
Çevre İçin, Ekonomi İçin, Yerli Üretim İçin,

EYLEME GEÇME ZAMANI
Türkiye, Avrupa ve Dünyanın en önemli plastik üretim merkezlerinden biri .  Elbette bu kapasite atık işlemeyi de peşinde getiriyor.
Bütün dünyada döngüsel ekonomi ana gündem maddelerinden biri .  Plastikler de en kolay geri kazanılabilen malzemeler arasında i lk sıralarda yer 
alıyor. Bu durum hem Türkiye’de hem de dünyada yoğun ve hızlı  yatırımlara ön ayak oluyor. 

English summary included
www.plasfed.org.tr l 2019/4, 28. Sayı l Aralık 2019
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GRANÜL DOZAJLAMADA
AKILLI SEÇİM

- 6 Malzemeye kadar yüksek hassa-
siyet ve doğrulukla karıştırır ve 
dozajlamayı ayarlar.

- Modüler yapısı ile enjeksiyon 
kalıplama, vakumlama, şekil verme 
ve ekstürzyon uygulamaları için
 tasarlanmıştır.

- Reçete bütünlüğü sonuncunda en 
iyi ve homojen ürün kalitesi elde 
edilir.

- Sağlam yapısı ve mükemmel 
mühendisliği sayesinde performans 
ve güvenirlikte optimum düzey.
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ÖMER KARADENİZ
PLASFED Başkanı

Değerli Sektör Mensuplarımız,

Kıymetli Okurlarımız,

P
LASFED olarak Kasım ayı 
Yönetim Kurulu toplantımızı Ege 
Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) 
ev sahipliğinde gerçekleştirdik. 

Destekleri için EBSO Meclis 
Başkanı Sayın Salih Esen ve EBSO 
Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ender 
Yorgancılar’a bir kez daha teşekkür 
ederim.

İzmir’de düzenlediğimiz sektör 
buluşmasında firmalarımız Türk 
Eximbank ve PETKİM yetkilileri ile 
bir araya gelme fırsatı yakaladı. 
Bu sunumlarda Türk Eximbank’ın 
sunduğu destekler, kısa, orta ve 
uzun vadeli ihracat kredileri, döviz 
kazandırıcı hizmet kredileri, sigorta 
işlemleri, uluslararası krediler, 
ihracat kredi sigortası, alacak 
sigortası gibi konularda bilgiler 
verildi. Benzer şekilde petrokimya 
sanayinde küresel gelişmeler, PP 
ve PE başta olmak üzere üretim 
ve tüketim bölgelerinin değişimi 
ve fiyat hareketi beklentileri ele 
alındı. Gelecek dönemde de 
Anadolu’da yaygın olarak sektör 
buluşmalarımıza devam edeceğiz.

Enerji maliyetlerinde yaşanan artış 
sektörün rekabet gücünü olumsuz 
olarak etkilemeye devam ediyor. 

En kısa sürede önlem alınmazsa 
firmaların onarılması zor yaralar 
alması olası. Tüm çatı kuruluşların 
da çabalarıyla bu sorunu 
çözebileceğimize olan inancım tam!

Öte yandan, geri dönüşüm konusu 
da gündemdeki yerini korumaya 
devam ediyor. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından 10-13 Kasım 
2019 tarihleri arasında Antalya’da 
düzenlenen Atık Çalıştay’ı 
geri dönüşüm sektörünün tüm 
paydaşlarını bir araya getirerek 
üzerinde genel mutabakat 
sağlanan bir mevzuat geliştirmeyi 
hedefliyordu. Önümüzdeki 
günlerde devam edecek çalışmalar 
neticesinde getirilecek mevzuat 
güncellemesi Türk plastik geri 
dönüşüm sektörünün gelişimini 
sekteye uğratmayacak bir yapıda 
olacaktır.

21-22 Kasım 2019 tarihleri arasında 
Ambalaj Sanayicileri Derneği 
(ASD) tarafından düzenlenen 
kongre ambalaj sektörünün 
tüm paydaşlarının toplandığı ve 
sektörün bugününü ve geleceğini 
masaya yatırdığı bir etkinlik oldu. 
Etkinlik kapsamında ambalaj 
sanayi; endüstri 4.0, dijitalleşme, 
sürdürülebilir ambalaj, döngüsel 
ekonomi ve tasarım başta olmak 
üzere birçok perspektiften ele 
alındı.

Bunun yanı sıra, değerli üye 
derneklerimizden olan PAGDER’in 
döngüsel ekonomiye yönelik 
mevzuat düzenlemelerinde paydaş 
olarak sektörümüzün rol alması, 
geri dönüştürülmüş ham madde 
kullanımının kolaylaştırılması ve 
desteklenmesi konusunda yürüttüğü 
çalışmaların sonucunda  “Çöp Değil 
Ham madde” sloganıyla başlattığı 
bilinçlendirme kampanyasının basın 
lansmanı 31 Ekim 2019 Perşembe 
günü İstanbul’da gerçekleştirildi. 
Tüm sektörümüze bu vesilenin çok 
değerli olduğunu ve devamının 
geleceğinden şüphem olmadığının 
önemle altını çizmek isterim.

Güncel konulara kısaca değindik, 
önümüzde ise plastik sektörünün 
bayramı Plast Eurasia Fuarı var. 
4-7 Aralık 2019 tarihleri arasında, 
İstanbul’da gerçekleştirilecek fuarın 
bir önceki edisyonunda 44 ülkeden 
1.094 firma yer almış ve fuar 
103 ülkeden 51.684 profesyonel 
tarafından ziyaret edilmişti. Bu yılda 
başarıyla geçeceğine inandığım 
fuarın sektörümüze hayırlı olmasını 
dilerim.

Bu vesileyle tüm okurlarımıza sağlık 
ve mutlulukla dolu, bol kazançlı 
günler diliyorum.

PLASFEDDERGİ  28. SAYI
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BURÇ ANGAN
PLASFEDDergi Yayın Kurulu Başkanı

Değerli okuyucularımız ve sektör 
paydaşlarımız,

S
izleri dergimizin 28. sayısında 
selamlamaktan mutluluk 
duyuyorum. Bu sayımız yıl 
boyunca çeşitli platformlarda 

gündemde tuttuğumuz geri dönüşüm 
konusunu işlediğimiz özel bir sayı. 
Herkesin malumu olduğu gibi son 
aylarda gerek kamuoyu, gerekse 
devlet nezdinde doğa ve plastik 
konusu yoğun bir şekilde işlenmekte. 
Perşembe’nin gelişini Çarşamba’dan 
gören federasyonumuz, bu 
tartışmaların ucunun sektörümüzün 
önemli paydaşlarından birisi olan geri 
dönüşüm sektörünü etkileyeceğini 
ön görerek bu konular gündeme 
taşınmadan çok önce önleyici 
lobi ve bilgilendirme faaliyetlerine 
başlamıştı. Bu faaliyetlerin neticesi 
olarak 2019 yılı içerisinde basın 
lansmanlarından bilgilendirme 
toplantılarına, ilgili bakanlıklarla 
beraber koordine edilmiş çalışma 
gruplarından özel temaslara kadar 
pek çok yansıma ile karşılaştık. 
Bu sayımızda da sizlere bu alanda 
neler olup bittiğini, geri dönüşüm 
ve geri dönüştürülebilir hammadde 
ithalatında hangi pozisyonda 
bulunduğumuzu anlatmak için bu 
sayıyı geri dönüşüm özel sayısı 
yapma kararı aldık. Kamuoyunda 
sık sık ‘Çöp ithalatı’ başlığı ile çıkan 
bu ticaret ülkemize çok düşük 

bedellerle ithal edilen malzeme 
karşılığında 770 milyon dolarlık 
ihracat olarak fayda sağlamış üstelik 
bunu yaparken plastik hammaddenin 
petrokimya tesislerinde üretilmesine 
kıyasla 8’de 1 oranında daha az doğal 
kaynak kullanmış, daha az karbon 
ayak izi üretmiştir. Doğru adımları 
atmamız halinde ülkemizin plastik 
geri dönüşümü konusunda küresel 
bir aktör olması ve ciddi ihracat 
geliri elde etmesi kaçınılmazken 
kamuoyunun ‘Çöp ithalatı’ gibi 
söylemler ile manipüle edilmeye 
çalışılması apaçık kötü niyetten 
başka bir şey değildir. İlk günden 
beri bu konunun peşini bırakmayan 
federasyonumuz ilerleyen günlerde 
de bu konunun takipçisi olacak, 
gerekli faydanın ülkemize sağlanması 
için mücadele edecektir.

2019 yılının son sayısında sizlere 
keyifli okumalar dilerken, şimdiden 
yeni yılınızı kutlar; sağlık, mutluluk 
ve başarılarla geçmesini temenni 
ederim.

Yayın kurulumuz ve profesyonel 
kadromuz adına,

Selam ve saygılarımla.
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Plastik ve Ambalaj Teknolojisinde
Yaratıcı Çözümler

www.t-max.com.tr+90 212 549 70 76
ESKOOP Sanayi Sitesi C6 Blok No:327
34306 Başakşehir / İSTANBUL

t-max,
Tepro Makine’nin
Tescilli Markasıdır.



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

 PL A SF ED A DIN A İM T İ YA Z S A HİBİ

Ömer Karadeniz

 YAY IN K URUL U B A ŞK A NI

Burç Angan - Hürmak Plastik Makina

  YAY IN K URUL U

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

 EDİ T ÖR 

Mehmet Pala

 YAY IN S ORUML USU 

Murat İnkün

 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 A SK I

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

Çevre İçin, Ekonomi İçin, Yerli Üretim İçin, Eyleme 

Geçme Zamanı

GERİ DÖNÜŞÜM90

16, 26, 32, 38, 44, 56
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PlaSTK
Derneklerden Mesajlar
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PANO
PAGDER Başkanı Gülsün 
ve Genel Sekreter Mutlu 
Elektrik Zamlarını Kamuoyu 
Gündemine Taşıdı

PANO
Plasteurasia İstanbul
29. Kez Kapılarını Açıyor
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PANO
Plastik Sektörü “Küresel Plastik 
İttifakı” ile Güçlerini Birleştirdi

KAPAK
PAGDER’den Plastik Geri 
Kazanımına Yönelik Kampanya: 
Çöp Değil Ham Madde

HEDEF ÜLKE
Körfez Bölgesinin Son 
Zenginlerinden Umman
Sultanlığı

FUAR GEZGİNİ
Interplastica 2020 Moscow 28 
Ocak’ta Başlıyor

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

PANO
Avrupa Çevre Ajansı Atık 
Yönetiminin İyileştirilmesini İstedi

KAPAK
İSO’dan Döngüsel Ekonomi 
Zirvesi

SÖYLEYİŞİ
Plastik Sektörünün 
Duayenlerinden Salih ESEN,
PLASFEDDERGİ’nin Sorularını 
Yanıtladı

ENDÜSTRİDEN
Dr. Selçuk Mutlu PLASFEDDERGİ  28. SAYI
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P
LASFED tarafından Ege Bölgesi 
Sanayi Odası’nda düzenlenen 
etkinlikte EXIMBANK ve PETKİM 
sunum yaparak Ege bölgesi 

plastik sektörününü bilgilendirdi.

Etkinlikte açılış konuşması 
yapan Ömer Karadeniz, 
“Değerli konuklarımız 
bizleri iki önemli konuda 
bilgilendirecekler. İç 
pazarın daraldığı ve enerji 
maliyetlerinin sürekli 
artış gösterdiği böylesi 
dönemlerde ihracatın 
ehemmiyeti bir kez daha 
göz önüne çıkıyor. İşte bu 
kapsamda çok büyük önemi 
haiz olan Türk Eximbank 
kredileri ve sigorta 
hizmetleri konusunda bilgi 
alacağız. Öte yandan, 

ülkemizin petrokimya alanında 
ciddi miktarda açığı söz konusu. 
Tedarik güvenliğini sağlayan tek 
kurumumuz ise PETKİM. 
Bu kapsamda onların küresel 
piyasaların gidişatı konusundaki 
görüşleri bir kat daha önem 
kazanıyor” dedi.

PLASFED
Ege Bölgesi Plastik Sektörü
ile Bir Araya Geldi

Türk Eximbank Ege Bölge 
Pazarlama Müdürü H. Egemen 
Kılıç ve Türk Eximbank Ege Bölge 
Sigorta Uzmanı Selma Altundiş 
tarafından gerçekleştirilen 
sunumlarda ihracatın finansmanına 
ilişkin hususlar, Türk Eximbank’ın 
sunduğu destekler, kısa, orta ve 
uzun vadeli ihracat kredileri, döviz 
kazandırıcı hizmet kredileri, sigorta 
işlemleri, uluslararası krediler, 
ihracat kredi sigortası, alacak 
sigortası konularında bilgiler verildi. 
Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği 
sunum sonrası ise soru cevap 
bölümü gerçekleştirildi.

PETKİM Petrokimya Holding 
A.Ş. Pazarlama Müdürü Mevlüt 
Çetinkaya’nın gerçekleştirdiği 
sunumda ise petrokimya sanayinde 
küresel gelişmeler ele alındı. PP 
ve PE başta olmak üzere üretim ve 
tüketim bölgelerinin değişimi, fiyat 
hareketi beklentileri ele alındı.
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P
LASFED 4. Dönem Yönetim 
Kurulu Ege Bölgesi Sanayi 
Odası’nı (EBSO) ziyaret etti. 
Yönetim Kurulu üyelerinin 

de katıldığı ziyarette, plastik 
sektörünün güncel sorunları ve 
gelişim stratejileri ele alındı. 

PLASFED Başkanı Ömer Karadeniz 
başkanlığındaki heyet, EBSO Meclis 
Başkanı Salih Esen ile bir araya 
geldi. Heyette, PLASFED Başkan 
Yardımcıları Şener Gencer ve Tolga 
Kutluğ, Muhasip Üye Yusuf Özkan, 
Sekreter Üye Mehmet Hakan 
Atalay, Yönetim Kurulu Üyeleri 
Teoman Arıkan, Mehmet Kazım 

PLASFED Yönetim Kurulundan
EBSO’ya Ziyaret

PLASFED Başkanı Ömer Karadeniz: 

Sertdemir, Ayhan Çatalkaya, Hakan 
Efe ve Selçuk Gülsün’ün yanı sıra 
Denetleme Kurulu Üyeleri Kenan 
Benliler ve Selçuk Erdem’de yer 
aldı. Ayrıca APSD Üyesi Mehmet 
Yalçındere, BURPAS üyeleri Murat 
Doğan ve Necmettin Üreten ile 
PLASFED Genel Sekreter V. Murat 
İnkün’de yer aldı. 

PLASFED Başkanı Ömer Karadeniz 
ziyarette yaptığı açıklamada, 
“Bölgenin en önemli sivil toplum 
kuruluşlarından birini ziyaret etmiş 
olmaktan memnuniyet duyuyoruz. 
EBSO Meclis Başkanımız Sayın Salih 
Esen’e her daim plastik sektörünün 
yanında olduğu için tekrar teşekkür 
ediyoruz” dedi.

EBSO Meclis Başkanı Salih Esen 
de Ömer Karadeniz ile uzun 
yıllardır devam eden dostluklarını 
hatırlatarak, ziyaretlerinden ötürü 
tüm heyete teşekkürlerini iletti. 
Kendisinin de plastik sektöründen 
geldiğini belirten Esen, plastik 
sektörü gibi 35’ten fazla sektöre 
girdi sağlayan stratejik bir sektöre 
her zaman destek vermeye 
hazır olduklarını ifade etti. Esen, 
“PLASFED ile özellikle sektörün 
sorunlarının çözümü noktasında 
işbirliği yapmak istiyoruz” dedi. 

PLASFEDDERGİ  28. SAYI
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20 Haziran 2019’da Gerçekleşmiş Olan PLASFED Genel Kurulu’nda Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri Belirlendi. Başkan Olarak 
Ömer Karadeniz’in Seçildiği Genel Kurul’da Oy Birliği İle Seçilmiş Olan Yönetim Ve Denetim Kurullarını Tanıyalım:

1974 İzmit doğumlu Selçuk Gülsün, Uludağ Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü’nden mezun olduktan sonra, özel 
sektörde 3 yıl kadar finans ve muhasebe birimlerinde görev aldı. Aynı zamanda Mali Müşavirlik ruhsatına sahip olan Selçuk 
Gülsün, İstanbul Mali Müşavirler Odası üyesi olmasının yanında 2001 yılından bu yana plastik sektörü içerisinde Tisan Mühendislik 
Plastikleri firmasının Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini yürütmektedir. Sivil toplum hayatı içerisinde Plastik Sanayicileri Derneği 
(PAGDER)’nin Yönetim Kurulu Başkanı olmasının yanı sıra İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB), 
Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED), Ev ve Mutfak Eşyaları Federasyonu (EVFED) ve PAGDER ASLAN Plastikçiler İhtisas 
Özel Organize Sanayi Bölgesi (PAOSB)’nin çeşitli organlarında almış olduğu görevlere de devam etmektedir.

SELÇUK GÜLSÜN

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nden mezun olan Tolga Kutluğ, Omnis Kompozit Limited Şirketi’nde yönetici ortak 
olarak kariyerini sürdürmektedir. PLASFED’deki Başkan Yardımcılığı görevinin yanı sıra Kompozit Sanayiciler Derneği’nde de 
denetçi olarak görev almaktadır.  

TOLGA KUTLUĞ

Kayseri Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Bölümü’nde eğitim görmüş olan Yusuf Özkan, KAYPLAS Plastik Mobilya Aksesuar ve 
Malzemeleri Şirketi’nde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlük yapmaktadır.  Kayseri Sanayi Odası’nda meclis üyeliği görevi 
yapan Özkan, Erciyes Üniversitesi  KAYHAM’da (Kayseri hafıza ve araştırma merkezi) Danışma Kurulu Üyeliği yapmaktadır. 
KAYPİDER’de Başkanlık görevi yapan Yusuf Özkan, PLASFED Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi pozisyonunda da görev alarak sivil 
toplum hayatında aktif rol almaktadır. 

YUSUF ÖZKAN

PLASFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şener Gencer, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme 
Bölümü’nden mezun olarak eğitim hayatını tamamlamıştır. Çağ Plastik’in Genel Müdürü olan Gencer, aynı zamanda Ege PLASDER 
Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Ege Bölgesi Sanayi Odası’nda (EBSO) Yönetim Kurulu Üyeliği ve iki dönem 
meclis üyeliği yapmış olan Gencer, son iki dönemdir disiplin kurulu üyeliği görevi ile devam etmektedir. Günay Hayat Vakfı’nda 
Yönetim Kurulu üyeliği görevini sürdürürken, Pancar Organize Sanayi Bölgesi’nde de Denetim Kurulu üyesi olarak görev almaktadır.

ŞENER GENCER

Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun olan Atalay, Tolga Plastik firmasının Genel Müdürü olarak çalışmaktadır. Ankara 
Ticaret Odası 31.Komite Meclis Üyeliği görevine devam ederken Ankara Plastik Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı 
pozisyonunda da görev almaktadır. PLASFED’de Sekreter Üye pozisyonuyla çalışmalarına devam eden Atalay, OSSA Havacılık 
Kümesi Denetim Kurulu Başkanı ve ASO Savunma ve İhtisas Komisyonu üyesi olarak da sivil toplum hayatı içindeki yerini 
korumaktadır.

MEHMET HAKAN ATALAY

1975 yılında Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamlamıştır. Gürdemir Plastik Ambalaj’da ve 
Ali Sertdemir Hırdavat firmasında şirket ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalışma hayatına devam etmekte olan Sertdemir, 
Ege Plastik Sanayicileri Derneği Başkan Yardımcılığı görevini halen sürdürmektedir. Daha önce İMPİOS ( İzmir Menemen Plastik 
İhtisas Organize Sanayi Bölgesi) Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış olan Kazım Sertdemir, şuanda Müteşebbis Heyet Üyeliği 
pozisyonunda görev almaktadır. Aynı zamanda sivil toplum kariyerine EBSO 30. Plastik Komite Başkanlığı görevini de ekleyerek 
çalışma yaşamına devam etmektedir.

M. KAZIM SERTDEMİR

PLASFED, Plastik Sanayicileri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı olan Ömer Karadeniz, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler 
Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmuştur. Mete Plastik San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olan Karadeniz, 
İSO ( İstanbul Sanayi Odası ) Aile Şirketleri ve Kurumsallaşma Meclis Çalışma Grubu Başkanlığı görevini yürütmesiyle birlikte 
İSO’da Meclis Üyeliği, aynı zamanda da İSO 35. Grup Meslek Komitesi Başkanlığı yapmaktadır. TOBB ( Türkiye Odalar Borsalar 
Birliği ) Plastik, Kauçuk, Kompozit Sektör Meclisi Üyesi olmasının yanında TOBB Delegesi pozisyonunda sivil toplum yaşamındaki 
kariyerini sürdürmektedir. Bunlara ek olarak Ömer Karadeniz, PAGEV’in de Kurucu Üyesidir.

ÖMER KARADENİZ
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Almanya Düsseldorf’ta, Kimya eğitimi alan Ayhan Çatalkaya Enka Polimer firmasının Kurucu Ortağı olarak çalışma yaşamını 
sürdürmektedir. Bunun yanında ise PLASFED Yönetim Kurulu üyeliğine ek olarak KAYPİDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı 
görevine ve Kayseri Sanayi Odası Plastik Komite Başkanlığı görevine devam etmektedir.

AYHAN ÇATALKAYA

İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi’nden mezun olan Hakan Efe, PLASFED’deki pozisyonunun dışında Bursa Plastik ve 
Ambalaj Sanayicileri Derneği’nin de Başkanlığını yapmaktadır. Aynı zamanda da Plaskal Plastik’te çalışma yaşamını sürdürmektedir.

HAKAN EFE

1968 Kayseri doğumlu olan Yücel, Şükrü Malaz İlköğretim Okulu’ndan mezun olmuştur. Sümer Plastik Rainbow Polikarbon 
fabrikasında Yönetim Kurulu Üyeliği yapmasının yanı sıra Penta Ambalaj firmasında Genel Müdür olarak çalışmaktadır. 
PLASFED’deki Denetim Kurulu Üyeliği göreviyle birlikte aynı zamanda Kayseri Ticaret Odası Plastik Meslek Komitesi’nde başkanlık 
görevi yürütmektedir.

HÜSEYİN YÜCEL

1983 İstanbul doğumlu Kenan Benliler orta öğrenimini FMV Işık Lisesi’nde, lisans eğitimini de Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde 
tamamladıktan sonra profesyonel çalışma hayatına Güven-El Plastik firmasında Satın Alma Sorumlusu olarak başlamıştır. Satın 
Alma Müdürü ve Pazarlama Müdürü görevlerinin ardından şimdilerde Genel Müdür pozisyonunda çalışma yaşamını devam 
ettirmektedir. PAGDER, Plastik Sanayicileri Derneği’nde Başkan Vekili olarak görev alan Kenan Benliler aynı zamanda PLASFED’de 
Denetim Kurulu Üyeliği ve İKMİB’te Genel Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır. Benliler, Kocaeli Sanayi Odası Meclis Üyesi ve 
PAGDER-ASLAN Organize Sanayi Bölgesi’nin (PAOSB) Yönetim Kurulu Üyesi olarak sivil toplum hayatında etkin bir çalışma içinde 
bulunmaktadır.

KENAN BENLİLER

1983 doğumlu olan Tarık Özdemir lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamıştır. 2005 
yılında profesyonel olarak başladığı iş hayatına 2011 yılından itibaren Tetra Polimer San. ve Dış Tic. Ltd. Şirketi’nde kurucu ortak 
olarak devam etmektedir. Tarık Özdemir, Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Sekreter Üyeliği’nin yanı sıra, Plastik Sanayicileri 
Federasyonu (PLASFED) Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Plastik 
Komitesi ve Geri Dönüşüm Komitesi Üyeliği görevlerine de devam etmektedir. 

TARIK ÖZDEMİR

Cumhuriyet Üniversitesi’nde İşletme eğitimi alan Teoman Arıkan, Kaydem Katı Atıklar firmasında şirket müdürü olarak iş yaşamını 
sürdürmektedir. İş yaşantısına ek olarak, Ankara Plastik Sanayicileri Derneği’nde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Ankara Sanayi Odası 
Plastik ve Plastik Ürünleri Komite Üyeliği ile sivil toplum hayatında da aktif görev almaktadır.

TEOMAN ARIKAN

Pamukkale Üniversitesi Makina Mühendisliği mezunu olan Selçuk Erdem, Öznorm Ambalaj Şirketi’nde Şirket Ortağı olarak görev 
almaktadır. PLASFED Denetim Kurulu Üyeliği’nin yanı sıra ANKARA Plastik Sanayicileri Derneği Başkan Yardımcısı olarak ve 
ANKARA Sanayi Odası Plastik Komitesi Başkanı olarak sivil toplum kariyerinde aldığı görevleri sürdürmektedir.

SELÇUK ERDEM
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PLASFED ve PETKİM Plastik Sektörü için Elele Verdi
Plastik Sanayicileri 
Federasyonu 
(PLASFED) Başkanı 
Ömer Karadeniz: 
“Önümüzdeki 
dönemde ülkemizin 
petrokimya alanındaki 
göz bebeği PETKİM 
ile işbirliğimizin 
güçlenerek devam 
etmesini diliyoruz” 
dedi.
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Plastik Sanayicileri Federasyonu tarafından PETKİM’in İzmir Aliağa 
tesislerinde gerçekleştirilen ziyarette işbirliklerinin güçlendirilmesi, 
plastik hakkında bilinçlendirme faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve 
PETKİM’in gelecek dönem yatırımları ele alındı. Toplantı sırasında 
PETKİM ile Aliağa tesislerinin faaliyete geçtiği 1985 yılından beri çok 
yakın ilişki içinde bulunduğunu belirten Ömer Karadeniz sözlerine 
“Son dönemde plastiğin çevreye zararlı olduğu yolunda yayınlar 
yapılmakta ve halk yanlış yönlendirilmektedir. Federasyon olarak 
önümüzdeki dönemde toplumu bilinçlendirmek adına çalışmalarımızı 
derinleştireceğiz. PETKİM’in de bu alanda uzmanlığından ve bilgi 
birikiminden faydalanmak, gerek biz gerek toplum için büyük önem 
arz ediyor” diye devam etti.

PETKİM ile son dönemde Federasyon ilişkilerinin daha sıcak 
hale geldiğini ve işbirliklerinin güçlenerek devam ettiğini belirten 
Karadeniz: “Plastik sektörünün ihtiyaç duyduğu konularda eğitimler 
ve çalıştaylar düzenlenmesi gerekiyor. Bu hususta işbirliğimizin 

önümüzdeki dönemde gelişerek devam edeceğini düşünüyorum. 
Kasım ayı içerisinde İzmir’de gerçekleştirdiğimiz sektör buluşmasına 
verdiğiniz destek bunun güzel bir örneğiydi, bu ve benzeri faaliyetlerin 
daha sık gerçekleşmesi adına çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz” dedi.

PETKİM CEO’su Anar Mammadov ise ülkemiz plastik sektörünün 

çatı örgütü PLASFED’i ağırlamaktan duyduğu onuru dile getirerek: 

“Bugün burada PLASFED gibi değerli bir sivil toplum kuruluşunun 

yöneticileri ile bir araya gelmek bizim için çok önemli. Başkanımız 

Ömer Karadeniz’in de belirttiği gibi işbirliğimizi arttırmamız gerekiyor. 

Bu noktada biz elimizden gelen desteği vermeye hazırız” dedi. 

SOCAR’ın gerçekleştirdiği Star Rafinerisi yatırımı sayesinde ülkemizin 

cari açığının 1,5 milyar dolar azaltılacağının altını çizen Mammadov 

sözlerine “SOCAR açısından Türkiye’nin ve PETKİM’in stratejik önemi 

çok büyük, bu sebeple farklı yatırımlar üzerinde detaylı çalışmalarımız 

devam ediyor” diyerek sözlerini nihayetlendirdi.
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MEHMET HAKAN ATALAY
ANKARA PLASTİK SANAYİCİLER
DERNEĞİ Başkanı

Değerli meslektaşlarım,

B
ir ülkenin, bir milletin, bir 
devletin kalkınmasında en 
önemli faktörlerden biri 
tasarruftur. Her konuda tasarruf 

(Ekonomi, sanayi, tarım vb.) üzerine 
planlar yapılmalı ve sürdürülebilir 
olmalıdır. Bizler de bu tasarrufa 
giden yolu seçtik ve naçizane 
dilimizden döndüğünce anlatalım 
dedik konu geri dönüşüm, tasarruf 
etmenin bir diğer önemli yolu.

Geri dönüşüm, kullanılmış ve 
bir daha kullanılamayacak 
olan maddelerin tekrar işlenip, 
tüketicilerin kullanmasına olanak 
veren süreçtir. Geri dönüşüm 
maddeleri, plastik şişelerden araba 
lastiklerine, kırık cam parçalarından 
kullanılamayacak metal parçalara 
kadar, kullanım potansiyelini yitirmiş 
olan tüm maddeleri kapsamaktadır.
Bu maddeler  geri 
dönüşüm  fabrikalarına getirilerek 
ham maddelerine kadar ayrıştırılır. 
Ardından ham madde haline gelen 
bu materyaller ile yeni bir ürün 
meydana getirilir. İşte, bu sürecin 
tamamına Geri Dönüşüm Süreci adı 
verilmektedir.

Geri dönüşümün faydaları, hem 
sosyal hem de ekonomik anlamda 
dünya genelini etkileyebilecek 
potansiyele sahiptir. Bu faydalardan 
ilki ve öncelikli olanı çevre ile 
ilgilidir.  Geri dönüşüm  sayesinde 
doğaya bırakılan atık madde miktarı 
büyük oranda azalır ve buna ek 
olarak israfın da önüne geçilmiş olur. 
Örneğin kullanılmış kağıdın tekrar 

kağıt imalatında kullanılması hava 
kirliliğini %74-94, su kirliliğini %35, 
su kullanımını %45 azaltmaktadır ve 
bir ton atık kağıdın kağıt hamuruna 
katılmasıyla 8 ağacın kesilmesi 
önlenebilmektedir. Geri dönüştürme 
metotları her malzeme için farklılık 
göstermektedir:

Plastik atıklar öncelikle cinslerine 
göre ayrılarak geri dönüşüm 
işlemine tabi tutulur. Cinslerine 
göre ayrılan geri dönüşebilir plastik 
atıklar, kırma makinelerinde kırılıp 
küçük parçalara ayrılır. İşletmeler 
bu parçaları direkt olarak belli 
oranlarda, orijinal ham madde 
ile karıştırarak üretim işleminde 
kullanabildiği gibi; tekrar eritip katkı 
maddeleri katarak ikinci sınıf ham 
madde olarak da kullanabilir.
Kullanılmış plastikler geri kazanılıp 
tekrar üretime sokulduğunda, 
yeni endüstriyel fiberler, okul 
ve işyeri parçaları, golf ve tenis 
malzemeleri, bahçe mobilyası köşe 
taşları, çöp toplama kutuları, saksı, 
bank, oto yedek parçalar, kovalar, 
halı malzemesi, dren borular gibi 
yeni plastik ürünler elde etmek 
mümkündür.
Sadece PET geri dönüşümünden 
şu ürünler elde edilir; halı tabanları, 
uyku torbaları, giysilerdeki yalıtım 
maddesi, oto parçaları, boya 
fırçaları, can kurtarma yastıkları, 
torbalar, posta kutuları, piknik 
masaları, çitler, yürüyüş botları, çift 
bölmeli kovalar, laser toner kartuşu, 
kayışlar ve geotekstiller… 

Plastik Geri Dönüşümü ile;

•  2,5 litrelik bir plastik şişe geri 
kazanılıp üretimde kullanılırsa 
6 saatlik 60 watt’lık elektrik 
enerjisini tasarruf edilebilir.

•  35 adet 2,5 litrelik kullanılmış 
PET şişesinden bir uyku tulumu 
yapılabilir.

Ancak sağladığı faydalar bunlarla 
da sınırlı değildir. Geri dönüşümün 
sağladığı katkıları sıralamak adına 
bu katkıları çevresel ve ekonomik 
katkılar olarak ikiye ayırmakta yarar 
var. İşte, geri dönüşümün çevresel 
katkıları:

• Sera gazı emisyonunun 
düşmesine katkıda bulunur.

• Tüketim malzemesi üretimi 
için yeni ham madde arayışına 
girilmesini büyük ölçüde azaltır. 
Böylelikle hem hava hem de 
çevre kirliliğinin önüne geçer.

• Geri dönüşüm  sayesinde 
ağaçların, minerallerin ve su 
kaynaklarının korunmasına 
katkıda bulunulmuş olunur.

•  Evsel atıklardan meydana gelen 
kompost maddeler ve gübreler 
sayesinde toprağın verimi artar. 
Böylelikle hem organik hem de 
besin değeri yüksek ürünler 
elde edilmiş olur

Geri dönüşümün ekonomik 
katkılarını ise aşağıdaki gibi 
sıralayabiliriz:

• Gereksiz enerji kullanımının 
önüne geçer.

• Ham madde tüketiminin 
azalmasına neden olur.

• Atık malzemelerin ham madde 
haline getirilerek tekrar 
üretiminin sağlanması yoluyla 
başka ülkelerden ithal edilmesi 
gereken ham madde miktarının 
azalmasını sağlar. Böylelikle 
ithalat masraflarını büyük 
oranda azaltır.

• Kullanılamayan, atık 
maddelerin yepyeni bir ürün 
olarak tüketicilerin hizmetine 
sunulmasını sağlar.

• Geri dönüşümün ekonomiye 
katkısı  öncelikli olarak israfın 
önüne geçmesidir. Yararlı 
olabilecek atık maddelerin boşa 
gitmesini önleyerek toplumun 
kullanımına sunabiliyor 
olmasıdır.

• Yeni bir iş kolu yaratarak 
istihdamı artırır ve işsizliği 
azaltır.

• Atık maddelerin ve çöplerin 
taşınması veya depolanması 
gibi problemlerin ortadan 
kalkmasını sağlar.

• Kalabalık nüfuslu bölgelerdeki 
atık malzemelerin problem 
teşkil etmesini engeller.
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Türkiye’nin ilk sektörel sivil toplum örgütlenmelerinden olan
Plastik Sanayicileri Derneği PAGDER 50. yılını kutluyor. 1969

1950’lerde "Plastik Mutbah Eşyaları İmalatçıları Derneği" adı altında yasal olarak kurulmadan 
örgütlenme amacıyla başlayan çalışmalar, zaman içinde gelişerek, 1969 yılında resmi 
kuruluşla tamamlandı. Kuruluşla birlikte yapılan ilk kongrede Dernek ismi de "Umum Plastik 
Sanayicileri Yardımlaşma Derneği" olarak belirlendi. 

1969

Plastik imalatçıları, hem yeni bir malzeme olan plastik hem de çağdaş iş dünyası 
yapılanmalarından biri olan sivil toplum örgütlenmesini birlikte geliştirdiler. Derneğin ilk 
faaliyet adresi, İstanbul Mercan’daki Uzunçarşı Caddesi üzerindeki merkez oldu. 

1969

Derneğin resmi kuruluşundan sonra karar defterine yazılan ilk yönetim kurulu kararı da "Bir 
yönetim kurulunda aynı soyadı taşıyan iki kardeşin olup olamayacağının yetkili makamlara 
sorulması" oldu. 

1969

Dernek bugün de sürdürdüğü sosyal sorumluluk faaliyetlerine, kuruluşuyla birlikte başladı. 28 
Mart 1970 tarihinde Kütahya'nın Gediz yöresinde meydana gelen 7.2 şiddetindeki depremde 
zarar gören depremzedelere bir kamyon plastik eşya ve 44 bin 600 TL nakit yardımda 
bulunuldu. 

1970

PAGDER sektör savunuculuğu yönünde henüz resmi hüviyet kazanmadığı günlerde başladı. 
1973 yılında ise sektör temsilcisi olarak kabul gördü ve Petkim'den hammadde alacak olan 
plastik imalatçılarının üretici olduklarına dair görüş bildirimi vermeye başladı. 

1973

12 Eylül darbesinin yaşandığı 1980 yılında ise Dernek 53 gün kapatma ile karşı karşıya kaldı. 
Milli Güvenlik Kurulu kararıyla faaliyetleri durdurulan dernek 53 gün sonra 1. Ordu ve 
Sıkıyönetim Komutanlığı'nın emirlerine uymak kaidesiyle yeniden açıldı. 

1980

Plastik imalatçıları: İmalat sanayiinin gelişmeye başladığı dönemde 1983 yılında Dernek isim 
değiştirdi ve "Umum Plastik Sanayicileri Derneği" yeni isim olarak konuldu. 1983

PAGDER sektörün gelişmesi ve sosyal sorumluluk projelerinde öncü oldu. Eğitim amaçlı her 
faaliyete de destek sundu. 1986

Plastik Sanayicileri Derneği PAGDER 50 Yaşında
Türkiye’nin ilk sektörel sivil toplum örgütlenmelerinden olan Plastik Sanayicileri Derneği PAGDER 50. yılını kutluyor.
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Türkiye’nin ilk sektörel sivil toplum örgütlenmelerinden olan
Plastik Sanayicileri Derneği PAGDER 50. yılını kutluyor. 1969

1950’lerde "Plastik Mutbah Eşyaları İmalatçıları Derneği" adı altında yasal olarak kurulmadan 
örgütlenme amacıyla başlayan çalışmalar, zaman içinde gelişerek, 1969 yılında resmi 
kuruluşla tamamlandı. Kuruluşla birlikte yapılan ilk kongrede Dernek ismi de "Umum Plastik 
Sanayicileri Yardımlaşma Derneği" olarak belirlendi. 

1969

Plastik imalatçıları, hem yeni bir malzeme olan plastik hem de çağdaş iş dünyası 
yapılanmalarından biri olan sivil toplum örgütlenmesini birlikte geliştirdiler. Derneğin ilk 
faaliyet adresi, İstanbul Mercan’daki Uzunçarşı Caddesi üzerindeki merkez oldu. 

1969

Derneğin resmi kuruluşundan sonra karar defterine yazılan ilk yönetim kurulu kararı da "Bir 
yönetim kurulunda aynı soyadı taşıyan iki kardeşin olup olamayacağının yetkili makamlara 
sorulması" oldu. 

1969

Dernek bugün de sürdürdüğü sosyal sorumluluk faaliyetlerine, kuruluşuyla birlikte başladı. 28 
Mart 1970 tarihinde Kütahya'nın Gediz yöresinde meydana gelen 7.2 şiddetindeki depremde 
zarar gören depremzedelere bir kamyon plastik eşya ve 44 bin 600 TL nakit yardımda 
bulunuldu. 

1970

PAGDER sektör savunuculuğu yönünde henüz resmi hüviyet kazanmadığı günlerde başladı. 
1973 yılında ise sektör temsilcisi olarak kabul gördü ve Petkim'den hammadde alacak olan 
plastik imalatçılarının üretici olduklarına dair görüş bildirimi vermeye başladı. 

1973

12 Eylül darbesinin yaşandığı 1980 yılında ise Dernek 53 gün kapatma ile karşı karşıya kaldı. 
Milli Güvenlik Kurulu kararıyla faaliyetleri durdurulan dernek 53 gün sonra 1. Ordu ve 
Sıkıyönetim Komutanlığı'nın emirlerine uymak kaidesiyle yeniden açıldı. 

1980

Plastik imalatçıları: İmalat sanayiinin gelişmeye başladığı dönemde 1983 yılında Dernek isim 
değiştirdi ve "Umum Plastik Sanayicileri Derneği" yeni isim olarak konuldu. 1983

PAGDER sektörün gelişmesi ve sosyal sorumluluk projelerinde öncü oldu. Eğitim amaçlı her 
faaliyete de destek sundu. 1986

2004 yılında Hayrullah Yelkenci başkanlığı döneminde faaliyetlere ivme kazandırma yönünde karar 
aldı ve 2004 yılında dernek adı Plastik Sanayicileri Derneği, kısaltması da PAGDER olarak belirlendi. 

İlk şubeleşme: İstanbul merkezli PAGDER diğer illerde de güçlenen imalatçılarla güç birliğine gitti 
ve 2006 yılında ilk PAGDER şubesi Bursa’da İlker Biliktü'nün başkanlığında kuruldu. 

2010 yılında PAGDER, yeniden yapılanma sürecinde PAGEV ile ortak kullandığı ofisinden 
ayrılarak İstanbul, Giyimkent'te bulunan yeni ofisine taşındı. Aynı yıl ithal edilecek ikinci el 
makinalar için Dış Ticaret Müsteşarlığı'na (bugünkü Ticaret Bakanlığı) görüş bildiren kurum olarak 
tanındı. 

Yeni döneme hızla uyum sağlayan ve başarılı projeler yürüten PAGDER 2011 yılında o dönemki 
adıyla Ekonomi Bakanlığı'nın Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi adlı 
ihracatı geliştirme projesinde işbirlikçi kurum olarak yer aldı ve ilk UR-GE projesini yürüttü. 

Çatı örgütün kurulmasının merkezi oldu: PAGDER’in öncülüğünde sektörel derneklerin tamamını 
kavrayacak ve gerekli noktalarda ortak hareket etmeye imkan sağlayacak Plastik Sanayicileri 
Federasyonu PLASFED 2011’de kuruldu. 

Türkiye’nin ilk özel OSB’sine PAGDER ortaklığı: Türkiye'nin ilk özel organize sanayi bölgesi, 
plastik ihtisas organize sanayi bölgesi olarak yapılandırıldı ve PAGDER ASLAN Plastikçiler İhtisas 
Özel Organize Sanayi Bölgesi 2012 yılında kuruldu.

Sektör savunuculuğu, sosyal sorumluluk projesi: Yuvaya Dönüşen Plastikler: Dernek tarihinin en 
geniş kitleye hitap eden kurumsal sosyal sorumluluk projesi Yuvaya Dönüşen Plastikler 18 Şubat 
2014 tarihinde başladı. Proje ile hem plastiklerin geri kazanımı, hem de sokaklara terk edilen 
evcil hayvanların sağlıklı yuvaya kavuşturulması yoluyla kamuoyunda bilinç oluşturulmaya, plastik 
malzeme üzerindeki negatif algının kırılmasına çalışıldı. 

PAGDER, 2016’da Doğa Dostu Plastikler projesini uyguladı. Avrupa Birliği Bakanlığı Sivil Toplum 
Diyaloğu – IV İşletme ve Sanayi Politikası Hibe Programı kapsamında 110 bin Euro'luk hibe ile 
desteklenen “Doğa Dostu Plastikler” projesini tamamladı. Proje kapsamında plastik 
endüstrisindeki yenilikçi, çevreye duyarlı ve enerji verimli ürün ve üretim süreçleri tespit edildi.

2004

2006

2010

2011

2011

2012

2014

2016
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PAGDER’in 
Temsilciğini Yaptığı 
Fuarlar:
PAGDER yaptığı iş birlikleri ile üyelerine, 
ürünlerini küresel pazara sunabilecekleri 
platformlarda yer alma fırsatı sunuyor. 
Bununla birlikte, Türk firmalarının, dünyanın 
dört bir yanında gerçekleşen ve sektör 
devlerinin katıldığı fuarlara katılımı için 
gerekli desteği göstermeye devam ediyor.
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HAKAN EFE
BURSA PLASTİK VE AMBALAJ
SANAYİCİLERİ DERNEĞİ Başkanı

Sevgili meslektaşlarım ve 
okuyucular, 

Derginin yeni sayısından herkese 
merhaba,
 

A
slında hepimizin bildiği bir 
şeydir ambalaj atıklarının önemi 
çünkü bir ülkenin geleceğidir 
geri dönüşüm. Geri dönüşüm, 

yeniden değerlendirilebilme olanağı 
olan atıkların çeşitli işlemlerden 
geçerek üretim sürecine yeniden 
dahil olmasıdır. Ülkemizde birçok 
belediye ve özel şirket geri 
dönüşüm projeleri geliştiriyor. 
Ülkemiz genelinde ambalaj 
atığının çöp olmadığının tüketiciye 
öğretilmesi gerekmektedir. 
Kaynakta ayrıştırmanın öneminin 
ülkemize ve dünyaya katkılarını 
öğreten çalışmaların teşvik edilmesi 
büyük önem arz etmektedir. Geri 
dönüşüm sektörünün sorunlarına 
önem vererek ülkemize sağladığı 
katkıları önemle ele almalıyız. 

Atıkların geri kazanılması ile 
doğal kaynakların korunduğunu, 
atık miktarının azaldığını, enerji 
tasarrufunun sağlandığını, enerji 
tüketimine büyük oranda fayda 
sağlandığını daha açık ifade ederek 
yeni nesillere sürdürebilirliği 
aşılamak gerekir. Geri dönüşüm 
uzun vadede verimli bir ekonomik 
yatırımdır. Ham maddenin azalması 
ve doğal kaynakların hızla 
tükenmesi sonucunda ekonomik 
problemler ortaya çıkacak ve işte 
bu noktada geri dönüşüm ekonomi 
üzerinde olumlu etki yapacaktır. 
Yeni iş imkânları sağlayacak 
ve gelecek kuşaklara doğal 
kaynaklardan yararlanma olanağı 
sağlayacaktır. Sıfır atık zirvesinde 
konuşulan rakamlarıyla kaybolan 
atık miktarlarının geri kazanılması 
için, geri dönüşümde öncü ülkeler 
ile birlikte atık yönetimini daha ileri 
bir boyuta taşıyacak yeni metotlar 
geliştirerek hayata geçirilmesi adına 
adım atmamız gereklidir. Ülkemizin 
plastik geri dönüşüm ürünlerindeki 
yerinin tartışılmaz olduğu tüm 

dünyaca bilinmektedir. Aynı  başarıyı 
bu ürünlerin nihai ürün olarak 
kullanımında da görmekteyiz. Geri 
dönüşüm ile elde edilen malzemede 
endüstriyel işlem sayısı azaldığı için 
enerji tasarrufu tüm dünya ülkeleri 
için çok önemlidir. 
Bir alüminyum kutunun geri 
dönüşümünden % 96 oranında 
enerji tasarrufu sağlanabilir. Aynı 
zamanda ülkelerdeki katı atıkların 
depolanması ve taşınması gibi 
sorunları da engeller.

Diğer yandan, geri dönüşümün 
amaçlarından biride bertaraf 
edilecek katı atık miktarlarının 
azaltılması nedeni ile çevre kirliliğinin 
önemli ölçüde önlenmesidir. Atıklarla 
denizlerin ve toprağın, havanın 
kirletilmesinin önemli ölçüde 
önüne geçilebilmesi sağlanacaktır. 
Sanayileşme alanında büyük adımlar 
atan ülkemizin geri dönüşüm 
alanında hizmet verecek güçlü 
tesislere ihtiyacı var. Çevre ve tarım 
ürünlerinin zarar görmesi insanların 
sağlıklarını olumsuz etkileyerek 
sağlık harcamalarını artırmaktadır. 
Geri dönüşüm uygulamaları ile 
sağlık giderlerinin azaltılması da 
hedeflenmelidir. Tüketicilerin büyük 
bir bölümü ambalaj atıklarının çöp 
olmadığının farkında değil. Bu 
atıkların ülke ekonomisi ve çevre 
için çok önemli değer olduğunun 
bilinmesi gerekmekte. Birçok 
belediyenin bugüne dek geri 
dönüşüm alanında vermiş olduğu 
hizmetlerin çok başarılı olduğunu 
ülke olarak görmekteyiz. Kullan, 
geri dönüştür ve tekrar kullan 
anlayışını belediyelerimizin başarılı 
organizasyonları ile halkımıza 
benimsetebiliriz, doğaya saygılı 
bireyler yetiştirmek için gereken tüm 
çabayı göstererek ve umut ederek 
yolumuza devam etmekteyiz. 
Sektörün her daim başarılarının 
artarak devam etmesi için yeni 
inovasyon çalışmalarını görmekten 
mutlu olacağız.

Saygılarımla.
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İ
stanbul Sanayi Odası Aile 
Şirketleri ve Kurumsallaşma 
Meclis Çalışma Grubu toplantısının 
konuğu olan Tura Turizm Yönetim 

Kurulu Başkanı ve CEO’su Erkunt 
Öner, kendi deneyimlerini aktardı. 
1998’de kurdukları şirketin bir aile 
şirketi olduğunu belirten Öner, 
“Aile şirketlerinde ruh her şeyden 
önemlidir” dedi. Öner ayrıca, 
eşlerin bir arada çalışmasını doğru 
bulmadığını vurgulayarak, “Aileye 
gelen gelin ve damatlar şirket içinde 
çalışamazlar, hissedar olamazlar. 
Çiftlerin aynı yerde çalışmalarını 
sağlıklı bulmuyorum.” diye konuştu. 

Turizmdeki güncel sorunlara da 
değinen Erkunt Öner, Türkiye’nin 
turizm merkezi olmasında ve dünya 
ile rekabet etmesinde THY’nin geniş 
kapsamlı uçuş haritasının etkili 
olduğunu belirtti. Sanayicilerin risk 
almaktan çekinmemesi gerektiğini 
belirten Erkunt Öner, başarının 
önündeki en büyük engellerden 
birinin bu olduğunu belirtti. Vergi 
konusuna adil bir çözüm bulunması 
halinde Booking.com’un Türkiye’de 
de yer alması gerektiğini belirten 
Erkunt Öner, bir başka yasaklı 
uygulama UBER’in Türkiye’de 
olağanüstü ilgi görmesinin sebebinin 
taksicilerin insanlar tarafından 

sevilmemesi olduğunu ancak 
taksicilerin bu rekabeti avantaja 
çevirerek kendileri geliştirmek 
için kullanabileceklerini belirtti. 
Erkunt Öner, Tura Turizm yeni bir 
sadakat kartıyla geliyor. Bu kart tüm 
müzelerde geçerli olacak müze kart 
özelliğinin yanı sıra upgrade, indirim 
özellikleri taşıyacak ayrıca IGA’da en 
büyük sorun olan iç ulaşıma kolaylık 
sağlayan uygulamalar  da getirecek.

İSO Aile Şirketleri ve
Kurumsallaşma Meclis Çalışma Grubu Toplantısı:
Erkunt Öner: “Aileye gelen gelin ve damatların şirkette çalışmasını doğru 
bulmuyorum.”
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C
hemOrbis ithalat istatistiklerine 
göre, Türkiye’nin plastik 
ham madde ithalatı 2019’un 
üçüncü çeyreğinde toparlanma 

işaretleri verdi. Verilere göre 2019 
ilk yarısında, bir önceki yılın aynı 
dönemine göre ithalat yüzde 7,5 
oranında gerilemişti. Buna karşılık 
üçüncü çeyrekte, bir önceki yılın 
aynı çeyreğine göre yüzde 13’lük 
keskin bir yükseliş oldu. Bu yükseliş 
önceki dönem verisini de etkiledi ve 
9 aylık dönemin ithalatı bir önceki 
yıl aynı döneme göre yüzde 1,5 
gerileme seviyesinde gerçekleşti. 

Türkiye ekonomisindeki dalgalanma 
sebebiyle 2019’da yaşanan sınırlı 
büyüme nedeniyle plastik ham 
madde ithalatında da gerileme 
olabileceği değerlendiriliyordu. 
Buna karşılık üçüncü çeyrekteki 
güçlü toparlanma, yıl sonunda 
ham madde ithalatı düşüşünün çok 
sınırlı bir seviyede kalması ihtimali 
doğurdu. 

Verilere göre Türkiye’nin homo PP 
ithalatı, Ocak-Eylül döneminde, yıllık 

bazda yüzde 7 arttı. Homo PP ithalatı 
2019 ilk yarısında, 2017’den bu 
yana en düşük seviyesine gelmişti. 
Üçüncü çeyrekte bu kalemde de 
güçlü yükseliş oldu. Öte yandan, PP 
kopolimer ithalatı 9 aylık dönemde 
yüzde 3 düştü ama düşüş hız kesti. 

LAYPE ithalatı 
 ChemOrbis verilerine göre 2019 ilk 
9 aylık döneminde Türkiye’nin YYPE 
ithalatı yüzde 7, AYPE ithalatı yüzde 
6 geriledi. YYPE ithalat hacmi 2010 
yılından bu yana görülen en düşük 
dokuz aylık düzeyini görmüş oldu. 
AYPE ithalatı da son yedi yılın en 
düşük dokuz aylık toplamını kaydetti. 
Buna karşılık LAYPE ithalatı, bir 
önceki yılın aynı dönemine kıyasla 
yaklaşık yüzde 5 artarak 2000 
yılından bu yana görülen en yüksek 
dokuz aylık seviyeye ulaştı.

Türkiye’nin sitrenik ham madde 
ithalatında ise Ocak-Eylül 
döneminde değişiklik olmadı. 

Toplam PS ve ABS ithalat hacmi 
hemen hemen aynı düzeyde oldu. 
Türkiye’nin en fazla ABS ithalatı 
yaptığı Güney Kore’nin Türkiye’ye 
ihracatı yıllık bazda yaklaşık yüzde 
3 arttı. Türkiye ABS ithalatının yüzde 
63’ü Güney Kore’de gerçekleşti. 

PVC ithalatı sert düştü 
PVC Türkiye’nin ithalatında en fazla 
düşüş gören ham madde oldu. 2019 
ilk dokuz aylık döneminde ithalat 
bir önceki yıl aynı döneme göre 
yüzde 13 geriledi. Yılın ilk yarısına 
bakıldığında ise düşüş yüzde 20’leri 
buldu. 

ABD malların ülkede yarattığı 
boşluğu dolduran Fransa, Ocak-
Eylül döneminde de Türkiye’nin en 
önemli PVC tedarikçisi konumunda 
yer aldı. Öte yandan, Türkiye’nin 
İspanya, Belçika, Birleşik Krallık ve 
Hollanda gibi diğer önemli Avrupalı 
tedarikçilerinden yana ithalatı yıllık 
bazda ciddi düşüşler gördü. 

Plastik Ham Madde İthalatı
Üçüncü Çeyrekte Güçlü Toparlanma Gösterdi
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ŞENER GENÇER
Ege Plastik Sanayicileri Dayanışma

Derneği Başkanı

Değerli Meslektaşlarım,

D
ünyada sözüne itibar edilen 
çok sayıda ekonomistin 
ortak fikri, 2020 yılı içinde 
gelişmiş ülkelerden başlayarak 

ülke ekonomilerinin resesyona 
gireceğidir. Kısa zamanda ekonomik 
çöküşün tüm dünyayı etkisi altına 
alacağı konusunda fikir birliğine 
vardıkları anlaşılmakta. Sonu açlık ve 
kıtlığa varacak bunalımın, dünyanın 
bugüne kadar karşılaşacağı 
en büyük buhran olduğundan 
bahsediliyor.

Bazı ekonomistlere göre öncü 
sarsıntıları bir süredir yaşıyoruz. 
Fransa, Venezuela, Lübnan, 
Şili, Bolivya, Hong Kong ve son 
günlerde İran’da küçük kıvılcımlarla 
oluşan toplumsal hareketler, bazı 
ülkelerde liderlerin iktidar koltuğunu 
kaybetmesine rağmen durmuyor,  
artarak devam ediyor.

Dikkat çekici olan, toplumsal 
hareketlerin bazılarının gelişmiş 
ülkelerde, bazılarının da petrol ve 
doğalgaz gelirleri yüksek olmasına 
rağmen sosyal adaletin sağlıklı 
temellere oturmadığı ya da kişi 
başı gayri safi hasılanın adaletli 
dağıtılmadığı ülkelerde meydana 
geliyor olmasıdır.

1971 yılından bugüne, gelişmiş 
ülkeler başta olmak üzere karşılıksız 
basılan paralar dünya finans 
sisteminin para yerine pulla, kağıt 
parçalarıyla yönetildiğini ve bu 
aldatmaca balonunun patlamasına 
günler kaldığını gösteriyor. Bu 
patlamanın yaratacağı tsunaminin 
önünde hiçbir ekonominin sağlam 

kalması mümkün görünmüyor. 
Piyasa bir şekilde bugünlere 
gelebildi ancak sade vatandaşların 
devamlı tüketime yönlendirilmesi, 
sanayicinin teşvik ve bol kredi 
imkânları ile borca boğulması gibi 
sebeplerle bu devrin bu döneminde 
sonlanacağı konuşuluyor. 

Son yıllarda, gerçekleştirilen 
ekonomik formlarda IMF-Dünya 
Bankası ve diğer uluslararası 
büyük finansal kuruluşların 
gündemlerinde finansal konularla 
birlikte iklim değişiklikleri konusu 
ana madde olarak tartışılıyor. İklim 
değişikliklerinin durdurulması 
konusundan Amerika Birleşik 
Devletleri’nin uzak durmaya 
çalışması da çok dikkat çekici 
bir nokta. İklim değişikliklerinin 
durdurulması konusunda gelişmiş 
ülkelerin ikiyüzlü davranışları 
bütçesel olarak devasa maliyetlerin 
ortaya çıkmasından kaynaklanıyor. 
Yapılan hesaplamalarda iklim 
değişikliklerini durdurabilmek için 
trilyon dolarlık devasa bütçeler 
ortaya çıkıyor. 

Tüm dünyayı tehdit eden iklim 
değişikliklerinin ülkemizi de tehdit 
etmesi çok doğaldır. Akdeniz’de 
son dönemde yapılan bilimsel 
çalışmalarda 1100 yeni canlı türü 
oluştuğu tespit edilmiştir. Anadolu 
sel felaketleri ve kuraklıkla tehdit 
altındadır. Bundan sonrada başımıza 
neler gelecek bilemiyoruz. Günlük 
hayat mücadelemiz içinde iklim 
değişikliklerinin durdurulması 
konusu gündemimizde yer 
bulamıyor. Türkiye’de bizim 
üzerimize düşen görev ancak 
doğayı korumak için faaliyette 
bulunmak olabilir.

Plastik sektöründe federasyon- 
vakıf ve derneklerimizin en azından 
geri dönüşüm ve doğayı korumak 
için devlet- belediye- üniversite- 
plastik sektörü üçgeninde elinden 
gelen her türlü faaliyetin içerisinde 
olması boynumuzun borcudur.

 Geri dönüşümün sağlıklı 
temellere oturtulmasının ilk şartı; 
çocuklarımızın okullarda eğitilmesi 
ve bilinçlendirilmesidir. İkinci 
şartı; belediyelerin evsel çöplerin 
yerinde ayrıştırılması için harekete 
geçmeleridir. Bu konuda çok 
geç kalınmıştır. Üçüncüsü; geri 
dönüştürülecek malzemelerin 
doğayı kirletmeden en az 
miktarda su kullanılarak, teknolojik 
makinalarla ruhsatlı işletmelerde 
mümkünse Geri Dönüşüm Organize 
Sanayi bölgelerinde kaliteli ve tam 
ayrıştırılmış ham madde halinde 
üretilmesidir. Dördüncüsü; yurt 
dışından ithal edilen geri dönüşüm 
malzemelerinin ayrıştırılmış ve 
memleketimizde çöp dağları 
oluşturmayacak şekilde kontrollü 
ve denetimli ithalinin sağlanmasıdır. 
Geri dönüştürülmüş ham madde 
ile üretilen malzemeler ihracatımız 
açısından büyük avantaj 
sağlamaktadır. Sektörü sağlam 
temellere oturtmak ihracattaki 
başarı açısından çok önemlidir. 
Konuyla ilgili çalışan ve emek veren 
herkese teşekkürü şahsım adına 
borç biliyorum.

Saygılarımla,.
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İ
stanbul Ticaret Odası Plastik   ve 
Kauçuk Meslek Komitesi tarafından 
organize edilen toplantıda, sektör 
sorunları ve çözüm önerileri 

değerlendirildi. İTO Başkanı Şekip 
Avdagiç başkanlığında yapılan 
istişare toplantısında atık ithalatı, 
fuar destekleri ve lojistik maliyetler 
kısa vadede çözüm bekleyen 
sorunlar olarak sıralandı. Toplantı 
esnasında PAGDER de, sektörün 
sorunlarına dair paylaşımlarda 
bulunarak çözüm önerilerini sundu. 
Bunun yanı sıra sektörde nitelikli 
eleman, enerji maliyetleri, poşet 
yasağı da sorun alanları olarak 
sıralandı. İran ve Irak’tan kanun 
dışı ürün getirilmesi de toplantıda 
gündem maddesi oldu. 
Toplantı sırasında PAGDER 
tarafından dile getirilen sorunlar ve 
çözüm önerileri şu şekilde:

• Sanayi yatırımlarına arazi 
tahsisinin yetersizliği.  

Çözüm önerileri: Yatırıma 
dönük arazi tahsis sürecinin 
kolaylaştırılması ve tahsis sürecinin 
kısaltılması için gerekli önlemlerin 
alınması. Plastik sektörünün 
kümelenmeyi ve OSB’ni öncelikli 
tercih eden bir yapıda olması 
sebebiyle ihtisas OSB’ler için sanayi 
arazisi oluşturulması.

• Kontrol altında tutulan atıkların 
ithalat denetimi tebliği sorunu: 
Diğer gelişmiş ülkelerde olduğu 
gibi belli spesifikasyonları 
karşılayan geri dönüştürülmüş 
ham madde ithalatına izin 
verilmiyor.  

Çözüm önerileri: Hurda plastikten 
geri kazanılmış granül ve çapakların, 
geri kazanım esnasında çevre ve 
insan sağlığına zararlı hale gelecek 

bir değişime uğramadığı ve sonuçta 
bir proses çıktısı olmaları nedeniyle 
ürün vasfında oldukları göz önünde 
bulundurularak atık kapsamında 
değerlendirilmemesi uygundur.

• Fuar desteklerinin lojistik 
maliyetleri göz ardı etmesi: 
Destek bedellerinin görece 
düşük belirlenmesinin yanı 
sıra yeni sistem, hacimli ürün 
sergileyecek olanlar için 
dezavantaj getiriyor. Ödemeler 
geç yapılıyor ve TL bazındaki 
destek kur değişiminden dolayı 
etkisini yitiriyor. 

Çözüm önerileri: Oldukça verimli 
işleyen geçmiş (oransal) fuar destek 
mekanizmasının geri getirilmeli. 

• 3915 GTİP altında yer alan 
plastik hurda ithalatının 
yasaklanması ihtimali: Sektöre 
ucuz ham madde sağlamasının 
yanı sıra katma değerin de 
ülkemizde kalmasını sağlayan 
geri dönüşüm sektörünün 
telafisi mümkün olmayan bir 
yara almasını engellemek 
için ithalatı yasaklayıcı bir 
uygulamaya gidilmemelidir.

Çözüm önerileri: Geri dönüşüm 
gibi birçok sanayi kolunu yakından 
ilgilendiren sektörlerde mevzuat 
değişikliği öncesi tüm taraflarla bir 
araya gelinmesi, etki analizlerinin 
doğru yapılması ve mevzuatın 
uygulamaya geçme tarihinin 
daha ileriye bırakılarak sanayiye 
adaptasyon için süre tanınması.

• Elektrik birim bedellerinde 
yaşanan artış: Plastik sektörü 
enerji yoğun sanayilerin 
başında geliyor. Geçtiğimiz 

1 yıllık dönemde enerji 
bedellerinde yaşanan artışlar 
sektörümüzde karlılıkların 
ciddi oranda erimesine yol açtı. 

Çözüm önerileri: Enerji maliyetlerini 
en aza indirerek sanayicinin 
rekabetçi gücünün korunmasını 
sağlayacak önlemlerin alınması ve 
sanayicinin sübvanse edilmesi.

• Nitelikli eleman eksikliği: 
Sanayinin Başlıca 
sorunlarından biri kalifiye iş 
gücünün yetersizliğidir. 

Çözüm önerileri: Mesleki eğitime 
gereken önemin verilmesi, 
söz konusu eğitim kurumların 
müfredatının hazırlanmasında 
sanayinin görüşlerinin dikkate 
alınması. Eğitim kurumlarının 
alt yapısının güçlendirilmesi ve 
eğitimcilerin eğitimi vasıtasıyla 
okullarda güncel bilginin 
öğretilmesinin sağlanması.

• Destek unsurlarının 
kullanım dışı olması: Plastik 
sektörü devlet destek ve 
teşviklerden yeterince 
yararlanamamaktadır. Plastik 
sektörü teknolojik ve 
AR - GE yatırımlarına ihtiyaç 
duyduğundan, teşvik olanakları 
artırılmalıdır.

Çözüm önerileri: Plastik sektörünü 
bölgesel teşvikler çerçevesinde 
değerlendirecek adımların atılması. 
Özellikle katma değer üreten 
yatırımların destek oranlarının 
arttırılması.

İTO’da Plastik Sektörü İstişare Toplantısı 
Gerçekleştirildi
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AYHAN ÇATALKAYA
KAYPİDER Başkan Yardımcısı

Çok Kıymetli Plastik Sektörü 
Mensupları,

Y
eryüzünde hızla çoğalan nüfus 
ve hızla gelişen, değişen 
teknolojiler, yeraltı kaynaklarının 
da aynı hızda tükenmesine 

neden olmaktadır. Bu yeraltı 
kaynaklarının kullanımına bağlı 
olarak atıklar da hızla artmaktadır. 
Peki bu atıklar nerede saklanacak, 
nasıl depolanacak, nereye kadar 
birikecek, aynı zamanda bu atıkların 
oluşturduğu sağlık ve çevresel 
kirlilik nasıl bertaraf edilecek? Hava 
su, atmosfer, ağaçlar, kuşlar, toprak 
nasıl korunacak?

İşte burada geri dönüşüm devreye 
girmektedir ancak bilinçli ve sistemli 
bir geri dönüşümden söz ediyoruz. 
Her şeyden önce insanların 
tüketimde gösterdiği hassasiyeti ve 
önemi atıkların bertaraf edilmesinde 
de göstermesi gerekmektedir.
      Her atık çöp değildir. Bu nedenle 
tüketiciler tarafından kaynağında 
ayrıştırma yapılarak çöpe minimum 
dönüştürülebilir ham madde gitmesi 
sağlanmalıdır. Geri dönüştürülecek 
malzemeler yani metal, plastik, 
kağıt, ahşap, pil, cam, elektronik 
atıklar, tekstil vb. ürünler, atıklar 
çöpe atılmayıp ayrı depolanarak 
geri dönüşüme gönderilmelidir.

Geri dönüşüm, çöp olmayan 
malzemelerin kendine özgü 
işlemlerden geçirilerek ham madde 
olarak kullanılıp  sonrasında 
üretimde işlenip tekrar nihai ürün 
elde edilmesi sürecidir.
    Ülkemizde kullanılan ham 
maddelerin büyük bir oranını yurt 
dışından temin ettiğimiz bu zamanda 
geri dönüşümün hak ettiği önemi 
kazandığı kanısında değilim. Bütün 
bu atıkları geri dönüştürerek hem 
ülke ekonomisine hem de çevresel 
olumsuzluklara katkı sağlamak her 
vatandaşın görevidir.

Ayrıca geri dönüşüm sayesinde ham 
madde ihtiyacımız büyük oranda 
karşılanacağı gibi geri dönüşüm 
sürecindeki enerji ve su maliyetimiz 
de önemli ölçüde düşecektir. 
Bu aşamada en düşük maliyet 
gerektiren malzemede plastiklerdir. 
Hem kullanılan su hem de erime 
sürecinde kullanılan enerji diğer 
malzemelere göre çok düşüktür 
ve aynı zamanda defalarca geri 
dönüşümü yapılabilmektedir.

Bu aşamada tüketiciler ve lisanslı 
firmalar arasındaki kopukluk 
giderilmeli ve atıkların daha 
verimli bir şekilde geri dönüşüm 
sistemine ulaşması için sağlıklı ve 
düzenli bir atık yönetim sistemi 
uygulanmalıdır. Ülkemizde çok fazla 
geri dönüşüm kaynağı olmasına 
rağmen geri dönüşüm sektörü atık 
ve hurda bulmakta zorlanmaktadır. 
Bu da gösteriyor ki ülkemizde geri 
dönüşüm atık potansiyeli olmasına 
rağmen, atıklar geri dönüşüme değil 
halen çöpe gitmektedir.

Bizden sonra gelecek nesillere 
çevre ve yaşam felaketi 
bırakmamak için gerekli yasal 
düzenlemelerin yapılması ve 
atıkların yüzde yüze yakınının 
geri dönüşümle değerlendirilmesi 
şarttır. Aynı zamanda lisanslı 
firmaların çoğalması için lisans 
uygulamalarının da kolaylaştırılması 
gerekmektedir ve ham maddeye 
erişim noktasında da imkan 
sağlanmalıdır. Eğitim konusunda 
okullarda çevre dersleri konularak 
yeni yetişen gençlerin çevre bilincini 
kazanması sağlanmalıdır.

Sağlık, çevre, hurda veya geri 
dönüşüm denilince sadece 
plastiklerin akla gelmesi de doğru 
değildir. Geri dönüşüm bütün 
atıkları bünyesinde toplayan geniş 
bir sektördür. Daha önce de dile 
getirmiş olduğumuz gibi, çevreyi 
plastik ya da diğer atıklar değil 
onları sorumsuzca atan insanlar 
kirletmektedir.        
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F
uar, her edisyonunda olduğu 
gibi sektörü bir araya getirme 
misyonunu korudu. 63 ülkeden 
3.330 katılımcının yer aldığı 

fuar sekiz gün sürdü. 168 ülkeden 
yaklaşık olarak 224.116 ziyaretçiye 
kapılarını açan fuar aynı zamanda 
7.500’ün üzerinde Türk ziyaretçiyi 
de misafir etti. Toplamda bireysel 
ve milli katılım bağlamında 151 
firmanın katılım sağladığı fuarda, 
PAGDER üyesi 81 katılımcı yer aldı. 
Enjeksiyon, ekstrüzyon gibi plastik 
işleme makinalarının yanı sıra kalıp, 
rezistans, chiller gibi aksamlarla 
birlikte robotlar da sergilendi. Ham 
madde tarafında, katılımcılara geniş 
yelpazesi olan bir sunum yapıldı. 
Bununla birlikte, çeşitli plastik 

mamullere de yer verildi. (Boru, 
levha, conta vb.) 

İlk ziyaretçi programını 1986’da 
gerçekleştiren ve bu yıl da milli 
katılım alanında yer alan PAGDER, 
Türk katılımcıları ve ziyaretçileri, 
düzenlediği seyahat programları 
aracılığı ile dünyanın dört bir yanından 
gelen konuklarla buluşturdu. İKMİB 
tarafından düzenlenen milli katılım 
organizasyonun partneri olarak tüm 
Türk katılımcıları ziyaret ettik ve 
bunun yanı sıra en etkili olduğumuz 
nokta ise ziyaretçileri Türk plastik 
endüstrisi hakkında bilgilendirmek 
oldu. Bu doğrultuda, yurtdışı 
partnerlerimizle buluşma imkanı 
bulduğumuz fuarda, faaliyetlerimizin 

devamlılığı için görüşmelerimizi 
sürdürürken geliştirilebilecek olan 
ilişkilere de odaklanarak yeni 
adımlar attık.

Genel anlamda katılımcıların 
memnun ayrıldığı fuar devam 
ettiği süre zarfı içinde geçtiğimiz 
yıllarda olduğu gibi yoğun bir ilgi 
gördü. Birden fazla kez katılan 
firmalar her ne kadar fuarın geçen 
versiyonlarına kıyasla ziyaretçi 
sayısında bir düşüş yaşandığını 
hissettiklerini dile getirdiyseler de 
tümü, stantlarına uğrayan ziyaretçi 
sayısından ve profilinden yana 
olumlu aktarımlarda bulundular. 
Firmaların genel yorumları 
Türkiye’de olduğu gibi Avrupa’da 

Dünyanın En Büyük Plastik Fuarlarından Biri Olan 
K Show 15-23 Ekim Tarihlerinde Gerçekleşti
“168 ülkeden yaklaşık olarak 224.116 ziyaretçiye kapılarını açan fuar aynı 
zamanda 7.500’ün üzerinde Türk ziyaretçiyi de misafir etti.”
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da durağan bir ekonominin mevcut 
olmasının ziyaretçi sayısını etkilemiş 
olabileceği yönünde idi. Bununla 
birlikte, rakamsal düşüşe rağmen 
ziyaretçilerin ne istediğini bilerek 
gelen ve bu doğrultuda ilerlemeyi 
hedefleyen bir profil oluşturduğunu 
dile getiren katılımcılar bu sebeple 
yaptıkları görüşmelerden memnun 
ayrıldıklarını bildirdiler. Daha önceki 
yıllarda yakalayamadıkları fırsatları 
bu yıl nitelikli ziyaretçilerin katılımı 
ile değerlendirme olanağı bulan 
firmalar bu sayede farklı ülkeler ile 
temasa geçti. 

Firmaların bir başka yorumu, ihracat 
yapmayı hedefleyen sektörün, 
fuarda yer almasının mecburi 

olduğu yönünde idi zira sektörün 
1 numarası olarak görülen fuar 
dünyayı buluşturarak Türk firmalara 
yurt dışına açılmanın en kolay yolunu 
sunuyor. Katılımcıları şaşırtan bir 
başka nokta ise Türkiye’de buluşma 
imkanı bulamadıkları diğer Türk 
firmalar ile bu platformda temasa 
geçerek iş ağlarını geliştirmek için 
adım atabilmeleri oldu. Stantlarında 
ağırladıkları misafirlerin %40 
oranla Türk olduğunu ve bunun 
beklenmeyen bir sonuç olduğunu 
ifade eden katılımcılar, farklı 
şehirlerden gelen hiç tanışmadıkları 
firmaların ziyareti ile Türkiye’deki 

çalışmalarını da genişletme 
fırsatı buldular. Organizasyon 
aynı zamanda farklı sektörlerin 
aynı alanda bulunması sebebiyle 
katılımcılara iş birliği için yeni kapılar 
açarak potansiyel bir tedarik zinciri 
yaratmış oldu. İhracata odaklanarak 
katılım sağlayan firmalar yaptıkları 
görüşmelerin meyve vermesi için 
fuar sonrasında çalışmaya devam 
edeceklerini dile getirdi. Tüm 
katılımcı görüşlerinin odağında ise 
fuar notlarını değerlendirmek ve 
bir an önce kurdukları kontakları 
ticarete çevirmek yatıyor.
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Fuara firmanızın kaçıncı 
katılışıydı?
Messe Düsseldorf tarafından 
düzenlenen K Fuarı’na 4. kez katılım 
gösterdik.

Fuarda hangi ürün/
hizmetlerinizi sergilediniz?
Fuarda bu sene masterbatch 
üretim hattı olan poex T40 modeli 
ekstrüder hattımızı sergiledik. 
Ziyaretçilerimizle Türkçe, İngilizce, 
Almanca, Rusça, İspanyolca 
ve Sırpça gerçekleştirdiğimiz 
sohbetlerde üretim kabiliyetlerimizi 
ve sektörde fark yaratan yönlerimizi 
anlatma imkanı bulduk.

Fuarı, ziyaretçi ve katılımcı 
profili bakımından nasıl 
değerlendiriyorsunuz?
K Fuarı, katılımcı ve ziyaretçileriyle 
birlikte kaliteli bir etkinlik. Almanlar 

Ekin Makine’nın Dış 
Ticaret Müdürü Latife 
Karabulut sorularımızı 
yanıtladı:
Fuara firmanızın kaçıncı 
katılışıydı?
Firmamız K fuarına bu sene 3. Kez 
katıldı.

Fuarda hangi ürün/
hizmetlerinizi sergilediniz?
Bu sene K fuarında yatay ve dik olmak 
üzere sergilediğimiz iki enjeksiyon 
makinamızı da otomasyon destekli 
çalıştırdık. 

pek çok alanda olduğu gibi fuarcılık 
alanında da iyi örneklerden birini 
bizlere sundu. Polimer Teknik 
olarak Avrupa başta olmak üzere, 
Arjantin’den Kanada’ya, Sri 
Lanka’dan Orta Asya ve Uzakdoğu 
ülkelerine pek çok bölgeden 
ziyaretçi ağırladık. 

Fuar, firmanıza ne tür katkılar 
sağladı/sağlıyor?
K Fuarı yeni firmalarla tanışma 

ve yeni temsilcilik anlaşmaları 

yaptığımız bir platform oldu. 

Dünyanın prestij organizasyonu K, 

kurumsal kimliğimize de daha fazla 

değer kattı. 

Makinalarımızdan yatay olan 
Ekin 270T ile geliştirilmiş hidrolik 
kilitleme mengenemizle birlikte 
ilk kez kullanıcıların beğenisine 
sunduğumuz 20.5” uzaktan 
bağlantılı dokunmatik ekranımızı 
da tanıttık. Bu makinamızda 32 
gözlü çatal kalıbı ile entegre çalışan 
otomasyon ve paketleme sistemi 
çalıştı.

Diğer sergilediğimiz EKİN 
110V-2R-3C dik enjeksiyonumuz 
ise çift renk, üç istasyonlu dik 
enjeksiyon makinamızdı. Aynı 
yatay enjeksiyonumuz gibi bu 
makinamızda otomasyon sistemi 
ile çalışarak insörtlü çift renk şişe 
açacağı üretimini gösterdik.
 
Fuarı, ziyaretçi ve katılımcı 
profili bakımından nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 
K dünyanın 1 numaralı plastik 
endüstrisi fuarı. Dünyanın her 
yerinden katılım sağlayan seçkin iş 
insanları ile tanışıp makinalarımızı 
tanıtma şansı bulduğumuzu 
düşünüyoruz.

Geçmiş/muadil 
organizasyonlara göre K 
Fuarı’nın farkı neydi? 
K Fuarı’nın Dünyanın en büyük 
plastik ve kauçuk ticaret fuarı 
olması, global plastik sektörünün 
büyüklüğü ve tanıtım ihtiyaçları 
Messe Düsseldorf ’un alanının 
tamamını doldurmasına ve yeni yer 
taleplerine, stant tanıtım alanlarında 
büyüme ihtiyacı hisseden katılımcı 
firmalara cevap oluşturamayan 
bir yapıya geldi. Ekim 2022’de 
yapılacak organizasyon için yeni 
alanların açılmasını ümit ediyoruz.

Fuar, firmanıza ne tür 
katkılar sağladı/sağlıyor?
K ve benzeri prestijli fuarlara katılarak 
adımızı daha fazla duyuruyor, marka 
bilinirliğimizi arttırıyor ve tabi ki de 
dünya haritasında ekin bayrağının 
olduğu yerlerin sayısını arttırıyoruz.

Geçmiş/muadil 
organizasyonlara göre K 
Fuarı’nın farkı neydi? 
Ülkemizde de olmak üzere bir çok 
yerde plastik endüstri için çok 
büyük fuarlar düzenleniyor. Biz ekin 
makina olarak yılda en az 4 yurtdışı 
fuarına katılmaya çabalıyoruz. Ama K 
3 yılda bir düzenlendiği ve sektörün 
en büyük fuarı olduğu için her 
zaman daha çok merak uyandırıp 
daha büyük heyecanla çalıştığımız 
özel bir fuar.

Eklemek istedikleriniz?
Son olarak önümüzdeki fuar 
programlarından bahsetmek 
isterim. Bundan sonraki ilk 
durağımız 4-7 Aralıkta Plast Eurasia 
İstanbul ardından 28-31 Ocak 2020 
Interplastica Rusya ve 9-11 Mart 
2020 Plast Alger Cezayir.

Fuarın ardından katılımcılara fuar ile ilgili sorularımız yönelttik. Ekin 
Makine ve Polimer Teknik fuarı değerlendirdi.

Polimer Teknik Satış Müdürü Erol Türker fuar ile ilgili 
değerlendirmelerini bizlerle paylaştı:
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BARIŞ PAKİŞ
Kompozit Sanayicileri Derneği Başkanı

Değerli Plastik Sektörü Mensubu;

T
ÜRK KOMPOZİTİ’nin bir Dünya 
Markası olma serüveninde ve 
mücadelesinde, sektörümüzün 
tanıtımı açısından dönüm noktası 

olma niteliğindeki TÜRK KOMPOZİT 
2019 KOMPOZİT ZİRVESİ’ni, 3 günde 
23.000’in üzerinde kapı girişiyle 
rekor düzeyde giriş sağlayarak, 
başarıyla gerçekleştirmiş 
bulunmaktayız.

Zirve süresince gerçekleştirilen 
teknik ve ticari sunumlar, uygulama 
tanıtımları, stant ziyaretleri, ticari 
görüşmeler ve tematik paneller 
ile tecrübelerin paylaşıldığı 
oturumlar aracılığıyla kompozit 
dünyasında bugüne kadar gelinen 
mesafeyi görme, değerlendirme 
ve sektörümüzün gelişimine katkı 
sağlayacak ortak bilgiye ulaşma 
imkanına sahip olduk.

Üniversiteler kanalıyla geleceğin 
kompozitçilerini tanımanın ve sanayi 
üniversite işbirliğini geliştirmenin 
temelleri atılmış oldu. 

Kompozit Kariyer Günleri etkinliği 
kapsamında gerçekleştirilen 
sunumlar ve öğrencilerin sektöre 
gösterdikleri ilgi sayesinde 
Kompozit Sektörünün işveren 
markası anlamında da değerinin 
anlatılması imkanı olmuştur.

Kompozit ürün dünyası ile 
Kompozit Malzemenin nüfuz ettiği 
sektörlerden örnekleri daha iyi 
vurguladık ve en uygun tasarım 
malzemesi olarak tüm sektörlere 
uyumunu gösterdik. 

Start-up’lar ile kompozitin sadece 
günümüzün değil, geleceğin 
en uygun malzemesi olduğunu 
ve geleceğin de kompozitle 
şekilleneceğini vurgulamış olduk. 

Tüm dünyada olduğu gibi, pek 
çok sektörde kompozitin tasarım 
malzemesi olarak farklı sektörlerin 
önünü açabileceğini, darboğazların 
kompozit sektörü ile aşılabileceğini 
gördük. Bir ihtisas sektörü ve 
öncü bir sektör olarak Türk 
Kompozit Sektörünün yerini iyice 
sağlamlaştırdığını, zirve boyunca 
hepimiz yaşayarak hissettik. 

Katılımcı ve ziyaretçilerimizin de 
sayesinde oluşturduğumuz bu 
birlik ve beraberlik ile çok başarılı 
bir fuar geçirdik, tüm katılımcı 
ve ziyaretçilerimize değerli 
katkılarından ötürü teşekkürlerimi 
sunar; sektörümüzü hep birlikte 
daha yukarılara taşıyacağımıza olan 
inancımı sizinle paylaşmaktan büyük 
mutluluk duyarım.

Sektör olarak birlikte ve güçlü 
duruşumuzu ve sahip olduğumuz 
potansiyeli 2021 yılında da 
sergileyebilmek ve tüm dünyaya 
duyurabilmek için TÜRK KOMPOZİT 
2021 KOMPOZİT ZİRVESİ 
çalışmalarımızı ivedilikle başlatmak 
istiyoruz.

TÜRK KOMPOZİTİ’nin Dünya 
Markası olması yolunda hiçbir 
fedakarlıktan kaçınmayacağımızı 
sizlerle paylaşmak isterim.

Saygılarımla.
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K
ompozit Sanayicileri Derneği 
tarafından dördüncü kez 
düzenlenen TÜRK KOMPOZIT 
2019 KOMPOZIT ZİRVESİ 10-12 

Ekim 2019 günlerinde İstanbul Lütfi 
Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda 
başarıyla gerçekleşti. Kompozit 
Sanayicileri Derneği’nden gelen 
açıklamada, etkinliğe 7 farklı 
ülkeden 102 firmanın sergi alanında 
ürün ve hizmetlerini sergilediği 
belirtildi. 

Kompozit Zirvesinin açılışına İTO 
Başkanı Şekib Avdagiç, İKMİB 
Başkanı Adil Pelister, PLASFED 
Başkanı Ömer Karadeniz, PAGDER 
Başkanı Selçuk Gülsün, SAHA 
İstanbul Savunma ve Havacılık Uzay 
Kümelenmesi Genel Sekreteri Sayın 
İlhami Keleş ve davetliler katıldı. 

Üç gün süren etkinlikte sektördeki 
yeni teknolojik ürün ve gelişmeler 
paylaşıldı. Etkinliği 371 yabancı ve 
4 bin 196 kişi takip etti. Etkinliğin 
seminer bölümünde ise 3 gün 
boyunca 15 teknik sunum ve 13 ticari 
Sunum yapıldı. “Yenilenebilir Enerji 
Sektöründe Kompozit Kullanımı” ve 
“Savunma ve Havacılık Sektöründe 
Kompozit Kullanımı” başlığı altında 
2 tematik panel yapıldı. 

Kariyer.net desteğiyle Kompozit 
Kariyer Günleri kapsamında 
Dowaksa, Dyo, Ece Boya, Ege 
Kimya, Kordsa, Metyx, Polin, 
Superlit, Şisecam Elyaf ve Yücel 
Grup firmalarının gerçeklestirdiği 
11 adet kariyer günleri sunusu ve 11 
Ekim 2019 tarihinde Ahmet Poçuklu, 
Erdem Yücel ve Mehmet Hakan 
Kus, Kompozit Derneği Genel 
Sekreteri  İsmail Hakkı Hacıalioğlu 
moderatörlüğünde Kompozit 
Deneyimleri programı düzenlendi. 

Fuar alanının girişinde kurulan 2 
adet kompozit demo çadırında 
Omnis Kompozit, Yücel Grup ve Tila 

Kompozit firmaları çeşitli kompozit 
üretim uygulamaları gösterimi yaptı. 
Kompozit Ürün Dünyası bölümünde 
de çeşitli uygulamalar sergilendi. 

2019’da ilk kez start-up firmalara da 
yer verildi ve başarılı bulunanlara 
ödül verildi. Bu kapsamda Burcu 
Biçer Saner’e Robotik Kol-Sarım 
Makinası çalışmasından dolayı, 
Üniversite Kompozit Kulüplerinden, 
İstanbul Teknik Üniversitesi 
Rover Takım’ına Mars Keşif aracı 
çalışmasından dolayı ödül verildi.  

Beşinci Türk Kompozit Zirvesi ise 
2021 yılında düzenlenecek.

Türk Kompozit 2019’da
102 Firma Ürün ve Hizmet Sergiledi
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“Plastik sektörü enerji 
maliyetleri altında eziliyor”

E
lektriği yoğun kullanan imalat sanayii 
kollarından olan plastik sektöründe, 
son dönem yaşanan olağanüstü maliyet 
artışı karlılık ve rekabetçiliği olumsuz 

etkiliyor. Son 1,5 yıl içinde elektriğe 
yapılan yüksek oranlı zamlar, PAGDER 
Başkanı Selçuk Gülsün ve PAGDER Genel 
Sekreteri Selçuk Mutlu tarafından kamuoyu 
gündemine taşındı. DÜNYA gazetesi 
yazarlarından Hilmi Develi’ye konuşan 
PAGDER Başkanı Selçuk Gülsün, “2018 
yılbaşından itibaren enerji fiyatlarında 
yaşanan artışlar tüm sanayi kollarını 
etkilediği gibi, plastik sektörünü de 
olumsuz yönde etkilemektedir. Özellikle 
plastik sanayiinin imalat sanayileri içinde 
en çok enerji kullanan sektörlerden biri 
olduğu göz önüne alındığında yaşanan 
son artışlar yönetilemez hale geldi” 
diyerek görüşlerini dile getirdi. 

PAGDER Başkanı Gülsün ve Genel 
Sekreter Mutlu Elektrik Zamlarını 

Kamuoyu Gündemine Taşıdı

Gülsün, yapılan 
zamlarla elektrik 

maliyetindeki 
artışı şöyle 
vurguladı:

“Yüzde 70’lerin üzerinde 

enerji maliyet artışları 

yaşandı. Kamuya açık olara 

ilan edilen TEDAŞ verilerini 

incelersek, 2018 yılı Ocak 

ayı tek terimli alçak gerilim 

sanayi puant bedelinin 48,5 

kr/Kwh olduğunu görebiliriz. 

Bununla birlikte 2019 yılı 

Temmuz ayı aynı puant bedeli 

85,7 kr/Kwh olarak görülüyor. 

Yaklaşık yüzde 77 oranında 

bir artış söz konusu. 

Tablo maalesef pek iç açıcı 

değil. Enerjinin plastik 

endüstrisinin en yüksek 

maliyetli girdilerinden biri. 

Sektör 2018 yılından bu 

yana üst üste enerji maliyeti 

yönünden şoklara maruz 

kalıyor.

”
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Yatırımlar Olumsuz 
Etkilendi
Selçuk Gülsün, sektörün enerji 
maliyetlerindeki bu artışı tolere 
edebileceği başka kanallar 
olmadığının altını çizerken, 
karlılıkların eridiğini, firmaların 
maliyet artışını fiyatlara yansıtma 
olanağının da bulunmadığını 
bildirdi. Gülsün, “Ayda 1 milyon 
TL’den fazla elektrik faturası ödeyen 
sektör mensubu var. Neredeyse 
işçilik maliyetlerinin yarısından fazla 
bir maliyete enerji fiyatlarındaki 
artış nedeniyle katlanan sektör, 
yatırım yapma noktasında büyük bir 
sıkışıklığın içinde bulunuyor. Yeni 
makine yatırımları için finansman 
kaynaklarının elverişli olmaması, 
diğer taraftan ise geçen yıldan bu 
yana iç talebin bu yıldan itibaren 
ise dış talebin daralması gittikçe 
hissedilir hale geldi” diye konuştu. 

OSB’lerde Maliyet 
Avantajı Ortadan Kalktı
OSB’lerde ulusal şebekeye göre 
yüzde 15’lere varan indirimli 
elektrik kullanılması imkanının 
ortadan kalkmasının ve günlük fiyat 
değişimlerinin sektörü zorladığını 
belirten Selçuk Gülsün, sorunun 
aciliyet kazandığının altını çizdi. 
Gülsün, “Sorunun mevcut haliyle işçi 
çıkarmalar, vardiya azaltma, üretim 
durdurma gündeme gelecektir. 
Konjonktür enerji maliyet artışlarını 
dengelemeye uygun değil. Dünya 
ile rekabet eden imalat sanayiinin bu 

artışlar karşısında alacağı pozisyonu 
ivedi olarak yetkililerle birlikte ele 
almanın gerekliliğine inanıyoruz” 
diye konuştu. 

Selçuk Mutlu: İç ve Dış 
Talebin Gerileme Eğilimi 
Sorunu Derinleştiriyor
PAGDER Genel Sekreteri Selçuk 
Mutlu da, enerji fiyatlarındaki artışın 
sanayiciler için sürdürülemez 
koşullar oluşturduğunu, üstelik 
bunun hem iç hem de dış talebin 
daralma eğilimine girdiği bir 
dönemde gerçekleştiğini vurguladı. 

Selçuk Mutlu, “Hanelere sunulan 
elektriğin fiyatı ile sanayinin 
kullanımına sunulan elektriğin 
fiyatı arasındaki fark bu kadar 
açılmamalı. İmalat sanayiinin 
en büyük girdilerinden biri olan 
elektriğin maliyeti sürdürülebilir 
olmayan şekilde artmaya devam 
ediyor. Özellikle plastik sanayi 
büyük bir yük ile karşı karşıya. Yıllık 
enflasyonun 2-3 katı ortaya çıkan 
zamlar, ekonomik sıkışıklıkların ve 
ağır rekabet koşullarının hüküm 
sürdüğü dönemler için ayrıca ele 
alınmalı” dedi. 

Selçuk Mutlu, uzun yılların ardından 
ilk kez ihracatta yavaşlama 
görüldüğünü, sanayicinin “nefes 
alabileceği alanın” olmadığını 
vurgulayarak, “Yılsonu itibariyle 
plastik sanayisinin ihracatı geçen 
yıl rakamlarına ancak denk gelebilir. 
Herhangi bir artış göstermeyebilir. 

İlginç olan taraflardan en önemlisi 
AB’ye olan ihract uzun zaman 
sonra eksiye gitme yönünde eğilim 
gösteriyor. Bu durum normal 
olmayan zamanlardan geçildiğinin 
bir işaretidir. Almanya, Fransa, İtalya 
gibi temel pazarlarımızda eksiye 
dönüş var.  Dolayısıyla imalat sanayi 
üzerinde artan her yük -ki enerji 
maliyetleri en önemli maliyetlerden 
biri- enflasyon, istihdam, üretim 
kaybı, rekabetçilik kaybı gibi birçok 
yansımayı beraberinde getirme riski 
taşıyor” dedi. 

Çözüm Önerileri:

Yenilenebilir enerji kaynaklarının 
çeşitlendirilmesi, sanayicilerin 
bundan doğrudan yararlanması ve 
sanayicilere, yenilenebilir enerji 
yatırımlarını karlı hale getirecek 
şekilde teşvikler tasarlanmasını 
öneren Selçuk Mutlu, özellikle yatırım 
geri dönüş sürelerine bakılarak hızla 
hayata geçirilebilecek projelerin 
öncelikli olarak teşvik kapsamına 
alınmasını çözüm yollarından biri 
olarak gösterdi. Mutlu, “Kağıt 
üzerinde değil, reel, gerçekleşebilir 
teşvikler tasarlanmalı” diye konuştu. 

Selçuk Mutlu, “Yenilenebilir 
enerji kaynaklarına yönelim ve 
sanayide bu alanda yapılacak 
yatırımlardan yalnızca sanayi 
değil, yerli sistem üreticileri ve 
nihayet ülkemiz kazançlı çakacak. 
Buradaki dönüşümü sağlayacak, 
günü kurtaran politikalar ve 
destekler yerine esaslı ve gerçekçi, 
sanayicinin gerçekten böyle bir 
yatırım yapmasını rasyonel kılacak 
destekler hazırlanabilir” dedi. 
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S
ektörel Dernekler Federasyonu 
(SEDEFED) ev sahipliğinde 11. 
Rekabet Kongresi “Ekonomik 
ve Dijital Gelişmeler Işığında 

Sektörel Rekabetçilik Politikaları” 
başlığı ile tamamlandı. Kongreye 
TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan, 
TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski 
ve SEDEFED Başkanı Ali Avcı 
da katıldı. Kongre kapsamında 
rekabetçilik için ekonomide 
dayanıklılık, verimlilik ve değer 
yaratmanın detayları da ele alındı. 

Türk Girişim ve İş Dünyası 
Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED) 
desteği ile gerçekleştirilen Kongre, 
iş dünyasının, kamu kesiminin, 
akademisyenlerin ve STK’ların 
yoğun katılımına sahne oldu. 

Orhan Turan: “Orta gelir-
orta demokrasi ve orta 
eğitim tuzaklarından 
çıkılmalı.”
TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan 
açılış konuşmasında 2019’un zor 
geçtiğini belirterek, “Önümüzdeki 
dönemde ev ödevlerimizi eksiksiz 
yapmaktan başka çıkış yolumuz 
görünmüyor. Yaşadığımız yeni 
çağın ekonomik gücü; verimlilik 
ve değer yaratma üzerine 
inşa edilirken; ekonomimizin 
dayanıklılığını artırmanın öncelikli 
ev ödevlerimiz arasında olduğunu 
düşünüyoruz. İhracatımız ve 
ihracatçı sayımız artıyor ancak 
katma değer yaratmada, bir orta 
gelir tuzağı döngüsü burada da 
karşımıza çıkıyor. Nicelik kadar 
nitelikli ihracatçı firmalarımız için 
yeni bir eko-sistem inşa etmemiz 
acil ihtiyaç olarak görülüyor. ‘Orta 

Gelir-Orta Demokrasi ve Orta 
Eğitim Tuzaklarından’ kurtulmuş bir 
Türkiye’nin sürdürülebilir, rekabetçi 
ve kapsayıcı bir kalkınmayı 
sağlayacağına inanıyoruz.”  diye 
konuştu. 

Orhan Turan, Türkiye’nin teknolojiyi 
ihraç eden ülkeler arasına 
girmekte henüz geç kalmadığını 
vurgulayarak, “Bulut teknolojisi, 
veri depolama, veri analitiği, yapay 
zeka ve siber güvenlik alanları, 
dijitalleşme devriminde yeni bir fazı 
işaret ediyor. 
Kalkınmanın ve rekabetçiliğin 
bir veri yönetme meselesi haline 
geldiği çağımızda, dijitalleşmeyi 
amaç değil, araç olarak kullanmaya 
başlamanın tam zamanı...” diye 
konuştu. 

Orhan Turhan, yeni dönemin bir 
başka baskın ekonomik olgusunun 
da sürdürülebilirlik olduğunu anlattı. 

Simone Kaslowski: 
“Rekabet öncesi işbirliği 
kültürümüz gelişmeli.” 
TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski 
açılışta yaptığı konuşmada 
“Farklı alanlarda yeni ‘unicorn’ 
ülkeler görüyoruz. Bilişimde 
Estonya, sanayide Polonya, tarım 
teknolojilerinde İsrail öne çıkıyor. 
Bundan 10 yıl önce küresel 
arenada olmayan ülkeler dijital 
dönüşüm rüzgarını doğru zamanda 
yakaladıkları için kendi markalarını 
yaratabiliyor; kendileri de birer 
marka olabiliyorlar.” dedi. 

Türkiye’nin doğru harekete 
geçmekten başka alternatifi 
olmadığını söyleyen Kaslowski, 
“Sağlıklı verilere ve yalın analizlere 
dayanmayan dönüşüm planlamaları 
ekonomimizin göze alamayacağı bir 
risk. Bunun için bilgiyi paylaşarak 
dönüşümün ivmesini artırmak; 
cesaretlendirmek; ilham olmak çok 
kıymetli” diye konuştu. 

SEDEFED Rekabet 
Kongresi Sayısal 
Dönüşüm Temasıyla 
Gerçekleştirildi
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Rekabetin ve rekabet öncesi işbirliği 
kültürünün gelişmesi gerektiğini 
belirten Kaslowski sözlerini şöyle 
sürdürdü: 

“Sınırlı olan kaynakları en etkili 
şekilde kullanmalıyız, tekrar yerine 
bütünleyici işlerle ülkemizi daha 
ileri taşımalıyız. Dijital teknoloji 
çözümleriyle rekabet gücünü 
artıran örnekleri çoğaltmalıyız. 
Dijital dönüşümün sürdürülebilirliği 
ve inovasyon ekosisteminin 
güçlendirilmesi için yerelde 
teknoloji üretimini desteklememiz 
gerekiyor.” 

Ali Avcı: “Türkiye’de 
sektörlerin büyümesi, 
ancak inovasyonla, 
doğru yatırımlarla ve veri 
temelli yaklaşımlarla 
mümkün olacaktır.”

SEDEFED Başkanı Ali 
Avcı da konuşmasında 
Türkiye’nin önünde 
yeni bir büyüme fırsatı 

olduğunu vurgulayarak 
şöyle konuştu: 
“Artık rekabetçilik ve kalkınma 
liginde, ülkelerin yanı sıra kentler, 
coğrafi bölgeler, sektörler ve 
şirketler; ülkelerinin rekabetçilik 
ve marka gücünü artırmak için 
kıyasıya mücadele içindeler. Diğer 
yandan, enflasyon, büyüme, sanayi 

üretimi, ticaret ve güven endeksi 
gibi ekonominin nabzını ölçen 
veriler, Türkiye’nin 2019 yılını geride 
bırakırken yeniden bir büyüme 
dönemine girebileceğini işaret 
ediyor. Bu dönemi tetikleyecek 
en önemli faktörler dijitalleşme, 
otomasyon ve endüstri 4.0 olarak 
öne çıkmaktadır. Bu faktörler yakın 
gelecekteki sanayi politikalarını 
ve özel sektör reformlarını 
bugünden şekillendirmektedir. Bu 
politikalar doğrultusunda Türkiye’de 
sektörlerin büyümesi, ancak 
inovasyonla, doğru yatırımlarla ve 
veri temelli yaklaşımlarla mümkün 
olacaktır.” 

Ali Avcı, ekonominin, teknoloji 
odağında değişen pazar koşullarında 
yükselmesinin öngörülebilir bir iş 
ortamı oluşturmaktan, istikrarlı ve 
dengeli makro politikalardan ve 
etkin bir tedarik zincirinden geçtiğini 
belirtti.

Kongrede, AR-GE Danışmanlık 
Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz 
Argüden ve Siemens Türkiye 
Dijitalizasyon ve Endüstri 4.0 
Pazarlama Müdürü Derya İren 
rekabet ve sayısal dönüşüm odaklı 
sunumlar yaptı. Kongrede, SEDEFED 
Ekonomi Danışmanı Haluk Tükel’in 
moderatörlüğünde “Rekabet Gücü 
ve Sanayi Politikalarının Gelişimi için 
Kamu Sektörü 4.0”, gazeteci Hakan 
Güldağ moderatörlüğünde “Özel 
Sektörde Dijitalleşme, İnovasyon ve 
Ar-Ge’ye Güncel Bir Bakış” panelleri 
düzenlendi. 
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Okul- Sanayi İşbirliği 
Projesinde Yeni Bağış
Mesleki eğitimin geliştirilmesi 
hedefiyle Milli Eğitim Bakanlığı, 
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı ve İstanbul Sanayi 
Odasının imzaladıkları protokolle 
pilot bölge olarak önce İstanbul´da 
başlatılan ´Okul Sanayi İş Birliği 
Model İstanbul ´ projesi 2016 
yılında hayata geçmişti. Projeye ilk 
sivil örgüt desteğini veren Plastik 
Sanayicileri Derneği (PAGDER), 
enjeksiyon makinaları, ekstrüzyon 
hattı, kırma makinesi, kalıp, ham 
madde, makine yağı ve robot 
bağışı yaparak öğrencilerin mezun 
olduklarında iş hayatında yoğun 
olarak kullanılacakları teknolojileri 
yakından tanımasına yardımcı olmak, 
ekipman ve alt yapı eksiklerini 
gidererek plastik sektörüne nitelikli 
iş gücü kazandırmak adına projeye 
destek vermeye devam ediyor. 
İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul Milli 
Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği yapan 
PAGDER, İnönü Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi Plastik Teknolojisi 

Alanı´nın eksikleri doğrultusunda 
destek vererek projenin kaldığı 
yerden devam etmesi için gerekli 
bağışları sürdürüyor. 

Mesleki Eğitim Kurumları’nda sanayi 
işbirliklerinin sağlanarak yeni bir 
mesleki ve teknik eğitim modeli 
oluşturulmasının hedeflendiği 
ve İstanbul ile başlanarak 81 ilde 
yaygınlaştırılması planlanan projede 
gerçekleştirilen son bağış Koçak 
Speedol Yağları tarafından yapıldı. 
Okulun ihtiyacı doğrultusunda, 
öğrencilerin eğitimlerini 
sürdürebilmesi adına hidrolik yağ 
bağışında bulunuldu. 

İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi Plastik Teknolojisi Teknik 
Öğretmeni Levent Özbaşaran 
ise bölüme verdikleri destekten 
dolayı PAGDER’e teşekkür ederek, 
“PAGDER’in destekleri ile birlikte 
bölümümüz, proje sayesinde 
sahip olduğu modern altyapıyı 
değerlendirmeye devam ediyor. 
Yapılan bu bağışlarla öğrencilerin 
bölüme ilgisinin de her geçen yıl 
arttığını görüyoruz” dedi.
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A
vrasya’nın lider plastik 
endüstrisi fuarı Plast Eurasia 
İstanbul, 4-7 Aralık günlerinde 
sektörü buluşturacak. 

Avrupa’nın her yıl düzenlenen en 
büyük plastik endüstrisi fuarının 
bu yıl, 105 ülkeden yaklaşık 60 bin 
ziyaretçiye ulaşmayı bekleniyor. 
TÜYAP’ın ev sahipliğinde yürütülen 
fuar 2019’da Ticaret Bakanlığı 

Menderes Belediyesi Çok Programlı 
Anadolu Lisesi öğrencileri, Türk 
Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen 
“Stajım ile Kariyerim, Kariyerim ile 
İstihdamım” projesi kapsamındaki 
çalışmalarını tamamladı. Proje 
kapsamında 10 öğrenci ve 2 
öğretmen Belçika Athenee Royal 
de la Rive Gauche kurumu ev 
sahipliğinde stajyerlik yaptılar. Staj 

Plasteurasia İstanbul 29. Kez Kapılarını Açıyor
ve TÜYAP yurt dışı ofislerinin 
girişimleriyle bini aşkın alım heyeti 
ağırlamaya hazırlanıyor. Fuar 
2019’da 120 bin metrekare alana 
ulaştı. Her yıl olduğu gibi 2019’da da 
plastik makineleri, kimyasallar, ham 
maddeler, makine yan ve ara sanayi, 
ısı ve kontrol cihazları, kalıp, hidrolik 
ve pnömatik, geri dönüşüm ile ilgili 
son teknolojiler sergilenecek.

PlastEurasia, 2018’de 44 ülkeden 
1.094 firma ve firma temsilcisi ile 
103 ülkeden 51 bin 684 profesyonel 
ziyaretçiye ulaştı. Çin, Hindistan, 
İran ve Tayvan’dan milli katılım 
sağlandı ve fuarda 34 ülkeden 800 
alım heyeti ağırlandı. Yurt dışında 
gerçekleştirilen yoğun pazarlama 
çalışmaları sayesinde, önceki 
yıllara kıyasla yüzde 17 artışla 7.974 
uluslararası ziyaretçi fuarı ziyaret 
etti.

faaliyeti çerçevesinde elektrik-
elektronik alanında eğitim görmekte 
olan öğrenciler elektrik tesisat 
ve pano montörlüğü konusunda 
mesleki bilgi ve becerilerini artırdılar. 

Proje kapsamındaki diğer staj 
faaliyeti ise Portekiz’de Plasrio – 
Sociedade de Plásticos, Lda.’da 
yapıldı. Plastik Teknolojisi alanında 

okuyan öğrenciler ‘’plastik 

rasyonel kalıplama operatörlüğü’’ 

kapsamında staj yaptılar. Bu 

kapsamda bilgisayarlı çizim 

teknikleri alanında kendilerini 

geliştirdiler ve rasyonel kalıplama 

makinelerinde kendi kalıplarını 

çıkardılar. 

Mesleki Eğitim Gören Lise Öğrencileri
ERASMUS+ Programı Kapsamında Belçika ve Portekiz’de
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Dünya Otomotiv İmalatçılarının
Kalbi Bursa’da Attı

T
icaret Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
ile Bursa Organize Sanayi Bölgesi’nin himaye 
ettiği, Bursa Otomotiv Buluşmalarının ikincisi 
12-14 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi. 

Organizasyonunu Advanced Business Events (ABE)  ile 
Karibu’nun yaptığı PAGDER’in de katkı verdiği etkinlikte 
sektörün bütün bileşenleri buluştu. 

Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
34 ülkeden ve Türkiye’den 250’nin üzerinde sektör 
temsilcisinin katılımıyla düzenlenen “Dünya Otomotiv 
Buluşmaları” sektördeki yenilikleri takip etmek açısından 
önemli bir platform oldu. 

Bursa OSB Başkanı Hüseyin Durmaz açılışta yaptığı 
konuşmada Bursa OSB’nin bir ilki daha gerçekleştirdiğini 

söyledi. Durmaz, “ABD’den Fransa’ya, Almanya’dan 
Japonya’ya, İran’dan Rusya’ya   kadar 28 ülkeden 
100’den fazla ve Türkiye’den de 120’nin üzerinde 
sektör devinin katılımıyla Bursa OSB’nin ev sahipliğinde 
gerçekleşen bu toplantıda üç gün boyunca yeni 
modelleri, yeni siparişleri, trendleri, sektörün durumunu 
ve geleceğini konuşacağız. Ayrıca ikili iş görüşmeleri 
yapılarak ve beraber çalışma imkanları yaratılacak. 
Bursa’nın sektörel anlamda en kuvvetli olduğu üretim 
alanı otomotiv ve yan sanayisidir. Bugün itibariyle 
Bursa’da otomotiv ana sanayisinde faaliyet gösteren üç 
otomobil fabrikası bulunmaktadır. Türkiye’de imal edilen 
her iki otomobilden birisi Bursa’da üretilmektedir. Bursa, 
ana sanayi fabrikaları ve yüzlerce yan sanayi tesisi ile 
Türk otomotiv endüstrisinin başkentidir” dedi.
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Etkinliğin açılışında konuşan Uludağ Otomotiv 
İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Baran 
Çelik, otomotiv endüstrisinin 2018’de 31,6 milyar 
dolar ihracat gerçekleştirdiğini hatırlatarak, “Bu yılın 
10 aylık sonuçlarına göre 2019 yılında da 30 milyar 
doların üzerinde bir ihracata ulaşacağımız görülüyor.” 
dedi. Otomotiv endüstrisinin 13 yıldır üst üste ihracat 
şampiyonu olduğunu vurgulayan Çelik, sektörün Türkiye 
ihracatının yüzde 19’unu tek başına gerçekleştirerek 
önemli bir rekora imza attığını söyledi.

Uluslararası bir araştırma şirketinin otomotiv sektörünün 
geleceğine yönelik yaptığı araştırma sonuçlarını da 
paylaşan Çelik, şunları kaydetti:

“Otonom araçlar 2030 yılında 1,6 trilyon dolar değer 
yaratacak ve bu değerin en önemli unsuru insan 
hatalarından kaynaklanan milyonlarca kazanın 
önlenmesiyle sağlanacaktır. Bu araştırmaya göre bugün 
araç almayı düşünenlerin yüzde 20’den fazlası elektrikli 
araç tercih edecek. Bu oran genç ve şehirli kitlelerde 
çok daha fazla. 2025-2030 yıllarında elektrikli araç 
üretim maliyetlerinin giderek düşerek elektrikli araçlar 
ile konvansiyonel araçlar arasındaki fiyat farkının hızla 
azalacağı öngörülüyor. 2030 yılına gelindiğinde araçların 
yüzde 45’i gelişmiş bağlanılabilirlik özellikleriyle 
donatılmış olacak. Otomotiv endüstrisinin bugüne 
kadarki başarılarıyla gurur duyuyor ancak gelinen 
noktayı hiçbir zaman yeterli görmüyor ve gelecekte 
katma değeri yüksek ürünlerle endüstrinin ihracat 
değerini daha yukarılara taşımak istiyoruz.” 

BTSO Başkanı Burkay: TEKNOSAB 
Projesi Rekabetçilik İçin Bir Avantaj
BTSO’nun öncülüğünde yürütülen Bursa Teknoloji 
Organize Sanayi Bölgesi-TEKNOSAB projesinin, 
yerli otomobilin üretimi için biçilmiş kaftan olduğunu 
söylen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim 
Burkay da TEKNOSAB’ın, otomotiv sektöründeki 
rekabetçiliğe ciddi avantajlar sağlayan bir altyapıya 

sahip olduğunu hatırlattı. Otomotiv Buluşmaları Türkiye 
Organizasyonu’nun Bursa’da yapılmasının önemine 
işaret eden Burkay, “Meksika, Kolombiya ve ABD’den 
sonra organizasyonun Avrupa’daki ilk ayağı Türkiye’de, 
Bursa’da gerçekleşiyor. Konjonktür ve zamanlama 
olarak baktığımızda yerli otomobil ile ilgili çalışmaların 
ete kemiğe büründüğü bir dönemde bu toplantının 
Bursa’da olması, Türkiye ekonomisi ve Bursa için çok 
önemli” ifadelerini kullandı.

Otomotiv endüstrisinin her geçen gün büyüdüğüne ve 
geliştiğine dikkat çeken Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş da etkinliğin Bursa’da yapılıyor 
olmasının önemli olduğunu belirterek, “Sektör ciddi 
büyüyor ve gelişiyor. Hem ülkemiz hem dünyadaki 
gelişmeler açısından sektör burada ele alınacak. Bu 
noktada biz Bursa olarak yine en önemli hareket noktası 
olacağız” dedi.

Konuşmaların ardından iki gün sürecek etkinliğe sponsor 
olan kurum ve kuruluşlara plaket verildi.  Ardından 
Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve 
Kümelenme Destekleri Daire Başkanı Mustafa Ali 
Yurdupak katılımcılara Küresel Tedarik Zinciri ve 
Yetkinlik Projeleri ile ilgili sunum yaptı. 
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SELÇUK GÜLSÜN
PAGDER Yönetim Kurulu Başkanı

Ufku genişletmek…

Y
aşamın her alanında daha geniş, 
teknik anlamıyla “disiplinler 
arası” çalışmalar yapmak, 
geleceği görmeye çalışmak, 

hatta o geleceği tasarlamaya, 
geleceğe uyum sağlamaya çaba 
harcamak yani ufkun ötesine 
bakmak… 

Sanırım bugünlerde yapmamız 
gerekenlerden biri bu. Her birimiz, 
hem bireysel hem de şirket olarak 
ufkumuzu genişletmek, ufkun ötesini 
görmeye çalışmak zorundayız. 

Popüler kültüre konu tarihi 
gerçektir. Ünlü Trinity Collage’in 
profesörlerinden Newton okul 
bahçesinde elma ağacının altında 
oturmuş çalışırken, yere düşen 
(bir anlatıya göre başına düşen) 
elmadan dolayı “yerçekimini” 
bulmuştur. Gülümseyerek anlatılır. 
Oysa Newton kütle çekimini 
bulmuştur ve çok geçmeden o 
zaman için “evrenin çok büyük bir 
kısmı” zannedilen güneş sisteminin 
ağırlığını hesaplamıştır. Bugün 
güneş sisteminin çok ötesini 
görebildik, ufkumuz genişledi. 
Genişlemek bir yana, bir galaksinin 
arkasında başka bir galaksi 
olduğunu teorik olarak Newton’un 
yöntemiyle ispatlayabiliyoruz. Bırak 
gözünü, teleskopla dahi görmediğini 
matematikle ispatlamak! Bu da 
ufkun ötesine bakmak olsa gerek. 
Yere düşen elmanın yaptığına bakın. 

Yaşam biçimimiz bir kez daha köklü 
biçimde değişiyor. Hatta değişti. 
Sanayi 4.0 ile kavramsallaştırılan 
nesnelerin interneti, otomasyon, 
yeni AR-GE, inovasyon, üretim ve 
tüketim modelleri ve buna uygun 
iş modelleri uygulamaya geçti. 
Bütün ülkeler bu dijital dönüşüme 

hazırlanıyor. Gelişmiş ekonomilerin 
tamamı hem hükümet, hem de 
şirket bazında zaten bu dönüşümün 
yaratıcıları. Küresel ilaç, kimya, 
makine, tüketici elektroniği, 
savunma sanayii, kara ve deniz 
taşıt araçları devleri iş modellerini 
değiştirdiler. Artık bir molekülün 
tasarlandığı hastalığı iyi edip 
edemeyeceğini akıllı yazılımlar test 
ediyor. Akıllı yazılımlar teorik olarak 
sürekli yeni bileşikler oluşturmak 
için laboratuara gerek duymaksızın 
bilgisayar ortamında ha bire 
elementleri karıştırıp duruyor!

Japonya dijital dönüşümün 
kaçınılmaz olduğunu gördü ve 
geleneksel toplum düzenine yıkıcı 
etki yapacağını fark ettiği için 
kendince “Sanayi 5.0” adını verdiği 
bir model oluşturmaya çalışıyor. 
Modelin özü, Sanayi 4.0’ın insanı 
dışlayan yapısına insanı entegre 
etmek. Nasıl yapacaklar henüz 
çözebilmiş değiller ama “ufkun 
ötesine bakarak” olası bir sorunu 
çözmeye çalışıyorlar. 

Körfez bölgesinin bütün ülkeleri 
“ekonomilerini petrole bağlı 
olmaktan çıkarmaya” çalışıyorlar. 
Buldukları yöntem, lojistik, turizm, 
petrokimya, plastik ve gelişmiş 
teknolojilere dayalı imalat sanayii, 
güçlü ülke fonları aracılığıyla 
geleceğin teknolojisi olan 
şirketlerden hisse almak. 

Plastik sektörü gelecekte de 
büyüyerek var olacak. Hepimiz 
bunu biliyoruz. Ancak nasıl bir 
sektör olacak bu konuda bilgimiz 
az. Sayısal dönüşümün en fazla 
etkileyeceği sektörlerden biri 
plastik. 

Dünya gelir dağılımı bir kez daha 
sanayi devriminde olduğu gibi 

olağanüstü bir hızla bozuluyor. Bu 
rüzgarı yakalayamayan ülkelerin 
çok geride kalacağı, mevcut gelir –
belki de refah demeli- düzeyini dahi 
koruyamaması kuvvetli bir ihtimal. 

Yukarıda saydığım, kendine 
yön bulmaya çalışan ülkelerin 
dışındaki ülkeler ise kendine başka 
uğraş alanları bulmuş durumda. 
Kalkınmanın bir numaralı şartının 
demokrasi olduğunu unutmuş 
görünüyorlar. Ufkun ötesine 
bakmaları gereğinin hiç farkında 
olmadan geleceğe hazırlamak 
yerine statükolarını sağlamlaştırmak 
için halklarının genleriyle (eğitimden 
söz ediyorum) oynuyorlar. Başarısı 
ispatlanmış; hür iradaye dayalı 
bireyin özgürlük ve tercihlerinin 
korunduğu, denge-kontrol 
mekanizmalarına dayalı kurallı özgür 
yaşam biçimi ve ülke idaresi yerine 
kural ve kontrolün merkezileştiği 
yapılara doğru dönüşüyorlar. 

Bizlerin önünde bir fırsat kapısı var: 
Hür teşebbüsler olarak ufkumuzu 
genişletip, henüz görmediğimiz 
ufuklarda neler olduğunu hesaplayıp 
geleceğe hazırlanmamız, geleceği 
tasarlamamız için kapı henüz 
kapanmadı. Türkiye’den Çin’e kadar 
yeni bir ekonomik alan oluşuyor. 
Bu ekonomik alanda bir süre daha 
idare edebiliriz gibi görünüyor. 
Ekonomi dediğimiz şeyin tek 
ihtiyacı insan. İnsanın ihtiyacı ise 
özgürlükleri korunmuş bir toplum 
düzeni. Özgürlüğün korunması da 
tam demokrasi, kuvvetler ayrılığına 
dayalı tam demokrasi, hukuk 
devleti gerektiriyor. Ekonominin 
gelişmesi için ise sanırım ufkumuzu 
genişletmemiz gerekiyor.

Sizlere bol kazançlı, AR-GE’li, 
dijital dönüşümlü, inovatif günler 
diliyorum. 
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İhracatçılara yeşil pasaport verilme 
şartları arasında bulunan yıllık 
ihracat tutarı alt limiti değiştirildi. 
Daha önce en az 1 temsilciye 
pasaport verilmesi için konulan üç 
yıllık ortalamalarda, yıllık 1 milyon 
Dolar olan ihracat şartı 500 bin 
dolara indirildi. 

Resmi Gazete’de yayımlanan 
Cumhurbaşkanı kararına göre, üç 
yıllık dönemde yıllık en az 500 
bin dolar ihracat yapan firmaların 
1 temsilcisine yeşil pasaport 
verilecek. 

Yeni düzenlemeyle ihracatçılara 
yeşil pasaport verilmesi uygulaması 
şöyle oluştu:

Üç yıllık dönemde yıllık ortalama 
ihracatı; 

• 500 bin ile 10 milyon dolar 
arasında olan firmaların 1, 

• 10 milyon dolar üzeriyle 25 
milyon dolar arasında olan 
firmaların 2,  

• 25 milyon dolar üzeriyle 50 

milyon dolar arasında olan 
firmaların 3, 

• 50 milyon dolar üzeriyle 
100 milyon dolar arasındaki 
firmaların 4, 

• 100 milyon dolar üzerinde 
olanların ise 5 yetkilisine yeşil 
pasaport verilebilecek.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan daha 
önce yeşil pasaport alan ihracatçı 
sayısının 11 bin 952 kişi olduğunu 
açıklamıştı. 

TİM Başkanı İsmail Gülle, karar 
sonrası yeşil pasaport almaya hak 
kazanan ihracatçı sayısının mevcut 
verilere göre 11 bin 952’den 22 bin 
325’e yükseldiğini vurguladı.

Yazılı bir açıklama yapan İsmail 
Gülle, şu görüşleri vurguladı:

“Türkiye’nin ihracatının saha neferleri 
olan ihracat ailemiz, ihracatımızın 
hacmini her daim arttırmak ve ihraç 
ürünlerimizi dünyada 223 ülke 
ve ticaret bölgesine ulaştırmak 
adına, yoğun bir çalışma yürütüyor. 

Hükümetimizin ihraç ürünlerimize 
küresel ölçekte mobilite 
kazandırmak adına attıkları adımlar, 
AB ile Gümrük Birliği anlaşması, 
serbest ticaret anlaşmalarının yanı 
sıra ihracatçımızın da mobilite 
kazanması, ihraç pazarlarımızı 
kolayca ziyaret etmeleri büyük 
önem arz etmekte. Bu nedenle 
2017’de Sayın Cumhurbaşkanımız 
ve hükümetimizin destekleriyle ilk 
kez ihracatçılarımızı hususi damgalı 
pasaport imkanı getirilmesi büyük 
bir adımdır. 

Bugün itibarıyla söz konusu 
limitin 1 milyon dolardan 500 bin 
dolara indirilmiş olması, çok daha 
fazla ihracatçımızın bu imkandan 
yararlanması adına büyük bir imkan 
sunacaktır. Çok sayıda ihracatçımızın 
yeşil pasaport imkanına kavuşmaları, 
ihracatımızın hacmini de olumlu 
yönde etkileyecektir. ”

İsmail Gülle pasaport geçerlilik 
süresinin 4 yıla çıkarılması yönündeki 
çabaları da desteklediklerini bildirdi. 

İhracatçılara Yeşil Pasaport İçin 
Alt Limit 500 Bin Dolara İndirildi
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Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri 
ve İhracatçıları Derneği’nin (EVSİD) 
dünyanın pek çok yerinden gelen 
alıcıları Türk mutfak sektörü ile 
buluşturduğu “Invitation Only” 
etkinliğini başarıyla tamamladı. 
Etkinlik kapsamında 50 farklı 
ülkeden 81 alıcı Türkiye’ye geldi. 
EVSİD Başkanı Burak Önder, 
2019’da bir önceki yıla göre etkinlik 
katılımında yüzde 50 büyüme 
sağladıklarının altını çizdi.  Önder, 
sektörün 2019 ihracat hedefinin de 
2.9 milyar dolar olduğunu kaydetti. 

ESİD’in ihracatı artırmak amacıyla 
2014 yılından bu yana sürdürdüğü, 
alım heyetlerinin sektör 
imalatçılarıyla buluşturulduğu 
Inıvation Only etkinliği  20-23 Kasım 
günlerinde başarıyla tamamlandı. 
Etkinlik öncesinde yurt dışı 
faaliyetlerini derinleştirdiklerini 
kaydeden EVSİD Başkanı Burak 
Önder, bu kapsamda Fas, 
İngiltere, Fildişi, Çekya ve Latin 
Amerika’da ikili iş görüşmeleri 
gerçekleştirdiklerini, Hong Kong’da 
önemli bir fuar organizasyonunu 
tamamladıklarını hatırlattı. 

EVSID’den verilen bilgide Invitation 
Only etkinliğinin B2B etkinliği 
olarak tasarlandığını ve ihracat için 
önemli bir başarı sağladığı anlatıldı. 
Etkinlik, Ticaret Bakanlığı tarafından 
da destekleniyor. 

Etkinlik Dünyaya Yayılacak

Öte yandan Invitation Only 
konseptinin 2020 etkinliğinin daha 
fazla büyütülmesi için başta Ticaret 
Bakanlığı olmak üzere destek 
beklediği kaydedildi. EVSİD’in dış 
gezileri ve B2B etkinlikleri Ticaret 
Bakanlığı’nın başarılı uygulamaları 
arasında gösteriliyor. Invitation Only 
formatındaki etkinliklerin Avrupa, 
Latin Amerika ve Asya’da seçilecek 
ülkelerde uygulanması yönünde de 
projeler geliştiriliyor. Güney Kore, 
Kanada, Kenya ve ABD pazarına 
yönelik de faaliyetler kurgulanıyor. 

Dış ülkelerdeki etkinlikler bölgesel 
bazlı olarak tasarlanacak. Örneğin, 
Avrupa pazarı için Polonya 
merkezli çevre 15 ülkeden alıcıların 
katılabileceği bir davet yapılacak. 
Uzun vadeli çalışma yapılması 

gereken ABD ve İngiltere gibi 
ülkeler için ise fuar, B2B gibi 
çeşitli etkinlikleri kapsayan uzun 
vadeli bir organizasyon olarak 
gerçekleştirilecek. 

2020 İhracat Hedefi 3.3 Milyar 
Dolar

Bunlarla birlikte etkinlik esnasında, 
sektörün 2020 yılı için ihracat 
hedefinin 3.3 milyar dolar olarak 
belirlendiği belirtildi. EVSİD Başkanı 
Burak Önder yaptığı açıklamada, 
“Belirli bir pazarda gerçekleştirilen 
B2B organizasyonunu ikinci 
ve hatta üçüncü yıl devam 
ettirdiğinizde verimin çok daha 
arttığını gözlemledik. Bu nedenle 
her yıl farklı pazarlarda faaliyet 
gerçekleştirmek yerine belirli 
pazarlarda derinleşmeye de 
çalışıyoruz. 2019’un bir toparlanma 
yılı oldu. 2018 yılında 2.5 milyar 
dolar olan ihracat 2019 sonu 
itibarıyla yüzde 15 artışla 2.9 milyar 
dolara çıkacağını tahmin ediyoruz. 
2020 yılı için ihracat hedefini 3.3 
milyar dolar olarak belirledik” dedi. 

EVSİD 50 Ülkeden Gelen Alıcılarını Ağırladı
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31 Aralık 2010’da Çin Halk 
Cumhuriyeti’nden ithal edilen 
cam elyaf takviye malzemelerine 
CIF bedellerinin % 20,20 ‘si ile % 
23,75’i arasında değişen oranlarda 
dampinge karşı kesin önlem 
uygulanmıştı. 2015 yılının Nisan 
ayında ise söz konusu bedeller % 
24,50’si ile %35,75’i arasında olacak 
şekilde yeniden düzenlenmişti. 

Ticaret Bakanlığı söz konusu 
önlemler neticesinde Türkiye’ye 
ihracatı azalan Çin Halk Cumhuriyeti 
firmalarının ihracatı Tayland Krallığı 
üzerinden gerçekleştirerek bu 
önlemleri etkisiz hale getirdiği 
konusunda işaretler olduğunu 
düşünerek böylesi bir soruşturma 
açılmasına karar vermiştir. 

Bilhassa Kompozit sektöründe 
kullanılan cam elyaf ürünlerine 
yönelik olarak başlatılan 
soruşturmanın, 2020 yılının ilk 
çeyreği içerisinde sonuçlanması 
bekleniyor.  

Cam Elyafta Anti-Damping
Soruşturması

24 Ekim 2019 tarih ve 30928 sayılı Resmi 
Gazete’de yayınlanan 2019 / 28 sayılı “İthalatta 
Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ” 
kapsamında Tayland Krallığı menşeli 7019.11, 

7019.12, 7019.19, 7019.31, 7019.90.00.10.00 ve 
7019.90.00.30.00  gümrük tarife pozisyonlarında 
yer alan ürünlere yönelik olarak önlemlerin etkisiz 
kılınmasına karşı soruşturma açılmıştır. 
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S
ektörün önemli fuarlarından 
25. Avrasya Ambalaj İstanbul 
Fuarında yabancı ziyaretçi 
rekoru kırıldı. Ambalaj 

Sanayicileri Derneğinden (ASD)
yapılan açıklamada, Fuara 48 
ülkeden 1.229 firma ve firma 
temsilciliğin katıldığı duyuruldu. 
Avrupa ve Avrasya’nın en büyük 
ambalaj fuarını 119 ülkeden 9 bin 
406’sı yurtdışından, 54 bin 827’si 
yurtiçinden olmak üzere toplam 64 
bin 233 kişinin ziyaret ettiği, yabancı 
ülkelerden gelen ziyaretçilerin rekor 
kırdığı vurgulandı. 

ASD Başkanı Zeki 
Sarıbekir fuara yönelik 
yaptığı değerlendirmede 
“Avrasya Ambalaj 
İstanbul Fuarı, Ambalaj 
Sektörü için her geçen gün 
daha önemli hale geliyor 
ve sektörün gelişmesine 
katkıda bulunuyor.” dedi. 
ASD ve Reed Tüyap işbirliği ile 
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 
düzenlenen 25’inci Avrasya Ambalaj 
İstanbul Fuarı başarıyla tamamlandı. 

Fuar sonrası ASD tarafından 
yapılan açıklamada, ziyaretçi 
sayısındaki yüzde 10 artıştan 
memnuniyet duyulduğu belirtildi. 
Fuar kapsamında 37 ülkeden 995 
alım heyeti ağırlandığı duyuruldu. 
2020’da, Avrasya Ambalaj İstanbul 
Uluslararası Ambalaj Endüstrisi 
Fuarının 21-24 Ekim 2020 tarihleri 
arasında gerçekleştirileceği de 
duyuruldu. 

ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, 
Fuarın etkinliğinin her geçen 
dönem arttığının altını çizerek, 
ambalaj tüketiminin refah seviyesi 
ve sanayideki gelişmişliğin bir 
göstergesi olduğunu hatırlattı. 
Türkiye’de hızlı bir tüketim artışı 
görüldüğünü kaydeden Sarıbekir, 
“Son 15 yılda ambalaj tüketimi 2 kat 
arttı. Şu anda kişi başı yıllık tüketimin 
250 dolar dolayında” dedi. 

Zeki Sarıbekir, ambalaj ürünlerinde 
dış ticaret fazlası verildiğini de 
vurgulayarak, 2019 ilk yarısında 2.32 
milyar dolar ihracat yapıldığı ve 918 
milyon dolarlık dış ticaret fazlasının 
gerçekleştiğini vurguladı. Sarıbekir, 
“Ülke ekonomisinin en önemli 
sorunlarından biri olan dış ticaret 
açığının kapanmasına sağladığımız 
katkıyı artırarak sürdürüyoruz. 
Ambalaj Sektörü olarak her geçen 

gün daha çok ihracat yapmak ve 
Türkiye’de ürettiğimiz ambalajların 
en az yarısını ihraç edebilmek 
amacıyla çalışmaya devam 
ediyoruz.” dedi. 

2019 yılında sektör olarak en az 
25 milyar dolar pazar büyüklüğü 
ve 5 milyar dolar ihracat geliri 
hedeflediklerini ve bu hedeflere 
ulaşacaklarına inandıklarını belirten 
Zeki Sarıbekir, şöyle devam etti: 

“Ülkemizde 350 milyar dolarlık bir 
ekonomik hareketi ambalajlarla 
sağlıyoruz. Sektör olarak rekabet 
gücümüz ve potansiyelimiz yüksek. 
Türkiye Ambalaj Sektörünün 
ürünleri dünyada 180 ülkeye direkt 
ve dolaylı olarak ihraç ediliyor. 
Ambalaj sanayimiz Avrasya’nın 
ambalaj merkezi olma yolunda 
kararlı adımlarla yürüyor.”

Öğrenci tasarım yarışması 
ödülleri verildi
Bu arada, öğrencilere yönelik 15. 

kez düzenlenen Ambalaj Tasarımı 

Ulusal Öğrenci Yarışması ödül töreni 

Fuar açılış günü gerçekleştirildi. 

Seçici Kurul’un yarışmaya başvuran 

152 öğrenci projesinden 18’ine ödül 

verdi. Yarışmayı Yaşar Üniversitesi 

Grafik Tasarımı öğrencisi Uğur 

Altun ‘Macuni Mesir Ambalaj 

Tasarımı’ projesi ile kazanırken, 

Gazi Üniversitesi Endüstri Ürünleri 

Tasarımı öğrencisi Pelinsu Şirin 

‘Soapy’ projesiyle ikinci, İstanbul 

Medipol Üniversitesi Endüstri 

Ürünleri Tasarımı öğrencisi Hande 

Nur Yılmaz ‘Soucup’ projesiyle 

üçüncü oldu. Yarışmanın birincisi 5 

bin TL, ikincisi 3 bin TL, üçüncüsü 

ise 2 bin TL para ödülünün sahibi 

olurken mansiyon alan üç öğrenci 

ise 1.000 TL ile ödüllendirildi. 

Ayrıca ilk üçe giren öğrenciler 12 ay 

boyunca karşılıksız ASD & TÜYAP 

Öğrenim Bursu almaya da hak 

kazandı. 

Ambalaj Fuarına 9 Bin 406 Yabancı 

Ziyaretçi Geldi

PLASFEDDERGİ  28. SAYI

61

PANO



katan çalışmalarda bulunuyor 
ancak makine sektörü içerisinde alt 
sektörler bazında sektör temsilcileri 
ile dirsek teması içerisinde 
tanıtım ve ihracat potansiyelleri 
konusunda istişare çalışmalarının 
yapılması, tanıtım çalışmalarının 
olgunlaştırılması daha etkili 
olacaktır.

Kısaca şirketiniz ve tarihçesinden 
söz eder misiniz?

Biz yaklaşık 50 kişilik tecrübeli bir 
kadroya sahibiz. Polimer Teknik 
olarak 2007 yılında kurulduk. Daha 
sonra 2012 yılında, ürettiğimiz 
makineleri Poex markasıyla 
tanıtmaya başladık. Sektör bizi 
kabullendi ve artık daha ziyade, 
özellikle yurtdışında Poex ismiyle 

“AR-GE ve pazarlama makine 
sektörünün ağırlık vermesi 
gereken konular”

Polimer Teknik Satış ve Pazarlama 
Direktörü Reha Yelken, bölgedeki 
krizlerin sona ermesinden sonra 
ortaya çıkacak yeni fırsatların 
değerlendirilmesinde, AR-GE 
ve pazarlamaya önem verilmesi 
gerektiğini vurguladı. Reha Yelken, 
Polimer Teknik ve Türkiye plastik 
işleme makineleri sektörüne 
yönelik soruları yanıtladı. 

Her ne kadar risk devam etse 
de orta-uzun vadede Türkiye 
ve bulunduğu coğrafya makine 
ihracatı açısından güçlü bir 
potansiyel barındırıyor. Türkiye 
bunu değerlendirmek için neler 
yapmalı?

Plastik işleme makinaları üretimi 
toplam makine üretim sektörü 
içerisinde yaklaşık yüzde 2 pay 
alıyor. Makine sektörü ülkenin 
itici gücüdür aynı şekilde plastik 
sektörünün de itici gücü plastik 
işleme makineleridir. Ar-Ge ve 
pazarlama ise uluslararası rekabette 
Türkiye’nin makinecilerinin önem 
vermesi gereken konuları. Bunun 
için firmalarımızın uluslararası 
fuarlarda boy göstermesi gerekiyor 
ancak destek mevzuatlarındaki üst 
sınırlar ve farklı oranlar üzerinden 
değerlemeler ile sınırlı destekler 
veriliyor. Sanayinin gelişimini 
yavaşlatıyor. Öte yandan Makine 
İhracatçıları Birliği de uluslararası 
fuarlarda bizleri yalnız bırakmıyor, 
gerçekleştirdiği tanıtımlarla ülke 
imajımıza, sektörümüze değer 

tanınıyoruz. Kuruluşumuzdan beri, 
birçok firma ve farklı üretimler 
için yaklaşık 200 adet makine 
kurduk. Çok eski bir firma olmasak 
bile sektörde büyük bir boşluğu 
doldurduğumuza inanıyorum. 
Kompaund sektörü için aynı yöne 
dönen çift vidalı ekstrüderler ve bu 
sistemin parçası olan yedek parça 
ve ekipmanlar üretiyoruz.

Firmanızın 2019 performansıyla 
ilgili ne bilgiler verirsiniz?

2019 yılı için sene başından koymuş 
olduğumuz hedeflere Ağustos 
ayında ulaştık. Bu bizim çok 
daha fazla ve azimle çalışmamız 
gerektiğini bir işaret olarak öne 
çıkıyor. Hedef pazarlarımızdan 
İsveç, Yunanistan, Beyaz Rusya, 
Rusya’ya yeni hatlar ürettik ve 
kurduk. Mevcut siparişler daha 
geniş bir tesiste, daha fazla azimle 
çalışmamızı şart kılıyor.

Yeni şube ve büyümeye yönelik 
planlarınız nelerdir?

Endüstriye ve pazara yakın 
olmak adına bu sene İstanbul ve 
Moskova’da şubeleşmeye gittik. 
Şu anda her iki lokasyonda birer 
satış müdürü görev alıyor ancak 
kendi tesisimize geçtiğimiz zaman 
bu kadroların çok daha artacağına 
inanıyoruz. Öte yandan bu sene K 
Fuarı’nda yeni temsilcilik anlaşmaları 
yaptık ve poex ürünlerinin Portekiz ve 
İskandinavya ülkelerinde tanıtılması 
üzere çalışmalara başladık. Hali 
hazırda Çekya’da da temsilcilerimiz 
bizlerin pazar çeşitlendirmesi 
adına emek harcamaktadır. Mevcut 
üretim tesisimiz Bursa’da bin 500 
metrekare kapalı alana sahip. Daha 
büyük bir tesis inşa etme planımız 
var ve önümüzdeki yıl içerisinde yeni 
tesisimize geçmeyi hedefliyoruz.

Polimer Teknik Satış ve Pazarlama Direktörü
Reha Yelken:
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T
ürkiye Kimya Sanayicileri 
Derneği (TKSD) tarafından 
düzenlenen “Türkiye Kimya 
Sanayiinin Güvenli Geleceği” 

isimli etkinlik, kimya sanayiinden 
yaklaşık 250 kişinin katılımıyla 
gerçekleştirildi. 

Etkinliğin açılış konuşması, TKSD 
Başkanı Haluk Erceber tarafından 
yapıldı. Avrupa Kimya Sanayii 
Konseyi – CEFIC Genel Müdürü 
Marco Mensink de kimya sanayiinde 
dünyada ve Avrupa’da gelecek 30 
yılda beklenen gelişmelere ilişkin 
bir sunum yaptı. TÜSİAD Başkanı 
Simone Kaslowski de konuşmasında 
sayısal dönüşümün önemine işaret 
etti. 

TKSD Başkanı Haluk Erceber 
konuşmasında, ilaç, plastik, 
kauçuk, kozmetik gibi çok önemli 
sektörlerde üretimin yüzde 77 
oranında ithal ham maddeye 
bağımlı olarak yürütüldüğünün 
altını çizdi. “Büyük şehirlere ve 
pazara yakın, limanı olan bir kimya 
kümesi kuramadığımız için pazar 

TKSD Tarafından Düzenlenen Etkinlikte 
Kimya Sanayiinin Geleceği Tartışıldı 

büyüklüğümüzden ve genç çalışkan 
işgücümüzden faydalanamıyoruz” 
deyen Erceber, Chemport projesinin 
hayata geçmemesinin bir eksiklik 
olduğunu ve sektörde kârın, 
verimliliğin ve sinerjinin artmadığını, 
firmaların ölçeklerini büyütemediğini 
ifade etti. 

Kimya Öncelikli Sektörler 
Arasına Girdi
Son dönem yapılan çalışmaların karar 
alıcılarda ve kamuoyunda farkındalık 
artışı sağladığını söyleyen Erceber, 
ekonomi yönetiminin çeşitli strateji 
belgelerinde kimya sektörünü 
öncelikli sektörler arasına almasının 
önemli olduğunu belirtti. Erceber, 
yatırımlardaki hareketlenmeye 
de değinerek, Ceyhan’da kurulan 
kimya endüstri kümesi ve devlet 
teşvikiyle hazırlıkları başlayan 
yatırımları buna örnek gösterdi. 
TKSD Başkanı Erceber, dünyada 
gelecek 30 yıllık dönemde hızlı bir 
gelişme yaşanacağını hatırlatarak, 

Haluk Erceber: 
Önemli 

Sektörlerin 
Üretimleri 
Yüzde 77 

Oranında İthal 
Ham maddeye 
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buna hazırlık yapılması gerektiğini 
vurguladı. Erceber, TKSD’nin AB ve 
CEFIC ile ilişkilerini derinleştirmek 
ve birlikte ortak proje yürütmek 
istediğini belirtti. 

CEFIC Genel Müdürü Marco 
Mensink: Dünyayı Değiştiren Bütün 
Teknolojik Gelişmelerde Kimya 
Sanayii Önemli Rol Oynuyor

Avrupa Kimya Sanayii Konseyi – 
CEFIC Genel Müdürü Marco Mensink 
de konuşmasında gelecek 30 yıldaki 
trendlere göre Avrupalı imalatçıların 
rekabet güçlerini korumak için bir 
dizi adım attığını belirtti. 

Dünyayı değiştiren bütün teknolojik 
gelişmelerde kimya sanayiinin ana 
rollerden birini oynadığını hatırlatan 
Mensink, döngüsel ekonomi ve sıfır 
karbonlu bir geleceğe geçişte de  
kimya sanayiinin anahtar olduğunu 
söyledi. Mensink CEFIC’in bu sürece 
liderlik etmek istediğini bildirdi. 

Kaslowski: Kimya, Diğer 
Sanayilerin Yüzde 96’sına 
Girdi Sağlıyor
TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski 
de kimyanın diğer sektörlerin yüzde 
96’sına girdi sağlayan kritik bir 
endüstri kolu olduğunu hatırlattı. Bu 
fonksiyonuyla kimya snayiinin diğer 
sektörlerin ileri gitmesine, teknoloji 
üretmesine imkan verdiğinin altını 
çizen Kaslowski, “Ülkemizin coğrafi 

konumu ve düşük işgücü maliyeti 
gibi özelliklerinin dijital çağda, 
küresel rekabet gücümüz açısından 
yeterli olmadığını görüyoruz” diye 
konuştu. 

4. Sanayi Devriminin yakalanmasının 
şart olduğunu vurgulayan TÜSİAD 
Başkanı, sürdürülebilir kalkınma 
anlayışının benimsendiği bir toplum 
düzeni oluşturmaya katkı sağlamayı 
hedeflediklerini anlattı. Kaslowski, 
ülkemizi yeni yüzyılın yeni büyüme 
hikayesine hazırlamak için yeni 
sanayi devrimini ve dijitalleşmeyi 
sürdürülebilirlik ilkesi ile beraber ele 
almayı görev edindiklerini vurguladı. 

Üçlü Sorumluluk Hareketi: 
Etkinlikte, CEFIC’in önderlik ettiği 
Üçlü Sorumluluk (Responsible 
Care) hareketi de tanıtıldı. TKSD’nin 
1993 yılından bu yana Türkiye 
uygulamasının denetimini yürüttüğü 
Üçlü Sorumluluk Hareketine 

yönelik bir sunum yapan CEFIC 
Responsible Care Müdürü Giulia 
Casasole, üçlü sorumluluğun, 
kimya sanayi tesislerinin çevreye, 
insan sağlığına ve güvenliğe, 
faaliyetlerinin her aşamada 
azami ilgi gösterip sorumluluk 
duyacakları ve performanslarını 
devamlı yükseltecekleri konusunda 
verdikleri bir söz, devamlı çaba 
ve gelişme isteyen bir program 
olduğunu anlattı. 

Teknik sunumlar kapsamında yangın 
güvenliği, patlayıcı ortamlardan 
korunma ve SEVESO III konusu 
Endüstri Mühendisi ve öğretim 
görevlisi Efari Bahçevan tarafından 
anlatıldı. Corpus Sigorta yetkilileri 
de riskli sektörü yangına karşı 
avantajlı koşullarla sigortalamak 
için Responsible Care taahhüdünün 
dikkate alındığı yeni sigorta 
paketinin lansmanını gerçekleştirdi. 
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Türkiye plastik ham 
maddeleri başta olmak 
üzere kimyasallarda 
ithalatçı durumda. Genel 
olarak bu sektörde 
yapılması gerekenler 
neler?

T
ürkiye de ana sanayilerin ön şartı 
ile projelerde kullanılan plastik 
ham madde ihtiyacı her ne kadar 
yurtdışından ithal edilse de 

geçtiğimiz son 10 yılda Türkiye’deki 
yatırımcı üreticiler kapasitelerinde 
ciddi artışlar meydana getirerek 
sektörde yer edinmişlerdir. Bu 
gelişim ithalat rakamlarının yanında 
henüz küçük ölçekte kalsa da 
sektörde yeni bir soluk yaratmıştır.

Son yıllarda Plastik ham madde 
kullanımında geri dönüşümlü ham 
madde taleplerinde yükselme 

görülmektedir. Bu faaliyet geri 
dönüşümlü ham madde kaynaklarının 
biraz daha iyileşmesini gerektirse 
de, bu alandaki mevcut yükselme, 
yatırımcıların sektörün isteklerine 
göre teknoloji ve üretim kalitelerini 
yükseltmesi sayesinde olmuştur. 
Ancak geri dönüşümlü projelere 
girdi oluşturacak ham maddelerin 
ayrıştırılma ve yönetilmesinde batı 
ülkelerine göre kıyasla daha çok yol 
almamız gerekmektedir. Bu durum 
da yerli imalatçıların rekabet gücünü 
olumsuz etkilemektedir.

Firmanızın AR-GE faaliyetleri 
hakkında bilgi verir misiniz?

Firmamız kendi bünyesinde 
müşteri taleplerine uygun 
spektlerde ürün geliştirebilmekte 
ve üretim denemelerini yaparak 
laboratuvarında test edebilmektedir. 
Müşteriler ile istişarelerimiz sonucu 
ihtiyaç ve taleplerin öngörülmesi 
sonrasında uygun olan üretim 
tasarlanır, denemeler gerçekleştirilir 
ve müşteri onayı sonrasında uygun 
üretimler başlatılır. Bu konuda 

Aykim Polimer Genel Müdürü Alaattin Çam: 

“Son on yılda ham madde
üreticileri kapasitelerini arttırdı.”

standart üretim yapmak, sürekliliği 
sağlamak kaynakların standardı 
ve üretim otokontrolleri ile 
sağlanabilmektedir.

AR-GE faaliyetlerine ek olarak 
üniversite, ana sanayi ve yan 
sanayi arasındaki ortak çalışma 
ve ürün geliştirme faaliyetleri ile 
geçmişte yapılan projelere devam 
etmek ve sanayiye geliştirilmiş 
ürünler kazandırmak da bir başka 
amacımızdır. Otomotivde ağırlık 
azaltma gibi CO2 emisyonlarının 
azaltılmasına yönelik projeler, 
metal kullanılan yerlerde yüksek 
mukavemet özellikli aşınma 
dayanımlı plastik ham madde 
kullanımına geçecek projeler, 
yüksek ısı gereken yerlerde 
plastiğe dönüşebilecek projeler 
üretmek hedeflerimiz arasında 
yer almaktadır. Aykim polimer 
üretim ve geri dönüşüm faaliyetini, 
kapasite artışına paralel olarak yeni 
yatırımları ile sürdürerek, kalite 
ve verimlilikten taviz vermeden 
sektörde adı anılır şekilde yer 
almaya özen göstermektedir. 

Üretim faaliyetleriniz hakkında 
bilgi verir misiniz? Yeni mamul 
üretim planlarınız var mı?

Kurulum ve faaliyete geçiş 
aşamasında öncelikli müşteri 
talepleri gözetilmiş ve bu doğrultuda 
üretim kalemlerine geçilmiştir. 
Sektörde sürekli gelişim ve kazanım 
çalışmaları için müşteriler ile 
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karşılıklı karar alınarak istenilen her 
şekilde kalite, maliyet ve verimlilik 
alanındaki iyileştirme ve geliştirme 
çalışmalarına destek vermek ve 
müşterilerimiz ile bir partner olarak 
çalışmak öncelikli hedefimizdir. Bu 
anlamda her türlü yerlileştirme ve 
geliştirme projelerinde firmamız yer 
almayı istemektedir.

Aykim Polimer’in sektöre sunduğu 
hizmetler hakkında bilgi verir 
misiniz?

Aykim Polimer ülkemizin rekabet 
gücünü belirleyen, kalite standartları 
itibariyle global ölçekte faaliyet 
gösteren bir firma olarak, ihracatın 
lokomotifi olan Otomotiv, Beyaz 
Eşya, Küçük ev aletleri, Elektrik, 
Tarım ve İnşaat sektörlerine plastik 
compound ham madde üreticisi 
olarak hizmet vermektedir.
Firmamız, müşterilerimizin orjinal 
ve geri dönüşümlü plastik ham 

madde ihtiyaçları doğrultusunda, 
şartname, istek ve taleplerine uygun 
şekilde kendi bilgi ve tecrübeli 
ekibi ile compound üretimler 
gerçekleştirerek bu ürünleri sektöre 
temin etmeyi amaç edinmiştir. 
Bünyesinde uzun yıllar bu sektörde 
hizmet etmiş müşteri istek ve 
taleplerine hakim uzman ekip ve 
yöneticileri ile kısa sürede sektörde 
yerini almayı hedeflemektedir.

Şirketinizin tarihçesi hakkında bilgi 
verir misiniz?

Aykim Polimer’in temelleri 1985 
yılında lojistik sektöründe atılarak 
önce Bursa’da sonrasında da hizmet 
alanlarını genişleterek İstanbul 
ve Gebze’de faaliyet göstermeye 
başlamıştır. Hali hazırda lojistik 
sektörü, vinç ve liman işletmeciliği, 
atık geri kazanım tesisi, plastik 
enjeksiyon üretimi yapan grup 
şirketlerine ek olarak plastik ham 
madde compound üretimi yapan 
tesisi de faaliyete geçirmiştir.

2018 yılı sonu itibarı ile de Bursa da 
yeni bir tesis inşaa ederek sektöre 
destek verecek makina ve üretim 
ekipmanlarını bünyesine ekleyen 
Aykim Polimer, 2019 yılı içerisinde 
üretim faaliyetini başlatmıştır. 
Lojistik, plastik sanayi ve atık geri 
dönüşüm sektöründe yıllar içinde 
edinilen birikimler ve tecrübeli 
kadro aracılığı ile bu tecrübe üretim 
alanlarına yansıtılmaya devam 
etmektedir.

Üretim aşamalarımızda çevreye 
hassasiyet göstermek ve 
üretimlerimizi son teknoloji 
geri dönüşüm faaliyetleri ile bu 
ana amaçtan uzaklaşmadan bu 
çerçevede gerçekleştirmek Aykim’in 
kuruluş amaçlarından olup, bu amaç 
çalışanlarımızın da benimsediği bir 
çalışma biçimi haline gelerek tüm 
süreçlerimize dahil olmuştur.

Bu zamana kadar olduğu 
gibi, bundan sonraki 
çalışmalarımızda da çevre 
hassasiyetimiz her zaman 
ön planda olacaktır. 
Gelecek nesillere bu 
amacımızı doğru bir 
şekilde aktarmak en 
büyük temennimizdir.

Üretim faaliyetinin tüm 
aşamalarında, kalite 
ve çevre bilinci içinde 
hareket etmeyi, sosyal 
sorumluluk bilinci olarak 
özümsemenin yanında, 
rekabetçi olmanın olmaz 
ise olmaz ön koşulu 
olarak görmekteyiz.
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Ambalaj Sanayicileri Derneği 
(ASD) tarafından düzenlenen, 
‘Sürdürülebilir Ambalaj ve Döngüsel 
Ekonomi’ temalı ASD Ambalaj 
Kongresi 2019 Uluslararası Ambalaj 
Sanayi Kongresi, tüm dünyadan 
ambalaj sanayi ve sektörü 
destekleyen üretim dallarını, 
araştırmacıları ve sivil toplum 
kuruluşlarını İstanbul’da buluşturdu. 

13 ülkeden 45 konuşmacının katılım 
gösterdiği kongre 21–22 Kasım 
tarihlerinde Swissotel the Bosphorus 
Istanbul’da gerçekleştirildi. 
Kongrede ambalaj sektöründeki 
tüm yeniliklerin uluslararası 
boyutta ve geniş kapsamlı olarak 
değerlendirilmesi ve sektörün 
geleceğine yön verilmesi amaçlandı.

2019 Ambalaj Kongresi’nde  iki gün 
boyunca Sürdürülebilir Ambalaj 
ve Döngüsel Ekonomiden Aktif ve 
Akıllı Gıda Ambalajlarına, Ambalaj 
Baskı Teknolojilerinden Ambalaj 
Tasarımına kadar farklı konu 
başlıkları altında toplam 15 oturum 
yapıldı. Ham madde ve diğer tüm 
tedarikçiler, ambalaj üreticileri, 
ambalaj makine üreticileri, markalar, 
tasarımcılar, akademisyenler, 

perakendeciler, belgelendirme 
kuruluşları ve sektörle ilgili tüm 
kurumlar kongredeki yerini aldı. 

Zeki Sarıbekir: Sektörün 
Geleceğine Yön Verecek
Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) 
Başkanı Zeki Sarıbekir, Türkiye’nin 
ambalaj sektöründe bölgenin en 
güçlü ülkelerinden biri olduğuna 
işaret ederek, rekabet gücünün ve 
potansiyelinin çok yüksek olduğunu 
kaydetti. 

Kongre ile ilgili açıklamalarda 
bulunan Zeki Sarıbekir, 
“Sürdürülebilir ambalaj ve döngüsel 
ekonomi teması ile düzenlediğimiz 
kongre, sektörün uluslararası ve 
ulusal anlamda tüm paydaşlarını 
bir araya getirecek. Yerli ve 
yabancı sanayi profesyonelleri, 
akademisyenler ile sivil toplum 
kuruluşlarını buluşturacak olan 
kongrenin sürekli gelişme gösteren 
ambalaj sektörüne ve ilgili 
endüstrilerin gelişmesine destek 
sağlamasını ve sektörün geleceğine 
yön vermesini amaçlıyoruz.” dedi.

ASD, Uluslararası Ambalaj Sanayi Kongresi Düzenliyor

Tüm dünyadan 
ambalajla ilgili önemli 

isimlerin katılacağı ASD 
Ambalaj Kongresi 2019 

Uluslararası Ambalaj 
Sanayi Kongresi 21-

22 Kasım tarihlerinde 
İstanbul’da düzenlendi.

Kongrede ambalaj 
sektörünün geleceğine 

yön verecek konular 
masaya yatırıldı.
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JCI (Junior Chamber International) 
- Uluslararası Genç Liderler ve 
Girişimciler Derneği İstanbul Şubesi 
Üyeleri temiz çevre bilinci için 
ve atıkların geri dönüştürülebilir 
kaynaklar olduğuna dikkat çekmek 
için 21 Eylül 2019 Dünya Temizlik 
Günü’nde Sarıyer’in Kısırkaya 
Sahili’ni temizlediler.

JCI (Junior Chamber International) 
- Uluslararası Genç Liderler ve 
Girişimciler Derneği İstanbul 
Şubesi  Nisan ayında başlatmış 
olduğu ‘’Sürdürülebilir Yaşam için 
Temiz Çevre Projesi’’ kapsamında 
ikinci çevre temizliği etkinliğini tüm 
dünya ile aynı anda Dünya Temizlik 
Günü’nde gerçekleştirdi.

JCI İstanbul Şubesi Üyeleri, Sarıyer 
Belediyesi, Plastik Sanayicileri 
Derneği paydaşlığında; Mektebim 
Ümraniye Okulları ve Marmara 
Anadolu Sağlık Meslek Lisesi 
öğrencilerinin de katılımlarıyla 
yapılan etkinlikte, sürdürülebilir 
bir gelecek için harekete geçen 
girişimciler sahil temizliği yaparak 
topladıkları çöplerin büyük 
çoğunluğunun geri dönüştürülebilir 
atıklardan oluştuğunu ve bu atıkların 
ekonomiye kazandırılması gereken 
bir kaynak olduğunu vurguladılar.

Çevre dostu şirketlerden Tisan 
Mühendislik ve D2 Transfer 
sponsorluğuyla gerçekleştirilen 
etkinlikte toplanan yaklaşık 370 

kg’lık çöp ile doğaya katkı sağlanmış 
oldu. Ancak proje sahibi girişimciler 
bireylerin çöplerini doğru şekilde 
ayrıştırarak atık toplama noktalarına 
ulaştırmaları konusunda toplumun 
bilinç sahibi olmasının daha önemli 
olduğunu, proje kapsamında 
toplumsal çevre bilincini arttırıcı 
çeşitli etkinlikler yapmaya devam 
edeceklerini ve paydaşlıklara açık 
olduklarını eklediler.

 “JCI İstanbul - SÜRDÜRÜLEBİLİR 
YAŞAM için Temiz Çevre” ve 
‘’PAGDER - Yuvaya Dönüşen 
Plastikler’’ proje paydaşlığı 
çerçevesinde Sarıyer’de yer alan 
Safiye Kaya Sokak Hayvanları 
Geçici Bakım Evi’ne %100 geri 
dönüştürülmüş plastiklerden yapılan 
kedi/köpek evleri bağışlandı. 
Girişimciler bu bağışlarla hem çevre 
temizliği sırasında toplanan atıkların 
geri dönüştürülebilen değerli 
birer kaynak olduğunu somut 
olarak göstermiş oldular hem de 
dostlarımızın sıcak birer yuva sahibi 
olmasını sağladılar.  

Proje kapsamında 
görüşlerini dile getiren;
JCI Istanbul 2019 Başkanı Fatih 
Katipoğlu; Birleşmiş Milletler 
Sürdürülebilirlik Kalkınma 
Hedeflerine dikkat çekerek 11. Hedef 
olan Kentleri ve insan yerleşim 

yerlerini herkesi kapsayan, güvenli, 
güçlü ve sürdürülebilir kılmak ve 12. 
Hedef olan Sürdürülebilir tüketimi 
ve üretimi sağlamak maddelerine 
dikkat çekerek üyeleri arasında 
yer alan girişimcilerin sırf kendi 
çalışmalarına değil bu hedefler 
doğrultusunda çevrelerine de 
destek olmaları gerektiği vurgusunu 
yaptı. 

D2 Transfer Kurucusu Ceyhun 
Tetik; Atıkların bir yandan doğayı 
kirlettiğini, diğer yandan geri 
kazanılmayı bekleyen ekonomik 
bir değer taşıdığını belirtti. Geri 
kazanımla doğal kaynakların daha 
az tüketilmesinin sağlayabileceğini 
ve çocukların çevre bilincine 
sahip olmalarının sürdürülebilir 
bir gelecek için oldukça önemli 
olduğunu vurguladı. 

Tisan Mühendislik, çevre 
bilinciyle ilgili projelerin sponsor 
ve gönüllülerin desteğiyle daha 
da büyüyerek gelecek nesillere 
daha yaşanabilir bir dünya 
bırakılabileceğini ifade etti. 
Markaların sadece karlılıklarına 
değil doğanında karlılığına yatırım 
yapmaları noktasının altını çizerek, 
doğanın karlılığının artmasıyla 
markaların da karlılığının artarak, 
sürdürülebilirliğin sağlanabileceğini 
dile getirdi.

Girişimciler Çöp 
Toplamaya Devam 
Ediyor

PL
AS

FE
DD

ER
Gİ 

 28
. S

AY
I

70

PA
NO



PLASFEDDERGİ  28. SAYI

71

PANO



Circular Plastik Alliance, (CPA) 20 
Eylül 2019 tarihinde Brüksel’de 
plastik ile ilgili bildirisini sundu bu 
doğrultuda, kamu ve özel kuruluşlar 
birlikte

olmak üzere, geri dönüştürülmüş 
plastiğin kullanımını teşvik eden 
projenin destekçisi yüzü aşkın 
partner bildirgeyi imzaladı.

CPA’nın vizyonu, döngüsel 
ekonomiye plastik sağlamak ve 
geri dönüştürülmüş plastiğin yeni 
ürünlerde kullanımını büyük ölçüde 
arttırmak olarak açıklandı. Plastik 
ve plastik atığın döngüsel ekonomi 
için değerli kaynaklar olduğunun 
altı çizilerek, plastik atıkların geri 
dönüşüm için toplanmasının artması 
ile plastik kirliliğinin azalmasının 
mümkün olacağına dikkat çekildi. 

Avrupa Komisyonu tarafından 
desteklenen CPA, Avrupa’da 
gönüllü olarak daha fazla geri 
dönüştürülmüş plastik kullanımını 
teşvik etmek için özel ve kamusal 
paydaşları plastik tedarik zincirine 
dahil etti. Tüm Avrupa’da ilgili 
bütün özel ve kamusal aktörleri 
sürece dahil ederek plastik tedarik 
zinciri içinde birlikte çalışmayı 
hedefleyerek, bu hedefe ulaşırken 
plastik ürün ve ambalajların 
işlevselliğini kaybetmeyeceği 
garanti edildi. Tasarlanan eylem 
planları arasında ürünleri daha fazla 
geri dönüştürülebilir olacak şekilde 
tasarlamak var.

2025 yılına kadar Avrupa’da en az 
on milyon ton geri dönüştürülmüş 
plastiğin ürün ve ambalaja 
dönüşümünün döngüsel ekonomiye 
katılmasına yardım etmek için bu 
iddialı hedef koyuldu. Döngüsel 

Plastik Sektörü “Küresel Plastik 
İttifakı” ile  Güçlerini Birleştirdi
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ekonomide geri dönüştürülmüş 
plastiğin potansiyelini 
gerçekleştirmek, gelecekte Avrupa 
pazarında geri dönüşen plastiğin 
düzenli olarak büyümesine yardım 
etmek ve plastik atığın serbest 
dolaşımını kolaylaştırmak için güçler 
birleştirildi.

2021’e kadar Avrupalı ürünler 
içinde geri dönüştürülen plastik 
kullanımının hacmini izlemek 
için, gönüllü olarak, uyumlu hale 
getirilmiş bir tedarik zincir sistemi 
kurmayı amaçlayan CPA bu yolla üç 
bu üç aşamadan bilgi toplayabilecek: 

• Plastik atığın toplanması ve 
ayrıştırılması,

• Geri dönüşümcülerin girdi ve 
çıktıları,

• Geri dönüştürülen plastiklerin 
kullanımının pazar dilimindeki 
girdi ve çıktıları

• CPA, doğanın plastik atık sahası 
olarak kullanılmayacağını, 
tüm plastiklerin uygun şekilde 
bertaraf edilmiş ve toplanmış 
olacağının sözünü verdi.

Avrupa’nın tüm bölgelerindeki 
plastik gömme eylemlerini kontrol 
altına almaları için kamu yetkililerine 
seslenildi. Avrupa genelinde 
tüketicileri ve işletmeleri sıfır çöp 
ve uygun ortadan kaldırma/imha 
için bilgilendirmek ve farkındalığı 
arttırmak adına girişimlerin 
başlatılacağı bildirildi.
İlgili tüm kamu ve özel aktörler ile 
birlikte çalışarak, geri dönüşüm 
kalitesi için ayrıştırmayı en uygun 
hale getirmeyi hedefleyen etkili 
bir ayrıştırma sistemi yaratmak 
amaçlanıyor.

01.01.2021’e kadar, Avrupa’da 
toplanan ve ayrıştırılan plastiklerin 
gidişatına göre, CPA, daha fazla 
geri dönüşüm için kullanılmamış 
toplama ve ayrıştırma potansiyelini 
tanımlamayı, AB üyesi ülkelerin 
her birinin 10 milyon ton hedefine 

ulaşması için, gerekli imkan ve altyapı 

yatırımlarını saptamayı planlıyor. 

Bu doğrultuda, sınıflandırılmış 

plastik atıkların kalitesini incelemek 

için standartlaştırılmış yöntemler 

geliştirmeye odaklanıldı. 

Geri dönüşümün ana ilkelerini 

geliştirerek, güncel kalmasını 

sağlayacak bir rehber aracılığı ile 

ürün ve ambalajların işlevsellikleri 

değerlendirilecek ancak bu 

değerlendirme sırasında yaşam 

döngüsüne etkileri göz önünde 

tutulacak. 

Bunun yanı sıra, ürünlerin nitelik 

ve güvenliği garanti edilirken 

geri dönüştürülmüş plastiğin tüm 

ürünlerde arttırılması bekleniyor.

PLASFEDDERGİ  28. SAYI

73

PANO



S
anayi devrimine bağlı olarak 
gelişen makineleşme ve 
onun yarattığı teknoloji, 
kullan-at ekonomisi olarak 

adlandırabilecek olan bugüne kadar 
da içinde yaşadığımız doğrusal 
bir ekonomi modeli yaratmıştı. 
Ancak makinelere dayalı kitlesel 
üretim yöntemini merkezinde 
tutan bu ekonomik model, pek 
çok çevre sorununu beraberinde 
getirdi. Bu doğrultuda, teknolojik 
gelişimlerin ve modanın yarattığı 
değişim ve değiştirme tutkusu 
ürünlerin ekonomik ömrü bitmeden 
atık haline gelmesine sebep oldu. 
Ham maddelerin alınıp bir ürün 
yapmak için kullanıldığı, ürünün 
kullanımından sonra da oluşan 
herhangi bir atığın çöpe atıldığı 
süreç doğrusal ekonominin bir 
parçası idi. 

Bu anlayışa karşılık olarak 
bugünlerde global anlamda bir 
dönüşüm yaşanmakta. Döngüsel 
ekonomi olarak hayatımızda yer 
bulan bu yeni ekonomi anlayışı, bir 
üretim sisteminde oluşan her atığın 
tekrar değerlendirildiği, bu sayede 
ham madde maliyetinin minimize 

edildiği, kaynak verimliliğinin ve 
çevresel faydanın ise maksimumda 
tutulduğu, sürdürülebilirlik ve 
inovasyon tabanlı yeni bir üretim 
modeli üzerine kurulu.  Üretim ve 
tüketim süreçlerinin tamamında 
geri dönüşüm, yeniden kullanım ve 
atıkları azaltma ilkelerine dayanan 
bu sistem planı, birincil ham 
maddelerin, mümkün olduğunca 
geri kazanılmış ve başka bir amaç 
için kullanmak üzere değiştirilen 
materyallerle ikame edilmesini 
hedeflemektedir.

Artan ham madde ihtiyacı ve ithal 
ham madde bağımlılığı göz önünde 
bulundurulduğunda kaynak yönetimi 
ön plana çıkmaktadır. Bu doğrultuda 
lineer ekonomi modelinin uzun 
vadede sürdürülebilir olmadığının 
anlaşılması, düşük karbonlu 
bir ekonomiye geçişi öncelikli 
kılmıştır. Daha fazla geri dönüşüm 
ve yeniden kullanımla, hem çevre 
hem de ekonomi için ortak faydalar 
geliştirmek bu sistemin içinde 
mümkün. Döngüsel ekonomide 
birincil ham maddenin geri 
kazanılmış ve başka bir amaç için 
kullanılmak üzere dönüştürülen 

materyallerle ikame edilmesi 
hedeflenmekte. Bu yolla amaç 
mevcut sistemde parası zaten 
ödenmiş olan materyallerden daha 
fazla değer yaratmak. Sermayesi 
ödenmiş ham madde ile daha az 
çevresel ayak izi ile daha az bir 
maliyetle üretim yaparak ekonomik 
değer yaratılabilir. Atığın kaynak 
olarak kullanılmasını temel alan 
ekonomik sistemde geri kazanım 
döngüselliği sağlamakta büyük rol 
oynamaktadır. 

Tüm bunların yanı sıra bu ekonomik 
anlayışın kilit noktalarından bir 
diğeri gelecek için tasarlamak; ileri 
kullanım için uygun materyallerin 
seçilmesi tasarım sürecinde 
sistematik bir perspektif var olması 
ve bu yolla uygun bir kullanım ömrü 
yaratmak. Bu bağlamda AB Döngüsel 
Ekonomi Paketi Kapsamında, 
eko-tasarım direktifini; ürünlerin 
dayanıklılığı, tamir edilebilirliği 
ve geri dönüşümü, endüstriyel 
sektörlerde atık yönetimi ve kaynak 
verimliliği oluşturmakta. Tüm 
dünyada yaşanan bu değişikliğin 
yanı sıra Türkiye’nin de geçişine 
ayak uydurmaya çalıştığı döngüsel 

Sürdürülebilir Yaşamın Kaynağı Olarak Döngüsel 
Ekonomi ve Tasarım
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ekonomi olgusu beraberinde 
yeni konseptler getirmiş oldu. Bu 
tasarılar doğrultusunda, döngüsel 
ekonominin bir çıktısı olarak dizayn 
üzere odaklanmak kaçınılmaz hale 
geldi. Bu kapsamda da, küresel 
boyutta kendine sistem içinde yer 
bulmuş ve adaptasyon sürecini 
başlatmış olan yeni dizayn anlayışı 
Türkiye’de de önem kazanmakta. 
Döngüselliği sağlamak için adım 
adım ilerleyen bu yeni anlayış neler 
vaat etmektedir? 

“Bir endüstrinin atığı, 
diğerinin ham maddesi 
olabilir.”
Günümüzde hala, pek çok ürün 
lineer sisteme göre üretilmeye 
devam ediyor.  Etrafımızda bizi 
saran her şey birileri tarafından 
tasarlandı; giydiğimiz kıyafetler, 
içinde yaşadığımız binalar… Buna 
karşın, döngüsel dizayn ise bizim 
şekillendirdiğimiz ve yarattığımız 
bir mekanizmanın sonucu olarak 
ürünlere, hizmetlere ve sisteme 
ulaşmanın bir yolu olarak alternatif 

sunuyor. Bu sebeple, döngüsel 
ekonomi için tasarımın ilk ve kilit 
prensibi, kirliliği ve atıkları ortadan 
kaldırmak. Bir ürünü ya da hizmeti 
atıksız ve kirlilik olmadan yaratmanın 
tek bir yolu bile yokken bu yeni 
tasarım anlayışı, sayısız strateji ve 
yenilik için kapılarını açık bırakarak 
diğerlerine göre daha başarılı 
oluyor. Geleneksel yaklaşımda 
tasarım yalnızca son kullanıcının 
ihtiyaçlarına odaklanıyor ancak 
döngüsel ekonomi için tasarım 
bundan fazlasını gerektiriyor. Bu 
sebeple, kullanıcı ihtiyaçlarını göz 
önünde bulundururken sistem 
farkındalığını koruyarak resme biraz 
daha uzaktan bakmak gerekiyor 
çünkü bu sistemde tasarım, asla 
bitmeyen ve kendini tekrarlayan bir 
süreç olarak var olmakta.

Döngüsel ekonomide, yeniden 
kullanım, paylaşım, yenileştirme 
materyal döngüsünün merkezinde 
yer alır. Ürünleri kolayca tamir 
edilecek şekilde üretmek, 
paylaşmayı kolaylaştıracak yeni 
modeller yaratmak; işin kendisi ve 
müşteriler için yeni bir değer ortaya 

çıkartmak demektir. Ürünlerin 
kullanım ömrünü uzatmak aynı 
zamanda kullanıcıların zaman 
geçtikçe değişen taleplerine adapte 
olabilecek yenilikçi yaklaşımlar 
gerektirir. Tüm materyaller, döngüsel 
ekonomiye adapte olabilecek 
potansiyelde değildir ancak onları 
döngüsel ekonomiye uygun şekilde 
tasarlamanın yolları mevcut. Bu yolla 
tasarım anlayışı, sürdürülebilirliği 
sağlayacak yaratıcı dizaynlar için 
yeni yollar keşfedilmesine olanak 
sağlayarak, kalıcı ve dayanıklı 
değerler yaratıp döngüsel 
ekonomik model içinde etraftaki 
dünyayı yeniden dizayn etme 
imkanını sunar. Döngüsel tasarımı 
farklı kılan, ürünlerin, sistemlerin 
ve bileşenlerin yaşam döngülerini 
uzatmakla ilgilenmesi ve yeni iş 
modelleri sayesinde kaynakların 
ekonomik potansiyellerini yeniden 
tanımlıyor olması. 

“Gelecek nesillerin ihtiyaçlarını 
karşılama olanaklarını ellerinden 
almadan, şimdiki nesillerin 
ihtiyaçlarını karşılamak” olarak 
BM tarafından kurulan Dünya Çevre 
ve Kalkınma Komisyonu tarafında 
Sürdürülebilir Kalkınma için yapılan 
bu tanım süreci en etkili şekilde 
ifade etmektedir. Plastik özelinde ise 
durum, AB’nin paylaştığı stratejiler 
doğrultusunda dönüşmekte. 
Plastiklerin ve plastik ürünlerin 
tasarım, üretim ve geri dönüşüm 
süreçlerinin dönüştürülmesi ile ilgili 
rapor tüm yaşam döngüsünü temel 
almıştır. Bu doğrultuda da plastiğin 
bertarafının değiştirilmesi için daha 
uzun ömürlü, geri dönüşümü ve 
yeniden kullanımı daha kolay olacak 
şekilde üretilmesi planlanmakta. 
Tasarıya göre, 2030 yılında, 
piyasadaki tüm plastik ambalajlar 
yeniden kullanılabilir ve geri 
dönüştürülebilir olacak. 

Tüm bunlar köklü davranışsal 
değişiklikler gerektirmektedir. 
Bu değişikliğin gerçekleşmesi, 
doğal kaynakları gelecek nesillerin 
refahını azaltmadan kullanmayı 
mümkün hale getirecektir. Sistemin 
işleyebilmesi için tüketicinin de 
bu zincire dahil olması mecburidir, 
bu sebeple dünyada üretim ve 
tüketim bilincini değiştirmeye 
yönelik olarak bu anlayışı teşvik 
edecek düzenlemeler uygulamaya 
konulmaktadır.
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Plastik atıkların yeniden kullanımını 
teşvik ederek ekonomiye katma 
değer yaratacak olan blok zinciri 
(blockchain) ve Token (kripto para) 
tabanlı dijital platform PlasticTwist 
İstanbul’da tanıtıldı. Avrupa 
Birliği Ufuk 2020 Programınca 
desteklenen PlasticTwist inovasyon 
projesi, “Yeni Bir Plastik Ekonomisi 
ve Atıklar İçin Dijital Pazaryeri” 
modelini ortaya koyuyor. Platform, 
Ocak 2020 itibariyle kitlesel 
fonlamayla piyasada yer alacak.

Avrupa Birliği Ufuk 2020 Programı 
çerçevesinde desteklenen ve 
plastik atıkların yol açtığı kirliliğe 
çözüm bulmayı hedefleyen 
PlasticTwist dijital platformu, 
sıfırdan plastik üretimi yerine; 
ucuz, kolay ulaşılabilir ve yeniden 
üretilebilir plastiği değerli hâle 
getirmeyi amaçlıyor. Blok zinciri 
sistemini kullanan PLASTIC TOKEN 
isimli dijital teşvik aracıyla plastiğin 
yeniden kullanımını kazançlı hâle 
getiren platform, plastiğe “değer” 
atfederek bir “Bilgi ve Pazaryeri” 
imkanı sunuyor. 

Plastic Twist dijital platformunun 
tanıtımı, üretim ve imalat 
sanayicileri, bilişimciler, çevre ve 
finans kuruluşları, yerel yönetim 
ve akademisyenlerin katılımıyla 
İstanbul Pera Müzesi’nde 
gerçekleştirildi.

PlasticTwist’in dokuz Avrupa 
ortağından biri olarak projenin 
Türkiye’de yürütücülüğünü yapan 
Ar-Ge ve İnovasyon danışmanlık 
kuruluşu TAGES’in CEO’u Leyla 
Arsan, plastiği, bilişim teknolojisiyle 
katma değeri yüksek bir malzemeye 
dönüştürmeyi amaçladıklarını 
söyledi. Arsan, bu sayede atıkların 
yeniden kullanılması ve geri 
dönüşümünden değer yaratıp, bu 
değerle döngüsel ekonomiye katkı 
sağlanabileceğini ifade etti.

Ocak 2020’De Başlıyor
Leyla Arsan PlasticTwist dijital 
platformu hakkında şu bilgileri verdi: 
“Ocak 2020’de PlasticTwist dijital 
platformunu açıyoruz ve ilk para teklifi 

olarak Plastik Token’ları piyasaya 
sürmek üzere ödül bazlı kitlesel 
fonlama kampanyamızı başlatıyoruz. 
Plastik değer zincirindeki kimyasal 
ve plastik üreticileri, hızlı tüketim 
ürünleri şirketleri, perakendeciler, 
tüketiciler, atık yönetimi şirketleri, 
geri dönüşüm tesisleri, tüketiciler 
ve kanun yapıcılar gibi tüm 
tarafların aynı sistemin içinde 
birbirini görebildikleri bir yapı söz 
konusu. Plastik atıkla tasarım ya da 
ürün yapanlar veya satanlar, fikir 
ve projeleri olup işbirliği ve bilgi 
isteyenler, plastik atık veya plastik 
atıkla üretilmiş ürün satın almak 
isteyenler, değiş tokuş yapmak 
isteyenler, kısacası plastik atıkları 
değerlendirerek sıfır atıklı bir 
yaşamın parçası olmak isteyenler 
bu platforma üye olacaklar. 
Türkiye’de yakın bir dönemde 
sistem oluştuğunda vatandaşların 
ayrıştırdığı her plastik kendisine 
avantaj sağlayacak. Gelecek olan 
kitlesel fonlama ile PlasticTwist Plastik Atıklar Kripto Parayla Dönüşüyor
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platformu ve buna bağlı teşvik aracı 
olarak çalışacak Plastik Token da 
devreye girmiş olacak. Tüm Avrupa 
çapında başlayacak olan bu sisteme 
Türkiye’den herkes katılabilecek.”

Türkiye’deki 
Düzenlemeler Bekleniyor 
Türkiye’nin kripto paralar ve Blok 
zinciri üzerindeki hizmet tokenları 
için stratejilerin eyleme geçmeye 
başladığına dikkat çeken Arsan, 
“Merkez Bankası ve SPK’nın da 
bu işe el atarak sistemi devreye 
sokacağının sinyallerini alıyoruz. 
Bu platform ve teşvik aracıyla, 
birçok sorunun çözümü olarak 
yeni iş modellerinin oluşacağını 
öngörüyorum. Bunun için ülkemizde 
düzenlemelerin bir an önce devreye 
girmesi bu iş modellerinin hayata 
geçmesini hızlandıracak. 
Örneğin PET şişe depozito sistemi, 
Kırklareli Valiliği’nin başlattığı 
dönüşüm kartı ve para puan sistemi, 

İBB’nin PET şişelerle kart yükleme 
gibi mevcut projelerinin Plastik 
Token ile uygulanması, sistemin 
hızla çok daha geniş kitlelere 
yayılmasını sağlayacak. Plastik 
Token’lı ödül bazlı sistemler devreye 
girdiğinde, hem toplum davranışları 
hem de çevre üzerinde hızla etkisini 
göreceğiz. Bu platform ile Dijital ve 
Sosyal Dönüşümü de hızlandırmış 
oluyoruz. “dedi. 

Dijital Cüzdan IOS ve 
Android’te
Lansmanda, IOS ve Android 
platformda geçici kullanıma açılan 
sistemi deneyen katılımcılar, plastik 
atıkları ürün ve iş fikrine dönüştüren 
5 yenilikçi fikir arasından en çok 
yatırım yapılmasını öngördükleri 
fikirleri Plastik Token göndererek 
oyladı. En fazla Plastik Token alarak 
birinci olan proje ödüllendirildi. 
Plastik Token’lar, PlasticTwist dijital 

platformu ile IOS ve ANDROİD 
uygulamanın Ocak 2020’de piyasaya 
açılmasıyla kullanılabilecek.

Ödül ve Kazanç
PlasticTwist dijital platformunda, 
kullanım sonrası plastik atığın 
nasıl değerlendiği ve döngüsel 
ekonomiye hangi noktada 
yeniden dahil edildiği de takip 
edilebiliyor. Sistem ayrıca, tarafların 
TOKEN kazanımıyla, hizmet veya 
ürünlerde indirim, kazanç ve ödül 
sağlayabiliyor; farklı işbirliklerine 
esnek, işlevsel ve pratik bir şekilde 
uyarlanabiliyor.
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HENKEL’in Bref markası, Türk Deniz Araştırmaları 

Vakfı-TÜDAV ile işbirliği yaparak, kıyılarda temizlik 

kampanyası başlattı. Proje kapsamında İstanbul, İzmir, 

Samsun ve Adana’da Henkel çalışanları ile birlikte 

kıyı temizliği yapıldı.  Temizlik kapsamında kıyılara 

kontrolsüz olarak atılmış çöpler toplandı ve plastik, cam 

ve metal gibi geri dönüştürülebilir atıklar geri dönüşüm 

tesislerine gönderildi. Projenin İstanbul Kilyos’taki 

ayağında Fotoğraf Sanatçısı Bennu Gerede, Oyuncu 

Burak Arslan, Hazal Eylül Çelik, Tuan Tunalı, Murat 

Aygen, Şovmen Okan Bayülgen gibi ünlüler de katıldı. 

TÜDAV’ın yayınladığı rapora göre, dünya çapında 

üretilen yılda 300 milyon ton plastiğin yaklaşık yüzde 

2’si denizlere ulaşıyor. Hem ambalajı hem de içerisindeki 

plastik koruyucusu, Haiti’de okyanuslardan toplanan 

%100 geri dönüştürülebilir plastiklerden üretilen Bref 

ürünleri, bu şekilde denizlerin atıklardan temizlenmesine 

ve plastik atıkların yeniden üretime kazandırılmasına da 

yardımcı oluyor.

Bref-TÜDAV İş Birliği ile
Kıyılarda Temizlik Kampanyası
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İtalya hükümeti şirketlerin üretilen 
plastik ambalajlar için ton başına 
1000€ ödemesini şart koşan yeni bir 
vergiyi 30 Ekim itibarıyla onayladı. 
Önümüzdeki günlerde parlamentoya 
sunulacak olan ve halihazırda 2020 
bütçesine dahil edilen verginin yıl 
bitmeden onaylanması gerekiyor. 
Kaynaklar, parlamentonun kullan-
at plastik ambalajlar için vergi 
teklifinde bir değişikliğe gitmemesi 
halinde, üreticiler ve ithalatçılarca 
halihazırda ödenen Conai çevre 
katkı payına kilogram başına 1€ 
vergi eklenecek. Bu, yalnızca üretici 
kanadında değil, nihai tüketiciler 
için de ekstra maliyet yükü anlamına 
geliyor.

Bu gelişmelerin üzerine, 
Düsseldorf ’taki K Fuarı sırasında 
ortak bir basın toplantısı düzenleyen 
Avrupa plastik sektörü derneklerinin 
başkanları Renato Zelcher (Avrupa 
Plastik Dönüştürücüleri-EuPC), 
Javier Constante (PlasticsEurope) 
ve Ton Emans (Avrupa Plastik Geri 
Dönüştürücüleri Birliği), İtalya 
hükümetinin plastik ambalaj için 

ton başına 1000 € vergi tasarısına 
tepkilerini dile getirdi.

Tasarı halindeki Plastik Ambalaj 
Vergisinin, yerel pazarda iş 
kayıplarına sebep olması muhtemel 
görülüyor ve bununla birlikte bu 
kısıtlayıcı vergiden tüketicilerin de 
olumsuz etkileneceği düşünülüyor. 
İtalyan İşçi Federasyonunu’na göre, 
Avrupa Birliğin’de Almanya’dan 
sonra ikinci büyük plastik üreticisi 
olan İtalya’da bu vergiler yaklaşık 
50.000 işçiyi ve 2.000 civarında 
KOBİ’yi büyük bir ekonomik 
riskin altına sokacak. Bunun da 
tüm ekonomide domino etkisine 
yol açacağı iddia ediliyor. Ulusal 
Tüketici Federasyonu’na göre böyle 
bir verginin uygulanması, hane 
başına ortalama yıllık masrafları 140 
Euro arttırabilir.

Aynı zamanda bir esnek ambalaj 
şirketinin CEO’su olan Renato 
Zelcher, bu verginin mükemmellik 
mücadelesi veren bir sektöre zarar 
vereceğini, hatalı davranışlar yerine 
ürünün cezalandırıldığını ve bunun 

döngüsellik yolunda atılmakta olan 
adımları yavaşlatacağını ileri sürdü.

Plastik malzemeler ve ambalajlar, 
gıda atıklarının azaltılması, ulaşım 
masraflarının düşürülmesi, enerji 
tasarrufu ve karbon salımının 
azaltılması gibi avantajlar sunuyor. 
Alternatif malzemeler ise çoğunlukla 
plastiğe kıyasla daha ağır ve hacimli 
olduğu için çevre üzerinde daha 
olumsuz etkiye sahip.

Avrupa Komisyonu’nun 
öncülüğünde, AB pazarına toplam 
10 milyon ton geri dönüştürülmüş 
plastik temin edilmesi teminatı 
verilmiş idi. İddialı olmasına rağmen 
ulaşılabilir olan bu hedef için, plastik 
değer zincirinin tümünde önemli 
yatırımlar yapılması gerekirken, 
bu sürecin hızlandırılmasının yolu, 
plastiğin yasaklanması ya da  
vergilendirilmesi değildir. Aksine 
bu önlemler, Avrupa’da ekonomik 
daralmayla bir yüzleşmenin 
yaşandığı bu dönemde sektöre 
ağır bir yük getirerek binlerce işi 

tehlikeye atacaktır. 

İtalya’dan Yeni Plastik Vergisi Girişimi
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A
vrupa Çevre Ajansı, plastik, pil, 
elektronik ve tekstil atıklarına 
yönelik iki ayrı rapor yayımladı. 
Raporların ortak noktası AB’nin 

atık yönetim modelini yenilemesi 
gerektiği oldu. Raporlarda, atıkların 
başka ülkelere ihraç edilmesine 
yönelik yasaklar, bu yöndeki 
uluslararası düzenlemelerin 
atık yönetimini daha geniş bir 
perspektifle ele alma gereğini 
doğurduğu vurgulandı. 

“Plastik atık ihracatının döngüsel 
ekonomideki rolü” ve “Atık 
yönetiminden kaynaklanan kaynak 
kayıplar” konulu raporlarda geri 
kazanımla ekonomiye sokulabilecek 
çok sayıda malzemenin kaybedildiği 

vurgulandı. ABD’nin son dönemde 
artan plastik atık ihracatına karşılık, 
Çin’in ithalatı kısıtlamasının AB’nin 
kendi işleme kapasitesin artırması 
gerekliliğini doğurduğu belirtildi. 

Raporda, AB’nin atık yönetim 
sisteminin verimsiz olduğu da 
ileri sürüldü. Bu verimsizliğin 
aslında ekonomik değeri olan 
çok sayıda atığın kaybı anlamına 
geldiği belirtildi. Elektronik ve 
tekstilin en fazla kayıp yapılan 
atıklar olduğu belirtilen raporda, 
toplamadaki zayıflıkların bu sürecin 
ana nedenlerinden olduğu ileri 
sürüldü. Raporlar, yeni ürünlerin geri 
kazanıma uygun tasarlanmasının 
önemine değindi. 

Avrupa Çevre Ajansı Atık 
Yönetiminin İyileştirilmesini İstedi
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T
ürkiye’nin PA alanında önde 
gelen polimer kompaund 
üreticisi Epsan, Deloitte Private 
tarafından uygulanan “En İyi 

Yönetilen Şirketler” programı 
kapsamında ödüle layık görüldü.

Epsan’dan yapılan açıklamada, 
Deloitte Private tarafından 20 
ülkede uygulanan ve geçen yıl 
Türkiye’de ilki düzenlenen En İyi 
Yönetilen Şirketler (Best Managed 
Companies) programının 2019 yılı 
kazananları belli olduğu duyuruldu. 

Açıklamada, “Ümit Boyner 
başkanlığındaki jüri ve 23 uzman 
Deloitte şirket koçunun, 1000 
saati aşkın çalışmalarıyla; strateji, 
yetkinlik ve inovasyon, kültür ve 
adanmışlık, yönetişim ve finansallar 
alanlarındaki değerlendirmeleri 
sonucu Epsan ödüle layık görüldü.” 
denildi. 

Epsan, 5 kıtada 25 iş ortağı ile 
40 ülkeye direkt dağıtım yapıyor. 
Epsan, mühendislik plastikleri 
alanında 40 yılı aşkın tecrübesiyle; 
otomotiv başta olmak üzere, 
elektrik-elektronik, beyaz eşya, 
savunma, tarım ve mobilya gibi 
ana sektörlere; etkin, güvenilir, 
sürdürülebilir ve çevre dostu ürün 
ve çözümler sunuyor.

Ar-Ge merkezi unvanına sahip olan 
Epsan, Poliamid 6 ve 6.6. ürünleri 
başta olmak üzere; PPA, PBT, PET, 
PBT/PET, PA/ABS ve PBT/ASA 
kompaundlarını Bursa Serbest 
Bölge ve Bursa Demirtaş Organize 
Sanayi Bölgesindeki iki tesisinde 
üretmeye devam ediyor. 

Deloitte Private tarafından 
yürütülen En İyi Yönetilen Şirketler 
belirlenmesi programında önceliğe 
alınan kriterler şöyle: 

•  Aile üyelerinin ve 
profesyonellerin de dahil 
edildiği kapsayıcı bir yönetim 
yapısı,

•  Katılımcı bir süreç sonrasında 
oluşturulmuş güçlü bir strateji,

•  Strateji ile uyumlu hedeflerin 
belirlenmesi ve şirketin her 
kademesine yayılacak şekilde 
takip edilmesi,

•  Güçlü bir finansal yapı ve 
raporlama altyapısına sahip 
olunması,

•  Ar-Ge ve inovasyona yatırım 
yapılması,

•  Kurum değerlerine, çalışan 
deneyimine ve şirket kültürüne 
önem verilmesi,

•  Topluma geri verme bilincinin 
gelişmiş olması. 

Epsan’a “İyi Yönetilen Şirket” Ödülü
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U
luslararası Para Fonu (IMF) 
faizlerin kontrol edilmesi, 
makul ama sürekli bir 
enflasyon oranının planlayarak 

devam etmesinin sağlanması, 
tasarrufların enflasyonunu altında 
kalması, yüksek miktarlı kamu 
fonlarının faizleri kontrol amacıyla 
kullanılması ve kaynakların belirli bir 
ekonomik amaç için belirli bir alana 
yönlendirilmesi şeklinde tasarlanan 
“finansal baskılama”nın, kısa 
vadede kamu borcunun azaltılması 
ve büyüme sağlamasına karşılık, 
uzun vadede büyümeyi ortalamada 
0,4-0,7 puan aşağı çektiğine yönelik 
bir çalışma yayımladı.

IMF Çalışma Notları içinde 
yayımlanan analize göre, “finansal 
baskılama” son dönemde kamu 
borcu yüksek olan ve bunu aşağı 
çekmek isteyen çok sayıda ülke 
tarafından yeniden gündeme 
alındı. İkinci dünya savaşı sonrası 
“işe yarayan” bu modelin, küresel 
kriz sonrası bazı ülkelerin faiz 
oranlarına bir üst tavan getirme 
eğilimiyle yeniden cazip hale 
geldiği ancak günümüz şartlarında 
başarıya ulaşıp ulaşmayacağının 
analiz edildiği çalışmada, özellikle 
gelişmekte olan ülkelerin “yapısal 
reformlarla” hareket etmesinin daha 
iyi sonuç verdiği belirlendi. Çalışma, 

90 ülkenin 45 yıllık performansı 
incelenerek yapıldı. 

Ucuz Kredi, Hızlı Büyüme 
Hedefi:
IMF çalışmasında finansal baskılama 
ile yönetimin finansal sisteme 
müdahale ederek, nihai olarak 
ülkede kredileri ucuzlatmayı 
hedeflediği belirtildi. Bunun için, 
kullanılan araçların, faizlerin tavan 
veya banka kredileri ile mevduatlara 
uygulanan faizlere yönelik 
çeşitli kanallardan kısıtlamalar, 
bankaların belirli bir sektöre kredi 
açmasının özendirilmesi ya da 
talimatlandırılması, uluslararası 
sermaye hareketlerine kısıtlayıcı 
düzenlemeler, bankacılığa girişin 
kısıtlanması, kamu banka ya da 
finansal kuruluşlar ile mali sektöre 
doğrudan müdahale şeklinde 
özetlendi. 

IMF çalışmasında, bu uygulamaların 
temel olarak kredi maliyetlerini 
düşürdüğü, kredi talebini artırdığı 
ancak tasarrufları geriletme 
ihtimali olduğu, kredi kullananların 
rasyonel olmayan-verimsiz alanlara 
yönelebildiği, banka karlılığında 
aşınmaya neden olarak yine 

finansal risk doğurabildiği belirtildi. 
Yatırımların kaynak tahsisinde 
bozucu etki yapabildiği ve sınırlı 
bir gruba daha fazla gelir imkanı 
sağladığı, hatta yolsuzlukları 
artırıcı etkisi vurgulandı. Finansal 
baskılamanın bir diğer olumsuz 
etkisi de KOBİ’lerin krediye erişimini 
zorlaştırması olarak belirtildi. 

Buna karşılık bazı durumlarda 
faiz oranlarındaki baskılamanın 
serbest bir piyasada sınırlı tutulması 
halinde, finansal baskılamanın 
büyümeye etkisinin sınırlı olacağı 
belirlendi. Ancak büyümenin 
istikrarının böyle durumlarda dahi 
yapısal reformlara ihtiyaç duyduğu 
kaydedildi. IMF çalışmasında 
faizlerin finansal baskı ile düşük 
olduğu ancak hızlı bir sermaye 
birikiminin olduğu durumlarda 
büyümeyi fazla etkilemediği buna 
karşın işgücünün fazla olduğu 
durumlarda büyümeyi negatif 
etkilediği belirlendi. Çalışmada, 
“Sonuçta, kısıtlamaların büyüme 
üzerinde önemli bir olumsuz etkisi 
var. Finansmana erişimi azaltması 
olasıdır ve bazı durumlarda finansal 
istikrar sorunlarına yol açabilir. 
Uzun vadede, ülkeler finansal 
baskı olmadan daha iyi büyüme 
sağlayabilirler” ifadesine yer verildi.

IMF Çalışması: Finansal Baskılama Uzun 
Vadede Büyümeyi Olumsuz Etkiliyor
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İş Kurmak İçin Yeni 
Finansman İmkanları 
Hazırlandı 

S
ermaye Piyasası Kurumu, iş 
kurma ve geliştirmede kitle 
fonlama araçlarından olan 
“Paya Dayalı Kitle Fonlaması”na 

yönelik tebliği yayımladı. Tebliğe 
yönelik bir açıklama yapan SPK; 
kitle fonlamasının ağırlığının giderek 
arttığına işaret ederek, Türkiye’de de 
bu modelin kullanımı için mevzuatın 
tamamlanmış olduğunu belirtti. 

SPK açıklamasında, başlangıç 
aşamasındaki (start-up) 
girişimlerin SPK’dan yetki alarak 
bu modelle fon sağlayabileceği, 

para toplayabileceği belirtildi. 
Açıklamada, “Böylece ekonomik 
kalkınmayı destekleyici potansiyele 
sahip yenilikçi ve teknoloji odaklı 
girişimlerin hayata geçirilmesine 
olanak sağlanmış olacak. 
Yenilikçi ve katma değere dayalı 
iş modeli bulunan şirketlerin 
yararlanması amacıyla yalnızca 
tebliğde tanımlı teknoloji ve üretim 
faaliyetini gerçekleştiren veya 
gerçekleştirecek olan girişimlere 
kitle fonlaması imkanı verilecektir.” 
denildi. 

Tebliğe göre, girişimciler ile bireysel 
yatırımcılar internet üzerinde bir 
platformda buluşacak ve kitle 
fonlamasına aracılık yapacak 
platformlar SPK’dan faaliyet izni 
alacak. 

Hangi firmalar kitle 
fonlaması yapabilecek?
Her girişim kitle fonlaması 
yapamayacak. SPK’nın 
açıklamasında bu modeli 
kullanabilecek olan girişimlere 
yönelik olarak, “Aracılık eden 
platformların kendi bünyelerinde 
oluşturacakları üçer kişilik yatırım 
komitelerinin inceleyeceği ve 
kriterlere uygun girişimler fon 
toplayabilecek. Bunun yanı sıra 
olası kayıpların sınırlandırılması 
için yatırımcılar 1 yıl içinde en fazla 
20 bin lira yatırım yapabilecek. Bu 
limit yatırımcının gelir düzeyine 
bağlı olarak 100 bin liraya kadar 
artırılabilecek. Yatırımcıların 
haklarını gözeten kurallar ve 
denetimler sayesinde insanların 
saadet zincirlerinin tuzağına 
düşerek mağdur olmasının da 
önüne geçilebilecek” bilgisi verildi. 

SPK “Paya Dayalı Kitle Fonlaması”
Tebliğini Yayınladı
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T
ürkiye’de uzun zamandır 
özellikle şirketlerin güçlü 
finansal altyapıyla işe başlaması 
ya da çalışması için ortaklık 

özendiriliyor. Buna karşılık şirketler 
ne halka açılma, ne de güçlü ortaklar 
alma gibi alternatif yollara gitmekten 
kaçınıyor. Yeni kurulan şirketlere 
de bakıldığında bu eğilim devam 
ediyor. Ticaret Kanununda tek ortak 
(bir kişi) ile anonim ya da limitet 
şirket kurulmasına izin verilmesinin 
ardından, kurulan şirketlerin yüzde 
70’i dolayında tek ortaklı olmaya 
başladı. 2018’de kurulan şirketlerde, 
limitet şirketlerin yüzde 67,5’i tek 
ortaklı, yüzde 22,67’si iki ortaklı 
olarak kuruldu. Anonim şirketlerde 
ise yüzde 62,3’ü tek ortaklı, yüzde 
20,4’ü iki ortaklı olarak kuruldu. 
Limitet şirketlerin yüzde 90,2’si bir 
ve iki ortaklılardan oluştu. 

Türkiye’de anonim şirketlerin 
çok ortaklı kurulması isteği ile 
şirket kuruluşunda en az 2 ortak 
bulunması şartı uzun süre uygulandı. 

Türkiye’de “Ortaklık Kültürü” Bir Türlü 
Gelişmiyor

Ancak uygulamada ortaklık yapmak 
istemeyen kişiler, gerçekte ağırlığı 
olmayan, yönetime katılmayan 
sadece kağıt üzerinde –çoğu zaman 
da akrabalardan oluşan- ortaklarla 
şirket kurma usulü geliştirdi. Hatta 
bu durum “saman ortak” tabirinin 
gelişmesine neden oldu. 

Türk Ticaret Kanununda 2012’de 
yapılan değişiklikle, tek ortaklı 
anonim ve limitet şirket kurma 
imkanı sunuldu. İlk tam uygulama 
yılı olan 2013’te kurulan anonim 
şirketlerin yüzde 54,3’ü, limitet 
şirketlerin ise yüzde 58,4’ü 
tek ortaklı olarak kuruldu. Yeni 
uygulamamın öğrenilmesiyle, takip 
eden yıllarda oran giderek yükseldi. 
2014’de anonim şirketlerin yüzde 
51,9’u, limitet şirketlerin yüzde 
60’ı; 2015’te anonim şirketlerin 
yüzde 61,8’i, limitet şirketlerin 
yüzde 62,6’sı, 2016 yılında anonim 
şirketlerin yüzde 57,6’sı, limitet 
şirketlerin 63,3,’ü tek ortaklı olarak 
kuruldu. 

Geçen süreçte, tek ortaklı ve iki 
ortaklı olarak kurulan şirketlerin 
oranı, daha fazla ortaklılara göre 
çok daha belirgin şekilde ayrıştı. 
2017’de kurulan anonim şirketlerin 
yüzde 55,8’i bir kişi, yüzde 24,68’i 
isi iki ortaklı olarak kuruldu. Limitet 
şirketlerin ise yüzde 65,85’i tek 
ortaklı, yüzde 24,12’si ise iki ortaklı 
olarak faaliyete başladı. Böylece 
bir ve iki ortaklı kurulan anonim 
şirketlerin ağırlığı 80,48, limitet 
şirketlerin ise 89,97 düzeyinde 
gerçekleşti. 

2018’de benzer eğilim gözlenirken, 
2019’da yılın ilk 10 ayı sonunda 
kurulan limitet şirketlerin yüzde 
69,1’i tek ortaklı, yüzde 23,14’ü iki 
ortaklı, anonim şirketlerin ise yüzde 
58,85’i tek ortaklı, yüzde 23,73’ü 
iki ortaklı olarak kuruldu. Bir ve 
iki ortaklı limitet şirketler toplam 
kurulan şirketlerin yüzde 92,24’ünü, 
anonim şirketler ise 82,58’ini 
oluşturdu.
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Y
eni Ekonomi Programında 2021 
yılında Emlak Katılım Bankası 
bünyesinde “Yapı Tasarruf 
Sandığı” adı altında, konut 

edinmeye yönelik yeni bir biriktirme 
aracının kurulması öngörüldü. 
Sistem 2021 Haziran ayında hayata 
geçirilecek. Bu modelde, konut 
edindirmek amacıyla belirli bir 
miktar tasarruf eden kişilere bu 
tasarruf karşılığı piyasadan daha 
ucuz kredi sağlanıyor. Emlak Katılım 
Bankası bünyesinde kurulacak 
sisteme Türkiye örneğinde 
kamunun da belirli koşullar altında 
devlet katkısı vereceği kaydedildi. 
Türkiye’de halen bireysel emeklilik, 
çeyiz hesabı gibi tasarruf araçlarına 
kamu katkısı veriliyor. 

Dar Gelirlilere Yönelik Yeni Konut Edinme 
Modeli 2021’de Hayata Geçirilecek

Türkiye’de Almanya örneğine 
benzer şekilde bir yapı tasarruf 
sandığı oluşturulması planlanıyor. 
Buna göre Emlak Katılım Bankası 
bünyesinde sadece konut 
finansmanına yönelik bir sandık 
oluşturulacak. Bireyler bu sandığa 
prim ödeyerek birikim yapacak. 
Almanya örneğinde tasarruf hedefi 
ve süre şartı bulunuyor. Tahmin 
edilenden daha kısa sürede tasarruf 
miktarına ulaşılsa da süre sonuna 
kadar birikim yapılmaya devam 
ediliyor.  Türkiye için tasarlanan 
sistemde bireysel emeklilikte 
olduğu gibi bir süre şartı konulması 
planlanıyor. 

Oluşturulacak sandık bireylerin 
yatırdığı birikimleri sadece konut 
finansmanına yönlendireceği için 

hem tasarruflara hem de kredilere 
daha uygun faizli kredi verebilecek. 
Sandık katılımcıları konut almaya 
hedefli birikim yaptıkları için 
daha düşük getiriye razı olacak, 
sonucunda da piyasadan daha 
ucuza konut kredisine erişmiş 
olacak. Sistem temel olarak çok 
sayıda katılımcının her birine 
sırasıyla ev satın almaya benziyor. 
Türkiye örneğinde kamu katkısı 
da öneriliyor. Böylece sandıktan 
kullanılacak kredilerin maliyetleri 
daha da aşağı çekilmiş olacak. 

Yapı tasarruf sandığı katılımcılar 
açısından önceden belirli ve piyasa 
koşullarından daha düşük sabit 
bir faizle sözleşme imzalandığı 
için, olası faiz dalgalanmalarından 
katılımcı etkilenmeyecek. 
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AL   
Zamil Gayrimenkul Yatırım 
Müdürü Ogeday Çuhadar, 
İstanbul’da iş yapan 
sanayicilerin yoğun olduğu 

bölgede ihtiyaçları gözeterek 
geliştirdikleri Modern Sanayi 
Merkezinin lojistikten iyi üretim 
ortamına kadar bir dizi sorunu 
çözeceğini söyledi. 

Projenin Etiman Grup tarafından 
geliştirildiğini ve fikir aşamasında 
İstanbul sanayisinin yüzde 28-
30’unu, Türkiye ihracatının yüzde 
7’sini kapsayan Esenyurt Akçaburgaz 
– Çakmaklı Sanayi bölgesindeki 
sanayiciler ile bu sanayicilere 
tedarikçisi durumundaki, İkitelli, 
Bayrampaşa, Topkapı, Zeytinburnu 
bölgesindeki işletmelerinin ihtiyaç 
tespitine dayandığını belirten 
Ogeday Çuhadar, sanayinin konut 
bölgeleri dışına taşınması kararıyla 
Modern Sanayi Merkezi projesinin 
doğduğunu belirtti. 

Arayışlar sonucunda Haliç 
Alibeyköy Baraj Bölgesi ve Toplu 
İşyeri Kooperatifinin sahip olduğu 
arsanın yaklaşımlarına uygun olması 
nedeniyle ortaklığın başladığını, 
ilerleyen dönemde Suudi Arabistan 
merkezli AlZamil Grup’un da 
katılmasıyla üç ortaklı bir yapıyla 

projenin ilerleyeceğini kaydeden 
Ogeday Çuhadar, “Projede 
hiçbir şey tesadüf değil. Projenin 
lokasyonu üretim ve sanayinin 
merkezinde olması, Tem Oto yolu 
ve E 5 Karayolu’na olan yakınlığı 
ve gümrük, liman gibi ithalat ve 
ihracat merkezlerine yakınlığı göz 
önünde bulundurularak seçilmiştir. 
Mimarisi ve statiği sanayiye ve ağır 
yüklere uygun şekilde tasarlanmış, 
özellikle çift yönlü tır girişi özelliği 
lojistik alanlarına elverişli olması 
için planlanmıştır. Tüm bu özellikleri 
ile Modern Sanayi Merkezi, sanayi 
binalarının lojistiğe uygun yapısını, 
lojistik alanlarının da sanayiye uygun 
hale getirilmesi fikri ile tasarlandı ve 
sanayici ve lojistiği bir çatı altında 
toplamayı hedefliyor” bilgisini verdi. 

Projenin arsa payı dahil 260 
milyon TL büyüklüğünde olduğunu 
ve Haziran 2020’de teslimi 
planladıklarını açıklayan Ogeday 
Çuhadar, hali hazırda yüzde 30 satışa 
ulaştıklarını; ayrıca halen gerçek 
satış fiyatlarına tam ulaşamadıklarını 
bildirdi. Çuhadar, hedef kitleleri 
hakkında ise şu bilgiyi verdi:

“Projede ilk hedeflenen; projenin 
ortaklarından olan Haliç Alibeyköy 
Baraj Bölgesi ve Toplu İşyeri 

Kooperatifi üyeleri ve onların 
tedarikçileri olan orta ölçekli 
işletmelerdir. Ayrıca şehir içinde 
kalan ve konut bölgelerinde zorunlu 
sanayi bölgesine geçmek isteyen 
orta ölçekli işletmeler ve bölgedeki 
diğer fabrikaların tedarikçileridir. 
Geniş ölçekte Modern Sanayi 
Merkezi İstanbul’da üretim yapan 
orta ölçekli sanayiciler ve lojistik 
firmalarınıhedefliyor. Üreticiler 
ve lojistikçilerin yanı sıra yerli 
ve yabancı yatırıcılar da Modern 
Sanayi Merkezi’nin hedef kitlesi 
arasındadır.” 

Al Zamil Gayrimenkul Yatırım Müdürü 
Ogeday Çuhadar, yükleme-boşaltma 
yaparken kolaylık sağlayacak geniş 
yollar, iki kata tır ulaşımı, işletmelerin 
büyümesine elverişli modüler yapı, 
her türlü sanayiye uygun statik 
yapı, uygun elektrik altyapısı, sosyal 
alanlar, siteye giriş kolaylığı, düşük 
aidat,  ortak jenaratör, makine 
yerleştirmeye uygun bir tasarım 
yapıldığını belirtti. 

Ogeday Çuhadar, “yeni nesil sanayi 
sitesi” olarak nitelediği projenin 
verimlilik, istihdam kolaylığı, 
ulaşım, tamamlanmış altyapı, 
lojistik yönetiminin sanayicilerle 
konuşularak hazırlanması gibi 
unsurlarla ön plana çıktığını belirtti. 
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T
ürkiye, Avrupa ve Dünyanın 
en önemli plastik üretim 
merkezlerinden biri. Elbette 
bu kapasite atık işlemeyi de 

peşinde getiriyor. Bütün dünyada 
döngüsel ekonomi ana gündem 
maddelerinden biri. Plastikler 
de en kolay geri kazanılabilen 
malzemeler arasında ilk sıralarda 
yer alıyor. Bu durum hem 
Türkiye’de hem de dünyada yoğun 
ve hızlı yatırımlara ön ayak oluyor. 

Türkiye’yi kısıtlayan unsurlardan 
biri ise kaynağında ayrıştırılmış 
atık toplama sistemlerinin 
henüz tam oluşmamış olması. 
Kaynağında ayrıştırma ve işlevsel 
atık toplama, ev kullanımından 
başlayıp işleme tesislerine kadar 
organize bir sistem gerektiriyor. 
Türkiye, belediye ve kurumsal 
atıklar için sistemini geliştirse de 
atığın büyük kısmını üreten ev ve 
bireysel kullanımda bu davranışı 
geliştiremedi. 

Oysa Avrupa ölçeğinde Türkiye 
için bir fırsat kapısı açılmış 
durumda. Türkiye plastik atıkları 
geri kazanacak güçlü bir sektörün 
tohumlarını attı. Binden fazla 
plastik geri dönüşüm işletmesi 
faaliyetini sürdürüyor. Sadece 
2019’da 1 milyar dolarlık ham 
madde ithalatı önlendi. Eğer 
Türkiye hem kaynağında 
ayrıştırılmış atık toplama sistemini 
geliştirip hem de geri kazanım 
tesislerini desteklerse milyar 
dolarlık projelerle inşa edilen 
petrokimya rafinerileri kadar ham 
maddeyi yerli olarak üretebilir. 

Dünyanın gündemi yeşil 
ekonomi:
Karbon ticaretinden geri kazanıma, 
döngüsel ekonomiden atık 
azaltmadan daha yeni maddelerle 
verimli ve çevreye duyarlı ürünler 
geliştirmeye kadar bir dizi alanda 

Çevre İçin, Ekonomi İçin, Yerli Üretim İçin,

Eyleme Geçme Zamanı
yoğun yatırım ve AR-GE yapılıyor. 

Türkiye’de de benzer şekilde 
yatırımlar devam ediyor. Türkiye 
ithalatının yüzde 70 ile en büyük 
kısmını ham maddeler oluşturuyor. 
Bunlar içinde plastik ham madde 
ağırlıklı yer tutuyor. Her ne kadar 
rafineri yatırımları başlamış olsa da 
toplam ithalata yakın kapasiteye 
ulaşmayacağı biliniyor. 

Türkiye’nin bir diğer fırsat kapısı ise 
geri kazanım sektöründe oluştu. 
Yoğun yatırım yapılan plastik 
geri kazanım alanında lisanslı 
işletme sayısı 1.039’a ulaştı. Yeni 
yatırımlar da yolda. Buna karşın, bu 
tesislerin ve olası yeni yatırımların 
kapasitesini karşılayacak kadar 
atık toplanamıyor. Bu da Türkiye’de 
ithalat kapısının açılmasını mecbur 
kılan olgulardan biri. 

Adı ithalat olsa da atık işleme 
oldukça karlı bir şekilde ilerliyor. Bu 
yolla hem ham madde ithalatının 
önüne geçiliyor, hem de ihracat 
gerçekleşiyor. Türkiye geri kazanım 
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sistemi şu anda dış ticaret fazlası 
veriyor. Üstelik yerli ihtiyacın bir 
kısmı da bu yolla karşılanıyor. Öyle 
ki genel hacimlere bakıldığında 
Petkim’in sağladığı faydaya yakın 
fayda sağlanmış durumda. 

Türkiye’nin döngüsel ekonomi 
büyüklüğü yaklaşık 1.3 milyar dolara 
ulaşmış durumda. Oysa potansiyel 
çok daha yüksek. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı verilerine göre plastik 
ambalaj atıklarının geri dönüşüm 
oranı yüzde 54. En büyük eksiklik 
evsel ve kişisel kullanımlardan 
kaynaklı atıkların geri dönüşüm 
sistemine dahil edilememesi. 

Bu alanda en organize görüntü 
veren Avrupa Birliği de henüz 
kendi hedeflerinden uzakta. 
AB’nin son yayınladığı verilerde 
10 yıllık dönemde geri kazanılan 
atık miktarının önceki döneme 
kıyasla yüzde 79 oranında arttığı 
gözlemleniyor. Depolanan atık 
miktarı ise yüzde 43 azaldı. 
Avrupa’nın bu yolda bulduğu 
çözümlerden biri kullan-at ürünlerin 
yasaklanması. AB, bu çözümle geri 
kazanımın artırılmasına çalışıyor. 

Plastik malzemeler defalarca 
geri kazanılabilir ürünler olması 
nedeniyle önemli avantaj sağlıyor. 
Üstelik geri kazanım ham madde 

düzeyine kadar gerçekleşebiliyor. 
Böylece çok çeşitli alanlarda 
yeniden üretim yapmak mümkün 
hale geliyor. 

Atık İthalatı İhtiyaçtan 
Kaynaklanıyor
Türkiye’ye yapılan plastik atık 
ithalatı son dönemde eleştiri 
konusu oldu. Oysa bu, krizi fırsat 
ekonomisine çevirmenin bir yolu 
olabilir. Türkiye’de kurulu kapasite 
işlenebilir atık miktarı az olduğu için 
tam kullanılamıyor. Avrupa ise Çin’in 
ithalatı durdurmasının ardından 
topladığı atığı kendi içinde işleyecek 
kapasitesi olmadığı için Türkiye’ye 
göndermeye başladı. Üstelik fiyatlar 
bu sayede ucuzladı. Bu fırsat da 
Türkiye’nin ithalatını artırarak ham 
maddeden ara mamüle kadar bir dizi 
ürünü üretmesine imkan sağladı. 

Son dönemde ithal atıkların maliyeti 
yüzde 44 düzeyinde düştü. Buna 
paralel olarak Türkiye için bir fırsat 
penceresi açılmış görünüyor. Sektör 
hesaplamalarına göre mevcut 
eğilimler dikkate alınarak Türk 
plastik sektörü 2030’da ham madde 
ihtiyacının yüzde 35,1’ini atıkların 
geri kazanılmasından sağlayabilir. 
Bu bugünkü fiyatlarla hesaplanan 

15,3 milyar dolar yıllık ithalat yerine 
9,9 milyar dolarlık yıllık ithalat 
anlamına geliyor. Yani sektör 
teorik olarak yılda 5,4 milyar doları 
kasasında tutma şansına sahip.

Türkiye atık toplamada şu anda 
istenen seviyenin çok uzağında. 
Hane ve bireyler bazında en önemli 
sorun kaynağında ayrıştırma. 
Yapılan çevre düzenlemeleri 
kurumsal atıklara yönelik geniş bir 
atık toplama sistemi oluşturdu. Tam 
verimli çalışmasa da uygulanabilir 
ve uyum sağlanabilir bir sistem bu 
alanda yer etti. Bireylere yönelik 
süreç ise Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın Eşi Emine 
Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen 
Sıfır Atık kampanyasıyla derinleşiyor. 
Bu alanda farkındalık oluştu ancak 
henüz davranışlara tam anlamıyla 
yansıdığı söylenemez. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
verilerine göre özellikle endüstriyel 
ve ticari işletmelere getirilen 
zorunluluklar sonrası sadece 
ambalaj sektöründe geri kazanım 
seviyeleri yükseldi. Bu veriler 
kamuoyuna açıklanıyor. 2017 sonu 
itibariyle plastik ambalaj atıklarının 
yüzde 54’ü, metal ve kompozit 
ambalaj atıkların yüzde 57’si, karton 
ambalaj atıklarının yüzde 78’i, cam 
ve ahşap atıkların ise sırasıyla yüzde 

Bertaraf/geri kazanım yöntemleri ve belediye atık miktarı, 1994-2016 (bin ton)

Bertaraf ve geri kazanım yöntemi
Miktar

%
Miktar

%
Miktar

%

2012 2014 2016

Toplanan belediye atık miktarı  25 845 100,0  28 011 100,0  31 584 100,0

Belediye çöplüğüne gönderilen  9 771 37,8  9 936 35,5  9 095 28,8

Düzenli depolama tesisine 
gönderilen

 15 484 59,9  17 807 63,6  19 338 61,2

Açıkta yakılan   105 0,4   4 0,01   10 0,032

Dereye ve göle dökülen   33 0,1   16 0,06 0,5 0,002

Gömülen   94 0,4   7 0,02   7 0,021

Diğer bertaraf yöntemleri(1)   202 0,8   114 0,41   41 0,130

Kompost tesisine gönderilen   155 0,6   126 0,4   146 0,5

Diğer geri kazanım tesislerine 
gönderilen(2)

- - - -  2 946 9,3

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

(2) Belediyeler tarafından ayrı toplanan ve cam, metal, kağıt, plastik vb. atık geri kazanımı yapan lisanslı tesisler ile biyogaz tesislerine gönderilen 
atıkları kapsamaktadır. 
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23 ve 22’si geri kazanıldı. Toplamda 
ise geri kazanım yüzde 53 oldu. Geri 
kalanlar ise ya kontrolsüz olarak 
doğaya terk edildi ya da toplanarak 
depolandı. 

TÜİK’in çevre istatistiklerine göre 
ise belediye olarak örgütlenmiş 
yerleşim yerlerinde atık hizmeti 
verilen belediye oranı yüzde 93’e 
ulaştı. Türkiye’de belediyelerin 
sadece yüzde 7’sinde herhangi 
bir atık hizmeti (çöp toplama) 
bulunmuyor. 

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

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

Plastikler ve Geri 
Dönüşüm Dev Bir Sektör 
Olma Yolunda
Küresel hesaplamalara göre 2050 
yılında ham madde ve plastik 
ihtiyacının yüzde 60’ının geri 
dönüşümle elde edilmesi mümkün. 
Bugünün fiyatlarıyla 900 milyar 
dolarlık bir sektörün oluşacağı 
anlamına geliyor. Türkiye’nin 
bu sektörde yıllık yüzde 12’ler 
düzeyinde seyreden ortalama 
büyüme hızı korunursa yurt içi 
pazarın büyüklüğünün 63 milyar 
dolara ulaşması teorik olarak 
mümkün. 

Küresel Gelişmeler 
Sektörü Nasıl Etkileyecek?
Avrupa Birliği tarafından bazı ilave 
zorlayıcı düzenlemeler tartışılıyor. 
Bunlar arasında, geri kazanım 
sektörünün cazibesini artırmak için 
birincil ham maddeden üretilen 
plastik mamullerin maliyetini 
yükseltmek amaçlı ilave vergi 
getirilmesi var. Bir başka düzenleme 
hazırlığı ise ambalaj tasarımında 
kolay geri kazanım olması şartının 
getirilmesi. AB ayrıca 2030 
hedefleri doğrultusunda ambalaj 
malzemelerinin en az yüzde 75 geri 
kazanılması şartına hazırlanılıyor. 

Bütün bu regülasyonlar Türkiye 
ekonomisinin yüzde 50’nin üzerinde 
entegre olduğu AB kurallarına uyum 
zorunluluğunu getirecek. 

AB kendi içinde bu döneme hazırlık 
için geri kazanım tesisi yatırımlarını 
teşvike hazırlıyor. İtalya, Almanya, 
Birleşik Krallık, İspanya ve Fransa 
hali hazırda geri kazanımda lider 
ülkeler. Bu ülkelerle yarışmak 
için Çek Cumhuriyeti ve diğer 
doğu Avrupa ülkelerinde yatırım 
hızlanıyor. 

Geri Kazanım Sektörü 
Bölgeler Arası Gelişmişlik 
Farkının Azaltılmasına 
Katkı Sağlayabilir
Plastik malzemelerin geri 
dönüşümünün sektör boyutunda 
gelişmesi bölgeler arası gelişmişlik 
farkının azaltılmasına da katkı 
verebilir düzeyde. Plastik geri 
kazanımında tekstilden yeniden 
mamullere kadar geniş bir yelpazede 
üretim imkanı bulunuyor. Atık 
toplama sistemleri kurulduğunda 
az gelişmiş bölgelerde dahi bu 
tesislerin karlı biçimde çalışması 
mümkün. Üstelik yeterli atık 
sağlanabilen bölgelerde uzun 
yollarla taşıma yapılmadığı için ilave 
maliyet düşürücü etki elde etmek 
mümkün görünüyor.
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PAGDER “Çöp Değil Ham 
madde” sloganıyla yeni 
bir kampanya başlattı. 
TV kamu spotları ve 

reklamlarıyla desteklenen 
kampanya kapsamında, 
kamuoyunda plastik malzemelerin 
geri dönüşümüne ve sektöre 
yönelik bir farkındalık yaratmak 
amaçlandı. PAGDER Başkanı 
Selçuk Gülsün düzenlediği basın 
toplantısıyla plastik atığın geri 
kazanılması halinde sağlanacak 
ekonomik, çevresel ve sosyal 
faydalara dair açıklamalarda 
bulundu.

Plastik Sanayicileri Derneği 
PAGDER, plastik atıkların 
ekonomiye kazandırılması 
ve bu alanda doğan fırsatı 
kamuoyuna anlatmak amacıyla 
bir kampanya başlattı. Kamu 
spotlarıyla desteklenen kampanya 
çerçevesinde kamuoyuna plastik 
atıkların ekonomik bir değer 
olduğu yönünde mesajlar verildi. 

Plastik Sanayicileri Derneği 
PAGDER Başkanı Selçuk Gülsün, 
Türkiye’nin plastik geri kazanım 
sektörünün hali hazırda önemli 
başarılara ulaştığını ancak yeterli 
atık girdisi sağlanamaması ve 
sektörün yanıltıcı kampanyalarla 
baltalanması halinde 2030’da 
Türkiye’nin ilave 5 milyar dolar 
ithalat yapmak zorunda kalacağını 
söyledi. Plastik atıkları geri 
kazanarak 770 milyon Dolar 
ihracat gerçekleştirildi ancak 
plastik geri dönüşüm sektörü yara 
alırsa 2030’da cebimizden 5 milyar 
Dolar ilave para çıkmış olacak.

770 Milyon Dolarlık İhracat İle 
Sektör Ekonomik Fayda Sunuyor

PAGDER Başkanı Selçuk Gülsün, 
bir basın toplantısı düzenleyerek 
kamuoyuna yanlış bilgiler verildiğini, 
Türkiye’de Basel Konvansiyonu 
kapsamında çöp ithalatının 
yasakladığını dile getirdi. İthal 
edilen plastik malzemelerin “çöp” 
değil “ekonomik değeri olan geri 
dönüştürülebilir hurda” olduğunu 
belirten Gülsün, “Avrupa 2’ncisi olan 

sektörümüz, uluslararası dış lobilerce 
hedef alınmakta ve günümüzün 
en önemli sektörleri arasında yer 
alan plastik geri dönüşüm sektörü 
bitirilmek istenmektedir  ancak, eğer 
rekabetçi fiyatlarla plastik hurda 
ithal edilmezse, orijinal ham madde 
ithal edileceği unutulmaktadır. Yani 
plastik geri dönüşüm sektörü yara 
alırsa, 2-3 kat daha pahalı ham 
madde almak zorunda kalacağız. Bu 
da 2030 yılı için ekstra, yaklaşık 5 
milyar dolar ek cari açık demektir.” 

Selçuk Gülsün Türkiye 
plastik geri dönüşüm 
sektörü hakkında şu 
bilgiyi verdi:
“Plastik geri dönüşüm sektöründe 
1.039 lisanslı işletme bulunmaktadır. 
Bu işletmeler direkt ve de dolaylı 
olmak üzere 350 binden fazla bir 
istihdam etkilemektedir. Bugün 
850 bin ton üretim kapasitesine 
sahip olan sektörümüz, mevcut 

PAGDER’den Plastik Geri Kazanımına
Yönelik Kampanya: Çöp Değil Ham Madde
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büyümesini sürdürürse 2030 yılında 
4.3 milyon tona ulaşacaktır. Bu 
durum, bir PETKİM kadar üretim 
yapan ve önümüzdeki 10 yılda 5 
PETKİM kadar daha üretim yapma 
potansiyeli bulunan sektörümüzün, 
ülkemiz için hayati öneme 
sahip olduğunu kanıtlamaktadır. 
Sektörün mevcut büyümesi devam 
ederse 2030’da plastik ham 
madde ithalatından kaynaklı cari 
açığımızın yüzde 35.1 azaltacağı 
hesaplanmaktadır.”

İthalat Dönemin Koşulları 
Kapsamında Zorunlu 
Hurda ithalatının, Türkiye’deki atık 
toplama sisteminin yetersiz kalması 
nedeniyle mevcut kapasitesini 
kullanmak için gerekli olduğunu 
belirten Selçuk Gülsün, geri 
kazanımla önemli miktarda “ham 
madde” üretildiğini, Türkiye plastik 
sektörünün de ham maddede dışa 
bağımlılığını azaltma yönünde 
fayda oluşturduğunu  vurgulayarak, 
“Özellikle Türkiye gibi plastik ham 
maddede dışa bağımlı ekonomilerin, 
geri dönüşüm sektörü sayesinde 
kendi ham maddesini üretmesinden 
rahatsız olan ve çıkarları zedelenen 
dış kaynaklı petrol lobileri, 
dünyanın her yerinde olduğu 

gibi  ülkemizde de ithal yasağı 
girişimlerini desteklemektedir. 
Petrol fiyatlarına bağlı olarak dünya 
genelinde düşen emtia fiyatlarından 
etkilenen lisanslı toplayıcılar ile 
yasa dışı sokak toplayıcıları da bu 
girişimler arasında bulunmaktadır” 
dedi. 

Selçuk Gülsün sözlerini 
şöyle sürdürdü:
“Ülkemizde ambalaj atıklarının 
büyük bir kısmı sokaklardan 
yeterli işçilik görmemiş ve cinsine 
göre tasnif edilmemiş şekilde 
toplanmaktadır. Bu nedenlerle 
sektörümüz ham madde açığını, 
hurda ithalatı ile karşılamaktadır. 
Böylece ihracat pazarlarımızdaki 
müşterilerimizin siparişlerine ve 
kalite standartlarına uygun olacak 
şekilde kaynağında ayrıştırılmış, 
sınıflandırılmış, kalite yönünden 
uygun ve tedarik sürdürülebilirliği 
olan ürünler sağlayabiliyoruz.”

“Türkiye’de atık toplama 
ve ayrıştırma kalitesi 
yetersiz.”
Geri dönüşüm sektörünün bütün 

bileşenlerinin kapsandığı bir master 
plan hazırlanması ve sorunların bu 
plana göre çözülmesi gerektiğini 
belirten Selçuk Gülsün plastik 
sektörü olarak belirledikleri sorun 
alanlarını ve çözüm önerilerini 
sıraladı:

Türkiye’de atık toplama 
ve ayrıştırma kalitesinin 
yetersiz olması sebebiyle 
geri dönüşüme uygun 
ham maddenin miktarsal 
yetersizliği, kalite düşüklüğü 
ve sürdürülebilir olmaması 
öncelikli sorunumuz. Buna 
karşılık sıfır atık projesinin 
yaygınlaştırılması, özellikle 
ambalaj atıklarında 
depozito sisteminin 
hayata geçirilmesi, lisanslı 
toplayıcılar ile yasa dışı sokak 
toplayıcılarının standartlar 
açısından denetlenmesi 
ve kurumsallaşmaları için 
teşviklerle sübvanse edilmesi 
gerektiğine inanıyoruz. 

Plastik geri dönüşüm sektörü 
ve onun beslediği 30’dan fazla 
sektörün ihracat yapması ve 
dünya ile rekabet edebilmesi 
için yurtiçinin yanı sıra 
yurtdışından da sürdürülebilir 
ham madde temini elde 
edilmesi gerekmektedir. Geri 
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dönüşüme uygun yurtiçi 
atığın tamamı kullanıldığı için 
yurtiçi ve yurtdışı taleplerin 
yerine getirilmesi bağlamında 
rekabetçi fiyatlardan temiz, 
geri dönüştürülebilir hurda ham 
madde ithalatının sağlanması 
elzemdir. 

Bilimsel araştırma ve 
gerçekliklerle bağdaşmayan 
algının ortadan kaldırılması 
gerekmektedir. Bilimsel 
ekonomik verilerin ve fırsat 
maliyetinin ortaya konulması, 
sektörün disipline edilmesi, 
denetim ve standart 
kontrollerinin artırılması 
gerekmektedir.

Geri Dönüşüm 
Sektörünün Fayda 
Sağladığı Alanlar:

         Plastik geri dönüşüm, toprağa 
gömme ya da yakma yerine geri 
dönüştürerek ekonomik değer 
oluşturulmaktadır. Geri dönüşümde 
kullanılan enerji, orijinal ham madde 
üretiminde kullanılan enerjiden 8’de 
1 oranında daha verimlidir. Bu, daha 
yüksek oranda enerji verimliliği 
demektir.

         Katı atık depolama ve yakmada 
istihdam edilen her 1 kişiye karşı 
geri dönüşüm sektöründe 20 kişi 
istihdam edilmektedir. Doğrudan 
ve dolaylı olarak 1 milyon kişinin 
istihdamını etkilemektedir.

         Ülkemizde birincil plastik ham 
madde üretimi oldukça kısıtlıdır. 
Türkiye plastik sektörü ihtiyacını 
büyük oranda ithalat yoluyla 
karşılamaktadır. Bu nedenle döviz 
kurunda yaşanan dalgalanmalar ve 

dünya ülkelerini etkileyen tedarik 
krizinden direkt etkilenmektedir. 
Sektörümüz tedarik ettiği hurdaları 
ham madde haline getirerek plastik 
sektöründe arz güvenliğini sağlayan 
bir görev üstlenmektedir. Sektör 
gelişim potansiyeli ile, orijinal ham 
madde ithalatıyla oluşan yüksek 
döviz kaybının önüne geçmektedir.

                 Ortalama bir otomobilde 

200 kilograma yakın plastik 

kullanılmaktadır. Bu ürünlerin 

tamamının birincil üründen üretilmesi 

hem maliyet hem de sürdürülebilirlik 

açısından doğru değildir. Yoğun 

olarak ihracatla çalışan ve polyester 

elyaf kullanan tekstil sektörü 

rekabetini geri dönüşüm sektörüne 

borçludur. Altyapı yatırımlarında 

kullanılan plastik boruların yaklaşık 

yüzde 50’si geri dönüştürülmüş 

plastikten üretilmektedir. 

Boruların birincil ham maddeden 

üretilmesi durumunda kentsel 

dönüşüm proje maliyetleri 

oldukça yükselecektir.

        Türkiye petrokimya tesislerinde 

ve plastik işleme sektöründe 

kullanılan makine/ekipman 

açısından ithalata bağımlıdır. 

Geri dönüşüm yatırımları, yerli 

makinelerin teknolojisine yönelik 

yatırımları artırmaktadır. Örneğin 

Avusturya, tek bir plastik enjeksiyon 

makinesi üreticisi sayesinde 

yıllık 1.2 milyar dolayında ihracat 

yapmakta ve bu alanda dünya lideri 

pozisyonunda bulunmaktadır.
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P
lastik geri dönüşüm sektörü 
elbette endüstrinin tamamlayıcı 
bir parçası. Öte yandan etkisi 
endüstriyle sınırlı değil. Başta 

batı Avrupa ülkeleri olmak üzere 
tükenebilir kaynaklara dayalı bütün 
sektörlerde geri kazanıma yönelik 
yatırım yapılıyor. Bu hem çevresel, 
hem de ekonomik sürdürülebilirlik 
için kritik ve stratejik bir yaklaşım. 
Üstelik bu çabanın etki alanı 
ekonomik, sosyal, çevresel 
boyutlarda kalmayıp sağlığa kadar 
uzanıyor.

1. Çevrenin korunması
Karbon salınımının azaltılmasının 
temel amaçlardan biri olması 
sebebiyle geri dönüşüm sektörü 
tüm dünyada sıfır atık politikalarının 
en önemli ayaklarından. Plastik 
atığı toprağa gömmek ya da 
yakmak yerine geri dönüştürmek 
karbon salınımının azaltılması 
için yapılabilecekler arasında ilk 
sırada. Plastik geri dönüşümde 
kullanılan enerji, orijinal ham madde 
üretiminde kullanılan enerjiden 8’de 
1 oranında daha az. Diğer bir ifade 
ile enerji verimliliği açısından da 
büyük fırsatlar barındırıyor. Bununla 
birlikte ülkemizde hayırlı bir şekilde 
başlatılan sıfır atık hareketini 
geliştirmek için kapasite gelişimi 

şarttır. Modern tesislerimizin 
gelişimi için yurtiçi ve yurtdışından 
tedarik edilecek ham madde ile 
yapacağımız teknolojik yatırımlar 
büyümelidir bu sayede geri 
dönüşüm sanayisinin güçlenmesi 
içerideki atığın daha hızlı ve etkin 
bir şekilde geri kazanımına fayda 
sağlayacaktır.

2. İstihdam
Geri dönüşüm sektörü istihdam 
dostudur. Yapılan analizler 
göstermektedir ki katı atık 
depolama ve yakmada istihdam 
edilen her 1 kişiye karşı geri 
dönüşüm sektöründe 20 kişi 
istihdam edilmektedir. Türkiye gibi 
hızlı artan bir genç nüfusa sahip 
ve işsizliğin yapısal bir sorun teşkil 
ettiği ülkelerde sektörün önemi 
daha da yüksektir. Kendisi ve tedarik 
sağladığı sektörler itibariyle 1 milyon 
kişinin istihdamını etkilemektedir. 
Bunun yalnızca 350.000’i plastik 
sektöründedir. Ayrıca düşük vasıflı 
işçilik sorununu absorbe edebilme 
potansiyeli de mevcuttur.

3. Bölgesel gelişmişlik 
farklarının azaltılması
Petrokimya yatırımları yapısı gereği 

Plastik Geri Dönüşümü:
Etkisi Ekonomiyle Sınırlı Değil

fizibıl olmak için belli alanlarda 
yığılmak zorundadır. Geri dönüşüm 
sektörü ise yerel atık kaynağına 
yakın olmanın avantajı sebebiyle 
çok farklı coğrafyalarda istihdam ve 
ekonomik katkı oluşturabilmektedir. 
Bu kapsamda sektör, bölgesel 
gelişmişlik farklarının azaltılmasına 
pozitif katkı yapmaktadır.

4. Plastik sektöründe arz 
güvenliği
Bilindiği üzere ülkemizde birincil 
plastik ham madde üretimi 
oldukça kısıtlı olup plastik sektörü 
ihtiyacını büyük oranda ithalat 
yoluyla karşılamaktadır. Bu sebeple 
sektör, döviz kurunda yaşanan 
dalgalanmalar ve “force majeur”ler 
(uluslararası ticaret kapsamında 
petrokimya firmalarının mücbir 
sebebe dayandırdığı hukuksal 
sonuçlar doğuran tedarik krizi) 
gibi dışsal şoklara açık hale 
gelmektedir. Geri dönüşüm sektörü 
gerek yurtiçindeki hurdaları gerek 
yurtdışından tedarik ettiği hurdaları 
ham madde haline getirerek plastik 
sektöründe arz güvenliğini sağladığı 
bir görev üstlenmektedir.
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5. Cari açığın azaltılması
Plastik geri dönüşüm sektörünün 
2030 itibarıyla plastik ham madde 
cari açığımızı %35,1 oranında 
azaltacağı öngörülüyor. Zira plastik 
geri dönüşüm sektöründeki gelişme 
her geçen gün orijinal ham madde 
ithalatıyla meydana gelen yüksek 
döviz kaybını önlemektedir.

6. İhracatın artması
Özellikle tüm dünyada döngüsel 
ekonomi süreci içine girilmesi dış 
talebin de artmasına sebep olmuştur. 
Türkiye’nin yakın gelecekte ihracatçı 
sektörleri arasında en başta yer 
alacak sektörlerinden biri plastik 
geri dönüşümdür. Ayrıca plastik 
geri dönüşüm otomotiv, tekstil, 
kimya gibi başat ihracatçı sektörleri 
besleyen kaynaklardan biri haline 
dönüşmüştür.

7. Değer zincirinin ve 
rekabetçi yapının korunması
Ülkedeki tüm sanayi, katma değer 
ekleyebileceği ham madde ve 
girdiyi en rekabetçi koşullarda 
yurtiçinden ve yurtdışından tedarik 
edebilmeli, yerlilik ve millilik katma 
değere yansımalıdır. Otomotiv, 
beyaz eşya, ambalaj, tarım, elektrik-
elektronik ve inşaat başta olmak 
üzere 30’dan fazla sektöre ara malı 
sağlayan plastik sektörü, orijinal 

ürünü ikame edebildikleri sahada 
geri dönüştürülmüş ham maddeyi 
kullanmakta, rekabetçi yapılarını 
koruyabilmektedir. Örneğin ortalama 
bir otomobilde 200 kilograma 
yakın plastik kullanılmaktadır. Bu 
ürünlerin tamamının birincil üründen 
üretilmesi maliyeti yaklaşık iki kat 
arttıracak ve otomotiv sektöründeki 
firmalarımızın ihracatta pazar payı 
kaybına sebebiyet verecektir. 
İkinci bir örnek ise polyester elyaf 
sektörüdür. Yoğun olarak ihracata 
çalışan ve polyester elyaf kullanan 
tekstil sektörü rekabetini geri 
dönüşüm sektörüne borçludur. Yine 
üçüncü bir örnek verecek olursak, 
altyapı yatırımlarında kullanılan 
plastik boruların yaklaşık %50’si 
geri dönüştürülmüş plastikten 
üretilmektedir. Söz konusu boruların 
birincil ham maddeden üretilmesi 
durumunda kentsel dönüşüm proje 
maliyetleri oldukça yükselecektir.

8. Yerli makine endüstrisinin 
geliştirilmesi
Petrokimya tesislerinde ve plastik 
işleme sektöründe kullanılan 
makine/ekipman alanında büyük 
oranda ithalata bağımlı olan ülkemiz, 
geri dönüşüm makineleri alanında 
ise büyük oranda yerli firmalardan 
tedarik yoluna gitmektedir. Geri 
dönüşüm yatırımları arttıkça, yerli 
makinaların teknolojisine yönelik 

yatırımlar da artacaktır. Örneğin 
Avusturya, tek bir plastik enjeksiyon 
makinası üreticisi sayesinde 
yıllık 1,2 milyar dolayında ihracat 
yapmakta ve bu alanda dünya lideri 
pozisyonunda bulunmaktadır. Geri 
dönüşüm sektörü desteklenirse, 
tedarikçi konumunda bulunan 
makine sektörü de böyle bir konuma 
gelebilir.

9. Gelecek dönem rekabetine 
uygun know-how geliştirilmesi
Gerek mevzuat düzenlemeleri 
gerekse genişletilmiş üretici 
sorumluluğu uygulamaları 
kapsamında geri dönüştürülmüş 
ham madde kullanımının zorunluluğu 
sürekli olarak arttırılmaktadır. Ayrıca 
Horizon 2020 programı kapsamında 
geri dönüşüm sektöründe yeni 
teknolojiler geliştirilmesi için 
dünyanın her tarafında Ar-Ge 
çalışmaları yürütülmektedir. 
Ülkemizde geri dönüşüm sektörünün 
gelişmesi hem plastik sektörünün bu 
ham maddenin kullanımı konusunda 
hem de geri dönüşüm sektörünün 
yeni geliştirilen teknolojiler 
konusunda güncel bilgiye 
sahip olmalarını sağlayacaktır. 
Geçmişte petrokimya sektöründe 
önemli bir fırsat kaçırılmıştı, geri 
dönüşüm sektöründe de aynı 
hataya düşülmemesinin ülkemizin 
menfaati açısından önem arz ettiğini 
düşünüyoruz.
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C
umhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Eşi Emine Erdoğan 
tarafından himaye edilen 
Sıfır Atık Kampanyası, çevre 

duyarlılığının geliştirilmesine katkıda 
bulunarak daha az plastik tüketimini 
ön plana çıkarıyor. Sıfır Atık kavramı 
etrafında son dönemde mevzuat 
oluşturma çalışmaları da yoğunlaştı. 
Nihayet uzun tartışmaların ardından, 
atıkların ayrıştırılması ve organize 
biçimde toplanmasını da içeren Sıfır 
Atık Yönetmeliği 12 Temmuz 2019 
günlü Resmi Gazete’de yayımlandı. 

Yönetmelik yeni yükümlülükler ve 
yeni araçlar oluşturuyor, bunlardan 
en önemlisi kaynakta ayrıştırmayı 
başlatmış olması. Yönetmelikle 
Sıfır Atık Sistemi ”Atık oluşumunun 
önlenmesinden başlayarak, 
atıkların azaltılması, kaynağında ayrı 
biriktirilmesi, geçici depolanması, 
ayrı toplanması, taşınması ve 
işlenmesi süreçlerinin hepsini içine 
alan, fayda ve maliyet unsurları göz 
önünde bulundurularak oluşturulan 
yönetim sistemi” olarak tanımlandı. 

Yönetmeliğin amacı, “Ham madde 
ve doğal kaynakların etkin yönetimi 
ile sürdürülebilir kalkınma ilkeleri 
doğrultusunda atık yönetimi 
süreçlerinde çevre ve insan 
sağlığının ve tüm kaynakların 
korunmasını hedefleyen 
sıfır atık yönetim sisteminin 

kurulmasına, yaygınlaştırılmasına, 
geliştirilmesine, izlenmesine, 
finansmanına, kayıt altına alınarak 
belgelendirilmesine ilişkin genel 
ilke ve esasların belirlenmesidir” 
şeklinde belirtildi. 

Yönetmelikle getirilen 
düzenlemenin temel 
unsurları şöyle:
Mahalli idareler, yoğun atık üreten 
AVM, belediye, kamu kurum ve 
kuruluşlar, sanayi kuruluşları vb. 
Yönetmelikte sayılan birimler 
ile isteyen kuruluşlar “Sıfır Atık 
Yönetim Sistemi” kuracaklar. Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı bir Sıfır Atık 
Bilgi Sistemi kuracak ve işletecek 
bununla birlikte 37 milyon kişinin 
de yönetmelik kapsamında olduğu 
vurgulandı.

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

Temel seviyede sıfır atık belgesine 
sahip yerlerden; il belediyeleri 
ve nüfusu elli binin üzerindeki 
ilçe belediyeleri, organize sanayi 

bölgeleri, alışveriş merkezleri, 
havalimanları, tren ve otobüs 
terminalleri, limanlar ile 50 oda 
ve üstü konaklama kapasiteli 
işletmeler gümüş, altın veya platin 
sıfır atık belgesini almakla yükümlü 
olacaklar. Temel seviyede sıfır 
atık belgesine sahip diğer yerler 
ise talep etmeleri halinde gümüş, 
altın ve platin sıfır atık belgesi için 
başvuruda bulunabilecekler.

Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında 
Bakanlık, Sıfır Atık Yönetimi Eylem 
Planı hazırlayacak ve uygulayacak. 
Belediyeler, zorunlu oldukları 
uygulamaları yerine getirecekler 
ve halkı kaynağında ayrıştırma 
ve biriktirmeye teşvik edecekler. 
Atık oluşumunu önleme ve israfa 
karşı bilinçlendirme faaliyetleri 
yapacaklar.

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

Biriktirme ekipmanlarına 
(çöp kutularına) renk 
standardı getirilecek
Yönetmeliğe göre, kağıt, cam, metal, 
plastik atıkların birlikte biriktirilmesi 

Geri Kazanım Sektörü İçin Bir Şans Olarak Sıfır Atık 
Kampanyası ve Sıfır Atık Yönetmeliği
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durumunda mavi, diğer atıklar için 
koyu gri renk kullanılacak. 

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

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

Atık ilaçlar için paslanmaz 
metal veya yüksek yoğunluklu 
plastik malzemeden yapılmış, 
kapaklı, kapakları kilitlenir, 
yükleme-boşaltma esnasında 
torbaların hasar görmesine 
veya delinmesine yol 
açabilecek keskin kenarları 
olmayan, yüklenmesi kolay, 
içerisine atık atıldıktan 
sonra tekrar alınmasına imkân 
vermeyecek şekilde teşkil edilir ve 
üzerinde “Atık İlaç” ibaresi bulunan 
kutular yapılacak. 

Belediye biriktirme 
ekipmanları (çöp 
konteynerleri) da 
renklenecek
Konutlardan toplama yapılırken 
kullanılacak biriktirme 
ekipmanlarında geri kazanılabilir 
atıklar için mavi, diğer atıklar için 
koyu gri renk kullanılacak. 

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

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

Sıfır Atık Yönetim Sistemi 
kurma zorunluluğuna 
giren birimler ve 
zorunluluk başlama 
takvimi 

Mahalli İdarelerde; 250 
bin ve üzeri nüfusa 
sahip Büyükşehir 
Belediyeleri için 31 Aralık 
2020, Büyükşehir ilçe 
belediyeleri (nüfusu 250 
binin altındakiler) ile 
büyükşehir dışındaki il, 
ilçe, belde belediyeleri, 
belediye birlikleri için 31 
Aralık 2021, Büyükşehir 
dışındaki il, ilçe, belde 
belediyeleri ile İl özel 
idareleri için 31 Aralık 
2022,
Uygulama takviminde 
birden fazla tarih alanına 
giren kurum, kuruluş, 

işletme ve diğer noktalar, en erken 
takvime uygun olarak sıfır atık 
yönetim sistemine geçecekler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan: 
“Temiz suya ve enerjiye erişimi 
iyileştirebiliriz. Atıkların ve karbon 
salımının azaltılması, biyolojik 
çeşitliliğin ve ekosistemlerin 
korunması mümkün olabilir. Biz sıfır 
atık yönetim sisteminin 2023 yılına 
kadar tüm ülkede uygulamaya 
konulmasını sağlayarak, yıllık 20 
milyar lira ekonomik kazanç, 100 
bin kişiye istihdam ve yüzde 35 
oranında geri kazanım bekliyoruz”
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Geri dönüşüm sektörü atıkların 
sağlıklı biçimde toplanmasıyla var 
olabiliyor. Kaynağında ayrıştırılıp 
tesislere ulaşana dek iletim zincirinin 
bütün halkalarının doğru çalışması 
gerekiyor. Bu konuda Türkiye uzun 
süredir arayış içinde bu kapsamda 
endüstriyel tesisler için bir sistem 
oluştu. Yine de Türkiye’de toplam 
atıkların geri kazanılması hala 
yüzde 10’lu seviyelerde. Bu konuda 
en hassas ülkeler olan gelişmiş 
ülkelerde yüzde 40’lı seviyelerin 
üstüne yeni çıkıldı. Bu da işin hiç 
kolay olmadığını gösteriyor. 

Atık toplanmasına yönelik sorun 
alanlarının tespitine dair çalışan 
Erciyes Üniversitesi Endüstri 
Mühendisliği öğretim üyeleri Dr. 
Feyza Gürbüz ve Dr. Endüstri 
Yüksek Mühendisi Sümeyye 
Çavdarcı, Demetel ve Gri Demetel 
metodları ile hangilerinin yüksek 
önem taşıdığını belirledi. Sorun 
alanlarının neler olduğu ise Ulusal 
Geri Dönüşüm Strateji Belgesinde 
sıralanan sorun alanlarından seçildi. 
Strateji belgesinde sorun alanları 
şöyle sıralandı:

Geri Dönüşümün En Kritik Noktası: 

Atıkların Toplanması
Bilinç Düzeyi ve 
Farkındalık Sorunu
 
• Atıkların ekonomiye katacağı 

değer hakkında bilinç eksikliği

• Hane halkının ve sanayicilerin 
geri dönüşüme yönelik 
farkındalığının ve çevre 
bilincinin yetersiz olması

İdari ve Hukuki 
Düzenleme Aksaklıkları
• Ekonomik değerleri olan 

atıkların diğer atıklardan 
ayrılıp o şekilde toplanmaması 
Mevzuatların talebi ve ihtiyaçları 
karşılayabilme özelliklerine 
sahip olmaması

• AB uyumlaştırma sürecinde 
sektörün masraflarının artmış 
olup finansal açıdan olumsuz 
etki altına girmesi

• Mevzuatın etkin biçimde 
uygulanmaması

• Geri kazanılan ikincil ürünlere 
ait standartların eksikliği

Altyapı Eksiklikleri
• Dönüştürülebilir atık 

toplama noktalarının yaygın 
bulunmaması, atıkların 
oluştuğu kaynakta ayrı ayrı 
toplanamaması

• Yerel yönetimlerde teknik ve 
idari kapasitelerin eksikliği

 
• Bazı ürün grupları için özel geri 

dönüşüm tesislerinin bulunması 
gerekirken bulunmaması ve geri 
dönüşüm tesislerinin az sayıda 
olması

Finansman ve Destekler 
Hakkındaki Sorunlar 
• Geri dönüşüm uygulamalarının 

sanayicilere mali olarak ek yük 
getirmesi

• Geri dönüştürülebilecek 
ürünlerin satışlarında 
karşılaşılan ÖTV problemi

• Atık yönetimi konusunda 
finansman modelinin 
bulunmuyor olması

• Teşvik sisteminin ve 
yönlendirmelerin eksikliği
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Atık Yönetimi Hakkında 
Uygulama Eksiklikleri 
• Kayıt dışı atık toplamanın ve 

lisanssız toplamaların mevcut 
olması

• Atık yönetimi hususunda 
uygulanan yaptırım ve 
cezalandırmaların yetersiz 
olması ile uygulanan 
yaptırımların ise istenilen 
şekilde yürütülememesi,

• Geri dönüşümün etkin hale 
getirilmesine yönelik kıstasların 
eksikliği

• Mevzuatın uygulamaya 
konulmasında personel 
deneyiminin eksikliği

• Ülkemizin altyapısına uygun 
hazırlanmamış gerçekçiliği 
minimum olan yasal 
uygulamaların oluşu

• Kurumlarda görev dağılımlarının 
net belirlenmemiş olması ve 
koordinasyon hususunda 
eksikliklerin var oluşu

Makalede, yapılan analiz sonucunda 

ise en önemli görülen sorun 

alanlarına yönelik şu sonuca ulaşıldı:

“Geri dönüşümün zayıf yönleri 

olarak belirlenilen 5 kriter 

arasından “Uygulama” konusunun 

sıralamada 1. Sırada yer aldığı 

Dematel ve Gri Dematel metotları 

ile görüldü. Yani atık yönetimi 

konusunda uygulama eksiklikleri 

başı çekmektedir. Sonuncu yani 

5. Sırada yer alan Bilinç düzeyi ve 

farkındalık kriteri iki yöntemde de 

aynı sırada belirlenmiştir” 

Atık Yönetimi İçin 
Halkın ve Sivil Toplum 
Örgütlerinin Katılımı 
Kritik
Atık yönetimine yönelik bir 
analiz Karamanoğlu Mehmet Bey 
Üniversitesi öğretim üyeleri Dr. 
Sevcan Güleç Solak ve Dr. Şerife 
Pekküçükşen tarafından yayımlandı. 

Makalede belediyelerin katı atıkları 
toplamada yaşadığı sorunlar analiz 
edildi. Geri dönüşüm açısından 
önemli vurgu ise halkın ve sivil 
toplum örgütlerinin katılımına 
yönelik oldu. Makalede ”Katı 
atık yönetimin etkinliği için 
özellikle geri dönüşüme yönelik 
faaliyetlerde vatandaş katılımın 
sivil toplum kuruluşları aracılığı ile 
sağlanmasının önemi, araştırmaya 
katılan belediyeler tarafından 
vurgulanmıştır. Ayrıca gelişen 
iletişim teknolojileri (sosyal medya, 
tv, radyo vb.) konuyla ilgili destek 
noktasında önemsenmektedir. Yerel 
yönetimler katı atık yönetimiyle ilgili 
farkındalık ve bilinci arttıracak bir 
faktör olarak eğitim faaliyetlerinin 
de üzerinde durmaktadır” ifadesine 
yer verildi. 

Makale, karşılaştırmalı analizlerle 
sorun alanlarının tespitini yapıyor. 
Makalenin temel bulgularını merkezi 
yönetimle ilgili sorunlar, yasal 
düzenlemelerin yetersizliği, teknik 
yardımların yetersizliği, kaynak 
yetersizliği, denetimle ilgili sorunlar 
ve görev yetki belirsizliği olarak 
gruplamak mümkündür. 
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Sokak toplayıcıları ve hurdacılıkla 
geçinenler atık yönetiminin sorunlu 
alanlarından biri. Sayıları 500 bin 
kişi olarak tahmin ediliyor. Halen 
geri dönüşüme giren ayrıştırılmış 
atığın önemli bir kısmı bu işi 
yapanlarca toplanıyor, üstelik son 
dönemde Türkiye’ye sığınan 
düzensiz göçmenler, geçici koruma 
altına alınanlar, kaçak giren kişiler 
tarafından yapılan işlerin başında 
geliyor. Sistemli bir atık toplama için 
sokak toplayıcılığının disiplin altına 
alınması öneriliyor. Diğer yandan 
dar gelirli kişiler için de istihdam 
yaratabileceği üzerinde duruluyor.

Sokak toplayıcılığı uzun süredir 
devam eden bir olgu. En 
dezavantajlı gruplar ve gelir 
bakımından en düşük seviyedeki 
işlerden biri. Hurdacılık ve sokak 
toplayıcılığıyla geçinen kişi sayısı, 
sokak toplayıcılarının örgütlendiği 
çeşitli dernekler tarafından 500 
bin olarak tahmin ediliyor. Sokak 
toplayıcılarının herhangi bir kaydı 
bulunmuyor. Dolayısıyla herhangi 
bir piyasa mekanizması olmadan, 
aracıların dayattığı fiyatlarla 
topladıklarını satıyorlar. 

Sokak toplayıcıları çeşitli dernekler 
altında örgütlendi ve Türkiye’nin 
en büyük işçi sendikaları 
konfederasyonu Türk-İş, sosyal 
sorumluluk gereği olarak bu 
derneklere kurumsal destek veriyor. 
Türk-İş’in girişimleriyle TOBB 
Bünyesinde endüstri ve sektör 
bileşenlerinin bir kısmının katıldığı 
toplantıda sokak toplayıcılığının 
bir sistem dahilinde mesleki olarak 
tanınması ve sistemde tutulması 
fikrine olumlu bakıldı.

Atık Yönetiminde ve Geri Dönüşümde Çok 
Bilinmeyenli Denklem
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PAGDER, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı nezdinde geri dönüşüm 
sektörü ve atık ithalatına yönelik 
bilgilendirme toplantıları düzenledi. 
PAGDER’den yapılan açıklamada 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile “Atık 
İthalatı Uygulamaları Toplantısı” 
yapıldığı kaydedildi. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
toplantısı öncesi sektörün ortak 
görüşünün oluşturulması için iki ayrı 
oturumda istişare toplantısı yapıldığı 
ve bu toplantılara Cumhurbaşkanlığı 
Yatırım Ofisi’nin de katılım gösterdiği 
belirtildi. Öte yandan, Sanayi ve 
Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan 
Büyükdede’nin de ziyaret edilerek 
hazırlıklar hakkında bilgi verildiği 
vurgulandı. 

PAGDER’den sektöre yönelik yapılan 
bilgilendirme açıklamasında, “Tüm 
dünyada olduğu gibi ülkemiz plastik 
sanayini de çok yakın zamanda 
adeta bir paradigma değişikliği 
esasında etkisi altına alacak olan 
döngüsel ekonomi politikalarının 
çevresel ve ekonomik rasyonelite 
dengesi içinde belirlenmesi, dahası 
ülkemizin plastik sanayinin küresel 
döngüsel ekonomi içinde pozisyon 
alması ve iş işten geçmeden kısa 

vadeli değil orta ve uzun vade 
yararların dikkate alındığı politikaları 
sağlamaya yönelik görüşler 
paylaşılmıştır” denildi. 

Geri dönüşüm endüstrisinin 
gelişmesine yönelik ülkeler arası 
bir rekabet olduğu, çıkarları 
zedelenme riski bulunan grupların 
Türkiye üzerinde baskı kurduğu 
belirtildi. Açıklamada, “Ülkemiz 
plastik sanayinin konumlanmasında 
bu hususların ülkemiz menfaatine 
yönelik gerçekleştirilmesine 
hizmet edecek çalışmalara devam 
edeceğiz” denildi. 

Plastik Geri Dönüşümünün Olumlu 
Etkileri
Bu arada PAGDER’in istişare 
görüşmelerinde, sektör 
savunuculuğu için, plastik geri 
dönüşümünün etkileri, sağladığı 
faydalarla ilgili bazı temel unsurlar 
belirlendi. Bunlar şöyle:

İstihdam: Plastik geri dönüşümü 
istihdama büyük katkı sağlar. 
Atıkların depolanması, yakılarak 
bertarafı gibi alanlarda 1 kişi 
istihdamına karşılık geri dönüşüm 

sektörü 20 kişi istihdam eder. 
Sektörün kendisi ve tedarik 
sağladığı sektörler itibarıyla 
1 milyon kişinin istihdamını 
etkilemektedir. Bunun yalnızca 
350.000’i plastik sektöründedir. 
Ayrıca düşük vasıflı işçilik nedeniyle 
dezavantajlı bir gruba istihdam 
imkanı potansiyeli bulunur. 

Bölgesel gelişmişlik 
farklarının azaltılması: 
Geri dönüşüm sektörü yerel atık 
kaynağına yakın olmanın avantajı 
sebebiyle çok farklı coğrafyalarda 
istihdam ve ekonomik katkı 
oluşturabilmektedir. Bu kapsamda 
sektör, bölgesel gelişmişlik 
farklarının azaltılmasına pozitif katkı 
yapmaktadır. 

Çevrenin korunması: Geri 
dönüşüm sektörü tüm dünyada 
sıfır atık politikalarının en önemli 
ayaklarındandır.
Sıfır atık kampanyasının başarısı 
geri dönüşüm ile artacaktır. Modern 
tesislerimizin gelişimi için yurtiçi ve 
yurtdışından tedarik edilecek ham 
madde ile yapacağımız teknolojik 
yatırımlar büyümelidir. 

PAGDER’den Bakanlıklar 
Nezdinde Geri Dönüşüm 
Sektörü Girişimi
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Cari açığın azaltılması: 
Plastik geri dönüşüm sektörü 
2030 itibarıyla plastik ham madde 
cari açığımızı yüzde 35,1 oranında 
azaltacaktır.  Zira plastik geri 
dönüşüm sektöründeki gelişme 
her geçen gün orijinal ham madde 
ithalatıyla meydana gelen yüksek 
döviz kaybını önlemektedir. 

İhracatın artması: Geri dönüşüm 
sektörü 1 milyar dolar dolayında 

ihracat yapmaktadır. Hali hazırda da 
dış ticaret fazlası vermektedir. 
Rekabetçi yapının korunması : 
Otomotiv, beyaz eşya, ambalaj, tarım, 
elektrik-elektronik ve inşaat başta 
olmak üzere 35’ten fazla sektöre 
ara malı sağlayan plastik sektörü, 
orijinal ürünü ikame edebildikleri 
sahada geri dönüştürülmüş ham 
maddeyi kullanmakta, rekabetçi 
yapılarını koruyabilmektedir. 

PAGDER açıklamasında, geri 
dönüşüm sektörüne yönelik 
dezenformasyonun sistematik 
olduğuna işaret edilerek bir dizi 
önlem talep edildi. Buna göre her 
türlü sanayi ham maddesi için ithal 
ikameci politika uygulanmamalı, 
değer zinciri gözden geçirilerek 
en avantajlı olanlar benimsenmeli. 
Sektörde disiplin sağlanarak, 
kamunun varsa uygun olmayan atığı 
ithal edenlerle mücadelesi etkin 
şekilde yürütülmeli. 

İstanbul Sanayi Odası (İSO) 
tarafından düzenlenen “Döngüsel 
Ekonomiye Doğru: Sıfır Atık ve Geri 
Dönüşüm Sektörü Toplantısı” yoğun 
katılıma sahne oldu. Ev sahipliğini 
İSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Çevre 
ve Enerji İhtisas Kurulları Başkanı 
Mustafa Tacir’in yaptığı toplatıda 
ana konuşmacı EREMA Plastic 
Recycling Systems firmasından 
Robert Wahlmueller oldu. 
Toplantının açılış konuşmasını yapan 
Mustafa Tacir, iklim değişikliğiyle 
mücadelenin kaçınılmaz hale 
geldiğini işaret ederek, bu bağlamda 
“Sıfır Atık” hareketinin, toplumda 
algı değişikliği sağladığını, bilinç 
artışının üst düzeye erişmesine 
katkıda bulunduğunu vurguladı. 
Mustafa Tacir, “Bu yılın başında 
Çevre Kanunumuzda yapılan 
değişiklik, atık yönetimindeki 
en büyük bariyer olarak görülen 
finansmana odaklanmaktadır. 
Ve maalesef finansman kaynağı 
olarak sanayi görülmektedir.   
Sanayiciler olarak üzerimize düşen 

sorumlulukları yerine getiriyoruz ve 
getirmeye devam edeceğiz. Ancak 
atık yönetiminde reform niteliğinde 
kalıcı çözümler bulamazsak sürekli 
farklı çözümler denemekten 
kurtulamayacağız.   Sanayi 
tesislerinden kaynaklanan ‘üretim 
artıkları’ bizim için atık olmaktan 
ziyade ham madde kaynağıdır” dedi. 

Tacir sözlerini şöyle sürdürdü:

 “Ambalaj atıkları geri kazanımında 
henüz almamız gereken yol olsa 
dahi yüzde 50’lere varan bir 
geri kazanım sağlanabiliyorken, 
belediye atıklarının yaklaşık yüzde 
10’u geri kazanılmakta, yüzde 90’nı 
depolanmaktadır. Dolayısıyla atık 
yönetimi konusunda yaşadığımız 
sorunların başında evsel atıkların 
konutlardan istenilen düzeyde ayrı 
toplanamaması gelmektedir. Çöp 
sahalarına gömdüğümüz ekonomik 

İSO’dan Döngüsel 
Ekonomi Zirvesi
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değerin maliyeti 1.5 milyar lira. 
Taşınması ve gömülmesi için kamu 
kaynaklarından harcadığımız 750 
milyonu da göz önüne aldığımızda, 
çevresel ve ekonomik olduğu 
kadar milli bir mesele ile de karşı 
karşıyayız. Bugün atık yönetiminde 
başarı sağlamış ülkelerin 
uygulamaları incelendiğinde; 
başarının vatandaşlara bu konuda 
sorumluluk vererek sağlandığı 
görülmektedir. Atığı azaltmaya 
yönelik motivasyonları harekete 
geçirmediğimiz, talep taraflı 
stratejiler geliştirmediğimiz 
müddetçe ne kadar geri kazanım 
tesisi kurulursa kurulsun artan 
nüfus ve tüketim eğilimi karşısında 
yetersiz kalacaktır.”

İSO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa 
Tacir, AB başta olmak üzere bazı 
plastik ürünlerin yasaklanmasının 
yanlış algılara yol açabileceğini, 
plastiğin endüstri için vazgeçilmez 
bir ürün olduğunu belirterek şunları 
kaydetti:

“Son tüketiciler için plastik denilince 
akla ilk ambalaj gelse de plastik 
genel itibariyle havacılıktan, sağlığa, 
otomotiv sektöründen gıdaya kadar 
stratejik sektörlerin vazgeçilmezidir.  
Plastiklerin muadil maddeler ile 
kıyaslandığında hafifliği, dayanımı ve 
verimliliği yanında yaşam döngüsü 
kıyaslaması yapıldığında daha az 
nakliye ve daha az atık üretimi 
sebebiyle daha az karbon ayak 
izine sahip olma gibi üstünlükleri 

söz konusudur. Plastiğin birden çok 
kez geri dönüştürebilir olması, hatta 
ham madde olarak kullanılabiliyor 
olması ise en önemli tercih 
sebeplerindendir. Dünya genelinde 
gıdanın yaklaşık 3’te birinin uygun 
olmayan saklama koşulları ve aşırı 
tüketim sonucunda kaybedildiği 
bilinmektedir, gıdanın her geçen 
gün daha da önem kazandığı 
dünyamızda plastik ambalajların 
kullanılmasına devam edilecektir.  

Dünya’daki petrol üretiminin en 
iyi tahminle yüzde 6’sı plastik 
endüstrisinde kullanılmaktadır. 
Bu değerin yarısı proseslerde 
kullanılıyorken diğer yarısı plastik 
üretiminde ham madde olarak 
kullanılmaktadır. Her ne kadar 
Avrupa’da geri dönüşüm oranı 
artış gösterse de 2014 yılında çöp 
alanlarına giden 8 milyon ton plastik 
100 milyon varil petrole eşdeğerdir” 

Mustafa Tacir, “al-kullan-at” olarak 
tanımlanan ekonomik modelin 
ortadan kalktığını, geri kazanım 
ve kullanımı içeren döngüsel 
ekonominin ön planda olduğunu 
belirterek, tasarımdan itibaren 
bu sürecin izlenmesi gerektiğini 
vurguladı. 

İSO Yönetim Kurulu Üyesi Tacir, 
geri dönüşümün Türkiye için önemli 
bir sektör olduğunu belirterek şu 
görüşleri vurguladı:

“Bu yarışta ülkemizin de yer 
almasını istiyorsak geri dönüşüm 
sektörü kamu teşvikleri ile 
desteklenmelidir.   Çünkü kimyasal 
geri dönüşüm başta olmak üzere 
ileri geri dönüşüm teknolojileri 
henüz ölçek ekonomisine uygun 
yatırım maliyetine sahip değil.   Geri 
dönüşüm sektörünün en önemli ham 
maddesi kaliteli atıktır. Kaynağında 
ayrıştırılmış, kontamine olmamış 
atıklar içinse belediyeler tarafından 
etkin bir toplama sistemine 
ihtiyaç var. İşte bu sebeple Çevre 
Kanunundaki yeni düzenleme ile 
getirilen geri kazanım katkı payının 
mutlak süratle gerekli altyapının 
tesisine harcanması gerekmektedir.”

EREMA Plastic Recycling Systems 
firmasından Robert Wahlmueller 
yaptığı sunumda, özellikle plastik 
atıkların geri dönüşümü ile ilgili 
son dönemde gelişen teknolojileri, 
söz konusu teknolojilerin atık 
malzemelerin hem fiziksel hem de 
kimyasal geri dönüşümüne yaptığı 
katkıları ve geri dönüştürülmüş 
malzemelere olan artan talep 
koşullarını katılımcılarla paylaştı.

Toplantıda, “Atık Yönetiminde 
Kritik Başarı Faktörleri” panelinde; 
Plastik Sanayicileri Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün “Atık 
Yönetiminin Sıfır Atık Üzerindeki 
Etkisi” başlıklı bir sunum yaptı. 
Toplantıda “Döngüsel Ekonomi ve 
Geri Dönüşüm” konulu panel de 
gerçekleştirildi.
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“Ayakta durabilmemizin ve 
ülkemizin güçlü olabilmesinin 
koşulu sanayide ve tarımda 
ileri gitmek”

“Türkiye’nin geleceğinden 
hiç şüphe etmedik, bundan 
sonrasıyla ilgili de şüphe 
etmemiz için hiçbir sebebin 

olmadığını biliyoruz.” Bu sözleri 
söyleyen plastik sektörünün 
duayenlerinden Salih Esen, 
Türkiye’nin üretimle ayakta 
durabileceğinin altını çiziyor. Plastik 
sektörü için 2019 zorlu geçti. 
Gelecek yıllar için ise büyüme 
beklentileri olmakla birlikte temkinli 
bir iyimserlik görünüyor. Deneyimli 
sanayici, büyük bir yatırım ihtiyacının 
ortaya çıkacağı bölgesel krizlerin 
sona ereceği döneme sektörün 
nasıl hazırlanabileceğine ilişkin 
görüşlerini anlattı. EBSO Meclis 
Başkanı, Esen Plastik Kurucusu 
ve İzmir Menemen Plastik İhtisas 
OSB’nin kurucu Yönetim Kurulu 
Başkanı Salih Esen sorularımızı 
yanıtladı. 

Öncelikle bize zaman ayırdığınız 
için çok teşekkür ederiz. 
2019’un  plastik  sektörü ve 
genel olarak imalat sanayii için 
değerlendirmesini yapar mısınız? 
2019 Nasıl bir yıl oldu ve 2020 için 
atılması gereken adımlar neler?

PLASFED gibi güzel bir dergide 
yer almaktan mutluluk duyuyorum. 
Başta PLASFED Başkanı Sayın 
Karadeniz ve dergiyi hazırlayanlara 
ben de teşekkür ederim. 

Kısaca, kötü bir yıl oldu. Çünkü 
Türkiye’nin 2019 yılında büyümesi, 
ne yazık ki bizlerin arzu ettiği 
seviyelerde olmadı. 2018’den 
gelen bir takım sorunlarımız 
sebebiyle 2019 yılı da imalat 
sektörü açısından kayıp yıl 
hanesine yazıldı. Plastik sektörü de 
bundan nasibini aldı. Dolayısıyla 
zaten ithalat rakamlarına baktığımız 
vakit plastik sektörünün ne ölçüde 
küçüldüğünü görüyoruz. 

Umudumuz 2020 yılında, 2019’a 
göre göreceli olarak büyüme 
rakamlarını yakalamak. Büyüme 
rakamlarını yakaladığı vakit 
bundan en fazla nasibini alacak 
olan sektörlerin başında da plastik 
sektörü geliyor. Plastik hayatın 
olmazsa olmazları arasında, 
sektör olarak da diğer sektörlere 
önemli ölçüde katma değer 
yaratan bir konumda bulunuyor. O 
nedenle Türkiye’nin büyümesine 
paralel olarak plastik sektörü de 
umuyorum ki en kötü yılını 2019 
olarak geride bırakmış olur. Ve 
yine umuyorum ki, 2020 yılında 

Avrupa’da söz sahibi olmuş ve 
gene eski gücüne kavuşmuş bir 
sanayii ile ilerleyeceğiz.

Sektörde plastik işleme makineleri 
yatırımlarda bir miktar gerileme 
gözleniyor. Bunu önceki yılların 
yüksek yatırımları sonucu mevcut 
kapasitelerin değerlendiriliyor 
olmasına mı bağlamalıyız, yoksa 
reel bir gerileme mi var?

Tabii ki reel gerileme olarak 
görebiliriz ancak söylediğiniz gibi 
daha önceki yıllarda, yüzde 6-7’ler 
seviyesindeki büyüme döneminde 
birçok firma yeni yatırım yaptı, 
yeni makine teçhizatlarını aldı. 
Büyümeden kaynaklı, 2017 ve 
2018’de talebin canlı olması 
sebebiyle bu tür yatırımlar yapıldı. 
Ancak Türkiye 80 milyon nüfusu 
olan ve etrafında da birçok komşusu 
olan bir ülke. Tabii ki, bizim ihracat 
yapabileceğimiz nitelikte komşular. 
O yüzden kesintisiz olarak plastik 
sektörü büyümesini artırmak 
durumunda. Bunu yapabilmek için 
de makine ve teçhizata ihtiyaç var. 
2019 yılında makine talebindeki 
keskin düşüşte mutlaka plastik 
sektörünün küçülmesinin büyük 
bir payı var. 

Yine söylüyorum, plastik sektörüne 
yönelik makine üretiminde 

Plastik Sektörünün Duayenlerinden Salih ESEN, 
PLASFEDDERGİ’nin Sorularını Yanıtladı:
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Türkiye gittikçe artan şekilde söz 
sahibi oluyor. Kendi teknolojisini 
geliştiren bir konuma geliyor ve 
hakikaten dünya ölçeğinde rekabet 
edebilecek nitelikte ve kalitede 
her türlü makineyi üretebilecek 
pozisyonda. 

Umuyoruz ve bekliyoruz ki, Türkiye 
geleceği daha öngörülebilir 
duruma geldiği vakit yatırımcılar 
konuyu dikkate alacak ve plastik 
sektörünün buna bağlı olarak 
da plastik makine sektörünün 
büyümesine katkı verecek. 

Potansiyel ihracat noktalarından 
bahsettiniz. Suriye ve Irak’ın 
durumu biliniyor. Oralardaki kriz 
aşıldıktan sonra büyük yatırıma 
ihtiyaç olacak. Suriye ve Irak 
üzerinden bu sürece plastik 
sektörü nasıl hazırlanmalı, neler 
yapmalı? 

Suriye büyük bir pazar, Irak keza 
öyle. Örneğin Libya, plastik 
sektörünün büyük pay aldığı bir 
ülkeydi, onu neredeyse unuttuk. 
Sadece Irak, Suriye, Libya değil, 
bir ölçüde kuzeydeki ülkelere, Türk 
Cumhuriyetlerine baktığımızda 
da ihracat potansiyelimiz oldukça 
fazla. Saymış olduğumuz ülkelerin 
hepsinin altyapılarının yenilenmeye 
ihtiyacı var. Konut ve altyapı 
yenilenmesi aşamasında plastik 
ürünlerine ihtiyaçları olacak. 

Şu aşamada bu ülkelerden 
istediğimiz verimi alamıyoruz ama 
umutsuz olmamamız gerekiyor. 
Özellikle ihracat yapabilmek 
uzun soluklu bir iş. Müşteriyi 
bulsan dahi malı satmak mümkün 
olmuyor. Bu ülkelerde “registirer” 
olmak, oranın standartlarına göre 
ürün yapabilmek için gereken 
kabiliyetleri de bizlerin geliştirmesi 
gerekiyor. Bu durgun durumlarda, 
özellikle bu tür gayretlerimizi 
artırmamız lazım. Yani bir ölçüde 
o ülkelere yatırım yapmamız 
gerekiyor, bürokrasilerini de 
aşabilmek açısından. 

Şu an hepimiz için ayakta durabilme 
yılı. Gücümüzden çok fazla bir şey 
kaybetmeksizin, dayanıklılığımızı 
en üst noktaya taşımak suretiyle, 
sektörümüzde söz sahibi 
olduğumuzu yine göstermemiz 
gerekiyor. Söylediğiniz gibi 
özellikle bu ülkelerde, Suriye, 
Irak, Libya, Katar… Bunlar bizim 
pazar hedeflerimiz içinde bulunan 
ülkeler. O bölgelerde barışın 
gelmesiyle birlikte patlama 
noktasında bir talep artışı olacağını 

da göz ardı etmememiz gerekiyor. 
Dolayısıyla da bütün dikkatimizi bu 
gelişen pazarlara vermek suretiyle 
yatırımlarımızı da onların ihtiyaçları 
doğrultusunda şekillendirmek için 
hazırlıklı olmamız gerekiyor. 

İzmir Menemen  Plastik  İhtisas 
OSB oldukça dikkat çekici bir 
girişim oldu. Hangi düzeye gelindi. 
Gelecek dönem planlar hakkında 
bilgi verir misiniz?

Ben plastik sektörüne 1976 
yılında kendi şirketimi kurarak 
başladım. Çok küçük noktada 
işe başladık. Çok şükür, bugün 
gelmiş olduğumuz noktada 43. 
yılımızı geride bıraktık. Tabii ki 
43 yılda yaşadığımız pek çok 
sorun olmuştur. Birçok ekonomik, 
siyasi krize şahitlik ettik. O 

noktada gördük ki, plastikçinin, 
genellediğimiz takdirde en büyük 
ihtiyacı kendi üretim tesislerini 
kurabilecekleri bir yere sahip 
olabilmek. 2001-2005 yılları 
arasında EBSO Yönetim Kurulu 
Başkanlığını yaptım. O dönemden 
bu yana hem meclis üyeliğimi, son 
2 dönem de Meclis Başkanlığını 
yürütüyorum. 

Bu noktadan, bu ihtiyaçtan 
hareket ederek, ben de bulunmuş 
olunduğum konum itibariyle, bizi 
bu noktaya getirmiş olan plastik 
sektörüne bir ölçüde borcumu 
ödemek için böyle bir OSB’nin 
kurulumuna öncülük ettim. 2004 
yılında tüzel kişiliğini kazanmış 
olan Menemen Plastik İhtisas 
OSB’nin ilk kurucu yönetim kurulu 
başkanlığını üstlendim. 

Bu işe ön ayak olmamız tabii ki 
plastik sektörüne olan borcumuzu 
ödemek gayesiydi. Bir noktayı da 
unutmamak gerekiyor: Menemen 
Plastik “İhtisas” OSB, odaların 
kurmuş olduğu ilk ve tek ihtisas 
OSB olma niteliğine sahip. 

İhtisas OSB niteliğini kazanmak, 
bu OSB’ye ne kazandırıyor diye 
sorarsak; plastik sektörüne 
olan yatırımlar İzmir’de teşvik 
kapsamında değil, teşvik 
edilmiyor. Ancak İhtisas OSB 
olması sebebiyle burada yatırım 
yapacak olan sanayicilerimiz ilave 
bir takım teşviklere sahip oluyor. 
Bunlar yatırım indirimleri, özellikle 
istihdamın teşvikiyle ilgili olanlar. 
Dolayısıyla plastik sektörünün 
yatırımı için son derece cazip bir 
bölge pozisyonunda. Menemen 
Plastik İhtisas OSB şu anda 1000 
dönüm üzerine kurulmuş bir bölge, 
aşağı-yukarı yolları ve sosyal 
alanları çıktıktan sonra 650 dönüm 
üzerinde, 41 parselden müteşekkil, 
sanayicilerimize tahsis edilmiş 
nitelikte. 

İzmir’e en yakın OSB’lerin başında 
geliyor. Atatürk OSB’den sonra 
İzmir’in merkezine en yakın bölge 
olma niteliğinde. Ayrıca İzmir’in 
kuzeyinde olması nedeniyle, 
Petkim’e de yakın. Çevresinde 
limanlar olması nedeniyle ise 
ithalat-ihracat kolaylığını sağlıyor. 

41 parselimiz var demiştim. Altı 
ay önce hepsi doluydu, isteyen 
arkadaşlara yer veremiyorduk. 
Ancak 2019’un ekonomik anlamda 
ağır koşulları bazı arkadaşlarımızın 
yatırımdan vazgeçmelerine neden 
oldu. Umuyorum artmayacak 
ancak şu anda 3 adet tahsis 
edebileceğimiz parselimiz var. 

Üç çok uluslu firmanın yatırımı 
sözkonusu; biri Alman, biri 
Belçikalı biri de Yunanistan’dan. 
Her türlü altyapısı bitmiş vaziyette. 
Yatırımcıya her türlü kolaylığı 
ve bürokrasiden uzak bir yapıyı 
sağlamak için kurulmuş bir OSB. 
Umuyorum arkamızda, ülkemize 
katkıda bulunacak iyi bir bölge 
bırakmış oluruz. 

Önümüzdeki günlerde OSB’miz 
genel kurulunu, kendisi yapabilme 
sürecine girmiş olacak. Bu ne 
demek oluyor, oradaki arkadaşlar 
kendi kendilerini yönetebilir 
olacak. Bizler de o safhada 
görevimizi yerleşik olan ki bunların 
arasındayım, sanayicilere bırakmış 
olacağız. 
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Güzel bir eser diye düşünüyorum, 
umuyorum başka illere de örnek 
olacak niteliğe kavuşur. Şu anda 
yatırımların son noktası olan arıtma 
tesisimizi de bitirdik. Her şeyiyle 
dört dörtlük bir OSB oldu. Baktıkça, 
gezdikçe bizlere manevi anlamda 
huzur veren bir görünümde. 
O yatırımla gurur duyduğumu 
söylemek istiyorum. 

Esen Plastik gelecek için neler 
planlıyor? Yeni yatırımlar ve 
yaklaşımlarınız neler şirketiniz 
için? 

Esen Plastik 1976 yılında benim 
tarafımdan kurulmuş bir firma. 1976 
yılından bu güne kadar kendisini 
hep yükselterek ilerledi. Bugün 
artık ikinci jenarasyon, oğlum ve 
kızım bir ölçüde işin idaresini aldılar, 
almak üzereler diyelim. Güçlü bir 
yapımız olduğunu söyledim. Hep 
dürüstlüğü kendimize düstur ettik. 
Hiçbir zaman dürüstlükten ödün 
vermeyerek, kaliteli ürünler üretme 
noktasına odaklandık. Ağırlık 
noktamız Türkiye’nin altyapısına 
yönelik ürünlerin üretilmesi. 
Geçmiş dönemde inşaat sektörüne 
yönelik, üst yapı dediğimiz türde, 
kapı-pencere profillerinden, sessiz 
su borularına, pis su borularına, 
tarımsal damla sulama borularına 
kadar çok geniş bir yelpazede 
üretim yapıyorduk. Son üç yıldır 
sadece altyapıya yönelik olarak, 
Türkiye’nin doğalgaz boruları, 
kanalizasyon boruları, koruge 
boruları ve içme suyu basınçlı 
borularını üreterek ilerliyoruz. 
Adana OSB’de de yine dört metre 
çapa kadar kompozit borular 
üretiyoruz. CTP borular, bunlar 
tarımsal sulamada kullanılan boru 
tipleri. 

Dolayısıyla Türkiye’nin altyapısının 
sadece Türkiye’nin de değil, 
çevremizdeki ülkelerin de 
altyapısına yönelik ürün gamımızı 
geliştirmenin, müşterilerin 
ihtiyaçları doğrultusunda 
şekillendirmenin gayreti içindeyiz. 

Yatırımlarımız bugüne kadar 
hiç durmadı. Hatta önümüzdeki 
günlerde, fabrikamız yıl sonu 
olmadan Menemen Plastik İhtisas 
OSB’de bulunan 80 bin metrekare 
arsa üzerine taşınacak, yeni 
inşaatın temellerine başlanacak.

Temel atma ve proje çalışmalarımızı 
devam ettiriyoruz, 2020 yılının ilk 
yarısına orada hem genişlemiş, 
kapasitesini artırmış hem de 
yeniliklerini daha ileri boyuta 
taşımış bir firma olarak başlayıp, 
faaliyete geçmeyi düşünüyoruz. 

Herşeye rağmen, Türkiye’nin içinde 
bulunmuş olduğu konum, çevresi 
tarafından da gerçekten dikkat 
çekici derecede öneme sahip. 
Bizler de bunun bilincindeyiz, 
yani tüm bu sürecin gelip geçici 
olduğunu çok iyi biliyoruz. 
Türkiye’nin geleceğinden hiç şüphe 
etmedik, bundan sonrasıyla ilgili de 
şüphe etmemiz için hiçbir sebep 
olmadığını biliyoruz. Türkiye’nin 
geleceğinin ve temellerinin 
üretimle şekilleneceğini ve 
güçleneceğini de biliyoruz.

Bu yüzden sanayicilikten ve 
üretimden hiç kopmadık, kopmak 
gibi bir niyetimiz yok. Üretmeyen 
bir ülkenin nasıl güçsüz konuma 
geldiğini, nasıl başka ülkeler 
tarafından idare edildiğini, emir 
alarak yaşadığını hep beraber 
görüyoruz. Bizlerin ayakta 
durabilmesi için ve ülkemizin 
güçlü olması için bir tek koşul var 
o da sanayide ve tarımda çok ileri 
noktalara gitmek. 

Bizler de geçmişten gelen 
sanayicilik ateşiyle hep bunları 
yapmaya gayret ettik. Bundan 
sonra da hem bizler, hem bizlerden 
sonra gelen jenerasyonlar bu 
bayrağı daha da ileri taşıyacaktır 
diye düşünüyorum. 

Bugünlerde AB’nin plastiğe karşı 
sertleşen tutumu sözkonusu. Tek 
kullanımlık plastikler yasaklanma 
aşamasında. Sektör ne yapmalı, 
nasıl bir tavır sergilenmeli?

Plastik sektörünün bu kapsamda 
en masum noktada olduğunu 
düşünüyorum. Aslında burada 
sıkıntı eğitimsizlikten kaynaklanıyor. 
Bugün, televizyonlarda 
gazetelerde pompalı tüfeklerle 
işlenen cinayetlere şahit oluyoruz. 
Pompalı tüfeğin amacı avcılıkta 
kullanılmasıdır. Avcılık yapmak 
yerine birilerini vurmak tüfeğin 
suçu mudur? Tüfekleri, silahları 
ortadan kaldırmak çözüm değil. 
Bunların kullanımının bir ölçüde 
kurallara bağlı olması gerekiyor. 

Bu noktada plastik sektörünün 
önünün kesilmesi asla mümkün 
değil. Plastik sektöründe bir takım 
ürünlerin yasaklanması bana 
sorarsanız çevre kirliliğinin önüne 
geçmeyecektir. Bu kapsamda 
tabii ki kısa vadede alınacak olan 
bir takım tedbirler var,  ancak 
mühim olan uzun vadede alınacak 
tedbirler. 

Çevre bizim çevremiz, plastik 
sektörüne ürün üretenler de 
denize giriyor, onlar da denizden 
çıkan balığı yiyorlar. Çocuklarımıza 
bu çevreyi de en doğal ve en temiz 
haliyle bırakmak da insanlığımızın 
görevi. Bunların başı eğitimden 
geçmekte, devletimizin alacağı 
bir takım kurallardan geçmekte. 
Yasaklama yerine bunlara 
odaklanmak daha fazla çözüm 
getirecek, daha fazla uygulanabilir 
nitelik kazandıracaktır. 

Plastiğin yerine neyi ikame 
edebilirsiniz? Elbise askısı plastik 
olmasın tahta olsun, tahtayı 
nereden temin edeceksiniz? 
Ağaçlardan… Plastik sektörü 
olmasın, poşet yapılmasın, bidonlar 
yapılmasın. Bunun yerine bez 
torba veya kağıt öneriliyor. Kağıdın 
da, en az plastik kadar hoyrat 
kullanıldığı takdirde doğaya zarar 
vereceğini biliyoruz. 

Bu işin başı ilkokuldan başlayarak 
çevre bilincini kişilere aşılamak 
suretiyle çevre dostu bir jenarasyon 
yaratmaktan geçiyor. Parklara 
giriyoruz, çiğdemden geçilmiyor. 
Çiğdem yemeyi mi yasaklayacağız? 
Her yerde midye kabukları var, 
midye yemeyi mi yasaklayacağız? 
Yasaklar hiçbir şeyin çözümü değil. 
Bütün ağırlığımızla, bu konuda 
eğitimin yaygınlaşmasını ve 
üretilen ürünlerin doğru yerlerde 
kullanılmasını sağlanmalıyız. 

Avrupa’da geri dönüşüm 
sektörünün tüm dünya 
ülkelerinde örnek gösterilebilecek 
şekilde nasıl büyük adımlarla 
ilerlediğini görüyoruz. Bizde 
de Sıfır Atık projesine başta 
Cumhurbaşkanımızın eşi olmak 
üzere destek veriliyor. Buradan 
başlamamız lazım, özellikle evsel 
atıklarımızın ayrıştırılarak çöpe 
gönderilmesi büyük önem arz 
ediyor. 

Bütün bunlar yapıldıktan sonra 
çevre kirliliği varsa o zaman 
tekrar değerlendirilmelidir. Plastik 
ürünlerinin hepsi geri dönüşüme 
uygun nitelikte. Yasaklamak yerine 
geri dönüştürmek ve ekonomiye 
kazandırmak doğamız ve 
ekonomimiz için daha iyi sonuçlar 
verecektir.
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Umman Sultanlığı, Arap 
yarımadasının güneyinde Suudi 
Arabistan ve Yemen ile komşu bir 
sultanlık. Petrol ve gaz kaynakları 
bulunan ancak diğer ülkelere kıyasla 
çok daha az olan bu ülke, petrolü 
daha yüksek katma değerli polimer 
ve plastiğe dönüştürerek gelirlerini 
artırma peşinde. Ülke ekonomisini 
de çeşitlendirmeye çalışıyor. 

Körfez bölgesi bugünlerde oldukça 
zorlu bir dönem yaşıyor. Umman 
Sultanlığı, komşusu Yemen’deki 
iç karmaşaya karşılık bölgede 
istikrarını korumayı başardı. 309.5 
bin kilometre karelik ülkede 2.55 
milyonu Umman vatandaşı olan 4 
milyon 660 bin kişi yaşıyor. Ülke 
Tanfeedh Programı ile kısıtlı petrol 
ve gaz kaynaklarına dayalı bir 
ekonomi olmaktan çıkıp ekonomisini 
çeşitlendirmeye çalışıyor. Bu 
çabanın başında petrol ve gazı daha 
yüksek katma değerli polimer ve 
plastik malzemelere dönüştürmek 
var. Ülke coğrafi konumunu da 
güçlendirerek lojistik ve transit 
geçiş alanında da gelir elde etmek 
istiyor. 

Umman Sultanlığı Suudi 
Arabistan’ın güneyinde ve Yemen’in 
doğusunda yer alan bir ülke. İlginç 

unsur, Hürmüz Boğazı’nın batısını 
oluşturan Musandam Yarımadası’nın 
boğaza hakim kısmının “exclave” 
bir konumda Umman’a ait olması. 
Bu kavram, tamamı bir başka ülke 
toprakları içinde kalan ülke toprağı 
için kullanılıyor. Örneğin Türkiye’nin 
Süleyman Şah Türbe arazisi Suriye 
sınırları içinde bir Türk toprağı olarak 
“exclave” niteliği taşıyor. 

Umman, petrol fiyatlarının yüksek 
seyrettiği 2014 yılına kadar güçlü 
altyapı yatırımlarına girişti. Ancak 
o tarihten sonra düşen ve yatay 
seyreden petrol fiyatlarıyla düşen 
kamu gelirleri bazı programların 
ertelenmesiyle sonuçlandı. 
Türkiye’den bu dönemde çok 
sayıda müteahhitlik hizmeti alındı. 
Buna karşılık iki ülke arasındaki 
ticaret her ne kadar düşük olsa 
da son dönemde artış eğiliminde 
bulunuyor. Türkiye’den inşaat-
elektrik malzemeleri, mobilya, 
aydınlatma ekipmanları, petrol 
ve doğalgaz ekipmanları, makine 
ve gıda sektörlerinde ihracat 
görülüyor. İhracat olasılığı yüksek 
olan diğer sektörler ise oto yedek 
parça, ayakkabı-terlik ve tekstil-
hazır giyim (özellikle bayan, çocuk) 
olarak sıralanıyor. 

Ülke coğrafi konumu nedeniyle 
de açık denizden Hindistan ve Çin 
ile yoğun ticaret gerçekleştiriyor. 
Ülke sadece Arap ulusundan değil, 
Zanzibar, Hint ve Beluşi nüfusa da 
sahip. 

Siyasi yapısı: Umman Sultanlığı 
monarşi ile yönetiliyor. Sultan Kâbus 
bin Said (İngilizce Qaboos Bin Said 
al Said) 1970 yılında kansız bir darbe 
ile iktidara geldikten sonra ülkesini 
zenginleştirmesiyle iktidarını 
sağlamlaştırdı. Sultan, Başbakanlık, 
Savunma, Maliye, İçişleri ve Dışişleri 
Bakanlıklarını kapsayan yetkileri 
kullanıyor. Son dönemde Başbakan 
Yardımcılıkları ve Bakanlar eliyle 
bazı yetkilerini dağıtmış durumda. 

Ülkede yasama erki bulunmuyor 
ancak danışma niteliğinde bir 
Umman Konseyi, Şura Meclisi ve 
Devlet Meclisi adıyla anılan iki 
ayrı kanattan oluşan meclisler 
bulunuyor. Devlet Meclisi dışındaki 
bu meclisler seçiliyor. Devlet Meclisi 
ise atamalarla oluşuyor. 
Ülkede yoğun bir yabancı çalışan 
nüfusu bulunuyor. En fazla çalışan 
grubunu Hindistan’dan gelenler 
oluşturuyor. Ülkenin başkenti 
ve aynı zamanda bir eyalet olan 
Muskat şehrinde 1,47 milyon kişi 

Körfez Bölgesinin Son Zenginlerinden
Umman Sultanlığı
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yaşıyor. Müslüman olan ülkede 
hakim mezhep İbadilik’i Sünni ve 
Şiiler takip ediyor. 

Ülke Zenginliği: Umman son 
dönemde yüksek büyüme 
oranlarıyla dikkat çekiyor. Dünya 
Bankası verilerine göre ülkenin 
GSYH’si 72.6 milyar dolara 
ulaşmış durumda. Ülkede yaşayan 
yabancılar dahil edildiğinde 15 bin, 
dahil edilmediğinde ise yaklaşık 29 
bin dolarlık kişi başı gelire ulaşılmış 
durumda. Buna karşılık ülke tüketim 
ve yatırımlar nedeniyle bütçe açığı 
veriyor. Yapılan bir hesaplamaya 
göre ülkenin mevcut gelir-gider 
dengesine göre petrolün varil 
fiyatının 73 dolar olması halinde 
bütçe denk hale gelebilecek. 
Ülkede 1967’den bu yana petrol 
üretiliyor. Yıllık 15 milyar doların 
üzerinde petrol ve sıvılaştırılmış 
doğalgaz ihracatı yapılıyor. 

Ülkenin ekonomik olarak petrole 
bağımlılığının azaltılması, ekonomi 
yönetiminin iyileştirilmesi, refahın 
artırılması için Tanfeedh Programı 

kapsamındaki 121 proje uygulamaya 
alındı. Bu projeler tasarruf önlemi 
dışında bulunuyor. 

Ülke, merkezi bütçeden (kamu 
iktisadi şirketleri ve yerel 
yönetimler hariç) yıllık 3 milyar 
dolar dolayında yatırım harcaması 
yapıyor. Halen devam eden 
çok sayıda proje bulunuyor. Bu 
projelerin tamamlanmasının 
ardından yeni açılacak ihaleler ve 
hayata geçirilecek projeler gerek 
müteahhitlik üstlenimi, gerekse mal 
ihracatı açısından fırsat doğurabilir. 

Ülke 5 yıllık kalkınma planları 
hazırlıyor. İş yapmak için fikir 
verebilecek bu planda 2016-2020 
dönemi tamamlanacak. 2020 içinde 
2021-2025 yıllarını kapsayan 10.5 
yıllık planın açıklanması bekleniyor. 

Diğer petrol geliri elde eden ülkeler 
gibi Umman devletinin de yatırım 
fonları bulunuyor. Bunlardan Devlet 
Genel Rezerv Fonu’nun Türkiye’de 
Kumport’ta hissesi bulunuyor. 
Bu fonun toplam yatırımlarının 13 

milyar Dolar olduğu tahmin ediliyor. 
Umman Yatırım Fonu ise 2006’da 
kurulduktan sonra yaklaşık 6 Milyar 
dolar büyüklüğe ulaştı. 

Bu iki fonun yurt dışı yatırımları 
ağırlık taşısa da gelecek dönemde 
ülke içindeki yatırımlara yönelmesi 
bekleniyor. İş yapma açısından 
model geliştirilmeye uygun 
görünüyor. 

Umman İmalat Sanayii 
Kurmaya Çalışıyor
Umman, ekonomisini çeşitlendirmek 
amacıyla petrokimya ve ağır metal 
ürünlerine bağlı olarak bir imalat 
sanayii oluşturmaya çalışıyor. 
KOBİ’lerin ağırlıklı olarak rol 
üstlendiği modelde, ucuz Asya 
işgücü kullanılıyor. GSYH’nin 
yüzde 15’i büyüklüğünde bir imalat 
sanayi hedefinin şimdilik uzağında 
bulunuluyor. Yüz ölçümü olarak 
küçük olsa da ülke 9 organize 
sanayi bölgesi kurmuş durumda. 
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Bunlar Rusayl, Sohar, Raysut, Sur, 
Nizwa, Buraimi, Al Mazunah, Sumail 
ve Knowledge Oasis Muscat’tır 
(KOM).  Ayrıca bölgesinde gemi inşa 
sanayiinin bulunduğu Duqm Özel 
Ekonomik Bölgesine büyük önem 
veriliyor. Bu bölgeye yatırımlara 
çeşitli teşvikler uygulanıyor. KOM 
bilgi teknolojileri alanında yatırım 
yapmak isteyen firmaları özendirmek 
için çeşitli teşviklerle kurulmuş bir 
bölge olarak dikkat çekiyor.

Türk Şirketlerinin İlgilenebileceği 
Alanlar: Umman, yatırım programı 
uyguladığı için öncelikle inşaat 
şirketleri açısından önem taşıyor. 
Plastik sektörü açısından da bu 
alanda bir dolaylı ihracat imkanı 
sunuluyor. 

Ülke yatırım ortamı orta düzeyde 
liberal olarak niteleniyor. Kurumlar 
vergisi yüzde 15 olarak yürürlükte. 
Ayrıca yabancı yatırımlar için 
belirli koşullarda sağlanan 10 
yıla varabilen vergi muafiyeti de 
bulunuyor. Yabancı yatırımlarda 
ihracat yapmaya yönelik olanlara 
önem veriliyor. 

Umman Körfez İşbirliği Konseyi 
üyesi olduğu için bu birliğin gümrük 
tarifelerini uyguluyor. Kuru limon, 
hurma ve taze muza koruma amaçlı 
yüksek vergi uygulanıyor. Bunun 
dışında domuz eti ve ürünlerinde, 
alkollü içeceklerde, tütün ve tütün 
ürünlerinde de yüksek oranlı özel 
vergi bulunuyor. 

Ayrıca gıda, petrol rafine ürünleri, 
tarım ilaçları, her türlü kitap ve basılı 
ürünler, mühendislik çimleri, tarım 
makineleri ve teçhizatı, hayvan 
yemleri, altın külçeler, gübre, devlet 
tarafından ithal edilen ürünler ve 
KİK ülkelerinden gelen (menşe 
ispat belgeli) ürünler vergiden muaf 
tutuluyor. 

Umman’ın ilk üç ihracat malları petrol 
ve gaz, maden, kimya ürünlerinden 
oluşuyor.  Plastik mamuller ise 
dördüncü en büyük ihraç kalemi. Bu 
bakımdan ülke plastik mamullerde 
özellikli olanlar dışında ihracat 
imkanı bulunmuyor. Buna karşılık 
ithalatında ise canlı hayvanlar ve 
ürünleri, maden ürünleri, kimya 

sanayi, temel metaller, elektrikli-
elektronik makine ve ürünler öne 
çıkıyor. Plastik sektörü açısından 
ülke petrokimya ve polimer, 
monomer ürünlerde iş birliği imkanı 
sunuyor. Türkiye’den en fazla alınan 
ürünler, demiş ve çelikten eşya, 
mobilya-aydınlatma, halı, taşıt 
araçları-aksam ve parçaları, makine, 
silah öne çıkıyor. 

Plastik mamullerin bu ülkeye ihracatı 
yaklaşık 5 milyon dolar düzeyinde 
bulunuyor. Buna karşılık Umman’dan 
yaklaşık 25 milyon dolar düzeyinde 
plastik ham madde ithalatı yapılıyor. 

Ticaret Bakanlığı 
değerlendirmelerine göre bu ülke 
ile müteahhitlik ve teknik müşavirlik, 
elektrik ve elektronik, makine, 
mobilya, otomobil yedek parça, 
ayakkabı, hazır giyim alanlarında 
gelişme imkanı gözleniyor. Plastik 
sektörü açısından dolaylı ihracat 
kapısı olarak dikkat çekiyor.

BEC adı Yatırım Ham madde
Tüketim 

Malları
Diğerleri Toplam Hacim Denge

2015
İhracat 32.836.415 169.623.434 122.105.938 5.320 324.571.107 384.740.275 264.401.939

İthalat 8.255 59.300.421 860.492   60.169.168    

2016
İhracat 28.586.868 144.888.119 70.322.993 515 243.798.495 292.885.446 194.711.544

İthalat 1.298 48.518.219 565.770 1.664 49.086.951    

2017
İhracat 39.949.420 85.066.870 90.010.601 6.384.517 221.411.408 316.460.219 126.362.597

İthalat 17.753 94.348.649 682.409   95.048.811    

2018
İhracat 36.631.112 129.186.431 106.572.443 149.832.125 422.222.111 489.662.966 354.781.256

İthalat 2.836.463 64.318.223 286.169   67.440.855    

2019
İhracat 35.057.746 103.535.487 100.008.392 170.949.953 409.551.578 545.596.913 273.506.243

İthalat 36.687 135.718.863 220.135 69.650 136.045.335    
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K
atar dünyanın en zengin 
ülkelerinden biri. Kişi başına 
gelirde ise Dünyanın en zengini. 
Türkiye ile ilişkiler tarihi olarak 

en iyi noktasına gelmiş durumda.  
Öyle ki Türkiye hem bölgesel 
etki, hem de Katar’ın savunulması 
amaçlarını da taşıyan bir askeri üssü 
Katar’da kurdu. Katar’lı şirketler 
Türkiye’de yoğun yatırım yapıyor. 
Doğalgaz zengini ülke, sıvılaştırılmış 
doğalgaz spot piyasanın dünya 
lideri durumunda. 

Katar’ın öyküsü de diğer körfez 
ülkeleri gibi, küçük ve kendi 
halinde bir ülkeyken doğalgaz 
ve petrol bulunmasıyla birden 
olağanüstü zenginleşen bir ülkenin 
öyküsü. Balıkçılık ve inci avcılığı 
yapan küçücük bir emirlik şu anda 
doğalgaz temelli ekonomisiyle 
kişi başına gelirde Dünyanın en 
zengin ülkesi. Ülke, coğrafi konumu 
nedeniyle boru hatlarıyla doğalgaz 
satışı yapamayınca, sıvılaştırılmış 
doğalgazı spot piyasa ve uzun 

vadeli anlaşmalarla ihracata başladı. 
Böylece 2.5 milyon nüfuslu bu 
küçük ülke kişi başına 127.6 bin 
Dolar GSYH ile dünyada ilk sıraya 
yükseldi. 

Katar doğalgaz ve petrole dayalı 
ekonomisini farklılaştırma arayışı 
içinde. Diğer körfez ülkeleri gibi 
emlak, turizm, finans ağırlıklı bir şehir 
devlet görüntüsü veriyor. Katar’ın 
ekonomisini farklılaştırmasının bir 
başka göstergesi de hem ülke 
içinde yüksek teknolojiye dayalı 
bir sanayi geliştirmeye çalışması, 
hem de küresel dünya devlerine 
ortak olarak geleceğini garanti 
altına almak istemesi. Katar’ın bütün 
dünyada 350 milyar dolar dolayında 
varlık fonu aracılığıyla yatırım yaptığı 
biliniyor. Bu yolla ortak olunan 
şirketler arasında, Volkswagen, Rus 
Petrol Şirketi Rosneft, Barclays Bank, 
Shell, Tiffany and Co. bulunuyor. 

Türkiye ile Katar ilişkileri tarihi olarak 
en üst seviyeye çıkmış durumda. 

Türkiye’nin bu ülkede yerleşik 
bir askeri üssü var. Katar’a karşı 
diğer körfez ülkelerinin ambargo 
uyguladığı dönemde Türkiye ile 
ilişkiler daha da derinleşti. Hatta 
Türkiye bu ülkeyi askeri olarak 
gerekirse savunabileceğini açıkladı. 
Katar’ın Türkiye’de çok ciddi 
yatırımları var. Katar merkezli medya 
ve finans şirketleri Türkiye’de yatırım 
yaptı. Ayrıca savunma sanayii ve 
otomotiv alanında büyüyen BMC 
Türkiye Katar-Türk ortaklığında 
yürüyor. Katar’ın Türkiye’ye 
doğrudan yatırımlarının değerinin 
yaklaşık 18 milyar dolar olduğu 
tahmin ediliyor. 

Katar ile Türkiye arasındaki 
yatırımların ortak fonlarla petrokimya 
alanına yansıyacağı yönünde 
haberler çıkmıştı. Ancak bunların ne 
kadarın gerçekliğe ulaşacağı henüz 
belli değil. 

Ülke olarak Katar çok küçük. Basra 
Körfezine uzanan bir yarımada 

Katar: Türkiye ile En Üst Düzey
İşbirliği Yapan Dünyanın En Zengin Ülkesi
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Katar Dış Ticaret Göstergeleri  (Milyon Dolar)

Dış Ticaret 
(milyar $)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*

İhracat 74 964 114 549 133 368 136 855 131 592 77 971 53 494

İthalat 23 240 22 353 26 162 27 034 30 448 32 610 25 553

Denge 51 725 92 196 107 206 109 821 101 144 45 361 27 941

Hacim 92 977 136 902 159 530 163 889 162 040 110 581 79 047

olan Katar, 11 bin 586 kilometre kare büyüklüğünde 
bir ülke. Türkiye’de yüzölçümü büyüklüğüne göre iller 
sıralandığında 11 bin 634 kilometre kare ile 25. sırada 
bulunan Kütahya ile hemen hemen aynı alana sahip. 

Katar Ekonomisi Gaz Ve Petrole Bağlı
Katarın ekonomisi dış yatırımları ve fon gelirleri dışında 
gaz ve petrole dayanıyor. Katar 2022 FIFA Dünya 

Kupasına ev sahipliği yapacak. Böylece bir Müslüman 
ülkede ilk kez Dünya Kupası oynanmış olacak. 

Katar’ın ülke olarak küresel dış ticaretine bakıldığında 
ciddi bir fazla verdiği gözleniyor. Petrol ve gaz fiyatlarıyla 
doğru orantılı olan bu fazla, 2016 yılı sonu itibariyle 
yaklaşık 28 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Ülkenin 
2017 gaz, petrol, polimer ve petrol türevleri ihracatı 
yaklaşık 48 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Katar İthalata Bağımlı Bir Ülke
Katar hem küçük oluşu hem de hemen hemen tamamının 
çöl olması nedeniyle tüketim mallarının tamamını ithal 
ediyor. Ülkede sanayi sadece ileri teknolojiye dayalı 
birkaç koldan oluşuyor. Ülke, diğer körfez ülkeleri 
gibi savunma sanayiinde çok büyük alımlarıyla dikkati 
çekiyor. Katar’ın en fazla ithal ettiği ürünler gıda, taşıt 
araçları, uçak-helikopter vb. havacılık-uzay araçları, 
mücevher ve inşaat sanayii ile bağlantılı malzemeler 
ön sıralarda bulunuyor. Elektronik tüketim malları ile 
tekstil ürünleri de en fazla ithal edilen ürünler arasında 
bulunuyor. 

Bu ithalat yapısıyla Katar’ın en büyük ticari partnerleri de 
yine gelişmiş ülkelerden oluşuyor. Qatar Airways yine 
küresel ölçekte en fazla uçak alımı yapan şirketlerin 
başında geliyor. Bu da askeri alımlarla birlikte ABD’yi 
Katar’ın bir numaralı ticaret partneri haline getiriyor. 
Ülke 2016 yılında ABD’den 5 milyar dolarlık ithalat yaptı. 
Bu ülkeyi, Almanya, İngiltere, Fransa, Suudi Arabistan, 
Çin, Japonya, İtalya ve İsviçre izliyor. Türkiye 2016 yılı 
itibariyle 13. sırada bulunuyor ancak bunun değişmesi 
bekleniyor. Çünkü, 2017 ortasından itibaren Körfez 
Ülkelerinin Katar ile olan sorun nedeniyle ticareti 
durdurması ve Türkiye’nin başta gıda olmak üzere çoğu 
üründe uzunca bir süre tek tedarikçi kalması Türkiye’nin 
sıralamasını üstlere çıkaracak. 

Küçük bir emirlik olan ve balıkçılık ile inci çıkarmaya dayalı 
bir ekonomisi olan Katar’da Osmanlı egemenliğinin 19. 
yüzyılda başladığı biliniyor. Bahreyn ile sorun yaşayan 
küçük bir emirliğin daveti üzerine, Osmanlı hükümeti 
1871’de Katar’da bir garnizon kurarak ülke haline 
gelmesinin ilk adımını atıyor. Halen iktidarda olan El 
Thani ailesinin iyi ilişkiler kurduğu Osmanlı egemenliği 
birinci dünya savaşı sonrası ortadan kalkıyor. Emirlik, 
İngiltere’nin savunmasına giriyor ve dış işleri Birleşik 
Krallığa tabi oluyor. Birleşik Krallığın çekilmesinin 
ardından ise 1971’de bağımsızlığını kazanıyor. Aynı 
tarihte Birleşmiş Milletlere katılan egemen bir ülke 
haline geliyor. 

Katar’da ilk petrol 1939 yılında bulundu. İngiliz 
işletmeciliğinde petrol gelirleri ülkeye gelmeye 
başladıktan sonra ilerleyen tarihlerde yüksek doğalgaz 
rezervlerinin işletilmesine başlandı. Ülkenin kaderi 
1984’te Katar Gaz Şirketinin kurulması ve yıllar içinde 
dünyada doğalgaz kullanımının artmasına bağlı 
olarak büyük rezervlerin ortaya çıkmasıyla zenginlik 
artıyor. Ülke temel zenginliğini ise 1990’lı yılların ikinci 
yarısından itibaren elde ediyor. 

Mevcut Katar hanedanını oluşturan El Thani ailesinden 
Şeyh Hamad bin Khalifa al Thani, saray içinde bir 
operasyonla 1995 yılında iktidara geldi. O tarihten 
sonra gaz ve petrol gelirlerinin iyi değerlendirilmesiyle 
ülke hızla gelişti. Şeyh Hamad al-Thani, 25 Haziran 2013 

PL
AS

FE
DD

ER
Gİ 

 28
. S

AY
I

116

HE
DE

F Ü
LK

E



TÜRKİYE KATAR KİMYASAL MADDE VE ÜRÜNLER İLE PLASTİK-KAUÇUK ÜRÜNLER DIŞ TİCARETİ

2013 2014 2015 2016 2017

ISIC adı İhracat İthalat İhracat İthalat İhracat İthalat İhracat İthalat İhracat İthalat

Kimyasal madde 

ve ürünler
2.625.718 153.167.292 3.578.448 143.637.205 4.601.250 151.188.656 6.142.180 110.212.608 12.349.015 57.936.405

Plastik ve 

kauçuk ürünleri
14.733.898 60.449 19.596.580 47.962 21.118.956 58.155 22.093.595 31.077 20.996.320 57.556

TÜRKİYE-KATAR DIŞ TİCARETİ

Yıl İhracat Dolar İthalat Dolar Hacim Denge

2013 244.077.151 373.923.305 618.000.456 -129.846.154

2014 344.712.985 394.551.959 739.264.944 -49.838.974

2015 423.087.555 360.978.324 784.065.879 62.109.231

2016 439.141.985 271.083.391 710.225.376 168.058.594

2017 344.039.538 161.751.647 505.791.185 182.287.891

tarihinde resmi bir törenle, dördüncü oğlu, Şeyh Tamim 
bin Hamad al-Thani’ye görevini devretti. 

Katar, anayasal bir monarşi olarak yönetiliyor. Yetkilerin 
çok büyük bir kısmı Emir tarafından kullanılıyor ve 
ülkede Bakanlar Kurulu ile Başbakanı da Emir atıyor. 

Ülkede İş Yapmak
Katar ile Türkiye arasındaki ilişkilerin çok iyi düzeye 

gelmesi, göreli olarak bu ülkede iş yapmayı kolaylaştırıyor 

ancak iki ülke arasında yatırımların karşılıklı korunması 

ya da serbest ticaret anlaşması bulunmuyor. Ülkede 

çalışmak halen kefil bulmaya bağlı olarak işliyor. Bu 

nedenle Katar’da faaliyette bulunan Türk firmaları çok 

büyük oranda yerel temsilci ya da yerel ortak-ana dağıtıcı 

kanalıyla çalışıyor. Ülke oldukça geleneksel bir davranış 

kalıbına sahip olduğu ve dindar bir toplum olduğu için 

ilişkilerde karşı tarafın sınırlarına saygı önem taşıyor. 

Buna karşılık, günlük yaşam içinde ülkede faaliyette 

bulunan otel, restoranlarda yabancıların davranışlarına 

karışılmıyor. 

Katar: Turizm Açısından Da Görülmeye 
Değer 
Katar, Basra Körfezi’ne uzanan bir yarımada olduğu 

için başkent Doha dahil çok sayıda plaja ev sahipliği 

yapıyor. Ülke genel olarak çöl olsa da büyük yatırımlar 

sayesinde Doha’da bu olgu fazla fark edilmiyor. Ülkede 

hemen hemen bütün büyük otel zincirlerinin yatırımları 

bulunuyor. 

Katar’da çöl gezileri yanında, orta doğunun en popüler 

eğlencelerinden olan arazi taşıtlarıyla yapılan off-road 

akrobatik gezileri de sıklıkla tercih ediliyor.
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Moskova: Her Yönüyle Ziyaret 
Etmeye Değer

Rusya Federasyonunun başkenti 
Moskova, 20. Yüzyıla damgasını 
vuran kentlerin başında geliyor. 
Sosyalist dönemde Sovyetler 
Birliği’nin ve geniş anlamda 
Doğu Bloğu’nun, başkenti olması 
niteliğiyle neredeyse 60 yıl 
dünyanın iki merkezinden biri 
oldu. Halen de dünyanın en önemli 
şehirleri arasında. Moskova, 2020 
İnterplastica Moscow’a ev sahipliği 
yapacak. 

Moskova, Rusya Federasyonu’nun 
batı bölümünde, en fazla nüfus 
yoğunluğu olan bölgenin de 
merkezinde, aynı zamanda ülkenin 
başkenti. Birçok büyük Avrupa şehri 
gibi Moskova da nehri etrafında 
kurulmuş. 1300’lerde bir beylik 
olarak kurulan şehir, kurulduğu 
tarihten bu yana önemini korumuş, 
20. yüzyılda iki kutuplu dünyanın 

merkezlerinden biri olarak tarihteki 
yerini almıştır.

Dünya tarihinde önemli yer etmiş 
bir şehir olan Moskova, 28-31 Ocak 
2020’de Interplastica Moscow’a ev 
sahipliği yapacak. Fuar, plastik ve 
kauçuk endüstrisi için makine ve 
ekipmanları, ham madde ve yardımcı 
malzemeler, plastik ve kauçuk 
ürünler, plastik ve kauçuk endüstrisi 
için hizmetler katkı maddelerine 
yönelik bölgenin önemli fuarları 
arasında bulunuyor. Fuar gezgininde 
Dünyanın en önemli şehirlerinden 
birini konuk ettik. 

Moskova gezilip görülecek noktalar 
olarak merkezde yoğunlaşsa da, 
Sovyet döneminde özellikle batıda 
estirilen “kalın duvarlı, rahatsız 
edici şehir” propagandasından 
uzak. Şehrin merkez ve çevresinin 
tamamı heykeller, mimari açıdan 
değerli binalar, parklar, müzelerle 
dolu. Doğu Avrupa şehri niteliğinde 

Interplastica 2020 Moscow 28 Ocak’ta Başlıyor
Moskova: Her Yönüyle Ziyaret Etmeye Değer
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bir metropol. Elbette son dönemin 
modern mimarisi de şehirde 
kendisini gösteriyor. Hatta bazıları 
Avrupa birinciliğini ele almaya 
çalışan ve bir bir yükselen bina 
projeleri.

Moskova’nın beylik döneminden 
sonra talihinin dönmesi, 15. yüzyıla 
rastlıyor. Moğol istilasıyla harap olan 
şehir ve gerçekte Rusya bölgesinin 
büyük kısmı, istiladan sonra 
tekrar toparlanırken Moskova’da 
yerleşik siyasi kişiler ülke olma 
yolunda güçlü inisiyatif sergiliyor. 
Böylece Moskova ülkenin siyasi 
merkezlerinden biri haline geliyor. 
Moskova, Çarlık döneminde 4. Çar 
Pedro (Türk tarihindeki adıyla Deli 
Pedro, Rusya tarihindeki adıyla 
Büyük Pedro) tarafından 1703’te 
kurulan St. Petersburg’a başkentliği 
kaptırsa da Rusya Sosyalist 
Devriminin ardından 1918’de tekrar 
başkent oldu. 

Moskova bütün nitelikleriyle 
görülmeye değer bir şehir. Hem 
çarlık, hem Sovyet, hem de Rusya 
döneminin bütün dönemsel 
özelliklerini barındırıyor. Ülkenin 
kültürel, siyasi ve ekonomik olarak 
en güçlü noktası durumunda. 

Moskova’da ilk görülecek yer: 
Kremlin ve Kızıl Meydan 

Kremlin sözü her ne kadar Moskova 
ile özdeşleşse de aslında aslında 
“Kale” anlamına gelen bu kelime 
çok sayıda Rus şehrinde bulunuyor. 
Moskova Kremlin’i ilk kez 1482 

yılında inşa edildi ve sonraki 
dönemlerde sürekli genişledi. Bugün 
içinde Kızıl Meydanı da barındıran, 
27 hektar alana yayılmış yapıları 
içine alan Unesco Dünya Mirası 
listesinde bir kale. Hatta kale şehir! 
Kremlin Çarlık döneminde sarayın 
da bulunduğu bir kampüs haline 
geldi. 3. İvan döneminden itibaren 
Rönesans İtalya’sından davet edilen 
mimar ve sanatçılar, bugün görülen 
duvar ve kuleleri inşa ettiler. Çeşitli 
çarlar döneminde içinde kiliseler 
ve saraylar inşa edilen Kremlin’in 
en ünlü sarayı “Büyük Kremlin 
Sarayı”, Çar Nikolas döneminde 
1849 yılında tamamlandı. Neredeyse 
Moskova’nın simgesi haline gelen, 
Sovyet döneminde asılan Kızıl 
Yıldızlar Kremlin’ini çevreleyen 
büyük kuleler de bulunuyor. Stalin 
döneminde asılan yıldızlardan önce 
bu noktalarda Çarlığı temsil eden 
altın kartal heykelleri bulunuyordu. 
Hali hazırda içinde farklı dönemlerde 
yapılmış 20 kule, Rus Ortodoks 
kilise mimarisinin imzası soğan 
biçimli kulelere sahip 8 ayrı katedral 
ve farklı farklı saraylardan oluşuyor. 
Kremlin’de görülecek bir başka 
turistik nokta ise dökümündeki bir 
hata nedeniyle kırılan Dünyanın en 
büyük kilise çanlarından biri olan 
Çar Çanı ve bu çanın “asılamadığı” 
Çar Kulesi. Rus sosyalist devriminin 
lideri Lenin’in mozolesi de Kremlin’e 
komşu Kızıl Meydan’da bulunuyor. 
Kızıl Meydan, Moskova’nın kalbi 
durumunda. 

Tarihi merkezi, Kremlin’in bir 
parçası olarak önce pazaryeri 

olması amacıyla 15. yüzyılda 
surların hemen yanına inşa edilen 
meydan, daha sonra bütün Avrupa 
şehirlerinde olduğu gibi şehir 
meydanı kimliğine bürünmüş. Kızıl 
Meydan SSCB döneminde güç 
gösterilerinin yapıldığı büyük geçit 
törenleriyle tanındı. Birçok kişi 
meydanın isminin Komünist Parti 
ve SSCB’nin bayrağından geldiğini 
zannediyor. Oysa meydan adını 17. 
Yüzyılda Rusça’da hem kırmızı, hem 
de güzel anlamına gelen “Krasnaya” 
kelimesinden alıyor. 

Kızıl Meydan bütün turistik gezilerin 
başlangıç noktası. Kızıl Meydana 
ulaşıldığında, ünlü soğan kubbeli 
Aziz Vasili Katedrali, Lenin Mozolesi 
ile beraber Kremlin gezisi de 
başlamış oluyor. Kremlin’de Saray, 
Büyük İvan Çan Kulesi, Kremlin’e 
yürüme mesafesinde ise Bolşoy 
Tiyatrosu, Marks heykeli bulunuyor. 

Arbat sokağı: Moskova’nın tarihi 
merkezine yakın doğu-batı 
doğrultusunda bir sokak. Şehrin 
Arbat bölgesine adını veren sokak, 
aynı bölgedeki Yeni Arbat Bulvarı ile 
karıştırılmamayı gerektiriyor. Sokak 
sanatçılar, müzisyenler ile renklenen 
insanların dolaşıp sosyalleştiği 
alanlardan biri. 

Gorki Parkı: Dünyanın en ünlü 
parklarından biri. Avrupa’nın 
tamamında ama özellikle Doğu 
Avrupa’da şehir parkları 17. 
Yüzyıldan sonra moda haline geldi 
ve mali olarak gücü yeten bütün 
şehirler çok büyük parklarla botanik 
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bahçelerle donatıldı. Moskova da 
bu şehirlerden biri. Gorki Parkı ise 
bunun en iyi örneklerinden biri. Ünlü 
Rus yazar Maxim Gorki’den adını 
alan Park, Moskova’nın merkezine 
6 km mesafede, Moskova nehri 
boyunca düzenlenmiş en güzel 
şehir parklarından biri. 

Aptekarsky Ogorod Botanik 
Bahçesi de bu akımın bir parçası. 
Mira caddesi 26’da bulunan bahçe, 
oldukça bakımlı ve botanik bilimi 
esaslarına göre düzenlenmiş, bu tür 
yerleri sevenlerin mutlaka görmesi 
gereken bir nokta. 

Twerskaya Caddesi: Moskova’nın 
kafe ve restoranlarıyla ünlü 
caddelerinden biri. Şehir 
merkezinden geçen büyük 
caddelerden biri olan cadde 
üzerinde Puşkin heykeli de 
bulunuyor. Puşkin heykeline yürüme 
mesafesindeki ünlü Puşkin cafe-
restoran da Moskova ritüellerinden 
biri. Cadde aynı zamanda alışveriş 
ve eğlence için en uygun yerlerden 
biri. 

Moskova metrosu: Dünyanın en 
geniş metro ulaşım ağlarından biri. 
Sovyet döneminde ülke imajını 
güçlendirmek için de kullanılan 
metro bu nedenle ulaşımın yanı sıra 
turistik gezme noktalarından biri 
haline gelmiş. Moskova metrosunun 
özellikle merkezdeki büyük 
duraklarının tamamı sanat eserleriyle 
donatılmış ve süslenmiş. Bu nedenle 
Komsomolskaya, Arbatskaya, 
Belorusska, Novolobodskaya, 
Mayakovskaya, Elektrozovdskaya, 
Shosse Entuziastow, Park Kultury, 
Teatralnaya, Kievskaya istasyonları 
görülmeye değer. 

Nazım Hikmet’in Mezarı: Ünlü Türk 
Şair Nazım Hikmet, Türkiye’den 
mülteci olarak Rusya’ya sığındıktan 

sonra kalan ömrünü bu şehirde 
geçirdi. Hikmet, 1963 yılında 
öldükten sonra da bu şehir 
mezarlığına gömüldü. Küçük bir anıt 
da bulunan Nazım Hikmet’in mezarı, 
şehir merkezinin üçüncü halkası 
sınırında merkezindeki Novodeviçi 
Mezarlığında bulunuyor. Aslında 
tarihi bir mezarlık olan Novodeviçi 
(Genç Kızlar) şehir merkezine 
yakınlığı nedeniyle Rusların değer 
verdiği insanların gömüldüğü, bu 
kişilerin sanat eseri niteliğinde 
heykeller ve anıtlarla süslü 
mezarlarının olduğu bir mezarlık. 
Burada Anton Çehov, Sergei 
Eisenstein’e, Mikhail Bulgakov, 
Nikolay Gogol, Mayakovsky, Sergey 
Prokofiev, Şostakoviç gibi sanat 
insanları,   Nikita Kruşçev, Boris 
Yeltsin gibi siyasetçilerin mezarları 
da bulunuyor. 

Uzay müzesi: SSCB uzay programı 
olağanüstü başarılarla dolu. 
Yörüngeye ilk çıkan uzay aracı, 
ilk uydu, ilk insanlı uçuş, ilk uzay 
yürüyüşü, ilk daimi uzay istasyonu, 
Rus uzay programının başarıları 
arasında. Aya insanlı uçuş yapmasa 
da hala kendini ispatlamış en iyi 
roketler ve en iyi uzay kapsülleri 
SSCB döneminde geliştirildi ve 
halen Rusya tarafından kullanılıyor. 

Elbette böyle bir programa sahip 
olan ülkenin Uzay Müzesi de oldukça 
zengin. Uzaya ilk çıkan kişi olan Yuri 
Gagarin’in uzay elbisesinden, ilk 
uydu Sputnik’in birebir kopyasına 
kadar çok sayıda obje bulunuyor. 
Uzay Müsezi, Ostankinsky bölgesi 
Mira Caddesinde bulunuyor. 

Tretyakov sanat galerisi: Rus zengin 
Pavel Tretyakov tarafından kuruldu. 
İçinde Rublev, Türkiye’de de çok 
sevilen ve Osmanlı döneminde 
davet ile çok sayıda Türkiye temalı 
resimler de yapan İvan Ayvazovski 

ve Viktor Vasnetsov gibi ünlü 
Rus sanatçılarının yaklaşık 130 
bin eserine ev sahipliği yapıyor. 
Müze şehir merkezinde kızıl 
meydana yaklaşık 4 km. mesafede 
Lavrushinsky sokağı 10 numarada 
bulunuyor. 

Devlet tarihi müzesi: Kızıl 
Meydan’da bulunan müze, Rusya 
tarihinin özetini sunan müze, 
en eski buluntulardan Romanov 
hanedanına, Moskova ve Rusya 
coğrafyasının tarihini yansıtıyor.  

Alışveriş: Moskova’nın Sovyet 
döneminde de öne çıkan yerlerinden 
biri olan GUM alışveriş merkezi Kızıl 
Meydan’da bulunuyor. Hem turistik 
hem de alışveriş için çokca ziyaret 
edilen noktalardan biri. 

Gece hayatı: Moskova şehir merkezi, 
ortasında Kremlin’in bulunduğu 
neredeyse tam daire üç halka ile 
çevrilmiş durumda. Bunlardan ilki 
tarihi Kremlini çevreleyen caddeler. 
İkincisi “Bahçe Halkası (Bahçe 
Çemberi)” Garden Ring (Rusça 
Sadovoye Koltso) ve üçüncüsü de 
ismi “üçüncü halka” olan çemberler. 

Moskova şehir merkezinin Bahçe 
Halkası içinde kalan bölümünün 
tamamı yeme içme, konaklama ve 
eğlence için sayısız imkanlarla dolu. 
Üstelik turistik gezi yerlerinin hemen 
hemen tamamı da bu halka içinde 
bulunuyor. Halka Kızıl Meydan nokta 
alındığında yaklaşık kuş uçuşu 5 km. 
yarı çaplı bir tam daireden oluşuyor. 
Bu dairenin içinde büyük bulvarlar 
ve sokaklarda eğlence mekanları 
bulunuyor. Genel olarak gece 
eğlencelerinde bölgeyi iyi bilen 
kişilerle birlikte hareket edilmesi 
veya önceden bilgi alınmış, güvenilir 
mekanların tercih edilmesi tavsiye 
ediliyor. 
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ALİ İBRAHİM AYDIN
Yeminli Mali Müşavir

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNUN
GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLERE GETİRDİĞİ 
YÜKÜMLÜLÜKLER

Sayın okurlar, bu yazımızda, kişisel verilerin korunmasına 
dair mevzuatın gerçek ve tüzel kişilere getirdiği 
sorumlulukları ele alacağız.

Bilgi işleme teknolojisindeki hızlı gelişime karşın kişisel 
verilerin toplanmasına, muhafazasına ve yok edilmesine 
ilişkin standartların eş zamanlı olarak oluşturulmaması 
kişisel veri stokunu devasa boyutlara taşıdı. Kişisel 
verilerin kurala, disipline ve denetime tabi olmaksızın 
elde edilmesi, sadece ülkemizde değil tüm dünyada 
önemli kişisel hak ihlallerinin oluşmasına sebep oldu. 
Son dönemde sıkça telaffuz etmeye başladığımız kişisel 
verilerin güvenliği konusu önümüzdeki süreçte de çok 
tartışılacak konuların başında geliyor.

Hiç şüphe yok ki, günümüzdeki iletişim araçları kişilerin 
günlük yaşamla ilgili gereksinimlerini elektronik 
sistemler üzerinden daha kolay, daha hızlı ve daha ucuz 
bir şekilde sağlayabilmelerine olanak sağlamakta, bu 
da, kişisel veri akışını ve verilerin depolanmasını gerekli 
kılmaktadır.

Kişisel verilerin toplanması, kişisel veri güvenliğine ilişkin 
çeşitli risklerin ortaya çıkmasına sebep olabilmekte 
ve bu riskler ilgili kişiler bakımından maddi ve manevi 
kayıplara sebep olabilmektedir.

Kişisel verinin alınması, kullanılması, paylaşılması, 
saklanması, korunması ve gereksinimin ortadan 
kalkmasıyla birlikte yok edilmesi yönetsel bir 
süreci gerektirmektedir. Bu itibarla, kişisel verilerin 
paylaşılmasından kaynaklanabilecek risklerin önüne 
geçilebilmesi, zaman, kaynak ve uzmanlık gerektiren 
uygun teknik ve idari tedbirlerin alınması gerekmektedir.

Elbette maliyeti ne olursa olsun, kişisel verilere hukuka 
aykırı olarak erişilmesinin, bu verilerin hukuka aykırı 
olarak işlenmesinin ve paylaşılmasının önlenmesi 
bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması 
bakımından büyük önem gösterir.

Bir süre önce hukuki çerçevesi oluşturulmaya başlanan 
kişisel veri güvenliği ile ilgili olarak İdari organizasyon 
oluşturulmuş hem de İdarenin yetki alanına bırakılan 
düzenlemeler bakımından uygulamaya aşamasına 
geçilmiş vaziyette.

1. Veri Toplama Sorumluluğu

1.1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında 
Kanuna göre, veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme 
amaç ve araçlarının belirlenmesinden, veri kayıt 
sisteminin kurulup, yönetilmesinden sorumlu olan 
gerçek veya tüzel kişidir. Tüzel kişiler, kişisel verileri 
işleme faaliyetleri kapsamında “veri sorumlusu” 
statüsündedirler.

1.2. Veri işleyen, kişisel verileri, kendisine verilen 
talimatlar çerçevesinde işleyen, veri sorumlusunun 
kişisel veri işleme sözleşmesi yapmak suretiyle 
yetkilendirdiği gerçek veya tüzel kişilerdir. Veri işleyenin 
faaliyetleri, veri işlemenin daha çok teknik kısımları ile 
sınırlıdır. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin kararların 
alınması yetkisi ise tümüyle veri sorumlusuna aittir.

1.3. Buna göre, veri sorumlusu, kişisel verilerin işlenme 
amacını ve yöntemini belirleyen; veri işleyen ise, veri 
sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına 
kişisel verileri işleyen kişi olarak tanımlanmaktadır.

1.4. Veri sorumlusu, aşağıdaki hususlarda karar veren 
kişidir.
Toplanacak kişisel veri türleri, 
Toplanan verilerin hangi amaçlarla kullanılacağı, 
Hangi bireylerin kişisel verilerinin toplanacağı, 
Kişisel verilerin toplama yöntemi, 
Toplanan verilerin paylaşılıp paylaşılmayacağı,, 
paylaşılacaksa kiminle paylaşılacağı, 
Verilerin ne kadar süreyle saklanacağı.

1.5. Bununla birlikte, veri sorumlusu, aşağıda örnek 
olarak belirtilen hususlardaki karar verme yetkisini bir 
sözleşmeyle veri işleyene bırakabilir.

Kişisel verilerin toplanmasında kullanılacak bilgi 
teknolojileri ile metotların belirlenmesi,
Kişisel verileri saklama yönteminin belirlenmesi,
Kişisel verilerin korunmasında uygulanacak güvenlik 
tedbirlerinin belirlenmesi,
Kişisel veri yönteminin belirlenmesi,
Kişisel verilerin saklanmasına ilişkin en uygun sürenin 
tespitinde kullanılacak metodun belirlenmesi,
Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale 
getirilmesine ilişkin yöntemlerin belirlenmesi.

2. Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri

2.1. Aydınlatma Yükümlülüğü

2.1.1. Kanun, kişisel verileri işlenen kişilere, bu verilerinin 
kim tarafından, hangi amaçlarla ve hangi hukuki 
sebeplerle işlenebileceği, kimlere hangi amaçlarla 
aktarılabileceği hususunda bilgi edinme hakkı 
tanımakta ve bu hususları veri sorumlusunun aydınlatma 
yükümlülüğü kapsamında ele almaktadır.

2.1.2. Buna göre, veri sorumlusu, kişisel verilerin elde 
edilmesi sırasında bizzat veya yetkilendirdiği kişi 
aracılığıyla aşağıdaki bilgileri ilgili kişiye sağlamakla 
yükümlüdür.

Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,

PLASFEDDERGİ  28. SAYI

121

GÖRÜŞ



2.2. Veri Güvenliğine İlişkin Yükümlülükler

2.2.1. Veri sorumlusunun veri güvenliğine ilişkin 
yükümlülükleri şunlardır.

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini 
önlemek,
Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini 
önlemek,
Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak.

2.2.2. Veri sorumlusu bahse konu yükümlülüklerin 
yerine getirilmesine yönelik her türlü teknik ve idari 
tedbiri almak zorundadır. Ayrıca, veri güvenliğine 
ilişkin yükümlülükleri belirlemek amacıyla Kişisel 
Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen kriterler 
çerçevesinde ilave tedbirlerin alınması da veri 
sorumlusunun yükümlülüğündedir.

2.2.3. Veri sorumlusu, kişisel verilerin kendi adına başka 
bir gerçek veya tüzel kişi tarafından işlenmesi hâlinde, 
gerekli tedbirlerin alınması hususunda bu kişilerle 
birlikte müştereken sorumludur. Dolayısıyla, veri 
işleyenler de veri güvenliğinin sağlanması için tedbir 
alma yükümlülüğü altındadır. 

3. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Temel İlkeler

3.1. Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin genel ilkeler 
aşağıdaki sayılmış olup, tüm kişisel veri işleme faaliyetleri 
bu ilkelere uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için 
gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

3.2.  Kişisel veri, kimliği belirli ya da belirlenebilir 
gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir ve aşağıda sayılan 
hallerden en az birinin bulunması durumunda işlenebilir.

İlgili kişinin açık rızasının varlığı,
Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak 
durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik 
tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının 
hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu 
olması,
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğudan 
doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait 
kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine 
getirebilmesi için zorunlu olması,
İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri 
işlemenin zorunlu olması,
İlgili kişinin temek hak ve özgürlüklerine zarar vermemek 
kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri 
işlenmesinin zorunlu olması

3.3.  Kişisel verilerin işlenme şartları, yani hukuka 
uygunluk halleri, Kanunda sınırlı sayıda sayılmış olup, 
bu şartlar genişletilemez.

4. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim 
Hale Getirilmesi

4.1. Kavramlar

Silme  Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde 
erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi 
işlemidir.

Yok Etme Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin 
hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri 
getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi 
işlemidir.

Anonim Hale Getirme Kişisel verilerin başka verilerle 
eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya 
belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek 
hale getirilmesidir. Kişisel verilerin anonim hale getirilmiş 
olması için; kişisel verilerin, veri sorumlusu, alıcı veya 
alıcı grupları tarafından geri döndürme ve verilerin 
başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili 
faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması 
yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek 
kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesi gerekir.

4.2. Uygulama Süreci

4.1. Kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmiş 
olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin 
ortadan kalkması hâlinde bu veriler, silinir, yok edilir 
veya anonim hâle getirilir.

4.2. İşlenmiş kişisel verinin elde tutulmasını gerektiren 
sebeplerin ortadan kalması halinde, bu verilerin 
silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi 
veri sorumlusunun re’sen yerine getirmesi gereken 
yükümlülüklerinden olup, ilgili kişinin başvurusu şart 
değildir. Elbette, veri sorumlusunun ihmali durumunda 
ilgili kişinin kişisel verilerinin yok edilmesini veya 
silinmesini talep etme hakkı bulunmaktadır.

4.3. İlgili yönetmelik çerçevesinde kişisel veri saklama 
ve imha politikası hazırlamış olan veri sorumlusu, kişisel 
verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme 
yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk 
periyodik imha işleminde, kişisel verileri siler, yok eder 
veya anonim hale getirir.

5. Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine Kayıt

5.1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 
16. maddesine göre kişisel veri işleyen gerçek ve 
tüzel kişi veri sorumlularının kişisel veri işlemeye 
başlamadan önce veri sorumluları siciline kaydolmaları 
gerekmektedir.
 
5.2. Kayıt işlemi Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi 
“VERBİS” üzerinden yapılabilecektir. Verbis, kişisel 
verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, kişisel veri 
işlemeye başlamadan önce kaydolmaları gereken ve 
işlemekte oldukları kişisel verilerle ilgili kategorik bazda 
bilgi girişi yapacakları bir kayıt sistemidir.

5.3. Verbis kaydı, VERBİS ana sayfasında yer alan “Veri 
Sorumlusu Yönetici Girişi” butonu aracılığıyla giriş 
yapılmaktadır. İlgili alanlar doldurularak PDF formatında 
başvuru formu sistemden oluşturulur. Oluşturulan 
formun çıktısı alınarak ıslak imzalı belge şeklinde 
Kurumun posta adresine posta yoluyla iletilir veya varsa 
kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi üzerinden PDF 
formatındaki dosya eklenerek Kurumun KEP adresine 
iletilir.
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5.4. Kurum tarafından yapılan değerlendirme 
sonucunda, başvuru formunda belirtilen elektronik 
posta adresine “kullanıcı adı” ve “parola” gönderilir. Veri 
sorumlusu olan gerçek kişi tarafından “Veri Sorumlusu 
Yönetici Girişi” butonu aracılığıyla giriş yapıldıktan sonra 
Türkiye’de yerleşik ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir 
gerçek kişi “irtibat kişisi” olarak atanır.

5.5. Veri sorumlusu, irtibat kişisi olarak kendisini 
atayabileceği gibi bir başka kişiyi de atayabilecektir. 
Atanan irtibat kişisi, sistem üzerinden “sicile kayıt” 
butonu aracılığıyla sicile kayıt işlemi sonuçlandırılır.

6. Verbis’e Kayıt Zamanı

6.1. Veri Sorumluları Sicil Kaydı

6.1.1.  Veri sorumluları siciline kayıt yükümlülüğünün 
başlama tarihlerini belirleme yetkisi Kişisel Verileri 
Koruma Kurulundadır.

6.1.2. İstisna kapsamında olmayan veri sorumluları 
bakımından, Verbis sistemine kayıt başlama ve bitiş 
tarihleri şu şekildedir.

Yurtdışında yerleşik tüm veri sorumluları  
: 01.10.2018 - 31.12.2019
Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço 
toplamı 25 milyon TL’den çok olan veri sorumluları.  
: 01.10.2018 - 31.12.2019
Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço 
toplamı 25 milyon TL’den az olmakla birlikte ana 
faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan veri 
sorumluları   : 01.01.2019 - 31.03.2020
Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları   
: 01.04.2019 - 30.06.2020

6.1.3. Yıllık çalışan sayısının 50’den fazla olması, bir 
takvim yılının en az 7 aylık döneminde çalışan sayısının 
50’den fazla olmasını; yıllık mali bilanço ifadesi ise, 
bilanço aktif toplamını ifade etmektedir.

6.2. Veri Sorumluları Sicil Kaydı Zorunluluğunun 
İstisnaları

6.2.1. Veri sorumlusu sicil kaydı zorunluluğu bakımından 
gerek Kanundan gerekse Kurul tarafından belirlenen 
bazı istisnalar bulunmaktadır. Kurul tarafından getirilen 
istisnalar şunlardır.

Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla 
yalnızca otomatik olmayan yollarla kişisel veri işleyenler,
Noterlik Kanunu uyarınca faaliyet gösteren noterler
Dernek, Vakıf ve Sendikalardan yalnızca ilgili mevzuat 
ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı ve 
sadece kendi çalışanlarına, üyelerine, mensuplarına ve 
bağışçılarına yönelik kişisel veri işleyenler,
Siyasi Partiler Kanununa göre kurulmuş siyasi partiler,
Avukatlık Kanunu uyarınca faaliyet gösteren avukatlar,
Gümrük müşavirleri,
Arabulucular,
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 
Müşavirler,
Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço 
toplamı 25 milyon TL’den az olan gerçek veya tüzel kişi 
veri sorumlularından ana faaliyet konusu özel nitelikli 
kişisel veri işleme olmayanlar,

6.3. İstisnanın Sınırı

6.3.1.  Sicil kaydı zorunluluğundan istisna tutulan veri 
sorumlularının “kişisel veri saklama ve imha politikası” 
hazırlama yükümlülüğü bulunmamaktadır.

6.3.2. Ancak, sicil kaydı zorunluluğundan istisna tutulan 
veri sorumlularının, Kanun ve ilgili Yönetmelik uyarınca 
kişisel verileri saklama, silme, yok etme veya anonim 
hale getirmeye ilişkin yükümlülükleri devam edecektir.

7. Verbis’e Girilecek Bilgiler

Veri sorumlularınca Verbis’e girilecek bilgiler, gerçek 
kişilere ait kişisel veriler değil, veri sorumlularının 
işlemekte oldukları verilerin kategorik başlıklarıdır. 
Verbis’e girilecek bilgiler aşağıdaki gibidir.

Veri sorumlusu ile irtibat kişisine ait kimlik ve adres 
bilgilerine ilişkin bilgiler, 
Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, 
Veri konusu kişi grubu ve grupları ile bu kişilere ait veri 
kategorileri hakkındaki açıklamalar, 
Kişisel verilerin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları, 
Yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler, 
Veri güvenliği açısından gerek Kanunda düzenlenen 
gerekse Kurul tarafından belirlenen kiriterler bakımından 
geliştirilen tedbirler, 
Kişisel verilerin mevzuatta öngörülen veya işlendikleri 
amaç için gerekli olan azami muhafaza edilme süresi.

8. İstisna Olmadığı Halde Kayıt Yaptırmayan Veri 
Sorumlularına Uygulanacak Yaptırım

8.1. 6698 sayılı Kanunun 18. maddesinde “Bu Kanunun, 
16. maddesinde öngörülen Veri Sorumluları Siciline 
kayıt ve bildirim yükümlülüğüne aykırı hareket edenler 
hakkında 20.000 Türk lirasından 1.000.000 Türk lirasına 
kadar, idari para cezası verilir” hükmü yer almaktadır.

8.2. Yukarıdaki bölümlerde belirtildiği üzere, gerek 
6698 sayılı Kanun ile ve gerekse Kurul tarafından alınan 
kararlarla bazı gerçek ve tüzel kişiler Verbis Sicil Sistemi 
kayıt yükümlülüğü dışında tutulmuşlardır.

8.3. Buna göre, istisna kapsamında olmayan veri 
sorumlularının belirlenen sürelerde sicil kaydı girişini 
yapmamaları halinde, haklarında yukarıda belirtilen alt 
ve üst sınırlar dikkate alınmak üzere idari para cezası 
uygulanacaktır.

8.4. Bu itibarla, Kanunda öngörülen cezaların ağırlığı ve 
hukuki sorumluluklar dikkate alınmak suretiyle, gerçek 
ve tüzel kişilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 
ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri dikkatlice takip 
etmelerinde ve yasal yükümlülüklerini zamanında yerine 
getirmelerinde fayda vardır.

9. Sonuç

9.1. Kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasal 
düzenlemeler çerçevesinde gerçek ve tüzel kişilere 
önemli yükümlülükler getirilmiştir. Bu yükümlülüklerin 
yerine getirilmemesi halinde, önemli tutarlarda idari 
para cezaları uygulanabilecektir.

9.2. Bu itibarla, gerçek ve tüzel kişilerin 6698 sayılı 
Kanun ve ilgili mevzuatın kendilerine getirdiği 
yükümlülüğü dikkatlice takip etmelerinde fayda 
mülahaza edilmektedir.
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DR. SELÇUK MUTLU
PLASFED Genel Sekreter V.

Sektörün Yıl sonunda %3,9 Büyümesi Bekleniyor

P
lastik sektörü 2018’in özellikle 
ikinci yarısında ağrılığını 
hissettiren kur şokunun 
yaralarını sarmaya başladı. 

Üretim hala 2017 yılındaki ya 
da 2018 yılının ilk yarısındaki 
seviyesinin altında seyrediyor olsa 
dahi 2018’in ikinci yarısında düştüğü 
dip seviyeden çıkmış görünüyor. 
Olumsuz gelişmeler yaşanmaması 
durumunda üretimin miktar bazında 
2018 yılına göre %3,9’luk bir artış 
ile yılı kapatması beklenmektedir. 

Değer bazında ise üretimdeki 
artışa rağmen %3,1’lik bir gerileme 
beklenmekte olup bunun başlıca 
sebepleri ise petrol fiyatlarına 
bağlı olarak hammadde fiyatlarında 
yaşanan gerileme ve ABD’de kaya 
gazından etilen üretilmesi sonrası 
hızla gerileyen PE fiyatlarıdır. Zira 
gerek ithalatta gerekse ihracatta 
birim fiyatların 2018 yılına oranla 
%5,4 ile %7,5 arasında gerilemesi 
beklenmektedir.

2019 yılının ilk 9 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 % 14,6 olarak gerçekleşirken, değer bazında % 
3,7 olmuştur. Aynı dönemde ithalat miktarı %1,7, ithalat değeri ise %13,9 oranında azalmıştır. 
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2019 yılı Ocak- Eylül dönemi Türkiye plastik hammadde ihracatı miktar bazında %24,9 değer bazında ise %7,6 
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-Eylül)

2019
(Ocak-Eylül)

Miktar Değer Miktar % Değ. Değer % Değ.
Birim 

Fiyat ($/
KG)

3901 Etilen polimerleri 26,8 34,1 51,5 92,5 49,7 45,7 1,0

3902 Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri 20,2 27,7 24,8 22,9 28,5 3,0 1,1

3903 Stiren polimerleri 42,2 64,8 71,3 69,1 83,0 28,1 1,2

3904 Vinil klorür/halojenli diğer olefin polimerleri 16,6 18,4 21,1 27,1 25,2 36,9 1,2

3905 Vinil asetat/diğer vinil esterlerinin polimerleri 41,8 40,3 51,4 23,0 43,9 9,0 0,9

3906 Akrilik polimerleri 144,8 179,2 178,9 23,5 201,9 12,6 1,1

3907 Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-alkid reçineler 171,7 329,0 192,1 11,9 332,2 1,0 1,7

3908 Poliamidler 13,4 32,4 11,9 -11,4 28,1 -13,1 2,4

3909 Amino reçineler, fenolik reçineler, poliüretanlar 73,5 105,8 98,0 33,3 108,6 2,7 1,1

3910 Silikonlar 4,2 16,8 4,9 17,4 17,9 6,7 3,6

3911 Petrol reçineleri, politerpenler, polisülfitler vb. 1,3 4,3 1,5 12,1 4,7 9,6 3,1

3912 Selüloz ve kimyasal türevleri 37,5 48,2 40,2 7,4 52,6 9,0 1,3

3913 Tabii polimerler, değiştirilmiş tabii polimerler, türevleri 0,2 0,8 0,1 -26,9 0,8 -2,9 6,0

3914 Polimer esası iyon değiştiriciler 0,1 0,3 0,1 2,0 0,2 -3,1 2,5

3915 Plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar 12,2 13,7 9,9 -19,2 8,3 -39,2 0,8

TOPLAM 606,6 915,7 757,8 24,9 985,6 7,6 1,3

İHRACAT
2018 (Ocak-Eylül) 2019 (Ocak-Eylül)

Miktar Değer Miktar % Değ. Değer % Değ.

Plastik Hammadde 606,6 915,7 757,8 24,9 985,6 7,6

Plastik Mamul 1.300,1 3.491,4 1.427,5 9,8 3.583,0 2,6

Plastik ve Kauçuk İşleme Mak. N/A 148,0 N/A N/A 147,4 -0,4

Miktar: Bin Ton / Değer: Milyon Dolar

İTHALAT
2018 (Ocak-Eylül) 2019 (Ocak-Eylül)

Miktar Değer Miktar % Değ. Değer % Değ.

Plastik Hammadde 5.327,9 8.068,9 5.268,6 -1,1 6.962,7 -13,7

Plastik Mamul 451,6 2.199,9 414,3 -8,3 1.883,5 -14,4

Plastik ve Kauçuk İşleme Mak. N/A 473,3 N/A N/A 289,9 -38,7

Miktar: Bin Ton / Değer: Milyon Dolar

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

Değer Değer % Değ.

İhracat 122.942,0 125.764,6 2,3

İthalat 174.154,7 148.428,4 -14,8

Kaynak: TÜİK

Kaynak: TÜİK
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2019 yılının ilk 9 ayını kapsayacak şekilde ülke bazında inceleme yapılırsa Irak’a ihracatın ise miktar bazında %105,8, 
değer bazında ise %61,4 oranında arttığı gözlemlenmektedir. Irak’ın yanı sıra miktar bazında en fazla artış yaşanan 
ülkeler ise İran, Romanya, Özbekistan ve İspanya olmuştur.

2019 yılının ilk 9 ayında Türkiye plastik mamul ihracatı miktar bazında %9,8 artış gösterirken değer bazında %2,6 artmıştır.

PLASTİK HAMMADDE İHRACATI

2018 (Ocak-Eylül) 2019 (Ocak-Eylül)

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

Almanya 56,4 92,5 54,2 -3,9 80,3 -13,1 8,2 1,5

İran 16,0 38,5 26,7 66,8 61,9 60,7 6,3 2,3

Mısır 43,1 53,9 57,1 32,7 60,4 12,0 6,1 1,1

Rusya Federasyonu 23,8 50,8 27,1 13,6 51,8 1,9 5,3 1,9

Romanya 34,1 48,3 55,7 63,2 45,8 -5,2 4,6 0,8

Irak 13,5 23,5 27,7 105,8 38,0 61,4 3,9 1,4

Özbekistan 12,6 27,6 19,6 56,3 36,0 30,4 3,7 1,8

Cezayir 16,4 28,7 24,6 49,9 34,7 20,9 3,5 1,4

İtalya 31,0 41,3 24,3 -21,7 34,4 -16,7 3,5 1,4

İspanya 15,3 25,1 23,9 55,8 34,3 36,5 3,5 1,4

İlk 10 Ülke Toplam 262,2 430,2 341,0 30,0 477,6 11,0 48,5 1,4

GENEL TOPLAM 606,6 915,7 757,8 24,9 985,6 7,6 100,0 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-Eylül)

2019
(Ocak-Eylül)

Miktar Değer Miktar % Değ. Değer % Değ.
Birim 

Fiyat ($/
KG)

3916 Plastikten monofil, çubuk, profiller-Enine kesiti 1 mm.’yi 122,7 208,0 135,4 10,4 218,7 5,2 1,6

3917 Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor 151,8 405,9 185,1 21,9 431,2 6,2 2,3

3918 Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları 9,4 19,2 12,0 28,1 21,2 10,3 1,8

3919 Plastikten yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şek. 14,5 74,7 15,5 7,3 76,2 2,0 4,9

3920 Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar 319,5 816,5 339,0 6,1 817,4 0,1 2,4

3921 Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamlar 113,0 323,2 126,2 11,6 331,7 2,6 2,6

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

21,0 84,9 22,6 7,6 83,5 -1,7 3,7

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

302,7 751,1 322,0 6,4 764,6 1,8 2,4

3924 Plastikten sofra, mutfak ve diğer ev eşyası, tuvalet eşyası 117,5 326,6 124,0 5,5 329,6 0,9 2,7

3925 Plastikten inşaat malzemesi 64,9 169,3 76,2 17,3 187,9 11,0 2,5

3926 Plastikten diğer eşya 63,1 312,0 69,6 10,3 321,0 2,9 4,6

TOPLAM 1.300,1 3.491,4 1.427,5 9,8 3.583,0 2,6 2,5

Kaynak: TÜİK
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2019 yılının ilk 9 ayında Türkiye plastik ve kauçuk işleme makinaları ihracatı %0,4 oranında düşüş göstermiştir. 
İhracat gerçekleştirilen ilk 10 ülke incelendiğinde ise Hindistan’a yapılan ihracatta bir önceki yıla göre 8,7 milyon 
dolar artış yaşandığı gözlemlenmektedir.

2019 yılı Ocak-Eylül 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-Eylül) 2019 (Ocak-Eylül)

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

Irak 160,6 300,3 186,4 16,0 335,4 11,7 9,4 1,8

Almanya 66,5 250,0 67,9 2,1 237,7 -4,9 6,6 3,5

Birleşik Krallık 73,0 188,9 83,8 14,8 204,3 8,1 5,7 2,4

İsrail 73,9 166,0 87,2 17,9 181,9 9,5 5,1 2,1

Romanya 47,5 124,6 52,3 10,2 126,2 1,3 3,5 2,4

ABD 34,0 92,8 47,3 39,0 125,0 34,6 3,5 2,6

Fransa 43,2 145,9 41,2 -4,7 124,6 -14,6 3,5 3,0

İtalya 43,3 117,5 43,2 -0,3 107,7 -8,3 3,0 2,5

İspanya 41,2 99,7 42,9 4,1 100,7 1,0 2,8 2,3

Libya 31,8 67,7 43,0 35,2 90,4 33,6 2,5 2,1

İlk 10 Ülke Toplam 615,1 1.553,3 695,2 13,0 1.633,7 5,2 45,6 2,4

GENEL TOPLAM 1.300,1 3.491,4 1.427,5 9,8 3.583,0 2,6 100,0 2,5

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

KAUÇUK VE PLASTİK İŞLEME MAKİNALARI İHRACATI

2018 (Ocak-Eylül) 2019 (Ocak-Eylül)

Ülke Değer Değer % Değ. % Pay

Rusya Federasyonu 15,8 11,7 -26,0 7,9

Hindistan 2,9 11,6 298,3 7,9

Cezayir 7,7 8,4 9,2 5,7

İspanya 3,2 7,4 131,9 5,0

Almanya 6,9 6,8 -2,1 4,6

Bulgaristan 4,7 5,9 27,2 4,0

İran 6,6 5,6 -14,4 3,8

Irak 5,1 5,6 8,3 3,8

Özbekistan 4,6 5,5 18,0 3,7

Mısır 1,7 4,9 187,7 3,3

İlk 10 Ülke Toplam 59,2 73,4 23,8 49,8

GENEL TOPLAM 148,0 147,4 -0,4 100,0

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-Eylül) 2019 (Ocak-Eylül)

Değer Değer % Değ.

847710 Enjeksiyon makinaları 12,6 12,8 1,8

847720 Ekstrüzyon makinaları 34,6 26,4 -23,8

847730 Şişirme makinaları 1,1 1,8 62,4

847740 Termoforming makinaları 18,9 13,1 -30,7

847751-59-80 Presler ve diğer makinalar 63,0 72,6 15,3

847790 Aksam ve parçalar 17,8 20,7 16,5

TOPLAM 148,0 147,4 -0,4
Kaynak: TÜİK
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2019 yılının Ocak-Eylül döneminde Türkiye plastik hammadde ithalatı miktar bazında %1,1, değer bazında ise %13,7 
oranında azalmıştır. Hammadde ithalatında yaşanan daralma üretimdeki daralmanın da işaretçisidir.

2019 yılının ilk 9 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. ABD’den 
gerçekleştirilen hammadde ithalatında yaşanan %84,8’lik artışın başlıca sebebi ise kaya gazından üretimin gelişmesi 
sonrası ABD kaynaklı PE fiyatlarında yaşanan sert düşüştür.

PLASTİK HAMMADDE İTHALATI

2018 (Ocak-Eylül) 2019 (Ocak-Eylül)

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

Suudi Arabistan 907,2 1.222,1 904,9 -0,3 1.075,3 -12,0 15,4 1,2

Güney Kore 488,8 810,2 536,8 9,8 771,1 -4,8 11,1 1,4

Almanya 384,9 788,3 348,5 -9,5 645,1 -18,2 9,3 1,9

Belçika 347,9 567,7 323,9 -6,9 444,5 -21,7 6,4 1,4

ABD 158,2 221,6 292,3 84,8 346,1 56,2 5,0 1,2

Mısır 231,3 303,8 254,0 9,8 304,0 0,1 4,4 1,2

Hollanda 192,3 338,5 193,2 0,5 282,8 -16,4 4,1 1,5

İspanya 205,5 335,5 192,8 -6,2 277,4 -17,3 4,0 1,4

Fransa 194,7 290,0 195,4 0,4 272,9 -5,9 3,9 1,4

İtalya 171,9 351,6 146,4 -14,8 265,9 -24,4 3,8 1,8

İlk 10 Ülke Toplam 3.282,7 5.229,3 3.388,1 3,2 4.685,2 -10,4 67,3 1,4

GENEL TOPLAM 5.327,9 8.068,9 5.268,6 -1,1 6.962,7 -13,7 100,0 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-Eylül) 2019 (Ocak-Eylül)

Miktar Değer Miktar % Değ. Değer % Değ.
Birim 

Fiyat ($/
KG)

3901 Etilen polimerleri 1.269,7 1.737,3 1.183,3 -6,8 1.411,6 -18,7 1,2

3902 Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri 1.602,9 2.272,7 1.679,2 4,8 2.184,0 -3,9 1,3

3903 Stiren polimerleri 376,6 677,8 338,8 -10,0 492,9 -27,3 1,5

3904 Vinil klorür/halojenli diğer olefin polimerleri 586,3 606,3 513,3 -12,5 505,8 -16,6 1,0

3905 Vinil asetat/diğer vinil esterlerinin polimerleri 32,7 83,9 34,2 4,7 74,8 -10,8 2,2

3906 Akrilik polimerleri 165,1 308,4 173,9 5,3 302,7 -1,9 1,7

3907 Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-alkid reçineler 614,1 1.193,8 623,6 1,5 1.046,4 -12,3 1,7

3908 Poliamidler 75,2 231,2 69,0 -8,2 214,1 -7,4 3,1

3909 Amino reçineler, fenolik reçineler, poliüretanlar 171,5 465,6 162,4 -5,3 317,9 -31,7 2,0

3910 Silikonlar 30,0 141,9 27,0 -10,0 114,3 -19,5 4,2

3911 Petrol reçineleri, politerpenler, polisülfitler vb. 26,9 80,9 27,0 0,3 76,4 -5,6 2,8

3912 Selüloz ve kimyasal türevleri 34,9 142,6 28,9 -17,3 108,3 -24,1 3,7

3913 Tabii polimerler, değiştirilmiş tabii polimerler, türevleri 2,7 20,2 2,9 6,3 19,1 -5,8 6,5

3914 Polimer esası iyon değiştiriciler 5,0 13,1 4,3 -13,7 10,0 -23,7 2,3

3915 Plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar 334,1 93,2 400,8 19,9 84,6 -9,2 0,2

TOPLAM 5.327,9 8.068,9 5.268,6 -1,1 6.962,7 -13,7 1,3

Kaynak: TÜİK
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2019 yılı Ocak-Eylül dönemi Türkiye plastik mamul ithalatı miktar ve değer bazında incelendiğinde sırasıyla %8,3 
ve %14,4 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-Eylül)

2019
(Ocak-Eylül)

Miktar Değer Miktar % Değ. Değer % Değ.
Birim 

Fiyat ($/
KG)

3916 Plastikten monofil, çubuk, profiller-Enine kesiti 1 mm.’yi 8,8 40,0 7,3 -16,3 32,6 -18,5 4,4

3917 Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor 24,2 195,6 21,9 -9,6 172,1 -12,0 7,9

3918 Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları 16,9 47,6 13,5 -20,3 42,5 -10,7 3,2

3919 Plastikten yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şek. 43,4 241,8 41,4 -4,4 211,9 -12,4 5,1

3920 Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar 189,3 650,7 189,4 0,0 568,7 -12,6 3,0

3921 Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamlar 54,5 212,6 44,2 -18,8 166,7 -21,6 3,8

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

3,1 20,6 2,0 -34,8 13,3 -35,4 6,7

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

46,9 220,7 44,2 -5,8 201,4 -8,8 4,6

3924 Plastikten sofra, mutfak ve diğer ev eşyası, tuvalet eşyası 6,4 42,9 4,6 -28,7 27,8 -35,1 6,1

3925 Plastikten inşaat malzemesi 6,9 27,4 3,5 -49,3 18,9 -30,9 5,4

3926 Plastikten diğer eşya 51,3 499,8 42,2 -17,6 427,6 -14,5 10,1

TOPLAM 451,6 2.199,9 414,3 -8,3 1.883,5 -14,4 4,5

Kaynak: TÜİK

PLASTİK MAMUL İTHALATI

2018 (Ocak-Eylül) 2019 (Ocak-Eylül)

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

Almanya 66,6 415,3 56,9 -14,6 347,3 -16,4 18,4 6,1

Çin 127,0 432,7 104,6 -17,6 339,0 -21,6 18,0 3,2

İtalya 34,3 189,2 32,3 -5,8 165,1 -12,7 8,8 5,1

Fransa 21,0 141,7 18,5 -11,8 118,6 -16,3 6,3 6,4

Güney Kore 26,0 141,4 18,6 -28,2 100,5 -28,9 5,3 5,4

ABD 7,1 86,7 7,1 -0,3 90,8 4,7 4,8 12,8

Birleşik Krallık 11,2 78,4 8,9 -20,9 61,5 -21,5 3,3 6,9

Belçika 13,7 61,7 11,5 -16,4 49,6 -19,5 2,6 4,3

Japonya 3,3 46,6 3,0 -9,8 46,3 -0,6 2,5 15,4

İspanya 9,8 53,1 7,3 -26,0 45,1 -15,2 2,4 6,2

İlk 10 Ülke Toplam 320,0 1.646,8 268,7 -16,1 1.363,8 -17,2 72,4 5,1

GENEL TOPLAM 451,6 2.199,9 414,3 -8,3 1.883,5 -14,4 100,0 4,5

Miktar: Bin Ton / Değer: Milyon Dolar

Kaynak: TÜİK
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2019 yılı Ocak-Eylül döneminde Türkiye plastik ve kauçuk işleme makinaları ithalatı %38,7 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-Eylül) 2019 (Ocak-Eylül)

Değer Değer % Değ.

847710 Enjeksiyon makinaları 133,1 67,7 -49,1

847720 Ekstrüzyon makinaları 90,4 36,7 -59,4

847730 Şişirme makinaları 11,4 8,6 -25,0

847740 Termoforming makinaları 11,3 4,6 -58,9

847751-59-80 Presler ve diğer makinalar 190,6 140,7 -26,2

847790 Aksam ve parçalar 36,4 31,6 -13,3

TOPLAM 473,3 289,9 -38,7
Kaynak: TÜİK

KAUÇUK VE PLASTİK İŞLEME MAKİNALARI İTHALATI

2018 (Ocak-Eylül) 2019 (Ocak-Eylül)

Ülke Değer Değer % Değ. % Pay

Almanya 93,2 85,5 -8,2 29,5

Çin 147,1 84,1 -42,8 29,0

İtalya 55,3 31,9 -42,3 11,0

Japonya 18,4 19,1 3,8 6,6

Avusturya 33,6 17,9 -46,8 6,2

Tayvan 29,9 9,3 -68,8 3,2

Fransa 7,5 7,2 -3,2 2,5

İsviçre 13,3 5,5 -58,6 1,9

Güney Kore 11,6 4,9 -57,9 1,7

ABD 9,1 4,7 -47,7 1,6

İlk 10 Ülke Toplam 419,1 270,3 -35,5 93,2

GENEL TOPLAM 473,3 289,9 -38,7 100,0

Miktar: Bin Ton / Değer: Milyon Dolar

Kaynak: TÜİK
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Dear Members of the Industry,

Valued Readers,

As PLASFED, we held the November 
Board of Directors meeting hosted 
by the Aegean Chamber of Industry 
(EBSO). Once again, I would like to 
thank Mr. Salih Esen, Head of EBSO 
Council, and Mr. Ender Yorgancılar, 
Chairman of EBSO, for their support.

Our companies had the opportunity 
to come together with the executives 
from Turk Eximbank and PETKIM in 
the industry meeting held in İzmir. 
These presentations provided an 
insight into various subjects, such 
as financial aids, short-, medium- 
and long-term export loans, foreign 
exchange earning service loans, 
insurance procedures, international 
loans, exports loan insurance 
and credit insurance offered by 
Turk Eximbank. Similarly, global 
developments in the petrochemical 
industry, changes in production and 
consumption regions, especially 
for PP and PE, and expectations for 
price movements were discussed. 
We will continue our industry 
meetings in Anatolia in the future on 
a widespread basis.

The increase in energy costs 
continues to adversely affect the 
competitiveness of the industry. If 
measures are not taken as soon as 
possible, the companies are likely 
to suffer harms that are difficult to 

Dear readers and esteemed 

stakeholders from the industry,

I am pleased to greet you with the 

28th issue of our magazine. This 

is an exclusive issue where we 

discuss recycling we kept high on 

the agenda on various platforms 

throughout the year. As is known 

to all, the issue of nature and 

plastics has been a hot topic both 

in the public and the state in recent 

months. Our federation started 

to carry out preventive lobbying 

and information activities long 

before these issues were brought 

to the agenda, predicting that the 

extension of these discussions 

would have an impact on the 

recycling industry that is one of 

the important stakeholders of our 

industry. As an outcome of these 

ÖMER KARADENİZ
Chairman of PLASFED

remedy. I firmly believe that we can 
solve this problem with the efforts 
of all umbrella organizations!

On the other hand, recycling 
continues to be a hot button issue. 
The Waste Workshop, organized 
by the Ministry of Environment and 
Urbanization in Antalya between 10-
13 November 2019, aimed at bringing 
together all stakeholders of the 
recycling industry and developing 
a generally agreed legislation. 
The legislative revision that will be 
introduced in consequence of the 
works to be performed in the coming 
days will have a structure that does 
not hinder the development of the 
Turkish plastics recycling industry.

The congress held by the Packaging 
Manufacturers’ Association (ASD) 
on November 21-22, 2019 turned 
into an event where all stakeholders 
of the packaging industry came 
together and discussed the present 
and future of the industry. As 
part of the event, the packaging 
industry was addressed in many 
aspects, particularly in connection 
with industry 4.0, digitalization, 
sustainable packaging, circular 
economy and design.

Additionally, the press launch event 
for the awareness campaign started 
by PAGDER, one of our esteemed 
member associations, with the 
slogan “Raw Material, not Garbage” 
to make our industry involved in 
legislative regulations on circular 
economy as a stakeholder and to 
facilitate and support the use of 
recycled raw materials was held in 
Istanbul on Thursday, November 31, 
2019. I would like to emphasize that 
this occasion is very valuable to our 
entire industry and I have no doubt 
that it will be continued.

We briefly addressed current 
issues. Now, ahead of us lies the 
Plast Eurasia Istanbul, the feast of 
the plastics industry. The previous 

edition of the fair to be held in 
Istanbul between 4-7 December 
2019 involved 1,094 companies 
from 44 countries and was visited 
by 51,684 professionals from 103 
countries. I hope that the fair, which 
I believe to be successful in this 
year, will serve for the good of our 
industry.

I would like to take this opportunity 
to wish all our readers lucrative days 
filled with health and happiness.

BURÇ ANGAN
Head of Editorial Board of
PLASFEDMAGAZINE
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efforts, we encountered many 

reflections in 2019 from press launch 

events to information meetings, 

working groups coordinated 

with the relevant ministries, and 

private visits. We decided to make 

this issue an exclusive edition 

dealing with recycling to tell you 

what is going on in this area and 

what position we are in regarding 

the recycling and importation of 

recyclable raw materials. Often 

referred to as ‘Garbage imports’ in 

the public, this trade contributed 

to our country through US$ 770 

million exports against the material 

imported at very low prices. While 

doing so, it used 1/8 less natural 

resources and produced less 

carbon footprints compared to the 

production of plastic raw materials 

in petrochemical plants. Although it 

is inevitable that our country will be 

a global actor in plastics recycling 

and generate a considerable 

exports revenue when we take the 

right steps, the effort to manipulate 

the public with expressions such 

as ‘Garbage imports’ is nothing 

but express malice. Not letting 

this issue go from the first day, our 

federation will follow it closely in 

the following days and struggle to 

provide the necessary contribution 

to our country.

With the last issue of 2019, I wish 

you pleasant time of reading 

and celebrate your new year in 

advance; may it be filled with health, 

happiness and success.

Greetings and kind regards on 

behalf of our editorial committee 

and professional staff.

MEHMET HAKAN ATALAY
Chairman of APSD

HAKAN EFE
Chairman of BURPAS

Dear Colleagues, 

Saving is one of the most important 
factors for the development of a 
country, a nation or a state. Plans 
should be in place and sustainable 
regarding saving (in economic, 
industrial, agricultural, etc. aspects). 
We have chosen the path to this 
saving, and we would like to tell, as 
humbly as we can, that recycling is 
another important way to save.

The following products are 
produced from PET recycling only; 
carpet backing, sleeping bags, 
insulating material in garments, 
auto parts, paint brushes, lifesaving 
pillows, bags, mailboxes, picnic 
tables, fences, hiking boots, dual 
chamber buckets, laser toner 
cartridge, straps and geotextiles... 
With the help of Plastic Recycling;
 • If a 2.5-liter plastic 
bottle is recycled and used in 
production, it can save 60 hours of 
electricity corresponding to 6-hour 
consumption.
 • A sleeping bag can 
be made from 35 used 2.5-liter PET 
bottles.
However, the benefits are not limited 
to these. To list the contributions of 
recycling, it is useful to categorize 
them into environmental and 
economic contributions. Here are 
the benefits of recycling to the 
environment:

 • It helps mitigate 
greenhouse emissions.

Dear Members of the Industry,

It is crucial to encourage the 
studies that make us learn about 
the importance and contribution of 
sorting at source to our country and 
the world. We need to pay attention 
to the problems of the recycling 
industry and emphasize its benefits 
to our country. 

It is necessary to instill in new 
generations the notion of 
sustainability, telling them more 
clearly that waste recycling leads 
to the conservation of natural 
resources, the reduction in amount 
of waste and the provision of 
energy saving and makes a great 
contribution in terms of energy 
consumption.  Recycling is an 
efficient economic investment in the 
long run. With the decrease in raw 
materials and the rapid depletion 
of natural resources, economic 
problems will arise where recycling 
will have a positive impact on the 
economy.

 • It greatly reduces 
the search for new raw materials 
for the production of consumables. 
Thus, it prevents both air and 
environmental pollution.
 • Recycling  helps the 
preservation of trees, minerals and 
water resources.
 • Thanks to compost 
materials and fertilizers from 
domestic wastes, the yield of the 
soil increases. Thus, both organic 
and highly nutritional products are 
obtained.
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AYHAN ÇATALKAYA
Deputy Chairman of KAYPIDER

Dear Colleagues, 
The rapidly growing population 
on Earth and the fast growing 
developing and changing 
technologies result in the depletion 
of underground resources at the 
same rate. Wastes are rapidly 
increasing depending on the use of 
these underground resources. So, 
where will these wastes be stored, 
how will they be stored, how far 
will they pile up, and how will the 
health and environmental pollution 
generated by these wastes be 
eliminated? How will air, water, 
atmosphere, trees, birds and soil be 
protected?
This is where recycling comes in, 
but we are talking about conscious 
and systematic recycling. Above 
all, people should be sensitive and 
attach weight to waste disposal as 
much as to consumption.
To avoid leaving environmental and 
life disaster to future generations 
after us, necessary legislative 
regulations should be put into 
action and nearly 100 percent of 
the wastes should be reused by 
recycling. Additionally, licensing 
applications should be made easier 
to increase the number of licensed 
companies, where the access to 
raw materials should be provided. 
Young people should be assisted 
in having environmental awareness 
with the environmental courses 
incorporated into education at 
schools.
When it comes to health, 
environment, scrap or recycling, it 
is not right to just think of plastics. 
Recycling is a large industry that 
has all types of wastes. As already 
noted, it is not plastic or other waste 
that pollutes the environment but 
the people who throw them away 
irresponsibly. 

The intention should be to 
reduce healthcare costs through 
recycling practices. The majority 
of consumers are unaware that 
packaging waste is not garbage. 
Everyone should know that these 
wastes are highly valuable to the 
national economy and environment. 
We see that the services rendered 
by many municipalities in recycling 
have been very successful so far. 
We can make our people adopt 
the concept of use, recycle and 
reuse at successful organizations 
held by our municipalities. We keep 
proceeding, hoping and showing all 
the efforts to raise individuals who 
respect the nature. We would be 
delighted to see new efforts aimed 
at innovation so that the industry 
has further achievements at all 
times.

ŞENER GENCER
Chairman of EGEPLASDER 

Dear Colleagues,

The common idea of a large number 
of renowned worldwide economists 
is that national economies will enter 
into recession starting from the 
developed countries in 2020. They 
seem to have reached a consensus 
that the economic collapse will 
affect the whole world soon. There 
are some talks that the crisis which 
will end up in hunger and famine is 
the biggest depression the world 
will ever face.

To some economists, we have been 
experiencing foreshocks for some 
time. Social movements stemming 

from small sparks in France, 
Venezuela, Lebanon, Chile, Bolivia, 
Hong Kong and Iran in recent days 
do not stop, although the leaders of 
some countries have lost the seat of 
power.

In recent years, the issue of climate 
change, along with financial issues, 
has been discussed as the main 
agenda item of IMF-World Bank 
and other international financial 
institutions in the economic forums 
held. It is also remarkable that the 
United States is trying to abstain 
from the avoidance of climate 
change. 
It is very natural that climate 
changes threatening the whole 
world also pose a threat to our 
country. Recent scientific studies in 
the Mediterranean have shown that 
1,100 new species have come into 
existence. 

The first condition of building 
the recycling process on solid 
foundations is to educate and 
raise awareness of our children at 
schools. The second condition is 
that municipalities take action for 
the on-site separation of domestic 
waste. It is too late in this respect. 
The third condition is to produce 
recycled materials in quality and 
fully sorted raw materials by using 
technological machines in licensed 
facilities, in the Recycling Organized 
Industrial Zones, if possible, with 
the least amount of water without 
polluting the nature. The fourth 
one is to ensure the controlled 
and supervised importation of 
recycled materials from abroad 
so that they are sorted and do not 
form mountains of garbage in our 
country. The materials made from 
recycled raw materials offer great 
advantages for our exports. Building 
the industry on solid foundations is 
crucial to the success of exports. 
I personally extend my thanks to 
everyone working and making 
efforts in this respect.
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BARIŞ PAKİŞ
Composite Industrialists’ Association
Chairman

Dear Member of the Plastics 

Industry,

As part the adventure and struggle 

of making TURKISH COMPOSITES a 

World Brand, we have successfully 

organized the COMPOSITE SUMMIT 

TURKEY 2019, which is a milestone 

in terms of publicity of our industry, 

achieving a record-level entrance 

with more than 23.000 visitors in 3 

days.

Through the technical and 

commercial presentations, 

demonstrations, booth visits, trade 

meetings and thematic panels 

and forums of experience sharing 

held during the summit, we had 

the opportunity to see and assess 

the progress achieved so far in 

the composite world and to reach 

common knowledge that would 

contribute to the development of 

our industry.

The foundations for getting to know 

the future composite manufacturers 

and developing industry-university 

collaboration were laid. 

The presentations made as part of 

Composite Career Days and the 

students’ interest in the industry 

made it possible to tell about the 

value of the Composite Industry in 

terms of employer image.

SELÇUK GÜLSÜN
Chairman of PAGDER

To widen horizons...
To engage in broader, in technical 
terms, “interdisciplinary” works in 
every aspect of life, to try to see the 
future and even to try to design and 
become adapted to that future; in 
other words, to look far beyond the 
horizon... 
I think that is one of the things we 
need to do these days. Each of 
us, both as an individual and as a 
corporate, must widen our horizons 
and try to see far beyond the 
horizon. 
Our lifestyle is undergoing a 
radical change once again. It 
has even changed already. The 
Internet of things, automation and 
new R&D, innovation, production 
and consumption patterns 
conceptualized by Industry 4.0 and 
appropriate business models are 
put into action. All countries prepare 
for this digital transformation. 
The plastics industry will exist in the 
future growing. We all know that. 
However, we know little about what 
sort of an industry it will be. Plastic is 
one of the industries most affected 
by digital transformation. 
The income distribution of the 
world is once again spoiled at an 
extraordinary rate as at the time 
of industrial revolution. It is very 
likely that countries failing to catch 
this wind will fall far behind and 
cannot maintain their current level 
of income - perhaps even welfare. 
The thing we call economy needs 
human only. What human needs 
is a social order where individual 
freedom is protected. The protection 
of freedom entails full democracy, 
full democracy based on separation 
of powers and a state of law. I think 
that we need to expand our horizon 
to let economy foster.

Time to Act For 
Environment, For Economy, 
For Domestic Production
Turkey is one of the most important 
plastics manufacturing hubs in 
Europe and the World. Naturally, 
this capacity brings about the 
issue of waste processing. The 
circular economy is one of the 
major agenda items all over the 
world. Plastics are one of the major 
materials that can be recycled 
most easily. This paved the way for 
intensive and rapid investments 
both in Turkey and the world. 

Turkey is restrained by the lack of 
fully developed collection systems 
for waste sorted at source. Sorting 
at source and functional waste 
collection entail an organized 
system from domestic use to 
treatment plants. While there are 
systems developed for municipal 
and institutional wastes, Turkey 
failed to adopt this behavior for 
domestic and personal use that 
results in the generation of the 
majority of the waste. 

In fact, a new door is open for 
Turkey on a European scale. Turkey 
sowed the seeds of a powerful 
industry which would recycle 
plastic waste. Over one thousand 
plastic recycling businesses 
continue to exist and operate in 
Turkey. The raw material imports 
worth US$ 1 billion were avoided in 
2019 alone. If Turkey improves the 
collection system for waste sorted 
at source and supports recycling 
plants, it can manufacture raw 
materials by domestic means in 
amounts close to those produced 
by petrochemical refineries that 
are constructed as part of billion-
dollar projects.

The size of Turkey’s circular economy 
reached approximately US$ 1.3 
billion. However, the potential is 
much higher. Based on the data 
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A Campaign by PAGDER for 
Plastic Recycling:
Raw material, not garbage!

***The Turkish Plastic Industrialists’ 
Association (PAGDER) launched 
a campaign to contribute plastic 
wastes to economy and tell the 
public about the opportunity 
arising in this respect. As part of 
the campaign supported by public 
service ads, the public was given 
the message that plastic wastes 
should be converted into an 
economic value. 

***Holding a press conference, 
PAGDER’s Chairman Selçuk Gülsün 
made statements on economic, 
environmental and social benefits 
in case of recycling plastic: 
Recycling plastic waste, US$ 
770 million was generated from 
exports. We will have lost an extra 
US$ 5 billion by 2030, if the plastic 
recycling industry is harmed.

Holding a press conference, 
PAGDER’s Chairman Selcuk Gülsün 
remarked that the public was 
misinformed and waste import was 
banned in Turkey under the Basel 
Convention. Gülsün noted that 
the imported plastic materials are 
“recyclable scrap with economic 
value”, not “garbage” and said, 
“Ranking 2nd in Europe, our industry 
is targeted by international foreign 
lobbies, and deliberate actions 
are taken to destroy the plastic 
recycling industry that is one of 
the most important industries of 
today. However, everyone forgets 
that original raw materials will be 
imported, if plastic scrap is not 
imported at competitive prices. If, 

from the Ministry of Environment 
and Urbanization, the recycling rate 
of plastic packaging wastes is 54 
percent. The greatest shortcoming 
is the failure to incorporate the 
wastes generated from domestic 
and personal use into the recycling 
system. 

The European Union seeming to 
be most organized in this respect 
falls wide of the mark. Based on 
the recent data published by the 
EU, the amount of waste recycled 
in the last decade increased by 79 
percent compared to the previous 
period. The amount of waste stored 
decreased by 43 percent. One of 
the solutions found in Europe is the 
prohibition of disposal products. 
The EU makes efforts to increase 
recycling rate by this solution. 

Recently, the cost of import waste 
decreased by about 44 percent. 
Turkey seems to have an open 
window of opportunity. Considering 
current trends based on calculations 
across the industry, the Turkish 
plastics industry has the capacity 
to meet 35.1 percent of raw material 
need through waste recycling in 
2030. This means annual imports of 
US$ 9.9 billion instead of US$ 15.3 
billion calculated at present prices. 
In other words, the industry has the 
chance to keep hold of US$ 5.4 
billion per year theoretically.
According to the data from the 
Ministry of Environment and 
Urbanization, the obligations 
imposed on industrial and 
commercial enterprises led to the 
increased rate of recycling only in 
the “packaging” industry. These 
sets of data are made known to 
the public. By the end of 2017, 54 
percent of plastic packaging wastes, 
57 percent of metal and composite 
packaging wastes, 78 percent of 
cardboard packaging wastes, and 
23 and 22 percent of glass and wood 
wastes (respectively) were recycled. 
The total recycling rate was 53 
percent. The rest were dumped to 
the nature in an uncontrolled way or 
collected and stored. 

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

Based on global estimations, 
60 percent of the needed raw 
materials and plastics are likely 
to be produced via recycling by 
2050. This means a market size of 
US$ 900 billion at present prices. If 
Turkey maintains its average annual 
growth rate of about 12 percent in 
this industry, the size of domestic 
market can theoretically reach US$ 
63 billion.

in other words, the plastic recycling 
industry is harmed, we will have to 
buy 2-3 times more expensive raw 
materials. This means an additional 
current account deficit of about US$ 
5 billion, an extra for the year 2030.” 

Plastic recycling: effective beyond 
economy

**** The plastics recycling industry 
is naturally a component of 
the industrial line of business. 
Additionally, its impact is not limited 
to this line of business. All industries 
relying on consumable resources 
invest in recycling, especially in 
western European countries. This is 
a critical and strategic approach to 
both environmental and economic 
sustainability. Moreover, the impact 
of this effort extends to economic, 
social and environmental aspects 
and even to health. 

1,039 licensed recycling companies 
operate in Turkey. These are 
mainly composed of the companies 
operating for the plastics industry. 
Because plastic is one of the most 
important industrial products 
that can be recycled. Recycling 
operations have a wide impact not 
only in economic, but also social, 
environmental and medical aspects. 
The impact of plastic recycling can 
be summarized as follows;

1. Environmental protection

2. Employment

3. Mitigation of regional parities in 
development

4. Security of supply in the plastics 
industry

5. Reduction of the current account 
deficit

6. Increased exports

7. Preserving the value chain and 
competitive structure

8. Improvement of the domestic 
machinery industry

9. Know-how development aligned 
with the future competition
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Multi-Variable Equation For 
Waste Management And 
Recycling:
“Street Waste Collectors”
*** Street waste collectors and 
people living on scrap trade are 
one of the problematic areas in 
waste management. They are 
estimated to number 500 thousand. 
A considerable portion of the sorted 
waste that is currently recycled 
is collected by these people. 
Moreover, waste collection has 
recently been one of the primary 
jobs undertaken by irregular 
migrants who took refuge in Turkey 
in recent years and people who were 
put under temporary protection and 
entered the country illegally. For a 
systematic waste collection, it is 
recommended to discipline street 
waste collection. Additionally, it is 
recommended that street waste 
collection be made systematic for 
people with low income. 

Zero waste campaign and Zero 
Waste Regulation: a chance for the 
recycling industry

The regulation introduces new 
obligations and new instruments. 
The most important one is that it has 
put sorting at source into action. The 
Zero Waste System is defined by 
the Regulation as “the management 
system developed in consideration 
of benefits and costs, which 
includes all the processes from the 
avoidance of waste generation to 
waste reduction, separate storage 
at source, temporary storage and 
separate collection, transportation 
and treatment”. 

The purpose of this Regulation 
was reportedly to “set out general 
principles and procedures for 
establishing, extending, developing, 
monitoring, financing, recording 
and documenting a zero waste 
management system aiming at 
the protection of environment and 
human health and all resources 
as part of waste management 
processes in line with the principles 
of effective management of raw 
materials and natural resources and 
sustainable development.” 

Most critical factor of recycling: 
Waste collection

The recycling industry can exist by 

the proper collection of waste. All 

the rings of the chain, where waste 

is sorted at source and transported 

to plants, should function properly. 

Turkey has long seeking new ways 

to achieve this. A system was 

established for industrial plants. 

Nevertheless, the total recycling 

rate of waste is still around 10% 

percent in Turkey. The developed 

countries which are most sensitive 

in this regard have just exceeded 

40 percent. And this shows that it is 

not an easy task. 

A Visit from PLASFED Board 
of Directors to EBSO
Ömer Karadeniz, Chairman of 
PLASFED: We will have stronger 
relations with our stakeholders in 
Anatolia

The 4th Term Board of Directors 
of PLASFED visited the Aegean 

Chamber of Industry (EBSO). 
During the visits attended by the 
members of the Board of Directors, 
current problems and development 
strategies of the plastics industry 
were discussed. 

The delegation headed by 
PLASFED’s Chairman Ömer 
Karadeniz convened with Salih 
Esen, Head of EBSO Council. The 
delegation included PLASFED’s 
Vice Chairmen Şener Gençer 
and Tolga Kutluğ, Treasurer Yusuf 
Özkan, Secretary Mehmet Hakan 
Atalay and Board Members Teoman 
Arıkan, Mehmet Kazım Sertdemir, 
Ayhan Çatalkaya, Hakan Efe and 
Selçuk Gülsün as well as Supervisory 
Board Members Kenan Benlier and 
Selçuk Erdem. In addition, APSD’s 
(Ankara Plastics Industrialists’ 
Association) Member Mehmet 
Yalçındere, BURPAS’s (Bursa Plastics 
and Packaging Manufacturers’ 
Association) members Murat 
Doğan and Necmettin Üreten and 
PLASFED’s Secretary General Murat 
İnkün were involved in the project. 

“We are pleased to have visited 
one of the most important non-
governmental organizations in the 
region. We would like to thank Mr. 
Salih Esen, Head of EBSO Council, 
for being always with the plastics 
industry”, said PLASFED’s Chairman 
Ömer Karadeniz during the visit.

PLASFED Met the Aegean 
Region Plastics Industry 
During the event organized by 
PLASFED at the Aegean Chamber 
of Industry, Eximbank and PETKIM 
made a presentation and informed 
the Aegean plastic industry.

Delivering the keynote speech at 
the event, Ömer Karadeniz said, 
“Our valued guests will inform us 
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Turkish Plastic 
Industrialists’ Association 
(PAGDER) Turning 50

Plastic Raw Material 
Imports Picked Up
Steam in Q3

Turkish companies 
showcased their products 
and services at K Show

Plastics Industry 
Consultation Meeting
Held at ICC

One of the first industrial non-
governmental organizations 
of Turkey, the Turkish Plastic 
Industrialists’ Association (PAGDER) 
celebrates its 50th anniversary. 

The operations that started 
in the 1950s to achieve an 
organized structure without legal 
establishment under the name of 
“Plastic Kitchenware Manufacturers’ 
Association” developed over time 
and were concluded by official 
establishment in 1969. In the first 
congress held upon establishment, 
the association was named “Public 
Plastic Industrialists’ Beneficial 
Association”. 
It served as the hub of the umbrella 
organization’s establishment: 
Under the leadership of PAGDER, 
the Turkish Plastics Industrialists’ 
Federation (PLASFED) was 
established in 2011 to encompass 
all sectoral associations and enable 
joint action where necessary. 

PAGDER as the partner of Turkey’s 
first private OIZ: Turkey’s first 
private organized industrial zone 
was structured as a plastics-
specialized organized industrial 
zone, and PAGDER ASLAN Plastics-
Specialized Organized Industrial 
Zone was established in 2012.

Based on ChemOrbis import 
statistics, Turkey’s plastic raw 
material imports showed signs of 
recovery in the third quarter of 
2019. According to the data, imports 
decreased by 7.5 percent in the first 
half of 2019 on a year-over-year 
basis. On the other hand, there was 
a sharp increase of 13 percent in the 
third quarter compared to the same 
quarter of the previous year. This 
rise also affected the data pertaining 
to the previous period, and 9-month 
period imports decreased by 1.5 
percent compared to the same 
period of the previous year. 

The K Show, one of the largest 
plastics trade fairs in the world, 
took place between October 15-
23. As in every edition, the trade 
fair maintained its mission to bring 
the industry together. The fair 
attended by 3,330 participants from 
63 countries lasted for eight days. 
Opening its doors to approximately 

The meeting organized by Istanbul 
Chamber of Commerce (ICC) and 
the Plastics and Rubber Professional 
Committee discussed sectoral 
problems and solution proposals. 
The consultation meeting chaired 
by ICC’s Chairman Şekip Avdagiç 
listed waste imports, trade fair 
subsidies and logistics costs as 
issues that need to be resolved in 
the short run. During the meeting, 
PAGDER had the opportunity to 
propose solutions by sharing the 
problems of the industry. In addition, 
problematic areas were highlighted 
as qualified personnel available in 
the industry, energy costs and the 
ban on bags. The penetration of 
illegal products from Iran and Iraq 
was another agenda item of the 
meeting. 

A social responsibility project 
advocating the industry: Recycling 
Plastics into Homes: Recycling 
Plastics into Homes which is the 
corporate social responsibility 
project addressing the largest 
audience in the history of the 
association was launched on 
February 18, 2014. The project was 
intended to raise public awareness 
and to break the negative 
perception on plastic materials 
through both the recycling of 
plastics and the provision of healthy 
shelters to those pets abandoned 
on the streets. 

In 2016, PAGDER launched Made It 
Eco-Friendly. PAGDER completed 
the project “Made-it Eco-Friendly” 
funded by a grant of EUR 110 
thousand as part of the Civil Society 
Dialogue - IV Enterprise and 
Industrial Policy Grant Scheme 
coordinated by the Ministry for 
EU Affairs. Within the scope of the 
project, the examples of innovative, 
eco-sensitive and energy efficient 
product and manufacturing 
processes across the plastics 
industry were identified.

about two major issues. The vitality 
of exports once again comes to 
light at these times when the 
domestic market shrinks and costs 
increase continuously. So, we will 
be informed about Türk Eximbank 
loans and insurance services which 
are very important in this context. 
On the other hand, our country has a 
significant gap in the petrochemical 
field. The only national organization 
that provides security of supply is 
PETKIM. In this sense, their views 
on the course of global markets 
become more important.”
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Products and Services 
Exhibited by 102 Companies 
at the Composite Summit 
Turkey 2019

PAGDER’s Chairman Gülsün 
and Secretary General 
Mutlu Brought the Rise in 
Electricity Prices to the 
Public Attention

SEDEFED Competition 
Congress Held under 
the Theme of Digital 
Transformation

Held by the Composite 
Industrialist’s Association 
for the fourth time, the 
COMPOSITE SUMMIT 
TURKEY 2019 took place 
successfully at Istanbul 
Lütfi Kırdar Convention 
and Exhibition Center 
between October 10-12, 
2019. The statement from 
the Composite Industrialists’ 
Association noted that 102 
companies from 7 different 
countries exhibited their 
products and services in the 
exhibition space. 

The opening ceremony of 
the Composite Summit was 
attended by ICC’s Chairman 
Şekib Avdagiç, IKMIB’s 
Chairman Adil Pelister, 
PLASFED’s Chairman 
Ömer Karadeniz, PAGDER’s 
Chairman Selçuk Gülsün, 
SAHA Istanbul Defense and 
Aerospace Cluster Secretary 
General Mr. İlhami Keleş and 
invited guests.

As one of the branches of 
manufacturing industry that uses 
electricity intensively, the plastics 
industry is adversely affected 
by the recent extraordinary cost 
increase in terms of profitability 
and competitiveness. PAGDER’s 
Chairman Selçuk Gülsün and 
PAGDER’s Secretary General Selçuk 
Mutlu brought up the hike seen in 
electricity prices in the last 1.5 years. 
Speaking to Hilmi Develi, a columnist 
at DUNYA newspaper, Selçuk 
Gülsün said, “Increases in energy 
prices seen since the beginning of 
2018 have a negative impact on all 
industries as well as the plastics 
industry. Particularly considering 
the fact that the plastics industry is 
one of the most energy-consuming 
sectors among the manufacturing 
industries, recent increases have 
become unmanageable”.

The 11th Competition Congress 
hosted by the Federation of 
Industrial Associations (SEDEFED) 
was concluded under the title of 

224,116 visitors from 168 countries, 
the fair also entertained over 
7,500 Turkish visitors. A total of 
151 companies participated in the 
trade fair at individual and national 
levels of participation, including 81 
participants who are members of 
PAGDER. The exhibition included 
robots along with components, such 
as molds, heaters and chillers, as 
well as plastic processing machines, 
such as injection and extrusion 
machines. As for raw materials, a 
wide range of presentations was 
made to participants. Additionally, 
various plastic products (pipes, 
plates, sealings, etc.) were 
introduced.  

“Industrial Competitiveness Policies 
in the Light of Economic and Digital 
Developments”. The attendees 
at the congress also included 
TURKONFED’s Chairman Orhan 
Turan, TUSIAD’s Chairman Simone 
Kaslowski and SEDEFED’s Chairman 
Ali Avcı. Additionally, the congress 
handled the details of developing 
durability, efficiency and value in 
the economy for competitiveness. 

Convened with the support of the 
Turkish Enterprise and Business 
Confederation (TÜRKONFED), the 
Congress witnessed a huge turnout 
of people from the business world, 
public sector, academicians and 
NGOs. 

New Donation to the School-
Industry Collaboration 
Project
The ‘School-Industry Collaboration 
Model Istanbul’ project, which was 
first started in Istanbul under the 
protocol executed between the 
Ministry of National Education, 
the Ministry of Labor and Social 
Security and Istanbul Chamber of 
Industry for the development of 
professional education, was put 
into action in 2016. The Turkish 
Plastic Industrialists’ Association 
(PAGDER), which provided the first 
non-governmental support to the 
project, donated injection machines, 
extrusion lines, crushers, molds, 
raw materials, lubricating oils and 
robots and continues to support the 
project to help students become 
familiar with the technologies they 
will use intensively in business 
life, to eliminate the shortage of 
equipment and infrastructure and to 
provide qualified workforce to the 
plastics industry. In collaboration 
with Istanbul Chamber of Industry 
and Istanbul Provincial Directorate of 
National Education, PAGDER keeps 
making the necessary donations to 
continue the project from where it 
left off by giving support in line with 
the deficiencies of the Department 
of Plastics Technology of Inönü 
Vocational and Technical Anatolian 
High School. 
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Heart of the World’s 
Automotive Manufacturers 
Beat in Bursa

Lower Limit for Green 
Passport Reduced to US$ 
500 Thousand for Exporters

EVSID Entertained Buyers 
from 50 Countries

Packaging Fair Visited By 
9 Thousand 406 Foreign 
Visitors

Future of the Chemical 
Industry Discussed at the 
Event Organized by TKSD

The second Automotive Meetings 
Bursa was held on 12-14 November 
2019 under the auspices of 
the Ministry of Commerce, the 
Ministry of Science, Industry and 
Technology and Bursa Organized 
Industrial Zone. Organized by the 
Advanced Business Events (ABE) 
and Karibu, Automotive Meetings 
Bursa let all components of the 
automotive industry convene with 
the contributions of PAGDER. 

“Automotive Meetings Bursa” which 
was held at Bursa Merinos Atatürk 
Congress and Culture Center 
with the participation of over 250 
representatives of the industry from 
34 countries and Turkey served 
as an important platform to follow 
innovations across the industry. 

One of the requirements for issuing 
green passports to exporters, the 
lower limit of annual export volume 
was changed. The exports of US$ 1 
million per annum, which was earlier 
stipulated for issuing passport to 
at least one representative based 

The Houseware and Kitchenware 

Industrialists and Exporters 

Association (EVSID) completed the 

“Invitation Only” successfully, where 

it brought buyers from many parts of 

the world together with the Turkish 

kitchen industry. As part of the 

event, 81 buyers from 50 different 

countries arrived in Turkey. EVSID’s 

Chairman Burak Önder stressed 

that they achieved 50 percent 

growth in participation at the event 

in 2019 compared to the previous 

year.  Önder noted that the industry 

targeted US$ 2.9 billion in exports 

for 2019. 

Held by EVSID since 2014 to 

increase exports, the Invitation Only 

was successfully completed on 

November 20-23 where purchasing 

delegations met the manufacturers 

of the industry. EVSID’s Chairman 

Burak Önder remarked that they had 

amplified their overseas activities 

prior to the event and reminded 

that they held bilateral business 

meetings in Morocco, England, 

Ivory, Czechia and Latin America, 

followed by the completion of an 

important exhibition in Hong Kong. 

One of the most important trade 
fairs of the industry, the 25th 
Eurasia Packaging Istanbul 
entertained a record-level of 
foreign visitors. The Packaging 
Manufacturers’ Association (ASD) 
announced that 1,229 companies 
and company representatives 
from 48 countries participated in 
the fair. It was highlighted that a 
total of 64 thousand 233 people, 
9 thousand 406 from 119 countries 
and 54 thousand 827 from Turkey, 
visited Europe and Eurasia’s largest 
packaging fair with a record-level of 
visitors from foreign countries. 
ASD’s Chairman Zeki Sarıbekir 
evaluated the trade fair and said, 
“Eurasia Packaging Istanbul is 
becoming more and more important 
for the Packaging Industry and 
contributes to the development of 
the industry.” 

Organized by the Turkish Chemical 
Manufacturers Association (TKSD), 
the “Secure Future of the Turkish 
Chemical Industry” event was held 
with the participation of nearly 250 
people from the chemical industry. 
The keynote speech of the event 
was delivered by Haluk Erceber, 
Chairman of TKSD. Marco Mensink, 
Director General of the European 
Chemical Industry Council (CEFIC), 
made a presentation on the 
expected developments in the 
chemical industry in the world 
and in Europe over the next 
30 years. TUSIAD’s Chairman 
Simone Kaslowski pointed out the 
importance of digital transformation 
in his speech. 

on the three-year average, was 
reduced to US$ 500 thousand. 
As per the Presidential decree 
published in the Official Gazette, one 
representative of companies that 
export at least US$ 500 thousand 
annually in the three-year period 
will be given a green passport. 
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European Environment 
Agency Seeking An Improved 
Waste Management Process
The European Environment Agency 
published two individual reports 
on plastics, batteries, electronics 
and textile waste. The common 
point of reports was that the EU 
waste management model should 
be renewed. Reports stressed that 
waste management should be 
handled from a wider perspective 
due to the bans on waste export to 
other countries and the applicable 
international regulations. 

The reports on “The role of 
plastic waste exports in the 
circular economy” and “Resource 
losses from waste management” 
highlighted the loss of a large 
number of materials that could 
be integrated into economy by 
recycling. It was reported that 
China’s import restriction required 
the EU to increase its processing 
capacity in response to the recent 
increase in the export of plastic 
waste from the US. 

New Plastic Taxation 
Initiative from Italy
The Italian government approved 
a new taxation on October 30, 
stipulating that companies pay 

€1000 per ton of the manufactured 
plastic packaging. The tax, which will 
be submitted for the parliamentary 
approval in the coming days and 
has already been included in the 
2020 budget, must be approved by 
the end of the year. If the parliament 
does not change the tax offer 
for disposable plastic packaging, 
a tax of €1 per kilogram will be 
added to the Conai environmental 
contribution already paid by 
manufacturers and importers. This 
means an extra cost burden not only 
at the manufacturer’s end, but also 
on the end consumer. The initiative 
is criticized by EUPC. 

Coastal Cleaning Campaign 
in Collaboration between 
Bref and TUDAV
Bref, a brand owned by HENKEL, 
launched a cleaning campaign on 
the coast in cooperation with the 
Turkish Marine Research Foundation 
(TUDAV). As part of the project, 
coastal cleaning was carried out in 
Istanbul, Izmir, Samsun and Adana 
together with Henkel employees. 

Plastic Wastes Recycled by 
Cryptocurrency
The blockchain- and Token- 
(cryptocurrency) based digital 
platform PlasticTwist, which will 
create value added for the economy 
by promoting the reuse of plastic 
wastes, was introduced in Istanbul. 
The PlasticTwist innovation project, 
funded by the European Union’s 
Horizon 2020 Program, introduces 
“A New Plastic Economy and Digital 
Marketplace for Wastes” model. 
The platform will be on the market 
through crowdfunding in January 
2020.

The mechanization that developed 
in connection with industrial 
revolution and the resulting 
technology created a linear 
economic model we can live in, 
which can be called a throw-away 
economy. However, this economic 
model that puts the machine-based 
mass production method at the 
center brought many environmental 
problems. Accordingly, the change 
resulting from technological 
advances and fashion and the 
passion for alteration caused the 
products to become waste before 
the end of their economic life. The 
process in which raw materials were 
taken and used to make a product, 
and any waste generated after the 
use of the product, was thrown into 
the trash was a part of the linear 
economy. 

Circular Economy and 
Circular Design

Beach Cleaning From Young 
Members of JCI 
The members of Istanbul Branch of 
JCI (Junior Chamber International) 
cleaned the Kısırkaya Beach of 
Sarıyer on September 21, 2019 on 
the World Cleanup Day to draw 
attention to awareness about 
clean environment and waste as 
recyclable resources.
Istanbul Branch of JCI (Junior 
Chamber International) organized 
the second environmental cleaning 
activity on the World Cleanup Day at 
the same time as the whole world 
within the framework of the “Clean 
Environment for Sustainable Living 
Project” which was initiated in April.
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INTERVIEW INTERVIEW
Reha Yelken, Sales and 
Marketing Director of 
Polimer Technics:

INTERVIEW
Alaattin ÇAM, General 
Manager of Aykim Polymer:

Salih ESEN, one of the doyens of 
the plastics industry, answered the 
questions of PLASFEDMAG:
“The condition of our country 
surviving and remaining strong 
is to progress in industry and 
agriculture”

***** “We had no doubts about 

Turkey’s future at all, and we know 

that there is no reason for us to 

doubt the future as well.” One of 

the doyens of the plastics industry, 

Salih Esen underlines that Turkey 

could survive through production. 

2019 was tough for the plastics 

industry. Although there are growth 

expectations for the years to come, 

there seems a cautious optimism. 

The experienced industrialist 

expressed his views on how the 

industry can prepare for the period 

when regional crises will come to an 

end where a major investment need 

arises. Salih Esen, Head of EBSO 

Council, Founder of Esen Plastics 

and Founding Chairman of Izmir 

Menemen Plastics-Specialized OIZ, 

answered our questions.

“R&D and marketing are the factors 
which the machinery industry 
should focus on.”

Raw material manufacturers have 
increased their capacity for the last 
decade.

Reha Yelken, Sales and Marketing 

Director of Polimer Technics, 

underlined that R&D and marketing 

should be prioritized to make 

use of new opportunities coming 

along with the end of crises in the 

region. Reha Yelken answered 

the questions about Polimer 

Technics and the plastic processing 

machinery industry in Turkey.

Alaattin ÇAM, General Manager 

of Aykim Polymer, remarked that 

manufacturers recently increased 

their capacity to the considerable 

extent against the industry’s 

dependence on imports. Alaattin 

Çam answered the questions 

regarding the raw material industry 

and Aykim. 
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DR. SELÇUK MUTLU
PLASFED
Acting Secretary General

Industry Expected to Grow by 3.9% by the End of the Year

T
he plastics industry started to 
recover from the exchange rate 
shock that made its presence felt 
particularly in the second half of 

2018. Although the production rate 
still is below its level in 2017 or in 
the first half of 2018, it seems to 
have risen from the bottom level 
in the second half of 2018. In case 
of no adverse circumstances, the 
production rate is expected to close 
the year increasing by 3.9% increase 
in quantity compared to 2018. The 

production rate is expected to 
decline by 3.1% despite the increase 
in value of production, and this is 
mainly caused by the decline in 
raw material prices in connection 
with oil prices and the PE prices 
that decreased rapidly after the 
production of ethylene from rock 
gas in the US. Because unit prices 
in both imports and exports are 
expected to decline from 5.4% to 
7.5% compared to 2018.

While the first 9 months of 2019 witnessed a considerable increase in exports on year-over-year basis, it is seen 
that imports decreased substantially. 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 14.6% in quantity and 3.7% in value, on average. In the same period, imports decreased by 
1.7% in quantity and by 13.9% in value. 

Turkish Plastics Industry Production
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In January 2019, the export volume of Turkish plastic raw materials industry rose 24.9% in quantity and 7.6% 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-September)

2019
(January-September)

Quantity Value Quantity Change % Value Change %
Unit 

Price
($/KG)

3901 Ethylene polymers 26,8 34,1 51,5 92,5 49,7 45,7 1,0

3902 Propylene and other olefin polymers 20,2 27,7 24,8 22,9 28,5 3,0 1,1

3903 Styrene polymers 42,2 64,8 71,3 69,1 83,0 28,1 1,2

3904 Vinyl chloride/other halogenated olefin polymers 16,6 18,4 21,1 27,1 25,2 36,9 1,2

3905 Vinyl acetate/other vinyl ester polymers 41,8 40,3 51,4 23,0 43,9 9,0 0,9

3906 Acrylic polymers 144,8 179,2 178,9 23,5 201,9 12,6 1,1

3907 Polyacetals, other polyethers, epoxy-alkid resins 171,7 329,0 192,1 11,9 332,2 1,0 1,7

3908 Polyamides 13,4 32,4 11,9 -11,4 28,1 -13,1 2,4

3909 Amino resins, phenolic resins, polyurethanes 73,5 105,8 98,0 33,3 108,6 2,7 1,1

3910 Silicones 4,2 16,8 4,9 17,4 17,9 6,7 3,6

3911 Petroleum resins, polyterpenes, polysulphides etc. 1,3 4,3 1,5 12,1 4,7 9,6 3,1

3912 Cellulose and chemical derivatives 37,5 48,2 40,2 7,4 52,6 9,0 1,3

3913
Natural polymers, modified natural polymers and 
derivatives

0,2 0,8 0,1 -26,9 0,8 -2,9 6,0

3914 Polymer based ion exchangers 0,1 0,3 0,1 2,0 0,2 -3,1 2,5

3915 Plastic waste, residue and scrap 12,2 13,7 9,9 -19,2 8,3 -39,2 0,8

TOTAL 606,6 915,7 757,8 24,9 985,6 7,6 1,3

 EXPORT

2018 
(January-September)

2019
(January-September)

Quantity Value Quantity Change % Value Change %

Plastic Raw Materials 606,6 915,7 757,8 24,9 985,6 7,6

Plastic Products 1.300,1 3.491,4 1.427,5 9,8 3.583,0 2,6

Plastic and Rubber Processing Machines N/A 148,0 N/A N/A 147,4 -0,4

Quantity: Thousand Tons / Value: USD Million

IMPORT

2018 
(January-September)

2019
(January-September)

Quantity Value Quantity Change % Value Change %

Plastic Raw Materials 5.327,9 8.068,9 5.268,6 -1,1 6.962,7 -13,7

Plastic Products 451,6 2.199,9 414,3 -8,3 1.883,5 -14,4

Plastic and Rubber Processing Machines N/A 473,3 N/A N/A 289,9 -38,7

Quantity: Thousand Tons / Value: USD Million

TOTAL FOREIGN TRADE

2018 
(January-September)

2019
(January-September)

Value Value Change %

Export 122.942,0 125.764,6 2,3

Import 174.154,7 148.428,4 -14,8

Source: TUIK (Turkish Statistical Institute)

Source: TUIK (Turkish Statistical Institute)

PL
AS

FE
DM

AG
 28

TH
 IS

SU
E

144

FR
OM

 TH
E I

ND
US

TR
Y



In the light of an analysis by countries for the first 9 months of 2019, the export to Iraq appears to rise by 105.8% in 
quantity and by 61.4% in value. Iraq was followed by Iran, Romania, Uzbekistan and Spain as the countries having 
the highest increase in quantity.

In the first 9 months of 2019, the exports of plastic products from Turkey increased by 9.8% in quantity and by 2.6% in value.

PLASTIC RAW MATERIALS EXPORT

2018 (January-September) 2019 (January-September)

Country Quantity Value Quantity Change % Value Change % Share % Unit Price

Germany 56,4 92,5 54,2 -3,9 80,3 -13,1 8,2 1,5

Iran 16,0 38,5 26,7 66,8 61,9 60,7 6,3 2,3

Egypt 43,1 53,9 57,1 32,7 60,4 12,0 6,1 1,1

Russian Federation 23,8 50,8 27,1 13,6 51,8 1,9 5,3 1,9

Romania 34,1 48,3 55,7 63,2 45,8 -5,2 4,6 0,8

Iraq 13,5 23,5 27,7 105,8 38,0 61,4 3,9 1,4

Uzbekistan 12,6 27,6 19,6 56,3 36,0 30,4 3,7 1,8

Algeria 16,4 28,7 24,6 49,9 34,7 20,9 3,5 1,4

Italy 31,0 41,3 24,3 -21,7 34,4 -16,7 3,5 1,4

Spain 15,3 25,1 23,9 55,8 34,3 36,5 3,5 1,4

Top 10 Countries in Total 262,2 430,2 341,0 30,0 477,6 11,0 48,5 1,4

GRAND TOTAL 606,6 915,7 757,8 24,9 985,6 7,6 100,0 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-
September)

2019
(January-September)

Quantity Value Quantity Change % Value Change %
Unit 

Price
($/KG)

3916
Plastic monofilaments, bars, profiles - with cross section 
less than 1 mm

122,7 208,0 135,4 10,4 218,7 5,2 1,6

3917 Plastic tubes, pipes, hoses; seals, corner joints, sleeves 151,8 405,9 185,1 21,9 431,2 6,2 2,3

3918 Plastic flooring-wall and ceiling covering 9,4 19,2 12,0 28,1 21,2 10,3 1,8

3919
Plastic adhesive plates, sheets, tapes, microscope slides 
and similar smooth surfaces

14,5 74,7 15,5 7,3 76,2 2,0 4,9

3920 Other plastic plates, sheets, stocks and microscope slides 319,5 816,5 339,0 6,1 817,4 0,1 2,4

3921
Other plastic plates, sheets, stocks, foils and microscope 
slides

113,0 323,2 126,2 11,6 331,7 2,6 2,6

3922
Plastic washbasins, showers, sinks, bidets, water-closet 
pans and furnishings

21,0 84,9 22,6 7,6 83,5 -1,7 3,7

3923
Plastic products for utensil handling, and caps, lids, 
capsules

302,7 751,1 322,0 6,4 764,6 1,8 2,4

3924
Plastic tableware, kitchenware and other house 
appliances, sanitaryware

117,5 326,6 124,0 5,5 329,6 0,9 2,7

3925 Plastic building materials 64,9 169,3 76,2 17,3 187,9 11,0 2,5

3926 Other plastic furnishings 63,1 312,0 69,6 10,3 321,0 2,9 4,6

TOTAL 1.300,1 3.491,4 1.427,5 9,8 3.583,0 2,6 2,5

Source: TUIK (Turkish Statistical Institute)
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During the first 9 months of 2019, the export volume of Turkish plastic and rubber processing machinery declined 
by 0.4%. Considering the top 10 export countries, the value of export to the India is observed to increase by US$ 
7.3 million on a year-over-year basis.

In the light of an analysis by countries for the period between January-September 2019, the exports of finished 
products to all the top 10 countries increased but 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-September) 2019 (January-September)

Country Quantity Value Quantity Change % Value Change % Share % Unit Price

Iraq 160,6 300,3 186,4 16,0 335,4 11,7 9,4 1,8

Germany 66,5 250,0 67,9 2,1 237,7 -4,9 6,6 3,5

United Kingdom 73,0 188,9 83,8 14,8 204,3 8,1 5,7 2,4

Israel 73,9 166,0 87,2 17,9 181,9 9,5 5,1 2,1

Romania 47,5 124,6 52,3 10,2 126,2 1,3 3,5 2,4

USA 34,0 92,8 47,3 39,0 125,0 34,6 3,5 2,6

France 43,2 145,9 41,2 -4,7 124,6 -14,6 3,5 3,0

Italy 43,3 117,5 43,2 -0,3 107,7 -8,3 3,0 2,5

Spain 41,2 99,7 42,9 4,1 100,7 1,0 2,8 2,3

Libya 31,8 67,7 43,0 35,2 90,4 33,6 2,5 2,1

Top 10 Countries in Total 615,1 1.553,3 695,2 13,0 1.633,7 5,2 45,6 2,4

GRAND TOTAL 1.300,1 3.491,4 1.427,5 9,8 3.583,0 2,6 100,0 2,5

Quantity: Thousand Tons / Value: USD Million
Source: TUIK (Turkish Statistical Institute)

RUBBER AND PLASTIC PROCESSING MACHINES EXPORT

2018 (January-September) 2019 (January-September)

Country Value Value Change % Share %

Russian Federation 15,8 11,7 -26,0 7,9

India 2,9 11,6 298,3 7,9

Algeria 7,7 8,4 9,2 5,7

Spain 3,2 7,4 131,9 5,0

Germany 6,9 6,8 -2,1 4,6

Bulgaria 4,7 5,9 27,2 4,0

Iran 6,6 5,6 -14,4 3,8

Iraq 5,1 5,6 8,3 3,8

Uzbekistan 4,6 5,5 18,0 3,7

Egypt 1,7 4,9 187,7 3,3

Top 10 Countries in Total 59,2 73,4 23,8 49,8

Grand Total 148,0 147,4 -0,4 100,0

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-

September)
2019 

(January-September)

Value Value Change %

847710 Injection machines 12,6 12,8 1,8

847720 Extrusion machines 34,6 26,4 -23,8

847730 Blowing machines 1,1 1,8 62,4

847740 Thermoforming machines 18,9 13,1 -30,7

847751-59-80 Press machines and others 63,0 72,6 15,3

847790 Components and parts 17,8 20,7 16,5

TOTAL 148,0 147,4 -0,4

Source: TUIK (Turkish Statistical Institute)
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During the period from January to September 2019, the import volume of Turkish plastic raw materials industry 
rose 1.1% in quantity and declined by 13.7% in value. The raw material exports narrowing is an indication of further 
narrowing in production.

Considering the top 9 import countries for the first 9 months of 2019, we see that Saudi Arabia, South Korea and 
are again at the top of import with the largest shares. 84.8% increase in raw materials imports from the US is mainly 
due to the sharp decline in US-origin PE prices after the development of production from rock gas.

PLASTIC RAW MATERIALS IMPORT

2018 (January-September) 2019 (January-September)

Country Quantity Value Quantity Change % Value Change % Share %
Unit 

Price

Saudi Arabia 907,2 1.222,1 904,9 -0,3 1.075,3 -12,0 15,4 1,2

South Korea 488,8 810,2 536,8 9,8 771,1 -4,8 11,1 1,4

Germany 384,9 788,3 348,5 -9,5 645,1 -18,2 9,3 1,9

Belgium 347,9 567,7 323,9 -6,9 444,5 -21,7 6,4 1,4

USA 158,2 221,6 292,3 84,8 346,1 56,2 5,0 1,2

Egypt 231,3 303,8 254,0 9,8 304,0 0,1 4,4 1,2

Netherlands 192,3 338,5 193,2 0,5 282,8 -16,4 4,1 1,5

Spain 205,5 335,5 192,8 -6,2 277,4 -17,3 4,0 1,4

France 194,7 290,0 195,4 0,4 272,9 -5,9 3,9 1,4

Italy 171,9 351,6 146,4 -14,8 265,9 -24,4 3,8 1,8

Top 10 Countries in Total 3.282,7 5.229,3 3.388,1 3,2 4.685,2 -10,4 67,3 1,4

GRAND TOTAL 5.327,9 8.068,9 5.268,6 -1,1 6.962,7 -13,7 100,0 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-
September)

2019 
(January-September)

Quantity Value Quantity Change % Value Change %
Unit 

Price
($/KG)

3901 Ethylene polymers 1.269,7 1.737,3 1.183,3 -6,8 1.411,6 -18,7 1,2

3902 Propylene and other olefin polymers 1.602,9 2.272,7 1.679,2 4,8 2.184,0 -3,9 1,3

3903 Styrene polymers 376,6 677,8 338,8 -10,0 492,9 -27,3 1,5

3904 Vinyl chloride/other halogenated olefin polymers 586,3 606,3 513,3 -12,5 505,8 -16,6 1,0

3905 Vinyl acetate/other vinyl ester polymers 32,7 83,9 34,2 4,7 74,8 -10,8 2,2

3906 Acrylic polymers 165,1 308,4 173,9 5,3 302,7 -1,9 1,7

3907 Polyacetals, other polyethers, epoxy-alkid resins 614,1 1.193,8 623,6 1,5 1.046,4 -12,3 1,7

3908 Polyamides 75,2 231,2 69,0 -8,2 214,1 -7,4 3,1

3909 Amino resins, phenolic resins, polyurethanes 171,5 465,6 162,4 -5,3 317,9 -31,7 2,0

3910 Silicones 30,0 141,9 27,0 -10,0 114,3 -19,5 4,2

3911 Petroleum resins, polyterpenes, polysulphides etc. 26,9 80,9 27,0 0,3 76,4 -5,6 2,8

3912 Cellulose and chemical derivatives 34,9 142,6 28,9 -17,3 108,3 -24,1 3,7

3913
Natural polymers, modified natural polymers and 
derivatives

2,7 20,2 2,9 6,3 19,1 -5,8 6,5

3914 Polymer based ion exchangers 5,0 13,1 4,3 -13,7 10,0 -23,7 2,3

3915 Plastic waste, residue and scrap 334,1 93,2 400,8 19,9 84,6 -9,2 0,2

TOTAL 5.327,9 8.068,9 5.268,6 -1,1 6.962,7 -13,7 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 during the period from 
January to September 2019, it appears to decline by 8.3% and 14.4% 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-
September)

2019 
(January-September)

Quantity Value Quantity Change % Value Change %
Unit 

Price
($/KG)

3916
Plastic monofilaments, bars, profiles - with cross section 
less than 1 mm

8,8 40,0 7,3 -16,3 32,6 -18,5 4,4

3917 Plastic tubes, pipes, hoses; seals, corner joints, sleeves 24,2 195,6 21,9 -9,6 172,1 -12,0 7,9

3918 Plastic flooring-wall and ceiling covering 16,9 47,6 13,5 -20,3 42,5 -10,7 3,2

3919
Plastic adhesive plates, sheets, tapes, microscope slides 
and similar smooth surfaces

43,4 241,8 41,4 -4,4 211,9 -12,4 5,1

3920 Other plastic plates, sheets, stocks and microscope slides 189,3 650,7 189,4 0,0 568,7 -12,6 3,0

3921
Other plastic plates, sheets, stocks, foils and microscope 
slides

54,5 212,6 44,2 -18,8 166,7 -21,6 3,8

3922
Plastic washbasins, showers, sinks, bidets, water-closet 
pans and furnishings

3,1 20,6 2,0 -34,8 13,3 -35,4 6,7

3923
Plastic products for utensil handling, and caps, lids, 
capsules

46,9 220,7 44,2 -5,8 201,4 -8,8 4,6

3924
Plastic tableware, kitchenware and other house 
appliances, sanitaryware

6,4 42,9 4,6 -28,7 27,8 -35,1 6,1

3925 Plastic building materials 6,9 27,4 3,5 -49,3 18,9 -30,9 5,4

3926 Other plastic furnishings 51,3 499,8 42,2 -17,6 427,6 -14,5 10,1

TOTAL 451,6 2.199,9 414,3 -8,3 1.883,5 -14,4 4,5

Source: TUIK (Turkish Statistical Institute)

PLASTIC PRODUCTS IMPORT

2018 (January-September) 2019 (January-September)

Country Quantity Value Quantity Change % Value Change % Share %
Unit 

Price

Germany 66,6 415,3 56,9 -14,6 347,3 -16,4 18,4 6,1

China 127,0 432,7 104,6 -17,6 339,0 -21,6 18,0 3,2

Italy 34,3 189,2 32,3 -5,8 165,1 -12,7 8,8 5,1

France 21,0 141,7 18,5 -11,8 118,6 -16,3 6,3 6,4

South Korea 26,0 141,4 18,6 -28,2 100,5 -28,9 5,3 5,4

USA 7,1 86,7 7,1 -0,3 90,8 4,7 4,8 12,8

United Kingdom 11,2 78,4 8,9 -20,9 61,5 -21,5 3,3 6,9

Belgium 13,7 61,7 11,5 -16,4 49,6 -19,5 2,6 4,3

Japan 3,3 46,6 3,0 -9,8 46,3 -0,6 2,5 15,4

Spain 9,8 53,1 7,3 -26,0 45,1 -15,2 2,4 6,2

Top 10 Countries in Total 320,0 1.646,8 268,7 -16,1 1.363,8 -17,2 72,4 5,1

GRAND TOTAL 451,6 2.199,9 414,3 -8,3 1.883,5 -14,4 100,0 4,5

Quantity: Thousand Tons / Value: USD Million

Source: TUIK (Turkish Statistical Institute)
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During the period from January to September 2019, the import volume of Turkish plastic and rubber processing 
machinery declined by 38.7%. 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-

September)
2019 

(January-September)

Value Value Change %

847710 Injection machines 133,1 67,7 -49,1

847720 Extrusion machines 90,4 36,7 -59,4

847730 Blowing machines 11,4 8,6 -25,0

847740 Thermoforming machines 11,3 4,6 -58,9

847751-59-80 Press machines and others 190,6 140,7 -26,2

847790 Components and parts 36,4 31,6 -13,3

TOTAL 473,3 289,9 -38,7

Source: TUIK (Turkish Statistical Institute)

RUBBER AND PLASTIC PROCESSING MACHINES IMPORT

2018 (January-September) 2019 (January-September)

Country Value Value Change % Share %

Germany 93,2 85,5 -8,2 29,5

China 147,1 84,1 -42,8 29,0

Italy 55,3 31,9 -42,3 11,0

Japan 18,4 19,1 3,8 6,6

Austria 33,6 17,9 -46,8 6,2

Taiwan 29,9 9,3 -68,8 3,2

France 7,5 7,2 -3,2 2,5

Switzerland 13,3 5,5 -58,6 1,9

South Korea 11,6 4,9 -57,9 1,7

USA 9,1 4,7 -47,7 1,6

Top 10 Countries in Total 419,1 270,3 -35,5 93,2

GRAND TOTAL 473,3 289,9 -38,7 100,0

Quantity: Thousand Tons / Value: USD Million

Source: TUIK (Turkish Statistical Institute)
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