileri dikkate alınacaktır.
Buna göre; kontrol altındaki işlemler ile kontrol dışı 
işlemler karşılaştırılırken dikkate alınması gereken 
unsurlar aşağıdaki gibidir:

* Mal veya hizmetlerin nitelikleri,
* İşlev analizi (gerçekleştirilen işlev ve üstlenilen 
   riskler ile kullanılan varlıkların analizi),
* Ekonomik koşullar,
* İş stratejileri

EMSAL FİYAT ARALIĞI

Emsal fiyat aralığı, aynı yöntemin farklı karşılaştırılabilir 
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kontrol dışı işlem verilerine uygulanmasından veya aynı 
verilere farklı transfer fiyatlandırması yöntemlerinin 
uygulanmasından elde edilen değişik emsal fiyatların 
oluşturduğu fiyat dizisini ifade etmektedir.

Emsallere uygunluk ilkesi açısından en güvenilir sonuç, 
karşılaştırmalar sonucunda ulaşılan tek bir fiyat veya 
bedeldir. Ancak, yapılan karşılaştırmalar ve uygulanan 
yöntemler sonucu birbirine yakın birden çok sonucu 
içeren belli bir fiyat veya bedel aralığına ulaşmak da 
mümkün olabilmektedir.

Öte yandan, mükellef tarafından tespit edilen fiyat 
emsal fiyat aralığının dışında ise, transfer fiyatı, aritmetik 
ortalama, mod, medyan ya da başka bir makul ölçü 
kullanılarak belirlenebilmektedir.

Emsal Bedelin Tespiti

Emsal Bedelin Tespitinde Kullanılabilecek Yöntemler

Mükellefler, ilişkili kişilerle yaptıkları işlemlerde 
işlemin mahiyetine en uygun olanını seçerek işlem 
fiyatını belirleyeceklerdir. Emsal fiyatın tespitinde 
uygulanabilecek yöntemler aşağıdaki gibidir.

1. Geleneksel İşlem Yöntemleri
1.1. Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi
1.2. Maliyet Artı Yöntemi
1.3. Yeniden Satış Fiyatı Yöntemi

2. İşlemsel Kâr Yöntemleri
2.1. Kâr Bölüşüm Yöntemi
2.2. İşleme Dayalı Net Kâr Marjı Yöntemi

3. Mükellefçe Belirlenecek Yöntem
Emsallere uygun fiyata geleneksel işlem yöntemlerinden 
herhangi biriyle ulaşma olanağı yoksa işlemlerin 
mahiyetine uygun olarak işleme dayalı kâr yöntemleri 
kullanılabilir.

Emsallere uygun fiyatın işleme dayalı kâr yöntemlerine 
göre de tespit edilememesi halinde, mükellef kendi 
belirleyebileceği ve daha doğru sonuç verdiğine 
inandığı bir yöntemi de kullanabilecektir.

Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi

Karşılaştırılabilir fiyat yöntemi, bir mükellefin 
uygulayacağı emsallere uygun satış fiyatının, aralarında 
herhangi bir şekilde ilişki bulunmayan gerçek veya tüzel 
kişilerin birbirleriyle yaptıkları işlemlerde uygulayacağı 
piyasa fiyatı ile karşılaştırılarak tespit edilmesini ifade 
etmektedir.

Bu yöntem, işleme konu mal veya hizmet ile işlemin 
koşullarının gerek ilişkili kişiler arasındaki işlemlerde 
gerekse aralarında ilişki bulunmayan kişilerin 
arasındaki işlemlerde benzer nitelikte olması şartıyla 
kullanılabilecektir.

Maliyet Artı Yöntemi

Maliyet artı yöntemi, emsallere uygun fiyatın, ilgili mal 
veya hizmet maliyetlerinin makul bir brüt kâr oranı kadar 
artırılması suretiyle hesaplanmasını ifade eder.

Makul brüt kâr oranı, işlemi yapan mükellefin bu mal 
veya hizmetlere ilişkin olarak ilişkisiz kişilerle yaptığı 
işlemlerde uyguladığı brüt kâr oranı olacaktır.

Böyle bir brüt kâr oranı mevcut değilse ya da 
karşılaştırma için gerekli işlem sayısı yetersizse, ilişkisiz 
kişilerin karşılaştırılabilir işlemlerine ait brüt kâr oranları 
da bu yöntemin uygulamasında kullanılabilecektir.

Bu yöntem özellikle hammadde ve yarı mamuller ile 
imal edilen mallara ilişkin işlemlerde, fason imalatlarda 
ve hizmet tedarikinde uygulanabilecektir.

Yeniden Satış Fiyatı Yöntemi

Yeniden satış fiyatı yöntemi, emsallere uygun fiyatın, 
işlem konusu mal veya hizmetlerin aralarında herhangi 
bir ilişki bulunmayan gerçek veya tüzel kişilere yeniden 
satılması halinde uygulanacak fiyattan, makul bir brüt 
satış kârı düşülerek hesaplanmasını ifade etmektedir.
Bu yöntem, özellikle pazarlama ve dağıtım faaliyetleri 
gibi ilişkili şirketin satın aldığı mal veya hizmeti ilişkisiz 
kişilere sattığı işlemlerde kullanılabilecektir.

Bu yöntemin uygulandığı olaylarda genellikle yeniden 
satışı yapan kişi ya da kuruluş, satmak üzere aldığı 
mallara herhangi bir şekilde değer artırıcı bir katkıda 
bulunmamakta, fiziksel olarak ürünün yapısını 
değiştirmemekte ve söz konusu ürünü aldığı biçimde 
satmaktadır. Bu çerçevede paketleme, etiketleme ve 
küçük çaplı montajlar değer artırıcı katkı ya da fiziksel 
değişim olarak değerlendirilmeyecektir.

Ancak, yeniden satıştan önce ürüne çok fazla değer 
katılması veya bir başka ürünle birleştirilmesi nedeniyle 
ürünün ilk özelliğini yitirmesi hallerinde emsallere 
uygun bedel bulmak zorlaşacağından, bu yöntemin 
kullanılması mümkün olmayacaktır.

Kâr Bölüşüm Yöntemi

Kâr bölüşüm yöntemi, ilişkili kişilerin bir veya daha 
fazla sayıdaki kontrol altındaki işlemlere ilişkin toplam 
faaliyet kârı ya da zararının, üstlendikleri işlevler ve 
yüklendikleri riskler nispetinde ilişkili kişiler arasında 
emsallere uygun olarak bölüştürülmesini esas alan 
yöntemdir.

Bu yöntem, özellikle işlemlerin birbirleriyle iç içe geçtiği 
ve bağlantılı olduğu veya her bir işlemin ayrı ayrı ele 
alınmasının zor olduğu durumlarda kullanılabilecektir. 
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İşleme Dayalı Net Kâr Marjı Yöntemi

İşleme dayalı net kâr marjı yöntemi, mükellefin kontrol 
altındaki bir işlemden; maliyetler, satışlar veya varlıklar 
gibi ilgili ve uygun bir temele dayanarak tespit ettiği net 
kâr marjının incelenmesi esasına dayanan bir yöntemdir. 

Yöntemin uygulanmasında ilişkili kurumların işlev 
analizinin yapılması gereklidir. Aralarında ilişki 
bulunmayan işletmelerin net faaliyet kâr marjlarının 
kullanılacağı durumlarda, güvenilir sonuçların elde 
edilebilmesi için işlemlerin karşılaştırılabilir olup olmadığı 
ve ne kadar düzeltme yapılması gerektiği belirlenmelidir. 
Bu yöntem kullanılarak yapılan analizlerde, ilişkili 
kurumun tek bir kontrol altındaki işlemine ait kâr dikkate 
alınmalıdır.

Peşin Fiyatlandırma Anlaşması

Peşin Fiyatlandırma Anlaşması; ilişkili kişilerle yapılan 
işlemlere ilişkin transfer fiyatlandırmasının tespit 
edilmesinde belli bir süre için uygulanacak yöntemin 
mükellef ile Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 
anlaşılarak belirlenmesini ifade etmektedir.

Bu anlaşmaların temel amacı, mükelleflerin ilişkili 
kişilerle yapacakları mal veya hizmet alım ya da 
satımında uygulayacakları transfer fiyatlandırmasına 
ilişkin olarak karşılaşılabilecek olası vergi ihtilaflarının 
önüne geçmektir. 

İlişkili kişilerle yapılan mal veya hizmet alım ya da satım 
işlemlerinde uygulayacağı yöntem konusunda tereddütü 
bulunan mükellefler gerekli bilgi ve belgelerle birlikte 
İdare’ye başvurarak belli bir dönem için yöntem tespiti 
talebinde bulunabilecektir.

Belgelendirme

İlişkili kişilerle yapılan işlemler bakımından emsallere 
uygunluk ilkesi doğrultusunda işlem yapıldığını gösteren 
bilgi ve belgelerin hazırlanması ya da temin edilmesi, bu 
bilgi ve belgelerin istenmesi durumunda 15 gün içinde 
İdare’ye veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara 
ibraz edilmek üzere hazır tutulması zorunludur.

Transfer fiyatlandırmasına ilişkin olarak mükelleflerin 
yıllık beyanname ekinde bildirimde bulunmaları ve 
belli koşulların varlığı halinde de bu işlemleri rapora 
bağlamaları gerekmektedir.

Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum 
Ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form

Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum 
Ve Örtülü Sermayeye İlişkin Form, sadece kurumlar 
vergisi mükellefleri tarafından doldurularak yıllık 
kurumlar vergisi beyannamesi ekinde verilmektedir. 
Gelir vergisi mükellefleri bu formu doldurmayacaklardır.

Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporunun Hazırlanması

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı’na kayıtlı 

mükelleflerin bir hesap dönemi içinde ilişkili kişilerle 

yaptığı yurt içi ve yurt dışı işlemler için; diğer kurumlar 

vergisi mükelleflerinin bir hesap dönemi içinde ilişkili 

kişilerle yaptığı yurt dışı işlemlere ilişkin olarak transfer 

fiyatlandırması raporu hazırlamak zorundadırlar.

Ayrıca, tüm kurumlar vergisi mükelleflerinin yurt dışı 

şubeleri ile serbest bölgelerde bulunan ilişkili kişilerle 

(serbest bölgedeki şubeler dâhil) yaptıkları işlemlerin 

transfer fiyatlandırması raporuna dâhil edilmesi 

gerekmektedir.

Serbest bölgelerde faaliyette bulunan kurumlar 

vergisi mükelleflerinin ilişkili kişilerle yaptıkları yurt 

içi işlemlerine ilişkin olarak transfer fiyatlandırması 

raporunu hazırlayacaklardır

Mükelleflerin transfer fiyatlandırması raporu hazırlama 

zorunluluklarına ilişkin özet tablo aşağıdaki gibidir.

Büyük Mükellefler Vergi Dairesine Kayıtlı Mükellefler

* Yurt içi işlemleri

* Yurt dışı işlemleri

* Serbest bölgedeki mükelleflerle olan yurt içi işlemleri

Diğer Vergi Dairelerine Kayıtlı Mükellefler

* Yurt dışı işlemleri

*  Serbest bölgedeki mükelleflerle olan yurt içi işlemleri 

*   Serbest bölgelerde faaliyette bulunan kurumlar    

 vergisi mükellefleri

* Yurt içi işlemleri

Yıllık Transfer Fiyatlandırması Raporu Hazırlamak 

Zorunda Olmayan Mükellefler 

Aşağıdaki belirtilen işlemler için transfer fiyatlandırması 

raporu hazırlanmasına gerek bulunmamaktadır.

* Büyük Mükellefler Vergi Dairesine kayıtlı olanlar hariç 

olmak üzere, kurumlar vergisi mükelleflerinin ilişkili 

kişilerle yaptıkları yurt içi işlemleri,

* Serbest bölgelerde faaliyette bulunan kurumlar 

vergisi mükelleflerinin ilişkili kişilerle yaptıkları yurt dışı 

işlemleri, * Gelir vergisi mükelleflerinin ilişkili kişilerle 

yaptıkları yurt içi ve yurt dışı işlemleri.
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DR. SELÇUK MUTLU
PLASFED Genel Sekreter V.

Enerji Bedellerinde Yaşanan Artış
İşletmelerin Kârını Eritiyor

P
lastik sektörü enerji yoğun 
sanayilerin başında geliyor. 
Sektörün ortalama giderleri göz 
önünde bulundurulduğunda 

enerji, hammaddeden sonra ikinci 
büyük  maliyet  kalemi olarak 
önümüze çıkıyor. Geçtiğimiz 1 
yıllık dönemde enerji bedellerinde 
yaşanan artışlar sektörümüzde 
karlılıkların ciddi oranda erimesine 
yol açtı. Tek terimli sanayi elektrik 
tarifesine € bazında baktığımızda 

dahi kayda değer bir artış 
gözlemlenmekte. Ağustos 2018’de 
58,62 €/Mwh olan enerji birim 
bedelinin Ekim 2019 itibariyle 
neredeyse ikiye katlandığı ve 
113,71 €/Mwh seviyesine geldiği 
görülmekte. Enerji fiyatlarında 
yaşanan söz konusu artış, plastik 
mamul üreticilerinin ihracat 
pazarlarındaki rekabetçi gücünü de 
azaltmaktadır.

2019 yılının ilk 8 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracatta ciddi bir artış yaşanırken, ithalatta ise kayda 
değer bir gerileme gözlemlenmiştir. İthalatta değer bazında yaşanan daralmanın, miktar bazında daralmadan daha 
yüksek olması hammadde fiyatlarında yaşanan aşağı yönlü hareketten kaynaklanmaktadır. Benzer şekilde ihracatta 
miktar bazında artış oranı çok yüksek gerçekleşirken, değer bazında artış daha makul oranlarda kalmıştır. Söz 
konusu dönemde ihracatta yaşanan artış miktar bazında ortalama % 14,8 olarak gerçekleşirken, değer bazında % 
3,6 olmuştur. Aynı dönemde ithalat miktarı % 3,7, ithalat değeri ise % 15,2 oranında azalmıştır.
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2019 yılı Ocak- Ağustos dönemi Türkiye plastik hammadde ihracatı miktar bazında % 26,6 değer bazında ise % 9,0 
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-Ağustos)

2019
(Ocak-Ağustos)

Miktar Değer Miktar % Değ. Değer % Değ.
Birim 

Fiyat ($/
KG)

3901 Etilen polimerleri 22,4 29,0 47,3 111,2 45,7 57,8 1,0

3902 Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri 17,6 24,3 22,2 25,9 25,5 5,2 1,2

3903 Stiren polimerleri 35,5 54,3 62,0 74,8 72,4 33,4 1,2

3904 Vinil klorür/halojenli diğer olefin polimerleri 11,6 13,7 18,4 58,6 21,8 59,4 1,2

3905 Vinil asetat/diğer vinil esterlerinin polimerleri 37,1 35,7 45,2 21,7 38,4 7,6 0,9

3906 Akrilik polimerleri 126,2 156,3 159,1 26,0 180,7 15,6 1,1

3907 Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-alkid reçineler 152,8 293,0 170,6 11,6 296,9 1,3 1,7

3908 Poliamidler 12,1 29,2 10,5 -13,2 25,3 -13,4 2,4

3909 Amino reçineler, fenolik reçineler, poliüretanlar 65,5 95,2 85,5 30,4 95,5 0,3 1,1

3910 Silikonlar 3,8 15,2 4,3 15,8 15,9 4,8 3,7

3911 Petrol reçineleri, politerpenler, polisülfitler vb. 1,2 3,7 1,3 11,8 4,2 12,7 3,2

3912 Selüloz ve kimyasal türevleri 33,3 42,7 36,1 8,2 47,0 10,0 1,3

3913 Tabii polimerler, değiştirilmiş tabii polimerler, türevleri 0,2 0,8 0,1 -23,9 0,8 4,0 6,1

3914 Polimer esası iyon değiştiriciler 0,1 0,2 0,1 -10,8 0,2 -11,5 2,6

3915 Plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar 10,6 11,8 8,4 -21,1 7,3 -37,9 0,9

TOPLAM 530,1 805,1 671,1 26,6 877,7 9,0 1,3

İHRACAT
2018 (Ocak-Ağustos) 2019 (Ocak-Ağustos)

Miktar Değer Miktar % Değ. Değer % Değ.

Plastik Hammadde 530,1 805,1 671,1 26,6 877,7 9,0

Plastik Mamul 1.150,3 3.106,2 1.258,4 9,4 3.173,7 2,2

Plastik ve Kauçuk İşleme Mak. N/A 132,9 N/A N/A 128,5 -3,3

Kauçuk 445,2 1.893,2 475,1 6,7 1.879,3 -0,7

Miktar: Bin Ton / Değer: Milyon Dolar

İTHALAT
2018 (Ocak-Ağustos) 2019 (Ocak-Ağustos)

Miktar Değer Miktar % Değ. Değer % Değ.

Plastik Hammadde 4.829,9 7.310,7 4.677,3 -3,2 6.224,5 -14,9

Plastik Mamul 409,1 1.993,7 367,3 -10,2 1.665,1 -16,5

Plastik ve Kauçuk İşleme Mak. N/A 437,0 N/A N/A 264,9 -39,4

Kauçuk 750,7 1.988,7 699,2 -6,9 1.667,6 -16,1

Miktar: Bin Ton / Değer: Milyon Dolar

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

Değer Değer % Değ.

İhracat 108.544,1 111.358,3 2,6

İthalat 157.828,1 131.939,2 -16,4

Kaynak: TÜİK

Kaynak: TÜİK
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2019 yılının ilk 8 ayını kapsayacak şekilde ülke bazında inceleme yapılırsa Irak’a ihracatın ise miktar bazında % 
114,6, değer bazında ise % 72,5 oranında arttığı gözlemlenmektedir. Irak’ın yanı sıra miktar bazında en fazla artış 
yaşanan ülkeler ise İran, Romanya, Özbekistan ve İspanya olmuştur.

2019 yılının ilk 8 ayında Türkiye plastik mamul ihracatı miktar bazında % 9,4 artış gösterirken değer bazında % 2,2 artmıştır.

PLASTİK HAMMADDE İHRACATI

2018 (Ocak-Ağustos) 2019 (Ocak-Ağustos)

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

Almanya 50,4 82,4 48,9 -2,9 73,5 -10,8 8,4 1,5

İran 14,0 34,3 24,3 73,5 56,1 63,4 6,4 2,3

Mısır 37,3 47,5 50,0 33,9 53,5 12,8 6,1 1,1

Rusya Federasyonu 20,9 44,6 23,9 14,6 46,2 3,7 5,3 1,9

Romanya 30,3 42,5 47,9 57,9 39,3 -7,6 4,5 0,8

Irak 11,0 19,0 23,6 114,6 32,7 72,5 3,7 1,4

Özbekistan 11,2 24,7 17,3 55,1 32,0 29,7 3,7 1,8

İtalya 28,3 38,0 22,2 -21,7 31,8 -16,1 3,6 1,4

Cezayir 15,0 26,1 22,5 50,3 31,6 21,4 3,6 1,4

İspanya 13,7 22,7 20,6 51,2 29,8 31,4 3,4 1,4

İlk 10 Ülke Toplam 232,1 381,6 301,3 29,8 426,6 11,8 48,6 1,4

GENEL TOPLAM 530,1 805,1 671,1 26,6 877,7 9,0 100,0 1,3

Miktar: Bin Ton / Değer: Milyon Dolar

Kaynak: TÜİK

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

GTİP GTİP Açıklama

2018
(Ocak-Ağustos)

2019
(Ocak-Ağustos)

Miktar Değer Miktar % Değ. Değer % Değ.
Birim 

Fiyat ($/
KG)

3916 Plastikten monofil, çubuk, profiller-Enine kesiti 1 mm.’yi 108,8 185,1 117,3 7,9 190,0 2,6 1,6

3917 Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor 134,7 362,7 161,1 19,6 380,5 4,9 2,4

3918 Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları 8,4 17,3 10,6 25,9 18,6 7,6 1,8

3919 Plastikten yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şek. 13,0 67,5 13,7 5,0 66,8 -1,1 4,9

3920 Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar 282,3 724,2 300,9 6,6 728,1 0,5 2,4

3921 Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamlar 99,2 286,4 109,6 10,4 289,1 1,0 2,6

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

18,5 75,8 20,0 8,2 74,1 -2,3 3,7

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

268,4 666,7 286,2 6,6 681,2 2,2 2,4

3924 Plastikten sofra, mutfak ve diğer ev eşyası, tuvalet eşyası 104,0 291,1 110,5 6,3 294,5 1,2 2,7

3925 Plastikten inşaat malzemesi 56,7 150,0 66,5 17,3 165,0 10,0 2,5

3926 Plastikten diğer eşya 56,2 279,3 62,0 10,3 285,7 2,3 4,6

TOPLAM 1.150,3 3.106,2 1.258,4 9,4 3.173,7 2,2 2,5

Kaynak: TÜİK
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2019 yılının ilk 8 ayında Türkiye plastik ve kauçuk işleme makinaları ihracatı % 3,3 oranında düşüş göstermiştir. 
İhracat gerçekleştirilen ilk 10 ülke incelendiğinde ise Hindistan’a yapılan ihracatta bir önceki yıla göre 9,2 milyon 
dolar artış yaşandığı gözlemlenmektedir.

2019 yılı Ocak-Ağustos dönemini kapsayacak şekilde ülke bazında inceleme yapılırsa ilk 10’da yer alan ülkelerin 
Fransa ve İtalya hariç tamamına yapılan mamul ihracatının artmış olduğu görülmektedir. Öte yandan, hammadde 
fiyatlarında yaşanan gerilemeye bağlı olarak ilk 10’da yer alan tüm ülkelere yapılan ihracatta birim fiyatta bir 
gerileme yaşanmıştır.

PLASTİK MAMUL İHRACATI

2018 (Ocak-Ağustos) 2019 (Ocak-Ağustos)

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

Irak 137,2 258,4 158,6 15,6 288,2 11,5 9,1 1,8

Almanya 59,2 223,5 61,1 3,3 213,3 -4,6 6,7 3,5

Birleşik Krallık 63,7 165,8 73,6 15,5 180,3 8,7 5,7 2,4

İsrail 65,9 148,5 77,2 17,2 161,6 8,8 5,1 2,1

Fransa 39,0 132,2 37,1 -4,9 112,4 -15,0 3,5 3,0

Romanya 40,9 109,0 45,8 12,0 111,0 1,8 3,5 2,4

ABD 29,9 82,3 40,5 35,4 109,0 32,4 3,4 2,7

İtalya 38,9 106,0 38,7 -0,5 96,9 -8,6 3,1 2,5

İspanya 36,6 89,1 39,0 6,5 91,2 2,4 2,9 2,3

Libya 29,1 61,6 38,7 32,9 81,8 32,9 2,6 2,1

İlk 10 Ülke Toplam 540,4 1.376,3 610,4 12,9 1.445,6 5,0 45,6 2,4

GENEL TOPLAM 1.150,3 3.106,2 1.258,4 9,4 3.173,7 2,2 100,0 2,5

Miktar: Bin Ton / Değer: Milyon Dolar
Kaynak: TÜİK

KAUÇUK VE PLASTİK İŞLEME MAKİNALARI İHRACATI

2018 (Ocak-Ağustos) 2019 (Ocak-Ağustos)

Ülke Değer Değer % Değ. % Pay

Hindistan 2,3 11,5 403,7 8,9

Rusya Federasyonu 14,6 10,4 -28,7 8,1

Cezayir 7,3 7,0 -4,4 5,4

İspanya 2,7 6,3 134,4 4,9

Almanya 6,3 6,1 -4,0 4,7

Bulgaristan 3,5 5,7 61,4 4,4

Irak 4,9 5,4 10,1 4,2

İran 6,5 5,2 -19,1 4,1

Özbekistan 4,4 5,0 15,1 3,9

Romanya 6,0 4,1 -32,4 3,2

İlk 10 Ülke Toplam 58,5 66,7 14,0 51,9

GENEL TOPLAM 132,9 128,5 -3,3 100,0

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-Ağustos) 2019 (Ocak-Ağustos)

Değer Değer % Değ.

847710 Enjeksiyon makinaları 11,2 11,4 2,0

847720 Ekstrüzyon makinaları 31,0 20,3 -34,6

847730 Şişirme makinaları 1,0 1,5 45,5

847740 Termoforming makinaları 18,0 11,7 -34,8

847751-59-80 Presler ve diğer makinalar 56,0 65,2 16,5

847790 Aksam ve parçalar 15,7 18,4 17,0

TOPLAM 132,9 128,5 -3,3
Kaynak: TÜİK
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2019 yılının Ocak-Ağustos döneminde Türkiye plastik hammadde ithalatı miktar bazında % 3,2, değer bazında ise % 
14,9 oranında azalmıştır. Hammadde ithalatında yaşanan daralma üretimdeki daralmanın da işaretçisidir.

2019 yılının ilk 8 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

2018 (Ocak-Ağustos) 2019 (Ocak-Ağustos)

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

Suudi Arabistan 819,3 1.105,2 814,1 -0,6 976,0 -11,7 15,7 1,2

Güney Kore 438,3 725,9 476,3 8,7 687,1 -5,3 11,0 1,4

Almanya 347,5 713,7 307,6 -11,5 572,6 -19,8 9,2 1,9

Belçika 313,0 509,7 289,9 -7,4 402,0 -21,1 6,5 1,4

ABD 143,8 201,0 259,5 80,5 308,4 53,4 5,0 1,2

Mısır 211,1 276,9 226,0 7,1 272,3 -1,6 4,4 1,2

Hollanda 171,7 302,6 169,6 -1,2 250,8 -17,1 4,0 1,5

İspanya 184,7 302,5 169,0 -8,5 246,6 -18,5 4,0 1,5

İtalya 159,0 325,7 132,9 -16,4 240,8 -26,1 3,9 1,8

Fransa 180,7 267,0 170,8 -5,5 240,2 -10,0 3,9 1,4

İlk 10 Ülke Toplam 2.969,1 4.730,2 3.015,8 1,6 4.196,8 -11,3 67,4 1,4

GENEL TOPLAM 4.829,9 7.310,7 4.677,3 -3,2 6.224,5 -14,9 100,0 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 1.151,9 1.577,8 1.052,7 -8,6 1.264,7 -19,8 1,2

3902 Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri 1.454,8 2.059,2 1.492,2 2,6 1.952,3 -5,2 1,3

3903 Stiren polimerleri 339,1 612,5 305,6 -9,9 447,1 -27,0 1,5

3904 Vinil klorür/halojenli diğer olefin polimerleri 541,3 559,6 456,7 -15,6 449,8 -19,6 1,0

3905 Vinil asetat/diğer vinil esterlerinin polimerleri 29,5 75,7 30,4 3,0 66,6 -12,1 2,2

3906 Akrilik polimerleri 148,8 278,1 152,9 2,7 268,5 -3,4 1,8

3907 Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-alkid reçineler 549,1 1.070,1 553,3 0,8 936,8 -12,5 1,7

3908 Poliamidler 68,4 209,7 61,3 -10,4 191,4 -8,7 3,1

3909 Amino reçineler, fenolik reçineler, poliüretanlar 154,3 421,9 142,3 -7,8 282,2 -33,1 2,0

3910 Silikonlar 27,2 128,2 23,5 -13,5 100,0 -22,0 4,3

3911 Petrol reçineleri, politerpenler, polisülfitler vb. 23,8 72,3 24,0 0,7 68,5 -5,3 2,9

3912 Selüloz ve kimyasal türevleri 31,4 128,9 25,9 -17,7 97,4 -24,4 3,8

3913 Tabii polimerler, değiştirilmiş tabii polimerler, türevleri 2,5 18,9 2,6 3,8 17,3 -8,7 6,6

3914 Polimer esası iyon değiştiriciler 4,6 12,3 3,7 -18,7 8,4 -31,3 2,2

3915 Plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar 303,3 85,6 350,2 15,5 73,4 -14,2 0,2

TOPLAM 4.829,9 7.310,7 4.677,3 -3,2 6.224,5 -14,9 1,3

Kaynak: TÜİK
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2019 yılı Ocak-Ağustos dönemi Türkiye plastik mamul ithalatı miktar ve değer bazında incelendiğinde sırasıyla 
% 10,2 ve % 16,5 düşüş gözlenmiştir. Ülke 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-Ağustos)

2019
(Ocak-Ağustos)

Miktar Değer Miktar % Değ. Değer % Değ.
Birim 

Fiyat ($/
KG)

3916 Plastikten monofil, çubuk, profiller-Enine kesiti 1 mm.’yi 7,8 36,3 6,5 -16,2 29,0 -20,2 4,4

3917 Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor 22,1 177,4 19,6 -11,4 152,7 -13,9 7,8

3918 Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları 15,3 43,3 11,4 -25,2 33,2 -23,4 2,9

3919 Plastikten yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şek. 39,5 220,2 37,0 -6,4 188,3 -14,5 5,1

3920 Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar 172,2 594,1 168,3 -2,2 505,4 -14,9 3,0

3921 Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamlar 48,9 190,2 39,1 -19,9 147,2 -22,6 3,8

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

2,7 18,8 1,8 -32,9 12,0 -36,2 6,7

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

41,7 197,1 38,5 -7,5 178,5 -9,4 4,6

3924 Plastikten sofra, mutfak ve diğer ev eşyası, tuvalet eşyası 5,8 38,6 4,1 -29,3 25,0 -35,2 6,1

3925 Plastikten inşaat malzemesi 6,6 25,4 3,1 -52,4 16,9 -33,5 5,4

3926 Plastikten diğer eşya 46,6 452,6 37,7 -19,2 377,0 -16,7 10,0

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

Kaynak: TÜİK

PLASTİK MAMUL İTHALATI

2018 (Ocak-Ağustos) 2019 (Ocak-Ağustos)

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

Almanya 60,1 376,9 49,9 -16,9 306,4 -18,7 18,4 6,1

Çin 115,2 391,1 93,1 -19,2 300,2 -23,2 18,0 3,2

İtalya 31,3 172,2 29,0 -7,2 148,2 -13,9 8,9 5,1

Fransa 19,0 129,4 16,6 -12,6 106,3 -17,9 6,4 6,4

Güney Kore 23,1 128,3 16,4 -28,7 88,6 -30,9 5,3 5,4

ABD 6,5 78,6 6,2 -4,4 80,7 2,7 4,8 13,0

Birleşik Krallık 10,0 69,5 8,0 -20,4 55,3 -20,5 3,3 6,9

Belçika 12,4 56,5 10,1 -18,7 43,9 -22,4 2,6 4,3

Japonya 3,0 42,6 2,7 -10,0 41,9 -1,6 2,5 15,3

İspanya 9,2 49,2 6,3 -31,2 39,3 -20,1 2,4 6,2

İlk 10 Ülke Toplam 289,8 1.494,4 238,5 -17,7 1.210,8 -19,0 72,7 5,1

GENEL TOPLAM 409,1 1.993,7 367,3 -10,2 1.665,1 -16,5 100,0 4,5

Miktar: Bin Ton / Değer: Milyon Dolar

Kaynak: TÜİK
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2019 yılı Ocak-Ağustos döneminde Türkiye plastik ve kauçuk işleme makinaları ithalatı % 39,4 oranında düşmüştür. 
Ülke bazında kauçuk ve plastik işleme makineleri ithalatı incelendiğinde Japonya 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-Ağustos) 2019 (Ocak-Ağustos)

Değer Değer % Değ.

847710 Enjeksiyon makinaları 121,2 61,0 -49,6

847720 Ekstrüzyon makinaları 81,8 33,8 -58,7

847730 Şişirme makinaları 11,3 7,6 -33,0

847740 Termoforming makinaları 11,2 4,4 -60,6

847751-59-80 Presler ve diğer makinalar 177,9 129,2 -27,4

847790 Aksam ve parçalar 33,5 28,9 -13,9

TOPLAM 437,0 264,9 -39,4
Kaynak: TÜİK

KAUÇUK VE PLASTİK İŞLEME MAKİNALARI İTHALATI

2018 (Ocak-Ağustos) 2019 (Ocak-Ağustos)

Ülke Değer Değer % Değ. % Pay

Almanya 84,0 78,9 -6,0 29,8

Çin 134,9 74,9 -44,5 28,3

İtalya 53,6 30,4 -43,4 11,5

Japonya 16,7 17,6 5,5 6,6

Avusturya 31,2 15,9 -49,2 6,0

Tayvan 27,7 8,9 -67,8 3,4

Fransa 7,3 7,0 -5,0 2,6

İsviçre 12,1 5,1 -58,3 1,9

Güney Kore 11,0 4,7 -56,8 1,8

ABD 8,3 4,2 -50,2 1,6

İlk 10 Ülke Toplam 386,9 247,5 -36,0 93,4

GENEL TOPLAM 437,0 264,9 -39,4 100,0

Miktar: Bin Ton / Değer: Milyon Dolar

Kaynak: TÜİK
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Dear Members of the Industry,
Dear Readers,
As PLASFED, we maintained our 
activities in September. With the 
visit paid by the Istanbul Chamber 
of Industry (ICI) to the Lombardia 
region of Italy as part of the theme 
“Digitalization and University-
Industry Cooperation”, we had the 
opportunity to review the practices 
of digitalization and university-
industry cooperation in the 
Lombardia region. As a participant 
in the Plastics Industry Workshop 
held in Cesme by Istanbul Chemicals 
and Chemical Products Exporters’ 
Association (IKMIB), we spoke 
about the problems of the industry 
and our solution suggestions.

Our industry is going through a 
very busy period. While hot topics, 
such as uncertainties in the plastics 
recycling industry and decreasing 
profitability caused by increasing 
energy costs, have an important 
position in our agenda, the 
upcoming trade fairs bring about a 
positive activity.

Our Ministry of Environment 
and Urbanization will organize 
a workshop in November to 
find a solution that will satisfy 
all stakeholders of the recycling 
industry. I hope that the workshop 
will result in the adoption of some 
decisions that will bring benefits 
to the plastics industry and more 
than 35 industries where our 

ÖMER KARADENİZ
Chairman of PLASFED

industry provides input, including 
particularly automotive, white 
goods, construction, packaging and 
agriculture.

Following the increase in energy 
prices, which is one of the main 
inputs of the plastics industry, and 
the adjustment to the method of 
establishing electricity rates for 
the businesses located in OIZs, the 
profits of many of our businesses 
have completely melted. Our 
industry will lose its competitiveness 
in the global arena, if energy costs 
maintain their current level.

We will have the chance to analyze 
the global market trends and 
technological trends and the future 
of our industry more clearly in the 
K Trade Fair to be held between 
16-23 October 2019. The Eurasia 
Packaging Fair to be held between 
23-26 October 2019 in association 
with the Packaging Manufacturers 
Association (ASD) and TUYAP 
will be the feast of the packaging 
industry just like every year.

As you know, our country was 
awarded the second highest 
number of prizes, only preceded 
by Japan, in WorldStar 2019, one of 
the most prestigious competitions 
of the industry organized by the 
World Packaging Organization 
(WPO). Turkey earned 22 prizes at 
once in WorldStar 2019 where 33 
countries competed in 12 individual 
categories with 319 applications. 
Thanks to our rapidly developing 
packaging industry, especially in 
design, we expect growing interest 
in the Eurasia Packaging Fair.

I tried to briefly mention about the 
intense agenda ahead. 

On behalf of our Board of Directors, 
I wish you all good business full of 
health and happiness.

BURÇ ANGAN
Head of Editorial Board of
PLASFEDMAGAZINE

Dear readers and valued 
stakeholders of the industry, 
Greetings to all from the 27th issue 
of our magazine. We discussed the 
packaging industry, which is one of 
the driving forces behind the plastics 
industry, as the cover story of this 
issue. In general, the packaging 
industry representing nearly half 
of our national plastic processing 
volume has a great impact area 
for its multiplier effect on the 
plastics industry. Both raw material 
producers and secondary and 
primary equipment manufacturers 
all strive to outcompete their rivals 
by producing solutions specific to 
this industry. This is also underlined 
by the presence of a packaging 
manufacturing system which is 
always necessarily exhibited in 
industrial trade fairs visited by most 
of us today. 
We attempted to assess the current 
situation with our various sources by 
focusing on the packaging industry 
of our country.
The plastic processing machinery 
sector has also pleasing updates for 
our industry. The machinery industry 
was selected as the pilot industry in 
the category of strategic industries 
as part of the Technology-Oriented 
Industry Move Program announced 
by our Ministry of Industry. The 
strategic products announced in this 
respect also include plastic injection 
machines and plastic extrusion 
machines. Although practical details 
have not been announced yet, we 
expect to have serious advances in 
this area in the coming days.
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BARIŞ PAKİŞ
Composite Industrialists’ Association
Chairman

Dear Member of the Plastics 
Industry,
As the Composite Industrialists’ 
Association, we will organize the 
fourth Composite Event in Istanbul 
between 10-12 October 2019, the 
first of which was organized in 2013, 
the second in 2015 and the third 
in 2017 with the great support and 
efforts of its members.
Our event is held in the format of 
a Trade Fair in cooperation with 
SAREKS FAIR ORGANIZATION 
this year again. The “4th Turkish 
and Regional Composites Industry 
Technologies and Applications” or 
shortly “TURKISH COMPOSITE 
2019 COMPOSITE SUMMIT” will 
feature the activities encompassing 
the entire composite industry, 
especially the composite industry-
specific manufacturing, processing 
and application methods.
TURKISH COMPOSITE 2019 
Composite Summit will host a series 
of events as well as its function of 
displaying the position attained by 
the Turkish composite industry. In 
particular, raw materials (resins, 
fibers and reinforcing materials, 
technical textiles, thermosets, 
thermoplastics, additives), semi- 
and intermediate products, finished 
products, processing technologies, 
machinery and equipment and 
consumables and services will 
be presented as part of visitor-
oriented ‘Technical and Commercial 
Presentations’ and product 
exhibitions and demonstrations. 
In addition, over one hundred 
exhibitors will entertain their quests 
together with the organizations they 
represent on the ‘Fair Grounds’.
Our event will feature an 
organization called “Composite 
Career Days” for the first time this 
year.

AYHAN ÇATALKAYA
Deputy Chairman of KAYPIDER

Dear Esteemed Members of the 
Plastics Industry,

Although packaging is considered 
a cost-increasing factor by the 
manufacturer, it is actually very 
useful and necessary since it 
protects products and reduces 
losses.
Packaging is essential for wrapping 
the goods to be transported and 
transporting, protecting and storing 
them during the delivery to the 
consumer as well as for ensuring 
that foodstuffs remain hygienic 
and have a longer shelf life and 
preventing waste by preserving 
them.
Packaging is required to prevent 
potential physical damages during 

As followed by our many 
stakeholders in the industry, K trade 
fair opens its doors this month once 
again after a three-year wait. In the 
largest trade show of our industry, 
many innovations and advances 
will meet user for the first time. I 
recommend that our readers visiting 
the trade fair not miss our exhibition 
explorer file in which we have 
reviewed the city of Dusseldorf. 
In addition, you can access our K 
special issue, which is prepared 
entirely in English to present the 
current status of and updates on 
our industry to the visitors of K trade 
fair, online through the following QR 
code or from the distribution points 
available on the fair grounds.
Greetings and respects on behalf 
of our editorial committee and 
professional staff.

transportation and carry products to 
the sales location.
Packaging is an instrument that 
protects products from external 
factors, facilitates promotion, 
marketing and transportation 
operations and provides visuality 
and ergonomics of use.
It is necessary to develop an 
accurate perception that plastic 
packaging having many more 
scientific advantages should be 
produced and used and to take 
actions to ensure that plastic 
packaging is used in a proper and 
eco-friendly manner as an item not 
the enemy of human, but a material 
that makes our lives easier and is 
irreplaceable in many aspects. The 
campaigns and efforts claiming that 
plastic packaging is thrown away 
and pollutes the environment will 
contribute nothing to our country 
with no benefit at all.
In addition, we cannot manage the 
process by emotional or speculative 
statements.
Consequently, the authorities 
should first conduct scientific 
studies and research projects and 
support these initiatives so that 
plastic packaging, the contribution 
of which to the national economy 
cannot be disregarded, is produced 
in a proper, economical and eco-
friendly manner. The Ministry of 
Environment and Urbanization 
should first provide adequate 
training to its personnel on plastic, 
and then pave the way for and 
raise further awareness across 
the plastics industry by organizing 
training sessions that will contribute 
benefits to the industry. It is 
necessary to collaborate with the 
Ministry of National Education 
regarding the consumption of 
plastic packaging and to handle the 
process at a high level of awareness 
and professionalism.
Prohibitions and restrictions are easy 
options, but we, as a nation, need to 
focus on the challenging education 
and raise a generation who loves 
and protects the environment and 
knows how to protect it. Otherwise, 
we need to prohibit smoking simply 
because the butts are thrown to 
the ground, and prohibit all cars 
and airplanes simply because they 
result in carbon emission in the air.
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SELÇUK GÜLSÜN
Chairman of PAGDER

“It is possible to protect the 
environment and support the 
industry at the same time.”

Recently, we have been offered a 
dilemma in the public, which compels 
us to select either the environment 
or the industry. Consequently, this 
discourse creates a perception that 
it is possible to choose only one. 
However, this intended perception 
does not reflect the truth. 
Because we can achieve sectoral 
development while protecting the 
environment, and we can maintain 
our environmental awareness while 
transforming this development into 
an economic input. Well, how? We 
can address this issue in a specific 
context of packaging, which is the 
theme of this issue. 
As you know, Turkey has returned as 
the second most awarded country 
from WorldStar 2019 organized by 
the World Packaging Organization. 
First, I would like to extend my 
sincerest congratulations all the 
companies and the members of the 
industry who had this achievement. 
Additionally, we can say that 
the Turkish packaging industry 
continues to rise globally. As you 
know, the size of the industry, 
which was US$19.5 billion in 2018, 
is expected to reach a size of 
US$X billion by the end of 2019. Of 
course, a consumer-based reality 
underlies the steady growth of 
the packaging industry. With its 
lightness in weight, portability, ease 
of processing, adaptability to any 

product form, inherently maximum 
hygienic nature and many more 
features, packaging is in every 
aspect of our lives. Besides all 
the industrial advantages, we can 
say that the qualities of packaging 
other than functionality are shaped 
by the needs of the modern world. 
At this point, packaging continues 
to develop in terms of design 
depending on new technologies. 
Given today’s shopping practices, 
we can observe how powerful the 
packaging of a product is for its 
merchantability even based on our 
own experiences. In line with these 
effects, it is possible to say that 
the R&D and innovation activities 
carried out in the industry have 
gained momentum. In this context, 
the Turkish packaging industry will 
carry itself to a higher position from 
its current position on a global scale 
only by progressing in the path to 
digitalization. Bringing the rising 
values of today into the forefront, 
we need to realize that packaging is 
a strong link of the value chain and 
bring up that it should be supported 
more by public bodies.
Aside from the economic aspect, I 
would like to return to the question 
at the beginning of the article. 
How is it possible to assert, in 
this production and consumption 
process, that plastic, thus packaging 
protects the environment despite 
its image as scapegoat? First, I 
would like to reiterate what we have 
been trying to explain recently: 
Plastic is the material that protects 
the environment the most when 
producing and consuming and 
then recycling it. Regardless of all 
external factors, blaming plastic 
as a material that pollutes the 
environment appears not to be 
rational approach. Regardless of 
whatever material is of concern, we 
can cause damage to the nature with 
that material unless we act with no 
awareness about its use. Therefore, 
we need to think about the person 
who uses it improperly rather than 
blaming plastic. At this point, we 
miss the big picture by focusing 
on the underlying discourses, and 
ignore the fact that the main source 

of pollution is human and that 
everything created, good or bad, 
originates from us. 
As included in the world’s agenda, 
circular economy and circular 
designs continue to be important 
in Turkey’s agenda. While the 
deposit return system for plastics is 
discussed in this respect, reusable 
returnable packages are produced in 
the world. A company in Finland has 
reached many brands by creating a 
recyclable and reusable packaging 
concept to prevent packaging 
waste generated by e-commerce 
sites. When the consumer wants to 
return the product after receiving 
it, the package may not be clean 
and undamaged, but the company 
guarantees that all returned 
packages are received free of 
charge. With reusable packaging 
products for up to 20 deliveries, 
manufacturers can operate at 
low costs. This system provides 
significant environmental benefits 
with 80% less carbon footprint 
and 96% less packaging waste 
compared to disposable packaging 
products. If we go back to where 
we started, it is an undeniable fact 
that it is possible to protect both 
the industry and the environment as 
the answer to the problem. Blaming 
a material for its existence based 
on an irrational perspective does 
not offer a permanent solution. By 
assuming the responsibility, we 
should understand and demonstrate 
that we adopt behaviors with 
negative consequences, not plastic 
or packaging, and we should discuss 
about how to gravitate towards the 
right thing. 
As PAGDER, we do our best to take 
the necessary steps and carry out 
activities to make the adaptation 
process as easy as possible for the 
development of the industry.  We 
should continue to strive to turn 
disadvantages into advantage with 
the contribution and participation 
of all industries. We should stick 
together for the construction of a 
new economy and continue to walk 
along this path together.

I wish you all good days full of profit.
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Turkey Intends To Be a
“Global Player” In 
Packaging
Turkey is one of the powerful 
countries in the global packaging 
industry. It contributes to national 
economy with a foreign trade 
surplus amounting to US$1 billion 
320 million per annum. Turkey has a 
share of 1.2 percent in the imports of 
plastic packaging materials across 
the globe both in terms of both 
quantity and value. As to exports, 
Turkey has 2.3 percent share and 
1.5 percent share in quantity and 
value, respectively. 

Plastic packaging is the driving 
force for this industry. Turkey 
produces 2.6 percent of the global 
plastic packaging products on a 
quantitative basis. Both packaging 
and plastic packaging industries 
will remain important in the future. 
Although there is a tendency to 
reduce the use of plastic, plastic 
is an indispensable material of the 
modern age for a variety of reasons 
from food preservation to cost 
advantage. 

Plastic packaging goods are one 
of the least delivered products 
compared to the benefits they offer. 
Plastic packaging products offer a 
great variety of benefits. This is one 
of the most important features that 
appeal to the consumer. They offer 
various advantages, not only to the 
end consumer, but in every phase of 
the value chain. 

Their key benefits are lightness 
in weight, easy production, 
inexpensiveness, ease of recycling 
and, perhaps most importantly, 
enabling people to access food 
easily and affordably by extending 
their shelf life regarding the 
preservation of food products. 

Plastics are known to contribute to 
the industry and humanity. 

While it is the main element of 
recent “environmental awareness”, 
this awareness is concentrated on 
the material itself rather than people 
who leave or dump the plastic in the 
environment in an uncontrolled way. 
However, plastics are repeatedly 
proven to be the materials that keep 
carbon emissions to a minimum 
compared to their equivalents. 
Additionally, the most important 
characteristic of plastics is that 
they can be recycled many times in 
comparison with other materials. 

Turkey: a global player with a US$23 
billion turnover

With a market size of US$23 billion, 
the Turkish packaging industry has 
the World’s largest 16th volume and 
Europe’s 6th largest volume. Turkish 
producers export their products to 
180 countries. The industry even 
has foreign trade surplus in terms 
of products. This surplus rose to 
US$1.3 billion in 2018. The exports 
achieved by the industry amounts 
to US$4.6 billion. Plastic packaging 
materials accounted for 65 percent 
of packaging imports. 33 companies 
from the packaging industry rank 
in Turkey’s Top 500 Industrial 
Enterprises List of ICI (Istanbul 
Chamber of Industry). 

Packaging is not only a component 
of the manufacturing industry. 
It is substantially distinct from 
other industries for its functions. 
Packaging has a range of functions, 
such as preservation, transportation, 
information, promotion-advertising, 
ease of storage-logistics, ease of 
use, quantity and sales boost. For 
the functions it has, it distinctly adds 
value to or reduces the cost of each 
product it covers. The packaging 
industry has an important position 
in all countries. 

The packaging manufacture is 
carried out in glass, plastic (in the 
form of PET, PE, PVC, PP, PS, HDPE, 
LPDE and PC) and metal (in the form 
of steel and aluminum) groups as 
well as in the form of composite 
materials and wood types.  Plastic 
(rigid and flexible) packaging 
constitutes the largest group in 
the world and Turkey. On a global 
scale, flexible plastic has a share 
of 23.3 percent in manufacturing, 
rigid plastic 18.2 percent, paper-
cardboard 35.7 percent, metal 12.2 
percent, glass 6.6 percent and 
others 4.0 percent. 

Plastic packaging, the dynamo of 
the packaging industry

Plastic packaging products are the 
driving force behind the packaging 
industry both in production and 
exports. In 2018, 65 percent of the 
exports were from plastic packaging 
products with a value of US$2.99 
billion, followed by paper-cardboard 
with US$1.1 billion and 24 percent, 
metal with US$380.5 million, glass 
with US$80.1 million and wood 
with US$30.9 million. In the group 
of Others, exports amounted to 
US$11.5 million.

Nearly half of about 3 thousand 
packaging manufacturers in Turkey 
carry out manufacturing using 
plastic materials. 67 percent of 
these manufacturers are comprised 
of those engaged in flexible plastic 
industry. Plastic packaging material 
producers produced 3.9 million tons 
in 2018. Over 20 percent of this 
quantity corresponding to 1.1 million 
tons were exported. 

Size of food waste beyond 
estimations: 30 percent waste, over 
US$2 trillion loss 

The UN Food and Agriculture 
Organization (FAO) found out that 
30 percent of the food produced 
in the world gets wasted or lost 
before it is consumed. This means 
that 1.3 billion tons of food result 
in a loss of US$1 trillion as well as 
environmental costs of US$700 
billion and social additional costs of 
US$900 billion. 

Although not known very well, 
FAO reports that the uncontrolled 
release of organic food into 
the environment also leads to 
environmental problems due to the 
excessive concentration of gases 
and organic waste generated during 
decomposition. 

FAO developed a series of policy 
suggestions to reduce the rate of 
loss within the FAO value chain and 
to prevent food from being wasted. 
The basic approach adopted by 
FAO is set as sustainable food 
systems and the security of food 
and nutrition for everyone. 

The main topics of this approach 
suggest that the entire supply 
chain is constructed around this 
approach from production to 
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harvest, collection, processing, 
transportation and delivery to the 
end consumer. 

One of the main messages given 
by FAO is distinct: Investing in 
the prevention of food waste will 
(under current conditions) bring 
more benefits in terms of food 
security and food sustainability than 
investing in the enhancement of 
food production. 

Where plastics are in “food 
security”

Aside from the function of plastic 
packaging to attract consumers in 
terms of food, it has a major function 
as “protection”. The report “Role of 
Flexible Packaging in Extending 
Shelf Life and Reducing Food 
Waste” published by the US Flexible 
Packaging Association (FPA) in 2014 
revealed that the majority, i.e. 60 
percent, of consumers were unaware 
that packaging protects food. The 
same report also included scientific 
findings and provided information 
about how long the shelf life of 
fresh vegetables, fruits and meat 
products was extended by modified 
atmosphere packaging, vacuum 
and active packaging methods 
compared to the storage in the 
refrigerator. When, accordingly, one 
of these methods are employed, the 
shelf life of grapes can be increased 
from 7 days to 70 days, cherries 
from 14 days to 28 days, pears from 
7 days to 15 days, and broccoli from 
6 days to 20 days. Based on the 
same study, the shelf life of steak 
increases from 4 days to 23 days, 
whole chicken from 7 days to 20 
days, sliced turkey from 14 days to 
21 days, lamb chops from 8 days to 
13 days and fresh swordfish from 7 
days to 12 days. 

Smart packaging offering solutions

The food industry continues to seek 
new ways to prevent misuse as 
well as protection. In this context, 
one of the research topics is 
“smart packaging”. For example, 
a transportation vehicle equipped 
with sensors uses an electronic 
system that increases the ambient 
content of carbon dioxide based 
on the condition of food. Another 
vehicle is designed as equipped 
with a label that changes color 
throughout the shelf life of food. 

Further studies are carried out in 
this respect; for example, there are 

some research projects designed to 
identify any food which is externally 
contaminated not in production, but 
during transportation or on stores 
shelves through electronic circuitry 
and sensors in the packaging. 

Smart packaging is costly except 
for affordable solutions such as 
color-changing labels, but it seems 
possible to get cheaper rapidly in 
the future with economies of scale 
considering consumption amounts. 

Foreign Trade Surplus In 
The Packaging Industry 
Amounted To Us$918 Million 
From January To June 2019

Turkey, One Of The Top 20 
Exporters In The Aerosol 
Cap Industry

The Packaging Manufacturers 
Association (ASD) announced that 
exports increased by 11 percent 
in quantity and 1 percent in value 
from January to June 2019 on a 
year-over-year basis. Emphasizing 
that the industry had foreign trade 
surplus, the statement indicated that 
imports decreased by 20 percent in 
the same period. 
It was reported that foreign trade 
surplus reached 70 percent with a 
surplus amounting to US$918 million 
as a result of the decline in imports 
between January-June 2019. 

Zeki Sarıbekir: The second half will 
get better

Evaluating the relevant foreign trade 
data, ASD’s Chairman Zeki Sarıbekir 
shared his thoughts as follows.
Zeki Sarıbekir, Chairman of 
the Packaging Industrialists’ 
Association, made an assessment 
of the first 6 months spent in 
the packaging industry and 
remarked that the industry’s 
positive contribution against the 
current account deficit continued 
increasingly. Highlighting that they 

Caps are one of the most important 
components of the aerosol industry. 
This specific field of the plastics 
industry carries out a wide range 
of manufacturing processes from 
medication to food, cosmetic 
products to portable oxygen 
cylinders. Based on the data from 
the Turkish Aerosol Manufacturers’ 
Association (ASAD) Turkey reached 
US$250 million in value in this field 
as of 2018. Turkey ranks among the 
top 20 exporters in this industry 
with a global size of US$17.5 billion. 

The Aerosol Manufacturers’ 
Association stresses that Turkey 
has about 1.43 percent share in the 
global exports. 
Benlier, General Manager of 
Güven-El: Specialization in the 
industry is important

Evaluating the aerosol 
manufacturing industry, Güven-El’s 
General Manager Kenan Benlier 
emphasized that specialization in 
certain fields is observed due to the 
characteristics of the industry and 
various standards.  
Kenan Benlier stressed that the cap 
industry is generally divided into 
two: plastic and metal. Benlier also 
added that plastic caps are divided 
into subcategories depending on 
manufacturing techniques and 

expected to have a better second 
half in the industry especially in 
terms of exports, Zeki Sarıbekir 
said, “As the packaging industry, 
we must strive to export more and 
succeed in exporting at least half of 
the packaging products we produce 
in Turkey.
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Pagder Continued Its 
Efforts To Advocate The 
Industry For Waste Imports

Pelister, Chairman of 
IKMIB: 
“We proposed the establishment 
of the Chemical Industry Working 
Group to the US Department of 
Commerce”

Eurasia Packaging Istanbul 
Opening Its Doors For The 
25th Time

In the process of debate that started 
with the imports of waste, PAGDER 
continued its efforts to advocate 
the industry for the improvement of 
the recycling industry in Turkey. The 
statement from PAGDER indicated 
that the association participated 
in the “Meeting on Waste Import 
Practices” held by the Ministry of 
Environment and Urbanization in 
August and the opinions, problems 
and solution proposals of plastic 
recycling enterprises were reported 
to other components. It was 
reported that a meeting of two 
sessions attended by the officials 
from the Investment Office of the 
Presidency of Turkey were held in 
Ankara before the abovementioned 
meeting to prepare for it. The 
statement from PAGDER said that a 
meeting was also held with Hasan 
Büyükdede, the Deputy Minister of 
Industry and Technology, as part of 
the same effort. 

During the unusually prolonged 
visit paid by the US Secretary of 
Commerce Wilbur Ross between 
6 - 11 September, the establishment 
of the Chemical Industry Working 
Group was one of the agenda items 
as part of the enhancement of the 
trade between Turkey and the US. 
IKMIB’s Chairman Adil Pelister stated 
that he proposed the establishment 
of this group during the discussions 
and said, “We directly proposed Mr. 
Ross that a joint Chemical Industry 
Working Group be established 
within the relevant ministries of the 
two countries. I believe that our 
efforts will not fail. In line with the 
goal of increasing the trade volume 
between Turkey and the US to 
US$100 billion, we will maintain our 
efforts to increase the trade volume 
of the chemical industry to US$15 
billion.”
Making a written statement, Pelister 
recalled that the US ranked fourth in 
the list of top importers of chemicals 
from Turkey with an import volume 

Eurasia Packaging Istanbul 
prepares to bring the members 
of the industry together for the 
25th time in Istanbul between 23-
26 October. The statement for the 
trade fair stressed that the Eurasia 
Packaging Istanbul to be held at 
TUYAP Istanbul is the largest one 
among the fairs organized every 
year in Eurasia and said, “The 
trade fair prepares to bring the 
professionals from major companies 
in the packaging industry together 
under one umbrella.” 
Eurasia Packaging Istanbul was 
reported to provide opportunities 
to all companies existing in the 
industry who intend to enhance 
its global power and penetrate 
new markets, especially those in 
packaging product, machinery and 
printing businesses.

properties.  Indicating that the 
industries for which goods are 
manufactured, such as medical, 
food and aerosol, are included in the 
determinants, Benlier highlighted 
the importance of standards 
applicable to these industries. “For 
example, it is compulsory to make 
production in environments free 
from matters, such as dust and 
hydraulic oil, within clean rooms 
ranging from Class 100 and Class 
100,000 to produce caps for the 
medical industry. The production 
for the food industry also stipulates 
requirements like those for the 
medical industry. The products 
made available for human use 
require a production process that 
entails utmost attention to hygiene,” 
said Benlier. 

Emphasizing that PAGDER 
advocated the main idea of 
strengthening the recycling industry 
in this process, the statement said, 
“We shared our opinions that the 
circular economy policies that will 
affect the plastic industry of our 
country in the near future on the 
basis of a paradigm change as in the 
whole world should be determined 
within the balance of environmental 
and economic rationality, and the 
national plastics industry should 
position itself within the global 
circular economy, and the policies 
that take into account medium- and 
long-term benefits rather than short-
term benefits should be made.” 

amounting to US$ 888 million 
389 thousand during the last year, 
whereas the imports from the US 
amounted to approximately US$ 3 
billion 191 million. 
Pelister noted that they are open 
to cooperation in Turkey especially 
regarding boron and its derivatives 
and composite materials and 
bioplastic products, and said, “We 
stated that our country could be a 
new hub of production and exports 
and our American friends could 
derive benefits from this, when we 
close this gap together.” Pelister 
said that there is a great opportunity 
regarding rubber and highlighted 
that Turkey offers great facilities that 
can specifically serve the American 
automotive industry.
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Automotive Meetings Bursa 
To Be Held Between 12-14 
November 

Targets For 2025 In Pet 
Products To Fail In Case 
Of No Acceleration In 
Recycling Across Europe

Project-Based Incentive 

PP Corrugated Sheet 
Industry Troubled By IranŞenmak, One Of The Top Five 

Exporters

The 2nd Automotive Meetings Bursa 
will be held in Bursa between 12-
14 November. The event funded 
by the Ministry of Commerce, the 
Ministry of Science, Industry and 
Technology and Bursa Organized 
Industrial Zone and supported by 
PAGDER also offers an opportunity 
to plastic manufacturers engaged in 
the automotive industry. Organized 
by the French Advanced Business 
Event and Karibu, Automotive 
Meetings Bursa will be the meeting 
point for all components of the 
automotive industry. In the light 
of the information provided by 
PAGDER, the event is reported to 
bring together domestic and foreign 
players from the automotive industry 
and many other supply industries 
such plastics, vehicle supply 
industry, rubber, chemical, textile, 
electric-electronics, machinery, etc. 
As part of the event, B2B meetings 
will be reportedly held on a 
pre-appointment basis. 

An analysis conducted by ICIS, a 
private organization headquartered 
in Europe, estimated that the targets 
for 2025 in PET recycling will not 
be met unless the slowdown in 
recycling is reversed. The analysis 
reported that the rate of PET bottle 
collection in the Western Europe 
increased from 58 percent in 2016 
to 63 percent in 2018, which was 
estimated to reach 65 percent 
in 2019. The recent new targets 
adopted by the EU set the goal for 
the industry to achieve a recycling 
rate of 77 percent in 2025 and 90 
percent in 2029. Although the rate 
of collection increased, the study 
emphasized the decline in the rate 
of this increase. 

The study also revelated that there 
are cases where returnable bottle 
practices can be more cost-effective 
than using recycled material. 

As part of the Project-Based 
Incentive System, the Presidential 
Decrees regarding the provision of 
incentives for 5 new investments 
were published in the Official 
Gazette dated September 5th. In 
this context, Bakyar Machinery was 
granted incentives to manufacture 
3 different types of unmanned 
aerial vehicles, Asil Steel to 
manufacture forged products of 
qualified steel and super alloy 
materials, Ceyhan Polypropylene 
to produce propylene, Kalyon 
Solar to manufacture photovoltaic 
solar panels, and TUSAS (TAI) to 
invest in wind tunnels. During his 
assessment of these investments, 
Mustafa Varank, the Minister of 
Industry and Technology, noted 
that the investments reaching US$ 
14 billion will eliminate the imports 
amounting US$1.4 billion. With the 
5 decrees published, the number 
of incentives that became effective 
as part of project-based incentives 
increased to 19.

Turkey has a solid manufacturing 
process in the PP corrugated sheet 
industry which has recently been 
reported to be exposed to the 
inflow of products of Iranian origin 

The Turkish plasticizing equipment 
manufacturer, Şenmak Machinery 
was one of the top five exporters 
in the product category of rubber 
and plastic processing machinery 
in 2018 based on the statistics 

announced by the Machinery 
Exporters’ Association. The 
statement from Şenmak reported 
that they are one of the top five 
screw and barrel manufacturers 
in Europe. Celebrating the 32nd 
anniversary of its establishment, 
the corporation’s Overseas Sales 
Manager Murat Adaver remarked 
that they achieved growth especially 
in the Western Europe market and 
said, “The exports accounted for 
65 percent of our total sales in 
2018. We are pleased to be the 
approved supplier of internationally 
renowned European manufacturers 
of plastic and rubber injection, 
extrusion and blowing machines 
with our manufacturing operations 
for plasticizing equipment.
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GEMABiO Started To 
Manufacture Compostable 
Products

Henkel Launches Software 
That Measures The 
Recyclability Of Packaging

Three Core Visions Of 
The Exports Master Plan: 
Digitalization, Innovation, 
Sustainability

Gema Polymer announced that it 
started to manufacture compostable 
products as part of its R&D studies 
which lasted approximately 2.5 
years. The statement from Gema 
Polymer said, “GEMABiO® products 
are a series of biodegradable and 
compostable compounds containing 
natural starch and other biological 
components. It is the greenest 
product solution for packaging and 
disposable products.” 

“When the biological process is 
completed, GEMABiO® becomes a 
nature-friendly biomass that does 
not release carbon dioxide, water, 
inorganic compounds and visible 
pollutants or toxic residues,” said 
the statement which indicated that 
a product that can be degraded 
by microorganisms and enzymes 
is presented thanks to its special 
structure. 

Henkel made its software named 
“EasyD4R” available for the use 
of anyone who wants to have a 
tool to measure the recyclability 
of packaging. “Henkel uses the 
specially developed software tool 
‘EasyD4R’ to quickly and reliably 
determine the recyclability of 
new packaging. Henkel made this 
assessment tool available to the 
general public on its website at 
www.henkel.com/easyd4r for more 
companies and organizations to 
use and to develop sustainable 
packaging solutions more easily”, 
said the statement from Henkel. 

Exports Master Plan
The strategic objectives of the 
Export Master Plan announced 
by Ruhsar Pekcan were set as 
sustainable exports, market and 
product diversification, and the 
enhancement of medium-advanced 
and high-tech exports. The 
instruments designed to achieve 
these strategic goals are; target 

into Turkey at prices approximate 
to those of raw materials. The 
statement from the manufacturers 
across the industry said, “There has 
been a significant inflow of goods 
into our country in PP corrugated 
sheets of Iranian origin in recent 
years, especially in the last quarter 
of 2018 and in 2019. This affects 
us, domestic manufacturers, very 
much.” PAGDER’s Secretary Board 
Member Tarık Özdemir noted 
that they are working to solve the 
problem. 
Gediz Plastics, a manufacturer 
of polypropylene corrugated 
sheets in the industry, said,: “PP 
Corrugated Sheet is a favored 
product in specific application 
areas. In other words, it allows for 
the use of the advantages of plastic 
in the corrugated goods industry. 
There is a gradual increase in the 
intended uses of PP corrugated 
sheets, which are light in weight, 
chemical resistant, resistant to oil, 
moisture and wetting, available 
for use multiple times, washable, 
and optionally manufactured with 
ESD, Antistatic, UV and flame-
retardant properties. As domestic 
manufacturers, we are only able to 
use half of our capacities. If this rate 
continues so and PP corrugated 
sheets from Iran are not blocked, 
they will be further reduced.” 
-Tarık Özdemir: We started initiatives
PAGDER’s Secretary Board Member 
Tarık Özdemir emphasized that 
Iranian plastic products have 
emerged as one of the serious 
problems recently. 
Tarık Özdemir remarked that PE film, 
sheet and PP film are considered 
elements that constrain domestic 
manufacturers regarding the 
manufacturing of sheets, and said: 
“As it is known, Iran is one of the 
biggest suppliers of plastic raw 
materials in our country. Our trade 
deficit, which is already very high 
across the industry, also increases 
with the introduction of plastic 
products. Iran’s act of selling plastic 
products almost at the same prices 

with raw material as a country 
exporting substantial volumes of 
plastic raw materials to Turkey is 
an indication that they consider this 
business a strategy. 
At this point, we, as PAGDER, take 
necessary actions to make sure that 
our manufacturers are not harmed 
by this situation in line with the 
demands from our industry. We will 
strive to conduct similar practices for 
our PP sheet and film manufacturers 
such as supervision on the PE bag 
industry.” 
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country – target industry approach, 
new generation free zones, new 
exports, trade facilitation, foreign 
trade vocational high schools, state 
aids, digitalization, network of trade 
consultants, and export financing. 

IKMIB Concluded The 
Plastics Industry Workshop

2023 Industry And 
Technology Strategy 
Announced 

Technology-Driven Industry 
Move Program Became 
Effective
Pilot Scheme Reserved For The 
Machinery Industry

The Plastics Industry Workshop 
held by Istanbul Chemicals and 
Chemical Products Exporters’ 
Association (IKMIB) was concluded 
between 20-22 September. During 
the workshop, the sectoral opinion 
was developed in line with the 
goals of preserving the value 
added within Turkey, reducing the 
dependence on imports, providing 
supply security and sustainability 
and achieving sustainable global 
competitiveness in exports. 
Sectoral problems and solutions 
were also discussed. The workshop 
was attended by 84 officials and 
executives from the Ministry of 
Environment and Urbanization, 
Ministry of Industry and Technology, 
Ministry of Commerce, Ministry of 
Transportation and Infrastructure, 
Eximbank and Sectoral Associations 
as well as the representatives from 
the industry.

At the end of the workshop, the main 
topics were determined as follows:

“Reduction in the intended 
import duties for the supply of 
raw materials not produced in 
Turkey, and provision of support 
to companies that want to produce 
these raw materials - Removal 
of bureaucratic obstacles arising 
from the legislation - Development 
of trained/qualified personnel for 
the industry and, establishment 
of cooperation with universities 
for this purpose - Recovery of lost 

23 policies set in 5 components for 
industry

5 main components (axes) and 
23 sub-policies were set for the 
2023 Industry and Technology 
Strategy developed by the Ministry 
of Industry and Technology: High 
Technology and Innovation, Digital 
Transformation and Industry Move, 
Entrepreneurship, Human Capital 
and Infrastructure. The document 
is also significant as it includes 
concrete objectives. 

Strategy Document Vision

Mustafa Varank, the Minister of 
Industry and Technology, made 
the announcement. During his 
evaluation of the fundamental vision 
of the strategy, Minister Varank 
recalled that Industry 4.0 and the 
digital transformation are linked to 
strategies under various names in 
all countries and said, “We consider 
the paradigm shifts of this period 
as an opportunity for enhancing 
sustainable economic development 
and social welfare. We aim to take 
an active role in this transformation 
process and become a producer, 
not the market, of new technologies. 
And we call it the National 
Technology Move. With the National 
Technology Move, we will augment 
global competitiveness, strengthen 
economic and technological 
independence, improve value-
added production in the industry 
and provide breakthroughs in 
critical technologies.” Minister 
Varank indicated the defense 
industry as the role model that 
should be followed in the process. 

The Communiqué on the 
Technology-Driven Industry Move, 
which will be coordinated by the 
Ministry of Industry and Technology 
to enhance the production of 
products of critical importance to 
the development of high value 
added products in medium-high and 
high-technology industries and to 
the development of such industries, 
enabling Turkey to implement end-
to-end incentive policies in strategic 
industries was published in the 
Official Gazette. 

It was reported that the Technology-
Driven Industry Move was intended 
to enhance the domestic capacity 
to manufacture those products that 
are of critical importance to Turkey 
and present future potential. 

The first call for proposals will be 
made in October. 

countries in exports - Enhancement 
of the competencies of Foreign 
Trade Agencies and development 
of new NGOs, if possible - Major 
problems faced by the industry in 
exports (Competition, branding, 
price disadvantage) - Handling all 
the dynamics of recycling (in terms 
of imports and exports) - Increasing 
incentives, such as support for 
participation in trade fairs, provided 
to the exporter by the state and 
explaining these supports to 
companies frequently - Protection 
against imports in finished plastic 
products, and high energy costs.” 
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Oğuzhan Gürlek: 3D 
Printers Operate With 
A Technique Which We 
Plastics Industrialists Are 
Not Far From 

Dr. Orhan Irmak, Founder 
of Orhan Irmak Design:

Batuhan Besler, Middle East And 
Turkey Director Of GF Hakan Plastics

“Targeting The Better, Not 
Cheaper, Will Bring The 
Sustainable Industry.”

Selahattin Yılmaz,
Chairman Of Erka Packaging:

Packaging Makes Life Easier

Umut Seyhan, General Manager of 
YOMSER Packaging:

Turkey Must Act With 
A Recycling-Oriented 
Approach For Plastics

Three-dimensional (3D) printers 
demonstrated their potential 
from the time they were first 
manufactured. The printers using 
plastics and their derivatives in a 
narrow space rapidly underwent 
a change in size, evolving into 
metal prints. 3D printers or 3D 
prints are now conceptualized, and 
“layered manufacturing” is now 
both an industrial manufacturing 
method and a field of research. In 
industrial aspects, they are used in 
many sectors, especially in aviation 
and medical industries. Oğuzhan 
Gürlek, who is interested in and 
works on 3D printers, was invited to 
PLASFEDMAG’s “Off-the-Agenda” 
section. 

“Design is constrained in many 
aspects; the critical element is to 
control these constraints”
SPOT:  One of the most important 
advantages of plastic is its ability to 
present visuality with exceptional 
creativity by printing, etc. as well 
as its structure as a material that 
can be easily shaped. Of course, it 
becomes an important and popular 
material for designers. Every 
manufacturer who wants to become 
distinct seek the help of designer 
with these expectations. Dr. Orhan 
Irmak, the Founder of Orhan Irmak 
Design, answered the questions 
of PLASFEDMAG regarding design 
processes, the distinction between 
art and design, and Turkey’s design 
ecosystem. 

Batuhan Besler, Middle East and 
Turkey Director of GF Hakan 
Plastics - one of Turkey’s powerful 
manufacturers of plastic products, 
highlighted that the recent recession 
in the construction industry had an 
impact on plastic manufacturers 
operating in this area. “We can say 
that 2019 was quite challenging,” 
said Batuhan Besler and answered 
the questions of PLASFEDMAG. 

Selahattin Yılmaz, Chairman of 
ERKA Packaging, noted that 
Turkey has a huge potential in 
the manufacture of packaging 
for its geographical location and 
manufacturing capacity. Stressing 
that packaging will maintain its 
importance both today and in 
the future, “Plastic, paper, glass 
and metal appear in almost every 
aspect of our daily lives, such as 
home, work, cleaning, holiday, food, 
etc. The convenience and benefits 
offered by packaging in human life 
are too many to be counted in the 
growing and developing world, 
especially in the city life where we 
are in a constant rush 24/7,” said 
Selahattin Yılmaz, and underlined 
that packaging contributes to the 
prolongation of life, and hygiene, 
reduction of food waste, trade and 
communication, transportation and 
logistics industries. 

Selahattin Yılmaz, Chairman of 
ERKA Packaging, noted that 
Turkey has a huge potential in 
the manufacture of packaging 
for its geographical location and 

manufacturing capacity. Stressing 
that packaging will maintain its 
importance both today and in 
the future, “Plastic, paper, glass 
and metal appear in almost every 
aspect of our daily lives, such as 
home, work, cleaning, holiday, food, 
etc. The convenience and benefits 
offered by packaging in human life 
are too many to be counted in the 
growing and developing world, 
especially in the city life where we 
are in a constant rush 24/7,” said 
Selahattin Yılmaz, and underlined 
that packaging contributes to the 
prolongation of life, and hygiene, 
reduction of food waste, trade and 
communication, transportation and 
logistics industries. 
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Increasing Energy Costs Melts the
Profit of Businesses

T
he plastics industry is one of the 
major energy-dense industries. 
Considering the average costs 
across the industry, energy 

appears to be the second biggest 
cost item after raw materials. The 
energy prices increasing in the last 
1-year period led to a significant loss 
of profitability in our industry. 

A substantial increase is observed 
even regarding one-part industrial 
electricity rates in €. The energy unit 
price, which was €58.62 per Mwh 
in August 2018, almost doubled 
as of October 2019 and reached 
€113.71 per Mwh. The said increase 
in energy prices undermines the 
competitiveness of plastic product 
manufacturers in export markets.

While the first 8 months of 2019 witnessed a considerable increase in exports on a year-over-year basis, imports 
declined notably. The decline in imports in value is higher than that in quantity, because raw material prices show 
a downward trend. While the rate of increase in exports was similarly very high in quantity, the increase in value 
remained at a more reasonable level. The actual rise in exports experienced during the mentioned period was 
14.8% in quantity and 3.6% in value, on average. In the same period, the rate of imports decreased by 3.7% and the 
value of imports declined by 15.2% similarly. 
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During the period from January to August 2019, the export volume of Turkish plastic raw materials rose by 26.6% 
in quantity and by 9.0% 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

PLASTIC RAW MATERIALS - Export by HS Code QUANTITY: Thousand Tons / VALUE: US$ Million

HS 
Code

HS Code Description

2018
(January-August)

2019
(January-August)

Quantity Value Quantity Change % Value Change %
Unit 

Price
($/KG)

3901 Ethylene polymers 22,4 29,0 47,3 111,2 45,7 57,8 1,0

3902 Propylene and other olefin polymers 17,6 24,3 22,2 25,9 25,5 5,2 1,2

3903 Styrene polymers 35,5 54,3 62,0 74,8 72,4 33,4 1,2

3904 Vinyl chloride/other halogenated olefin polymers 11,6 13,7 18,4 58,6 21,8 59,4 1,2

3905 Vinyl acetate/other vinyl ester polymers 37,1 35,7 45,2 21,7 38,4 7,6 0,9

3906 Acrylic polymers 126,2 156,3 159,1 26,0 180,7 15,6 1,1

3907 Polyacetals, other polyethers, epoxy-alkid resins 152,8 293,0 170,6 11,6 296,9 1,3 1,7

3908 Polyamides 12,1 29,2 10,5 -13,2 25,3 -13,4 2,4

3909 Amino resins, phenolic resins, polyurethanes 65,5 95,2 85,5 30,4 95,5 0,3 1,1

3910 Silicones 3,8 15,2 4,3 15,8 15,9 4,8 3,7

3911 Petroleum resins, polyterpenes, polysulphides etc. 1,2 3,7 1,3 11,8 4,2 12,7 3,2

3912 Cellulose and chemical derivatives 33,3 42,7 36,1 8,2 47,0 10,0 1,3

3913
Natural polymers, modified natural polymers and 
derivatives

0,2 0,8 0,1 -23,9 0,8 4,0 6,1

3914 Polymer based ion exchangers 0,1 0,2 0,1 -10,8 0,2 -11,5 2,6

3915 Plastic waste, residue and scrap 10,6 11,8 8,4 -21,1 7,3 -37,9 0,9

TOPLAM 530,1 805,1 671,1 26,6 877,7 9,0 1,3

 EXPORT
2018 (January-August) 2019 (January-August)

Quantity Value Quantity Change % Value Change %

Plastic Raw Materials 530,1 805,1 671,1 26,6 877,7 9,0

Plastic Products 1.150,3 3.106,2 1.258,4 9,4 3.173,7 2,2

Plastic and Rubber Processing Machines N/A 132,9 N/A N/A 128,5 -3,3

Rubber 445,2 1.893,2 475,1 6,7 1.879,3 -0,7

Quantity: Thousand Tons / Value: USD Million

IMPORT
2018 (January-August) 2019 (January-August)

Quantity Value Quantity Change % Value Change %

Plastic Raw Materials 4.829,9 7.310,7 4.677,3 -3,2 6.224,5 -14,9

Plastic Products 409,1 1.993,7 367,3 -10,2 1.665,1 -16,5

Plastic and Rubber Processing Machines N/A 437,0 N/A N/A 264,9 -39,4

Rubber 750,7 1.988,7 699,2 -6,9 1.667,6 -16,1

Quantity: Thousand Tons / Value: USD Million

TOPLAM DIŞ TİCARET
2018 (January-August) 2019 (January-August)

Value Value Change %

Export 108.544,1 111.358,3 2,6

Import 157.828,1 131.939,2 -16,4

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 8 months of 2019, the export to Iraq appears to rise by 114.6% in 
quantity and by 72.5% in value. Iraq was followed by Iran, Romania, Uzbekistan and Spain as the countries having 
the highest increase in quantity.

During the first 8 months of 2019, the export volume of Turkish plastic products rose by 9.4% in quantity and by 2.2% in value.

PLASTIC RAW MATERIALS EXPORT

2018 (January-August) 2019 (January-August)

Country Quantity Value Quantity Change % Value Change % Share % Unit Price

Germany 50,4 82,4 48,9 -2,9 73,5 -10,8 8,4 1,5

Iran 14,0 34,3 24,3 73,5 56,1 63,4 6,4 2,3

Egypt 37,3 47,5 50,0 33,9 53,5 12,8 6,1 1,1

Russian Federation 20,9 44,6 23,9 14,6 46,2 3,7 5,3 1,9

Romania 30,3 42,5 47,9 57,9 39,3 -7,6 4,5 0,8

Iraq 11,0 19,0 23,6 114,6 32,7 72,5 3,7 1,4

Uzbekistan 11,2 24,7 17,3 55,1 32,0 29,7 3,7 1,8

Italy 28,3 38,0 22,2 -21,7 31,8 -16,1 3,6 1,4

Algeria 15,0 26,1 22,5 50,3 31,6 21,4 3,6 1,4

Spain 13,7 22,7 20,6 51,2 29,8 31,4 3,4 1,4

Top 10 Countries in Total 232,1 381,6 301,3 29,8 426,6 11,8 48,6 1,4

GRAND TOTAL 530,1 805,1 671,1 26,6 877,7 9,0 100,0 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-August)

2019
(January-August)

Quantity Value Quantity Change % Value Change %
Unit 

Price
($/KG)

3916
Plastic monofilaments, bars, profiles - with cross section 
less than 1 mm

108,8 185,1 117,3 7,9 190,0 2,6 1,6

3917 Plastic tubes, pipes, hoses; seals, corner joints, sleeves 134,7 362,7 161,1 19,6 380,5 4,9 2,4

3918 Plastic flooring-wall and ceiling covering 8,4 17,3 10,6 25,9 18,6 7,6 1,8

3919
Plastic adhesive plates, sheets, tapes, microscope slides 
and similar smooth surfaces

13,0 67,5 13,7 5,0 66,8 -1,1 4,9

3920 Other plastic plates, sheets, stocks and microscope slides 282,3 724,2 300,9 6,6 728,1 0,5 2,4

3921
Other plastic plates, sheets, stocks, foils and microscope 
slides

99,2 286,4 109,6 10,4 289,1 1,0 2,6

3922
Plastic washbasins, showers, sinks, bidets, water-closet 
pans and furnishings

18,5 75,8 20,0 8,2 74,1 -2,3 3,7

3923
Plastic products for utensil handling, and caps, lids, 
capsules

268,4 666,7 286,2 6,6 681,2 2,2 2,4

3924
Plastic tableware, kitchenware and other house 
appliances, sanitaryware

104,0 291,1 110,5 6,3 294,5 1,2 2,7

3925 Plastic building materials 56,7 150,0 66,5 17,3 165,0 10,0 2,5

3926 Other plastic furnishings 56,2 279,3 62,0 10,3 285,7 2,3 4,6

TOTAL 1.150,3 3.106,2 1.258,4 9,4 3.173,7 2,2 2,5

Source: TUIK (Turkish Statistical Institute)
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During the first 8 months of 2019, the export volume of plastic and rubber processing machinery declined by 3.3%. 
Considering the top 10 export countries, the value of export to India is observed to increase by US$9.2 million 
compared to the previous year.

In the light of an analysis by countries for the period from January to August 2019, the exports of finished products 
to all the top 10 countries increased, except for France and Italy. On the other hand, the unit prices of the goods 
exported to all the top 10 countries declined in connection with the reduction in raw material prices.

PLASTIC PRODUCTS EXPORT

2018 (January-August) 2019 (January-August)

Country Quantity Value Quantity Change % Value Change % Share % Unit Price

Iraq 137,2 258,4 158,6 15,6 288,2 11,5 9,1 1,8

Germany 59,2 223,5 61,1 3,3 213,3 -4,6 6,7 3,5

United Kingdom 63,7 165,8 73,6 15,5 180,3 8,7 5,7 2,4

Israel 65,9 148,5 77,2 17,2 161,6 8,8 5,1 2,1

France 39,0 132,2 37,1 -4,9 112,4 -15,0 3,5 3,0

Romania 40,9 109,0 45,8 12,0 111,0 1,8 3,5 2,4

USA 29,9 82,3 40,5 35,4 109,0 32,4 3,4 2,7

Italy 38,9 106,0 38,7 -0,5 96,9 -8,6 3,1 2,5

Spain 36,6 89,1 39,0 6,5 91,2 2,4 2,9 2,3

Libya 29,1 61,6 38,7 32,9 81,8 32,9 2,6 2,1

Top 10 Countries in Total 540,4 1.376,3 610,4 12,9 1.445,6 5,0 45,6 2,4

GRAND TOTAL 1.150,3 3.106,2 1.258,4 9,4 3.173,7 2,2 100,0 2,5

Quantity: Thousand Tons / Value: USD Million

Source: TUIK (Turkish Statistical Institute)

RUBBER AND PLASTIC PROCESSING MACHINES EXPORT

2018 (January-August) 2019 (January-August)

Country Value Value Change % Share %

India 2,3 11,5 403,7 8,9

Russian Federation 14,6 10,4 -28,7 8,1

Algeria 7,3 7,0 -4,4 5,4

Spain 2,7 6,3 134,4 4,9

Germany 6,3 6,1 -4,0 4,7

Bulgaria 3,5 5,7 61,4 4,4

Iraq 4,9 5,4 10,1 4,2

Iran 6,5 5,2 -19,1 4,1

Uzbekistan 4,4 5,0 15,1 3,9

Romania 6,0 4,1 -32,4 3,2

Top 10 Countries in Total 58,5 66,7 14,0 51,9

Grand Total 132,9 128,5 -3,3 100,0

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-August)
2019

(January-August)

Value Value Change %

847710 Injection machines 11,2 11,4 2,0

847720 Extrusion machines 31,0 20,3 -34,6

847730 Blowing machines 1,0 1,5 45,5

847740 Thermoforming machines 18,0 11,7 -34,8

847751-59-80 Press machines and others 56,0 65,2 16,5

847790 Components and parts 15,7 18,4 17,0

TOTAL 132,9 128,5 -3,3

Source: TUIK (Turkish Statistical Institute)
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During the period from January to August 2019, the import volume of Turkish plastic raw materials declined by 
3.2% in quantity and by 14.9% in value. The raw material exports narrowing is an indication of further narrowing in 
production.
Considering the top import countries for the first 8 months of 2019, we see that Saudi Arabia, South Korea and 
Germany are again at the top of import with the largest shares. 

PLASTIC RAW MATERIALS IMPORT

2018 (January-August) 2019 (January-August)

Country Quantity Value Quantity Change % Value Change % Share %
Unit 

Price

Saudi Arabia 819,3 1.105,2 814,1 -0,6 976,0 -11,7 15,7 1,2

South Korea 438,3 725,9 476,3 8,7 687,1 -5,3 11,0 1,4

Germany 347,5 713,7 307,6 -11,5 572,6 -19,8 9,2 1,9

Belgium 313,0 509,7 289,9 -7,4 402,0 -21,1 6,5 1,4

USA 143,8 201,0 259,5 80,5 308,4 53,4 5,0 1,2

Egypt 211,1 276,9 226,0 7,1 272,3 -1,6 4,4 1,2

Netherlands 171,7 302,6 169,6 -1,2 250,8 -17,1 4,0 1,5

Spain 184,7 302,5 169,0 -8,5 246,6 -18,5 4,0 1,5

Italy 159,0 325,7 132,9 -16,4 240,8 -26,1 3,9 1,8

France 180,7 267,0 170,8 -5,5 240,2 -10,0 3,9 1,4

Top 10 Countries in Total 2.969,1 4.730,2 3.015,8 1,6 4.196,8 -11,3 67,4 1,4

GRAND TOTAL 4.829,9 7.310,7 4.677,3 -3,2 6.224,5 -14,9 100,0 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-August)

2019
(January-August)

Quantity Value Quantity Change % Value Change %
Unit 

Price
($/KG)

3901 Ethylene polymers 1.151,9 1.577,8 1.052,7 -8,6 1.264,7 -19,8 1,2

3902 Propylene and other olefin polymers 1.454,8 2.059,2 1.492,2 2,6 1.952,3 -5,2 1,3

3903 Styrene polymers 339,1 612,5 305,6 -9,9 447,1 -27,0 1,5

3904 Vinyl chloride/other halogenated olefin polymers 541,3 559,6 456,7 -15,6 449,8 -19,6 1,0

3905 Vinyl acetate/other vinyl ester polymers 29,5 75,7 30,4 3,0 66,6 -12,1 2,2

3906 Acrylic polymers 148,8 278,1 152,9 2,7 268,5 -3,4 1,8

3907 Polyacetals, other polyethers, epoxy-alkid resins 549,1 1.070,1 553,3 0,8 936,8 -12,5 1,7

3908 Polyamides 68,4 209,7 61,3 -10,4 191,4 -8,7 3,1

3909 Amino resins, phenolic resins, polyurethanes 154,3 421,9 142,3 -7,8 282,2 -33,1 2,0

3910 Silicones 27,2 128,2 23,5 -13,5 100,0 -22,0 4,3

3911 Petroleum resins, polyterpenes, polysulphides etc. 23,8 72,3 24,0 0,7 68,5 -5,3 2,9

3912 Cellulose and chemical derivatives 31,4 128,9 25,9 -17,7 97,4 -24,4 3,8

3913
Natural polymers, modified natural polymers and 
derivatives

2,5 18,9 2,6 3,8 17,3 -8,7 6,6

3914 Polymer based ion exchangers 4,6 12,3 3,7 -18,7 8,4 -31,3 2,2

3915 Plastic waste, residue and scrap 303,3 85,6 350,2 15,5 73,4 -14,2 0,2

TOTAL 4.829,9 7.310,7 4.677,3 -3,2 6.224,5 -14,9 1,3

Source: TUIK (Turkish Statistical Institute)
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Considering the import volume of Turkish plastic raw materials in terms of quantity and value for the period from 
January to August 2019, it appears to decline by 10.2% and 16.5% respectively. Given the import of products by 
countries, all the top 10 countries are observed to have reduced volumes.

PLASTIC PRODUCTS - Import by HS Code QUANTITY: Thousand Tons / VALUE: US$ Million

HS 
Code

HS Code Description

2018
(January-August)

2019
(January-August)

Quantity Value Quantity Change % Value Change %
Unit 

Price
($/KG)

3916
Plastic monofilaments, bars, profiles - with cross section 
less than 1 mm

7,8 36,3 6,5 -16,2 29,0 -20,2 4,4

3917 Plastic tubes, pipes, hoses; seals, corner joints, sleeves 22,1 177,4 19,6 -11,4 152,7 -13,9 7,8

3918 Plastic flooring-wall and ceiling covering 15,3 43,3 11,4 -25,2 33,2 -23,4 2,9

3919
Plastic adhesive plates, sheets, tapes, microscope slides 
and similar smooth surfaces

39,5 220,2 37,0 -6,4 188,3 -14,5 5,1

3920 Other plastic plates, sheets, stocks and microscope slides 172,2 594,1 168,3 -2,2 505,4 -14,9 3,0

3921
Other plastic plates, sheets, stocks, foils and microscope 
slides

48,9 190,2 39,1 -19,9 147,2 -22,6 3,8

3922
Plastic washbasins, showers, sinks, bidets, water-closet 
pans and furnishings

2,7 18,8 1,8 -32,9 12,0 -36,2 6,7

3923
Plastic products for utensil handling, and caps, lids, 
capsules

41,7 197,1 38,5 -7,5 178,5 -9,4 4,6

3924
Plastic tableware, kitchenware and other house 
appliances, sanitaryware

5,8 38,6 4,1 -29,3 25,0 -35,2 6,1

3925 Plastic building materials 6,6 25,4 3,1 -52,4 16,9 -33,5 5,4

3926 Other plastic furnishings 46,6 452,6 37,7 -19,2 377,0 -16,7 10,0

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

2018 (January-August) 2019 (January-August)

Country Quantity Value Quantity Change % Value Change % Share %
Unit 

Price

Germany 60,1 376,9 49,9 -16,9 306,4 -18,7 18,4 6,1

China 115,2 391,1 93,1 -19,2 300,2 -23,2 18,0 3,2

Italy 31,3 172,2 29,0 -7,2 148,2 -13,9 8,9 5,1

France 19,0 129,4 16,6 -12,6 106,3 -17,9 6,4 6,4

South Korea 23,1 128,3 16,4 -28,7 88,6 -30,9 5,3 5,4

USA 6,5 78,6 6,2 -4,4 80,7 2,7 4,8 13,0

United Kingdom 10,0 69,5 8,0 -20,4 55,3 -20,5 3,3 6,9

Belgium 12,4 56,5 10,1 -18,7 43,9 -22,4 2,6 4,3

Japan 3,0 42,6 2,7 -10,0 41,9 -1,6 2,5 15,3

Spain 9,2 49,2 6,3 -31,2 39,3 -20,1 2,4 6,2

Top 10 Countries in Total 289,8 1.494,4 238,5 -17,7 1.210,8 -19,0 72,7 5,1

GRAND TOTAL 409,1 1.993,7 367,3 -10,2 1.665,1 -16,5 100,0 4,5

Quantity: Thousand Tons / Value: USD Million

Source: TUIK (Turkish Statistical Institute)
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During the period from January to August 2019, the import volume of plastic and rubber processing machinery 
declined by 39.4%. Considering the import of rubber and plastic processing machines by countries, the import from 
all the top 10 countries, except Japan, 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-August)
2019

(January-August)

Value Value Change %

847710 Injection machines 121,2 61,0 -49,6

847720 Extrusion machines 81,8 33,8 -58,7

847730 Blowing machines 11,3 7,6 -33,0

847740 Thermoforming machines 11,2 4,4 -60,6

847751-59-80 Press machines and others 177,9 129,2 -27,4

847790 Components and parts 33,5 28,9 -13,9

TOTAL 437,0 264,9 -39,4

Source: TUIK (Turkish Statistical Institute)

RUBBER AND PLASTIC PROCESSING MACHINES IMPORT

2018 (January-August) 2019 (January-August)

Country Value Value Change % Share %

Germany 84,0 78,9 -6,0 29,8

China 134,9 74,9 -44,5 28,3

Italy 53,6 30,4 -43,4 11,5

Japan 16,7 17,6 5,5 6,6

Austria 31,2 15,9 -49,2 6,0

Taiwan 27,7 8,9 -67,8 3,4

France 7,3 7,0 -5,0 2,6

Switzerland 12,1 5,1 -58,3 1,9

South Korea 11,0 4,7 -56,8 1,8

USA 8,3 4,2 -50,2 1,6

Top 10 Countries in Total 386,9 247,5 -36,0 93,4

GRAND TOTAL 437,0 264,9 -39,4 100,0

Quantity: Thousand Tons / Value: USD Million

Source: TUIK (Turkish Statistical Institute)
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