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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,

2020 yılının ilk günlerinden itibaren 
almış olduğumuz kara haberler 
bizleri maalesef ki yasa boğdu. 
Önce Elazığ-Malatya depreminde 
hayatını kaybeden vatandaşlarımıza 
sonrasındaki günlerde ise İdlib’te 
şehit olan Mehmetçiklerimize bu 
vesile ile rahmet diliyorum.

PLASFED olarak 2019 yılının son 
Yönetim Kurulu toplantısını Ankara 
Sanayi Odası (ASO) ev sahipliğinde 
gerçekleştirdik. Destekleri için ASO 
Yönetim Kurulu Başkanı M. Nurettin 
Özdebir’e, Meclis Başkanı Celal 
Koloğlu’na ve ASO Genel Sekreteri 
Doç. Dr. Yavuz Cabbar’a bir kez 
daha teşekkür ederim. 2019 yılının 
sektör açısından değerlendirmesini 
yaptığımız ve 2020 yılı etkinliklerini 
planlandığımız toplantıya PLASFED 
yönetiminin yanı ASO ve ATO plastik 
komitelerinin üyeleri de katılım 
gösterdi. Ardından, PLASFED 4. 
Dönem Yönetim Kurulu olarak, ATO 
Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel 
Baran’ı makamında ziyaret ettik. 
Kendisinin de katılım gösterdiği 
ve plastik sektörünün güncel 
sorunlarını masaya yatırdığımız 
toplantıda, Yönetim Kurulu üyesi 
Süleyman Ekinci ve ATO plastik 
komitesi üyelerinin de katılımı ile 
birlikte Ankara’da sektörün gelişimi 
için izlenebilecek stratejileri de ele 
aldık.

Sizlerin de bildiği üzere, ülkemizde 
plastik sektörünün en önemli 
eksikliklerinden birisi hammaddede 

büyük oranda dışa bağımlı 
olması. Yeni yılda eksikliklerimizin 
üzerinde çalışarak sektörümüzü 
ileriye taşımak adına hepimizin 
gayret edeceğine eminim. Tüm 
dünyada yaşanmakta olan doğal 
felaketlere, salgına ve krize 
rağmen eksikliklerimizi tamamlama 
yolundaki girişimleri desteklemeye 
devam ederken, bu çabamızın 
sektörümüze iyi günler getireceğine 
olan inancımızla birlikte yaralarımızı 
sararak ilerlemeye gayret 
göstereceğiz. Bu kapsamda fikir 
paylaşımının kıymetine inanarak, 
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı 
Sayın Hasan Büyükdede’yi ziyaret 
ederek mevcut ve potansiyel 
girişimler üzerine bir toplantı 
gerçekleştirdik. Adana Yumurtalık’ta 
hayata geçirilecek olan petrokimya 
yatırımı ve güncel gelişmeleri 
konuştuğumuz bu ziyarette hemen 
hemen her endüstri dalına girdi 
sağlayan plastik sektörünün 
stratejik önemine dair açıklamalarda 
bulunduk. 

Buna ek olarak, sektörün 
ihracat potansiyelinin arttırılması 
konusunda fikir alış verişinde 
bulunmak adına PLASFED Yönetim 
Kurulu olarak, sanayicilerden 
kurulu bir heyetle birlikte İKMİB 
Başkanı Adil Pelister’i makamında 
ziyaret ederek kendisiyle, sektörün 
sorunlarının çözümü yolunda 
atılabilecek adımları görüştük. 

Sektörümüzün zayıf yanlarını 
güçlendirmek adına atılabilecek 
adımların en önemlisi eğitime 
yapılacak yatırım olarak 
değerlendirilmelidir. Bizler de 

kalifiye personel ihtiyacını sıkça 
konuştuğumuz günlerde bu konunun 
ehemmiyetini vurgulamak ve sanayi-
eğitim iş birliğini derinleştirmek 
adına, PLASFED Yönetim Kurulu 
olarak, Yalova Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Öksüz, 
Mühendislik Fakültesi Dekanı 
Prof. Dr. Mustafa Öztaş ve Prof. Dr. 
Hüseyin Yıldırım başta olmak üzere 
Polimer Teknolojisi Mühendisliği 
Bölümü öğretim görevlileri ile bir 
araya gelerek bölümün başarısını 
arttırmak için izlenebilecek yolları 
tartıştık. 

Bunun yanı sıra, değerli üye 
derneklerimizden olan PAGDER, 
Kırklareli Vize’de PAGDER-ASLAN 
Plastikçiler İhtisas Özel OSB’ye 
(PAOSB) komşu olarak bir Oyuncak 
İhtisas OSB kurulması yönünde 
girişimin başladığını duyurdu. 
Oyuncak İhtisas Özel Organize 
Sanayi Bölgesi’nin tamamlanması ile 
oyuncak üreticileri Teşvik Yasası’nın 
getirmiş olduğu yatırım teşviki, 
konum, istihdam ve kümelenmenin 
sağlayacağı maliyet avantajları ile 
sektörün ithalatını azaltırken, katma 
değerli üretim yapma imkanına 
sahip olacak. Tüm sektörümüz 
için bu vesilenin çok değerli 
olduğunu bildirmek ve bu tarz iş 
birliklerinin devamının geleceğine 
dair inancımın tam olduğunun altını 
önemle çizmek isterim. 

Tüm okurlarımıza sağlık ve 
mutlulukla dolu, bol kazançlı günler 
diliyorum.
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BURÇ ANGAN
PLASFEDDergi Yayın Kurulu Başkanı

Değerli okuyucularımız, kıymetli 
sektör paydaşlarımız,

2020 yılının ilk sayısından sizleri 
selamlamaktan memnuniyet 
duyarım. Geride bıraktığımız zor 
bir yılın ardından 2020 yılına 
olumlu düşüncelerle başlamıştık. 
Fakat yılın hemen başı olmasına 
rağmen pek çok sıkıntıyı art arda 
göğüsledik. Hemen sınırımızdaki 
gerginliklerle yaşadığımız tedirginlik 
Elazığ depremi ile yerini derin bir 
acıya bıraktı. Bu vesile ile yaşanan 
felakette hayatını kaybeden 
yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, 
maddi zarar görenlere ise kolaylıklar 
dilerim. Derneğimiz ve üyelerimizin 
hassasiyeti ile topladığımız yardımları 
gösterişten uzak ve mümkün olan 
en hızlı şekilde afetten etkilenen 
yurttaşlarımıza ulaştırmaya çalıştık. 
Bu konuda gösterdikleri hassasiyet 
ve tevazu için sektör paydaşlarımıza 
teşekkürü bir borç bilirim. 

Bizim gündemimizde bu konular 
varken Dünya ise malumunuz 
Çin’de başlayan Corona virüsü ile 
çalkalanmakta. Çin halkının yaşadığı 
zorluk ve dram gerçekten çok üzücü 
boyutlara ulaşmış durumda. Dış 
dünya ile bağlarını kopartmaya çok 
müsait bir sistem ile idare edilen 
bir ülke olmasına rağmen, çeşitli 
yayın organlarında gördüğümüz 
görüntüler hepimizi üzmekte ve 
göremediklerimiz konusunda 
endişelendirmekte. Hal böyleyken, 
işin insani boyutunu bırakıp ticari 
kısmını konuşmak elbette çok 
güç. Ancak bu yaşananların Dünya 
ticaretine ve sanayi üretimine 
getireceği çok ciddi yansımaları da 
es geçmek çok zor. Kısa vadede 
Çin’den tedarik edilemeyen bazı 
ürünlerin siparişlerinin ülkemize 
kaymış olması bazı sektör gruplarına 
sevinç yaratmış durumda. Ancak 
bugün aldığımız siparişten öte, 
yarın ne olacağına bakarak büyük 
resmi görmemiz gerekiyor. Bugün 
Çin sanayi üretimi yapan pek çok 
ülke için ara mamül ve hammadde 
tedarikçisi konumunda. Çin’deki 
fabrikaların aksamasının sanayi 
üretimine küresel boyutta ciddi 
bir etkisi olacaktır. Zaman zaman 
tedarik noktaları doğal bir süreç 
izleyerek bir coğrafyadan diğerine 

kayabilir. Bu ticaretin değişmez 
gerçeğidir. Ancak bu yaşadığımız 
durumdaki gibi ani kaymalar arz-
talep dengesinde ciddi bozulmalara 
sebep olarak hepimiz için sıkıntı 
yaratma potansiyeline sahiptir. 
Şahsen Çin’den gelen ithalat ile 
yıllardır mücadele eden bir sanayici 
olarak ben de sanayide bu şekilde 
ani bir eksen kaymasının hepimize 
faydadan çok uzun vadede zarar 
getirebileceğini ve kısa vadede 
ettiğimiz kazançtan ziyade uzun 
vadede büyük resme odaklanarak 
hareket etmemiz gerektiğine 
inanıyorum. 

Dergimize dönecek olursak; 29. 
Sayımızda kapak konumuz oyuncak 
sektörü. Son yıllarda ülkemizde 
ve devlet kadememizde oyuncak 
konusunda artan bilinç paralelinde 
pek çok çalışma yapılmaya 
başlandı. Malumunuz; oyuncak 
sadece oyuncak değildir. Oyuncak, 
bir toplumun mühendisliğini çok 
küçük yaşlardan itibaren yapan bir 
gereçtir. Bizlerden sonraki kuşağın 
hayallerini, ideallerini, güzel ve çirkin 
algısını şekillendirir oyuncaklar. 
Bu sebeple kendi oyuncağımızı 
kendimiz üretmemiz demek, 
çocuklarımızı kendi değerlerimiz 
çerçevesinde yetiştirmemiz, milli 
değerlerimizi çocuklarımıza ilk 
yıllardan aşılamamız anlamına 
gelir. Bu bilinçle devletimizin de 
bu konuya büyük hassasiyet ile 
eğilmesi söz konusu. Son yıllarda 
pek çok proje ve çalışma yapılmış 
ancak pek azı gerçeğe dönüşmüştü. 
Bu alanda PLASFED yine öncü rol 
üstlenerek ülkemizin ilk oyuncak 
ihtisas OSB’sinin kurulması 
konusunda gerekli adımları attı ve 
ilk imzalar atılarak çalışma başlatıldı. 
Umuyorum ki kısa zaman içerisinde 
üretime geçecek olan bu alan, 
ülkemiz için önemli bir üretim ve 
ihracat merkezi haline gelecek.

Sözlerime son verirken tüm 
takipçilerimize keyifli okumalar 
diliyorum.

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
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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. Hüseyin Yıldır ım  - Yalova Üniversitesi
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

Murat İnkün

 EDİ T ÖR 

Mehmet Pala

 YAY IN S ORUML USU 

Kazım Evren Lale

 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 grafiklerin
her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.

İÇİNDEKİLER

GÜNDEM / KAPAK
OYUNCAK:
HEM SANAYININ HEM TÜRKIYE’NIN IHTIYACI84
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PANO
PAGDER’den 
Elazığ-Malatya Deprem 
Bölgesine Yardım

PANO
PAGDER ASLAN Plastik 
İhtisas OSB 2. Etap 
Satışlarda Cazip Fırsatlar 
Sunuyor
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KAPAK
TİM-Türkiye İhracatçılar 
Meclisi Üyesi ve İKMİB Plastik 
Komite Başkanı Mehmet Uysal:
“Oyuncak yaşayan bir 
sektördür, canlıdır ve hayatın 
değişimine ayak uydurur.”

SÖYLEYİŞİ
Ekin Makina Dış Ticaret 
Müdürü Latife Karabulut:
“Yerli makinalar kalite ve 
fiyatta sektörün ihtiyacını 
karşılıyor”

FUAR GEZGİNİ
Cezayir Plast Alger’e Ev 
Sahipliği Yapıyor

ENDÜSTRİDEN
Murat İNKÜN

SÖYLEYİŞİ
Sanayi ve Teknoloji Bakan 
Yardımcısı Hasan Büyükdede 
PLASFEDDERGİ’nin sorularını 
yanıtladı: Büyükdede: Plastik 
ve plastik makine sektörleri 
ortak yol haritası izlemeli

KAPAK
Oyuncak İhtisas OSB 
Kuruluyor: Türkiye’yi 
Oyuncakta Sıçratacak Girişim 
Start Aldı

HEDEF ÜLKE
Küresel Ekonominin “Uyuyan 
Gücü” Hindistan

-FROM THE INDUSTRY (ENG) 
-BREAKING NEWS
-NEWS IN ENGLISH
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PLASFED Başkanı Ömer Karadeniz 
başkanlığındaki heyet, Ankara’da 
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı 
Hasan Büyükdede’nin yanı sıra 
Ankara Ticaret Odası’nı ve Ankara 
Sanayi Odası’nı ziyaret etti. 

PLASFED Yönetim Kurulundan
ATO ve ASO’ya Ziyaret 

PLASFED’den yapılan açıklamada, 
Ömer Karadeniz ve beraberindeki 
heyetin Sanayi ve Teknoloji Bakan 
Yardımcısı Hasan Büyükdede’yi 
ziyaretinde plastik sektörünün 
gelişim stratejileri hakkında ve 

plastik geri dönüşüm sektöründeki 
güncel gelişmeler üzerine fikir 
teatisinde bulunduğu vurgulandı. 

PLASFED Yönetim Kurulu Başkanı 
Ömer Karadeniz, Başkan Yardımcısı 
Şener Gençer, Yönetim Kurulu 
üyeleri Selçuk Gülsün, Tarık 
Özdemir, Teoman Arıkan, Denetim 
Kurulu üyesi Esat Hisarcıklılar 
ve Ankaralı sanayicilerin hazır 
bulunduğu toplantıda Adana 
Yumurtalık’ta hayata geçirilecek 
olan petrokimya yatırımından 
memnuniyet duyulduğu vurgulandı. 

Kendisinin de plastik sektöründen 
geldiğini söyleyen Hasan Büyükdede 
“Ülkemizdeki büyük bir ihtiyaca 
yönelik başlatılan petrokimya 
yatırımını çok önemsiyoruz zira 
plastik sektörü hemen hemen tüm 
endüstri kollarına girdi sağlayan çok 
stratejik bir alan” dedi.

Ziyarete yönelik bir değerlendirme 
yapan PLASFED Başkanı 
Ömer Karadeniz, “Ülkemiz 
plastik sektörünün en önemli 
eksikliklerinden birisi de 
hammadde de büyük oranda dışa 
bağımlı olmasıdır. Bu kapsamda 
böylesi geniş çaplı bir yatırımı tüm 
kalbimizle destekliyoruz. Aynı sorun 
ile ilgili bir diğer çözüm ise plastik 
geri dönüşüm sektöründen geliyor. 
Ülkemizde hızla gelişen plastik 
geri dönüşüm sektörü sayesinde 
hammadde ithalatına harcadığımız 
tutar azalırken, plastik sektörümüzün 
de rekabet gücü artıyor” dedi.

ASO’ya ziyaret
PLASFED Heyeti, Ankara Sanayi 
Odası’nı ziyaret etti. Ziyarette, 
Ankara Sanayi Odası ile Ankara 
Ticaret Odasının plastik komite 
üyelerinden temsilciler de yer 
aldı. ASO Genel Sekreteri Doç. Dr. 
Yavuz Cabbar’da PLASFED heyeti 
ile bir araya geldi. Ziyaret sırasında 
PLASFED yönetiminde aktif olarak 
rol alan arkadaşlarının ASO plastik 
komitesinde en üst derecede temsil 
edilmesinden büyük memnuniyet 
duyduğunu belirten PLASFED 
Yönetim Kurulu Başkanı Ömer 
Karadeniz “Ankara Sanayi Odasının 
savunma sanayi başta olmak üzere 
birçok sektörde oynadığı öncü rol 
ile çok önemli bir vazife üstleniyor” 
dedi.

Bu arada Ankara’da, ASO’nun ev 
sahipliğinde PLASFED Yönetim 
Kurulu toplantısı da gerçekleştirildi. 
Bu toplantıya, ASO ve ATO 
plastik komitelerinin üyeleri de 
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katılım gösterdi. Yönetim Kurulu 
toplantısında PLASFED’in 
gerçekleştirdiği etkinliklerin 
yanı sıra 2019 yılının sektör 
açısından değerlendirilmesi de 
yapıldı. Toplantıda ayrıca 2020 
yılının etkinlik planı üzerinde de 
mutabakata varıldı.

PLASFED Heyeti Ankara 
Ticaret Odasını da ziyaret 
etti 
PLASFED 4. Dönem Yönetim 
Kurulu ATO Başkanı Gürsel Baran’ı 
makamında ziyaret etti. Plastik 
sektörünün güncel sorunlarının 
masaya yatırıldığı toplantı Ankara’da 
sektörün gelişimi için izlenebilecek 
stratejiler de ele alındı. ATO Yönetim 
Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 
Yönetim Kurulu üyesi Süleyman 
Ekinci ve ATO plastik komitesi 
üyelerinin hazır bulunduğu toplantıya 

PLASFED’i temsilen Yönetim Kurulu 
Başkanı Ömer Karadeniz, Başkan 
Yardımcısı Şener Gençer, Yönetim 
Kurulu üyeleri Selçuk Gülsün, Tarık 
Özdemir, Teoman Arıkan, Denetim 
Kurulu üyeleri Selçuk Erdem ve Esat 
Hisarcıklılar katıldı.

PLASFED Yönetim Kurulu Başkanı 
Ömer Karadeniz burada yaptığı 
değerlendirmede, “Üye sayısı 
itibariyle ülkemizin en önemli 
sivil toplum kuruluşlarından olan 
Ankara Ticaret Odamızın değerli 
Başkanı Sn. Gürsel Baran’a 
misafirperverlikleri için çok teşekkür 
ediyoruz. Kurumlarımız arasındaki 
kuvvetli işbirliğini gelecek dönemde 
güçlendirerek devam ettireceğiz” 
dedi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel 
Baran ise “Ankara da dahil olmak 
üzere ülkemizin her tarafına yaygın 
olan plastik sektörünün çatı kuruluşu 
PLASFED’i ağırlamaktan dolayı çok 
mutluyuz. Şehrimizde savunma 
sanayi başta olmak üzere birçok 
farklı sektöre girdi sağlayan bu 
endüstrinin gelişmesi için PLASFED 
ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz” 
dedi.
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PLASFED Yönetim Kurulu üyeleri ve sanayicilerden 
oluşan Ömer Karadeniz başkanlığındaki bir heyet İKMİB 
Başkanı Adil Pelister’i ziyaret etti. Plastik sektörünün 
ihracat potansiyelinin arttırılması ve son dönemde 
artan enerji maliyetlerinin sektöre etkileri üzerine görüş 
alışverişinde bulunulan toplantıda sektörün bu sorunları 
atlatması için hayata geçirilebilecek önlemler görüşüldü.

PLASFED Başkanı Ömer Karadeniz burada yaptığı 
konuşmada, “Son dönemde artan enerji maliyetlerinin 
de etkisiyle sektörümüzde faaliyet gösteren firmalarımız 
çok zor bir döneme girmiştir. Bu konuda acil önlemler 
alınmaması durumunda sektörde karlılık tamamen yok 
olacak ve firmaların sektörden çıkmasına bağlı olarak 
ihracatta da düşüş yaşanacak” dedi.

İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister de “Son 
dönemde en çok üzerinde durduğumuz konu olan 
karlılık ve verimlilik bu tarz sorunlarla karşılaşıldığında 
da gündeme geliyor. Kimya sektörünün tamamı için 
katma değeri arttıracak çalışmalarımız devam ediyor.” 
diye konuştu. 

PLASFED Yönetim Kurulu Üyeleri Adil Pelister ile Bir Araya Geldi
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P
AGDER Başkanı Selçuk Gülsün, 
plastik sektörünün 2018’deki 
daralmasının ardından 2019’da 
yüzde 3,9 oranında büyüdüğünü, 

ihracat ve stok üretiminin yanı sıra 
geri dönüşüm sektörünün sağladığı 
ivmenin de büyümenin kaynakları 
olduğunu belirtti. 

“Plastik sektörü 2019’da ihracat 
ve stoka çalıştı” diyen Selçuk 
Gülsün, 2020 için olumlu işaretler 
geldiğini ancak kırılganlıkların da 
devam ettiğini belirtti. Sektörün 
2019 görünümüne ilişkin 
değerlendirmelerde bulunan Gülsün, 
“Bu yıl kaydedilmesini beklediğimiz 
%3,9’luk sektör büyümesinin ihracat 
ve stok üretimine bağlı olduğunu 
görüyoruz. 2018 ikinci yarısında 
ağırlığını hissettiren kur şokunun 
yaralarını ancak 2019’un son iki 
çeyreğinde sarmaya başlayabildik. 
2019 yılsonu üretimi, hala 2017 
yılındaki ya da 2018 yılının ilk 
yarısındaki seviyenin altında 
seyrediyor olsa da 2018’in ikinci 
yarısında görülen dip seviyeden 
çıkılmış bulunuyor. Bu bağlamda, 
üretimin miktar bazında 2018 
yılına göre yüzde 3,9’luk bir artış 
ile yılı kapatması beklenmektedir. 
Sektörün büyüklüğü açısından 
ise değer bazında yüzde 3,1’lik bir 
gerileme beklenmektedir. Bunun 

arkasında petrol fiyatlarındaki 
gerilemeye bağlı olarak düşen 
hammadde fiyatları bulunmaktadır” 
dedi.

Selçuk Gülsün, 2019’da plastik yarı 
mamul ve hammadde ihracatındaki 
artışa dikkat çekti. Bunda plastik geri 
dönüşüm sektörünün hurda ithalatı 
sonrasında bunları işleyerek granül 
olarak ihraç etmesinin önemli rol 
oynadığına işaret eden Gülsün, bu 
kalemdeki ihracatta gözle görülür 
bir artış olduğunu bildirdi. 

2020’den Beklentiler 
Uluslararası ekonomi ve bölgesel 
gelişmelerdeki belirsizliğin 
2020’nin dikkate değer 
faktörlerinden olduğuna işaret 
eden Selçuk Gülsün, “Ticaret 
savaşları gibi güç mücadelelerinin 
devam edebileceğini öngörüyoruz. 
Bununla birlikte, dünya kredi 
koşullarındaki sıkılaşmanın yanı 
sıra kendileri dışındaki ekonomik 
alanları da etkileyebilecek AB, Çin, 
Japonya vb. ekonomilerde yavaş 
büyümenin devam edebileceği 
de öngörüler arasında bulunuyor. 
2020 yılında Türkiye ekonomisi 
üzerinde kırılgan uluslararası 

ilişkilerden kaynaklanan baskılayıcı 
konjonktürün devam edebileceği 
öngörülebilir. Bununla birlikte CDS 
primlerinde görece sınırlı oranda 
sağlanan iyileşmeye rağmen ülkenin 
uluslararası plandaki risk algısına 
bağlı kırılganlık ve hassasiyetlerinin 
devam edeceği beklenebilir. Son 
olarak, üretim tarafında göreli 
iyileşmelere nazaran tüketim ve 
yatırımlardaki kırılganlığın 2020’de 
de devam edeceği öngörülebilir” 
dedi.

PAGDER Başkanı, 2020 için özellikle 
küresel koşullardaki istikrarsızlıktan 
plastik sektörünün de etkilenmeye 
devam edebileceğini dile 
getirirken; otomotiv, beyaz eşya 
ve inşaat gibi endüstrilerde devam 
edecek olan daralmanın sektör 
üzerindeki baskılayıcı etkiyi de 
sürdürebileceğini ifade etti. Gülsün, 
2020’ye ilişkin risk unsurlarını şöyle 
sıraladı:

“İhracat, 2020 yılında sektör 
büyümesinin arkasındaki ana itici güç 
olma özelliğini yitirebilir. Özellikle 
dünya ticaretindeki daralmanın ve 
AB pazarlarındaki yavaş büyümenin 
sektör ihracatını da etkileyebileceği 
öngörülmektedir. Büyüme üzerinde 
baskı oluşturabilecek bir diğer 
unsur olarak ise yatırım iştahındaki 

PAGDER Başkanı Gülsün: Sektör 2019’da 
Büyüdü, Kırılganlık ise Devam Ediyor
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düşüştür. Yatırımlardaki durgunluk, 
2020 yılı boyunca da devam edebilir. 
Ayrıca 2020 yılı için iç talebe 
dayalı güçlü bir büyüme artışı, faiz 
indirimlerine rağmen baskı altında 
bulunan tüketim harcamaları ve 
sürükleyici sektörlerdeki daralma göz 
önünde bulundurularak muhtemel 
olarak değerlendirilmemektedir. 
Özellikle bu koşullar altında plastik 
sektörünün 2020 yılında söz konusu 
değişkenlik ve belirsizliklere bağlı 
olarak yüzde 3’ler mertebesinde 
bir büyüme gösterebileceği tahmin 
edilmektedir. 2020’nin gündemleri 

arasında özellikle sanayi 4.0, 
kompozit teknolojileri, geri dönüşüm 
ve biyoplastikler kalmaya devam 
edecektir”

 “Sektör Verimlilik 
Artışına Odaklanmalı”

Sektörün ve genel olarak 
imalat sanayiinin orta vadeli bir 
perspektifle verimliliğe odaklanması 
gerektiğinin altını çizen PAGDER 
Başkanı Selçuk Gülsün, “Kurumsal-

yapısal reformların gündemde 
tutulması faydalı olabilir. Özellikle 
yeni uluslararası sermaye çekme 
noktasında kısa ve orta vadeli 
planların devreye 
alınması gerekebilir. Bununla birlikte 
verimlilik gündemi kapsamında 
teknoloji, bu gündemin bir boyutu 
olarak ele alınabilir. Özellikle 
üretkenliğimizi arttıracak teknolojiye 
odaklanmak gerekebilir. Diğer 
taraftan, verimlilik gündeminin en 
önemli boyutlarından biri işgücü 
verimi olarak değerlendirilebilir” 
dedi. 
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P
LASFED Yönetim Kurulu, Yalova 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Mustafa Öksüz, 
Mühendislik Fakültesi Dekanı 

Prof. Dr. Mustafa Öztaş ve Polimer 
Teknolojisi Mühendisliği Bölümü 
öğretim görevlileri ile bir toplantı 
gerçekleştirerek bölümün başarısını 
arttırmak adına atılabilecek adımları 
değerlendirdi. Toplantı sonrasında 
plastik sektörüne verdiği katkılardan 
dolayı Prof. Dr. Hüseyin Yıldırım’a 
bir plaket takdim edildi ve akabinde 
bölümün teknik imkanlarını ve 
devam eden araştırmaları tetkik 
etmek adına laboratuvarlar ziyaret 
edildi.

PLASFED Yönetim Kurulu Başkanı 
Ömer Karadeniz ziyaret sonrası 
yaptığı açıklamada “Üniversitemiz 
sektörümüze kalifiye personel 
sağlanması noktasında gerçekten 
çok önemli bir misyon üstlenmiş 
durumda. Yalnızca teknik imkanlar 
değil öğretim görevlilerimizin 
yetkinlikleri ve araştırma konuları 
da takdire şayan. Özellikle 
ABD ve Avrupa’da bulunan 
araştırmacılarımızın bölüme 
kazandırılarak adeta bir tersine 
beyin göçü başlatılmış olması 
bizleri çok mutlu etti. Önümüzdeki 
dönemde bölümün başarısını daha 
yukarılara taşımak adına işbirliğimiz 
devam edecek” dedi.

Plastik sektörünün akademi 
alanındaki en önemli isimlerinden 
olan Prof. Dr. Hüseyin Yıldırım 
ise “Bölümümüzün bilinirliğinin 
arttırılması ve Üniversite-Sanayi 
işbirliğinin derinleştirilmesi 
anlamında plastik sektörünün çatı 
kuruluşu PLASFED ile bir araya 
gelmekten mutluyuz. Özellikle kamu 
nezdinde, sektörün ve dolayısıyla 
bölümün stratejik önemini 
anlatmak açısından işbirliğimizi 
derinleştireceğiz” dedi.

PLASFED Yönetim Kurulu Üyeleri Yalova Üniversitesi Öğretim 
Görevlileri ile Buluştu
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HAKAN EFE
Bursa Plastik Ve Ambalaj
Sanayicileri Derneği Başkanı

Merhaba sevgili meslektaşlarım ve 
dergi okuyucularımız,

B
ildiğiniz üzere, plastik sektörü 
Türkiye ekonomisinin en önemli 
gelir kaynaklarından birisi. 
Birçok alanda boy gösteren 

plastik sektörü dünya ve Türkiye 
oyuncak sektörünün de başta gelen 
tedarikçilerinden. Günümüzde 
teknolojik oyuncak ürünlerinin 
hızlı gelişiminden kaynaklı plastik 
oyuncak sektörünün tehdit altında 
olduğunu düşünen dostlarımız da var. 
Fakat şöyle bir düşünecek olursak 
plastik hammadde kullanılarak 
üretilen birçok oyuncağın 
teknolojiye yenik düşmesi zor gibi 
görünüyor. Bakıyorum da bir bebek 
dünyaya geldiği andan itibaren 
plastik hayatına giriyor, emziği, 
biberonu ve çıngırağı ile tüketime 
başlıyor. Burada plastik tüketiminin 
nasıl hayata başladığınızda bu  
hayata dahil olduğunu görebiliyoruz 
aslında. Plastik hammadde 
geleceğimiz olan çocuklarımıza el 
becerileri için lego, yürüyebilmeleri 
için yürüteçler ve eğlenebilmeleri 
için üç tekerlekli bisikletler sağlıyor.

Biz sektör yöneticilerinin bu önemli 
konuda hep bir araya gelerek 
ülke ve dünya genelinde plastiğin 
önemini anlatan seminer ve çeşitli 
tanıtım programları hazırlaması 

gerekmektedir bu kapsamda 
da tüketicimizi bilinçlendiriyor 
olmalıyız. Türkiye’de plastikten 
yapılan oyuncak üretimini arttırmak 
için ülke yöneticilerinin oyuncak 
sektörüne daha rahat erişim 
sağlanabilmesi adına finansman 
desteğinde bulunması gerektiğine 
inanmaktayım. Plastik oyuncak 
alanında dünyada pazarı başta 
tutan ülkeleri yatırıma teşvik etmek 
için onlara, güvenilebilirliğimizi 
sağlık tehdidi olmadan gönül 
rahatlığı ile ürettikleri oyuncakların 
tüketicisi mevcut olan çocuk 
toplumuna sunabilecekleri bir 
üretim ağına sahip olduğumuzu 
anlatabilmek önemli bir olgu. 
Türkiye’nin plastik sektöründeki 
iddialı Avrupa 2.liğini ve Dünya 
7.liğini plastik oyuncak sektörüne 
nasıl empoze edebileceğini ve 
aynı başarıyı bu sektörde nasıl 
kazanabileceğini Dünya ülkelerine 
gösterecek çalışmalar yapılmalıdır. 
Plastik oyuncak sektörünün 
ülke ekonomisindeki değerini 
arttırmak ve ileri pozisyona 
taşımak için projelerin hazırlanıp 
devlet desteğini arkasına alarak 
çalışmaların sürdüğünü gelecekte 
görmek hepimizi mutlu edecektir. 

Saygılarımla.
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BAUMULLER

be in motionwww.baumueller.com

Bizimle iletişime geçin
+90 216 519 90 71
info.tr@baumueller.com

3-Fazlı AC Senkron DS2 ve Asenkron DA1 Motorlar
400kW’a kadar yüksek verimli teknoloji 

3-Fazlı AC Senkron DST2 Tork Motorları
80.000Nm’e kadar güçlü ‘direct-drive’ teknolojisi

Hava (axial-radial) veya su soğutmalı AC asenkron DA1 100–280 motorlar 
400kW’a kadar sarsıntısız mükemmel çalışma karakteristiği

Hava (axial-radial) veya su soğutmalı AC senkron DS2 100–200 motorlar 
Tüm uygulamalar için ideal, enerji verimliliği yüksek, her yönden daha güçlü AC senkron DS2 servo motorlar

Su soğutmalı AC senkron DST2 135–560 tork motorları 
1150kW’a kadar güçlü  ‘direct-drive’ teknolojisi



K
uzeyboru, büyüme sürecinde 
ihtiyaç duyduğu personel 
eğitimine PAGDER’in eğitim 
programlarıyla karşıladı. 

PAGDER, uzun süredir sektörel 
eğitim programları yürütüyor. 
Kuzeyboru Kalite Güvence Müdürü 
Fulin Turhan PLASFEDDERGİ’nin 
eğitim deneyimine ilişkin sorularını 
yanıtladı. 

 KuzeyBoru sektörün 
önde gelen firmalarından. 
Biraz şirketinizden söz eder 
misiniz? 

KUZEYBORU, plastik boru sektörüne 
2001 yılında girmiş ve bugüne kadar 
emin adımlarla ilerleyerek, Dünya’da 
ve ülkemizde büyük projelere 
imza atmış, sektörünün inovatif 
firmalarının önde gelenlerinden biri. 

Ürün portföyümüzü altyapı-
üstyapı plastik borular ve ekleme 
parçaları oluşturuyor. Ayrıca alt yapı 

projelerine mühendislik destekleri 
vererek,  dünyanın birçok prestijli 
projelerinde önemli görevler almış 
ve sektörüne yön veren bir şirket 
olarak tanınmaktayız. Üretimimizi ve 
analizlerimizi, sektörün deneyimli 
kişilerinden oluşan çalışanlarımız 
tarafından dikkatle yapıldığını 
söylemeliyim. 

 Kuzeyboru hızlı bir 
büyüme sergiliyor. 
Bu konuda neler 
söyleyebilirsiniz? 

Bu konuda müşterilerimizin ilgi 
çekici geri dönüşleri var ve bu 
değerli yorumlar bize, ‘’Neyi iyi 
yaptığımızı’’ gösteriyor. Bu çatı 
altında bizler, dinamik ve eğitimli, işini 
hevesle yapan insanlarla beraber 
hizmet veriyoruz. Dünya’daki ve 
sektörümüzdeki gelişmeleri takip 
ediyor ve yenilikçiden ziyade, ‘’En 
yenisi’’ olmaya gayret ediyoruz. 

Yüksek kaliteyi, verimli üretimle 
buluşturmak ve müşterilerimizi en 
iyi fiyatlarla sevindirebilmek için 
tüm bu çabalarımızı sürdürüyoruz. 
Böylece müşterilerimizi memnun 
ederek büyüyor ve gelişiyoruz.

 Bu doğrultuda eğitime 
neden ihtiyaç duydunuz, 
hangi alanları geliştirmek 
istiyordunuz? 

Kuzeyboru’nun eğitim ihtiyaçları;  
gelişmesinden ve büyümesinden 
doğuyor. Çünkü büyüdükçe ve 
geliştikçe yeni ihtiyaçlar doğuyor, 
dolayısıyla bünyemize de yeni 
çalışanlar katıyoruz. Eğitime önem 
veren bir firma olarak, yeni katılan 
çalışanlarımız tarafından makine 
ve ekipmanların ince ayrıntılarına 
kadar tanınabilmesi, kaliteli üretimin 
korunması ve ilgili çalışanlarımızın 
bilgilerini tazelemeleri için bir eğitim 
programı gerçekleştirmeyi arzu 
etmiştik.

Kuzeyboru Büyüme Sürecindeki Eğitim Ihtiyacını 
PAGDER ile Karşıladı
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 Eğitim için PAGDER’i 
tercih etmenizin nedeni 
neydi?

Personellerimizden, işleriyle ve iş 
süreçleriyle alakalı geri dönüşleri 
almaya ve bu talepleri en iyi şekilde 
karşılamaya gayret gösteriyoruz. 
Yani müşterilerimiz ile nasıl alakalı 
ve içten ilgileniyorsak, aynı ilgi 
ve alakayı birbirimize karşı da 
gösteriyoruz. Bilgi kazanımı 
veya iyileştirilmesi ile alakalı bir 
konu oluştuğunda, o işi en ince 
ayrıntılarına varana kadar öğrenme 
çabası içine giriyoruz. Öncelikle 
konuyu irdeleyip akabinde ise 
ihtiyaçlara tam uygunlukta olacak bir 
eğitim programının sağlanabileceği 
kurum ve kuruluşları araştırıyoruz.

İşte tam da bu aşamada PAGDER’in 
ihtiyaç duyduğumuz eğitimi 
sağladığını öğrendik. Ayrıca 
belirtelim ki aradığımız eğitimi, 
istenen içerik ve özellikte sadece 
PAGDER’de bulabildik. Eğitim 
konusunda PAGDER’in değer 
katıcı olduğunu duymuştuk ve 
araştırmalarımız sonucu eğitim 
portföyünün zenginliğini de görmüş 
olduk. 
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 Eğitim süreci sizler için nasıl geçti? Verimlilik açısından 
beklentilerinizi karşıladı mı?

Eğitim sürerken ve sonrasında, çalışanlarımızdan 
alınan olumlu geri dönüşler ve memnuniyet ifadeleri, 
eğitim kazanımlarının sahada görülmesi için bizleri 
heyecanlandırmıştı.

Şirketimizde oturmuş bir eğitim kültüründen hareketle, 
sayısız eğitim programlarına katılmış bir firma olarak, üretim 
sahasında yapılan uygulamalar sonucunda; iş hızımızın 
gözle görülür bir ivme kazandığını, makinelerin doğru ve 
efektif kullanımları ile enerji tasarruflarının sağlandığını, 
işçilerimizin üretim süreci planlama başarılarının arttığını, 
tüm bu verilerden hareketle, iş veriminin arttığını açıkça 
belirtmek isteriz.

Kuzeyboru olarak, sektörünün, işini hakkıyla yapan, prestijli 
bir firmasıyız ve şunu hep söyleriz;

‘’Bir işte iyi olmak, daha fazla geliştiremeyeceğiniz anlamına 
gelmez.’’ Bu bağlamda gelecek eğitim programlarında 
yeniden buluşma ümidiyle, iş sürecimize olan katkılarından 
ötürü PAGDER’e içten teşekkürlerimizi sunarız.



PAGDER’in 
Çalışmaları 
Meyvesini Verdi, 
Ürün Güvenliği ve 
Denetimi (2020/3) 
Sektör Lehine 
Düzenlendi



PAGDER ve sektör 
paydaşlarının birlikte 
yürüttüğü çalışmalar 
sonrasında, geri 
dönüşümle elde 
edilen plastikler 
ve bunlardan elde 
edilen hammaddenin 
kullanımına yönelik 
kolaylık sağlandı. 
PAGDER’den sektöre 
yönelik yapılan duyuruda 
şu ifadelere yer verildi:
“Uzun zamandır yürüttüğümüz 
çalışmalar neticesinde 2020/3 sayılı 
tebliğ sektörümüze fayda üretecek 
şekilde yayınlandı. Bilindiği üzere, 
plastik geri dönüşümü; sağlıklı 
bir sürdürülebilirlik sağlaması, 
maliyetlerinde tasarruf edebilmesi, 
hammadde tedarik güvenliği 
ve çevresel etkilerin azaltılması 
gibi yönleri ile sektörümüzün 
tamamlayıcısı konumunda 
yer almaktadır. Daha henüz 

kamuoyu gündeminde bu denli 
yer bulamamışken öngörülü 
davranarak, tüm dünyada 
değişmekte olan ekonomik modele 
uyumu kapsamında plastik ve geri 
dönüşüm sektörünün bu ekonomik 
model içinde zarar görmeden 
pozisyon alabilmesi için gerekli 
görüşmeleri başlatmıştık. Konunun 
ehemmiyetinin bilincinde olarak, 
aksiyon almak için beklememiş 
ve 29 Nisan 2019 tarihinde Geri 
Dönüşüm İşletmeleri için Stratejik 
Açılımlar Çalıştayı düzenlemiş, 
İKMİB çatısı altında Plastik Geri 
Dönüşüm Komitesi’ni hayata 
geçirmiş, kamu kurumları ve medya 
temsilcileri nezdinde temaslarımızı 
başlatmış, istatistiki ve ekonomik 
verilerden oluşan raporlarımızı 
yayınlamıştık. Geri dönüşüm 
sanayisinde faaliyet gösteren ve 
sorunlarını dile getirmemiz adına 
bizlere güvenen tüm paydaşlarımızın 
sesini kamuoyuna duyurmak ve 
birincil ağızdan doğru bilgilendirme 
sağlamak için bu süreçte konu ile 
ilgili tüm kamu-özel ve sivil toplum 
otoriteleri ile temasa geçerek 
sektörü ve katkılarını tüm detayları 
ile gündeme getirdik.”



T
icaret Bakanlığı tarafından 
hazırlanan İhracat Ana Planı 
çerçevesinde kimya sektörünün 
izleyeceği stratejilerin tartışıldığı 

çalıştay Ticaret Bakanı Sayın 
Ruhsar Pekcan’ın da katılımıyla 
gerçekleştirildi. Çalıştaya, ilgili 
bakanlık yetkilileri, TİM, kimya 
sektörü ihracatçıları ve sektör 
sivil toplum örgütleri katıldı. 
İstanbul Kimyevi Maddeler ve 
Mamulleri İhracatçıları Birliği-
İKMİB koordinasyonunda Aralık 
2019’da Ankara’da gerçekleştirilen 
çalıştaya ilişkin İKMİB tarafından 
yayımlanan bilgi notunda durum 
değerlendirmesinin ardından 
sorunlar, çözüm önerileri ve 
beklentilerin vurgulandığı 
kaydedildi. Bilgi notunda, “Bunlara 
ilave olarak; 2019 yılı içerisinde 
kozmetik ve temizlik ürünleri, plastik, 
boya, kauçuk ve ilaç sektörlerine 
ilişkin gerçekleştirmiş olduğumuz 
çalıştay sonuç ve bulguları 
katılımcılarla paylaşılmıştır” denildi. 

Çalıştayda, sektörün temel 
sorunlarına yönelik olarak tespitler 
de yapıldı. Buna göre temel ve ana 
girdiler ile teknolojik olarak sektörün 
dışa bağımlı olduğu ve bu bağımlılığın 
azaltılması gerektiği vurgulandı. 
Petrokimya yatırımlarının artırılması, 
AB ve ikili ülke ticari ilişkilerimizin 
geliştirilmesine yönelik beklentilere, 
ihracatçılarımızın karşılaştığı ülke içi 

ve dışı genel sorunlara ve çözüm 
önerilerine dair görüş alışverişinde 
bulunuldu. 

Selçuk Gülsün: 2050’de 
plastik hammaddenin 
yüzde 60’ı geri 
kazanımdan gelecek
Çalıştayda söz alan PAGDER 
Başkanı ve İKMİB Yönetim Kurulu 
üyesi Selçuk Gülsün, hammaddede 
dışa bağımlılığın plastik sektörü 
için de geçerli olduğunu belirtti. 
Plastik imalatının 30’a yakın sektöre 
girdi ürün ürettiğini vurgulayan 
Selçuk Gülsün, “Dünya imalatından 
yüzde 3 pay alıyoruz. Dünya 
lineer bir ekonomiden döngüsel 
ekonomiye geçiyor. Yani dünyanın 
kıt kaynaklarını önümüzdeki süreçte 
daha verimli kullanmanın yollarını 
bulmaya çalışıyor. Küresel üretimin 
2050’de 1 milyar ton olması 
bekleniyor ancak bunun yüzde 
60’ının hammaddesinin döngüsel 
ekonomiden gelmesi bekleniyor. 
Bunu çok önemsiyoruz. Evet, 
petrokimya yatırımları çok önemlidir 
ancak yüzde 60 gibi geri kazanım 
kaynaklı bir potansiyel de var.” dedi. 

Mekanik ve kimyasal olmak üzere iki 
tip geri kazanım yöntemi olduğunu 

hatırlatan Gülsün, kimyasal dönüşüm 
için de büyük yatırımlar gerektiğini, 
toplanmadan-geri kazanıma kadar 
bütün zincir üzerinde çalışılmasının 
faydalı olacağını vurguladı. 

Gülsün, ihracatın artırılmasında 
fuar desteklerinin önemli bir unsur 
olduğunu da hatırlatarak, özellikle 
makine gibi ağır ve hacmi büyük 
ürünlere yönelik fuar desteklerinin 
artırılmasını istedi. 

Hammadde ithalatındaki 
yüksek maliyet rekabet 
gücünü olumsuz etkiliyor
Selçuk Gülsün, hali hazırda 
sektörün hammaddesini ithal etmek 
zorunda olduğunu da vurgulayarak, 
1 tonluk bir hammadde ithalatında 
ithalat işlem maliyetinin yüzde 
3-3,5 olduğunu kaydetti. Gülsün, 
“Sektörün dünyada karlılığı yüzde 6 
ila 8. Bir de bunu ihracat esnasında 
bir maliyete daha katlanıyorsunuz. 
Buna çözüm üretmeliyiz” diye 
konuştu. Gülsün, dijital dönüşümün 
plastik sektörünü de derinden 
etkileyeceğini belirtti. PAGDER 
Başkanı test ve analiz süreçlerinin 
de hızlandırılmasını istedi. 

Ihracat Ana Planı Çerçevesinde
Kimya Sektörü Stratejisi Tartışıldı
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Çalıştayda plastik 
sektörüne yönelik şu 
görüş ve öneriler ön 
plana çıktı:

 Döngüsel ekonomi ve geri 
dönüşümün önemi üzerinde 
durulmuştur. Geri dönüşüme 
ilişkin yasal alt yapının ihracatçının 
çekinceleri de göz önünde 
bulundurularak düzenlenmsi, ithal 
gelen geri dönüşüm malzemelerinin 
geri dönüşüme kazandırılması için 
mevzuatın belirlenmesi, kuralların 
ve detayların tanımlanması 
gerekliliği vurgulanmıştır. Hem 
ithalat hem ülkemiz kaynaklı 
geri dönüştürülebilir malzeme 
potansiyelinin değerlendirilmesi 
gerektiği anlatılmıştır. Gümrüklerde 
ihtisas gümrükleri oluşturulması, 
kayıt dışılığın önüne geçilmesi için 
çalışma yapılması önerilmiştir.

 Fuar teşviklerinde desteğe 
esas tutar sisteminde özellikle 
yüksek hacimli ürünlerin lojistik 
maliyetlerinin de dikkate alınması 
dile getirilmiştir. 

 Gümrüklere ilişkin maliyetlerin 
azaltılması, DİR kapsamında işlenen 
mamullerde fire maliyet farkının 
kaldırılması, Körfez ülkelerine 
ilişkin ithalat vergisinin kaldırılması 
talep edilmiştir. Mamul ithalatında 
korunma önlemlerinin arttırılması 
istenilmiştir.

 Yerli üreticinin korunması ve 
desteklenmesi adına Ar-Ge ve 
laboratuvar desteği gibi desteklerin 
sağlanması talep edilmiştir.

   Sektöre yönelik eğitimli ve 
kalifiye eleman yetiştirilmesi ve 
üniversite işbirliklerine yönelik 
öneriler aktarılmıştır.

  Yenilenebilir enerji kaynaklarının 
kullanımı ile ilgili teşviklerin 
arttırılması, enerji giderlerinde 
ihracatçı firmalara yönelik kademeli 
indirim uygulanması talep edilmiştir.

  Kaybedilen potansiyel pazarların 
yeniden kazanılması, dış ticaret 
temsilciliklerinin etkinliğinin 
arttırılması ve Serbest Ticaret 
Anlaşmaları bahsedilen diğer 
konulardandır.

 Ambalaj sektörüne dair KDV 
iadelerinin hızlandırılması, lojistik ve 
gümrük masraflarında iyileştirmeler 
yapılması, PET hammaddesine 
ilişkin talepler dile getirilmiştir. 

 Kompozit sektörü özelinde ise 
katma değerli bir ürün olarak 
ülkemizdeki potansiyelinin 
değerlendirilmesi üzerinde 
durulmuş; buna yönelik yerli malının 
teşvik edilmesi talep edilmiştir.
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Ticaret Bakanlığı İhracat Ana Planı 
kapsamında stratejik sektörler 
arasında konumlandırılan makine 
sektörü, Ticaret Bakanlığı, TİM ve 
MAİB’in ortak organizasyonuyla 
Makine Sektör Çalıştayı’nda 
buluştu. Ticaret Bakanı Ruhsar 
Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakan 
Yardımcısı Hasan Büyükdede, TİM 
Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Gülle, 
MAİB Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu 
Karavelioğlu, MAKFED Yönetim 
Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran ile 
MAKFED üyesi dernekler çalıştayda 
makine sektörünün yol haritasını 
ve önceliklerini, sorunlar ve çözüm 
önerilerini tartıştı. 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan 
çalıştaydaki konuşmasında, yeni 
ürün ve yeni pazar arayışında 
olduklarını belirterek, “Küresel 
teknoloji savaşları içinde yüksek 
teknolojili ürün ihracatına yönelik 
önemli fırsatlar var. İhracatçılarımızla 
birlikte bunları iyi değerlendirmeyi 
amaçlıyoruz. Hedef sektörler 
arasında makine sanayisine yer 
verdiğimiz İhracat Ana Planı ile 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi 
Programı’nda stratejik sektörlerin 
kesiştiğini görüyoruz. Sürdürülebilir 
büyümenin odak noktası Ar-
Ge, inovasyon ve teknolojik 
gelişimdir. Yol haritamızı belirlerken, 
uluslararası rekabetteki gücümüzü 
arttıracak şekilde dünyadaki bu 
trendleri dikkate alıyoruz.” dedi. 

Makine imalatçılarının rekabet 
gücünü koruması gerektiğine, aksi 
halde yerli sanayicinin ithalata 
yöneleceğine dikkat çeken Sanayi 
ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan 
Büyükdede de “Stratejik sektörler 
arasında yer alan ve Teknoloji 
Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’nda 
öncelikli alan olarak belirlediğimiz 
makine sektöründe zaman zaman 
firmaların Uzak Doğu ile rekabet 
etmekte zorlandıklarını görüyoruz. 
Yerli makine imalatçılarının yurt 
içindeki etkinliklerinin korunması 

önceliğiyle gerekli düzenlemelerin 
hayata geçmesinin, Türkiye’nin 
sanayileşmesi yönünde önemli bir 
adım olacağına inanıyoruz” dedi.

MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu 
ise Türk makine sektörünün küresel 
makine imalatındaki payının 17 
yılda yüzde 0,4’ten yüzde 0,8’e 
yükseldiğini hatırlattı. Makine 
sektörünün strateji belgelerinde 
öncelikli sayılmasından memnun 
olduklarını kaydeden Karavelioğlu, 
“Makine sektörü dünyanın en büyük 
ticaret alanıdır. Uluslararası rekabet 
makine, elektronik ve yazılımın 
birlikte geliştirilmesini şart koşuyor. 
Ülkemizin hedef ülkelerde ve 
potansiyeli yüksek ürün gruplarında 
beklenen ihracat artışını bütün 
ülkelerde ve sektör genelinde de 
yakalayabilirsek 2030 yılında 4,5 
trilyon dolara ulaşması beklenen 
dünya makine ihracat pazarından 
63,3 milyar dolar pay alabiliriz” dedi. 

Yakın tarihe kadar ticarette ve 
üretimde lider ülkelerin hem katma 
değeri düşük hem de orta segment 
ürün gruplarında liderliği Doğu’ya 
kaptırmanın telaşını yaşadığına 
dikkat çeken Karavelioğlu, “Dünyada 
üretilen makinelerin yüzde 20’ye 
yakınını üreten Çin’in en fazla yatırım 
yaptığı alan ısrarla makine imalatıdır. 
Üretim gücünü, teknoloji seviyesini 
yükseltmek hedefiyle tahkim ediyor. 
Bütün gelişmiş ülkelerin sanayi ve 
dış ticaret stratejilerinin merkezinde 
makine ve teknolojide liderlik hedefi 
var. Makine sektörümüz rekabetçi 
olamazsa, Türkiye de rekabetçi 
olamaz” dedi.

Karavelioğlu, sektörün ölçek sorunu 
bulunduğunu da belirterek, firma 
sayısının değil, ölçeklerin büyümesi 
gerektiğini kaydetti. Bu sorunu 
aşmak için teşviklerin seçici ve 
yönlendirici şekilde tasarlanmasını 
öneren Karavelioğlu, ihracat 
desteklerinde de Eximbank’ın 
makine sektörüne daha fazla pay 
ayırmasını önerdi. 

Son iki yılda kurulan 150 Ar-Ge ve 
tasarım merkezinin sektöre pozitif 
katkı vermesi için zamana ihtiyaç 
olduğunu da belirten Karavelioğlu, 
“Yüksek teknolojili makine imalatı, 
özellikle mühendislik makineleri 
referansla satılır. İş bitirme belgeleri 
özel imalat veya projeli işlerde 
bir sertifikasyon değeri taşır. Bu 
referanslar ancak yurt içinde 
yapılacak işlerle sağlanabilir. Kamu 
yatırımlarını lehimize çevirmek 
zorundayız” diye konuştu. 

İmalatçılar yerli makine 
kullanmalı
TİM Başkanı İsmail Gülle ise 
otomotivden tekstile, halıdan 
tarıma ve daha birçok sektörde 
üretimin makinelerle gerçekleştiğini 
vurgulayarak “Sadece makine 
ihracatında değil, diğer sektörlerin 
ihracatında da yerli makine 
kullanımının artması gerekiyor” dedi. 
MAKFED Yönetim Kurulu Başkanı 
Adnan Dalgakıran da konuşmasında 
yeni sanayi ve ekonomi dönemine 
güncelliğini yitirmiş araç gereçler, 
ürün ve hizmetlerle cevap 
verilemeyeceğinin altını çizdi. 
Dalgakıran, “İyi bir sanayici, 
yaşanan değişimin felsefesiyle de 
ilgilenmeli. Büyük bir dönüşümün 
eşiğindeyiz ve iktisattan finansa, 
estetikten sanat ve yaratıcı 
düşünceye kadar sanayiciler bu işin 
felsefesine de zaman ayırmalı. Diğer 
yandan, devletler kapsamlı gelecek 
stratejileri kurguluyor ancak 
ben, bugüne kadar işletmelerin 
markaları/şirketleri için benzer 
stratejiler kurguladığını görmedim. 
Yani işletmeler de ‘Nerede ve nasıl 
büyümeli, hangi üretim tekniklerini 
içselleştirmeli, neyi satmalı ve neleri 
satın almalıyız?’ sorularına cevaplar 
veren stratejiler kurgulamalı” diye 
konuştu. 

Makine Sektörü 2030 Ihracat Hedefi: 63,3 Milyar Dolar
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YUSUF ÖZKAN
KAYPİDER Başkanı ŞANSLI NESLİN OYUNCAKLARI

A
rtık plastik ürünlerin hayatımızın 
her anına dokunduğuna 
şüphemiz yok. Plastiksiz 
yapamayacağımızı ve 

hayatımızı kolaylaştıran bu ürünlerin 
alternatifinin olmadığını kabul 
etmemiz gerek. Diğer bir konu da 
plastiklerin, üzerine titrediğimiz ve 
en değerli varlıklarımız dediğimiz 
çocuklarımızla arkadaşlıklarıdır. 
Plastikler çocuklarımızın da her 
alanda hayatlarının bir parçasıdır. 
Doğumdaki eldivenlerle başlayan 
bu süreçte, büyümelerine yardımcı 
olan bez, emzik, biberon, yürüteç, 
çocuk arabaları, ana kucakları, 
araç koltukları, bisikletler, 
koruyucu kasklar, paten gibi daha 
sayamayacağımız birçok plastik 
araç gereçlerle yaşamlarını hem 
eğlenceye dönüştürüyorlar hem de 
güvenliklerini sağlıyorlar.

Bunların içinde en gözde olan 
eğlenceleri de tabi ki oyuncaklar. 
Hatırlıyorum da biz küçükken ince 
saçtan yapılmış ve üzeri boyalı 
birçok araba modeli yapılıyordu 
ve pahalı olduğu için her çocuğun 
oynama şansı yoktu. Oynayanların 
da ya bir kenarı kalkınca eli kesiliyor 
ya da boyası üzerlerine bulaşıyordu. 
Daha sonraları şişirme dediğimiz 
metod ile yine araba, traktör 
vb. diğer oyuncaklar yapılmaya 
başlandı ve metal oyuncaklara göre 
daha güvenli hale geldi. Günümüze 
geldiğimizde ise, sayamayacağımız 
kadar çeşitli plastik oyuncak 

modelleri zeka geliştirici, birleştirici 
ve çocuklarımızı araştırmaya 
yönlendirici nitelikleri ile devamlı 
gelişmeye devam etmektedir. Bu da 
şimdiki çocukların ne kadar şanslı 
olduğunu göstermektedir.

Örneğin, legolar ile oynamak 
çocuklarımızın zekasını geliştirirken, 
akülü araçlarla oynamaları da  
trafiğe ve topluma daha çabuk 
adapte olmaları sağlamaktadır. 
Bunun yanı sıra bütün bu oyuncak 
çeşitlerinden faydalanmalarına izin 
verirken çocuklarımızın sağlığını da 
düşünmek zorundayız. Bunun için 
ithal ürünler yerine yerli ürünlerin 
orijinal hammaddeyle yapılanlarını 
tercih etmeli, üzerinde kaplama 
olanlardan ise uzak durmalıyız. 
Özellikle Çin’den gelen ithal 
ürünler sıkı denetimden geçirilmeli, 
kurşun ve kanserojen maddeler 
ihtiva edenlere izin verilmemelidir. 
Oyuncaklar, keskin uçlu olmamalı 
ve çocukların yutmalarına sebep 
olacak ölçüde küçük de olmamalı. 

Oyuncaklar çocuklarımızın 
vazgeçilmez eğlence malzemeleridir 
ve çocuklarımıza bu denli çeşitte 
güvenli, koruyucu ve emniyetli 
oyuncakları plastikten başka hiç 
bir malzemenin sunması mümkün 
değildir. Dolayısıyla plastik ürünler 
ve oyuncaklar çocuklarımızı da 
güvenli ve mutlu bir geleceğe 
hazırlanmamız için vazgeçilmez 
yardımcımızdır.

Sevgi ve muhabbetlerimle,
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S
ektörde faaliyet gösteren 40 

sivil toplum örgütü ve kimya 

ile ilgili akademik çevrelerin 

temsilcilerinden oluşan Kimya 

Sektör Platformu (KSP) dönem 

başkanlığını iki yıl süreyle İstanbul 

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 

İhracatçıları Birliği (İKMİB) yürütecek. 

3 Aralık 2019 günü gerçekleşen 

Başkanlar Kurulunda, İKMİB Başkanı 

Adil Pelister, dönem başkanlığını 

PAGDER Başkanı Selçuk Gülsün’den 

devraldı. 

Kimya sanayisi ve alt sektörlerinin 

temel ekonomik ve mesleki 

sorunlarının dile getirilmesi, 

sektörde yer alan paydaşlar ve 

kamu arasında gerekli iletişimin 

sağlanarak yapısal sorunların 

çözüme kavuşturulması amacıyla 

kurulan Kimya Sektör Platformu, 

2004 yılından bu yana çalışmalarını 

sürdürüyor.

Kimya Sektör Platformu
Dönem Başkanlığı IKMIB’te
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Pelister: Kimya her 
sektöre dokunuyor
KSP 17. dönem başkanlığını 
yürütecek olan İKMİB ve KSP 
Başkanı Adil Pelister, Başkanlar 
Kurulunda yaptığı değerlendirmede 
şunları kaydetti:

 “Kimya sektörümüz için Birliğimiz 
adına gereken her şeyi hep birlikte 
yapacağız. Önümüzdeki iki senelik 
süre içinde kimya sektörünü daha 
ileriye taşımak ve ülke menfaati için 
neler yapabilirizi birlikte kararlaştırıp, 
bu yönde çalışmalarımızı devam 
ettireceğiz. Biliyorsunuz çok geniş 
yelpazesi olan bir sektörümüz var. 
Kimya her sektöre dokunuyor. Diğer 
sektörlere ham madde, yarı mamul 
veya mamul veren bir sektörümüz 
var. Sektörümüzün algısını ve ülkeye 
katkısını yükseltmemiz gerekiyor. 
Ticaret Bakanımızın da özellikle 
değindiği üzere kimya sektörümüz 
son zamanlarda yükselen bir ivmeyle 
ihracatımıza ciddi bir katkı sağlıyor. 
2019 senesinin ilk on bir ayında 18,8 
milyar dolar ihracatla 2014 yılındaki 
kendi rakamımızı geçerek rekor 
kırdık. Bu seneyi 20 milyar doların 
üzerinde bir rakamla, ihracatta ikinci 
olarak, bitireceğimizi öngörüyoruz. 
Önümüzdeki dönemde kimya 
sektöründeki yatırımların artarak 
devam etmesi halinde ve alt 
sektörlerimizin birlikteliğinin 
sürdürülmesi durumunda belki 
de birinci sektör durumuna 
gelebiliriz diye tahmin ediyorum. 
Bu başarımızı, diğer sektörler ve 
kamu ile olan iletişimi artırarak bu 
sayede aramızdaki etkileşimi daha 
da pekiştirerek sağlayabileceğimizi 
düşünüyorum. Önümüzdeki 
dönemde sektörümüz adına 
elimizden gelenin daha fazlasını 
yapma gayreti içinde olacağımızın 
ve sizlerle bire bir temas halinde 
çalışacağımızın sözünü veriyorum. 
Kimya sektör Platformu’nu oluşturan 
siz değerli paydaşlarımıza çok 
teşekkür ediyorum. İnşallah hep 
beraber güzel işler yapacağız.” 

PAGDER Başkanı Selçuk Gülsün 
de, başkanlığı döneminde yapılan 
çalışmalar hakkında bilgi verdi ve 
KSP paydaşlarına destekleri için 
teşekkür etti.
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ZÜCDER Züccaciyeciler Derneği’nin İstanbul Ticaret Odası 80 No’lu Züccaciye Meslek 
Komitesi ile düzenlediği sektör buluşması İTO Cemile Sultan Korusu Kış Bahçesinde 
gerçekleşti
ZÜCDER Başkanı Mesut Öksüz 
konuşmasında, elektrikli küçük ev 
aletlerinde ÖTV’nin sıfırlanmasının 
ve KDV’nin yüzde 8’e düşürülmesinin 
sektöre ivme kazandıracağını 
belirtti. 

Dünya ihracat sıralamasında 
6. sırada yer alan ve her sene 
yüzde 15 büyüme performansı 
sergileyen züccaciye sektörü, 11 
Ocak Cumartesi günü İstanbul 
Ticaret Odası (İTO) Cemile Sultan 
Korusu Kış Bahçesinde buluştu. 
ZÜCDER’in İTO 80 No’lu Züccaciye 
Meslek Komitesi ile gerçekleştirdiği 
buluşmaya İDDMİB (İstanbul Demir 
ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları 
Birliği) Başkanı Tahsin Öztiryaki, 
PLASFED Yönetim Kurulu Başkanı 
Ömer Karadeniz, EVFED (Ev ve 
Mutfak Eşyaları Federasyonu 
Başkanı İsmail Erdoğan’ın ve sektör 
yetkileri katılım gösterdi.

Buluşmada kısa bir konuşma 
yapan ZÜCDER Başkanı Mesut 
Öksüz, dünyada 200 noktaya 
ulaşan sektöre ivme katmak 
adına ZÜCDER’in faaliyetlerinden 
bahsederken, züccaciye 
sektöründeki KDV ve ÖTV oranlarına 
da dikkat çekti. “Yıl boyunca 
düzenlediğimiz ‘Üretici-Marka 
Zirveleri’, ZÜCDER Akademi çatısı 
altında düzenlediğimiz eğitimlerle 
hem iç pazara hareketlilik katarken 
hem de ihracatımızın artmasına 
katkı sağlıyoruz. Önümüzdeki 
dönemde de sanayi üniversite 
işbirliğiyle istihdam oluşturacağız. 
Sektörümüzün başarılı markalarına 
yönelik ödül törenleri, iki büyük 

fuarımız ve UR-GE çalışmalarımızla 
ZÜCDER olarak yıl boyunca yoğun 
bir dönem geçireceğiz. Ancak 
uzun zamandır söylediğimiz 2 tane 
sıkıntımız bulunuyor. Biri elektrikli 
küçük ev aletlerindeki ÖTV, diğeri 
de KDV. Mobilyaya getirilen yüzde 
10’luk KDV indiriminin de Türkiye 
ekonomisine büyük katkı sunan, 
yaklaşık 4 milyar Dolar dış ticaret 
fazlası veren sektörümüzün 
de ÖTV’nin sıfırlanmasına 
ve KDV indirimine ihtiyacı 
bulunuyor. ÖTV’nin her seferinde 
uzatılmasından ziyade ÖTV’nin 
kalıcı olarak sıfırlanması ve hatta 
evin temel eşyaları bardak, tabak, 
çatal-bıçak gibi diğer züccaciye 
ürünlerinde de KDV’nin yüzde 
18’den 8’e düşürülmesini talep 
ediyoruz. Mobilyadaki KDV indirimi, 
züccaciye sektörüne de getirilmeli 
ve özellikle hediye günlerinde 
yüzde 8 KDV avantajı bulunan 
tekstil sektörüyle haksız bir rekabet 
oluşuyor. Çünkü tüketici, fiyatı daha 
uygun olduğu için züccaciye ürünü 
almaktan ziyade tekstil ürünü almayı 
tercih ediyor.” diyen Öksüz, ÖTV’nin 
sıfırlandığı dönemlerde satışlarda 
yüzde 30’luk bir artış yaşandığına, 
KDV’nin düşürülmesi ve ÖTV’nin de 
kalıcı olarak kaldırılması durumunda 
da satışların yüzde 50 oranında 
artacağına dikkat çekti.

2020 yılı 6 milyar Doların 
üzerinde ihracat 
Konuşmasında sektörün büyüklüğü 
ve ihracat hedefleri hakkında da 

bilgi veren ZÜCDER Başkanı Mesut 
Öksüz, “10 milyar Dolar büyüklüğe 
sahip sektörümüzün perakende 
kısmı, özellikle tüm Türkiye’de 
açılan AVM’lerin artmasıyla birlikte 
gelişen zincir mağazacılık, sektörün 
markalaşma trendleri, dijitalleşme 
ve franchise sistemleriyle atağa 
geçmiştir. Perakendeyi öncelikle 
markalaşma konusunda incelemek 
gerekirse, züccaciye sektörü 
Türkiye’nin en çok markalaşan 
sektörüdür. Yılı 5,5 milyar Dolar 
ihracatla kapatan sektörümüz, her 
sene yüzde 15 büyüme performansı 
sergilemektedir. 2020 yılında ise 
6 milyar Doların üzerinde ihracat 
gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. 
Ancak sektörümüzün büyümesini 
etkileyen unsurlar mevcut. 
Ülkemizde üretilmeyen veya yurt 
içindeki talebi karşılayamayan 
özellikle hammaddeler başta 
olmak üzere, yarı mamul ve 
ürünlerin ithalatlarında mevcut 
bulunan koruma önlemlerinin 
ağır olması ve ilave gümrük 
vergileri getirilmiş olması. Örneğin; 
ülkemizde 600 bin ton yıllık 
kullanım ihtiyacı olan paslanmaz 
çelik hammaddesinin sadece 1/3’ü 
ülkemizde üretilebilmekte. Yine 
plastik hammaddesinin de sadece 
yüzde 11’i ülkemizde üretilmekte. 
Hammaddede ithale bağımlı olan bu 
sektörlerdeki ek gümrük vergilerinin 
kaldırılması firmalarımızın 
maliyetlerini düşüreceğinden hem 
yurt içinde hem de yurt dışındaki 
rekabet gücümüzü artıracaktır.” 
açıklamalarında bulundu.
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SEPA Aracılığı ile 
“Azalt, Yeniden Kullan, Geri Dönüştür”

Nosyonu Plastik Sektörünün Yeniden Gündeminde
SEPA Sert Plastik Sanayicileri 
Derneği tarafından düzenlenen, 
“Azalt, Yeniden Kullan, Geri 
Dönüştür” kavramları üzerinde 
sektör paydaşlarının fikir beyan 
ettiği toplantıya PLASFED Yönetim 
Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz 
ve PAGDER Plastik Sanayicileri 
Derneği Başkanı Selçuk Gülsün de 
katılım sağladı.

Ambalaj ve plastik sektörü 
temsilcileri her açıdan yoğun geçen, 
değişim ve gelişim trendi içinde 
olduğumuz 2019 yılını SEPA – Sert 
(Rijit) Plastik Ambalaj Sanayicileri 
Derneği’nin ev sahipliğinde 
düzenlenen sektör kaynaşma 
yemeği ile uğurladı. 18 Aralık akşamı 
düzenlenen gecede Ambalaj, 
Plastik ve Çevre sektörlerinin Sivil 
Toplum Kuruluşlarının yetkilileri ve 
SEPA mensupları bir aradaydı. 

10 Aralık Dünya İnsan Hakları günü 
akabinde düzenlenen gecede Sayın 
Avukat Nazım Tural, ülkelerin ve 
şirketlerin gelişmesinde en önemli 
anahtarlardan biri olan “İnsan 
Hakları” nın Batıdaki gelişme 
süreci, Unilever Sert Plastik 
Ambalaj Satınalma Müdürü Sayın 
Yiğit Dikici ise “Unilever 2020 Sert 
Plastik Ambalaj Kullanım Planları ve 
Öngörülerini” paylaştı.
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B
ugünkü ekonomiyi şekillendiren 
sürdürülebilirlik kavramının 
temelleri çok eski yıllara 
dayanmaktadır. Yakın tarihe 

baktığımızda 1990 yılında imzalayan 
Paris Şartı, 2015 imzalanan Paris 
Anlaşmasının bugünkü çevre 
çalışmalarına esas oluşturan 
kaynaklar olduğu görülmektedir.   

İmzalayan ülkelerin arasında 
Türkiye’ nin de bulunduğu Paris Şartı 
ile 34 ülke  “ekonomik özgürlük, 
sosyal adalet ve çevre sorunları 
konusunda sorumlu bir yaklaşımın 
insanlığın refahı için vazgeçilmez 
olduğunu” kabul etmiştir. Çevrenin 
geliştirilmesinde fertlere ve kamuya 
teşebbüs imkanı sağlayacak iyi 
bilgilendirilmiş bir toplumun rolünün 
önemine dikkat çekilmiş, uygulanan 
politika, proje ve programların 
çevre üzerindeki etkilerinin halka 
açıklanmasının yanı sıra, çevreyle 
ilgili toplum bilinci ve eğitimin 
geliştirileceği beyan edilmiştir.

Aralık 2015’ te Paris İklim Zirvesinde 
imzalanan Paris Anlaşmasında 
ise 195 ülke küresel ısınma ile 
mücadele konusunda karar almış, 

tüm tarafların emisyon azaltımı 
konusunda yükümlülük alması 
kabul edilmiştir. Sanayi devriminden 
bugüne kadar 1c dereceye ulaşan 
Yerkürenin ısınmasının mümkün 
olduğunca 1.5c seviyelerinde 
tutulmasına karar verilmiştir.  

Türkiye’ de ve dünyada plastik 
sektörünün 1990 yılları itibari ile 
hızla yükselişe geçmesi o dönemler 
için plastik ürünlerin çevreyi 
koruma konusunda en kuvvetli 
alternatiflerden biri olarak kabul 
edildiğinin göstergesidir. 

Amerika ve Kanada’ da plastik 
ambalajların diğer alternatiflerine 
göre yaşam döngüsü analizini 
içeren raporda yer alan Tablo 1, 
plastik ambalajların alternatiflerine 
göre pozitif çevresel etkisini 
verilere dayalı olarak gözler önüne 
sermektedir. Plastik ambalaj 
kullanımı toplam enerji tüketimi, 
su tüketimi, ağırlık ve hacimsel 
anlamda yarattığı katı atık, küresel 
ısınma potansiyeli, karbon salınımı 
ve gaz salınım oranları ile alternatif 
ambalajlara göre dikkat çekici 
düzeyde avantajlıdır. 

Tüketim malları sektöründe plastik 
ambalaj ya da alternatiflerinin 
kullanılması halinde oluşan 
çevresel maliyetlerini gösteren 
Tablo 2 ise sorunun mali yani 
ekonomik boyutunda da plastik 
kullanımının avantajlarını gözler 
önüne sermektedir. Tüketim malları 
sektöründe alternatif ambalaj yerine 
plastik ambalaj kullanımı ile çevre 
maliyetlerinde 394 milyar $ tasarruf 
sağlanmaktadır. 

Plastik ambalaj kullanımının gerek 
ekonomik, gerek çevresel faydaları 
yadsınamazken kamuoyunu “plastik 
düşmanı” yada “plastik karşıtlığına” 
iten yapıyı detaylı anlatabilmek, 
hem ekonomik, hem çevresel, 
hem de insani kalkınma açısından 
geriye değil, ileriye doğru adım 
atabilmemiz açısından önemlidir.

Sürdürülebilirlik kavramına dar 
pencereden bakıp her sistemin 
sadece kendi içinde sürdürülebilir 
olmasını beklemek yapılan 
yanlışlardan biridir.

Sürdürülebilirlik Kelime Anlamı Olarak;
Çeşitlilik ve Üretkenliğin Devamlılığı Sağlanırken, Daimi Olabilme Yeteneğini Korumak Olarak Tanımlanır.

Plastik Dünü, Bugünü ve Yarını Koruyor
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Çevre ve ekonomi açısından 
avantajlı bir ürünün sadece 
kendi içinde sürdürülebilirlik 
parametresinden yola çıkılarak 
sınırlandırılması, dikkatle 
düşünülerek değerlendirilmelidir. 
Çevresel olarak avantajlı olan bu 
bakış açısı her zaman için ekonomik 
kalkınma ve sosyal adalet için 
avantajlı olmayabilir. Aynı ürün 
farklı bir sektör açısından değer arz 
ediyor ise gerekli şartlar sağlanarak 
sürdürülebilirlik dolaylı da olsa 
sekteye uğratılmamalıdır.

Sorunlar karşısında kamuoyunun 
bilinçlendirme tarzı da üzerinde 
hassasiyetle durulması gereken 
konulardan biridir. Günümüz 

Türkiye’ sinde plastik ürünlerin 
çöp algısı konusunda halkın bilinç 
düzeyini geri dönüşüm yönünde 
arttırmak mı? “ekonomik özgürlük 
, sosyal adalet, çevre” üçgeninde 
daha avantajlı ve anlamlıdır, yoksa 
poşet örneğinde olduğu gibi 
sınırlandırma, yasaklama mı?
Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri 
Derneği olarak “Plastiğin dünü, 
bugünü, yarını koruduğuna” inanıyor, 
savurganlık haricinde bilinçli plastik 
ambalaj tüketimini destekliyoruz. 
Bilinçli plastik ambalaj tüketimi ile 
sağlık ve hijyenik yaşam şartlarını 
göz ardı etmeden, “ekonomik 
özgürlük, sosyal adalet, çevre” 
dengesini kurmamız mümkün 
olabilecektir.

1990’ lardan bu yana çevresel ve 
ekonomik problemlerin çözümünde 
en önemli malzemelerden biri 
olan plastik sektörü, geri dönüşüm 
sektörünün gelişimine hammadde 
kaynağı oluşturan bir sektör olup, 
bu sektörün kısıtlama ve yasaklar 
ile sınırlandırılması, geri dönüşüm 
sektörünü yurtdışına bağımlı bir 
sektör haline getirmekte “ekonomik 
özgürlük, sosyal adalet ve çevre” 
döngüsünün sürdürülebilirliğini 
etkilemektedir.

“Bir şeyi sürdürebilmek için 
o şeyi korumak ve ona değer 
vermek gerekir. ” 
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P
lastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) ve Sivasspor 
arasında yapılan anlaşma ile kulüp tesislerinde 
toplanan her plastik PET şişe sevimli dostlara sıcak 
bir yuva olacak.

Kırmızı-beyazlı ekibin; futbol A takımı ve futbol akademisi 
takımlarında, antrenmanda ve tesislerde kullanılan 
plastik su şişeleri projeye bağışlanacak.

PAGDER’in uzun zamandır yürüttüğü kampanyaya destek 
olan ilk futbol kulübü olan Sivasspor, 4 Ekim Dünya 
Hayvanları Koruma Günü’nde #YuvayaDönüşenPlastikler 
sloganıyla projeyi başlattı.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ile 
futbolcuların da destek verdiği kampanya ile tesislerde 
biriktirilmeye başlanılan plastik atıklar değer kazanmış 
olacak.

Sokak Hayvanlarını Çetin Kış 
Şartlarından Korumak Amacıyla 
PAGDER ve Sivasspor ‘Sıcak Bir Yuva 
Her Canlının Hakkıdır’ Sloganıyla 
‘Yuvaya Dönüşen Plastikler Projesi’ 
İçin İş Birliği Yaptı. 

Sokak Hayvanlarını Çetin Kış 
Şartlarından Korumak Amacıyla 
PAGDER ve Sivasspor ‘Sıcak Bir Yuva 
Her Canlının Hakkıdır’ Sloganıyla 
‘Yuvaya Dönüşen Plastikler Projesi’ 
İçin İş Birliği Yaptı. 
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P
AGDER tarafından 2014 yılında 
hayata geçirilen “Yuvaya 
Dönüşen Plastikler” projesi 
kapsamında atık plastikler geri 

dönüştürülerek sokak hayvanlarına 
yuva oluyor ve sevimli dostlarımızı 
soğuktan koruyor. Bugüne kadar 
2000’den fazla kulübe dağıtımı 
gerçekleştiren projede Belediyeler 
başta olmak üzere çeşitli hayvan 
barınaklarına yapılan bağışlar hızla 
devam ediyor. 

Proje kapsamında 
son dönemde yapılan 
bağışlar; 

       Armutlu Belediyesi tarafından 
yeni kurulan hayvan barınağı için 20 
adet kulübe bağışlandı. 

   Bakıma muhtaç, engelli ve 
hasta hayvanların tedavileri 
ve bakımlarının yapılması 
amacıyla kurulan yaşam merkezi 
ENCANDER’e, engelli dostlarımız 
için 15 adet kulübe bağışlandı. 

 Bursa Mustafakemalpaşa 
Belediyesi Hayvan Barınağı’nın 
kapasitesini arttırmak amacıyla 15 
adet kulübe bağışlandı. 

  Subaşı Belediyesi Hayvan 
Barınağı’nın iyi durumda olmayan 
kulübelerini yenilemek için 20 adet 
kulübe bağışlandı. 

  Altınova Belediyesi Hayvan 
Barınağı’na kapasite artımı için 10 
adet kulübe bağışlandı. 

            Silivri Canları Yaşam Bahçesi’nin 
iyi durumda olmayan kulübelerini 
yenileme çalışması kapsamında 25 
adet kulübe bağışlandı.

   Kaytazdere Sokak Hayvanları 
Koruma Derneği’ne 5 adet kulübe 
bağışlandı. 

Yuvaya Dönüşen Plastikler
Projesinde Güncel Gelişmeler
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BARIŞ PAKİŞ
Kompozit Sanayicileri Derneği Başkanı

Değerli Dostlar,

Derneğimizin 2013 yılında sektörde 
bir ilke imza atarak düzenlemiş 
olduğu Kompozit Zirvesi’nin 4.sü 
10-11-12 Ekim 2019 tarihlerinde 
İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası 
Kongre ve Sergi Sarayı’nda başarı 
ile gerçekleştirilmiştir. 

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 hem öğrencilerin 
hem de sektör profesyonellerinin 
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 Turk Kompozit 2019 
çatısı altında bizlere gösterdi. 
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.

Derneğimiz koordinatörlüğünde 8. 
kez 12-14 Mayıs tarihleri arasında 
Paris’te gerçekleşecek olan JEC 
2020 Fuarına yine İstanbul Ticaret 
Odası’nın Milli İştirak Organizasyonu 
çerçevesinde çok sayıda Türk 
firmasının yer aldığı bir katılım 
gerçekleştirilecektir. Kompozit 
Sektörünün en önemli uluslararası 
etkinliği olan JEC WORLD Fuarı’na 
Türk kompozitçilerinin her yıl daha 
fazla sayıda ve daha fazla m2 ile 
katılmaları Türk kompozitinin Dünya 
markası olma yolundaki çabalarına 
önemli katkılar sağlamaktadır. 12-
14 Mayıs tarihleri arasında Paris’te 
gerçekleşecek olan JEC 2020 
Fuarı’nın kompozitçilerimiz için 
başarılı olmasını yürekten dilerim.

2020 yılının Türk kompozit ve 
plastik sektörlerine bol kazançlı ve 
bereketli işler getirmesini dilerim.
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K
ayseri Plastik İşletmeciler 
Derneği (KAYPİDER) Olağan 
Genel Kurulu yapıldı ve seçime 
tek liste ile giren KAYPİDER 

Başkanı ve PLASFED Muhasip YK. 
Üyesi Yusuf Özkan güven tazeledi. 
KAYPİDER Başkanı Yusuf Özkan 
Genel Kurulda yaptığı konuşmada, 
Kayseri’nin plastik hammadde 
kullanımı ve istihdamında Türkiye 
9.’su olduğunu belirtti. Plastik 
sektörünün hem Türkiye, hem 
de Kayseri için vazgeçilemez bir 
ekonomik değer olduğuna işaret 
eden Özkan, başta ambalaj olmak 
üzere endüstrinin hemen hemen 
bütün dalında plastik malzemeler 
kullanıldığını hatırlattı. Dünya 
ölçeğinde ambalajların yüzde 50’ye 
yakınının plastik malzemelerden 
üretildiğinin altını çizen Yusuf Özkan 
şunları kaydetti:

 “Plastiği ücretlendirme ve yasaklama 
günlük bir çözüm. Günümüzde 
aşklarda plastik gibi deniyor. Keşke 
aşklar ve evlilikler plastik gibi esnek 
ve değerli olsa. Bizler bir vitrin değil, 
sektörel derneğiz.  Plastik kolayca 

geri kazanılabilen bir malzeme. 
Uygun şekilde kullanılıp geri 
dönüşüm sürecine sokulduğunda 
çevreye en az zarar veren 
endüstriyel malzeme plastiktir, 
bu şekilde kullanıldığında yer altı 
kaynakları için bir tehdidi yoktur. 
Türkiye plastik hammaddenin büyük 
kısmını ithal ediyor. Bu nedenle geri 
dönüşüm sadece çevre için değil, 
endüstri için de çok önemli. Atıklar 
çöpe değil, geri dönüşüme gitmeli. 
Bu yapılırsa ekonomi kazanır, çevre 
kazanır. Ülke olarak sektörümüzün 
hedefi plastik imalatında Avrupa 
birinciliği. Bugün çevreci kesilenler 
gerçekten çevreyi düşünerek 
plastiği yasaklıyorsa, ozaman 
plastiği değil önce bomba üretimini 
yasaklasınlar ve de üretmesinler.” 

Genel kurulda, KAYPİDER’e  kayıtlı 
47 üye, 4 bin çalışan ve derneğe üye 
olmayanlarla yaklaşık 300 firma ile 
Kayseri’nin önemli bir plastik imalat 
merkezi olduğuna işaret edildi. 

KAYPİDER’in faaliyet raporunun 
sunulduğu Genel Kurulda yönetim 

ibra edildi ve seçimlere geçildi. Tek 
liste ile gidilen seçimlerde yönetim 
organları şöyle oluştu. 

Yönetim Kurulu: Yusuf Özkan, Ayhan 
Çatalkaya, Hüseyin Yücel, Ömer 
Beğendik, Cengiz Köle, Selçuk 
Sancak, Murat Cingil, Mustafa 
Köksal, Metin Ergüneş, Ramazan 
Okumuşer, Mustafa Yükselen
Denetim Kurulu: Ali Döşemeci, 
Yunus Tarla, Gökhan Ceyhun
Federasyon Delegeleri: Yusuf 
Özkan, Hüseyin Yücel, Ayhan 
Çatalkaya, Cengiz Köle, Ömer İnan, 
Murat Öz, Ömer Beğendik, Mustafa 
Köksal, Murat Cingil, Mustafa 
Yükselen  

KAYPIDER Genel Kurulu Tamamlandı,
Yusuf Özkan Güven Tazeledi
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Türkiye’nin köklü makine 

üreticilerinden HÜRMAK Rusya, 

Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, 

Ermenistan’ı içine alan Avrasya 

Ekonomi Birliği ülkelerine yönelik 

olarak gelecekte yurt dışında tesis 

kurmayı da içeren bir yol haritası 

üzerinde anlaşmaya varıldığını 

açıkladı. İlk etapta HÜRMAK lisansı 

ile Belarus’ta Atlant tesislerinde 

üretim yapılacak. 

HÜRMAK’tan yapılan açıklamada, 

“50. kuruluş yılını geride bırakan 

HÜRMAK “Teknoloji” Ihracatı Yaptı,
Sırada Üretim Var

Türkiye’nin enjeksiyon makinesi 

üreticisi Hürmak Makina’ya 

Rusya’da üretim davetinde 

bulunuldu. 2019 Temmuz ayında 

Rusya Federasyonu’nun en büyük 

sanayi fuarı INNOPROM’a katılan 

Hürmak’ı ziyaret eden Sanayi ve 

Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 

Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Gül 

Batur ve mevkidaşları Rusya Sanayi 

ve Ticaret Bakanı Denis Manturov 

Türkiye’nin Rus sanayisinin 

teknolojide stratejik çözüm ortağı 

olmasına dikkat çekmişti” denildi. 

Yönetim Kurulu Başkan Vekili 

Burç Angan, 5 yıllık bir yol haritası 

üzerinde çalışıldığını bildirdi. 

Yapılan açıklamada, Temmuz 

2019’da INNOPROM’da başlayan 

görüşmelerin ardından Ekim 

ayında Rusya Sanayi ve Ticaret 

Bakanlığı’nda Rusya’da üretim 

yapılmasına yönelik ilk toplantının 

gerçekleştiği ve olası yatırımlara 

ilişkin devlet desteklerinin gözden 

geçirildiği ifade edildi. 
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Kasım 2019’da Rusya Federasyonu 

Sanayi Bakanlığı Makine İmalat 

ve Yatırımlar Departmanı Başkanı 

Igor Patievsky, Belarus Sanayi 

Bakanlığı Makine İmalat ve 

Yatırımlar Departmanı Başkanı Ihar 

Hramakuski, Belaruslu elektrikli ev 

aletleri ve takım tezgâhları üretimi 

gerçekleştiren kamu sermayeli 

şirketi Zoo Atlant Makine Tasarım 

Bölüm Başkanı Andrei Rusak, 

Rusya Federasyonu İstanbul Ticaret 

Müşaviri Artur Leontev Hürmak’a 

bir çalışma ziyareti gerçekleştirdiği 

belirtilerek, bu ziyaretin ardından 

Rusya’da üretim için mutabakat 

zaptının imzalandığı bildirildi. 

Burç Angan: HÜRMAK lisansı 

altında üretimle başlayacağız

HÜRMAK Yönetim Kurulu Başkan 

Vekili Burç Angan, Rus yetkilileri 

ile bir yol haritası üzerinde anlaşma 

sağlandığını belirterek, “2020 yılı 

için Belarus merkezli kamu ortaklığı 

bulunan Atlant’ın tesislerinde 

Hürmak lisansı ile 50 enjeksiyon 

makinesi üretimi ile iş birliğimiz 

başlayacak. Böylece pazarın 

durumunu, talebi gözlemleme 

fırsatımız olacak. Bu sonuçlara göre 

2021 yılında yeni tesisleşme ve 

istihdama karar vereceğiz. HÜRMAK 

olarak Rusya ile iş birliği ve teknoloji 

transferine uzak değiliz. Pazarın 

ithalata bağımlılığı, Rusya’nın 

gelişen potansiyelini ve komşu 

ülkelerle birlikte ticaret hacmini 

düşündüğümüzde önemli bir çözüm 

ortağı olacağımıza inanıyorum.” 

dedi. 

Çevre ülkeler de ilgi alanı 
içinde

HÜRMAK açıklamasında, Rusya ve 

Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, 

Ermenistan’ı içine alan Avrasya 

Ekonomi Birliği üyesi ülkelerin yıllık 

ortalama 3 bin adet enjeksiyon 

makine ihtiyacının tamamını ithalat 

yoluyla karşıladığı belirtilerek, 

“Hürmak ve Rusya hükümeti 

arasında yapılacak iş birliği ile ilk 

etapta 50 enjeksiyon makinesinin 

üretilip pazara sunulması 

hedefleniyor. Rus hükümeti 

tarafından yapılacak mevzuat 

düzenlemeleri ile sanayicilerin yerli 

ürün alımı da teşvik edilecek” dendi. 
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E
BSO Meclis Başkanı Salih 
Esen, son 10 yılda Türkiye ve 
dünyanın ciddi değişiklikler 
yaşadığını belirterek, bunlardan 

en önemlileri arasında sayısallaşma 
ve sanayi 4.0’ın olduğunu vurguladı. 
Esen, Meclis Toplantısında yaptığı 
konuşmada, Türkiye’nin 2020’ye 
jeopolitik risklerle girdiğini 
hatırlatarak, “2019’da ülkemizde 
yerel olmak üzere, pek çok ülkede 
önemli siyasal seçimler gerçekleşti. 
En büyük ticari partnerimiz olan 
AB ile ilişkilerimiz doğrultusunda 
bu birlikteki gelişmeleri Brexit gibi, 
dikkatle takip ettik” dedi. 

ABD seçimlerinin 2020’de 
gerçekleşeceğini hatırlatan Salih 
Esen, bu seçimin sonuçlarının 
da küresel ekonomi açısından 
önem taşıyacağının altını çizdi. 
ABD’nin Türkiye karşıtı tutumunun 

yılın son aylarında kabul edilen 
yaptırım kararıyla ve 1915 olaylarını 
soykırım olarak niteleyen kararla 
daha belirgin hale getirdiğine 
işaret eden Salih Esen, “Bu tür 
ihtilaflı meselelerin siyasetin 
oyuncağı haline getirilmesi, tarih 
biliminin tarafsızlığını zedeleyici 
gelişmelerdir” diye konuştu. 

Küresel ekonomideki sıkıntılar 
yanında Türkiye ekonomisinin 
de zorlu bir yıl geçirdiğini ancak 
Türkiye ekonomisinde toparlanma 
işaretlerinin görüldüğünü 
vurgulayan Salih Esen, 2020 yılı 
için olumlu beklentilerin oranının 
arttığını buna karşın sektörlerden 
gelen yansımaların hala belirsizlikler 
taşıdığını kaydetti. Esen, 2020’nin 
yine de umut verici bir yıl olduğunu 
belirtti.

EBSO Meclis Başkanı Salih Esen:

“Zorluklar var ama toparlanma 
işaretleri geliyor.”
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M
YK belgelendirmesi kişileri 
bilgi sahibi oldukları alanda 
çalışmaya yönlendiriyor

Türkiye uzun süren tartışma 
ve hazırlıkların ardından 2006 
yılından itibaren düzenleyici 
bir kurum aracılığıyla mesleki 
standartlar ve bu standartları 
haiz kişilerin belgelendirilmesi 
sistemine geçti. Mesleki Yeterlilik 
Kurumu, başta özel sektör olmak 
üzere bütün paydaşlarıyla birlikte, 
mesleki standartların belirlenmesi, 
mesleki eğitim ve kişilerin mesleki 
yeterliliklerinin olup olmadığına 
dair sınavların yapılması süreçlerini 
yönetiyor. Başarılı olanlara da 
uluslar arası geçerliliğe sahip bir 
belge veriliyor. MYK bu anlamda 
endüstrinin ihtiyaç duyduğu 
kalifiye elamanların istihdamında 
olağanüstü kritik bir role sahip. 
MYK Başkanı Adem Ceylan, plastik 
sektörüne yönelik mesleki standart 
ve belgelendirme uygulamaları 
hakkında PLASFEDDERGİ’nin 
sorularını yanıtladı. 

Birçok firma mesleki 
yeterlilik sürecini ek külfet 
ve zaman kaybı olarak 
görüyor oysaki AB’de 

başarıyla uygulanan ve 
verimliliğe pozitif katkı 
sağlayan bir sistem. Sizin bu 
konuda bakışınız nedir?

Sizin de belirtmiş olduğunuz gibi 
işverenlerimizce kısa vade de 
faydası net olarak görülmeyen MYK 
belgelendirmesinin uzun vadede 
gerek işverenler gerek çalışanlar 
açısından birçok faydasından 
bahsetmek mümkün. Malum 
ülkemizde verimlilik ciddi bir sorun, 
bunu en yakından hissedenler 
ise sanayicilerimiz. Verimlilik 
sorununun başlıca kaynakları ise 
çalışanlarımızın yeterince kalifiye 
olmaması ve doğru niteliğe sahip 
kişilerin doğru alanlarda istihdam 
edilmemesi. İşte bu noktada MYK 
belgelendirmesi çok önemli bir 
işlev görerek kişileri bilgi sahibi 
olduklarını belgeleyebildikleri 
alanlarda çalışmaya yönlendiriyor. 
Ayrıca mesleki yeterlilik belgelerinin 
5 yıl geçerli olması sebebiyle 
kişilerin çalışmak istedikleri 
alanda bilgilerini güncel tutması 
sağlanıyor. Tabii ki bu meslek 
standartlarının belirlenmesinde sivil 
toplum kuruluşlarımızla yakın temas 
halinde olarak sanayinin gerçek 
ihtiyacını yansıtmaya çalışıyoruz. 

Belgelendirme sisteminin çalışanlar 
açısından en büyük artısı ise aldıkları 
belgelerin yeterliliklerini uluslararası 
düzeyde belgeliyor olması.

Plastik sektörü özelinde 
oluşan bazı soru işaretleri 
söz konusu. Örneğin, 
fabrikalarda görev alan 
paketlemeden sorumlu 
ve makine çalıştırmayan 
personeller var. Bu 
personeller için operatör ya 
da üretim elemanı mesleki 
yeterlilik belgesi almak 
gerekli midir?

Daha önce gerçekleştirdiğimiz saha 
ziyaretlerinde de benzer sorularla 
karşılaştık. Gerek plastik gerek 
diğer sanayi kollarında çalışanların 
büyük kısmı makine ile doğrudan 
teması olmayan, paketleme ve 
depolama yapan personellerden 
oluşuyor. Burada bizim baktığımız 
husus kişinin hangi sektörde 
çalıştığı değil yaptığı işin özü. 
Örneğin bir endüstriyel forklift 
operatörü bir plastik fabrikasında 
da çalışsa, antrepoda da çalışsa 
endüstriyel taşımacı mesleki 
yeterlilik belgesine sahip olmalıdır. 
Bu sebepten hareketle bir fabrikada 

Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı 
Adem Ceylan:
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makine çalıştırmayan sadece 
ambalajlama ya da depolama 
yapan bir personelden de böyle bir 
yeterlilik belgesi istenmemektedir. 
Kaldı ki gerçekleştirdiğimiz saha 
ziyaretlerinde bu makinelerin 
oldukça teknik olduğunu da 
gördük. Plastik enjeksiyon veya 
ekstrüzyon makinesi konusunda 
tecrübesi olmayan bir kişinin bu 
sınavı geçmesi imkansız olduğu 
gibi gereksizdir de. Bu sebeple 
sanayicilerimiz fabrikalarında kim 
hangi alanda çalışıyorsa o alanda 
belgelenmesine özen göstersinler.

Malum plastik kalıpları bir 
hayli ağır ve iş güvenliği 
gereği gezer vinç ile 
kaldırılarak makinaya 
bağlanıyor, hatta MYK 
sınavında da süreç bu 
şekilde işliyor. Bu kapsamda 
plastik işleme sektöründe 
MYK belgesi almış bir 
çalışanın vinç operatörlüğü 
için de belge alması 
gerekmekte mi?

Esasen bu soru ile bir önceki 
sorunuz benzerlik göstermekte. 
MYK kapsamında belgelendirilen 
vinç operatörlüğü sadece bu 
işi yapan kişilere yöneliktir. Söz 
konusu tereddütlerin çözümü 
için plastik enjeksiyon üretim 
elemanı mesleklerine ilişkin ulusal 
yeterliliklerimizi güncelliyoruz. 
Güncelleme ile birlikte plastik 
mesleklerinde uygulanan meslek 
yeterlilik sınavlarında bu etkinliklerin 
ölçülmesi sağlanabilecektir.

Plastik enjeksiyon üretim 
elemanı, plastik profil üretim 
operatörü ve plastik şişirme 
film operatörü alanlarında 
muafiyet tanınan tek 
meslek lisesi bölümü plastik 
teknolojisi alanı plastik 
işleme dalıdır. Bu bölümün 
mezun sayısının ise sektörün 
ihtiyacını karşılamaktan çok 
uzak olduğu malumdur. Bu 
kapsamda muafiyet tanınan 
bölümlerin genişletilmesi 
adına bir çalışmanız var 
mıdır?

Malum muafiyet tablosunda Milli 
Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve 
Teknik Eğitim Kurumlarınca verilen 
diplomaları da esas alıyoruz. Bu 
kapsamda bir meslekte zorunluluk 

geldiğinde Bakanlığımızla iletişime 
geçerek söz konusu mesleği yerine 
getirebilecek teknik beceriye hangi 
eğitim programları sonucunda 
ulaşıldığını sorguluyoruz. Tabii 
ki sektörün yeterli nitelikli 
istihdama erişiminin olmaması 
ciddi bir sorun öte yandan bizleri 
esas ilgilendiren kişilerin eğitim 
sonucunda doğru vasıflara sahip 
olup olmaması. Bu sebeple plastik 
sektörü özelinde muafiyet tanınan 
bölümlerin genişletilmesi gibi bir 
çalışma gündemimizde yok. Öte 
yandan, sektörden bu doğrultuda 
bir talep gelirse ve gerek biz 
gerek Milli Eğitim Bakanlığımız da 

bahse konu bölümlerden mezun 
olan gençlerimizin yeterli teknik 
donanıma sahip olduğu konusunda 
hemfikir olursak bu tarz bir 
genişleme söz konusu olabilir.

Yeterli meslek lisesi 
olmaması sebebiyle 
sektör uzun yıllardır kendi 
personelini yetiştirmekte. 
Mesleki yeterlilik 
belgelemesi sonrasında 
firmalar yetiştirmek üzere 
vasıfsız eleman istihdam 
etmeleri durumunda 
cezai müeyyidelerle 
karşılaşacaklar. Bu 
kapsamda en azından 
yeterli meslek lisesi altyapısı 
kuruluncaya kadar yasal 
bir çıraklık statüsünün 
oluşturulması gündeminizde 
mi?

Tabii ki önceliğimiz ülkemizde 
mesleki eğitimin ve hayat 
boyu öğrenme programlarının 
yaygınlaştırılması lakin sizin de 
belirttiğiniz gibi kısa vadede bu 
yapının kurulması çok mümkün 
gözükmüyor. Çıraklık statüsünün 
oluşturulması birkaç kamu 
kurumunun koordinasyonu ile 
yürütülmesi gereken bir süreç.

Mesleki yeterlilik 
belgelerinin 5 yıllık geçerlilik 
sürelerinin tamamlanması 
sonrasında çalışanları nasıl 
bir süreç beklemektedir?

Belge geçerlilik süresi, gözetim sıklığı 
ve belge yenilemede uygulanacak 
ölçme ve değerlendirme sistemi her 
meslek için ayrı olarak hazırlanan 
ulusal yeterlilik belgelerinde 
belirtilmektedir. Plastik enjeksiyon 
üretim elemanı, plastik profil üretim 
operatörü ve plastik şişirme film 
operatörü alanlarında belge sahibi 
olan kişiler eğer bu 5 yıllık süre 
içerisinde en az 3 yıl çalışmışlarsa 
belge süreleri sınava gerek 
kalmaksızın 5 yıl daha uzatılır. Öte 
yandan, meslekten uzak kalma 
süresi 2 yılı aşan çalışanların tekrar 
sınava girmesi gerekmektedir. 

Şu ana kadar zorunluluk 
kapsamında kaç kişi belge 
aldı? 

Malumlarınız plastik sektöründe 
belge zorunluluğunda bulunan 
Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 
Seviye 3-4, Plastik Profil Üretim 
Operatörü (Ekstrüzyon) ve Plastik 
Şişirme Film Üretim Operatörü 
(Ekstrüzyon) meslekleri ölçme, 
değerlendirme ve belgelendirme 
faaliyetlerinin yoğun olarak 
yapıldığı mesleklerdir. Bugüne 
kadar bu mesleklerde toplam 
8500 vatandaşımız bilgi, beceri 
ve yetkinliklerini kanıtlayarak 
MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi 
almaya hak kazanmıştır. Belge 
zorunluluğu kapsamında tüm 
sınav ve belge ücretleri devlet 
tarafından karşılanmış, çalışan 
ve işverenlerimize ilave mal yük 
getirilmemiştir.

Belge zorunluluğu bir hükümet 
politikası olarak ülkemizde 
yaşanan iş kazalarının en aza 
indirilmesi ve üretimde etkinlik ve 
verimliliğin sağlanması amacıyla 
yürürlüğe konulmuştur. Bu amaçlar 
kapsamında plastik sektöründe 
iş kazalarının en aza indirilmesi 
ve verimliliğin sağlanması adına 
Kurum olarak çalışmaya ve sektörün 
ihtiyaçlarını çözmek için gayret 
göstermeye devam edeceğiz.
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Makine imalat sanayiindeki 20 
dernek tarafından kurulan Makine 
Federasyonu (MAKFED) 3. Olağan 
Genel Kurulu başarıyla tamamlandı. 
MAKFED Başkanı Adnan Dalgakıran 
yapılan seçimlerde güven tazeledi. 
Genel Kurulda, federasyonun üye 
tabanını genişleten Tüzük değişikliği 
ve “Makine İmalat Sanayii Dernekleri 
Federasyonu” olan ismin “Makine 
Federasyonu” olarak değiştirilmesi 
kabul edildi. Derneğin kısaltması ise 
değişmedi. 

MAKFED Üçüncü Olağan Genel 
Kurulu başarıyla tamamlandı. Genel 
kurulda, örgütlenmeye yönelik 
olarak önemli kararlar alındı. Sanayi 
ve Teknoloji Bakan Yardımcısı 
Hasan Büyükdede’nin de katılımıyla 
gerçekleşen Genel Kurulda yönetim 
organlarının seçimi de gerçekleşti. 

Genel Kurula hitap eden Hasan 
Büyükdede, sektörün MAKFED 
çatısı altında güçlü bir örgütlenmeye 
kavuşmuş olmasının, planlama ve 
uygulamalarda getirdiği faydaların 
altını çizdi. Büyükdede, Türkiye’de 
yürütülen büyük alt yapı ve endüstri 

yatırımlarından yerli makine 
imalatçılarının daha fazla pay 
almasının sağlanması gerektiğini 
kaydetti. 

Açılık konuşmasını yapan MAKFED 
Başkanı Adnan Dalgakıran ise 
sektörün beceri dönüşümüne ihtiyaç 
duyduğunun altını çizdi. Dalgakıran, 
“Biz yatırım harcamalarımızı 
öncelikle teknolojik rekabette 
firmalarımızı öne çıkaracak 
unsurlar için yapabilmeliyiz. Oysa 
yatırım yeri maliyetleri, Ar-Ge’ye 
ayırabileceğimiz kaynakları daha 
baştan tüketiyor. Tüm bunların 
yanında kayıt dışının körüklediği 
ölçeksizlik ve tekno-ekonomik 
kapasitelerde zaafiyet sorununu 
aşmaya çalışıyoruz. Üstelik bütün 
bunları, finansman maliyetlerinin 
yüksek olduğu bir süreçte 
başarmak için gayret ediyoruz” 
dedi. Dalgakıran bu unsurun 
dışında sektörün öncelikli gündem 
maddelerini, kamu alımlarında yerli 
malı kullanımının etkinleştirilmesi, 
Ar-Ge’ye kaynak tahsisinin 
arttırılması, yatırım destek ve 
teşviklerinin etki analizinin yapılması 

ve bu çıktılara göre şekillendirilmesi 
ile girişimci niteliğinin arttırılması 
olarak sıraladı.

Üçüncü Genel Kurulda, 
Federasyon organlarının seçimi de 
gerçekleştirildi. Yapılan seçimlerde 
Başkanlığa Adnan Dalgakıran 
yeniden seçildi. Seçim sonucu 
2020-2021 dönemi Yönetim ve 
Disiplin kurulu şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu: Adnan Dalgakıran, 
Cem Büyükcıngıl (AMD), Mehmet 
Sefa Targıt (AYSAD), Mustafa 
Merih Özgen (İMDER), Ender 
Akbaytogan (İSDER), Ayk Serdar 
Didonyan (İSKİD), Ali Eren 
(KBSB), Emre S. Gencer (MİB), 
Hüseyin Semerci (PAGDER), Kutlu 
Karavelioğlu (POMSAD), Şenol 
Önal (TARMAKBİR),  Adil Nalbant 
(TEMSAD), Önder Bülbüloğlu 
(TEVİD).

Denetim Kurulu: Sevda Kayhan 
Yılmaz (AKDER), Burhan Fırat 
(ARÜSDER), Uğur Karaduman 
(BESİAD)
Denetim Kurulu (Yedek Üyeler)
Emine Nurdan Yücel (POMSAD), 
Mehmet Ağrikli (TEMSAD), Burç 
Angan (PAGDER)

Makine Federasyonu 3. Olağan Genel Kurulu

Üyelik Tabanını Genişletme Kararı Aldı
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MAKFED Tüzük değişikliği 
yapıldı
Federasyondan yapılan açıklamada, 
Tüzük değişikliklerinin sektörel 
açılımı hedeflediği vurgulanırken, 
her alt sektörden sadece bir 
derneğin üye kabul edilmesi 
uygulamasının sürmesine karar 
verildiği, buna karşılık sektörün 
paydaşlarının da üye olmasına 
imkan sağlandığı belirtildi. Tüzük 
değişikliğine yönelik MAKFED’den 
verilen bilgiler şöyle:

Her alt-sektörden sadece 
bir derneğin üye kabul 
edilmesi uygulamasına 
devam edilecek
MAKFED’in tüzüğü, uzun 
zamandır iç içe olduğumuz AB 
federasyonlarının deneyimleri 
gözetilerek, kurucu derneklerimizin 
tam mutabakatı ile oluşturulmuştur. 
Dışarıdan muhafazakâr bir tüzük 
olarak algılanmakla birlikte, temel 
amaç üye derneklerin güçlerini 
pekiştirerek kendi segmentlerinde 
tek temsilci halinde kalmalarıdır. 
Her segmentten tek derneği 
üye yapabiliyor oluşumuz, iş 
dünyamızda yeni dernekler kurmak 
yerine mevcut dernek altında 
örgütlenerek, iç dinamiklerle 

derneğin başarısını yükseltmek 
gayesiyledir. MAKFED üyeleri, her 
ülkeden yalnızca bir derneğin üye 
olabildiği AB örgütlerinde büyük 
kabul görüyor, Türkiye’nin temsilcileri 
olarak başkanlık görevine kadar 
sorunsuzca yükselebiliyor.

Üyelik tabanı genişliyor
 
 “Mevcut tüzükle 20 üyeye ulaşan 
üye tabanımız makine imalat 
sektörünün hemen bütün alt 
dallarını kapsar hale gelmiştir. 
Ancak makine imalat sektörünün 
ülkemizde odağa yerleşerek büyük 
sorumluluk üstlenmesi, yan ve 

tedarikçi sektörlerin dernekleri, 
kümeler, bölgesel dernekler 
ve diğer paydaşlar ile ilişkilerin 
güçlendirilmesini ve müşterek 
mesaiyi zorunlu hale getirmiştir. 
Genel Kurulumuzda iki önemli açılım 
sağladık: biri alt sektör dernekleri 
dışındakilere de MAKFED çatısı 
altında çalışma imkânı doğmasıdır. 
Diğeri ise federasyonun adının 
kısaltılarak “Makine Federasyonu” 
haline dönüştürülmesidir ki bu 
tercih gelecekte hedeflediğimiz 
faaliyet tarzımızın bir göstergesidir. 
MAKFED’in giderek yükselen 
başarısı ve özgüveni peyderpey yeni 
açılımlara zemin hazırlayacaktır.”
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SELÇUK GÜLSÜN
PAGDER Yönetim Kurulu Başkanı

Büyüme İşaretlerinin 
Geldiği 2020’ye Bakış
Ekonomideki toparlanma işaretleri 
belirginleşiyor. 2020’ye daha umutla 
bakmaya başladığımız günlerde peş 
peşe gelen haberler bizleri acıya 
boğdu. Elazığ-Malatya depremi, 
Van çığ felaketi, İstanbul’da uçak 
kazası. Suriye ve Libya’dan gelen 
kötü haberler ve şehitlerimiz. 
Buradan, hayatlarını kaybeden 
bütün yurttaşlarımız ve şehitlerimiz 
için rahmet diliyorum. 

Elbette hayat devam ediyor. Türkiye 
bu sorunların altından kalkacak güç 
ve deneyime sahip. Bu safhada, 
2020’de belirginleşen olumlu 
işaretlerle genel ekonomik duruma 
yeniden bakmak istedim. 

Ekonomiye yönelik devam 
eden sürecin bu fazını şöyle 
özetleyebiliriz: Üretim yapısı 
değiştirilmeye çalışılıyor. Hem 
ihracat yapılabilecek, hem de ithal 
edilen ürünlerin yerli üretimine 
imkan sağlayacak bir üretim deseni 
oluşturulmaya çalışılıyor. O arada 
yüksek teknolojili ürünlere geçiş 
için özel sektör özendiriliyor. 
Elbette her türlü sanayi ürününe 
yönelik yatırımların da artırılması 
amaçlanıyor. 

Peki bu amaca yönelik olarak 
hangi araçlar kullanılıyor? Reel 
faiz olabildiğince düşük tutulmaya 
çalışılıyor. Kamu bankaları aracılığıyla 
da hem mevduat hem de kredi 
faizleri aşağıya doğru baskılanıyor. 
Döviz kuru “pek dert edilmiyor” gibi 
görünüyor. İhracatı desteklemek için 
TL’nin bir miktar değerinin düşük 

seyretmesine göz yumuluyor gibi. 
Kamu borç stoku ve bütçe açığı hala 
sürdürülebilir düzeyde. Dolayısıyla 
kamu bankalarının olası zararları bir 
süre daha bütçeden karşılanabilir. 
Enflasyonun yükselme ihtimali var 
ama tek hanelerde tutulabildiği 
sürece müdahaleye gerek yok. 

Merkez Bankası bu süreçte swap 
vb. araçları kullanarak döviz 
biriktirirken, hazine’ye gerek 
yıllık kar, gerekse ihtiyat akçesi 
üzerinden önemli sayılabilecek 
düzeyde finansman sağlıyor. Bu yıl 
gerek talep, gerekse üretim artarsa 
bütçe gelirlerinde ilave bir göreli 
iyileşme olacak. Ayrıca yine bütçeyi 
desteklemek için yıl içinde –yeniden 
yapılandırma veya benzeri- bir yasa 
uygulanması sürpriz olmaz. Firmalar 
geçen süreçte borç risklerini 
azalttılar. Özellikle imalat sanayii 
firmaları 2018’deki kur şokunun 
üzerine endişe içinde ve hızla 
bilançolarını düzeltmeye çalıştı, 
büyük bir kısmı da düzeltti. Şimdi 
bir miktar borçlanma kapasitesine 
sahipler. 

Yurt dışında faizler yine aşağı 
doğru gidiyor, büyük merkez 
bankaları bilançolarını bir miktar 
genişletecek gibi. Bankların yurt 
dışından ucuz borç bulup hem 
kredi, hem de hazine’ye borç 
olarak satma imkanları var gibi. 
Elbette bütün bu saydığım unsurlar 
herhangi bir dış şok (Libya, Doğu 
Akdeniz, Suriye) ve iç şok (erken bir 
genel seçim) olmayacağı varsayımı 
altında geçerli. Peki bu araçlar 
varsaydığımız şekilde çalışırsa ne 
olur?

Büyüme bir miktar yukarı gider, 

hatta hedeflenen yüzde 5’i 
rahatlıkla gerçekleştirir. Zira zaten 
yüzde 3 baz etkisinden bir büyüme 
gerçekleşecek. Büyüme sağlanırsa 
işsizlik istenen ölçüde olmasa da 
geri çekilir. Üretim yapılanmasındaki 
değişimle birlikte ihracata dayalı 
büyümenin ilk işaretleri gelmeye 
başlar, gelecek birkaç yılda 
büyüme=ithalat-cari açık artışı 
şeklindeki formülde 1’e 1 dengesi 
biraz bozulur. Bu unsur elbette orta 
vadede görünüyor. Zira 2020’de 
ihracatın büyümeye katkısı negatif 
bekleniyor. Türkiye’de reel faizler 
bir miktar daha düşük tutulabilirse, 
yabancı “sıcak paranın” gelişi de 
ekonomik dengeyi bozmayacak 
düzeyde kalacaktır. 

Özetle, “uluslararası finansal 
koşullar uygunken” üretim yapımızı 
iyileştirelim, ithalat baskısını 
ortadan kaldıralım, ihracatı istikrarlı 
hale getirelim ve daha az dış borç 
alalım şeklinde bir politika özeti var. 
Peki risk? Elbette yukarıda saydığım 
iç ve dış şoklardan başka, ülke 
olarak tasarrufumuz hala çok düşük. 
Öyle veya böyle bankalar ve diğer 
finans kuruluşları sağlıklı kaynağı 
tasarruflardan bulabilir. Onun 
dışında “dışarıdan borç al-kaynak 
yarat” biçimindeki finans piyasası 
her zaman risk doğuracaktır. Bunu 
tersine çevirecek tek unsur yabancı 
doğrudan yatırım. Orada da pek bir 
ışık görünmüyor. Yorumladığımız 
tüm işaretler doğrultusunda 
2020’nin başlarındaki ekonominin 
genel görünümünün bu olduğunu 
söyleyebiliriz.

Sizlere bol kazançlı günler diliyorum.
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“Dünün yöntemlerini bugünün dünyasında kullanmakta 
ısrar eden kişi, yarının işinde olmayacaktır.“

John C. Maxwell 
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Sektörün ilk ve tek
A R G E  M E R K E Z İ
TEKNOLOJİYE YATIRIM GELECEĞE YATIRIM

ULAŞILABİLİRLİK
Ulaşılabilirlik ve hız bizim için önemlidir. 
Size hizmet veren uzman satış personeli-
miz her durumda maksimum 24 saat 
içerisinde dönüş sağlar.

KALİTE
Uluslarararası tecrübemizle prosesinize 
uygun çelikleri, yüzey sertleştirme ve kap- 
lama işlemlerini kullanarak maksimum 
faydayı sağlayacak vida-kovanlar üretiriz.

ŞEFFAFLIK
Hammadde ve ısıl işlem rapor/belgelerini 
tedarik kaynaklarımız ile birlikte her 
zaman paylaşırız.

YERİNDE TEKNİK DESTEK
7/24 sizlerden gelen talep üzerine, 48 saat 
içerisinde teknik ekibimizi işletmenize 
ulaştırarak teknik resim oluşturma ve 
aşınma kontrollerini yerinde yaparız.

ŞENMAK MAKİNA SAN. VE TİC. A. Ş.
Hadımköy Asfaltı Üzeri, Akçaburgaz Mah.3109 Sk. No:1-B 34522 Kıraç, Esenyurt, İstanbul, Turkey
T: +90 212 485 33 30     F: +90 212 485 33 32     Web: www.senmak.com     E-posta: senmak@senmak.com
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PAGDER, 1970 Kütahya-Gediz depreminde de başlatmış 
olduğu gibi, doğal afetler sonrası toplumsal dayanışmanın 
gereği olan yardım kampanyası düzenleme geleneğini 
24 Ocak günü merkez üssü Sivrice olan ve Elazığ ile 
Malatya illerini etkileyen depremde de sürdürdü. 
Depremde 41 yurttaş hayatını kaybetmiş, 1607 kişi de 
yaralanmıştı. 

PAGDER tarafından yapılan çağrı sonrası üyelerden 
toplanan acil ihtiyaçlara yönelik ürünler AFAD 
aracılığıyla iki ayrı TIR ile deprem bölgesine gönderildi. 
İlk grupta, AFAD ile yapılan görüşmelerin ardından 
plastik oyuncakların ağırlıkta olduğu temel ürünler 
bölgeye gönderildi.  

İlk tırın yola çıkışının ardından PAGDER’den yapılan 
duyuruda, “Başlatmış olduğumuz yardım kampanyası 
kapsamında AFAD’ın talebi üzerine plastik oyuncaklar 
Elazığ’a doğru yola çıktı. Önceliğimiz çocuklar olmakla 
birlikte destekleriniz ile yardımlar iletilmeye devam 
edecek. Sektör mensuplarımızın destekleriyle yürütmüş 
olduğumuz yardım kampanyası kapsamında daha önce 
gönderilen TIR’a ek olarak ikinci kez toplanmış olan 
ihtiyaç malzemeleri AFAD araçlarına yüklenerek deprem 
bölgesine doğru yola çıktı” denildi. Ve ardından ikinci 
turda yola çıkan tırda ise ısıtıcı (elektrikli veya tüplü 
olabilir), giysi, kuru gıda ve çocuk bezi başta olmak 
üzere temel ürünler yer aldı.

PAGDER’den
Elazığ-Malatya Deprem Bölgesine Yardım
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Akdeniz Kimyevi Maddeler ve 
Mamulleri İhracatçılar Birliği (AKMİB) 
2019’da ihracatını yüzde 22,7 
artırarak 5 milyar 50 milyon dolar 
seviyesine yükseltti. AKMİB Başkan 
Vekili Uğur Ateş, yaptığı açıklamada, 
kimya sektörünün bölgedeki 8 
sektör içinde en yüksek ihracatı 
gerçekleştirdiğini vurguladı. Ceyhan 
Enerji İhtisas Endüstri Bölgesinde 
petrokimya ve rafineri yatırımlarının 
planlandığını hatırlatan Ateş, bu 
işletmelerin faaliyete başlaması ile 
kimya sektörünün ihracatının çok 
daha yüksek seviyelere geleceğinin 
altını çizdi. 

Sektörün Türkiye ihracatının da 
yükseldiğini ve 2019’da bir önceki 
yıla göre yüzde 18,6 artışla 20,6 
milyar dolarlık ihracat yapıldığını 
belirten Uğur Ateş, “Ceyhan 
Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi’nde 
üretilecek petrokimya ve kimya 
ürünleri sadece Adana’nın değil, 
Türkiye’nin de kalkınmasına önemli 
katkılar sağlayacak” diye konuştu. 
Bölgeden yapılan ihracatın İspanya, 
Hollanda, Irak’a yoğunlaştığını 
belirten Uğur Ateş, mineral yakıtlar, 
mineral yağlar ürün grubunun da 
ihracat lideri olduğunu belirtti. 

Yapılacak petrokimya tesislerinin 
bölgenin cazibesini arttıracağını 
kaydeden Uğur Ateş, “Stratejik 
eylem planlarında, yüksek katma 
değerli, çevreye ve insan sağlığına 

duyarlı süreç ve ürünlerle Türk 
kimya sektörünün rekabetçi bir 
şekilde dış ticaret dengesini ülke 
lehine geliştirecek, dünyada söz 
sahibi olmasını sağlayacak eylemler 
bulunuyor” dedi. 
Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri 
Bölgesine ilişkin değerlendirmelerde 
bulunan Ateş şunları kaydetti:

“Rönesans Holding’in, Cezayir’in 
milli şirketi Sonatrach ve Güney 
Koreli GSEandC şirketleriyle 1,3 
milyar dolarlık yatırımla ortak hayata 
geçireceği polipropilen üretim 
tesisi, bölgedeki yatırımların ilki 
olacak. 2023’te tamamlanması 
hedeflenen bu tesis, yıllık 450 bin 
ton üretim kapasitesiyle Türkiye’nin 
cari açığının azaltılmasına 450-
500 milyon dolar arası katkı 
sağlayacak. Tarımdan savunma 
sanayiine, otomotivden inşaata, 
tüketici ürünlerinden ilaç ve sağlık 
sektöründe hemen her alanda 
kullanılan polipropilenin Türkiye 
tüketiminin yüzde 25’lik bölümü 
karşılanacak. Türkiye Varlık Fonu 
da yine Ceyhan’da 10 milyar dolarlık 
rafineri ve petrokimya projesini 
yatırım programına aldı. Söz konusu 
rafineri ve petrokimya kompleksi, 
Ceyhan’ın uluslararası enerji 
merkezi olmasını sağlayacaktır. 
Gelişecek yan sanayi ile birlikte on 
binlerce kişinin istihdam edileceği 
bu tesislerde ortaya çıkacak üretim, 
büyük oranlarda ihracatımıza 
yansıyacak ve dış ticaret dengesine 
çok önemli katkılar sunacaktır.”

AKMİB Başkan Vekili Uğur Ateş:
“Ceyhan Petrokimya Alanında Önemli Bir Merkez Olacak”
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Kompozit Sanayicileri Derneği’nin 4. 
üye toplantısı İstanbul Teknopark’ta 
faaliyet yürüten ArelPOTKAM’da 
yapıldı. ArelPOTKAM-Polimer 
Teknolojileri ve Kompozit Uygulama 
ve Araştırma Merkezi’nde “İleri 
Mühendislik Malzemelerinde 
Polimerik Kompozitler Üretim 
Yöntemleri, Karşılaşılan Problemler 
ve Çözüm Önerileri” konulu çalıştay 
da yapıldı. Çalıştaya Kompozit 
Sanayicileri Derneği Başkanı 
Barış Pakiş ve ArelPOTKAM Genel 
Müdürü Yeşim Müge Şahin de katıldı. 
Çalıştayda Kompozit Sanayicileri 
Derneği Genel Sekreteri İsmail 
Hakkı Hacıalioğlu, sektörün dünya 
ve Türkiye’deki pazar durumuna 
ilişkin bilgi verdi. 

Çalıştaya 70’e yakın sektör 
mensubunun temsilcileri katıldı. 
Uşak Üniversitesi Öğretim Üyesi 
İdris Kaynak’ın sunu sonunda 
sorulan soruları cevaplaması ile 
ilk oturumu tamamlanan Çalıştayın 
ikinci oturumunda ise sırasıyla 
İstanbul Üniversitesi’nden Doç. 
Dr. Tuncer Yalçınyuva, Marmara 
Üniversitesi’nden Prof. Dr. 
İ.Ersan Kalafatoğlu, Yıldız Teknik 
Üniversitesi’nden aynı zamanda 
derneğin Yönetim Kurulu Danışmanı 
Prof. Dr. Ahmet Ünal ve Havacılık ve 
Uzay Kümelenmesi Derneği Genel 
Sekreteri Sayın Yalçın Yılmazkaya 
sektör ile ilgili yaşanan sorunları 
ve görüşlerini içeren konuşmalarını 
gerçekleştirdi.

Kompozit Sanayicileri Derneği
4. Üye Toplantısı Gerçekleştirildi
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Avrupa çapında döngüsel ekonomi 
modeli oluşturmak için aralarında 
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 
de bulunduğu 7 farklı ülke şehrinin 
katılımıyla gerçekleşecek olan pilot 
uygulama projesi POP-MACHINA 
uygulanmaya başlandı. 

Avrupa Birliği’nin AR-GE, inovasyon 
ve bilimsel araştırmaları desteklediği 
Ufuk2020 (Horizon 2020) 
kapsamındaki proje, Leuven, Pire, 
Selanik, Santander, İstanbul, Kaunas 
ve Venlo şehirlerinde uygulanacak. 
Bu şehirlerde çeşitli pilot alt projeler 
hayata geçirilecek. POP-MACHINA, 
bir şehirdeki bütün paydaşların 
(fabrikalar, bina yönetimleri, yerel 
yönetimler) döngüsel ekonomi 
oluşturacak şekilde nasıl bir model 
içinde çalışması gerektiğine ilişkin 
bulgular elde edecek. Buradan 
sağlanacak verilerle Avrupa 
çapında bir model üretilmeye 
çalışılacak. Bu model üretildiğinde, 
toplumsal bir şekilde döngüsel 
ekonomi uygulaması sağlanacak. 
Proje atıklardan elde edilecek geri 
dönüşüm ile döngüsel ekonomiye 
katkı sağlamak bunu yaparken 
de yerel toplulukları geliştirmeyi 
ve potansiyellerini yükseltmeyi 
amaçlıyor.

Proje kapsamında geleceğin 
Fabrikası (factory-of-the future) ve 
Blok Zinciri (blockchain) gibi en yeni 

Ufuk 2020 Kapsamında
POP-MACHINA Projesi Açılış Toplantısı Yapıldı

teknolojilerden ve kentsel planlama 
ve mimarlık gibi disiplinlerden 
faydalanarak belediyelerdeki 
mevcut ve yeni girişimlere yön 
verecek bir ağ oluşturulmaya da 
çalışılacak. 

Proje, Avrupa çapında 23 ortakla 
yürütülüyor. POP-MACHINA projesi 
Türkiye lansman toplantısı Kasım 
2019’da İstanbul’da gerçekleştirildi. 
Toplantıda konuşan AB Başkanı 
Büyükelçi Faruk Kaymakcı, AB 
programlarını önemli gördüklerini 
vurgulayarak, yerel yönetimlerin 
daha fazla projeye katılmak için 
çaba harcaması gerektiğini belirtti. 

Lansmanın ardından, paydaş 
olabilecek tüm sektörlerden 
temsilcilerin katılımıyla bir çalıştay 
düzenlendi, döngüsel ekonomi 
dahilinde plastiğe ilişkin soru ve 
cevapları aktarmak üzere PAGDER 
de çalıştayda yer aldı.

POP-MACHINA Projesinin Türkiye 
ayağı, İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi (İBB) AB İlişkileri 
Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde, 
İBB Atık Yönetimi Müdürlüğü’nün 
yürütücülüğünde ve İSTAÇ A.Ş, 
Planet Turkey ve Koç Üniversitesi 
ortaklığında yürütülüyor. Proje 31 
Mayıs 2023’te tamamlanacak. 
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Mühendislik plastikleri ve diğer kompaund uygulamaları için aynı yöne 

dönen çift vidalı ekstrüderlerin imalatını gerçekleştiren Polimer Teknik 

şube ağını genişlettiğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, 2019 yılı 

içinde İstanbul ve Moskova’da yeni şubelerin faaliyete geçtiği bildirildi. 

Polimer Teknik Satış ve Pazarlama Direktörü Reha Yelken, “Şubeleşmenin 

yanı sıra K Fuarı’nda yeni temsilcilik anlaşmaları yaptık ve Poex ürünlerinin 

Portekiz’de, İskandinav ülkelerinde ve Pakistan’da tanıtılması üzerine 

çalışmalara başladık. Hali hazırda Çekya’da da temsilcilerimiz bizlerin pazar 

çeşitlendirmesi için çalışıyor” dedi. Reha Yelken, yurt içi ve yurt dışı fuar 

katılımlarına hız verdiklerini de kaydetti. 

Polimer Teknik’in kurulduğu günden bu yana pazarda yaklaşık 200 makine 

hattının devrede olduğunu belirten Yelken; “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. Geçtiğimiz yıl hedef 

pazarlarımızdan İsveç, Yunanistan, Mısır, Beyaz Rusya, Ukrayna ve Rusya’ya 

yeni ekstrüder hatları ürettik ve kurduk. 2020 yılında ihracat yaptığımız ülke 

sayısını artırmak hedeflerimiz arasında bulunuyor” açıklamasında bulundu.

Polimer Teknik Şubeleşerek Büyüyor
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Plastik sektörünün yeni merkezi 
Kırklareli’nin Vize ilçesinde kurulu 
PAGDER-ASLAN Plastikçiler İhtisas 
OSB’de (PAOSB) 2. etap satışları 
devam ediyor. PAGDER’den 
sektör mensuplarına yönelik 
yapılan açıklamada “Derneğimiz 
öncülüğünde kurulan ve gelen yoğun 
talepler üzerine ilk etap satışlarını 
kısa süre içerisinde tamamlayan 
PAGDER & Aslan Plastikçiler İhtisas 
Özel OSB (PAOSB), artık üst yapı 
inşaatlarına hazır. Bu prestijli projede 
yer alarak PAOSB’nin bölgede 
firmalara sunulan avantajlardan 
yararlanmak isteyen kıymetli 
sektör mensuplarımız için II. etap 
satışlarımız revize edilen fiyatlar ve 
uygun ödeme koşulları ile devam 
ediyor” bilgileri verildi. 

PAOSB’un “İstanbul’a Yakın, 
Avrupa’ya Komşu” konumuyla 
kara, deniz, hava ve demiryollarına 
yakın avantajlı bir noktada olduğu 
belirtilen duyuruda, yüzde 45’e 
kadar devlet desteğinin de olduğu 
hatırlatıldı. OSB niteliğinden dolayı 
teşviklerin yanında yüzde 30 
ucuz enerji sağlanabildiği, işbirliği 
içinde bulunulan meslek okuluyla 
yetişmiş insan gücü ile PAOSB’un 
öne çıktığı belirtilen duyuruda ikinci 
etap satışlarının devam ettiğinin altı 
çizildi.

PAGDER ASLAN Plastik Ihtisas OSB
2. Etap Satışlarda Cazip Fırsatlar Sunuyor
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PAGDER ASLAN Plastik Ihtisas OSB
2. Etap Satışlarda Cazip Fırsatlar Sunuyor
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PLAST EURASIA 

2019 Ziyaretçi 

Rekoru

TÜYAP tarafından 

düzenlenen Plast 

Eurasia İstanbul 2019, 

29.Uluslararası İstanbul 

Plastik Endüstrisi Fuarı, 

40 ülkeden 1.085 firma ve 

firma temsilciliği ve 106 

ülkeden 52.361 sektör 

profesyonelini 4 – 7 

Aralık tarihlerinde Tüyap 

Fuar ve Kongre Merkezi 

Büyükçekmece, İstanbul’da 

bir araya getirdi.
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F
uar organizasyonu tarafından 
yapılan açıklamada, bölgenin 
en önemli fuarlarından olan 
PlastEurasia’da plastik makineleri, 

kimyasallar, ham maddeler, makine 
yan ve ara sanayi, ısı ve kontrol 
cihazları, kalıp, hidrolik, pnömatik 
ve geri dönüşüm alanlarında en 
son teknolojiye ait yeni ürünlerin 11 
salonda sergilendiği vurgulandı. 

Fuara, Ticaret Bakanlığı ve TÜYAP 
yurt dışı ofisleri koordinasyonu 
ile Almanya, Amerika, Avusturya, 
Azerbaycan, Bahreyn, Belarus, BAE, 
Belçika, Bosna Hersek, Bulgaristan, 
Cezayir, Çin Halk Cumhuriyeti, 
Fas, Filistin, Finlandiya, Fransa, 
Gürcistan, Hırvatistan, Hollanda, 
Irak, İran, İspanya, İsrail, İsveç, 
İtalya, Kanada, Karadağ, Kosova, 
Kuveyt, Libya, Lübnan, Makedonya, 
Mısır, Moldovya, Özbekistan, 
Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, 
Sudan, Suudi Arabistan, Tacikistan, 
Tayvan, Tunus, Türkmenistan, 
Ukrayna, Umman ve Ürdün’den alım 
heyeti organizasyonu yapıldı. Çin, 
Hindistan, İran ve Tayvan’dan milli 
katılım gerçekleştiği bildirildi. 

Ticaret Bakanlığı 
koordinatörlüğünde, İstanbul 
Maden ve Metaller İhracatçı 
Birlikleri’nin organizasyonuyla 
fuarın birinci gününde katılımcı 
firmalar, Bulgaristan, Ürdün ve 
Yunanistan’dan gelen konuk firma 
temsilcileriyle B2B görüşmeler 
gerçekleştirdi. MyTuyap Eşleştirme 
Sistemi sayesinde ziyaretçiler, 
katılımcı firmalara fuar öncesinde 
toplantı talebi göndererek, fuar 
sırasında vakit kaybetmeden ikili 
görüşme fırsatı yakaladı.

Plast Eurasia İstanbul 2020, 
30. Uluslararası İstanbul Plastik 
Endüstrisi Fuarı TÜYAP tarafından 2 
- 5 Aralık 2020 tarihinde Tüyap Fuar 
ve Kongre Merkezi, Büyükçekmece, 
İstanbul’da düzenleneceği açıklandı. 

Plastik Sanayicileri Derneği 
PAGDER’in de 50.yılına denk 
gelen fuarın bu edisyonunda, 
yıldönümü kutlamaları adına 
Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk 
Gülsün ve Yönetim Kurulu Heyeti 
üye firmaları stantlarında ziyaret 

ederek kendilerine plaket takdim 
etti. Yıldönümü vesilesi ile 
PAGDER’in nice 50 yıllara tüm 
sektör mensupları ile birlikte haiz 
olma isteğini üyeleriyle paylaşan 
Gülsün, ziyaretleri sırasında üyelerin 
sektörle ilgili problemlerine de kulak 
verdi.
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P
lastik imalatında yardımcı 
ekipman ve cihazlar sınıfında 
chiller ve dry-cooler ünitelerin 
üreticilerinden Eraco Chiller& 

Soğutma, Sakarya-Ferizli OSB’de 
yeni fabrikasında faaliyetine başladı. 
Şirketten yapılan açıklamada, 
“Yaptığı başarılı kurulumların ve 
referansların sonucunda Eraco, 
2019 yılında yapılan yeni yatırımı 
ile Sakarya-Ferizli OSB’nde 7.500 
m2 büyüklüğünde yeni fabrikasını 
faaliyete geçirdi. Artan üretim 
alanı ile birlikte Ar-Ge ve Ür-Ge 
faaliyetlerine de hız veren Eraco; 
11’i mühendis olmak üzere toplamda 
42 profesyonel istihdam ediyor. 
Sakarya fabrikanın yanı sıra İstanbul 
Kıraç’ta yer alan satış – pazarlama ve 
teknik destek birimi bulunan Eraco 
Soğutma, sektörün ihtiyaçlarına 
yönelik ürünler geliştirip üretmeye 
ve müşterilerine hizmet vermeye 
büyüyerek devam etmektedir” 
denildi. 

Açıklamada firmanın 2013 yılından 
bu yana üretim yaptığı hatırlatılarak, 
10’dan fazla ülkede temsilcilik 
ve distribütörlük anlaşmaları 
yapıldığı, 42 ülkeye ihracat yapıldığı 
vurgulandı. 

Eraco Chiller & Soğutma Yeni Üretim 
Tesislerine Taşındı
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AYDIN PLASTİK

Akay Plastik, modern çift burgulu ekstruder hatları ve 
ileri teknoloji  AR-GE laboratuvarı ile  termoplastik kompaund

üretiminde Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarından biridir.

30 yıllık tecrübesi ve geniş ürün yelpazesi ile iç ve dış pazarda 
güvenilir bir tedarikçi olarak hizmet vermektedir.

Tüm sektörlerde ekstrüzyon ve enjeksiyonluk olarak üretilen, 
mekaniksel,  ısısal ve fiziksel olarak geliştirilen ürünleriyle

müşterilerinin isteklerine uygun özel üretimler yapmaktadır.

• AKBONAT® PC  

• AKDUR® PBT

• AKLAMİD® PA.6

• AKLAMİD® PA.66

• AKMARİL® ABS

• AKMARİL® ASA

• AKPİLEN® PP

• AKRETAN® TPU

• AKRİL® SAN

• AKRON® PS

• AKSETAL® POM

•  ALEV GECİKTİRİCİ
 MASTERBATCH

Gebze Organize Sanayi Bölgesi  300. Sokak No: 302 Gebze-Kocaeli   T. +90 262 751 01 43    F. +90 262 751 01 47 
info@akayplastik.com   •   bilgi@akayplastik.com   •   www.akayplastik.com



P
lastik malzemeler, ambalaj, 
plastik ve ambalaj işleme 
makineleri ve tedarikçilerin 
Ege buluşma noktası PlasPak 

İzmir üçüncü kez kapılarını 15-
18 Nisan günlerinde Fuarİzmir’de 
açacak. TÜYAP İzmir’den yapılan 
açıklamada, EGEPLASDER ve 
ASD iştirakiyle gerçekleştirilecek 
fuarın, Ege Bölgesi Sanayi Odası, 
İzmir Ticaret Odası ve İzmir 
Büyükşehir Belediyesi tarafından da 
desteklendiği bildirildi. Açıklamada, 
“PlastPak İzmir 2020 3. Plastik 
ve Ambalaj Teknolojisi Makine ve 
Malzemeleri Fuarı, ülkemizin ihracat 
hedeflerine ulaşmasında ihtiyaç 
duyulan destek açısından büyük 
önem taşımaktadır” denildi. 

Fuara, Almanya, Tayvan, İtalya, 
Güney Kore, Özbekistan, Çin ve 
Türkiye’nin önde gelen 105 firma 
ve firma temsilciliğinin katılacağı 
kaydedildi. Bir önceki fuara 7 
katılımcı ülke, 25 ayrı ülkeden 
ziyaretçi alındığı, toplam ziyaretçinin 
12.368 kişi olduğu hatırlatıldı. Fuar 
bu yıl Gıda İşleme Teknolojileri 
ve Kauçuk özel bölümlerini de 
içerecek.

Fuara yönelik verilen bilgide, 
“Plastik ve Ambalaj sektörüne ait 
son teknoloji ürünleri bir arada 

görmek ve yeni ürünleri test etme 
şansı yakalamak; üretim gücünüzü 
göstererek ticaret hacminizi 
artırabilir, markanıza değer 
katabilirsiniz. Müşterilerinizle yüz 
yüze görüşerek firmanızın gücünü 
anlatmak; yüzde 80’i satın alma 
kararlarının verilmesinde doğrudan 
etkili olan binlerce profesyonel 
müşteri ile tanışarak müşteri 
portföyünüzü geliştirebilirsiniz” 
açıklaması yer aldı.

PlastPak İzmir 2020’nin 
katılımcılarına ilave faydalar 
sağlayacağının altı çizilerek, 
“Sektörün durumunu yerinde ve 
doğru analiz ederek rakiplerinizin 
bir adım önüne geçmek; firmanızı 
sektörün bir arada bulunduğu 
platformda temsil edebilirsiniz. 
Sektörde marka ve marka 
bilinirliğinizi güçlendirmek; hızla 
gelişen sektörde rakiplerinizle 
bir arada olabilir ve firmanızın 
marka değerini artırabilirsiniz. 
Makineleri çalışırken görme imkanı 
yakalamak; sektörün tüm lider firma 
ve markalarının makinelerini bir 
araya getiren Ege Bölgesi’nin en 
büyük Plastik ve Ambalaj Makineleri 
fuarında, rakiplerinizin ürünlerini 
çalışırken görebilir, dokunabilir, 
kendi ürününüz ile kolaylıkla 
kıyaslayabilirsiniz” bilgisi verildi.

Plaspak Izmir Üçüncü 
Kez Kapılarını
Sektöre Açmaya 
Hazırlanıyor
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Ş
ubat ayı içinde Cezayir’e resmi bir ziyarette bulunan 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir-
Türkiye iş forumunda yaptığı konuşmada, iki ülke 
arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının yapılması 

gerektiğini vurguladı. Erdoğan, “İki ülke arasında STA’nın 
olmaması ciddi bir eksiklik. Gerekli adımlar süratle 
atılacak” dedi. İki ülke arasında imzalanan anlaşma 
sonrasında, Cezayir devlet gaz şirketi, Ceyhan’da 
kurulacak polipropilen tesisinin gaz tedarikçisi olmuştu. 

İş forumunda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
temaslarında girişimcilerin önünü açacak ve onları 
teşvik edecek pek çok karar aldıklarını vurgulayarak, 
“İş adamlarımızın karşılaştıkları sıkıntıların çözüme 
kavuşturulması her zaman ana gündem maddelerimizden 
biri olmuştur. Hamdolsun bu gayretlerimizin meyvelerini 
de alıyoruz” diye konuştu. Türkiye’nin başta Kuzey Afrika 
olmak üzere Afrika ülkeleri ile ilişkilerini derinleştirmek 
istediğini vurgulayarak, Cezayir’in mağrip ve Afrika’ya 
açılan kapı olarak görüldüğünü belirtti. Erdoğan, “Bu 
coğrafyayla ilişkilerimizdeki bir asırlık boşluğu telafi 
edebilmek için politika uyguluyoruz” dedi.  Erdoğan 
tarım, turizm, gıda, enerji, petrokimya ve savunma 
sanayi alanlarının iki ülke iş birliğini geliştirebileceği 
başlıca alanlar olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cezayir ile STA olmalı
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T
ürkiye’nin Otomobili Ortak 
Girişim Grubu, (TOGG) SUV ve 
Sedan olmak üzere iki adet 
elektrikli otomobilin prototipini 

tanıttı. Üretim hattına ilk olarak SUV 
modeli alınacak. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın da sözlü 
özendirmeleriyle fikri mülkiyet 
haklarına Türkiye’nin sahip olduğu, 
küresel ölçekte rekabet edecek bir 
otomobil markası yaratma hedefiyle 
Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, 
Turkcell, Zorlu ve Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği ortaklığında 
25 Haziran 2018’de Türkiye’nin 
Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve 
Ticaret A.Ş.’yi (TOGG) kurulmuştu. 
Şirketin CEO’luğunu, otomotiv 
alanında küresel deneyime sahip 
Gürcan Karakaş yürütüyor. 

Otomobilin tanıtımı amacıyla 
27 Aralık günü Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın da katılımıyla Gebze 
Bilişim Vadesinde bir tören 
düzenlendi. Bu törende otomobilin 
fabrikasının da Bursa Gemlik’te 
kurulacağı açıklandı. Otomobil 
ve üretim tesisleri için 22 milyar 
TL yatırım yapılacak. Otomobilin 
çeşitli aşamaları Proje Bazlı Teşvik 
kapsamında destekleniyor.

Türkiye’nin Otomobilinin Ilk Prototipleri Tanıtıldı
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Otomobillerin seri üretiminin 2022 
yılı içinde başlaması bekleniyor. İlk 
satışların da 2022 yılı içinde olması 
planlanıyor.

TOGG internet sitesinde 
tedarikçi başvurusu açık
Projeyle sadece otomobil üretimi 
değil, geleceğin taşıt teknolojisi 
olarak bakılan elektrikli araç 
teknolojisinin de Türkiye’de 
ekosisteminin oluşturulması 
hedefleniyor. CEO Gürcan Karakaş, 
katıldığı bir televizyon programında 
yerlilik oranına ilişkin “Gerçekle 
başlamak önemli Türkiye’de 
üretilenlerin yerlilik oranı yüzde 19 ile 
yüzde 63 oranıdır. Biz yüzde 50 sözü 
verdik ilk model için. Sonrasında 
ise ikinci, üçüncü modellerde 
yüzde 68’e çıkaracağız dedik. 
İmalat başladıktan 3 sene sonra 
68.8 oranına geleceğiz” ifadesini 
kullanmıştı. Şirket, gelecek 15 ay 
içinde fabrika inşaatını tamamlamayı 
planlıyor. Ayrıca TOGG internet 
sitesinde halen istihdam yanında 
tedarikçi olmak isteyenler için de 
başvuru formu açık bulunuyor. 
Otomobilin tasarımında çok sayıda 
plastik malzemeden üretilmiş parça 
bulunuyor. 

Prototipler İtalyan şirketi 
tarafından tasarlandı
TOGG tarafından üretilecek ilk 
otomobillerin marka isimleri henüz 
belirlenmedi. İtalya’nın ünlü tasarım 
atölyesi Pininfarina tasarımı olan 
SUV ve Sedan otomobiller ilk 
olarak piyasaya sunulacak. 2030 
yılına kadar 5 ayrı model üretilecek 
ve modellerin farklı varyasyonları 
bulunacak. 

TOGG tarafından tanıtılan ve ilk 
üretilecek model olan SUV’un  300+ 
ve 500+ kilometre menzilli olacağı 
belirtildi. Segmentinin en uzun 
aks mesafesine sahip otomobilin 
teknik özelliklerine ilişkin bilgiler 
paylaşıldı. Buna göre, Türkiye’nin 
Otomobili, 30 dakikanın altında hızlı 
şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak.

Yeni yaşam alanı !
TOGG otomobili “yaşam alanı” 
olarak niteliyor. Türkiye’nin otomobili 
doğuştan internet bağlantılı 
altyapıyla üretilecek ve internete 
bağlanabilmek için farklı bir cihaza 
ihtiyaç duymayacak. Otomobilin 
yazılımları da yine internete bağlı 
olarak güncellenebilecek. 
Otomobilin batarya yönetiminin 

de ileri teknolojili olduğu belirtildi. 
Uzun ömürlü batarya paketi TOGG 
tarafından eliştirildi. Otomobil, 200 
beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir 
güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 
km/s hızlanabilecek.

Euro NCAP 5 yıldız seviyesine 
uyumlu, platforma entegre edilmiş 
batarya ile yüksek çarpışma 
dayanımı ve yüzde 30 daha fazla 
burulma direncine sahip olacak. Araç 
menziline yüzde 20’ye kadar katkı 
sağlayan geri kazanımlı frenleme de 
otomobilin önemli özelliklerinden 
biri olarak öne çıkıyor.

Şarj şebekesi: Otomobil, evlerde ve 
ofislerde şarj edilebilecek. Ayrıca 
hızlı şarja imkan sağlayan şebeke de 
TOGG tarafından kurulacak. Ancak 
otomobil, tüm akıllı şehir altyapısı, 
elektrik şebekesi, cihazlar, evler ve 
binalar ile iletişim halinde olacak 
ve yaşamın birçok farklı alanında 
kullanıcısının yerine düşünen bir 
asistana dönüşecek. İlerleyen 
yıllarda, özellikle 5G teknolojisinin 
yaygınlaşmasıyla birlikte bağlantılı 
otomobil akıllı yaşamın merkezine 
yerleşecek ve mobilite ekosistemi 
içinde doğacak yeni hizmetler 
kullanıcıların hayatına değer katan 
ve kolaylaştıran farklı bir mobilite 
deneyimi yaşatacak.
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Dünyada ilk kez 
holografik asistan
Yerli otomobil 2023 yılından 
itibaren dünyada ilk kez Türkiye’nin 
otomobilinde kullanılmaya 
başlanacak olan “Holografik 
Asistan”a sahip olacak. Bu asistan, 
konvansiyonel sanal gösterge 
panelinden öteye bir veri kaynağı 
olacak. Üç boyutlu görüntüleme, 
sürücü göz takip sistemi ile birlikte 
çalışacak. Dolayısıyla sürcünün 
verilere bakması için gözünü yoldan 
ayırması gerekmeyecek. Bu sistem 
artırılmış gerçeklikle de entegre 
edilebilecek. 

Tüm hakları TOGG’a ait
TOGG, üretilecek otomobillerin 
tüm haklarının kendilerine ait 
olacağını vurguluyor. TOGG, 
“Otomotiv sektöründe daha önce 
ortaya çıkarılmış hiçbir platform ile 
ilişkisi olmayan, tamamıyla TOGG 
mühendisleri tarafından geliştirilen 
ve tüm fikri ve sınai mülkiyet 
hakları yüzde 100 TOGG’a ait olan, 
yüksek teknolojiye sahip doğuştan 
elektrikli ve bağlantılı platform. 

Azami verimlilik, konfor, dayanıklılık 
ve güvenlik gerekliliklerini bir 
arada sağlayabilen; farklı genişlik 
ve uzunluklara olanak veren 
modüler mimari. Sınıfının en uzun 
aks mesafesini sunarak otomobil 
içindeki yaşam alanının genişlik, 
ferahlık ve konforunu en üst düzeye 
taşıyan altyapı” şeklinde sunuyor. 

Türkiye’nin Otomobili 
Girişim Grubu CEO’su 
Karakaş: “Ortaklar 
15 yıl gelir aktarımı 
beklemiyor”
Öte yandan, TOBB Ekonomi ve 
Teknoloji Üniversitesinde, yerli 
elektrikli otomobil projesine ilişkin 
toplantıya katılan Türkiye’nin 
Otomobili Girişim Grubu (TOGG) 
CEO’su Gürcan Karakaş, projenin 
Türkiye’yi dünyanın yenilik ligine 
taşıyacak ölçüde büyük olduğunu 
söyledi. Aynı zamanda TOGG 
Yönetim Kurulu Başkanı da olan 
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 
ve TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, 
TOBB ETÜ’de, Rektör Güven 

Sak, Mühendislik ile Mimarlık ve 
Tasarım Fakültesi öğretim üyeleri ve 
öğrencilerle bir araya geldi. 

Projenin güçlü kuruluşlarca 
yürütüldüğünü ve temelinde hızlı 
kar beklentisi olmadığını belirten 
Gürcan Karakaş, “Ortaklarımız 15 
yıl boyunca kendilerine bir gelir 
aktarmamızı beklemiyorlar. Şirket, 
kazandığı parayı yeni teknolojilere 
yatıracak. 5 modelle tüketiciye 
ulaşacağız. 2022’de SUV model 
üreterek piyasa gireceğiz ve 18 ay 
sonra sedan modelimiz piyasada 
olacak. Diğer modeller de peyderpey 
piyasaya sunulacak. Nihai hedefimiz 
yıllık 175 bin adet üretimdir. Bu 
otomobillerin hepsi aynı platformda 
üretilebilecek ki bu bize önemli bir 
imkan ve güç sağlayacak. Yüzde 
51 yerlilik oranı ile başlayacağız 
ama 2025 yılında bunu yüzde 68’e 
çıkarmayı planlıyoruz. İşte burada 
da üniversitelerimizden, TOBB 
ETÜ’den katkı bekliyoruz. Sonuçta; 
bu otomobil ve kuracağımız mobilite 
eko-sistemi, bizi dünya yenilik 
ligine yani şampiyonlar ligine dahil 
edecek ve önemli bir oyuncu haline 
getirecektir.” dedi. 
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2022 fırsat penceresi 
olarak uygun bir yıl 
Rifat Hisarcıkloğlu, TOGG yönetimi 
olarak ‘Türkiye’nin Otomobili’nin 
2022 yılında seri üretimine 
başlanmasını planladıklarını ve 
bu yönde çalıştıklarını vurguladı. 
Gürcan Karakaş ise 2022 yılında seri 
üretime başlamış olmakla Türkiye’nin 
bu sektöre girmekte geç kalmamış 
olacağını vurguladı. Karakaş, “Seri 
üretime geçiş için belirlenen 2022 
yılında fırsat penceresinin önemli 
bir piyasa oyuncusu olmak için hala 
açık olacak. TOGG daha doğuştan 
elektrikli otomobil üreten bir firma. 
Bu otomobilin bütün sınai mülkiyet 
hakları, hukuki hakları tamamen 
Türkiye’ye ait olacak ki bu bize 
büyük bir rahatlık sağlayacak. Ayrıca 
projemiz bize bir otomobilden 
fazlasını yani bir mobilite eko-
sistemi oluşturmaya imkan verecek. 
Bu mobilite eko-sistemi sayesinde 
otomobilimiz, her türlü akıllı 
sistemi kullanabilecek ve kendisi 
dışındaki akıllı nesnelerle bağlantı 
kurabilecek.” diye konuştu. 

Gürcan Karakaş, teknoloji 
geliştirme açısından işbirliklerine 
açık olduklarını, yenilikçi sistemler 
konusunda start-up firmalarla 
çalışmak istediklerini vurguladı. 
Gürcan Karakaş, projenin önemli bir 
hacim öngördüğünü, 15 yıllık çalışma 
sonunda 20 bin kişilik istihdam, cari 
açığa 7,5 milyar dolar iyileştirici 

katkı, milli geliri de 50 milyar dolar 
artırmasının hedeflediğini söyledi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 
“Tarihi proje”
Elektrikli otomobilin prototiplerinin 
tanıtım töreninde konuşan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1960’lı 
yıllarda girişilen yerli otomobil 
“Devrim” projesinin durdurulduğunu 
hatırlattı. Erdoğan konuşmasında, 
“Sessiz ama derinden gidildi. İşte 
bugün ön gösterim araçlarını, tam 
da 2 sene önce söz verdiğimiz gibi, 
ilk kez sizlerle paylaşıyoruz. Tabii 
içinde bulunduğumuz bu mekânı da 
özellikle seçtik. Burası Türkiye’nin 
Bilişim Vadisi. Burası Türkiye’nin 
yarınlarını şekillendirecek teknoloji 
üssü. Aslında biz bu tarihi günde 
iki mega projeyi aynı anda hayata 
geçiriyoruz. Hem Bilişim Vadimizin 
resmi açılışını gerçekleştiriyor, hem 
de otomobilimizin ön gösterim 
araçlarını sizlerle paylaşıyoruz. 
Bu vesileyle Sanayi ve Teknoloji 
Bakanımız ile Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği başta olmak üzere 
Türkiye’nin Otomobili Girişim 
Grubu’nun tüm üyelerine, projede 
emeği geçen herkese şükranlarımı 
sunuyorum” dedi. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan prototip araçlardan birisiyle 
deneme sürüşü de yaptı. 
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Ö
zel sektör yatırımlarının daha 
rahat ve öngörülebilir bir 
ortamda yapılması için bir 
“Yatırım Kanunu” hazırlanacağı 

belirtildi. Ayrıca, Sanayi İcra Kurulu 
ile yerli sanayi ürünlerinin daha 
fazla kullanımı sağlanacak. Strateji 
ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal 
Ankara Sanayi Odası’nda Şubat 
ayında yaptığı konuşmada her iki 
düzenlemenin hazırlıklarının son 
aşamada olduğunu bildirdi. 

Yatırımları koruyan 
kanun hazırlanıyor
Özel sektörün yatırımlarını hedef 
alacak Yatırım Kanunu, temel olarak 
gerekli hukuki ve idari şartları yerine 
getirerek başlayan bir yatırımın, 
başka gerekçelerle durması ya da 
engellenmesinin önüne geçecek. 
Bu kanun, çok sayıda merkezi ve 
yerel idareye dağılmış yatırımlara 
yönelik yetki ve uygulamaların 
yeknesaklığını düzenleyecek. 

Kanun, yatırımlarla ilgili genel ilke 
ve kuralları içerecek. Bu kanun 
ile birlikte yatırımla ilgili çok 
sayıda kural ve ilke belirlendiği 
için, yürürlükteki mevzuatın bu 
kanuna uyumu yanında, daha 
sonra yapılacak kanun vb. diğer 
mevzuatın da bu kanuna uygun 
olması sağlanacak. Olası ihtilaflarda 
yatırımlar kanunu öncelikli çözüm 
aracı haline gelecek. 

Kanun içeriğine yatırımcıları 
koruyan maddeler de eklenecek. 
Korunan unsur, gerekli mevzuatı 
yerine getirerek başlayan bir 
yatırımın, başka kanunlar ya da 

mevzuat gerekçe gösterilerek 
durdurulmasının engellenmesi 
şeklinde işleyecek. Kanunda hem 
merkezi hem de yerel idarelerin 
yatırımlara ilişkin görev ve 
sorumlulukları da sıralanacak. 

Yatırımcıların kamu 
ile ihtilaflarında 
ombudsmanlık
Hazırlanan düzenlemeler içinde 
“yatırım ombudsmanlığı” da 
bulunuyor. Buna göre sadece 
yatırımlarla ilgili ihtilafları çözmekte 
tarafsız bir ombudsmanlık 
kurumu oluşturulacak. Yatırımcı 
ile idare arasındaki ihtilaflarda, 
yatırım başladıktan sonra yapılan 
idari düzenlemelerin yatırımcı 
aleyhine sonuçlar doğurduğu 
durumlarda ombudsmandan çözüm 
istenebilecek. Ombudsmanın 
temel karar kriteri, yatırımcının 
kazanılmış haklarının korunması 
şeklinde belirlendi. Ombudsmanın 
karar verme süreleri belirlenerek 
hızlı çözüm sağlanmış olacak. 
Ombudsmanın yatırımcı aleyhine 
aldığı kararlarda yargı yolu açık 
olacak. Aynı şekilde idare aleyhine 
verilen kararlarda da yargı yolu açık 
olacak. Mevcut durumda idari yargı, 
yatırımcıların idareyle ihtilaflarının 
tek çözüm yolu durumunda 

Yatırımlar kanunu, yatırımcılara 
kamunun tek ofisten hizmet 
vermesinin hukuki altyapısını da 
hazırlayacak. Kanuna konulan 
yetkiyle, bütün yatırım öncesi çeşitli 
kamu kurum ve kuruluşlarında 
yapılması gereken işlemlerin 

kurulacak merkezlerde tek durak 
ofis şeklinde yapılmasına imkan 
sağlanacak. Her bir işlem için süre 
sınırları konulacak. 

Yerli üretime destek: 
Sanayi İcra Kurulu
Hükümetin, Sanayi İcra Kurulu 
ile yerli üretimi desteklemeye 
yönelik yeni bir kurul oluşturma 
kararı aldığı da öğrenildi. Bu kurul, 
sanayi stratejilerinin ve eylemlerinin 
izlenmesi ve tasarlanması yanında 
ana işlevlerinden biri yerli üretimin 
kamuda daha fazla kullanılması, 
kamu alımları yoluyla yerli 
sanayinin desteklenmesi ve hatta 
oluşturulmasını hedefleyecek. 

Kurul, halen yürürlükte olan ancak 
çok az kamu kuruluşu tarafından 
hayata geçirilen Sanayi İş birliği 
Programlarının merkezi bir yapı 
ile güçlü olarak uygulanmasını 
sağlayacak. Sanayi İş birliği 
Programı, kurumların idari kapasite 
yetersizliği ve bu kapsamda bir 
işlemin uygulama zorluğu nedeniyle 
kamu kurumları tarafından hayata 
geçirilmemişti. Bu program her bir 
kamu kuruluşunun ihtiyaç duyduğu 
teknolojik bir ürünü, yerlilik şartı 
koyarak ürettirmesine yetki veriyor. 
Ancak kuruluşlar zor bir süreç olduğu 
için ihaleler yoluyla alım yapmayı 
tercih ediyor. Sanayi İcra Kurulunun 
bu veya benzeri programlarla kamu 
tedarikinde yerli ürünlerin tercihi ya 
da off-set benzeri yerli üretim katkısı 
sağlamayı yönetecek.

Yatırımları Kolaylaştırmak Için Kanun Çıkarılacak,
Yerli Malı Kullanımı Için Icra Kurulu Kurulacak
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S
anayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, savunma 
sanayiinde uygulanan gelişme 
sürecinin diğer sanayi kollarına 

da örnek olabileceğini söyledi. 
Varank’ın çeşitli basın kuruluşlarında 
yayınlanan değerlendirmesine 
göre, kamu alımları çeşitli sanayi 
ürünlerinin geliştirilmesi için 
kullanılabilir. 

Bakan Varank, kuruluş hazırlıkları 
süren “Sanayileşme İcra Kurulunun” 
kamu alımları da dahil olmak üzere 
Türkiye’nin sanayi politikalarına 
yön verilmesinde etkili olacağını 
belirtti. Kurulun, bu alandaki 
yerlileşmenin eşgüdümünü 
sağlayacağı ve mevzuat altyapısının 
da hazırlanmakta olduğu vurguladı. 

Kamu alımlarının sanayi ürünlerinin 
yerli olarak üretilmesini sağlamada 
ilk aşama girişiminin finansmanı için 
bir kaldıraç olarak kullanılabileceğini 
vurgulayan Mustafa Varank, 
güçlendikten sonra normal işleyişe 
geçilmiş olacağını belirtti. 

Çeşitli programlar 
var, tam olarak 
uygulanamayabiliyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank, halen uygulanmakta 
olan kamu alımları yoluyla yerli 
üretimi destekleme programlarının 
beklenen etkiyi yapamıyor 
olabileceğine işaret ederek şunları 
kaydetti:

“Yerli malını teşvik etmek için 
uygulamaya koyduğumuz 
birtakım programların tam olarak 
uygulanmadığına şahitlik ediyoruz. 
Türkiye’de orta yüksek ve yüksek 
teknolojili ürünlerin alımlarında 
yüzde 15 yerli ürünlere fiyat 
avantajı uygulama mecburiyeti 
var ama ihalelerde idareler 

bunun arkasından dolaşabilecek 
uygulamalara gidebiliyor. Bu bizim 
gerçekten sıkı takip ettiğimiz bir 
konu. Sayın Cumhurbaşkanımızın da 
‘Eğer yerlisi varsa, mutlaka yerlisine 
yönelmeniz gerekiyor’ talimatı var.”

Yerlileşmeyi sağlamak 
adına etkin bir kurum: 
“Sanayileşme İcra Kurulu”
Kamu alımlarının yerli üretimi 
desteklemesine yönelik uygulanan 
sanayi iş birliği projelerinin de 
yürürlükte olduğunu belirten 
Varank, bunun daha etkin 
uygulanabilmesi için 11. Kalkınma 
Planında “Sanayileşme İcra 
Kurulu” kurulmasının planlandığını 
hatırlatarak, bu kurumun 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın başkanlığında çalışacak 
bir yapı olacağını belirtti. Varank, 
Kurulun kamu alımları da dahil 
olmak üzere kural koyucu olacağını, 
kamu alımlarıyla birlikte Türkiye’deki 
yerlileşmeyi sağlamak için bir düzen 
getireceğini anlattı. 

Söz konusu kurulun Savunma 
Sanayii İcra Komitesi ile benzer bir 
yapıda olacağını belirten Varank, 
“Burada hedef kamu alımları da dahil 
olmak üzere Türkiye’deki sanayi 
politikalarına yön vermek. Savunma 
Sanayii İcra Komitesi çok önemli bir 
örnek. Savunma sanayisinde kamu 
alımlarıyla yüzde 20’lerdeki yerlilik 
oranlarını yüzde 70’lere çıkardık, 
çok akılcı politikalar uyguladık. 
Burada da Türkiye sanayisine yön 
verecek bir yapıyı en üst seviyede 
kurmak istiyoruz.” dedi.

Sağlıklı sanayileşme için 
OSB’ler önemli
Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, sanayinin sağlıklı 
biçimde gelişmesi için, işletmelerin 

planlı ve düzenli şekilde yatırım 
yapmaları gerektiğini vurguladı. 
Türkiye’de sanayinin sadece 
3’te 1’inin OSB’ler, sanayi siteleri 
ve endüstri bölgeleri gibi planlı 
sanayi alanlarında olduğunu 
hatırlatan Varank, OSB’lerdeki 
altyapı projelerinin tamamlanarak 
sanayicilere sunulmasına büyük 
önem verdiklerini kaydetti. Varank, 
“Türkiye’de sicil almış 315 OSB var, 
2 milyon kişi buralarda istihdam 
ediliyor. Bu sene inşallah 7 OSB’nin 
altyapılarını tamamlayarak burada 
yatırıma hazır hale geleceğiz 
ve yatırımcılarımızı buralara 
yönlendireceğiz.” dedi.

Bakan Varank, OSB’lerin gelişimi 
için mevzuat düzeltmelerinin 
devam ettiğini belirterek şunları 
kaydetti:

“Spekülatif arsa satışının ve 
tahsislerinin önüne geçmek 
için birtakım tedbirler aldık. 
OSB’de yatırım yapmak isteyen 
ama yer bulamayan firmalar için 
bu işi 30 günde tamamlamaya 
dönük birtakım tedbirler aldık. 
Önümüzdeki dönemde de OSB’leri, 
sanayi sitelerini ve endüstri 
bölgelerini daha verimli hale 
getirecek uygulamalarımıza devam 
edeceğiz. Burada kanunla ilgili bir 
değişiklik gerekiyorsa bununla ilgili 
çalışmaları yaparak gerekli yerlere 
iletmeyi planlıyoruz. OSB’lerde 
de bir kümelenme olsun, özellikle 
sektörel bazda ihtisaslaşma olsun 
ki OSB’lerdeki çıktıların girdi olarak 
kullanılabileceği, buna simbiyotik 
ilişki deniliyor, mükemmel, 
verimli, eko-endüstriyel parklar 
oluşturalım istiyoruz. Bununla ilgili 
çalışmalarımız da önümüzdeki 
günlerde devam edecek.”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank:
Kamu Alımları Yoluyla Yerli Üretime Destek Daha Etkin Olacak
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M
erkez Bankası tarafından 
yayınlanan bir analizde, 
Türkiye’nin Avrupa dışında yeni 
ihracat pazarları kazanmakta 

başarı sağladığı, ihracat yapan 
firma sayısında artış olduğu ancak 
Avrupa dışındaki pazarlarda Türk 
firmaların kendi aralarında yoğun 
rekabet ettiği belirtildi. Bunun 
sonucunda ihracatçı firma sayısının 
ve pazar sayısının hızlı artmasına 
karşılık, firma başına ihracatın 
Avrupa dışı bölgelerde aynı hızda 
artmadığı belirlendi. Çalışmada, 
“Avrupa dışı ülkeler grubunda 
2011 ve 2016 yılları arasında tüm 
sektörlerde rekabetçilik endeksi 
artış göstermiş ancak gıda, tekstil 
ve giyim sektörlerinde rekabet 
artışı ihracat artışıyla birlikte geldiği 
için bu üç sektör için net rekabet 
artışından söz etmek mümkün 
gözükmemektedir. Ancak geri 
kalan tüm sektörlerde net olarak 
Türk firmaları arası rekabet artış 
göstermiştir” denildi. Bunlar dışında 
kalan tüm sektörlerde Türk firmaları 
arası rekabet artış gösterdiği, 
sektörlerin ihracat paylarına göre 
ağırlıklandırılmış ortalama rekabetin 
(birbirine karşı fiyat kırmanın) yüzde 
5,4 oranında arttığı bulundu. 

Analizde, Avrupa gibi ihracat 
yapabilmek için, standartlar, gümrük 
uygulamaları, kalite gibi, ihracatçının 
yatırım yapmasını gerektiren 
“sabit maliyetlerin” ihracat teşviki 
sırasında gözetilmesi; böylece 
bu maliyetleri karşılamaya yakın 
firmaların öncelikli desteklenmesi 
önerildi. Bu yaklaşımın görece kolay 
girilen ihracat pazarlarında kendi 
aralarında fiyat rekabeti yapmasını 
da önleyebileceği belirtildi. 

İhracat ve ihracatçı sayısı 
arttı
Çalışmada, 2006-2016 döneminde 
Türkiye ihracatının yüzde 66 
yükseldiği, aynı dönemde ihracat 
yapan firma sayısının ise yüzde 
55 artarak 67 bin 259’ya ulaştığı 
belirlendi. Detaylı inceleme 
yapıldığında ise 2006-2012 
yılları arasında toplam ihracatın 
ihracatçı firma sayısından daha 
hızlı yükseldiği, sonrası dönemde 
ise ihracat artışının ihracatçı firma 
sayısındaki artışın gerisinde kaldığı 
belirlendi. 

Aynı şekilde, firma başına 
ortalama ihracatın da son yıllarda 
düşüş eğilimine girdiği belirtilen 
analizde, ürün-ülke alt kırılımına 
bakıldığında, Avrupa’ya ihracatta 
ihracatçı firma sayısında belirgin 
bir artış görülmediği, ihracatçı firma 
artışının göreli olarak daha kolay 
girilen Avrupa dışı pazarlardan 
kaynaklandığı gözlendi. 

Analizde, harmonik sistem 6’lı 
kodlara göre her bir pazarın zaman 
içindeki değişimi ölçüldü. Böylece 
hangi pazarlarda Türk firmalarının 
birbiri aleyhine fiyat değişimleri 
yaptığı belirlendi. Sonuçlara göre, 
Avrupa dışı ülkelerde 2011 ve 2016 
yılları arasında tüm sektörlerde 
firmaların birbirine karşı rekabetinin 
arttığı, gıda, tekstil ve giyim 
sektörlerinde rekabet artışı ihracat 
artışıyla birlikte geldiği için bu üç 
sektör için net rekabet artışının 
olmadığı bulundu.

Merkez Bankası Araştırdı: Türk Firmaları Yeni Pazarlarda 
Birbiri Ile Daha Fazla Rekabet Ediyor
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İKİ-  PLAKA
ÜSTÜN PERFORMANS

SRC - DP İki Plakalı enjeksiyon makineleri, benzersiz kompakt tasarımı, 
yüksek verimlilik için geliştirilen servo sistemi ve Alman marka elektrikli 
mal alma ünitesi ile büyük avantaj sağlar. Beyaz eşya, endüstriyel ve 
otomotiv gibi yüksek gramaj ağırlığına sahip büyük boyutlu ürünler için, 
daha az yer kaplayan alanlarda üretim imkanı sağlar.

%30 - %50 ENERJİ TASARRUFU

SRC-DP IKI PLAKA
Servo Enerji Tasarruflu 
Enjeksiyon Makineleri 
(6,000-33,000 kN)

Mecidiye Mah. Ağrı Cad. No.51 Sultanbeyli - İstanbul

Minimum alan maksimum verim!



ILO: Küresel 
Durgunluk 2020’de 
de Devam Edecek
Uluslararası Çalışma Örgütü, 
İstihdam ve Sosyal gelişmelere 
yönelik yayımladığı raporda, 
dünyada işsizlik sorunu yanında, 
eşitsizlik ve çalışılan işlerde yeterli 
gelirin elde edilememesinin 
artarak devam eden sorunlar 
olduğunu ortaya koydu. 500 
milyon kişinin işsizlikle mücadele 
ettiğini ve ücretli herhangi bir 
işe erişemediği belirtilen “World 
Employment and Social Outlook-
Trends 2020 – WESO” raporunda; 
küresel ekonomideki yavaşlamanın 
bu alanda iyileşme umutlarını 
zayıflattığı belirtildi. Rapora yönelik 
bir değerlendirme yapan ILO 
Direktörü Guy Ryder, “Milyonlarca 
insan için, çalışarak daha iyi yaşam 
kurmak gittikçe zorlaşıyor. Çalışma 
yaşamında bir türlü azalmayan 
ve önemli düzeylerde seyreden 
eşitsizlikler ve dışlanma, insanların 
insana yakışır iş ve daha iyi gelecek 
bulmalarını önlüyor. İşte bu, sosyal 
uyum açısından büyük ve endişe 
verici sonuçları olabilecek ciddi bir 
bulgudur” dedi. 

Rapor, dünya genelinde 500 milyon 
insanın işgücüne katılmasına ve iş 
aramasına rağmen ya kısa süreli 
işlerde çalışabiliyor olmasına 
ya da işsiz kalmasına vurgu 
yapıyor. Bu kişilerin ücretli işlerle 
buluşturulamadığı da raporda 
yer alan unsurlardan biri. ILO 
raporu sorunun devam edeceğini, 
küresel durgunluğun 2020’de 
2,5 milyon kişinin daha işsizlik 
sayısına ekleneceğini tahmin etti. 

Raporda, “Küresel işsizlik son dokuz 
yılda genel olarak aynı düzeyde 
kaldı; ancak, küresel ekonomik 
büyümenin yavaşlaması, küresel 
işgücü artarken, işgücü piyasasına 
yeni girenleri istihdam etmeye 
yetecek düzeyde yeni iş olmayacak 
anlamına geliyor” ifadesine yer 
verildi. 

İşsizlik ve işe erişim 
arasında uyumsuzluk var
Raporun ana vurgusu, işsizlik 
sorununun yanında işgücü talebi ile 
iş arayanların, çalışmak isteyenlerin 
uygun şekilde buluşturulamamasının 
ilave sorunlara yol açtığı yönünde 
oldu. ILO raporu, dünyada 188 
milyon işsiz insana ek olarak, 165 
milyon kişinin yeterli düzeyde ücretli 
işte çalışamadığı, bu uyumsuzluk 
nedeniyle 120 milyon insanın da 
iş aramayı bıraktığı ya da işgücü 
piyasasına erişemediğini ortaya 
koydu.

Gelir eşitsizliği 
sanılandan daha büyük
ILO raporunda, işgücü 
piyasalarındaki eşitsizlik de 
incelendi. Yeni veri ve tahminlerle, 
küresel çaptaki gelir eşitsizliğinin; 
gelişmekte olan ülkeler başta olmak 
üzere daha önceki tahminlerden 
daha yüksek olabileceği belirtildi. 
Rapora göre, dünya genelinde, 
ulusal gelirde emeğin payı (diğer 
üretim faktörlerine kıyasla), 2004 
ila 2017 yılları arasında yüzde 
54’ten yüzde 51’e geriledi. Gerileme 
Avrupa, Orta Asya ve Amerika 
kıtalarında daha hızlı oldu.

Çalışan yoksulluğunda 
iyileşme beklentisi 
zayıfladı 
ILO raporuna göre, 2030’da 
“çalışan yoksulluğunun kaldırılması” 
hedefine rağmen bu hedef tehlikeye 
girdi. ILO, yeni hesaplamalarıyla 
2020 ve 2021’de çalışan 
yoksulluğunun özellikle gelişmekte 
olan ülkelerde artacağı tahminini 
yaptı. Dünya genelinde 630 milyon 
çalışanın, satın alma gücü paritesiyle 
günde 3,20 Dolar altı gelir olarak 
tanımlanan çalışan yoksulluğu 
sınırında yaşadığı tahmin ediliyor. 
Bu sayı bütün dünyada çalışanların 
beşte biri anlamına geliyor. 

ILO, 267 milyon gencin (15-24 yaş) 
ne eğitimde ne de istihdamda 
olduğunu, bunun da büyümeyi 
olumsuz etkilemesi yanında 
gençlerin fırsatlara erişimini de 
engellediğini belirtti. 

ILO raporunda, ticaret kısıtlamaları 
ve korumacılığın istihdamı doğrudan 
ve dolaylı (olumsuz) yönde etkileme 
kapasitesi taşıdığı belirtilirken, 
düşük gelirli ülkelerdeki mevcut 
büyüme biçiminin çalışma 
koşullarındaki kötülüğü önlemediği 
belirtildi. ILO, yapısal reformlarla 
teknolojik seviyeyi yükseltme, 
üretim çeşitlendirmesi yoluyla daha 
yüksek katma değerli faaliyetlerin 
bu ülkelerin büyümesinde ana 
seçenek olmasını önerdi. Raporda, 
“İşgücünün eksik kullanımı ve düşük 
kaliteli işler, gerçekte çok daha 
fazla yarar sağlayabilecek insan 
yeteneği havuzu oluşturma fırsatını 
önlüyor. Sürdürülebilir ve kapsayıcı 
bir kalkınmanın yolu ancak ve ancak 
işgücü piyasalarına erişim, işgücü 
piyasa eşitsizliklerinin giderilmesi 
ve insana yakışır işe erişimin 
kolaylaştırılmasıyla sağlanabilir” 
denildi. 
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AR-GE Personeli 
Sayısı 3 Yıl 
Içinde Iki Katına 
Çıkarılacak 

T
ürkiye’nin katma değerli sanayi 
ürünlerinin hem üretimde, hem 
de ihracatta ağırlığının artırılması 
için AR-GE merkezlerinin ve 

personel sayısının artırılması 
yönünde girişim başlatıldı. Sanayi 
kuruluşlarına AR-GE merkezi kurma 
yönünde verilen teşviklerin tanıtımı 
için çalışma başlatılacak. Aynı 
dönemde halen TÜİK verilerine göre 
2018’de 172 bin kişi olan tam zamanlı 
AR-GE personeli sayısının 300 bine 
çıkarılması hedefleniyor. Sanayi 
kuruluşları ve AR-GE merkezlerinin, 
üniversitelerden personel sağlaması 
yolunda kolaylaştırmaya yönelik 
yeni düzenleme hazırlıkları yapıldığı 
bildirildi.  

Türkiye’de son dönemde toplam 
faktör verimliliğinde yaşanan 
gerilemeyi önlemek amacıyla AR-
GE ve AR-GE ile inovasyona dayalı 
yeni ürünlerin geliştirilmesi için bu 
alanda yatırımların hızlandırılacağı 
belirtildi. Bu kapsamda, firmaların 
ve sivil toplum örgütlerinin AR-GE 
merkezi kurmasının özendirileceği, 
başvuruların sonuçlandırılmasının 
hızlandırılacağı kaydedildi. 

Halen uygulanan teşviklerin bu 
merkezlerin çalışması için yeterli 
seviyede olduğu, kamunun 
açıkladığı çağrıya dayalı projelere 
daha fazla firmadan başvuru 
sağlanmasının hedeflendiği 
kaydedildi. Bu projelerin sonuca 
ulaşmasının AR-GE personeline 
bağlı olduğuna ve özellikle 
üniversitelerde bu merkezlerde 
çalışacak bilim insanı sayısının 
artırılmasına odaklanılacağına vurgu 
yapıldı. 

Yapılan hazırlıkların Türkiye’nin 
2018 sonunda 172 bin kişi olan 

tam zamanlı AR-GE personeli 
sayısının 300 bine ulaştırılması, 
yapılan yatırımların da özel sektöre 
katkısını arttırarak GSYH’nin 1,8’ine 
ulaşmasına sağlayacağı destek 
vurgulandı. 

Üniversitelerde çalışan öğretim 
elemanları, tam zamanlı veya yarı 
zamanlı olarak AR-GE merkezlerinde 
ya da projelerinde çalışabiliyor. 
Danışmanlık hizmeti verebiliyor. 
Çalışma halinde vergi ve prim teşviki 
uygulanırken, danışmanlık halinde 
bu teşvikler uygulanmıyor. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
verilerine göre Kasım 2019 itibariyle 
faaliyette olan AR-GE merkezi sayısı 
1213’e ulaştı. Bu merkezlerde destek 
personeli dahil personel sayısı da 
59 bin 541’e ulaştı. Tamamlanan 
ve devam eden proje sayısından 
oluşan toplam proje stoku da 44 bin 
575 olarak belirlendi.
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T
ürkiye’de faaliyet gösteren 
firmaların ardından en geniş 
veri kaynağına sahip Rekabet 
Kurumu da 2019 raporunu 

açıkladı. Rekabet kurumu, incelenen 
birleşme ve devralma sayısının bir 
önceki yıla göre 15 adet azaldığını ve 
208 olarak gerçekleştiğini açıkladı. 
Bu işlemler içinde yurt dışında 
gerçekleşen ve ilgili şirketlerin 
Türkiye’de tesis ya da merkezi 
olması nedeniyle Türkiye rekabet 
otoritesine kaydedilen işlemler de 
bulunuyor. 

Rekabet Kurumu, kendisinden 
izin veya menfi tespit almak için 
başvuran birleşme devralmalara 
yönelik verilerden derlediği 
raporunda, sadece Türkiye 
pazarındaki şirketlerin birleşme ve 
devralmasına yönelik 91 işlemin ve 
1 özelleştirmenin gerçekleştiğini 
duyurdu. Bir önceki yılda bu sayı 85 
adetti. 

2019’da gerçekleşen işlemlerin 

Birleşme ve devralmalar 2019 Kaynak: Rekabet Kurumu NOT: Devreden /Devralan

İşlemin tarafları İşlem sayısı İşlem değeri

Devralmalar

TR/TR 33 6.072.273.560 

TR/YB 35 9.694.038.177 

YB/TR 7 439.371.470 

YB/YB 7 17.587.439.750 

Ortak Girişim

TR/TR 4 173.899.625 

TR/YB 4 8.895.693.717 

Birleşme

TR/TR 1 - 

TOPLAM 91 42.862.716.299 

tutarı 42 milyar 863 milyon TL 
düzeyinde belirlendi. Bir önceki 
yılda ise tutar 30 milyar 97 milyon 
TL düzeyindeydi. Türkiye’de 
Rekabet Kurumu aracılığıyla yapılan 
işlemlerin 44’ünde taraflar Türk ve 
yabancılardan oluştu. Tüm tarafları 
Türk olan işlemler ise 38 adet olarak 
kaydedildi. 

2019’da birleşme ve devralmalarda 
önceki yıllardan farklı olarak orta ve 
küçük ölçekli şirketlerin satışlarının 
ağırlığının artması oldu. Start-up’lar 
da 2019’da ilgi gördü.

Japonlar büyük şirket alımlarında 
önde

Rekabet Kurumu raporuna göre, 
2019’da 46 Türk şirketi yabancılar 
tarafından satın alındı. Tutar 
bakımından bakıldığında satılan 
ilk 6 şirketin Japon firmalarca 
alınması dikkat çekti. Satılan 46 
Türk şirketinin toplam işlem tutarı 

36 milyar 177 milyon TL oldu. En 
büyük el değiştirmeler ise finans 
sektöründe gerçekleşti ve bu alanda 
işlem tutarı 15 milyar 482 milyon TL 
oldu. Japonya’yı 5 işlemle Fransa, 
ve 4’er işlemle Hollanda ve İngiltere 
izledi. 

Ortak girişim şirketlerinde güçlü 
sıçrama 

Rekabet Kurumu raporu, ortak girişim 
şirketlerine yapılan yatırımdaki 
sıçramaya dikkat çekti. 2019 yılında 
yabancılar Türkiye kökenli 4 ortak 
girişim işlemi yaptı ve işlem bedeli 
8,9 milyar TL oldu. Bir önceki yılda 2 
işlem yapılmış bedeli ise 444 milyon 
TL düzeyinde olmuştu. 

Birleşme ve devralmada adet ve 
işlem tutarı bakımından en fazla 
işlem yapılan sektörler sırasıyla; 
elektrik üretim-iletim-dağıtım, 
taşımacılık, kimya, bilgisayar 
yazılımı, oteller, çimento-kireç ve alçı 
imalatı,  bina inşaatı, motorlu kara 
taşıtı kiralaması, gıda imalatından 
oluştu. 

KOBİ’ler öne çıkmaya başladı

Türkiye’ye yönelik rapor hazırlayan 
EY Türkiye ise birleşme ve 
devralmada adet olarak artışa 
rağmen tutarlarda düşüş gözlendiğini 
belirtti. Şirketin derlediği bilgilere 
göre 2019’da 75 işlemde 2,7 
milyar dolar tutara ulaşıldı. Değeri 
açıklanmayan işlemlere yönelik 
yapılan tahminle birlikte yıllık işlem 
tutarının 5 milyar dolar dolayında 
olduğu tahmini yapıldı.  EY Türkiye 
Kurumsal Finansman Bölüm Başkanı 
Özge Gürsoy Büyükavşar, işlem 
adedindeki artışın KOBİ nitelikli 
satışların sayısındaki artıştan 
kaynaklandığını vurguladı. 
Bu alanda rapor yayınlayan bir 
başka kuruluş olan Deloitte ise 
2019’da 5,3 milyar dolarlık bir hacim 
tahmin ettiğini, bir önceki yıla göre 
yüzde 56’lık azalma belirlediklerini 
açıkladı. Raporda finansal 
krizden sonraki en düşük hacmin 
gerçekleştiği belirtildi. Deloitte 
raporunda, “İşlem hacminin sınırlı 
kaldığı 2019’da, girişim sermayesi 
fonları ve melek yatırımcılar 
tarafından gerçekleştirilen çok 
sayıdaki start-up yatırımları, toplam 
işlem sayısının son 10 yıllık ortalama 
düzeyinde tutunmasını sağladı. 
Yabancı yatırımcılar, orta ölçekli 
yatırım fırsatlarını değerlendirdi. 
2019 yılında yabancı yatırımcılar 
stratejik hedefleri kapsamında 
orta ölçekli yatırım fırsatlarını 
kovalamaya devam etti ve toplam 
işlem hacminin yüzde 64’ünü 
oluşturdu”bilgisi verildi.

Rekabet Kurumu Birleşme Devralmalar Raporu:
KOBI’ler ve Start-up’lar Yatırımcılardan Ilgi Gördü
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O
yuncak insanlık tarihi kadar eski. 
Modern çağda ise okul öncesi 
ve ilkokul çağında çocukların 
gelişimindeki en etkin eğitim 

araçlarından biri. Bu yönüyle her 
ülkenin “geleceğini ilgilendiren” 
önemli bir sosyal gereklilik. 

Sanayi açısından ise yıllık 90.4 milyar 
dolar küresel satış hacmine ulaşmış 
dev bir sektör. Klasik ürünlerin yanı 
sıra, sektördeki çeşitlilik her geçen 
yıl sayısallaşmanın ve elektronik alt 
sistemlerin ucuzlamasıyla farklılaşan 
bir yapıya sahip. 

Türkiye yoğun çocuk nüfusuna 
rağmen oyuncak sektöründe 
ithalatçı durumda. Oyuncak 
üretiminde ana malzeme plastik. 
Plastikte çok güçlü bir imalat 
sanayiine sahip olunmasına rağmen, 
oyuncaklara yönelik bir stratejik 
yaklaşımın şimdiye kadar hayata 
geçirilmemesi, Türkiye’yi bu alanda 
ithalatçı durumda bıraktı. Son 
dönemde hükümetlerin de bu alana 
eğilmesi, PLASFED ve PAGDER 
başta olmak üzere, sivil toplum 
örgütlerinin oyuncak sektörünü 
gelişme alanı olarak ele alması için 

Oyuncak: Hem Sanayinin Hem 
Türkiye’nin Ihtiyacı

gerekli bilinci arttırdı. Oyuncak tanımı 
geniş anlamda düşünüldüğünde 
Türkiye’nin özellikle çok ileri 
teknoloji gerektirmeyen plastik 
mamul oyuncaklarda yıllık 100 
milyon doları aşan bir ilave hacmi 
kısa süre içinde elde etmesinin 
önünde bir engel bulunmuyor. 

“Çocukların önüne oyuncak diye 
ne koyduysak aslında insanlığın 
geleceğini koyduk. Gerçek 
hayallerin ayak izini takip eder. 
Bir ülkenin geleceğini öğrenmek 
istiyorsanız o ülkedeki çocukların 
hangi oyunlarla ve oyuncaklarla 
oynadığına bakın. Bir ülkenin 
geleceği, o ülkedeki çocukların 
hayallerinde, oyunlarındadır. 
Oyuncak, geleceği vaat eder. 
Gelişmiş ülkelerde oyuncak 
çocuklara hayalleri çoğalsın, 
büyüsün diye alınır, geri kalmış 
ülkelerde oyalansın diye alınır.”

Oyuncak merakıyla bilinen ve 
Türkiye’ye Oyuncak Müzesini 
kazandıran şair Sunay Akın, müze 
kurmasının arkasındaki nedeni bu 
sözlerle açıklıyor. 

Oyuncaklar herkesin kabul ettiği 
gibi bir eğitim aracı. Günlük hayatta 
ise hak ettiği önemi henüz bulamadı. 
Eğitim sorunları tartışılırken göz ardı 
edilen unsurlardan biri. Diğer tarafta 
ise elbette oyuncakların üretilmesi 
gerekiyor. Türkiye güçlü bir imalat 
sanayiine sahip olsa da pek şaşırtıcı 
biçimde önemli kısmı plastik 
malzemelerden oluşan ve hatta 
ileri teknoloji gerektirmeyen klasik 
oyuncaklarda neredeyse pazarını 
tamamen ithal ürünlere bırakmış 
durumda. 

Oyuncaklara yönelik olarak, bilim 
insanları uzunca bir süredir yayın 
yapsa da ağırlıklı olarak Türkiye 
gündemine yeni taşındı sayılabilir. 
Çocuklara yönelik eğitim filmlerinde 
ulusal dinamiklerin etkin olması 
gerektiği yönündeki görüşe paralel 
olarak, oyuncakların da Türkiye’ye 
özgü olması gerektiği yönünde 
bir eğilim ortaya çıktı. Türkiye’nin 
bu alanda yüksek dış ticaret açığı 
vermesi olgusuyla birleşince konu 
hem eğitim-hem de ekonomi 
açısından kamuoyu gündemine 
taşınmış oldu. 

Dünya oyuncak pazarı büyüklüğü 
üretimden satışlarda 2018 yılı 
sonunda 90.4 milyar dolar olarak 
tahmin ediliyor. ITC kayıtlarına göre 
ise dış ticaret hacmi 124 milyar 
dolara ulaşıyor. Çin tek başına bütün 
üretim ve dış ticaretin neredeyse 
yarısını alıyor. Buna karşılık küresel 
markalar hem kendi ülke içindeki 
pazar büyüklükleri, hem de reklam 
güçleriyle küresel hâkimiyetini 
sürdürüyor. 

Ülke bazlı sınıflamalar bir yana 
bilgisayar oyunlarıyla birlikte gelen 
kültür şirketlerde farklılaşmaya 
yol açtı. The NPD Group verilerine 
göre, yakın zamana kadar oyuncak 
denilince en büyük olan LEGO 
2018’de liderliği Japonya merkezli 
Bandai Namco Holdinge kaptırdı. 
Bu şirket, dünyada en fazla satın 
alınan kimi bilgisayar oyunlarının 
sahibi ve yayıncısı. Ancak başta bu 
oyunların oyuncakları olmak üzere 
çok sayıda oyuncak, kıyafet vb. 
ürünle birlikte pazarlama yaptığı için 
oyuncak firması olarak sınıflanıyor 
ve dünya liderliğini ele geçirmiş 
durumda. 2018’de şirketin net 
satışları 6.6 milyar dolara ulaşmış 
durumda.  LEGO firmasının toplam 
satışı 5 milyar 578, Hasbro’nun satışı 
4 milyar 579, Mattel ise 4 milyar 510 
milyon dolarlık satışa sahip, bu üç 
firma bu şekilde sektörün dünya 
liderliğini yürütüyor. 
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Resarch anda Market tarafından 
yayınlanan The Toys Market - Global 
Outlook and Forecast 2018-2023 
çalışmasına göre, 2017-2023 yılları 
arasında küresel oyuncak pazarı 
ortalama yüzde 4 büyüyerek 120 
milyar dolara ulaşacak. 

Araştırma bölgesel olarak Latin 
Amerika, Ortadoğu ve Afrika’nın hızlı 
büyümesinin fırsat doğuracağını 
ortaya koyuyor. Bunun yanında 
klasik oyuncaklara talebin devam 
edeceği tahmin ediliyor. 

Ebeveynlerin bilincinin artması, 
klasik oyuncakların çocukların 
bilişsel zekalarına katkı yaptığı 
yönünde yayınlar ve tıbbi, pedagojik 
tavsiyelerin devam etmesinden 
kaynaklı olarak ebeveynlerin 
talebinin süreceği tahmin ediliyor. 

Bir diğer etkinin ise dijital 
teknolojilerin gelişmesiyle 
Holywood’un hiç olmadığı kadar 
fantastik film üretmesi ve bu filmlerin 

Harmonik Sistem 4’lü koda göre Türkiye Dış ticareti (TÜİK) 

(9503-Üç tekerlekli bisikletler, skuterler, oyuncak bebekler, diğer oyuncaklar, küçültülmüş modeller, bilmeceler-puzzle)

Yıl İhracat Dolar İthalat Dolar Hacim Denge

2015 29.073.048 340.086.962 369.160.010 -311.013.914

2016 30.686.706 409.961.306 440.648.012 -379.274.600

2017 34.944.103 392.089.031 427.033.134 -357.144.928

2018 32.813.232 262.085.148 294.898.380 -229.271.916

2019 (Ocak-Kasım) 35.483.517 133.843.737 169.327.254 -98.360.220

Dünya oyuncak satışları (Milyar USD)  

2007 78,31

2008 77,2

2009 79,6

2010 83,3

2011 79,1

2012 77

2013 77

2014 79,3

2015 82,8

2016 86,9

2017 89,7

2018 90,4

(Kaynak: Statistica.com)

oyuncaklarının yaygınlaşması, hatta 
kültür olmasının talebi artıracağı 
öngörülüyor. Bütün büyük küresel 
oyuncak üreticilerinin bu filmlerden 
lisanslı ürün ürettiğine dikkat 
çekiliyor. 

Türkiye’de 950300 Kodunda 147 
Üretici Bulunuyor

TOBB Sanayi Veri Tabanına göre, 
temel olarak oyuncağın yer aldığı 
950300 kodunda kesişmelerle 
birlikte 147 üretici firma bulunuyor. 
Bunların büyük kısmı plastik 
malzeme kullanan tanımlarda 
faaliyet gösteriyor. 

Türkiye’de oyuncak imalatının satış 
değeri hacminin 100 milyon dolar 
dolayında olduğu tahmin ediliyor. 
TÜİK üretici azlığı nedeniyle içinde 
plastik malzeme kullanan oyuncak 
imalatının da bulunduğu bazı 
verileri açıklamıyor. Buna karşılık 
ülkenin ithalatı sektörün büyük bir 
potansiyel taşıdığını gösteriyor.
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En Fazla İthalat Çin’den 
Gerçekleşiyor 

TÜİK verilerine göre 2018’de Türkiye 
oyuncak dış ticaretinde 229.3 milyon 
dolar açık verdi. Aynı dönemde 
Türkiye’den 32.8 milyon dolarlık 
ihracat yapıldı. Ekonominin güçlü 
seyrettiği 2016  ve 2017’de açık 
miktarı 350 milyon doların üzerinde 
seyretmişti. Türkiye en fazla ithalatı 
Çin’den gerçekleştiriyor. Buna 

HS4 ve Ülkeye Göre Dış Ticaret Türkiye’nin En Fazla İthalat Yaptığı Ülkeler

2015 2016 2017 2018 2019

Hollanda 954.915 138.431 309.195 223.767 574.977

Almanya 2.107.909 1.780.164 1.088.440 886.259 609.071

Polonya 1.370.254 1.184.579 572.398 705.630 811.689

Çekya 3.187.374 5.211.196 3.962.730 4.150.436 2.607.521

ABD 563.846 477.756 581.486 138.916 63.747

Çin 304.478.402 370.598.133 352.789.182 230.689.774 110.066.949

Tayvan 712.976 402.720 642.619 292.980 83.628

 Plastik ve Plastik Malzemenin Önemli Ölçüde Kullanıldığı Oyuncakların Dış Ticareti 

2017 2018 2019

HS12 HS12 adı
İhracat 

Dolar

İthalat 

Dolar
Denge

İhracat 

Dolar

İthalat 

Dolar
Denge

İhracat 

Dolar

İthalat 

Dolar
Denge

9503.00.10.11 Oyuncak bebekler için arabalar 23.755 1.861.846 -1.838.091 36.477 409.581 -373.104 100.741 44.129 56.612

9503.00.10.19 Skuter, pedallı araba vb. tekerlekli 

oyuncak

6.588.769 56.175.162 -49.586.393 4.364.501 12.810.366 -8.445.865 4.144.082 2.734.172 1.409.910

9503.00.21 Oyuncak bebekler 346.097 27.903.063 -27.556.966 545.601 25.497.733 -24.952.132 959.414 13.343.313 -12.383.899

9503.00.35 Diğer yapı setleri ve yapı oyuncakları; 

plastik maddelerden

453.524 13.222.987 -12.769.463 550.905 14.090.351 -13.539.446 350.794 7.545.806 -7.195.012

9503.00.41. Hayvan, insan dışı yaratıkları tasvir eden 

oyuncak; içleri doldurulmuş olan

407.600 18.080.863 -17.673.263 681.330 15.851.536 -15.170.206 669.475 6.651.188 -5.981.713

9503.00.49 Hayvan, insan dışı yaratıkları tasvir eden 

oyuncak; diğerleri

648.961 29.625.994 -28.977.033 623.585 20.324.946 -19.701.361 718.930 13.362.408 -12.643.478

9503.00.55 Oyuncak müzik alet ve cihazları 51.056 5.201.305 -5.150.249 25.657 2.943.670 -2.918.013 45.279 1.169.335 -1.124.056

9503.00.75 Diğer oyuncak ve modeller 

(motorlu olanlar); plastikten

299.286 34.676.933 -34.377.647 506.736 27.198.283 -26.691.547 471.833 10.364.169 -9.892.336

9503.00.81 Oyuncak silahlar 104.520 18.662.938 -18.558.418 86.640 9.198.203 -9.111.563 61.710 5.065.354 -5.003.644

9503.00.95 Diğer oyuncaklar; plastikten 8.024.249 78.695.470 -70.671.221 7.247.450 46.846.155 -39.598.705 9.097.607 24.558.071 -15.460.464

Yıl toplamı:  16.947.817 284.106.561 -267.158.744 14.668.882 175.170.824 -160.501.942 16.619.865 84.837.945 -68.218.080

karşılık Çekya gibi yakın ülkelerden 
de büyük miktarlı oyuncak ithalatı 
oldukça dikkat çekici. Çekya’dan 
ithalatta menşe saptırma ihtimali de 
bulunuyor. 

Plastikten İmal Edilen 
Oyuncakların İthalatı Yüksek
İmalatında plastik malzeme 
kullanılan oyuncakların yüksek 
tutarlı ithalatı da dikkat çekici. 

Örneğin 2018’de Türkiye’nin  toplam 
oyuncak ithalatı 262 milyon dolar 
seviyesindeyken, bunun 175 milyon 
dolarlık kısmı plastik veya imalatında 
önemli oranda plastik malzeme 
kullanılan ürünlerde oldu. Türkiye’nin 
güçlü ve deneyimli plastik imalat 
kapasitesi düşünüldüğünde, bu 
düzeyde yüksek ithalat, plastik ürün 
imalatçılarının değerlendiremediği 
güçlü bir pazarın varlığına işaret 
ediyor.
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ABD’de Yaygınlaşan Yeni Bir İş 
Modeli Olarak Oyuncak Kiralama
Pazar geleceğine yönelik yayımlanan 
Oyuncak Sektörü 2017-2023 Genel 
Görünüm analizinde, ABD’de 
başlayan ve giderek yaygınlaşan 
oyuncak kiralama iş modelinin sektör 
satışlarını artıracağı öngörüldü. 
Büyük bir pazarlama yeniliği olarak 
gösterilen iş modeline göre aileler 
ya da çocuklar bu tür hizmet veren 
oyuncak şirketlerinden, online 
olarak istedikleri birden fazla 
oyuncağı aylık ya da üç aylık olarak 
sipariş edebiliyor. Şirket kendisi de 
çeşitli paketler öneriyor. Böylece 
çocukların çok sayıda oyuncakla 
oynamasına imkan sağlanıyor. Süre 
bitiminde oyuncaklar şirkete iade 
ediliyor. Çok sevilen oyuncakların 
bedeli ödenerek iade edilmeden 
satın alınabiliyor. Rapor, bu veya 
benzeri online iş modellerinin 
sektördeki büyümeye ilave bir 
katkı sunacağını belirtiliyor. 

Akıllı Oyuncaklar İle 
Sayısallaşmanın Etkisi 
Kaçınılmaz
Sanayi 4.0 adıyla kavramsallaştırılan 
sayısal teknolojilerin oyuncak 
sektöründe de etkisinin artacağı 
tahmin ediliyor. Son dönemde akıllı 
yazılımların gelişmesi ile çocuklarla 
gerçek anlamda iletişime geçebilen, 
sorulara yanıt veren oyuncaklar 
üretildi. İlk olarak bu tür oyuncaklar 
Akıllı Oyuncak-Smart Toy olarak 
adlandırıldı. Bu oyuncaklar klasik 
peluş karakterlerden, sevimli 
olarak tasarlanmış insansı robotlara 
kadar çok farklı türlerde üretiliyor. 
Oyuncaklar konuşma ve hareketlerle 
çocuklarla çok karmaşık şekillerde 
etkileşime geçebiliyor. 

Şu anda eğitimin parçası olarak 
okullarda kullanılan ve çocukların 
yazılım ve teknoloji becerilerini 
geliştirmeye imkan sağlayan paket 
“kendin yap” robotlar da oyuncak 
olarak hızla yaygınlaşıyor. Bu tür 
oyuncaklar belirli bir oranda baz 

robot olarak sunuluyor ve çocuklar 
kendileri bu baz robota hem 
donanım, hem yazılım ekleyerek 
yeni beceriler kazandırıyor. 

Bu tür oyuncakların çok yeni 
olması, gelecekte çocukları nasıl 
etkileyeceğine dair deneyim 
bulunmaması nedeniyle endişeler 
ortaya çıkarsa da, dijital kuşakların 
bu oyuncaklarla oynaması normal 
kabul ediliyor. Aileleri ve bilim 
insanlarını endişelendiren kısım ise 
akıllı tabletler ve telefonlar dahil çok 
erken yaşlarda çocukların internete 
bağlanması nedeniyle siber güvenlik 
yönüyle de ortaya çıkıyor. 

Türkiye Oyuncak Pazarı 
Güçlü Kalmaya Devam 
Edecek
TÜİK tarafından yapılan nüfus 
projeksiyonuna göre, en kötü 
senaryoda dahi halen 19 milyon 
olan çocuk sayısı (0-14 yaş) 2080’de 
13 milyon kişi olacak. TÜİK’in baz 
senaryosunda ise çocuk sayısı yine 
2080’de 16.8 milyon kişi tahmin 
ediliyor. 

TÜİK’e göre Türkiye’nin doğurganlık 
hızındaki düşüşe rağmen ana 
senaryoda 2040 yılına kadar çocuk 
sayısı 19 milyon’un altına düşmüyor. 
Türkiye pazarı oyuncak yatırımlarına 
yönelik olarak cazibesini korumaya 
aday görünüyor. 
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Senaryolara Göre Seçilmiş Yaş Grupları Nüfusları, 2018, 2023, 2040, 2060, 2080

Yaş 

Grubu

Nüfus Oran

2018 2023 2040 2060 2080 2018 2023 2040 2060 2080

A
n

a 
S

en
ar

yo

Nüfus 19 203 792 19 601 384 19 333 893 18 126 086 16 813 783 23,5 22,6 19,3 16,9 15,7

0-14 19 203 792 19 601 384 19 333 893 18 126 086 16 813 783 23,5 22,6 19,3 16,9 15,7

15-64 55 500 077 58 438 033 64 623 369 64 727 126 62 873 761 67,8 67,2 64,4 60,4 58,7

65 + 7 163 354 8 867 951 16 373 971 24 242 787 27 413 359 8,7 10,2 16,3 22,6 25,6

Yü
ks

ek
 S

en
ar

yo

Nüfus 19 203 792 19 601 384 19 333 893 18 126 086 16 813 783 23,5 22,6 19,3 16,9 15,7

0-14 19 276 369 20 051 935 20 799 910 21 322 478 21 163 063 23,5 22,9 20,1 18,5 17,5

15-64 55 547 271 58 720 985 66 224 415 68 942 004 71 513 534 67,7 67,0 63,9 59,9 59,1

65 + 7 166 210 8 889 856 16 546 341 24 810 369 28 423 315 8,7 10,1 16,0 21,6 23,5

D
ü

şü
k 

S
en

ar
yo

Nüfus 19 203 792 19 601 384 19 333 893 18 126 086 16 813 783 23,5 22,6 19,3 16,9 15,7

0-14 19 131 442 19 154 507 17 904 198 15 192 740 13 060 335 23,4 22,2 18,4 15,3 13,9

15-64 55 452 730 58 153 783 63 022 296 60 584 793 54 740 675 67,8 67,5 64,9 60,9 58,1

65 + 7 160 486 8 845 901 16 199 157 23 659 828 26 352 490 8,8 10,3 16,7 23,8 28,0
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Biyoplastik Malzemeden Oyuncak 

Kendine Pazar Oluşturdu

Biyoplastik malzemelerden Bioserie 

markası adı altında oyuncak üretimi 

yapan Kaya Kaplancalı üretime 

başlamasının ardından satış başarısı 

yakaladı. Raillife.com sitesinde yer 

alan habere göre Hong-Kong’da 

2010 yılında marka tescilinin 

ardından yatırımcı arayan Kaya 

Kaplancalı, kitle fonlamasıyla fikrini 

işe dönüştürdü. İşin temelinde, 

petrol türevli plastik yerine tamamen 

bitkisel kaynaklardan elde edilen 

plastik malzeme kullanılması yatıyor. 

Kaya Kaplancalı, ürününe ilişkin 

Amerikan Tarım Bakanlığı’ndan 

(USDA) sertifika aldıklarını ve 

biyoplastik üretim teknolojisi 

ile 2013’te Almanya ve ABD’de 

biyoplastik inovasyon ödüllerine 

aday gösterildiklerini vurguluyor. 

Kaya Kaplancalı ürünlerine yönelik 

şu bilgiyi verdi: “Rattle (bebek 

çıngırağı) ürünümüz, drtoy.com sitesi 

tarafından 2015’in en iyi çevreci 

oyuncaklarından biri seçilerek ‘Best 

Green Toys 2015’ ödülünü aldı. 

Ocak 2015’te Hong Kong oyuncak 

fuarında ürünlerimizin ticari 

tanıtımını yaptık. Bu fuarın ardından 

Asya ve Avrupa’da distribütör 

satış bağlantılarımızı kurduk ve 

siparişlerimizi toplamaya başladık. 

Seri üretime Mart 2015’te başladık ve 

mayıs ayında distribütörlerimize ilk 

yüksek adetli ürün yüklemelerimizi 

yaptık. Temmuz ayından bu yana 

ürünlerimiz ABD, İngiltere, Fransa, 

Belçika, Hollanda, Singapur ve Kore 

başta olmak üzere pek çok ülkede 

tüketicilere sunuluyor. Ürünlerimizin 

fiyatları ise 11-22 dolar arasında 

değişiyor”
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Nürnberg fuarından 
izlenimlerinizi de paylaşarak, 
oyuncak alanında eğilimler 
ne yönde?

Dünyanın en büyük ve prestijli fuarı 
olan Almanya Nürnberg oyuncak 
fuarının bu yıl 71.si düzenlendi. 
Oyuncağın yanında özellikle 
eğitici ve öğretici olan oyuncaklar 
ve kutu  oyunları dediğimiz aile 
ile yada birkaç çocuğun beraber 
oynayabildiği oyunlardaki artış biraz 
daha ön plana çıktı. 

Akar Oyuncak Genel Müdürü 

Raşit Akar:
“Eğitici-öğretici ve ailelerin 
birlikte oynayabildiği oyunlar 
ön plana çıkıyor.”

F
uarlar, gerek pazarlama 
gerekse sektörel 
eğilimleri gözlemleme 
açısından önemli fırsatlar 

sunuyor. Türkiye, oyuncak 
pazarında yerli üretimi 
artırma yönünde arayışlar 
içinde. Dünyanın en önemli 
oyuncak fuarlarından biri olan 
Nürnberg fuarına katılan Akar 
Oyuncak Genel Müdürü Raşit 
Akar ile fuar izlenimlerini ve 
sektör görüşlerini konuştuk.
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Ülkemizin bu alanda 
gelişmesi için hangi alanlara 
öncelik vermesi gerekiyor?

Ülkemiz oyuncak konusunda ciddi 
ilerlemeler kaydediyor özellikle 
Uzak Doğu’dan gelen oyuncaklara 
getirilen ek vergiler ve rapor 
belgelendirmelerdeki sıkı denetim 
ülkemizdeki oyuncak sektörüne 
ciddi yatırmaları beraberinde getirdi. 
Pek çok mevcut firma bu noktada 
oldukça önemli kalıp, makina vb 
yatırımlar yaptı. En önemli konu 
ise eğitim; üretim, ihracat ürün 
belgelendirme konusunda eğitim ve 
bu konularla alakalı gerçekten içeri 
dolu destekler verilmeli.
 
Oyuncak tasarımına yönelik 
ülkemiz potansiyeli nedir? 

Oyuncak konusunda az önce 
belirttiğim gibi oyuncak sektörüne 
yeni ürünler noktasında kalıp ve 
makina gibi ciddi yatırımlar söz 

konusu olsa da tasarım konusunda 
biraz sıkıntılar var. Çünkü tasarım 
bir süreçtir ve esinlenme elbette 
olabiliyor ancak bu esinlenme 
sürecinin aşılıp adım adım çok 
daha farklı özgün ürünlere ağırlık 
verilmesi gerekiyor ki bu sayede 
hem iç piyasa  hem dünya pazarına 
daha güçlü bir şekilde etki etmiş 
olalım. Özellikle iç piyasada ayrıca 
ihracat noktasında da birbirine 
benzeyen ürünler arttıkça haksız bir 
rekabet oluşur ve ürünler benzer 
olursa sadece fiyat odaklı tercihler 
ön plana çıkar ve üretici için bu 
durum karlılığı düşürerek işletmenin 
yatırım enerjisini maddi manevi 
anlamda olumsuz etkiler.

Sektörün öncelikli sorunları 
ve bunlara yönelik çözüm 
önerilerinizi paylaşır mısınız?
 
Bence pek çok sektörde olduğu gibi 
başlıca konumuz eğitim. Hepimizin 
hayatında bildiğini sanmak çok 
kötü bir engel o yüzden eğitim ve 

sektör bilincinin oluşması gerçekten 
çok önemli. Sektör bilinci oluşursa 
yeni yatırımlarda yeni ürünlerde 
firmalar dar bireysel düşüncelerden 
kurtularak öncelikle elbette firma 
menfaatleri doğrultusunda ve ikinci 
aşamada ise sektör adına üretime 
geçebilir. Bu aşamalardan geçmek 
de pazarımızın büyümesine ciddi 
anlamda katkı sağlayacaktır. 

Ürün tasarım, kalite ve belgelendirme 
gibi ihracat için dikkat edilmesi 
gereken konularla beraber, en 
önemli konuların başında kalifiye 
eleman sıkıntısı yer alıyor. Plastik 
enjeksiyon, şişirme vb. teknik 
üretim ile ilgili konular başta olmak 
üzere ayrıca tasarım, ihracat, satış 
ve hatta sosyal medya vb konularda 
da ciddi adımlar atmak adına 
yeni ve bilgili hepsinden önemlisi 
istekli elemanlar meslektaşlar 
yetiştirmemiz gerekiyor.
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“Oyuncak yaşayan bir sektördür, 
canlıdır ve hayatın değişimine ayak 
uydurur.”

İ
KMİB - İstanbul Kimyevi Maddeler 
ve Mamulleri İhracatçı Birliği 
tarafından kurulan Plastik 
Komitesi’nin alt komisyonlarından 

bir tanesi olan Oyuncak 
Komisyonu’nda da görev alan ve 
oyuncağın sanayi olarak öneminin 
yanında kültürel ve sosyal olarak 
da üzerinde durulması gereken bir 
konu olduğuna dair açıklamalar 
yapan TİM-Türkiye İhracatçılar 
Meclisi Üyesi ve İKMİB Plastik 
Komite Başkanı Mehmet Uysal, 
PLASFEDDERGİ’nin sorularını 
yanıtladı.

TIM-Türkiye Ihracatçılar Meclisi Üyesi ve IKMIB Plastik Komite Başkanı
Mehmet Uysal:

Türkiye oyuncak pazarı ve 
dış ticaret dengesi hakkında 
bilgi verir misiniz?

Oyuncak sektörü ülkemiz için yeni 
bir sektör olması dolayısı ile önü 
çok açık bir sektördür. Türkiye 
yaklaşık 1.300.000 yıllık doğum 
ve 25.000.000’luk çocuk sayısıyla 
oldukça önemli bir pazardır ancak 
dış ticaret dengesi açısından iç 
piyasada yaklaşık %85 oranında ithal 
ürün bulunmaktadır. Buna karşın son 
yıllarda ithalat süreçlerinde yaşanan 
durumlar bu oranı Türkiye lehine 
değiştirmektedir.

Sizin de dile getirdiğiniz 
gibi, Türkiye her ne kadar 
son dönemde hızı biraz 
düşse de çocuk sayısının 
yüksek olduğu bir ülke. 
Plastik imalat sektörü de 
oldukça gelişmiş. Elbette 
oyuncaklar sadece plastik 
malzemeden üretilmiyor ama 
oyuncakların içinde plastik 
olanların ağırlığı çok yüksek. 
Buna rağmen yerli üretimin 
bu denli gelişmemesinin ana 
nedeni nedir?

Yatırımcılar uzun süre ithalat cazip 
göründüğü için bu sektöre yatırım 

yapmak konusunda çekingen 
davrandılar. Yerli üretim maliyetleri 
ithalat fiyatlarının üzerine çıkıyordu. 
Son on yılda bu süreç tersine 
dönmeye başlamış ve yerli üretim 
daha ekonomik hale gelmiştir.

Son yıllarda ithalat konusunda 
özellikle Uzak Doğu ülkelerinden 
yapılan ithalatta yaşanan zorluklar 
iç piyasada üretim ve yatırımın 
artmasını sağlamıştır. Pek çok 
imalatçı fiyat noktasında rekabet 
edemediği ürünleri artan ithalat 
maliyetleri ve gümrüklerde 
yaşanan sıkıntılardan dolayı tedbirli 
davranırken rekabetçi hale gelmiş 
ve üretim konusunda da cesaretli 
kazandığı bir konuma gelmiştir. 
Ayrıca pek çok ithalatçı da üretim 
konusunda atılım ve yatırımlarda 
bulunarak imalatçı olmuştur. Halen 
ithalatçıların aynı zamanda imalatçı 
olmaları süreci devam etmektedir.

Oyuncakların eğitim 
yönünden büyük etkisi var. 
Bu da elbette tasarımı temel 
kritik nokta haline getiriyor. 
Oyuncak tasarlama yönünde 
bilgi ve yetenek olarak 
ülkemizde bir altyapı var mı? 
(pedagoglarla birlikte çalışan 
endüstriyel ürün tasarımcıları 
vb.)  Yoksa olması için neler 
yapılmalı?
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Oyuncaklar eskiden sadece eğlence 
amaçlı görülürken bugün bakış 
açısı değişmiş durumda ve artık 
eğlenceden çok eğitim odaklı eğitici 
oyuncaklar ve el, motor, kuvvet gibi 
çocuğun yeteneklerini geliştirici 
oyuncaklar ön plana çıkmakta. 
Bu konuda sanayii ve üniversite, 
akademi işbirlikleri kesinlikle çok 
üst seviyeye çıkartılmalı konu ile 
ilgili sivil toplum kuruluşlarının 
nezdinde üreticilerin yapmak 
istedikleri oyuncaklar ile ilgili destek 
alacakları komiteler bu kurumlar 
aracılığı ile oluşturulmalıdır. Bizler 
İKMİB olarak bunun ilk adımlarını 
atmış bulunuyoruz. Değerli sektör 
mensuplarımız için kısaca özetlemek 
isterim. İKMİB - İstanbul Kimyevi 
Maddeler ve Mamulleri İhracatçı 
Birliği tarafından kurulan Plastik 
Komitesi’nin alt komisyonlarından bir 
tanesi de Oyuncak Komisyonudur. Bu 
konuda da önümüzdeki zamanlarda 
oyuncak tasarımlarını konu alan 
ödüllü yarışmalar düzenleyeceğiz. 
Bunu yaparken elbette üniversiteler 
ile iş birliği yapacağız.

Oyuncakta ürün güvenliği 
de çok önemli. Her yıl 
denetimlerde sağlığa uygun 
olmayan malzemelerden 
üretilmiş ya da şekil olarak 
sakıncalı çok sayıda ithal 
ürün belirleniyor. Burada 
ana sorun nedir, gümrük 
denetimleri mi, ulusal 
standart eksiliği mi?

Burada birkaç sorun vardır bu 
tür denetimlere takılan ithal 
oyuncaklar olduğu gibi, kısmı de 
olsa yerli oyuncaklar da vardır.  
Bu sorunları ana başlıklar altında 
değerlendirirsek,

Hızlı değişen regülasyonlar
Bilgi eksikliği
Eğitimsizlik
Kötü niyet olarak sınıflandırabiliriz.

Oyuncak sektörünün temel 
sorunları hakkında bilgi verir 
misiniz?

Oyuncak dünyada da önemini 

koruyan ve gelişen bir sektördür. 

Oyuncak yaşayan bir sektördür, 

canlıdır ve hayatın değişimine ayak 

uydurur.  Büyüklerin dünyasında 

moda olan ne varsa çok hızlı 

bir şekilde bu oyuncak sektörü 

sayesinde modellenir. Bu yüzden 

oyuncak, sanayi olarak görülmek 

kadar kültürel ve sosyal olarak da 

çok önemli ve üzerinde durulması 

gereken bir konudur. Sadece Sanayi 

Bakanlığı değil oyuncak sektörüne 

Milli Eğitim Kültür ve Turizm 

Bakanlıkları da azami seviyede 

dikkat göstermelidir.

Sektörün en önemli sorunları kalıp 

dizayn noktaları başta olmak üzere 

pek çok konuda eğitimli yetişmiş 

eleman eksiğidir. Ayrıca ihracat 

noktasında da bu konuların ve 

eleman ihtiyacının eksiği önemini 

bir şekilde kendini göstermektedir. 

Bunların yanında dünya ticaretine 

yoğun bir şekilde dahil olabilmek 

için Ticaret Bakanlığı’nın fuar ve 

yurtdışı heyet uygulamalarında özel 

destek geliştirip uygulaması da 

önem arz etmektedir. Bu çalışmalar 

yapıldığı takdirde oyuncak 

sektörümüz önümüzdeki yıllarda 

daha da güçlenerek yoluna devam 

edecektir.
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Türkiye’de ürün güvenliğine yönelik 
yapılan denetimlerde ya uygun 
tasarımlı olmadığı ya da uygun 
malzemelerden üretilmediği için 
sıklıkla oyuncaklar gündeme geliyor. 
Bunların hemen hemen tamamının 
ithal olması ya da kaçak yollarla 
ülkeye sokulması da dikkati çekiyor. 

Türkiye’de plastik ve kimya 
endüstrisi AB mevzuatı ile uyumlu 
çalışıyor. Sadece AB değil, Türk 
Standartları Enstitüsünün de 
kapsamlı düzenlemeleri bulunuyor. 
AB mevzuatı sağlık açısından 
en gelişmiş standartları içeren 
uygulamaların başında geliyor. 
Gerek oyuncakların sağlığa 
uygun malzemelerden üretilmesi, 
gerekse yaş gruplarına göre sağlık 
tehdidi oluşturmayacak şekilde 
tasarlanması büyük önem taşıyor. 

Temel olarak oyuncakların güvenlik 
açısından taşıması gereken 
unsurlar şöyle:

  Oyuncaklar “rastgele” alınabilecek 
tüketim ürünleri değildir. Çocukların 
sağlığını doğrudan etkileyecek 
kimyasallar kullanılarak imal edilmiş 
olabilirler. Her şeyden önce mutlaka 
güvenilir bir üretici tarafından 
üretildiğinden emin olunmalıdır. 

 Oyuncak çocuğun yaşına uygun 
olarak tasarlanmış olmalıdır. Küçük 
çocukların boğazına, burnuna, 
gözlerine kaçabilecek küçüklükte 
parça içermemesi en çok dikkat 
edilmesi gereken hususlardan biri. 

 Güvenlik önlemi alınması 
gerektiren bir oyuncaksa, 
ebeveynlere ve anlayabilecek 
yaştaysa kullanıcı çocuğa yönelik 
mutlaka gerekli bilgiyi veren 
etiketler yerleştirilmelidir. 

 Oyuncakların mutlaka kullanım 
kılavuzu olmalı ve ebeveynler bu 
konuda çocuklara bilgi vermelidir. 

 Ambalaj ve poşetler oyuncak 
değildir. Bunların dikkatlice 
çıkarılması ve çocuklardan 
uzaklaştırılması gerekir.

  Birden fazla çocuğu olan ailelerde, 
büyük çocuğun oyuncakları ve küçük 
çocuğun oyuncakları net biçimde 
ayrılmalı, oyunları gözlenmelidir. 

 Ebeveynler kendileri, varsa 
çocuklara bakan bakıcı, aile 
büyükleri oyuncaklar konusunda 
kesinlikle bilgilendirilmeli, aynı 
zamanda kendileri çocukları da 
eğitmeleri gerekir. 

 Oyuncakların hijyenine dikkat 
edilmelidir. Oyuncaklar için güvenli 
saklama koşulları oluşturulmalıdır. 

 Oyuncaklar sıklıkla kontrol 
edilmeli, bozulma, kırılma gibi 
tehlike yaratabilecek durumlar göz 
önünde bulundurulmalıdır.

Çocuklar Sağlıksız Oyuncakların En Kolay Hedefi
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İstanbul Aydın Üniversitesi’nden 
Servet Sakar, 2017’de yayımladığı 
yüksek lisans tezinde, İstanbul’da 
100 tüketici ile oyuncak alırken 
tercihlerini etkileyen faktörler 
üzerinde bir araştırma yaptı. Teze 
göre, tüketiciler en fazla ortak 
görüşü “Oyuncak seçiminde 
oyuncağın çocuğun gelişimini 
destekleyici olması önemlidir.” 
seçeneğine verdiler. En düşük ortak 
görüş ise “Oyuncak seçiminde 
oyuncağın özellikle dokunsal zeka 
eğitimine yönelik olması benim için 
önemlidir.” tercihine verdiler. 

Oyuncakların eğiticilik, eğlendiricilik, 
kalite ve sağlık açısından taşıdığı 
özellikler satın alma davranışını 
hangi ölçüde etkiliyor sorusuna 
yanıt aranan tezde şu bulgulara 
ulaşıldı:

 Tercihlere etki eden faktörlerin 
sırasıyla; kalite, eğiticilik, sağlık 

Tüketici Oyuncak Satın Alırken Eğlence Yerine Kaliteye Bakıyor
ve eğlendiricilik olduğu bulundu. 
Oyuncak seçiminde tüketiciler için 
en önemli unsurun kalite olduğu 
belirlendi. Kaliteyi belirleyen 
unsurlar ise marka ve fiyat olarak 
değerlendirildi. Tüketiciler kalite 
ölçütü olarak oyuncağın menşeine 
de dikkat ediyor. 

 Sağlık açısından sonuçlara 
bakıldığında tüketiciler plastik 
ürünlere mesafeli duruyor. Ayrıca 
CE işareti arıyor. Bu iki unsurun 
yanı sıra, standartlara uygunluk, 
pelüş olması ya da küçük parçalar 
içermesi de dikkat edilen hususlar 
arasında. 

 Eğiticilik açısından bakıldığında 
ise en önemli kriter “çocuğun 
gelişimini destekleyici olması” 
olarak belirlendi. Bu unsuru sırasıyla 
dokunsal zeka eğitimine yönelik 
olması,
yabancı dil öğretimine yönelik 

olması takip etti. Cinsiyet rollerini 
kazandırma, işitsel zeka, görsel 
zeka, geometrik şekilleri algılama 
ise ardından gelen kriterler oldu. 

 Eğlendiricilik açısından tüketiciler 
kendi gözlemlerine göre oyuncağı 
eğlenceli bulmayı ilk sıraya koydu. 
Bunu, kullanıcının (çocuğun isteği) 
ve oyuncağın şekli izledi.

PLASFEDDERGİ  29. SAYI

95

KAPAK KONUSU



B
elarus merkezli Polesie Toys, 
Sinop’ta kurduğu fabrikada 1 
Ekim 2019 itibariyle üretime 
başladı. Şirketten yapılan 

açıklamada, 22 yıl önce faaliyete 
başlayan firmanın Belarus ve Türkiye 
dışında başka ülkelerde de üretim 
yaptığı vurgulandı. 

          
Sinop fabrikasının 19 Ocak 2020’de 
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet 
ERSOY, Belarus Büyükelçisi 
Victor RYBAK, Sinop Valisi Köksal 
ŞAKALAR, Sinop Ak Parti Milletvekili 
Nazım MAVİŞ, Sinop Belediye 
Başkanı Barış AYHAN, İlçe Belediye 
Başkanları, İlçe Teşkilat Başkanları, 
STK Başkanları, Ulusal ve yerel 
medya mensupları, Sinop halkı ve 
çevre illerden gelenlerin büyük 
katılımıyla açılışını gerçekleştiren 
firma, 16 enjeksiyon makinesi ve 160 
kişiyle üretimini devam ettirdiğini 

Belarus Merkezli 
Polesie Toys
Türkiye’de Üretime 
Başladı
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açıkladı. Bunun yanı sıra yapılan 
açıklamada “Yaptığımız planlamaya 
göre fabrikamızda enjeksiyon 
makinalarının miktarı 60 adede 
yükseltilecek ve toplamda 1.200 
çalışan olacak. Planlarımız arasında 
mayıs ayı itibariyle 24 bin 900 
metrekare kapalı alan yeni fabrika 
binamızın inşa edilmesi de var. Bu 
planların ve çalışmaların tamamı 
projelendirilmiş olup zamanlamasına 
uyularak tamamlanacak. Polesie 
Türkiye tarafından üretilen ürünler 
Türkiye iç piyasasında satılmakla 
beraber Avrupa Birliği ve Afrika 
pazarlarına da sunulacak. 2020 
Şubat ayında ihracata başlanacak. 
2020 yılı ihracat hedefimiz 10 milyon 
dolar, 2021 yılı ihracat hedefimiz ise 
28 milyon dolar öngörülmüştür”  
bilgisi verildi.

Şirketin geleneksel olarak Belarus 
Kobrin’de her yıl oyuncak festivali 
yaptığı vurgulanan açıklamada, 
bu gelenekten hareketle 23 
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramında Sinop fabrikasında 
büyük bir şenlik düzenleyeceği 
duyuruldu. Firma yetkilileri 
“Çocuklarımız için de bambaşka bir 
deneyim olacağını düşünüyoruz. 
Bizim için öncelik çocukların 
yüzlerini güldürebilmek. Bunun için 
sadece oyuncak üretmek yeterli 
değil, gerçek hayatta bazı sosyal 
sorumluluk projeleriyle yapılan işi 
desteklemek gerekli. Biz de bunun 
için elimizden geleni yapacağımıza 
söz veriyoruz. Dünyada tek bir 
çocuk bile oyuncaksız kalmayana 
kadar üretmeye devam edeceğiz.” 
açıklamasını yaptı.
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A
tatürk Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Fakültesi tarafından 
yayımlanan çalışmada Hediye 
Bekmezci ve Hava Özkan, 

daha önce yayımlanmış bilimsel 
yayınlardan oyun ve oyuncağın 
çocuk sağlığına etkisine yönelik 
bulguları derlediler. Buna göre 
oyun ve oyuncak çocukların çeşitli 
yönlerden gelişimine şu katkılarda 
bulunuyor:

 Oyun, belli bir amaca yönelik olan 
ya da olmayan, kurallı ya da kuralsız 
gerçekleştirilen fakat her durumda 
çocuğun isteyerek ve hoşlanarak 
yer aldığı, fiziksel, bilişsel, dil, 
duygusal ve sosyal gelişiminin 
temeli olan, gerçek yaşamın bir 
parçası ve etkin bir öğrenme 
sürecidir. Oyun, çocuğun gelişimi 
ve yetiştirilmesi yönünden oldukça 
önemli bir olaydır ve çocuğun gözü 
ile bakıldığında oyun, çocuğun en 
önemli işi, oyuncakları da en önemli 
aracıdır. 

Çocukların oyun hakkı BM 
tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde 
kabul edilen “Çocuk Haklarına Dair 
Sözleşme”de koruma altına alındı. 

 Yapılan araştırmalar oyunun, 
çocukların olayları farklı 
bakış açılarıyla görmelerine, 
yaratıcılıklarının gelişmesine, 
sevinç ve hüzün gibi duygularının 

Oyun ve Oyuncak Çocukları Fiziksel, Entelektüel, 
Duygusal ve Sosyal Yönden Etkiliyor

farkına varmalarına, arkadaş 
grupları içinde toplumsallaşıp, 
ahlaki ve sosyal kurallara uymayı 
öğrenmelerine, fiziksel açıdan kas 
ve kemik yapılarının gelişmesine, 
ifade yeteneklerinin ve sözcük 
hazinelerinin gelişmesine yardımcı 
olduğunu ortaya koymuştur. 

 Bireyin kişiliği üzerinde en çok 
etkisi görülen gelişim alanı fiziksel 
gelişimdir. Oyun ve oyuncaklar 
çocuğun solunum, dolaşım, 
sindirim gibi sistemlerinin düzenli 
çalışmasını sağlamaktadır. Vücuttaki 
fazla yağların yakılması, kasların 
güçlenmesi, iç salgı bezlerinin daha 
düzenli çalışması gibi özellikle 
büyümeye ilişkin işlevlerin yerine 
getirilmesini sağlar. 

 Fiziksel büyüme ve gelişme 
ile birlikte beyin-omirilik gelişimi 
sonucu organizmanın isteme bağlı 
olarak hareketlilik kazanması 
psikomotor gelişmedir. Gelişim, 
baştan ayağa ve içten dışa 
doğru gerçekleşmektedir. Denge 
sağlayan oyuncak ve oyunlar, 
toplarla çalışmalar ve buna benzer 
egzersizler çocuğu dış çevreye 
karşı toy olmaktan kurtarır. Karşısına 
çıkabilecek bir engeli kolayca 
aşabilme yeteneğini kazandırır. 
Güç-tepkiye hazır olma, hız, durgun 
ve dinamik dikkat, koordinasyon, 
esneklik gibi psiko-motor yetenekler 
çocuğa oyunlarla kazandırılır.

 Duygular bebeklik döneminde 
gelişmeye başlamakta, duyguların 
gelişiminde yaşantılar önemli rol 
oynamaktadır. Çocuğun oynadığı 
oyun köşeleri, aldığı roller, kullandığı 
materyaller; eğitimciler ve anne 
babalar için onu tanıma konusunda 
en iyi ipuçlarıdır. Çocuklar oyun 
sırasında yalnızca kendilerini mutlu 
eden duygularını ortaya koymazlar.

 Çocuk yaşadığı çevrede daima 
başkaları ile ilişki hâlindedir. Çocuk 
oyunlarının çoğunda sosyal bir yapı 
vardır. Oyun ile çocuk cinsel kimlik 
kazanır. Aile bireylerinin rollerini 
üstlenerek sorumluluklarını ve 
bireylerin kişiliklerini öğrenir. Meslek 
gruplarını ve onların rollerini kavrar. 
Birlikte sorun çözmeyi öğrenirler. 
Moral gelişimi desteklenir. Çocuk 
toplumsallaşmayı, başkalarının hak 
ve özgürlüklerine saygı duymayı, 
kendi hak ve özgürlüğünü korumayı, 
yardımlaşmayı, paylaşmayı, lider 
olmayı, kazanmayı, kaybetmeyi 
öğrenir. Çocuk toplum kuralları ve 
gereklerini en kolay ve zararsız 
biçimde oyun sırasında öğrenir. 
Sırasını beklemek, paylaşmak, 
başkalarının hakkına saygı duymak, 
hakkına ve eşyasına sahip çıkmak, 
kurallara ve sınırlamalara saygı 
göstermek, düzen ve temizlik 
alışkanlıklarım edinmek, söylenenleri 
dinlemek, kendini ifade edebilmek 
gibi davranışları hep oyun sırasında 
öğrenir. Materyallerle yapılan oyun 
malzemeleri ve bunlarla oynanan 
oyunlarda çocuk, sürekli kendi istek 
ve becerilerini oyuna yansıttığı için 
özgüvenleri de gelişmektedir. 

 Dil, çocuğun doğuştan kazandığı 
bir yetenektir. Çocuk doğduğu 
günden itibaren konuşma dilini 
öğrenmeye başlamaktadır. 
Çocuğun dili iletişim aracı olarak 
kullanabilmesi için dille ilgili 
sembolleri öğrenmesi, belleğinde 
saklaması ve gerektiğinde 
kullanması gerekmektedir. Oyun, 
çocuğun dil gelişiminde önemli bir 
role sahiptir. Çocuğun dil becerileri 
ebeveynleriyle oynadıkları sözlü 
oyunlar, kendisine anlatılan masallar 
ve ninniler aracılığıyla gelişir (34). 
Çocuk oyunlarının birçoğunda 
dilin kullanılması gerekmektedir. 
Saracho yaptığı çalışma-da, eğitim 
ortamlarındaki oyun alanları 
ve köşelerin-de düzenleme 
yapan anaokulu öğretmenlerinin 
sınıflarındaki çocukların okuma 
yazma becerilerinde gelişme 
olduğunu gözlemlemiştir.
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P
AGDER, Kırklareli Vize’de 
PAGDER-ASLAN Plastikçiler 
İhtisas Özel OSB’ye (PAOSB) 
komşu olarak bir Oyuncak 

İhtisas OSB kurulması yönünde 
girişimin başladığını duyurdu. 
PAGDER’in yanı sıra TOY-KOOP ve 
Asrey İnşaat’ın işbirliği protokolü 
imzası için ise bir tören düzenlendi. 

Proje kamuoyuna 
duyuruldu
İşbirliği protokolü düzenlenen 
bir basın toplantısında törenle 
imzalandı. Protokol, çok yüksek 
düzeyde dış ticaret açığı verilen 
sektörde yerli üretimin sıçrama 
yapmasına imkan sağlayacak. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Türkiye Sanayi Strateji Belgesi’nde 
de kümelenmenin önemine işaret 
edilmişti. 

Oyuncak İhtisas Özel Organize 
Sanayi Bölgesi’nin tamamlanması ile 
oyuncak üreticileri Teşvik Yasası’nın 
getirmiş olduğu yatırım teşviki, 
konum, istihdam ve kümelenmenin 
sağlayacağı maliyet avantajları ile 
sektörün ithalatını azaltırken, katma 
değerli üretim yapma imkanına 
sahip olacak.

Asrey İnşaat işbirliği ile 2012 
yılında çalışmalarına başlanılan 
PAGDER ASLAN OSB’nin her türlü 
sosyal donanımının sanayicilere 

ve sektör bileşenlerine özel olarak 
tasarlandığını hatırlatan Plastik 
Sanayicileri Derneği (PAGDER) 
Başkanı Selçuk Gülsün, Oyuncak 
İhtisas Özel OSB’nin sektöre büyük 
katkı vereceğinin altını çizdi. 

Selçuk Gülsün, “2020 yılı içerisinde 
üst yapı yatırımlarına hazır hale 
gelecek PAGDER ASLAN Plastikçiler 
İhtisas Özel Organize Sanayi 

Bölgesi’ne komşu konumda bulunan 
sanayi arsasında, çoğunluğu plastik 
sektörümüzün birer oyuncusu olan 
oyuncak sektörü firmalarını görmek 
sektörlerimize ivme ve büyüme 
getirecektir. 76 katılımcısı bulunan 
PAGDER ASLAN OSB’nin yanına 
gelecek olan oyuncak üreticileri 
ile Vize ciddi bir üretim üssüne 
dönüşecek. Trakya bölgesinin son 
sanayi yerleşim alanlarından biri 
konumunda olup, ihalesi yapılmış 
olan ve duble yollar ile ulaşım 
kolaylığına, İstanbul Havalimanı’na, 
Tekirdağ limanı ve hızlı tren ağına 
yakın konumda bulunan sanayi 
bölgesinde tüm paydaşlar bu önemli 
kolaylıklardan yararlanacak.” diye 
konuştu. 

Yan sanayiinin de gelişmesine imkan 
verecek bir girişim başlatıldığını 
vurgulayan Selçuk Gülsün, “Yerli 
oyuncak üretiminde ithal edilmek 
durumunda olunan özellikle 
elektronik aksamlı yardımcı malzeme 
vb. yarı mamuller söz konusu 
olabilmektedir. Kümelemenin en 
önemli avantajlarından biri yan 
sanayinin de gelişmesidir. Özellikle 
aksam ve parça üreten firmalar 
çoğalabilmektedir. Ayrıca kalıp 
üreticisi, ambalaj üreticisi vb. 
yapılar aynı kümenin içine dâhil 
olmaktadır. Bu kapsamda TOY-
KOOP, Asrey İnşaat, PAGDER ASLAN 
Plastikçiler İhtisas Özel Organize 
Sanayi Bölgesi (PAOSB) ve Plastik 
Sanayicileri Derneği (PAGDER) 
arasında imzalanan protokol ile 
hayata geçirilecek olan Oyuncak 
İhtisas OSB’nin önemi çok büyük” 
dedi. 

Know-how transfer için uygun 
bir ekolojik sistem yaratması 
bakımından katma değerli üretimin 
anahtarının kümelenme olduğunu 
belirten Gülsün: “Oyuncak İhtisas 

Oyuncak Ihtisas OSB Kuruluyor:
Türkiye’yi Oyuncakta Sıçratacak Girişim Start Aldı
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OSB, PAGDER ASLAN Plastikçiler 
İhtisas Özel Organize Sanayi 
Bölgesi’nin hemen yanı başında yer 
alacak ve dikey kümelenmenin de 
güzel bir örneği olacak” dedi.

Türkiye’nin Potansiyeli 
Çok Büyük 
“Dünyanın lojistik olarak en üstün 
özelliklere sahip ülkeleri arasında 
yer alıyoruz” diyen Selçuk Gülsün, 
oyuncağın, lojistik olarak hacimli 
bir ürün olmasının Türkiye’ye ilave 
bir avantaj sağlayacağının altını 
çizdi. Yakın dönemde yaşanan 
devalüasyonlar sebebiyle, TL’nin 
Yuan karşısında daha rekabetçi bir 
konuma geldiğini belirten Gülsün: 
“Bu durum yeni yatırımlar için büyük 
fırsatlar sunmaktadır. Modelleme, 
dizayn ve tasarım başta olmak üzere 
Ar-Ge’ye yeterli yatırım yapılması 
durumunda oyuncak sektörümüzün 
ihracatta çok iyi noktalara geleceğini 
düşünüyorum” dedi.

Türkiye’nin oyuncak ithalatının 
yıllara göre değişmekle birlikte 300 
milyon dolar seviyelerde dolaştığını 
belirten Selçuk Gülsün, “Sektörün 
üretim gücünün, know-how’ının ve 
markalaşmasının istenilen düzeye 
çıkması sonrasında bu ithalatın 
yüksek oranda daralacağını 
öngörüyorum” dedi. 

Türkiye’de faaliyette bulunan 
imalatçıların standartlara uygun 
hareket ettiğini, ithal edilen ya da 
yurda kaçak giren oyuncaklarda 
sorunlara rastlanabildiğini belirten 
PAGDER Başkanı Gülsün, “Özellikle 
fitalat testlerinin yapılması oldukça 
gereklidir. Bununla birlikte, mağaza 

ve marketlerde belirli periyotlarla 
yetkili bakanlığımız tarafından 
gerekli denetimler yapılmaktadır. 
Bu denetimlerin arttırılması, 
ürünlerin yetkili kuruluşlara teste 
gönderilmesi ve ardından uygunsuz 
ürünler ile ilgili cezai yaptırımların 
uygulanması kritik öneme sahiptir” 
dedi.

Fidan Aslan Eroğlu: “Özel Sektör ve 
Sivil Toplum İş birliği Büyüyor.”

Oyuncak İhtisas Özel Organize 
Sanayi Bölgesi ile ilgili bilgi veren 
Asrey İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi 
Fidan Aslan Eroğlu, projenin 
özel sektör-sivil toplum örgütü iş 
birliğinin yeni bir aşaması olduğunu 
belirtti. Fidan Aslan Eroğlu şu 
bilgileri paylaştı:

“Oyuncakçılar Kooperatifi (TOY-
KOOP) Başkanı Ender Mıcık ile 
Asrey İnşaat’ın Kırklareli Vize’de 

Oyuncak İhtisas Özel Organize 
Sanayi Bölgesi kurulması yönündeki 
iş birliğinin heyecanını ve 
mutluluğunu yaşıyoruz. Asrey İnşaat 
olarak Vize’de özel organize sanayi 
bölgesi kurulması konusunda öncü 
bir rol izledik ve Türkiye’de bir ilki 
gerçekleştirdik. 2012 yılında Plastik 
Sanayicileri Derneği (PAGDER) 
ile yapılan protokol ile 650 bin 
metrekarelik alanda PAGDER 
ASLAN Plastikçiler ihtisas Özel 
Organize Sanayi Bölgesi’nin 
kurulması yönünde ilk adım atıldı. 
Özel sektör ve sivil toplum örgütü 
ilk kez böylesine bir iş birliğine 
gitti. Ucuz enerjiden yatırım teşvik 
desteklerine, İstanbul ve Avrupa’ya 
komşu lokasyondan taşınma 
kredi desteğine kadar pek çok 
avantajın yanı sıra modern alt yapı 
olanakları ve sosyal yaşam alanları 
ile oyuncak üreticilerimizi uzun 
yıllardır ihtiyaç duydukları ihtisas 
OSB’ye kavuşturmayı hedefliyoruz. 
Başlangıçta 600 bin metrekare 
ve büyüme alanları ile 1 milyon 
metrekare alan üzerinde kurulacak 
Türkiye’nin ilk Oyuncak İhtisas 
Özel Organize Sanayi Bölgesi’nin 
ülkemize, oyuncak sektörüne ve 
bölgeye hayırlı olmasını diliyorum”

İthalatçılar Üretici Olacak!
TOY-KOOP Başkanı Ender Mıcık da 
imza töreninde yaptığı açıklamada, 
ithalatçı firmaların üretime yönelme 
eğiliminde olduğunu vurgulayarak, 
“İhtisaslaşmış sanayi bölgelerinin 
kurulması sektörlerin rekabetçi 
güce ulaşmasında etken olmaktadır. 
İhtisas bölgelere verilen teşvikler 
sektörlerin ve ekonominin 
gelişimine katkı sağlamakta olup 
bunun örneğini Çin’de rahatlıkla 
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markalaşmasının istenilen düzeye 
çıkması açısından stratejik bir açılım 
sağlamaktadır. Derneğimiz, mevcut 
durumda altyapısı tamamlanarak 
üst yapılaşmaya hazır hale gelen 
PAGDER-ASLAN Plastikçiler İhtisas 
Özel Organize Sanayi Bölgesi 
(PAOSB) ile elde ettiği özel sektör-
sivil toplum işbirliği deneyimini 
oyuncak sanayicimiz için de 
kullanmak üzere yola çıkmış olup; bu 
proje ile ihracat, istihdam ve katma 
değer hedeflerine odaklanmıştır. Bu 
kümelenmenin 200 milyon dolara 
varan oyuncak ithalatının azaltılması 
ve yeni istihdam olanakları 
sağlayarak ülke ekonomimize katkı 
vermesi beklenmektedir.”

1 milyon metrekareye 
kadar büyüme alanı 
bulunuyor 
PAGDER açıklamasında, başlangıç 
olarak 600 bin metrekare alanda 
kurulacak OSB’nin 1 milyon 
metrekareye büyüme alanı 
olduğunun altı çizilirken, OSB’nin 
Türkiye’nin ilk Oyuncak İhtisas Özel 
Organize Sanayi Bölgesi olacağı 
vurgulandı.

görebiliyoruz. Çin’de her bölge veya 
şehrin uzmanlaştığı imalat sanayileri 
bulunmaktadır. Rekabetçiliğin 
getirdiği avantajlarla firmalar sürekli 
yenilikler yaparak kendilerini 
geliştirebilmekte ve pazara yeni 
ürünler sunabilmektedir” dedi.

Oyuncak üretiminin ve ticaretinin 
İstanbul ve Trakya bölgesinde 
yoğunlaştığına işaret eden Mıcık; 
“Asrey İnşaat ile yaptığımız iş birliği 
neticesinde oyuncak üreticilerimizin 
Oyuncak İhtisas Özel Organize 
Sanayi Bölgesi’nde, güçlü ve 
modern altyapıda yapılanmasını 
sağlayacağız. Bölgemiz, Trakya’daki 
konumu itibariyle ana ihracat 
pazarlarımızdan Avrupa’ya, üretim 
için ise İstanbul’a yakınlığı ile 
avantajlı bir konum olarak öne 
çıkıyor. Yüzde 45 yatırım indirimi, 
enerjinin yüzde 30 indirimli ve 
kesintisiz sağlanacak olması bizleri 
yer seçimi konusunda Vize’ye 
yönlendirdi. Oyuncak üreticilerimizin 
yüzde 70’i aynı zamanda plastik 

sektörünün birer mensubu 
olduğundan komşu organize sanayi 
bölgesinde plastikçiler ile bir arada 
çalışacak olmamız, hammadde 
ve lojistik olanaklarından 
yararlanacak olmamızın yanı sıra 
üretim değerimize, miktarımıza ve 
ihracatımıza da katkı sunacaktır.” 
dedi.

Dünyada Çin’in Santo bölgesinde 
kümelenen oyuncak üreticilerinden 
sonra ikinci kümelenme modelinin 
Vize’de hayata geçeceğine dikkat 
çeken TOY-KOOP Başkanı Ender 
Mıcık görüşlerini şu şekilde paylaştı:

“Bölgede bugünden sektörümüzün 
yan kolları ve hizmet sağlayıcı 
sektörlerinden matbaa, kalıp 
üreticisi gibi firmalar dahil 38 firma 
yerini aldı. Bakanlık kayıtlarına 
göre ülkemizde 156 oyuncak 
firmasının faaliyet gösterdiğini ele 
aldığımızda sektörün dörtte birine 
Vize’de sinerji imkânı sunmuş 
olacağız. Vize, Pınarhisar, Ahmetbey 
ilçe ve beldelerinde yaşayan 
60 bin kişinin hayatına değer 
sağlanacak yatırımlarımız ile yeni 
iş imkanları yaratılacak. Bölgenin 
üç yıl içerisinde altyapı ve mevzuat 
düzenlemelerinin tamamlanması ile 

üreticilerin tesislerini kurmalarına 
olanak sağlanmış olacak. 2022’de 
üretime başlayarak yerleşim yeri 
sorununu çözen oyuncak sektörü 
mensuplarımız sektörün katma 
değer ve markalaşma adına 
çalışmalarına ağırlık verecek.” 

PAGDER duyurusu: 
600 bin metrekare ile 
başlayacak
Öte yandan PAGDER tarafından 
üyelerine yönelik yapılan duyuruda, 
Oyuncak İhtisas OSB’nin önemli bir 
ihtiyaca cevap vereceği vurgulandı. 
“Oyuncak sanayimizin uzun süredir 
devam eden kümelenme talebi, 
Derneğimiz öncülüğünde hayat 
buluyor” denilen açıklamada, plastik 
imalat sektörünün önemli bir parçası 
olan oyuncak sektörünün dörtte 
birine iyi imalat imkanı sağlayacak 
bir girişimin başlatıldığı kaydedildi. 

Açıklamada şu hususların 
altı çizildi:

“Bilindiği üzere günümüzde 
katma değerli üretimin anahtarı 
konumunda olan kümelenme 
ihtiyacı, oyuncak sanayicimiz 
tarafından son yıllarda sıklıkla 
gündeme taşınmaktadır. Oyuncak 
sektöründe özellikle aksam ve parça 
üreten firmalar ile kalıp üreticisi, 
ambalaj üreticisi vb. işletmelerin 
aynı küme içinde hareket etmesi 
büyük önem arz etmektedir. Bu 
bağlamda Oyuncak İhtisas OSB, 
sektörün üretim gücü, know-how’ı ve 
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Sanayi ve Teknoloji 
Bakan Yardımcısı 
Hasan Büyükdede 
PLASFEDDERGI’nin 
Sorularını 
Yanıtladı:

Büyükdede: Plastik ve plastik 
makine sektörleri ortak yol 
haritası izlemeli

Sanayi ve Teknoloji Bakan 
Yardımcısı Hasan Büyükdede, 
sanayi sektörlerinin yol haritalarının 
ekosistemler dikkate alınarak 
belirleneceğini söyledi. Küresel 
ölçekte plastik malzemelere olan 
talebin arttığının farkında olduklarını 
belirten Hasan Büyükdede, sektörün 
yerli plastik işleme makinaları 
kullanmasını arzuladıklarını da 
vurguladı. Büyükdede, sayısal 
dönüşümden strateji belgelerine, 
teşviklerden AR-GE’ye kadar sanayi 
ve plastik sektörüne yönelik olarak 
PLASFEDDERGİ’nin sorularını 
yanıtladı. 

Bakanlığımız yakın zamanda 
2023 Sanayi ve Teknoloji 
Strateji Belgesini yayımladı. 
Plastik ve plastik işleme 
makineleri açısından bu 
belge temel olarak hangi 
mesajları veriyor?

Günümüzde sanayi sektörlerin 
birbirini etkilemesi nedeniyle 
sektörel stratejilerin ayrıştırılarak 
tanımlanması artık pek mümkün 
olamamaktadır. Bu sebeple, 
önümüzdeki dönemde strateji 
ve politikalar, sektörlerin gerçek 
yapıları ile birlikte hazırlanması 
öngörülmektedir. Örneğin, otomotiv 
sektörü, sektörün dahil olduğu 
mobilite ekosistemi; ilaç sektörü, 
sektörün dahil olduğu sağlık 
ve yaşam bilimleri ekosistemi 
içerisindeki yerleriyle birlikte 
bütünsel olarak ele alınacaktır. 
Dolayısıyla, plastik sektörü ile plastik 
makinaları sektörünün de ortak bir 
yol haritası izlemesi elzemdir. Bu 
yaklaşımla, sektörel yol haritaları, 
ekosistem dinamikleri dikkate 
alınarak hazırlanacaktır. Ürün odaklı 
hedefler şu şekilde belirlenmiştir:

• Kimya, ilaç ve tıbbi cihaz,
• Motorlu kara taşıtları,
• Deniz taşıtları,
• Raylı sistemler,
• Makine,
• Yarı iletkenler,
• Elektrik-elektronik,
• Yazılım,
• Savunma,
• Havacılık ve uzay sektörlerini 
kapsayacak şekilde 2020 yılında 
tanımlanacaktır.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi 
Programı: Bu program ile ülkemizin 
yüksek katma değerli ürün 
ihracatının artırılarak cari açığın 
azaltılması amaçlanmaktadır.

Onbirinci Kalkınma Planında, 
orta-yüksek ve yüksek teknoloji 
seviyesindeki kimya ve ilaç, motorlu 
kara taşıtları, deniz taşıtları, raylı 
sistemler, makine, yarı iletkenler, 
elektrik-elektronik, havacılık ve 
uzay sektörleri odak sektörler 
olarak belirlenmiştir. Bu sektörlerde, 
cari açığın fazla olduğu, Ar-Ge 
yoğunluklu, gelişen talep trendine 
sahip, katma değeri yüksek öncelikli 
ürünlerin yerli imkânlarla üretiminin 
sağlanması hedeflenmektedir. Bu 
hedef doğrultusunda, öncelikli 
ürünlere yönelik yatırımların, Ar-
Ge aşamasından işletme dönemine 
kadar uçtan uca bir mekanizma 
ile destekleneceği Teknoloji 
Odaklı Sanayi Hamlesi Programı 
Bakanlığımızca hayata geçirilmiştir.

Katma değeri, teknoloji ve ürün 
geliştirme kapasitesini artırmak 
ve ara malı girdilerinde ithalat 
bağımlılığını azaltmak için orta-
yüksek ve yüksek teknoloji ürünlerin 
yerli üretimine Ar-Ge ve yatırım 

teşvikleri sağlanacaktır.
Dünya’da plastik sektörü için ticaret 
hacmindeki yükselişin farkında olan 
Bakanlığımız, plastik sektörü değer 
zinciri içerisinde önemli bir ayağı 
oluşturan plastik makinalarını da 
“Hamle” programının ilk çağrısını 
dahil etmiş ve bu kapsamda bu grup 
altında yer alan plastik enjeksiyon 
ve plastik ekstrüzyon makinalarını 
desteklenecek ürünler arasına 
eklemiştir.

Bakanlığımız tarafından sunulan 
Proje Bazlı Teşvik programı ve 
Yatırım Teşvik Sistemi destekleriyle 
TÜBİTAK ve KOSGEB destek 
unsurlarını tek bir çatı altında entegre 
eden Hamle programından plastik 
makinacılarımızın faydalanmasını 
umuyor, bu sayede plastik sektörü 
ile plastik makinaları sektörleri 
arasında ülkemiz lehine güçlü bir 
ekosistem oluşmasını temenni 
ediyoruz.

Dijitalleşen dünyada, pazar değil, 
yüksek teknoloji ve katma değer 
üreten öncü Türkiye için, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı olarak, 
paydaşlarımızın katkılarıyla 
hazırladığımız 2023 Sanayi ve 
Teknoloji Strateji Belgesi, Türkiye’nin 
“Milli Teknoloji Güçlü Sanayi” 
vizyonunu gerçekleştirmede yol 
haritası olacaktır. “Yüksek Teknoloji 
ve İnovasyon”, “Dijital Dönüşüm 
ve Sanayi Hamlesi”, “Girişimcilik”, 
“Beşerî Sermaye” ve “Altyapı” olmak 
üzere 5 ana bileşenden oluşan 
stratejimiz doğrultusunda, ülkemizi 
sanayi ve teknoloji alanlarında 2023 
hedeflerine taşıyacağız.

Türk Plastik Sanayisinin, dünyadaki 
gelişmeler de göz önünde 
bulundurulduğunda, önümüzdeki 20 
yıl içinde rekabet gücünü muhafaza 
etmesi ve hatta arttırması, yeni 
pazarlar ve ürünler ortaya çıkarması 
ve dünyada teknoloji liderleri 
arasına girebilmesi için, konusunda 
uzmanlaşmış, sanayinin kısa, orta 
ve uzun vadeli sorunlarına çözüm 
getiren bir araştırma ve geliştirme 
merkezine gereksinimi vardır. Bu 
nedenle araştırma merkezinin 
bir an önce faaliyete geçmesini 
sağlamak amacıyla Türkiye Makine 
Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem 
Planı’nda “Plastik Sektörüne 
yönelik Mükemmeliyet Merkezi 
kurulacaktır” eylemine yer verilmiş 
olup çalışmaları devam etmektedir.

Plastik sektörü ülkemizin 
en önemli imalat sanayi 
kollarından biridir. 
Sektörü genel olarak 
değerlendirebilir misiniz?
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Kimya sektörü oldukça yoğun 
bir ürün yelpazesine sahiptir.  
Böylesine yoğun ürün yelpazesine 
sahip olan kimya sektöründe 
kullanılan hammaddenin yüzde 70’i 
ithal edilmekte, yüzde 30’u ise yerli 
üretimle karşılanmaktadır. Kimya 
sektöründe ithalatı yapılan ara 
mallara baktığımız zaman büyük bir 
bölümünü petrokimyasal ürünlerin 
oluşturduğu görülmektedir. 
Petrokimyasal ürünler ise plastik 
sektörünün hammaddesini 
oluşturmaktadır.

Plastik sektörü, Türkiye ekonomisinin 
en önemli aktörlerinden birisidir. 
Bugün 10 milyon tona yaklaşan 
toplam üretimi, 35 milyar dolar 
civarındaki cirosu, 5 milyar dolara 
yaklaşan direkt ihracatı ve son 10 
senede GSMH büyümesini aşan 
yıllık büyüme ile, plastik sektörünün 
ülke ekonomisine sağladığı katkı 
giderek artmaktadır. Sektör, ulaştığı 
üretim kapasitesiyle Avrupa’da 
ikinciliğe, dünyada ise altıncılığa 
yükselmiştir.

Buna rağmen plastik mamullerde 
birim ithal fiyatları birim ihraç 
fiyatlarının daima üzerinde 
seyretmektedir. 2019 yılının 9 aylık 
döneminde plastik mamullerde 
ortalama ithalat fiyatları 4,5 $/Kg, 
ortalama ihracat fiyatları da 2,5 
$/Kg olarak gerçekleşmiş olup, 
2018 yılına kıyasla ortalama ithalat 
fiyatı yüzde 7,5 ortalama ihracat 
fiyatı yüzde 3 gerilemiştir. Bu da 

demek oluyor ki hammadde olarak 
dışa bağımlı bir sektör olan plastik 
sektöründe birim fiyatı daha yüksek 
hammadde alarak daha düşük birim 
fiyatlı ürün satışı gerçekleşmektedir. 

Plastik sektörü olarak yüksek katma 
değerli ürün yapısına geçilmesi 
büyük önem arz etmektedir. Ayrıca 
bir diğer önemli faktör plastik 
sektörünün ana girdilerini oluşturan 
katma değeri yüksek hammaddeleri 
üretmektir. Sektörün yurt içinden 
ihtiyacını karşılayamadığı 
polipropilen ve polietilenin yurt 
içinde üretilebilmesi sektörün daha 
da önünü açacaktır. 

Bu amaçla Bakanlığımızca 
Ceyhan Bölgesinde kurulma 
aşamaları devam eden Ceyhan 
Enerji İhtisas Bölgesinde plastik 
sektörünün de hammaddesi olan 
petrokimya ürünleri üretilmesi 
gerçekleştirilebilecektir. Bu 
yatırımlar ile plastik sektörünün 
Türkiye ekonomisine sağladığı 
katma değer daha da artacaktır.

Sanayide hızlı dönüşüm 
gerçekleşiyor. Bu 
bağlamda, plastik sektörü 
ne gibi yenilikler yapmalı. 
Hem küresel rekabet, 
hem de Sanayi 4.0 ve 
yeni endüstrilere uyum 
açısından?

Bugün sıklıkla bahsedilen dijital 

dönüşüm özellikle yapay zekâ, 
otonom robotlar, büyük veri ve 
ileri analitik, bulut bilişim, artırılmış 
ve sanal gerçeklik, nesnelerin 
interneti, eklemeli imalat, yeni nesil 
akıllı sensör teknolojileri ve siber 
güvenlik gibi dijital teknolojiler 
ve ürünler vasıtasıyla; sanayiden 
tarıma, bankacılıktan sağlığa, 
ulaşımdan kamu hizmetlerine kadar 
insan hayatının tüm alanlarında 
doğrudan geniş bir etki alanına 
sahiptir.

Yeni sanayi devrimi ile yaşanan 
gelişmeleri takip eden değil, 
küresel gelişmeleri ve kendi 
dinamiklerini analiz ederek etkili 
politikalar geliştiren ve uygulayan 
bir ülke olmak ülkemiz açısından 
olmazsa olmaz bir amaçtır. Bu 
noktada Türkiye’nin mukayeseli 
üstünlüğünü sağlayacak sektör olan 
imalat sanayinin dijital dönüşümüne 
yönelik etkili politika ve stratejilerin 
geliştirilmesi ve bunların hayata 
geçirilmesi oldukça önemlidir.
Ülkemizin dijital dönüşüm sürecine 
yönelik politika ve stratejiler 
oluşturmak amacıyla TÜSİAD, 
MÜSİAD, TOBB, TTGV, TİM ve 
YASED’ in yer aldığı Sanayide 
Dijital Dönüşüm Platformunu 
kurduk ve ilgili tüm paydaşlarımızın 
katkısı ile “İnsan”, “Teknoloji”, 
“Altyapı”, “Tedarikçi”, “Kullanıcı” 
ve “Yönetişim” olmak üzere altı 
bileşenden oluşan “Türkiye’nin 
Sanayi Devrimi Dijital Türkiye Yol 
Haritası”nı hazırladık. Ülkemizin 
dijital dönüşümü sürecinde 
sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli 
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(bin $) 2015 2016 2017 2018 2019
D

ü
n

ya

İhracat 24.320.812 24.529.164 27.488.598 27.584.890 *

İthalat 23.910.473 23.906.543 27.173.019 28.598.604 *

TOPLAM 48.231.285 48.435.707 54.661.617 56.183.494 *

Tü
rk

iy
e

İhracat 131.333 146.062 169.073 210.590 197.329

İthalat 576.889 580.682 583.139 629.497 420.646

TOPLAM 708.222 726.744 752.212 840.087 617.975

Kaynak: TradeMap

Plastik Makinaları Dış Ticareti

işgücü yetiştirilmesi ve hali hazırda 
çalışanların niteliğinin artırılarak iş 
hayatına kazandırılması çalışmalarını 
Bakanlığımız koordinasyonunda 
ilgili paydaşlarımızla işbirliği halinde 
sürdürmekteyiz.

Plastik işleme makineleri 
yerli imalatının arttırılması, 
yerli makine kullanımının 
yaygınlaşmasına yönelik 
bir değerlendirme yapar 
mısınız?

2018 yılında toplam dış ticaret 
büyüklüğü 56 milyar $’a yükselen 
plastik makinaları sektöründe her 
geçen sene bu hacim artmaktadır. 
En yüksek ihracat hacmine sahip 
olan ülkeler sırasıyla Almanya, Çin, 
Japonya, İtalya ve ABD’dir. 2015-
2019 yılları arasında bu sıralamada bir 
değişiklik yaşanmamıştır. Hedefimiz, 
ülkemiz plastik makinacılarının da 
ilk sıralara yerleşerek bu pazardan 
daha yüksek bir oranda pay almasını 
sağlamak olmalıdır. 

Başta plastik enjeksiyon makinaları 
olmak üzere, plastik işleme 
makinaları konusunda ülkemiz 
oldukça güçlü bir konumdadır. 
Kontrollü bir biçimde yükseliş 
eğilimi gösteren ihracatımızın 2019 
yılında ithalat ile birlikte bir daralma 
yaşadığı anlaşılmaktadır.
Plastik üretiminde Dünya’da 6. 
Avrupa’da ise 2. sırada yer alan 
ülkemiz plastik sektörünün yerli 
makinaları tercih etmesi en büyük 
arzumuzdur. Beraberinde kendi 
makine sektörünü büyütmeyen bir 
sektörün ithal bağımlı olarak suni 
biçimde büyüdüğü varsayılabilir. 

Ayrıca, yurtdışı firmaları tarafından 
ülkemiz plastik makinaları 
üreticilerinden lisans almak adına 
sıraya girildiği düşünüldüğünde 
yerli makinalarımızın ne yazık ki 
iç pazarda hak ettikleri konumda 
bulunmadıkları görülmektedir.

Yabancı rakipleriyle kalite düzeylerini 
dengelemiş ve hatta çeşitli alanlarda 
ileri düzeyde olduğu kabul edilen 
bu markalarımızın plastik sektörü 
tarafından tercih edilmesi ülkemizin 
geleceği ve ekonomi adına büyük 
önem arz etmektedir.

Bakanlığımız ve KOSGEB tarafından, 
geçtiğimiz yıllarda yerli makinaların 
tercih edilmesine katkı sağlaması 
adına yerli makine kredi faiz desteği 
programları devreye alınmış ancak 
yerli makine tercihinin önündeki en 
büyük engelin yerli makinalarımıza 
olan ön yargıdan kaynaklanmakta 
olduğu anlaşılmıştır.

Bu çerçevede, Bakanlığımız plastik 
makinaları sektörüne olan öncelikli 
desteklerini sürdürmeye devam 
etmekte olup özel sektörümüzün de 
yerli makine kullanımı konusunda 
daha hassas olması beklenmektedir.

Sektörümüzde de Ar-Ge 
ve Tasarım Merkezi olma 
yönünde girişimler artıyor. Bu 
konuyu değerlendirir misiniz, 
bu tür merkezler açmak ne 
gibi faydalar sağlar?

Bu merkezler ile teknolojik bilgi 
üretim kapasitemizin güçlenmesi, 
Ar-Ge ve yenilik ekosisteminin 
gelişmesi, yüksek kalite ve 
standartlarda ürünler geliştirilmesi, 
nitelikli işgücü istihdamının 
artırılması hedeflenmektedir.

Ar-Ge ve Tasarım merkezlerimize 
sağlanan destek ve muafiyetler 
ise ilgili mevzuatında şu şekilde 
belirlenmiştir. Bu merkezler 
yürüttükleri Ar-Ge, yenilik ve 
tasarım projeleri ile ilgili olarak; 
Ar-Ge ve Tasarım İndirimi, Gelir 
Vergisi Stopajı Teşviki, Sigorta Primi 
Desteği, Damga Vergisi İstisnası 
ve Gümrük Vergisi İstisnasından 
yararlanmaktadırlar. Bakanlık 
olarak Ar-Ge merkezlerimize 

nakdi destek de sağlıyoruz. Temel 
Bilimler Desteği adı verdiğimiz bu 
destek kapsamında, temel bilimler 
alanlarında en az lisans derecesine 
sahip Ar-Ge personeli istihdam eden 
Ar-Ge merkezlerine, bu personelin 
her birine ödedikleri aylık ücretin 
o yıl için uygulanan asgari ücretin 
aylık brüt tutarı kadarlık kısmını iki 
yıl süreyle biz karşılıyoruz. 

Ayrıca belirtilmelidir ki, Bakanlık 
olarak sanayicilerimizi Ar-Ge 
faaliyetlerine yönlendirebilmek için 
bağlı ve ilgili kuruluşlarımızla birlikte 
bütüncül bir politika uyguluyoruz. 
Bu amaçla uygulanan destek 
programlarının kriterleri arasına 
Ar-Ge Merkezi olma niteliğini de 
ekliyoruz.   

Hâlihazırda plastik sektöründe 21 
adet Ar-Ge merkezimiz faaliyet 
göstermekte ve yukarıda bahsi 
geçen destek ve muafiyetlerden 
faydalanmaktadır. 

-Türkiye’nin sanayi ve teknoloji 
dönüşüm programı hakkında bilgi 
verir misiniz?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak 
bizler kendimizi sanayi ve teknoloji 
ile ilgili kamu ilişkilerinde firmaların 
ilk muhatabı olarak görüyor ve 
sanayicilerimize tek noktadan hizmet 
sunma ilkesiyle hareket ediyoruz. 
Türkiye’nin küresel rekabet gücünü 
artıracak, ekonomik ve teknolojik 
bağımsızlığını temin edecek kritik 
teknolojilerde atılım sağlayacak 
politikalar, “Milli Teknoloji Hamlesi” 
yaklaşımında yapılandırılmıştır. 
Biz de Bakanlık olarak Türkiye’nin 
sanayi ve teknoloji dönüşümünü bu 
felsefeyle hazırladık. Bu misyonla 
ortaya koyduğumuz Sanayi ve 
Teknoloji Stratejimizle, stratejik 
değere sahip teknoloji ürünlerini 
kendi kabiliyetlerimizle geliştirip 
üretebilme hedefini ortaya koyduk 
ve 2023 yılına yönelik stratejik 
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hedeflerimizi ise şu şekilde 
belirledik: 

• GSYİH içinde imalat sanayi 
oranını yüzde 21’e çıkarmak, 

• Sanayide çalışan işçi başına 
katma değeri 35.000 ABD 
Dolarına çıkarmak,

• İmalat sanayi ihracatımızı 210 
milyar ABD dolarına çıkarmak,

• İmalat sanayi ihracatında orta 
yüksek teknoloji ürünlerin 
payını yüzde 44,2’e ve yüksek 
teknoloji ürünlerin payını ise 
yüzde 5,8’e çıkarmak,

• 
• Ar-Ge harcamalarının GSYİH 

içindeki oranını yüzde 1,8’e 
çıkarmak,

• Türkiye’de Ar-Ge insan 
kaynağını tam zaman eşdeğeri 
cinsinden 300 bine, araştırmacı 
sayısında ise 200 bine çıkarmak,

 
• Avrupa Birliği tarafından 

hazırlanan Ar-Ge Liderlik 
Tablosu’nda Türkiye’den 23 
firmanın dünyada en çok Ar-Ge 
harcaması yapan 2.500 firma 

arasında yer almasını sağlamak, 

• Türkiye genelinde en az 500 bin 
yazılım geliştiriciye ulaşmak, 

• Teknoloji tabanlı işlere yapılan 
yıllık yatırım büyüklüğünü 5 
milyar Türk Lirasına ulaştırmak, 

• Dünya lideri pazar payına veya 
marka değerine sahip en az 23 
akıllı ürün çıkarmak,

• 1 milyar ABD dolar değerlemesini 
aşan en az 10  Turcorn - Türk 
teknoloji girişimi sayısına 
ulaşmak, 

Stratejimiz esas olarak “Yüksek 
Teknoloji ve İnovasyon”, “Dijital 
Dönüşüm ve Sanayi Hamlesi”, 
“Girişimcilik”, “Beşeri Sermaye” 
ve “Altyapı” olmak üzere 5 ana 
bileşenden oluşuyor. 

Temel politika alanlarımızı oluşturan 
her bir bileşen altında kritik eylem 
alanları belirledik. Bu kapsamda 
teknolojik yetkinliklerin belirlenmesi 
ve sektörel yol haritaları 
hazırlanmasından, sanayinin dijital 

dönüşümüne; yatırım ortamının 
iyileştirilmesi ve yeni yatırım teşvik 
sisteminin kurgulanmasından, 
bulut bilişim ve veri merkezinin 
oluşturulmasına kadar çok 
kapsamlı bir alanda çalışmalarımızı 
yürütüyoruz. 

Bu çalışmalarımız ile Ar-Ge ve 

yenilik destek sistemimizi odaklı, 

araştırmadan ticarileştirmeye tüm 

süreci kapsayan, orta-yüksek 

ve yüksek teknoloji sektörlerine 

yönelik olarak farklılaşan ve 

sektörlerin ihtiyaçlarını ve gelişme 

potansiyellerini dikkate alan bir 

yapıya dönüştürmek ve desteklerin 

kamu alımları mekanizmalarıyla 

tamamlayıcılığını sağlamak sureti 

ile özel sektördeki araştırmacı 

insan gücünün sayısını ve niteliğini 

artırmayı; üniversiteler, araştırma 

altyapıları ve özel sektör arasında iş 

birliklerini ve kurumsal kapasitelerini 

geliştirmeyi ve küresel değer 

zincirinde daha yüksek katma 

değerli bir pay elde edilebilmesi 

amacıyla öncül araştırmaların 

ülkemizde gerçekleştirilmesini 

sağlamayı hedefliyoruz.
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“Yerli makinalar kalite 
ve fiyatta sektörün 
ihtiyacını karşılıyor”

T
ürkiye’nin enjeksiyon makina 
üreticilerinden Ekin Makine Dış 
Ticaret Müdürü Latife Karabulut, 
yerli makine imalatçılarının 

ithalata karşı güçlü bir alternatif 
olduğunu vurguladı. Sektörün 
desteklenmesiyle bu alanda hızlı 
bir gelişme gözlenebileceğini 
vurgulayan Latife Karabulut ile 
makine sektörünü ve Ekin Makine’yi 
konuştuk. 

Kısaca kendinizden bahseder 
misiniz?

Adım Latife Karabulut 1987 yılı 
doğumluyum. Aile şirketi olduğumuz 
için çekirdekten yetişme diyebilirim 
kendim için. 10 yıldır da faal olarak 
şirketimizin dış ticaret işlerinin 
başındayım. 

Ekin Makina’nın 
kuruluşundan da söz eder 
misiniz? 

Firmamız 1994 yılında babam 
Abdullah Karabulut tarafından 

kuruldu. Daha ilk günden sürekli 
AR-GE ve ÜR-GE kendine şiar 
edinmiştir. Gelinen son süreçte 
firmamız Hadımköy Deliklikaya 
özel endüstri bölgesinde 18.000 
m2 kapalı alandaki yeni fabrikasına 
Nisan 2020’de taşınarak üretim ve 
kalitesini arttıracaktır. 

Ekin Makina’nın ihracat 
faaliyetleri hakkında bilgi 
verir misiniz?

Firmamız; 37 ülkeye yaklaşık 380 
adet makine ihraç etmiş durumdadır. 
Bu yönüyle bakıldığında ülkemiz için 
küçük, bizim için büyük bir adımdır. 
Gerekli altyapının oluşması halinde 
firmamız bu sayının kat ve kat üstüne 
çıkacaktır. İhracatın artışı için devlet 
desteklerinin imalatçı firmaları 
daha çok kapsamalarıdır. Kendimizi 
tanıtmakta çok zorlanıyoruz. 
Markalaşma çok uzun yıllar gerektirir. 
Ülkemizde tanınır güvenilir ve 
köklü bir firma iken yurtdışı için 
daha çok küçüğüz. Stratejik fuarları 
seçip onlara katılmaya çalışarak 
pazarımızı genişletmeye çalışıyoruz. 
Halı hazırda 6 kıtada da makinamız 
bulunuyor. 

Dış ticarette bütün dünyada 
korumacı eğilimler artıyor. 
Son dönemde başka ülkelere 
ihracatta sıkıntı yaşıyor 
musunuz? Türkiye kendi 
yerli imalatını güçlendirmek 
için korumacı yaklaşımlar 
belirlemeli mi?

İhracatta sıkıntı yasamıyoruz ancak 
bunu daha da arttırmak için tanıtım 
çok önemli bunun içinde en güzel 
yol fuarlar. Ancak makinalarımızı 
yılda 4-5 fuardan fazla yerde 
sergileyemiyoruz. Bunun sebebi 
ise info stand yerine makinalarımızı 
götürüp bu fuarlarda çalıştırmayı 
tercih ettiğimiz için nakliye masrafları 
daha az fuara katılmamıza sebep 
oluyor.
Fuar desteklerinde özellikle nakliye 
için ek bir destek çıkarılsa bizimde 
katıldığımız fuar sayısı ve ihracat 
oranımız da artacaktır. Şu an halı 
hazırda bir yurtdışı fuarının metre 
kare ücreti yaklaşık 300 Euro iken 
bir komple tır / konteyner ile nakliye 
bedeli ile masrafımız üç katına 
çıkıyor. Devletimizin her durum 
için destek paketleri mevcut ancak 
yetersizdir. Geliştirilmesi arttırılması 
şarttır. Hedeflerimizin büyümesi 
bizler kadar ülkemizin de faydasına 
olacaktır. 

Ekin Makina Dış Ticaret Müdürü Latife Karabulut:
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Otamasyona uyum ve 
verimlilik son dönemin en 
önemli unsurları arasında. 
Elbette başka unsurlar da 
var. Firmanız bu alanda 
ne gibi farklar yaratıyor? 
Küresel rakipleri ile rekabet 
açısından da değerlendirir 
misiniz?

Firmamız tarafından üretilen yatay, 
dikey ve işe özel plastik enjeksiyon 
makinaları daha tasarım aşamasında 
EUROMAP standartlarına göre 
tasarlandığı için otomasyon 
sistemleriyle çalışma konusunda 
Avrupalı emsallerine eşit bir çalışma 
sistemine sahiptir. Bu yönüyle sektör 
lideri denilebilecek firmalardan bir 
eksiği bulunmamaktadır. Buna ek 
olarak artık tüm firmalar robotik 
çalışmayı üretimlerine dahil etmek 
istiyorlar. Bizim de tüm cabamız 
ve kendimizi geliştirmemiz de bu 
yönde devam ediyor. 
Ortak hareket ettiğimiz otomasyon 
firmaları ile yeni trendleri takıp 
ediyor müşterileri de tatmin 
edecek full otomasyon sistemler 
hazırlıyoruz. 
Buna ek olarak bu sene K2019 
fuarda uzaktan bağlantı ve kontrole 
izin veren yeni 20.4” dokunmatik 
ekran kontol panellerimizi tanıttık 
ve ziyaretçilerimizden tam puan 
aldık. Özellikle yabancı müşterilerin 
çok hoşuna gitti bu hamlemiz. 
Bu sayede internet bağlantısı ile 
müşterimizin makinesini kontol edip 

ayar yapabiliyoruz. Her iki taraf için 
zamandan kazandıran güzel bir 
çalışma sunduk.

Ekin Makina Türkiye’nin 
enjeksiyon alanında güçlü 
firmalarından. Enjeksiyon 
makinalarında dış ticaret 
açığı veriyoruz. Hala yüksek 
ithalat söz konusu. Genel 
olarak Türkiye pazarının 
durumunu değerlendirir 
misiniz?

İthalatın yüksek olmasının ana ve 
baş nedeni üretim adetinin talebe 
yetişmekte olan yetersizliğidir. Yerli 
üretim makinalar kalite ve fiyat olarak 
sektörün ihtiyaçlarını karşılamakta 
bir sıkıntı yaşamamaktadır. Üretim 
yeri, makine teçhizat eksikliği 
giderildiği takdirde yerli üreticiler 
ithalatın önünü kesmekte başarılı 
olacaktır. Ekin makine olarak şuan 
ayda 20ye yakın makine üretiyoruz. 
2020 Nisan ayında Hadımköy’deki 
18.000 m2 kapalı alanı olan 
tamamen kendi öz sermayemizle 
yaptığımız fabrikamıza taşınacağız. 
Sonrasındaki iki yılda üretim 
kapasitemizi yüzde 100e çıkarmak 
ilk hedefimiz. Tabii bununla 
birlikte makine teçhizat ve çalışan 
istihdamımız da artacak. 

Yüzde 100 artışa çıkma zamanımızın 
uzun olmasının tek sebebi ise tüm 

yatırımları daha önce de dediğim gibi 
kendi öz sermayemiz ile yaptığımız 
için bu kadar vakit alıyor. Gönül 
isterdi ki bu inşaatı daha büyük 
devlet teşviği ile yapıp paramızı 
makine teçhizata istihdama ayıralım 
ama hepsini kendimiz yapmaya 
çalısınca süreç uzuyor. Hal böyle 
olunca da ithalatın önüne geçmemiz 
maalesef mümkün değil.  

Plastik işleme makinalarında 
Türkiye gelişmesi için neler 
yapılmalı?

Öncelikle üretim tesisi yeri eksikliği, 
kalifiye personel eksikliği, tedarik 
zincirinin yetersiz, var olanların ise 
fiyat politikasının yukarı ivmesini 
sürekli hale getirmiş olmaları 
nedeni ile olumsuz etkilenen üretim 
ve üretimin geliştirilmesi sorunu 
bu problemlerin çözümü ile pozitif 
yönde gelişim sağlayacaktır. Bunun 
yanı sıra kontrollü ithalat gerekli 
ama dürüst olmak lazım ülkede 
yerli üretim bu kadar azken ithalatın 
kısıtlanması kullanıcı zararına 
olacaktır. Bütün soruların cevabı 
gördüğünüz gibi aynı yere çıkıyor 
devlet desteği! Devlet desteği! Yerli 
malı belgesine sahip sadece iki 
makinacı var ülkemizde ama bunun 
yanında makine ihtiyacı binlerce 
sadece iki firma olarak taleplere 
yetişmemiz maalesef mümkün değil. 
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H
indistan 2 trilyon 940 milyar 
dolar GSYH ile dünyanın 5. 
büyük ekonomisi. Nüfusunun 
yüzde 60’ı kırsal alanda yaşıyor 

ve tarıma bağlı. Bunda ülkenin 
stratejik önceliği de rol oynuyor 
çünkü Hindistan olağanüstü 
büyük nüfusunu besleyebilmek 
için tarıma büyük önem veriyor. 
Bu hem kişilerin kırsalda açlığa 
uğramadan beslenmesini, hem de 
kentlere sunulan gıda ürünlerinin 
ucuz olmasını sağlıyor. Öyle ki 
Hintli siyasetçilerden sık sık, “Evet 
çok fakir var, hepsine ev, buzdolabı 
veremeyiz ama hiçbir Hintli akşam 
yattığında aç değildir” sözü sıklıkla 
duyuluyor. Hindistan ölçeğinden 
dolayı da olağanüstü büyük bir 
sanayi üretimine sahip. Genelde 
kalite kapsamında dünya ile 
rekabet edemeyen ürünlere sahip 
olsa da son dönemde bu döngü 
kırılmaya başladı. Hintli firmalar, 
klasik ürünlerde kaliteyi yükseltip 
küresel pazara girmeye başlarken, 
Çin gibi yüksek katma değerli 
ürünlere geçiş için de yoğun çaba 
harcıyor. 

Hindistan, nominal 2 trilyon 
940 milyar dolar ile dünyanın 5. 
büyük ekonomisi olmakla birlikte, 
küresel ölçekte büyük bir ekonomi 
olmaya devam edeceği de kesin. 

Olağanüstü büyük nüfusuna karşılık 
Çin ile henüz yarışamasa da, 
klasik sorunlarından uzaklaşarak 
kendini yenilemeye çalışıyor. 
Nüfus Hindistan’ın en önemli 
sorunlarından biri, ülke 1 milyar 
366 milyon kişi ile dünyanın ikinci 
büyük nüfusuna sahip ancak artışını 
sürdürüyor. Birleşmiş Milletler nüfus 
projeksiyonuna göre ise 2027 
yılında Çin 1 milyar 463 milyona 
gelirken Hindistan 1 milyar 469 
milyon nüfusa erişecek ve dünyanın 
en kalabalık ülkesi olacak. 2050 
itibariyle Çin’in nüfusu 1 milyar 402 
milyon (halen 1 milyar 434 milyon), 
Hindistan’ın nüfusu ise 1 milyar 639 
milyon olarak tahmin ediliyor. 

Hindistan doğal kaynakları yeterli 
olmayan bir ülke. Bu nedenle hem 
ihracat için, hem de  büyük iç 
tüketimi için hemen her türlü doğal 
kaynağı ithal ediyor. Ülkenin en 
büyük doğal kaynak varlığı kömür, 
demir ve boksitten oluşuyor. 

Hindistan yarımadası neredeyse kıta 
sayılabilecek büyüklüğü ile Kuzey’de 
Himalayalar ile birlikte izole bir 
coğrafya niteliğinde. Bu coğrafi yapı 
yarımadada tarihsel olarak özgün 
bir kültürün doğmasına neden 
olmuş. Genel olarak Hindistan’da 
küçük imparatorlukların varlığıyla 

bir yaşam oluşmuş. Antik çağlardan 
itibaren tam olarak bilinmese de 
yüksek bir kültürün varlığını herkes 
kabul ediyor. 

Hindistan’da 300’lü yıllarda birbiriyle 
ilişki içinde zengin imparatorlukların, 
hatta merkezi bir yapının varlığına 
dair izler bulunuyor. Ülkede 
oldukça karmaşık ve felsefi olarak 
üst düzeyde gelişkin denebilecek 
birbirinden farklı din ve yaşam 
biçimi bulunuyor. Ülkenin yüzde 70’i 
Hindu olsa da gerçekte alt dallarıyla 
birlikte 3 binden fazla din bulunuyor. 
60’lı yılların sonundan itibaren batı 
ülkelerindeki “hippi” akımlarına 
temel teşkil eden Hindu dininin bir 
versiyonu olan Krishna dini, ülkenin 
renkli din yapısının dünya popüler 
kültürünün de bir parçası olmasını 
sağladı. 

Ülke aynı zamanda bir Müslüman 
coğrafyası, Arap coğrafyasında 
Müslümanlığın yayılması, güçlü 
imparatorlukların oluşmasıyla 
birlikte hem Orta Asya’dan 
hem de Arap Yarımadası’ndan 
Hindistan’a erişim sağlanıyor ve 
böylece ilişkiler başlıyor. Arapların 
ardından 12. yüzyıldan itibaren 
Gazneliler, Moğallar (Timur) ve 
Babürlerin bölgeyi peş peşe işgal 
etmesi, Türk kimliği de bulunan 

Küresel Ekonominin “Uyuyan Gücü”

Hindistan

PL
AS

FE
DD

ER
Gİ 

 29
. S

AY
I

108

HE
DE

F Ü
LK

E



Babür İmparatorluğunun Hindistan 
merkezli olarak kurulması, bölgede 
İslamın da yaygınlaşmasına 
neden oldu. Bugün Pakistan ve 
Hindistan olarak ayrı iki ülke olan 
coğrafya nüfus olarak en yüksek 
Müslüman yoğunluğuna sahip. PEW 
Resarch’a göre Endonezya’da 219.9 
milyon, Hindistan’da 194.8 milyon, 
Pakistan’da 184 milyon Müslüman 
yaşıyor. 

Ülkede bu dönemlerden kalma çok 
sayıda tarihi eser de var. Bunlardan 
en ünlüsü elbette Şah Cihan’ın 
kendi döneminde (1627-1658) eşi 
Begüm’e türbe olarak yaptırdığı 
Agra şehrindeki Tac Mahal geliyor. 

Modern Hindistan
Babür İmparatorluğu’nun 
Hindistan’daki etkisi 1700’lü yıllarda 
sona ermeye başlamıştı. Bu dönem 
aynı zamanda Batı ülkelerinin 
teknolojik ve askeri üstünlükleriyle 
hızla sömürge aradığı döneme 
denk geliyor. Hindistan baharat 
ve ipek yolları aynı zamanda 
İskender’den bu yana Batı için 
“fethedilecek zenginlikler” olarak 
değerlendiriliyordu. 

Hindistan’a Batılı güç olarak ilk kez 

1498’de Vasco Da Gama ile ulaşıldı. 
Ümit Burnu’ndan deniz yoluyla 
erişim sağlanması, büyük kuvvetlerin 
deniz yoluyla nakledilerek bölgeyi 
işgal edilebileceği anlamına 
geliyordu. İşgal edecek teknolojik 
ve insan gücüne ulaşılamadığı için 
1700’lü yıllara kadar Portekizliler 
birkaç bölgede koloni kurarak 
ticareti ele geçirdiler. Daha sonra 
1600’lü yıllardan itibaren İngiliz 
kolonileri başladı. Londra Ticaret 
Şirketi Hindistan ticaretinin tek 
yetkilisi oldu. Daha sonra ise bu 
şirketi British East India şirketi aldı. 
1700’lerde Babür imparatorluğunun 
uzunca bir süredir merkezi olmayan 
yapısı da sona erdi ve İngilizler 
bölge bölge yayıldı. Nihayet 1803’te 
Pencap dışında bütün ülke İngiliz 
kontrolüne girmişti. İngiltere’nin 
yönetimi sırasında Hindistan’ı 
sadece sömürülecek bir yer ve 
halkı da sadece köle-çalışan 
olarak gördüğü için herhangi bir 
dini yayılmacılık yapmaması, halkı 
eğitimden uzak tutması Hindistan’ın 
kadim din ve kültürünü yaşamasına 
yol açtı. 
İngilizler her bir bölgede ayrı bir 
prensliği yetkili kıldı ve ülkenin 
merkezi yapısını tamamen yok etti. 
Böylece askeri güç sayesinde, birkaç 
küçük isyan dışında Hindistan’ın 
tamamına hakimiyetini 20. yüzyıla 

kadar sürdürebildi. 
Modern Hindistan’ın doğuşu, 
İngiltere’de eğitim gören bir 
Avukat olan Mahatma Gandhi’nin 
başlattığı direniş hareketiyle 
oldu. Gandhi’nin başlattığı pasif 
direniş hareketi, köylüleri İngiliz 
sömürgeciliğine karşı direnmeye 
ikna eden tuz vergisi reddi ve 
İngiliz tekstil ürünlerinin boykotu 
gibi girişimler, İngiltere’nin bölgede 
tutunamayacağı kadar geniş bir sivil 
itaatsizlik hareketine dönüştü. İkinci 
Dünya Savaşı sırasında zayıflayan 
İngiliz otoritesi, Muhammed Ali 
Cinnah’ın başını çektiği Müslüman 
hareket ile diğer Hint dinleri 
arasındaki iç çatışmaların önünün 
alınamaması, 1947’de Pakistan’ın 
kurulmasına yol açtı ve bu hadiseler 
İngilizler 1948’de Hindistan’ı terk 
ettiğinde Hindistan ve Pakistan 
adında bölgede iki güçlü devletin 
doğmasıyla sonuçlandı. Gandhi, 
Pakistan’ın kurulmasına karşı 
çıkıyordu çünkü ülkede çok farklı 
bölümlerde Müslümanlar yaşıyordu. 
Bölünmenin ardından çok büyük göç 
hareketleri olsa da bugün Hindistan 
hala üçüncü büyük Müslüman 
nüfusa sahip. Bu bölünme sürecinin 
garipliğinden biri de 1947’de “Doğu 
Pakistan” olan bölünmüş parçanın 
Bangladeş adında farklı bir ülke 
olarak yapılanmasına neden oldu. 
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Hindistan Yönetimi
Hindistan eyalet sistemi ile 
yönetilen, çok sayıda farklı dine 
mensup (çeşitli varyasyonlarla 
birlikte 3 binden farklı din olduğu 
tahmin ediliyor) bir ülke. Bu nedenle 
laik yönetim sistemi benimsenmiş 
durumda. Ancak halen çeşitli dine 
mensup kişiler arasında çatışmalar 
görülebiliyor. Ülkenin en önemli 
dış sorunu ise Komşu Pakistan ile 
zaman zaman çatışmanın da eşiğine 
gelinen Keşmir sorunu. 
Hindistan 29 eyalet ve 7 birlik 
bölgesinden oluşuyor. Ülkede 
İngilizlerden miras ağır bir bürokrasi 
ve İngiliz hukuku uygulanıyor. 
Eyaletler: Andhra Pradesh, 
Arunachal Pradesh, Assam, 
Bihar, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, 
Haryana, Himachal Pradesh, 
Jammu and Kashmir, Jharkhand, 
Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, 
Maharashtra, Manipur, Meghalaya, 
Mizoram, Nagaland, Orissa, Punjab, 
Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, 
Telangana, Tripura, Uttar Pradesh, 
Uttarakhand, West Bengal. Birlik 
bölgeleri: Andaman ve Nicobar 

Adaları, Chandigarh, Dadra and 
Nagar Haveli, Daman and Diu, Delhi, 
Lakshadweep ve Puducherry. 
Hindistan gelir dağılımının en bozuk 
olduğu ülkelerden biri. Son dönemde 
yapısal dönüşüm için çalışmalar 
nedeniyle ülkede hızlı bir teknolojik 
gelişme de gözleniyor. Özellikle 
bilişim teknolojilerinde ülke küresel 
güç haline geldi. Bu alanda bir orta 
sınıf dahi oluşmaya başladı. Bunun 
dışında konvansiyonel sektörlerde 
üretim yapan büyük şirketler 
bulunuyor. Olağanüstü büyük 
ölçek nedeniyle de bu sektörlerde 
çoğu aynı zamanda belirli aileler 
tarafından yönetilen şirketler yer 
alıyor ve bu şirketler de çok büyük 
zenginlik doğruyor. Ülkenin 200 
milyon dolayında küresel ölçekte 
üst gelir ve zengin nüfusa sahip 
olduğu tahmin ediliyor. 
Bilişim, yazılımın etkisiyle son 
dönemde hizmetler sektöründeki 
büyümeyle 2018’de GSYH’nin yüzde 
16,5’inin tarım, yüzde 29,4’ünün 
sanayi ve yüzde 47,2’sinin hizmet 
sektöründen oluştuğu belirlendi. 
Ticaret ve İhracat
Hindistan’ın kendine özgü yapısı ve 
ülkenin liberal kanunlarına rağmen 

fiili olarak sektörleri koruma altına 
alması ülkenin ihracatta çalışılacak 
şirketleri ön plana çıkarmasına 
sebep oluyor. Firmaların ülkeye girişi 
ya yerel güçlü bir dağıtımcı firmaya 
distribütörlük verilmesi ya da yine 
güçlü bir firmanın desteğiyle üretim 
kurulması şeklinde gerçekleşiyor. 
Son dönemde Türkiye’den sadece 
Beko bu ülkeye üretim yoluyla 
girmeyi başardı. Bunun dışında bazı 
yazılım hizmeti satışları ve inşaat 
işleri almayı başaran firmalar oldu. 
Bunun dışındakiler yerel güçlü 
firmalara ürün verenlerden oluşuyor. 
Ülkeye yatırımcı olarak girmek çeşitli 
kanallardan zorluklarla sınırlanmış 
durumda. Sermaye koşulları, 
kurulacak şirketteki oy hakkı, devlet 
izinleri, sermaye kontrolleri ile 
girişler sınırlanıyor.
Hindistan en fazla petrol, altın, 
elmas, taşkömürü, mobil iletişim 
cihazları, entegre devreler, 
elektronik eşya, palm yağı, taşıt ve 
taşıt aksamları, elektrik ürünleri, 
dökme demir, deniz araçları, azot, 
fosfor, potasyum, havacılık cihazları, 
bakır ve plastik hammaddeleri ithal 
ediyor.
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Plastik
Plastik sektörü açısından Hindistan 
ilginç bir durum arz ediyor. Ülkenin 
büyük tüketimi nedeniyle bazı özel 
ürünlerin bu ülkeye ihracatında 
Türk firmaları rol alabiliyor. Özellikle 
plastikten çeşitli eşyalara yönelik 
olarak 2019’da Türk firmaları da bu 
alanda pazar buldu. Ancak bunun 
büyük ölçekli hale gelmesi mümkün 
olmuyor. Hindistan’ın kendi iç pazarı 
düşünüldüğünde, ihraç edilebilen 
ürünlerin özellikli, kendi ülkesi içinde 
pek rastlanmayan türlerden olması 
dikkat çekiyor. TÜİK verilerine göre 
Türkiye ile Hindistan’ın bazı plastik 
mamullerdeki dış ticareti şöyle:

Türkiye Hindistan Dış Ticareti ($)

BEC adı Yatırım Hammadde Tüketim malları Diğerleri Toplam

İhracat 2018 110.874.365 783.340.920 226.979.294 217.309 1.121.411.888

İthalat 2018 331.397.903 6.667.886.094 530.685.646 4.588.360 7.534.558.003

İhracat 2019 169.426.503 763.537.809 154.109.330 137.610 1.087.211.252

İthalat 2019 448.111.554 5.005.480.015 1.130.269.684 9.640.154 6.593.501.407

2018 Denge -220.523.538 -5.884.545.174 -303.706.352 -4.371.051 -6.413.146.115

2019 Denge -278.685.051 -4.241.942.206 -976.160.354 -9.502.544 -5.506.290.155
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 Türkiye Hindistan Bazı Plastik Mamuller Ticareti ($)

İhracat İthalat Denge

Vulkanizasyon çabuklaştırıcı, kauçuk/plastik için plastifiyan 
bileşikler, oksidasyonu önleyici veya dayanıklılaştırıcı

896.642 2.736.167 -1.839.525

Plastikler ve mamulleri 173.806 0 173.806

Plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar 389.311 0 389.311

Plastikten monofiller, ince ve kalın çubuklar ve profiller 4.009.399 245.595 3.763.804

Plastikten hortumlar, borular ve bağlantı elemanları (manşon, 
nipel, dirsek, flanşlar, vb.)

2.898.055 1.815.909 1.082.146

Plastikten yer kaplamaları, duvar ve tavan kaplamaları 177.881 158.761 19.120

Plastikten kendinden yapışkan levha, plaka, bandlar, şerit, 
film, folye ve diğer yassı şekiller

151.673 2.270.058 -2.118.385

Plastikten diğer levha, plaka, şerit, film, folye 10.608.354 6.980.051 3.628.303

Plastikten diğer plakalar, levhalar, yapraklar, filmler, folyeler 
ve şeritler

584.541 2.293.888 -1.709.347

Plastiklerden banyo küvetleri, duş tekneleri, eviyeler, 
lavabolar, bideler, alafranga tuvaletler, vb. hijyenik eşya

1.663.941 187.550 1.476.391

Plastiklerden eşya taşınmasına veya ambalajlanmasına 
mahsus malzeme, tıpa, kapak,diğer kapama malzemeleri

2.266.593 1.357.414 909.179

Plastikten sofra, mutfak, ev, sağlık veya tuvalet eşyası 533.810 550.075 -16.265

Plastikten inşaat malzemesi 269.457 11.340 258.117

Plastikten diğer eşya 2.131.846 5.972.514 -3.840.668

Kauçuk veya plastiğin işlenmesine veya kauçuk veya 
plastikten eşyanın imaline mahsus diğer makina ve cihazlar

13.311.517 3.753.442 9.558.075

Metal dökümhaneleri için dereceler; döküm plakaları; döküm 
modelleri; metaller, karbürler, cam, plastik vb için kalıplar

2.653.799 995.933 1.657.866
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Öte yandan Ticaret Bakanlığı 
verilerine göre Hindistan 
Türkiye’den en fazla mermer-doğal 
taşlar, dökme demir, motor aksam 
ve parçaları, taşıt araçları aksam 
ve parçaları, deri, altın, beyaz 
eşya, kimyasal yağlar, karbonat, 
peroksikarbonat, mangezit, 
plastikden diğer hevha, plaka, şerit 
filmler, dokuma makinaları, bakır, 
diğer makineleri ithal ediyor. 
Ekonomi Bakanlığı ülkede ticaret 
yapmak isteyenlerin mutlaka yerel 
güvenilir kişi ve kurumlarla ilişki 
kurması, onlardan bilgi almasını 
önemle vurguluyor. Ülkede İngilizce 
çok yaygın konuşuluyor. Hindistan’ın 
çok karmaşık kültür yapısı nedeniyle, 

genel olarak normal görülse de 
bu kültürlere ters gelebilecek tavır 
ve sözlerin olabileceği ihtimaline 
karşılık kişilerin son derece formal 
davranması ve konuşması tavsiye 
ediliyor. Hindistan’daki iş ortamının 
büyük hacminin ailelerce ve aile 
şirketlerince yönetildiğinin her 
zaman göz önünde bulundurulması 
tavsiye ediliyor.  Kültürel farklar 
nedeniyle her adımın yazılı olarak 
belgelenmesi, talimatların yazılı 
olarak verilip dağıtılması önem 
taşıyor. 

Kültürel farklardan en 
belirginlerinden biri iş yapma 
sırasında doğrudan “hayır” yanıtının 

nezaketsizlik kabul edilmesi. Hintliler 
“hayır” kelimesinin kullanılmasından 
hoşlanmıyor. Bunun yerine kaçamak 
yanıt vermeyi nazik bir hareket 
olarak kabul ediyor. Hintliler, 
hayır yerine, “ilgileneceğim, 
deneyeceğim, ileride bakacağım” 
gibi geçiştirme kelimelerini 
kullanıyor. Bir başka kültürel 
kalıp ise muhatapların denkliği; 
patron olmayan kişilerle patronlar 
genellikle görüşmüyor. Bu nedenle 
yapılacak işten dolayı seyahatlerde 
işin sonuçlandırılmasına yönelik 
görüşme düzeyine göre gidecek 
kişinin oluşturulması tavsiye ediliyor. 
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Pilot lisansı alınabilir ama “havacılık 
nosyonuna sahip olmak” en önemli 
unsur

H
avacılık, pilotluk çok sayıda 
kişinin belki de çocukluğundan 
itibaren ilgi duyduğu bir alan olsa 
da bu hayalini gerçekleştirmek 

için harekete geçen insan sayısı 
son derece az. Elbette zor ve 
pahalı bir süreç. Karataş Makina 
Genel Müdürü Serkan Karataş ise 
çocukluğundan beri tutkusu olan 
havacılığı ve pilotluğu hayatına 
katarak hayalini gerçekleştirmiş 
kişilerden biri. Serkan Karataş, pilot 
eğitiminden havacılık tutkusuna 
PLASFEDDERGİ’nin sorularını 
yanıtladı. 

Havacılık tutkunuz ne zaman 
ve elbette nasıl başladı? 
Ailenizde ya da yakın 
çevrenizde sizden önce 
havacılığa merak saran var 
mıydı? 

Havacılık tutkum açıkçası oldukça 
küçük yaşlarda başlamıştı. 
Bakırköy’de oturmamızdan dolayı 
hafta sonları Yeşilköy’de bulunan 

Sürücü Ehliyetinden Önce Pilot Lisansını 
Alan Serkan Karataş: 

havacılık müzesine gitmek en 
büyük eğlencemdi. Orada uçaklara 
dokunmak onların arasında 
koşuşturmak çok eğlenceliydi. 
Hatta 6 yaşında orada yaptığım 
bir yaramazlık vardır ki hala evde 
konusu geçtiğinde pek güleriz. 

Evimiz Atatürk havalimanın eski adı 
ile 06-24 pistinin iniş ve kalkış hattı 
üzerindeydi. Yaz zamanları yoğun 
dönemde evin üzerinden uçaklar o 
kadar alçak geçerdi ki, bazı sabahlar 
kahvaltı ederken birbirimizin sesini 
duymazdık. Hatta üniversiteye 
gittiğim ilk hafta yurt odasında bir 
şey eksik deyip dururdum. Sonra 
fark ettim ki, neredeyse dakikada 
bir geçen uçak sesi yoktu.  O 
zaman fark etmiştim artık evimde 
olmadığımı. Bunların haricinde 
çocukken Uğur Cebeci’nin havacılık 
ile ilgili yazılarını gazeteden keser bir 
dosyada saklardım. O dönem hafta 
sonları televizyondaki havacılık 
programını hiç kaçırmazdım, hal 
böyle olunca bu tutkudan kendimi 
alıkoyma gibi bir şansım pek yoktu 
diyebilirim. 

Asla eklemeden geçemeyeceğim 
bir nokta var ki; tüm bu bilgi 
ve tecrübe birikimi sırasında 
her zaman yanımda olan, beni 

cesaretlendiren, bana yol gösteren 
ve de havacılıkla dolu bir çocukluk 
yaşatan babam olmasaydı bunların 
hiçbirini yapamazdım. Çünkü ben 
daha küçücük bir çocukken elimden 
tutup müzeye götüren de pazar 
günleri benimle oturup o havacılık 
programını benden daha büyük bir 
hevesle izleyen de ve hatta mezun 
olduğum gün bana “Oğlum hatırlar 
mısın sen ilk uçağın kokpitine 
Kahire’ye giderken Isparta üzerinde 
girmiştin ve bugün mezuniyet 
uçuşunu yaptığın hava sahası yine 
aynı yer.” diyen sevgili babama çok 
büyük bir teşekkürü borç bilirim.

Pilotluk yaptığınız işe bir katkı 
verdi mi? Örneğin, dikkat, 
disiplin gibi unsurlardan söz 
ediyorum. Böyle bir ilişki 
kurmak mümkün mü? 

Biz pilotların arasında her zaman 
bahsi geçen bir terim vardır: 
Havacılık nosyonu. Bu işin felsefesi 
de diyebiliriz. Bu felsefenin 
başlangıç noktası ise “Havacılığın 
kuralları kanla yazılmıştır.” Biz bu 
işi yaparken uyguladığımız her 
prosedür ve kuralın daha önce bir 
havacı kardeşimizin kanı veya canı 
ile edindiği tecrübe sonucunda 
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ortaya çıktığını biliriz. O yüzden 
kurallara saygılı olmak ve uygulamak 
bizim için yaşamımız en önemli 
unsuru haline gelmiştir. 

Bununla birlikte her zaman önceden 
hazırlıklı olmanız, her ihtimali 
düşünmeniz ve gelebilecek tüm 
olaylar için önceden hazırlığınızı 
tamamlayıp tetikte olmanız, iyi bir 
strateji kurmanız beklenir. Bu sizin 
kalkış anında yapacağınız bilek 
hareketinde, kule ile konuşurken 
ağzınızdan çıkacak kelime dizilimine 
kadar, doğru eksiksiz ve en hızlı 
şeklide olmasını gerektirir. 

Stres anında kontrol ve 
hâkimiyetinizi korumayı, kokpitte 
hem takım arkadaşınız hem ast üst 
ilişkisi içerisinde olduğunuz kişinin 
psikolojisini düşünerek en olumsuz 
şartlar içerisinde dahi mücadeleyi 
asla bırakmamayı, hayatınızın 
sonuna kadar durmadan kendinizi 
eğitmeyi ve çeşitli senaryolar için 
devamlı pratik yapmayı öğrenmeniz 
gereklidir. Aynı anda pek çok farklı 
işi kontrol ederek yapmayı, asla 
‘ben oldum tamamım’ dememeyi ve 
her zaman dikkatli olmayı ama bir 
o kadar da karar anında kendinize 
güvenmenizi isteyen bir uğraş ya da 
iştir havacılık, pilotluk. Edindiğiniz 
tecrübeleri kesinlikle sizinle 
birlikte aynı yolda yürüyen veya 
arkanızdan gelenler ile paylaşmanız 
gerekmektedir ve bunun yanında 
tüm hesaplamaların titizlik ile 
yapılması ve dürüst bir şekilde 
aktarılması aynı şekilde önem 

arz eder. Bulunduğunuz ortamda 
saygınlık kazanmak için önce sizin 
çevrenize ve doğaya karşı saygılı 
olmanıza kadar uzanan bir listesi 
vardır havacılık felsefesinin. Haliyle 
hayatınızın her alanına dokunan bu 
felsefenin tabii ki iş hayatıma da 
oldukça önemli katkıları oldu. 

Uçuş lisansınız hakkında 
bilgi verir misiniz? Nerede ne 
kadar süreyle eğitim aldınız?

Şu anda haiz olduğum lisans 
ATPL(Airline Transport Pilot 
Licance). Bu lisans için önce PPL 
yani hususi pilot lisansına sahip 
olmanız gerekir. Bu ilk adımdır 
pilotluk için. Bu eğitime lise 
öğrencisi olduğum dönem başlamış, 
18 yaşımı doldurduğum gün 
lisansımı almıştım. Araba ehliyetini 
almadan önce hususi pilot lisansımı 
aldım. Gerçek şu ki uçuş lisansımı 
aldıktan sonra araba kullanmayı 
öğrenmiştim. Elbette bu durum 
yine aile içerisinde ve arkadaş 
çevresinde şakası yapılan bir 
konudur. Özellikle araba kullanırken 
bazen acemilik yaptığımda ‘bizim 
oğlan hala havadan yere intibakını 
tamamlayamadı’ derler. 

Bu lisansın ardından sizden uçuş 
tecrübenizi artırmanız ve belirli bir 
saati doldurmanız beklenir. Bunun 
anlamı en az 100 saat yalnız yani 
solo uçuş yapmanızdır. Benim için 
bu süreç biraz uzun sürdü çünkü 
o dönem mühendislik eğitimim de 
devam ettiği için bir kısmı Türkiye’de, 
büyük bir çoğunluğu Avrupa 
üzerinde olmak üzere 100 saatin 
üzerinde yalnız uçuşu tamamladım. 

Bu işin en zevkli tarafı Avrupa’da 
oldu diyebilirim çünkü havacılık 
kültürü Avrupa’da biraz daha 
gelişmiş olduğundan dolayı eğitim 
uçağınız ile sabah okuldan çıkar, 
planladığınız bir şehre gider orada 
öğlen yemeğinizi yedikten sonra 
tekrar kalkıp başka bir şehir de akşam 
yemeğinizi yiyebilirsiniz. Bunların 
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hepsini tek başınıza yaparsınız. Tabii 
bu durum biraz öğrencinin seçtiği 
okul, hocalarına verdiği güven ve 
kabiliyetinize bağlıdır. Ama şimdiden 
gelecekteki torunlarıma 20’li 
yaşlarımda Avrupa’nın üzerinde tek 
başıma uçarken yaşadıklarımdan 
anlatabileceğim pek çok anım oldu. 

Tüm bu uçuşlardan sonra Night 
VFR (gece uçuşu) CPL (ticari pilot 
lisansı) IR (aletli uçuş eğitim) ve 14 
yer dersinden oluşan ATPL lisansını 
aldım. Aletli uçuş eğitimini kısaca 
özetlersek, uçağın camından dışarı 
bakmadan sadece önünüzdeki 
göstergelere bakarak bir noktadan 
kalıp seyir yapmanız ve inmeniz 
beklenir. 

ATPL yer dersleri ise fizik 
matematikten, mühendislik dersi 
olan akışkanlar mekaniğine, 
uçak içi elektrik sistemlerinden, 
insan psikolojisi ve limitlerine, 
coğrafyadan, meteorolojiye, 
havacılık hukuku ve tarihine kadar 
çok çeşitli alan ve konuları içeren bir 
müfredata sahiptir ve  bu müfredatı 
tamamlarken her ülkenin kendi bağlı 
olduğu sivil havacılık otoritesinin 
düzenlediği sınavlardan minimum 
75 almanız beklenir. 

Bu alana ilgi duyanlar için 
soralım: Pilot eğitimi çok mu 
zor? 

Bu iş gerçekten sevmek ve 
ilgi duymakla ilgilidir. Sevgi ve 
ilginin olduğu yerde hangi zorluk 
dayanabilir ki size. Ama tabi ki bu 
eğitim ve sonrası için aranılan bazı 
özellikler var. Daha önce bahsettiğim 

gibi çok yönlü bir birey olmanız yani 
siz işin mekaniğini düşünürken aynı 
anda insan psikolojisini ve limitlerini, 
hava hukukunu, yakıtın kimyasal 
özelliklerini, anlık meteorolojik 
değişim ve tahminleri ön görmeniz 
ve bilmeniz beklenir. Ömrünüzün 
sonuna kadar ders çalışmanız 
gereklidir. Tabii ki bugün iyi maaş 
beklentileriyle pilotluk mesleği 
pek çok kişiye cazip gelmekte 
ve hiç yakından uzaktan alakası 
olmayan insanlar maaşların dolgun 
olmasından dolayı pilot olmak 
istemekte. Ancak, sadece asgari 
başarıyı göstererek bir şekilde lisans 
sahibi olmaktalar ancak yukarıda 
belirtiğim gibi havacılık nosyonu 
gereklikleri biraz fazladır ve bunlar 
olmadan sadece lisans sahibi olmak 
hem kişi için hem diğer insanlar için 
oldukça tehlikelidir.

Hafif, 1-2 kişilik şahsi 
kullanıma mahsus bir 
uçak kullanmak isteyen 
kişinin asgari olarak hangi 
özellikleri taşıması gerekir? 

PPL (hususi pilot lisansı) sahibi 
olması yeterli ve tabi ki bu işe ilgi 
zaman ve eğitime açık olmalı

Türkiye’de şahsi havacılık 
alanı geniş mi? Mesela 
kulüpleriniz, dernekleriniz 
var mı?

Tabi ki kulüplerimiz ve derneklerimiz 
var ve geçtiğimiz yıllarda bu konuda 
oldukça ilerleme kaydedildi. 
Umarım bu ilerleme daimi olur ve 
Türk havacılığı dünyada hak ettiği 
yere bir an önce ulaşır. 

Sportif uçuşa dair 
televizyonlarda yarışmalar, 
gösteriler izliyoruz. Bu 
yaygın bir spor mudur 
dünyada? Türkiye’de de 
yapılıyor mu? 

Genellikle teknoloji bakımından, 
havacılık bakımından gelişmiş 
ülkeler bu konuda çok ilerideler. 
Havacılık yapısı gereği her zaman 
en ileri teknolojiye ve finansal güce 
ihtiyaç duyar. Bu yüzden aslında 
belirli ülkeleri sportif havacılıkta 
görebiliyoruz ve ne mutlu ki Türkiye’yi 
bu ülkeler arasında sayabiliriz. 
Ancak hedefimiz bu alanda daha iyi 
bir konumda olmak olmalı. Çünkü 
bu spor sayesinde katma değeri 
daha yüksek teknolojiler üretebilir 
daha fazla ticari ve ekonomik 
faydalar sağlayabiliriz. Belki de bu 
sayede günün birinde gökyüzünün 
de ötesinde uzayda daha fazla 
ne yapabiliriz diyen insanlarımızın 
sayısı da artabilir.

Türkiye’de havacılığın 
geleceğine dair neler 
söylemek istersiniz?

Türkiye genel düşüncenin aksine 
havacılık tarihinde pek çok ilki 
gerçekleştirmiş ve pek çok başarı 
sahibi pilotlara ve teknik insanlara 
sahiptir. Umarım daha çok insan bu 
konuya gönül verir ve bu konuda 
hem ticari hem sportif hem de askeri 
çalışmalara katkısı olur. 
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M
ağrip olarak adlandırılan 
Kuzey Afrika kendine özgü 
coğrafyası ve kültürü ile her 
dönem ilgi çekici oldu. Tarihin 

ilk çağlarından itibaren yerleşim 
görülen ve çok sayıda yüksek kültürlü 
topluma ev sahipliği yapan Kuzey 
Afrika uzun süre Osmanlı devleti 
içinde yer aldı. Cezayir, Osmanlı 
sonrası kurulan devletlerden biri 
olarak Mağrip ülkelerinin en dikkat 
çekicilerinden biri. Türkiye ile 
Cezayir arasında plastik sektörü ve 
petrokimya alanında son dönemde 
yoğun ilişkiler gelişti. 

Cezayir Türkiye ile olumlu ekonomik 
ilişkilerin yanında, plastik sektörü 
için de etkinliği artan bir öneme 
sahip. Ülke, devletlerarası anlaşma 
ile Ceyhan’da yatırımına başlanan 
polipropilen tesisinin hammadde 
sağlayıcısı oldu. Türkiye çok uzun 
süredir sıvılaştırılmış doğal gaz 
alımının büyük kısmını bu ülkeden 
yapıyor. Ancak Cezayir ile imalat 
sanayii ürünleri ticaretinde bu 
ülkenin AB ile yaptığı serbest ticaret 
anlaşması nedeniyle zorluklar 
bulunuyor. Cezayir, Türkiye ile 
STA yapmadığı için imalat sanayii 
ürünlerinde AB ülkeleri avantajlı 
durumda bulunuyor. Cezayir buna 
karşılık plastik sektörü açısından 
hedef ülkelerden biri durumunda. 

Ülkeye giriş yapmak için Plast Alger 
fuarı önemli bir kapı. Plast Alger 
2020 9-11 Mart günleri arasında 
ülkenin başkenti Cezayir’de 
yapılacak.

Mağrip Bölgesi, Afrika, Avrupa, 
Arap coğrafyası ve bu bölgeler 
arasında geçiş yapan insanların 
etkilediği görkemli bir kültüre 
sahip. Berberiler bu coğrafyanın 
kadim halklarından olarak bütün 
kültürlerden etkilenmiş ve kendi 
özgün kültürü ile harmanlamış bir 
insan topluluğu. Berberiler, İslamın 
gelişinin ardından yepyeni ve farklı 
bir kültürün de temsilcisi oldu.Buna 
karşın, Cezayir göreli olarak istikrarlı 
ve güvenli bir bölge olsa da turistler 
yoğun olarak polis tarafından 
korunuyor. Bu nedenle ülkede tur 
ve diğer organize gezilerin tercih 
edilmesi, kendi başına fazla hareket 
edilmemesi tavsiye ediliyor. 

Çalkantılı bir yakın tarihe 
sahip ülke Cezayir
Cezayir, diğer Kuzey Afrika ülkeleri 
ile birlikte uzun süren Osmanlı 
devletinin ardından Fransa ve 
İtalya’nın işgaline uğradı. Bugünkü 
Cezayir’in yerleşik olduğu coğrafya, 
1830 yılından itibaren Fransızların 

işgaline uğradı. Yirminci yüzyılda 
ise Cezayir’de başlayan bağımsızlık 
hareketleri Fransa’nın insanlık suçu 
olan bastırma hareketlerine karşılık 
devam etti ve ülke 1954 yılında 
kurulan Ulusal Kurtuluş Cephesi 
(FLN) önderliğinde 1962 yılında 
bağımsızlığına kavuştu. 

Cezayir 1962’deki kuruluşundan 
sonra sosyalist bir yaklaşımla 
devrim konseyi tarafından yönetildi. 
Ülke iktidarını 1978’de ele geçiren 
Şadli Bin Cedid de anayasadaki 
sosyalizm ifadelerini korudu ancak 
siyasi ve ekonomik krizler sonucu 
1988 yılında çok partili sisteme 
geçildi ve anayasadaki sosyalist 
ifadeler kaldırıldı. Ülke o tarihten 
sonra göreli olarak çalkantılı siyasi 
ortama girdi. 1991’deki seçimleri 
ordu müdahalesiyle yapılamadı. 
1992-98 yılları arasında ülkede 
iç çatışmalar yaşandı. 2000’e 
yaklaşırken merkezi hükümet aşırı 
dinci grupları dağıtmayı başardı 
ve Abdülaziz Buteflika 1999’da 
tartışmalı bir seçimle devlet 
başkanlığına geldi. Buteflika, 
2008’de Anayasa’yı değiştirerek 
görev süresi sınırını kaldırdı ve 
2009’da tekrar seçildi. Arap baharı 
döneminde yoğun gösterilere sahne 
olan ülkelerden biri olan Cezayir, 
bu dönemi ordunun desteğiyle 

Cezayir Plast Alger’e Ev Sahipliği Yapıyor:
Kuzey Afrika’nın gözde ülkesi Cezayir hem iş hem de gezi için cazip
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devlet başkanı değişmeden geçirdi. 
2019’da Buteflika aleyhine başlayan 
gösteriler sonrası çekilmek zorunda 
kaldı ve Nisan 2019’da ülkedeki 
siyasi karışıklığa son vermek için 
geçici devlet başkanı görev aldı. 
Aralık 2019’da yapılan seçimler 
sonucu Abdülmecid Tebbun başkan 
seçildi. Tebbun da ülkenin hakim 
siyasi hareketi Ulusal Kurtuluş 
Cephesi üyesi. 

Gezilmeye değer tarihi ve 
doğal güzellikler
Cezayir tarihi ve doğal güzellikleri 
barındıran bir ülke. Ülkede Arapça 
konuşuluyor. Fransızca ise ikinci 
yoğun konuşulan dil. Turizm 
bölgelerinde İngilizce bilenlerle 
de sık karşılaşılıyor. Sahra Çölü 
deneyimi yaşanabilecek ülkelerden 
biri. Başkent Cezayir’den Sahra 
çölüne çeşitli turlar yapılıyor. Bunlar 
arasında gece konaklamalı olanlar 
yanında günübirlik motorlu safari 
olarak adlandırılan özel araçlarla 
çölde akrobatik sürüş yapılan turlar 
da var. 

Ülkenin Unesco miras listesinde 
bulunan M’Zap Vadisi Gardaya 
şehrinde bulunuyor. Başkent 
Cezayir’den ancak uçuşla 
erişilebilen M’Zap Vadisi, tarihi 
5 kente ev sahipliği de yapıyor. 
Ancak bu bölgeye günübirlik turlar 
yapılmıyor. 

Cezayir şehri dışında ülkede ilginç 
olarak nitelenen bir başka şehir de 
Konstantin şehri. Cezayir’e yaklaşık 
400 km. uzaklıktaki bu tarihi 
kent, olağanüstü coğrafi yapısıyla 
dikkat çekiyor. Geniş ve yeşil bir 
vadinin etrafındaki sarp kayalara 
kurulu şehir ilginç ziyaret noktaları 
arayanlar için biçilmiş kaftan. 

Başkent Cezayir’d  en yaklaşık 470 
km. uzaklıktaki Timgad ülkenin 
görkemli tarihinin görülebileceği 
yerlerden biri. Bu bölgeye uçuş da 
bulunuyor. Roma öncesi dönemden 
Roma dönemine kadar yerleşim yeri 
olma özelliği taşıyan kent, tarihi 
kalıntılarıyla ünlü. 

Fas, Tunus ve Cezayir’de çeşitli 
bölümleri bulunan Atlas Dağları 
görülmeye değer bir diğer yer 
olarak biliniyor. Özel turlarla 
erişilebilen bu bölgelerde hem 
coğrafi hem de Mağrip kültürünün 
çeşitli yönleri gözlenebiliyor. Atlas 
dağları dünyanın en ilgi çekici dağ 
sıralarından biri olarak biliniyor. 
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Başkent Cezayir ülkenin hem 
modern hem de tarihi yüzünü 
yansıtıyor. Casbah olarak bilinen 
eski şehir tipik bir Mağrip kentinin 
bütün özelliklerini taşıyor. Akdeniz 
kıyısında bulunan bu şehir tarihte 
de yerleşim yerlerinden biriydi. 
Başkentte görülmesi gereken bir 
başka yer ise Notr Dame Afrika 
Kilisesi. 1800’lü yıllarda inşa edilen 
Katolik kilisesi doğu roma mimarisi 
esintileri taşıyor.  

Hamma bahçesi, başkent Cezayir’in 
Avrupa’da örnekleri görülen özel 
düzenlenmiş parkı turistlerin en 
yoğun ziyaret ettiği yerlerin başında 
geliyor. Bahçe aynı zamanda botanik 
bilimi açısından da kullanılıyor. 
Bahçeye kurulduğu 1830’lu yıllarda 
25 bin bitki dikilmiş ve bu sayı her 
geçen yıl artırılmış. Bahçe halen bitki 
testlerinin yapıldığı merkezlerden 
biri durumunda. 

Başkent Cezayir yakınlarında oteller 
bölgesinde çeşitli plajlar bulunuyor. 
Hatta küresel zincir otellerinden 
bazılarının özel plajları de yer alıyor. 
Cezayir şehrinin Sidi Fredj Limanı 
doğusunda kalan bölgede denize 
girmek mümkün. Bunun dışındaki 
plajlar ise Ülkenin Doğu ve Batı 
sınırında bulunan turistik Oran, 
Hannaba gibi kitle turizmine açık 
bölgelerinde bulunuyor. 

Başkent Cezayir’de hem tarihi, 
hem de kültürel olarak görülmesi 
gereken yerlerden birisinin de 
Bardo Müzesi olduğu belirtiliyor. 
Müze, 18. yüzyılda Prens Mustafa 
Bin Omar tarafından Türk konağı 
şeklinde yapılmış bir ana bina ve 
çevre binalardan oluşuyor. Müzede 
Mağrip ev ve oda süsleme örnekleri 
de görülebiliyor. 

Cezayir’de Sosyal Yaşam
Başkent Cezayir’de Diouche 
Mourad caddesi alışveriş için 
tavsiye ediliyor. Bu bölge otantik 
hediyelik ve Cezayir’e özgü 
alabileceğiniz ürünlerin satıldığı 
dükkanları barındırıyor. Cezayir 
şehrinin çeşitli noktalarında batı tipi 
AVM’ler de bulunuyor. Bab Ezzouar 
da mahallesindeki dükkanlarda da 
modern ve geleneksel her türlü 
eşyanın bulunabildiği bölgeler 
olarak sıralanıyor. 

Ülkede çok sayıda yerel müzik yapan 
gece kulübü bulunuyor. Ancak 
bunların batı tarzı gece kulüpleri 
olmadığı, insanların yemek ve canlı 
müzik eşliğinde vakit geçirdikleri 
yerler olduğunu hatırlatmakta 
fayda var. Dioche Mourad bölgesi 
hem yemek, hem de gece müzik 
eşliğinde eğlenmek için uygun.
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ALİ İBRAHİM AYDIN
Yeminli Mali Müşavir

KANUN YOLUNDAN VAZGEÇİLMESİNE İLİŞKİN 
MÜESSESE

 Sayın okurlar, bu yazımızda, vergi ihtilaflarının 
daha erken bir süreçte sonlandırılması amacıyla ihdas 
edilen “Kanun Yolundan Vazgeçme” Müessesesini 
ele alacağız. Dava süreci başlamış ihtilaflarda, 
mahkemece verilen kararlara karşı istinaf veya temyiz 
yolu açık olmasına rağmen bu hakkın kullanımından 
vazgeçilmesine bağlı olarak, mahkeme kararının 
niteliğine göre vergi ve/veya cezada indirimi düzenleyen 
bu müessesenin detaylarını yazımızda bulabileceksiniz.
 
1. Müesseseye Genel Bakış

 Türk vergi sistemi genel yapısı itibarıyla beyan 
esasına dayanmaktadır. Beyan esası, vergi matrahının 
mükellef tarafından hesap edilmesi ve beyanname ile 
vergi dairesine bildirilmesini ifade etmektedir.

 Ancak bazı vergi türleri itibarıyla beyan esası 
benimsenmemiş ve farklı tarh ve tahakkuk yöntemleri 
de belirlenmiştir. Örneğin emlak vergisi matrahı 
mükellefler tarafından beyan edilmemekte ve her yılın 
başında otomatik olarak tahakkuk ettirilmektedir.

 Beyan esasına dayanan vergiler bakımından, 
mükellefin sorumluluğu vergi matrahının yasal ölçüler 
çerçevesinde doğru bir şekilde beyan etmektir. 

 Vergi matrahının mükellef tarafından 
beyan edildiği hallerde, beyan edilen matrahlarının 
doğruluğunun Mali İdare tarafından kontrol edilmesi de 
sistemin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.

 Beyan edilen matrahların doğruluğunun 
incelenmesi hem vergi gelirlerinin sağlıklı bir şekilde 
toplanabilmesi bakımından hem de vergiye gönüllü 
uyum sağlayan mükelleflerin haksızlığa uğramamalarını 
sağlayan bir mekanizma ve gerekliliktir.

 Yapılacak incelemelerde vergi matrahının hiç 
beyan edilmediği veya noksan beyan edildiği tespit 
edilirse, durumuna göre, ikmalen, re’sen veya idarece 
tarhiyat söz konusu olabilecektir.

 Elbette vergi matrahının belirlenmesinde 
mükellef ile İdare arasında oluşan her görüş farklılığı 
mükellefin kesin olarak vergi matrahını doğru olmayan 
bir şekilde beyan ettiği anlamına gelmemektedir. Vergi 
matrahının İdarece tespit edildiği hallerde, mükellefin 
vergi yargısına başvura ve tarhiyatın terkin edilmesini 
talep etme hakkı bulunmaktadır. 

 İdare tarafından yapılan tarhiyat ve kesilen 
cezaların mükelleflerce yargı denetimine götürülmesi 
Anayasal bir hak olup, yargı kararına göre İdarece işlem 
yapılması da Anayasal bir gerekliliktir. Bununla birlikte, 
vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların istinaf 
ve temyize götürülebileceği hallerde, nihai işlem bu 
yargı mercilerince verilen kararlar çerçevesinde yerine 
getirilmektedir.

 Yargı süreci, Anayasal ve hukuk devletinin 
temel ifade alanlarından biri olmakla birlikte, tarafları 
açısından meşakkatli bir süreçtir. Mükellef ile İdare 
arasında oluşan ihtilafların uzun bir zamana yayılmasını 
önlemek amacıyla farklı arayışlar gündeme gelmekte ve 
yeni mekanizmalar geliştirilmektedir. Bu amaçla, Vergi 
Usul Kanununun 379. maddesi başlığıyla birlikte yeniden 
düzenlenmek suretiyle vergi sistemimizde “Kanun 
yolundan vazgeçme” müessesesi ihdas edilmiştir.

 Bu müessese; vergi ve ceza ihbarnamesine 
karşı süresinde açılan davalarda, mahkemelerin verdiği 
kararlar üzerine, mükelleflerin, istinaf veya temyiz 
başvuru süresi içerisinde kanun yolundan vazgeçmeleri 
hâlinde, mahkeme tarafından verilen yargı kararının 
niteliğine göre vergi ve/veya cezalar indirimli olarak 
tahakkuk edecektir. Ayrıca, bu müesseseye bağlı 
olarak tahakkuk eden vergi ve/veya cezaların, vergi 
için hesaplanacak gecikme faiziyle birlikte süresinde 
ödenmesi hâlinde ilave bir indirim daha uygulanacaktır.

2. Müessesenin Kapsamı

2.1. Kanun Yolundan Vazgeçme Kapsamındaki Kararlar

 Vergi/ceza ihbarnamesine karşı süresinde 
açılan davalarda, Danıştay’ın bozma kararı üzerine 
verilen kararlar hariç olmak üzere, vergi mahkemesince 
verilen istinaf yolu açık kararlar ile bölge idare 
mahkemesince verilen temyiz yolu açık kararlar kanun 
yolundan vazgeçme kapsamındadır. Buna göre, bir 
yargı kararının kanun yolundan vazgeçme kapsamında 
olması için aşağıda sayılan şartlarını birlikte taşıması 
gerekmektedir.

* Vergi/ceza ihbarnamesine karşı süresinde 
açılan dava sonucu verilen karar olmalıdır.

* Vergi mahkemesince verilen karara karşı istinaf 
veya bölge idare mahkemesince verilen karara karşı 
temyiz yolu açık olmalıdır.
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* Kararın Danıştay’ın bozma kararı üzerine 
verilmemiş olmalıdır.
 
2.2. Kanun Yolundan Vazgeçme Kapsamında 
Olmayan Kararlar

 Aşağıda belirtilen türde kararlar kanun yolundan 
vazgeçme müessesesi kapsamında değildir.

* Vergi/ceza ihbarnamesine karşı süresinde dava 
açılmaması nedeniyle davanın süre aşımı gerekçesiyle 
reddi yönünde verilen kararlar.

* Davanın ehliyet yönünden reddi şeklinde verilen 
kararlar.

• İdari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi 
gereken bir işlem olmadığı gerekçesiyle davanın 
reddi yönünde verilen kararlar.

• Vergi mahkemesince verilip istinaf yolu açık 
olmayan kesin nitelikli kararlar.

• Bölge idare mahkemesince verilip temyiz yolu açık 
olmayan kesin nitelikli kararlar.

• Danıştay’ın bozma kararı üzerine verilen kararlar.

• Vergi/ceza ihbarnamesine karşı açılmamış olan 
davalarda verilen kararlar.

• Beyanname verilmesi üzerine tahakkuk fişi esasına 
göre yapılan tarhiyatlara açılan davalarda verilen 
kararlar.

• Vergi Usul Kanunu kapsamında yapılan şikâyet 
yoluyla müracaatın reddi üzerine açılan davalarda 
verilen kararlar.

• Ödeme emrinin tebliği, haciz gibi takip ve tahsilat 
işlemlerine karşı açılan davalarda verilen kararlar.

 
3. Kanun Yolundan Vazgeçme Durumunda Tahakkuk 
Edecek Vergi ve/veya Cezalar

3.1. Kanun yolundan vazgeçilmesine ilişkin 
düzenleme göre, kanun yolundan vazgeçildiğine ilişkin 
dilekçenin ilgili vergi dairesine vermesi şartıyla, bu 
dilekçenin verildiği tarih itibarıyla başkaca bir işleme 
gerek kalmaksızın aşağıda yazılı vergiler tahakkuk eder 
ve cezalar kesinleşmiş sayılır.
 
Sadece Verginin Dava Konusu Yapıldığı Haller

Verginin kısmen veya tamamen kaldırılması halinde, 
kaldırılan verginin %60’ı tahakkuk eder, kalan %40’ı 
terkin edilir. 

Dava konusu verginin tamamen tasdik edilmesi halinde, 
kanun yolundan vazgeçilmesi halinde, tarh edilen 
verginin tamamı tahakkuk eder.

Verginin kısmen tasdik edilmesi halinde, tasdik edilen 
vergi kısmının tamamı, kaldırılan verginin de % 60’ı 
tahakkuk eder. 
 
Vergi ve Cezanın Dava Konusu Yapıldığı Haller

Vergi ve buna bağlı vergi ziyaı cezasının kaldırılması 
durumunda, verginin %60’ı tahakkuk eder, kalan %40’ı 
terkin edilir. Vergi ziyaı cezasının tamamı terkin edilir.

Vergi ve buna bağlı vergi ziyaı cezasının tasdik edilmesi 
durumunda, verginin tamamı tahakkuk eder. Vergi ziyaı 
cezasının %75’i kesinleşir, kalan %25’i terkin edilir.
 
Bağlı Olduğu Vergi Aslı Dava Konusu Yapılmayan 
Haller

(İştirak nedeniyle kesilen vergi ziyaı cezaları ile 
usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları dâhil)
Bu cezaların tasdik edilmesi halinde, kesilen cezanın % 
75’i kesinleşir, kalan %25’i terkin edilir.

Bu cezaların kaldırılması halinde, kesilen cezanın %25’i 
kesinleşir, kalan %75’i terkin edilir.
 
3.2. Kanun yolundan vazgeçilmesi hâlinde, tahakkuk 
edecek vergi ve/veya cezaların hesaplanmasında istinaf 
veya temyiz yolu açık olmasına rağmen kullanılmayan 
yargı kararı dikkate alınır.

Örneğin, vergi mahkemesince verilen karara karşı bölge 
idare mahkemesine istinaf başvurusunda bulunulmuş ve 
bunun üzerine bölge idare mahkemesince verilen temyiz 
yolu açık olan karara karşı kanun yolundan vazgeçilmiş 
olması hâlinde, kaldırılan ve/veya tasdik edilen vergi 
ve/veya ceza tutarı üzerinden tahakkuk edecek vergi 
ve cezaların hesaplanmasında, vergi mahkemesince 
verilen karar değil bölge idare mahkemesince verilen 
karar esas alınacaktır.

3.3. Yargı mercilerince vergi ve/veya cezaların kısmen 
tasdik edilmesi kısmen kaldırılması durumunda da vergi 
ve/veya cezalar, tasdik edilen ve kaldırılan kısmına göre 
yukarıda yer verilen oranlarda tahakkuk edeceğinden 
tahakkuk edecek kısımlar dışında kalan tutarlar terkin 
edilecektir.

3.4. Yukarıda belirtilen şekilde tahakkuk eden tutarlar, 
tahakkuk tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir. Bu 
indirimlerden yararlanabilmek için kanun yolundan 
vazgeçildiğine ilişkin dilekçenin süresi içinde vergi 
dairesine verilmesi yeterlidir. Bu durumda, vergi ve 
ceza yukarıda belirtilen duruma uygun olarak tekemmül 
ettirilir.
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4. Hesaplanan Tutarların Ödenmesi ve Erken Ödeme 
Halinde İlave İndirim

4.1. Kanun yolundan vazgeçme kapsamında 
tahakkuk eden tutarlar tahakkuk tarihinden itibaren bir 
ay içinde ödenir. Tahakkuk eden tutarların vadesinde 
ödenmemesi, müesseseden yararlanma hakkını sakıt 
hale getirmez. Diğer bir ifade ile yararlanılmış hakkı 
iptal etmez. Vadesinde ödenmeyen tutarlar için 6183 
sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümleri uygulanır.

4.2. Tahakkuk eden vergiler için kendi vergi 
kanunlarında belirtilen ve tarhiyatın ilgili bulunduğu 
döneme ilişkin normal vade tarihinden kanun yolundan 
vazgeçme dilekçesinin vergi dairesine verildiği tarihe 
kadar gecikme faizi hesaplanır.

4.1. Mahkemece tasdik edilen vergi tutarları hariç 
olmak üzere, yukarıda belirtilen şekilde indirimli olarak 
hesaplanan vergi ve cezaların, vergiler üzerinden 
hesaplanacak gecikme faizleri ile birlikte kanun 
yolundan vazgeçme dilekçesinin verildiği tarihten 
itibaren bir ay içinde ödenmesi halinde, % 20 oranında 
ilave bir indirim uygulanır.

4.3. Buna göre, vergi tutarı üzerinden süresinde 
ödemeye bağlı olarak yapılacak % 20 oranındaki indirim 
sadece kanun yolundan vazgeçme kapsamındaki 
kararda kaldırılan ve istinaf veya temyize gidilmemesi 
sebebiyle indirimli olarak tahakkuk ettirilen vergi kısmı 
için yapılabilir.

4.4. Buna göre, yukarıdaki şekilde indirimli olarak 
hesaplanan vergi ve ceza tutarlarının kanun yolundan 
vazgeçme dilekçesinin verildiği tarihten itibaren bir ay 
içinde % 20 ilave indirimle ödenmesi mümkün olmaktadır. 
Ancak tekrar ifade etmek gerekir ki, tasdik edilerek 
tahakkuk eden vergi kısmı için indirim yapılmayacaktır.
 
4.5. Kanun yolundan vazgeçme dilekçesi vergi 
dairesince ilgili yargı merciine gönderilir ve bu 
dilekçenin vergi dairesine verildiği tarih kanun yolundan 
vazgeçme tarihi olarak kabul edilir. Kanun yolundan 
vazgeçilmesi hâlinde idarece de ihtilaf sürdürülmez. 
Kanun yolundan vazgeçildiği hâlde istinaf veya temyiz 
yoluna başvurulması durumunda ise bu başvurular 
incelenmez.

4.6. Kanun yolundan vazgeçilen vergi ve vergi ziyaı 
cezası için kanun yolundan vazgeçme dilekçesinin 
verildiği tarihten önce yapılan gecikme faizi ve gecikme 
zammı dâhil tüm ödemeler, yukarıda belirtilen şekilde 
hesaplanan tutarlara mahsup edilir. Söz konusu mahsup 

işleminden dolayı iadesi gereken bir tutar bulunması 
hâlinde ise 6183 sayılı Kanun kapsamında ret ve iade 
işlemi yapılır.
 
5. Kanun Yolundan Vazgeçme Müessesesinden 
Yararlanma Şartları

5.1. Kanun yolundan vazgeçme müessesesinden 

yararlanabilmek için müracaatın aşağıda belirtilen 

şekilde yapılası gerekir.

• Müessese kapsamındaki yargı kararının mahkemece 

mükellefe tebliği üzerine, mükellef için geçerli olan 

istinaf veya temyiz başvuru süresi içerisinde, kanun 

yolundan vazgeçildiğine ilişkin dilekçe, dava konusu 

edilen vergi/ceza ihbarnamesini düzenleyen vergi 

dairesine verilmelidir.

• Kanun yolunun kullanılmasından vazgeçilen kararın 

mükellefe tebliğ edildiği tarihi gösteren belge 

ile birlikte verilen karar örneğinin bu dilekçeye 

eklenmelidir.

• Verilen dilekçede dava konusu vergi ve/veya vergi 

cezalarının tümü için kanun yolundan vazgeçildiği 

beyan edilmelidir.

5.2. Dava konusu edilen vergi ve/veya cezaların bir 

kısmı için başvuru yapılması halinde madde hükmünden 

yararlanılması mümkün değildir. Aynı şekilde, birden 

fazla ihbarnamenin tek davaya konu olması durumunda, 

ihbarnamelerin biri ya da bir kısmı için başvuru yapılmış 

olması hâlinde de söz konusu madde hükmünden 

yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

5.3. Kanun yolundan vazgeçilecek her bir karar için ayrı 

dilekçe verilmesi gerekir.

 

6. Sonuç

Mükellefler ile İdare arasındaki uyuşmazlıkların daha 

kısa sürede çözülmesini amaçlayan “Kanun Yolundan 

Vazgeçme” Müessesesi, mahkeme kararının niteliğine 

göre mükelleflere önemli imkânlar sunabilmektedir. 

Bu itibarla, dava konusu işlemi bulunan mükelleflerin 

konularını sağlıklı bir şekilde etüt etmelerinde ve 

şayet varsa daha büyük risklerden kaçınmak amacıyla 

müesseseden istifade etmelerinde fayda mülahaza 

edilmektedir.
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MURAT İNKÜN
PLASFED Genel Sekreter V.

Corona Virüs 
Küresel Tedarik 
Zincirini Olumsuz 
Etkiliyor

0
7 Ocak 2020 günü Çin 
otoritelerinin yeni bir virüs 
ile karşı karşıya olduklarını 
açıklaması ile birlikte dünya 

piyasaları 2003’te yaşanan SARS’ın 
etkilerini hatırladı. Kontrol altına 
alınmasının Mart/Nisan dönemini 
bulacağı düşünülen salgın 
2018/2019 boyunca süren ticaret 
savaşının yaralarını sarmaya çalışan 
Çin’in iç piyasasının daralmasına 
sebep oldu. Şüphesiz ki dünyanın 
en büyük ikinci ekonomisi olan 
Çin’in ekonomisinde yaşanacak 

Ayrıca enerji konusunda büyük oranda dışa bağımlı olan ülkemiz Çin talebinde yaşanan daralmaya bağlı olarak 
meydana gelen petrol fiyatlarındaki düşüşlerden olumlu olarak etkilenmektedir. Dünya petrol tüketiminin %14’ünü 
gerçekleştiren Çin’in talebinde meydana gelen sert düşüş sonrası petrol varil fiyatları %10’dan fazla değer 
kaybetmiştir. Eğer söz konusu talep kaybı devam ederse OPEC+ ülkeleri üretimde kısıtlamaya gidebilir. Öngörülmesi 
mümkün olmayan ve etkileri yıkıcı olan böylesi “Kara Kuğu Olayları” için önlem almak mümkün olmasa dahi doğru 
stratejilerle ülkemiz ekonomisi ve plastik sanayisi bu olaydan pazar kazanımı ile çıkabilir.

olan bir daralmanın küresel ölçekte 
sonuçları olacaktır. Her ne kadar 
corona virüsün dünya ekonomisi 
üzerindeki etkisini ortaya koyan bir 
çalışma henüz gerçekleştirilmemiş 
olsa dahi 2016 yılında IMF 
tarafından yayınlanan WP/16/212 
sayılı “Spillovers from the Maturing 
of China’s economy” adlı çalışma 
bu konuda ışık tutar niteliktedir. 
Söz konusu çalışma göstermektedir 
ki Çin’de yaşanan bir daralma 
başta Asya Pasifik Bölgesi olmak 
üzere tüm dünyayı olumsuz 
etkilemektedir. G-20 ülkeleri 
bazında incelediğimizde Çin’in 
daha yakın ticaret partneri olan 
veya Çin’e hammadde sağlayan 
ülkelerin bu yavaşlamadan daha 
çok etkileneceği görülmektedir. 
Öte yandan aynı çalışma Türkiye’nin 
Çin’de meydana gelecek herhangi 
bir daralmadan olumlu etkilenen tek 
ülke olduğunu ortaya koymaktadır. 
Bunun başlıca nedeni ise Türkiye’nin 
Çin ile batı pazarlarında rekabet 
halinde olmasıdır. 
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2019 yılında, Türkiye plastik hammadde ihracatı miktar bazında %22,4 değer bazında ise %5,6 artmıştır. Miktara 
oranla değer bazında yaşanan artışın daha az olması ihraç edilen ürünlerin birim fiyatlarında düşüş olmasından 
kaynaklanmaktadır.

2019 yılında, bir önceki yıla 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 %14,0 olarak gerçekleşirken, değer bazında %3,5 olmuştur. Aynı 
dönemde ithalat miktarı %3,5 oranında artarken, ithalat değeri ise %10,0 oranında azalmıştır. 

Dış Ticaret Verileri

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

GTİP GTİP Açıklama

2018 (Ocak-Aralık) 2019 (Ocak-Aralık)

Miktar Değer Miktar % Değ. Değer % Değ.
Birim 

Fiyat ($/
KG)

3901 Etilen polimerleri 44.7 52.4 65.7 46.8 63.4 21.0 1.0

3902 Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri 29.0 38.3 34.1 17.5 38.4 0.3 1.1

3903 Stiren polimerleri 54.2 80.5 91.7 69.0 104.9 30.3 1.1

3904 Vinil klorür/halojenli diğer olefin polimerleri 23.4 25.8 28.1 19.9 34.0 31.9 1.2

3905 Vinil asetat/diğer vinil esterlerinin polimerleri 53.7 51.6 66.1 23.0 56.5 9.6 0.9

3906 Akrilik polimerleri 195.7 241.2 229.4 17.2 256.6 6.4 1.1

3907 Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-alkid reçineler 229.7 440.0 259.6 13.0 441.4 0.3 1.7

3908 Poliamidler 17.5 42.0 15.4 -11.9 36.2 -13.9 2.4

3909 Amino reçineler, fenolik reçineler, poliüretanlar 98.0 138.0 136.2 38.9 145.1 5.2 1.1

3910 Silikonlar 5.7 23.2 6.8 19.0 24.4 5.3 3.6

3911 Petrol reçineleri, politerpenler, polisülfitler vb. 1.8 5.4 2.0 16.6 6.2 13.5 3.0

3912 Selüloz ve kimyasal türevleri 50.4 65.3 54.7 8.6 71.3 9.1 1.3

3913 Tabii polimerler, değiştirilmiş tabii polimerler, türevleri 0.2 1.0 0.2 -5.4 1.1 12.0 5.5

3914 Polimer esası iyon değiştiriciler 0.1 0.3 0.1 12.3 0.3 5.4 2.4

3915 Plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar 15.6 17.3 13.1 -16.4 10.5 -39.6 0.8

TOPLAM 819.9 1,222.4 1,003.2 22.4 1,290.4 5.6 1.3

İHRACAT
2018 (Ocak-Aralık) 2019 (Ocak-Aralık)

Miktar Değer Miktar % Değ. Değer % Değ.

Plastik Hammadde 819.9 1,222.4 1,003.2 22.4 1,290.4 5.6

Plastik Mamul 1,779.5 4,722.9 1,959.2 10.1 4,862.0 2.9

Plastik ve Kauçuk İşleme Mak. N/A 211.1 N/A N/A 197.3 -6.5

Miktar: Bin Ton / Değer: Milyon Dolar

İTHALAT
2018 (Ocak-Aralık) 2019 (Ocak-Aralık)

Miktar Değer Miktar % Değ. Değer % Değ.

Plastik Hammadde 6,758.4 10,142.1 7,023.3 3.9 9,077.8 -10.5

Plastik Mamul 569.1 2,796.0 559.4 -1.7 2,567.6 -8.2

Plastik ve Kauçuk İşleme Mak. N/A 629.5 N/A N/A 420.6 -33.2

Miktar: Bin Ton / Değer: Milyon Dolar

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

Değer Değer % Değ.

İhracat 167,920.6 171,530.7 2.1

İthalat 223,047.1 202,704.5 -9.1

Kaynak: TÜİK

Kaynak: TÜİK
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2019 yılı genelinde ülke bazında bir inceleme yapılırsa Romanya’ya ihracatın miktar bazında %81,1, değer bazında ise 
%2,9 oranında arttığı gözlemlenmektedir. Romanya’ya yapılan ihracatın yapısı değişmiş olup birim fiyatı daha düşük 
olan reçine grubundaki ihracatta önemli bir artış yaşanmıştır söz konusu ürün grubunun birim fiyatının düşük olması 
sebebiyle miktar bazında yaşanan bu artış değer bazında önemli bir artışa sebebiyet vermemiştir. Romanya’dan 
sonra miktar bazında en fazla artış yaşanan ülkeler ise sırasıyla Irak, İspanya ve Özbekistan olmuştur.

2019 yılında geçen seneye kıyasla Türkiye plastik mamul ihracatı miktar bazında %10,1 artış gösterirken değer bazında 
%2,9 artmıştır.

PLASTİK HAMMADDE İHRACATI

2018 (Ocak-Eylül) 2019 (Ocak-Eylül)

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

Almanya 76.0 124.6 71.9 -5.5 103.6 -16.9 8.0 1.4

İran 23.1 54.5 33.6 45.4 78.0 43.2 6.0 2.3

Mısır 57.5 71.2 72.4 25.9 76.4 7.2 5.9 1.1

Rusya Federasyonu 30.9 65.8 35.4 14.6 67.3 2.2 5.2 1.9

Romanya 41.8 57.4 75.7 81.1 59.0 2.9 4.6 0.8

Irak 22.1 37.3 37.4 69.3 51.2 37.3 4.0 1.4

İspanya 20.9 33.5 33.6 61.1 47.7 42.3 3.7 1.4

Cezayir 25.1 41.2 32.6 29.8 46.8 13.8 3.6 1.4

Özbekistan 16.5 36.5 25.4 53.8 46.0 26.1 3.6 1.8

İtalya 39.6 53.7 30.7 -22.6 42.6 -20.6 3.3 1.4

İlk 10 Ülke Toplam 353.5 575.6 448.7 26.9 618.7 7.5 47.9 1.4

GENEL TOPLAM 819.9 1,222.4 1,003.2 22.4 1,290.4 5.6 100.0 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-Aralık) 2019 (Ocak-Aralık)

Miktar Değer Miktar % Değ. Değer % Değ.
Birim 

Fiyat ($/
KG)

3916 Plastikten monofil, çubuk, profiller-Enine kesiti 1 mm.’yi 176.6 295.8 196.0 11.0 316.1 6.8 1.6

3917 Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor 211.3 551.3 265.2 25.5 601.3 9.1 2.3

3918 Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları 12.4 24.7 16.9 36.8 29.1 18.2 1.7

3919 Plastikten yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şek. 19.4 97.4 21.0 8.2 102.8 5.5 4.9

3920 Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar 432.3 1,096.9 456.3 5.6 1,093.3 -0.3 2.4

3921 Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamlar 156.8 438.7 177.2 13.0 461.1 5.1 2.6

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

28.6 113.2 30.9 7.9 113.4 0.2 3.7

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

405.9 1,009.4 430.3 6.0 1,017.7 0.8 2.4

3924 Plastikten sofra, mutfak ve diğer ev eşyası, tuvalet eşyası 159.4 437.5 165.9 4.0 440.5 0.7 2.7

3925 Plastikten inşaat malzemesi 91.9 242.3 106.7 16.1 257.8 6.4 2.4

3926 Plastikten diğer eşya 85.0 415.6 92.8 9.2 429.0 3.2 4.6

TOPLAM 1,779.5 4,722.9 1,959.2 10.1 4,862.0 2.9 2.5

Kaynak: TÜİK
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2019 yılında, Türkiye plastik ve kauçuk işleme makinaları ihracatı değer bazında %6,5 oranında düşüş göstermiştir. 
İhracat gerçekleştirilen ilk 10 ülke incelendiğinde ise Hindistan’a ve İspanya’ya yapılan ihracatta bir önceki yıla 
göre 4,4 milyon dolar ve 4,1 milyon dolar ile kayda değer bir artış yaşandığı gözlemlenmektedir. Buna karşın, Rusya 
Federasyonu ile yapılan ihracatta ise 5,9 milyon dolarlık bir gerileme görülmektedir. 

2019 yılı genelinde ülke bazlı bir inceleme yapıldığında ilk 10’da yer alan ülkeler arasında, Almanya ve İtalya’ya 
yapılan ihracatta kayda değer bir artış gözlemlenmemekle birlikte Fransa ve İspanya hariç ülkelerin 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-Aralık) 2019 (Ocak-Aralık)

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

Irak 228.1 423.0 270.8 18.7 478.7 13.2 9.8 1.8

Almanya 88.8 329.0 89.7 1.1 314.1 -4.5 6.5 3.5

Birleşik Krallık 102.5 262.4 118.0 15.1 281.9 7.4 5.8 2.4

İsrail 99.4 221.4 117.7 18.5 242.3 9.4 5.0 2.1

ABD 46.4 127.8 67.4 45.3 173.7 35.9 3.6 2.6

Romanya 63.6 164.8 70.3 10.6 168.6 2.3 3.5 2.4

Fransa 56.5 187.4 55.0 -2.7 165.4 -11.7 3.4 3.0

İtalya 57.3 153.2 58.3 1.7 142.7 -6.8 2.9 2.4

İspanya 56.1 132.8 55.7 -0.8 130.8 -1.5 2.7 2.4

Libya 47.6 102.5 62.9 32.2 130.7 27.5 2.7 2.1

İlk 10 Ülke Toplam 846.3 2,104.4 965.8 14.1 2,228.9 5.9 45.8 2.3

GENEL TOPLAM 1,779.5 4,722.9 1,959.2 10.1 4,862.0 2.9 100.0 2.5

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

KAUÇUK VE PLASTİK İŞLEME MAKİNALARI İHRACATI

2018 (Ocak-Aralık) 2019 (Ocak-Aralık)

Ülke Değer Değer % Değ. % Pay

Rusya Federasyonu 20.2 14.3 -29.2 7.3

Hindistan 8.9 13.3 49.6 6.7

İspanya 6.2 10.3 66.6 5.2

Cezayir 13.0 9.8 -24.9 4.9

Almanya 10.4 9.1 -12.8 4.6

İran 9.0 8.6 -3.8 4.4

Bulgaristan 5.9 7.6 28.9 3.8

Özbekistan 6.5 6.7 2.4 3.4

Irak 6.6 6.4 -3.5 3.3

Mısır 3.3 6.2 84.9 3.1

İlk 10 Ülke Toplam 90.1 92.3 2.4 46.8

GENEL TOPLAM 211.1 197.3 -6.5 100.0

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-Aralık) 2019 (Ocak-Aralık)

Değer Değer % Değ.

847710 Enjeksiyon makinaları 16.4 16.8 2.2

847720 Ekstrüzyon makinaları 49.7 39.5 -20.6

847730 Şişirme makinaları 1.3 2.0 49.1

847740 Termoforming makinaları 26.9 17.6 -34.5

847751-59-80 Presler ve diğer makinalar 90.3 93.9 3.9

847790 Aksam ve parçalar 26.3 27.6 4.8

TOPLAM 211.1 197.3 -6.5
Kaynak: TÜİK
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2019 yılında bir önceki yıla kıyasla, Türkiye plastik hammadde ithalatı miktar bazında %3,9 oranında artarken, 
değer bazında ise %10,5 oranında azalmıştır. Hammadde ithalatında yaşanan daralma üretimdeki daralmanın da 
işaretçisidir.

2019 yılında, en çok ithalat gerçekleştirilen ülkeler incelendiğinde ise Suudi Arabistan ve Güney Kore’nin yine 
en büyük paylara sahip olarak ithalatta üst sıralarda yer aldığı görülmektedir. Bunun yanında geçen yıla kıyasla 
Almanya’dan yapılan ithalatta miktar bazında yaşanan %3,7 azalışa rağmen Almanya’nın ilk sıralarda yerini 
koruduğunu gözlemlemekteyiz. ABD’den gerçekleştirilen hammadde ithalatında yaşanan %76,3’lük artışın başlıca 
sebebi ise kaya gazından üretimin gelişmesi sonrası ABD kaynaklı PE fiyatlarında yaşanan sert düşüştür.

PLASTİK HAMMADDE İTHALATI

2018 (Ocak-Aralık) 2019 (Ocak-Aralık)

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

Suudi Arabistan 1,157.3 1,549.0 1,182.5 2.2 1,365.1 -11.9 15.0 1.2

Güney Kore 609.3 1,008.6 695.2 14.1 989.1 -1.9 10.9 1.4

Almanya 486.0 994.3 467.9 -3.7 857.2 -13.8 9.4 1.8

Belçika 446.4 718.0 419.2 -6.1 567.4 -21.0 6.3 1.4

ABD 218.6 300.3 385.4 76.3 449.2 49.6 4.9 1.2

Mısır 299.1 388.6 342.9 14.7 397.6 2.3 4.4 1.2

Hollanda 245.2 427.4 269.0 9.7 372.0 -13.0 4.1 1.4

İspanya 256.1 415.4 264.5 3.3 371.4 -10.6 4.1 1.4

Fransa 238.1 352.6 270.6 13.6 367.1 4.1 4.0 1.4

İtalya 217.5 440.2 195.9 -9.9 351.3 -20.2 3.9 1.8

İlk 10 Ülke Toplam 4,173.6 6,594.4 4,493.2 7.7 6,087.4 -7.7 67.1 1.4

GENEL TOPLAM 6,758.4 10,142.1 7,023.3 3.9 9,077.8 -10.5 100.0 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-Aralık) 2019 (Ocak-Aralık)

Miktar Değer Miktar % Değ. Değer % Değ.
Birim 

Fiyat ($/
KG)

3901 Etilen polimerleri 1,605.9 2,176.2 1,586.5 -1.2 1,843.3 -15.3 1.2

3902 Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri 2,051.6 2,903.0 2,204.6 7.5 2,801.4 -3.5 1.3

3903 Stiren polimerleri 471.6 835.9 436.6 -7.4 627.2 -25.0 1.4

3904 Vinil klorür/halojenli diğer olefin polimerleri 720.5 736.5 699.7 -2.9 683.1 -7.3 1.0

3905 Vinil asetat/diğer vinil esterlerinin polimerleri 41.2 105.0 46.3 12.2 101.1 -3.7 2.2

3906 Akrilik polimerleri 214.2 397.3 232.1 8.4 399.4 0.5 1.7

3907 Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-alkid reçineler 781.0 1,513.9 828.3 6.1 1,369.5 -9.5 1.7

3908 Poliamidler 95.2 294.9 91.9 -3.4 279.3 -5.3 3.0

3909 Amino reçineler, fenolik reçineler, poliüretanlar 215.5 568.3 215.7 0.1 418.4 -26.4 1.9

3910 Silikonlar 36.8 175.0 36.7 -0.3 151.8 -13.2 4.1

3911 Petrol reçineleri, politerpenler, polisülfitler vb. 33.9 101.7 37.1 9.4 103.0 1.3 2.8

3912 Selüloz ve kimyasal türevleri 44.6 178.1 38.1 -14.6 142.6 -19.9 3.7

3913 Tabii polimerler, değiştirilmiş tabii polimerler, türevleri 3.4 24.5 3.7 8.1 26.8 9.1 7.2

3914 Polimer esası iyon değiştiriciler 6.0 15.5 6.0 0.0 14.3 -7.9 2.4

3915 Plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar 436.9 116.4 559.9 28.1 116.8 0.3 0.2

TOPLAM 6,758.4 10,142.1 7,023.3 3.9 9,077.8 -10.5 1.3

Kaynak: TÜİK
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2019 yılında Türkiye plastik mamul ithalatı miktar ve değer bazında incelendiğinde bir önceki yıla göre sırasıyla 
%1,7 ve %8,2 düşüş gözlenmiştir. Ülke bazında mamul ithalatı incelendiğinde ise ABD ve İtalya hariç ilk 10 ülkenin 
tamamında düşüş gözlemlenmektedir.

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

GTİP GTİP Açıklama

2018 (Ocak-Aralık) 2019 (Ocak-Aralık)

Miktar Değer Miktar % Değ. Değer % Değ.
Birim 

Fiyat ($/
KG)

3916 Plastikten monofil, çubuk, profiller-Enine kesiti 1 mm.’yi 11.0 50.0 10.1 -8.2 44.0 -11.9 4.3

3917 Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor 30.7 253.5 29.1 -5.4 236.9 -6.6 8.2

3918 Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları 23.0 62.8 19.3 -16.2 65.9 4.9 3.4

3919 Plastikten yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şek. 54.4 303.6 56.8 4.4 287.2 -5.4 5.1

3920 Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar 239.6 820.3 252.2 5.3 762.8 -7.0 3.0

3921 Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamlar 65.6 266.6 60.2 -8.3 228.4 -14.3 3.8

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

3.7 25.8 2.8 -24.9 18.6 -28.1 6.6

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

60.8 287.5 60.5 -0.5 275.4 -4.2 4.6

3924 Plastikten sofra, mutfak ve diğer ev eşyası, tuvalet eşyası 7.9 53.4 6.1 -22.0 37.3 -30.3 6.1

3925 Plastikten inşaat malzemesi 8.5 36.9 4.9 -42.4 26.0 -29.5 5.3

3926 Plastikten diğer eşya 63.9 635.7 57.4 -10.1 585.3 -7.9 10.2

TOPLAM 569.1 2,796.0 559.4 -1.7 2,567.6 -8.2 4.6

Kaynak: TÜİK

PLASTİK MAMUL İTHALATI

2018 (Ocak-Aralık) 2019 (Ocak-Aralık)

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

Almanya 86.4 532.9 79.5 -8.0 481.0 -9.7 18.7 6.0

Çin 151.6 523.4 141.0 -7.0 457.6 -12.6 17.8 3.2

İtalya 43.9 241.2 44.2 0.6 226.4 -6.1 8.8 5.1

Fransa 26.6 178.9 25.0 -5.9 162.7 -9.0 6.3 6.5

Güney Kore 32.0 176.7 26.2 -18.2 140.2 -20.7 5.5 5.4

ABD 8.6 111.4 9.9 15.6 123.1 10.5 4.8 12.4

Birleşik Krallık 14.5 101.8 11.6 -20.2 82.5 -19.0 3.2 7.1

Belçika 18.6 82.0 16.2 -13.3 68.5 -16.4 2.7 4.2

Japonya 4.4 63.1 3.9 -12.0 61.1 -3.2 2.4 15.6

Polonya 13.5 63.3 11.4 -15.2 60.7 -4.0 2.4 5.3

İlk 10 Ülke Toplam 400.1 2,074.6 368.8 -7.8 1,863.8 -10.2 72.6 5.1

GENEL TOPLAM 569.1 2,796.0 559.4 -1.7 2,567.6 -8.2 100.0 4.6

Miktar: Bin Ton / Değer: Milyon Dolar

Kaynak: TÜİK
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2019 yılında 2018’e oranla, Türkiye plastik ve kauçuk işleme makinaları ithalatı miktarında %33,2’lik bir düşüş 
yaşanmıştır. Ülke bazında kauçuk ve plastik işleme makineleri ithalatı incelendiğinde ise 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-Aralık) 2019 (Ocak-Aralık)

Değer Değer % Değ.

847710 Enjeksiyon makinaları 162.9 101.0 -38.0

847720 Ekstrüzyon makinaları 127.0 62.2 -51.0

847730 Şişirme makinaları 17.9 11.8 -34.0

847740 Termoforming makinaları 14.1 5.8 -59.0

847751-59-80 Presler ve diğer makinalar 260.5 196.7 -24.5

847790 Aksam ve parçalar 47.2 43.1 -8.6

TOPLAM 629.5 420.6 -33.2
Kaynak: TÜİK

KAUÇUK VE PLASTİK İŞLEME MAKİNALARI İTHALATI

2018 (Ocak-Aralık) 2019 (Ocak-Aralık)

Ülke Değer Değer % Değ. % Pay

Çin 185.4 124.6 -32.8 29.6

Almanya 130.1 113.6 -12.7 27.0

İtalya 76.4 52.9 -30.8 12.6

Japonya 26.3 24.8 -5.6 5.9

Avusturya 58.5 23.8 -59.2 5.7

Tayvan 35.4 12.0 -66.0 2.9

Hollanda 17.0 9.2 -46.1 2.2

İsviçre 14.0 9.1 -35.0 2.2

Fransa 10.1 8.1 -20.0 1.9

ABD 11.2 7.8 -30.3 1.9

İlk 10 Ülke Toplam 564.4 386.0 -31.6 91.8

GENEL TOPLAM 629.5 420.6 -33.2 100.0

Miktar: Bin Ton / Değer: Milyon Dolar

Kaynak: TÜİK
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Dear Members of the Industry,
Dear Readers,
As PLASFED, we held the last Board 
of Directors meeting of 2019 hosted 
by Ankara Chamber of Industry 
(ASO). Once again, I would like to 
extend my thanks to M. Nurettin 
Ozdebir, Chairman of ASO, Celal 
Kologlu, Head of Council, and 
Assoc. Prof. Yavuz Cabbar, Secretary 
General of ASO, for their support. 
The meeting that we held to assess 
2019 in connection with the industry 
and to schedule the activities for 
2020 was attended not only by the 
management of PLASFED, but also 
by the members of ASO and ATO 
(Ankara Chamber of Commerce) 
plastics committees. Then, we, as 
the 4th term Board of Directors of 
PLASFED, visited ATO’s Chairman 
Gursel Baran in his office. During 
the meeting attended by Gursel 
Baran, where we addressed the 
current problems of the industry, 
the strategies that can be followed 
for the development of the plastics 
industry in Ankara were discussed 
together with Suleyman Ekinci, a 
Board Member of ATO, and other 
members of ATO plastics committee.
As you know, one of the most 
critical drawbacks of the plastics 
industry in our country is its high 
level of dependence on foreign raw 
materials. I am sure that we will all 
strive to move our industry forward 
by working on our shortcomings in 
the new year. While we continue to 
support initiatives to remedy our 

Our esteemed readers and valuable 

industry partners,

It is a pleasure for me to greet 

you from our first edition of 2020. 

After a tough 2019, we have all 

started quite optimistic to this year. 

However many events has shaken 

us in early 2020 starting with 

political turmoils, earthquakes and 

diseases. As you know thesedays 

all the World is following the news of 

the Corona virüs outbreak in China 

and watching the progress. Despite 

the closed structre of China, we 

ÖMER KARADENİZ
Chairman of PLASFED

deficiencies despite the natural 
disasters, epidemic and crisis 
taking place all over the world, we 
will strive to progress by binding 
up our wounds with the belief that 
this effort will bring good days to 
our industry. Believing in the value 
of idea exchange, in this regard, 
we held a meeting on current and 
potential initiatives at the visit to Mr. 
Hasan Buyukdede, Deputy Minister 
of Industry and Technology. During 
this visit, where we discussed the 
petrochemical investment to be put 
into action in Adana Yumurtalik and 
the current developments, we also 
explained the strategic importance 
of the plastics industry that provides 
input to almost every industry. 
As the Board of Directors of 
PLASFED, we also visited IKMIB’s 
Chairman Adil Pelister in his office 
together with a delegation of 
industrialists to exchange ideas 
on enhancing the export potential 
of the industry, and discussed the 
steps that can be taken to solve the 
problems of the industry. 
Investing in training should be 
considered the most crucial steps 
that can be taken to remedy the 
weaknesses of our industry. To 
emphasize the importance of the 
need for qualified personnel and 
to solidify the industry-academy 
cooperation in these days when 
we frequently talk about this issue, 
we, as the Board of Directors of 
PLASFED, discussed particularly 
with Prof. Mustafa Oksuz, Vice 
Rector of Yalova University, Prof. 
Mustafa Oztas, Dean of the School 
of Engineering, and Prof. Huseyin 
Yildirim as well as with lecturers 
from the Department of Polymer 
Technology Engineering the steps 
that could be taken to enhance the 
success of the department. 
In addition, PAGDER, one of our 
valued member associations, 
announced that they started 
an initiative to establish a Toy-
Specialized OIZ in the adjacent 
area of PAGDER-ASLAN Plastics-

Specialized Private OIZ (PAOIZ) 
in Vize of Kirklareli. Upon the 
completion of the Toy-Specialized 
Private Organized Industrial Zone, 
toy manufacturers will have the 
opportunity to produce value-
added products while reducing the 
imports across the industry through 
the cost advantages resulting from 
investment incentives, location, 
employment and clustering provided 
by the Incentive Law. I would like to 
represent that this occasion is very 
valuable to our entire industry, and 
I would like to underline that I have 
full faith in the continuation of such 
collaborations. 
I wish all our readers good days 
filled with health, happiness and 
prosperity.

BURÇ ANGAN
Head of Editorial Board of
PLASFEDMAGAZINE
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HAKAN EFE
Chairman of BURPAS

Today, we naturally see some peers 
who think that the plastic toy industry 
is under threat because of the rapid 
development of technological toy 
products. If, however, we give it a 
thought, it seems difficult for many 
toys produced from plastic raw 
materials to succumb to technology. 

At this point, we can actually see 
how plastic production started in 
life. Plastic raw materials are the 
lego for our children, who are our 
future, for hand manipulation skills 
as well as serving as walkers for 
them to walk and tricycles for them 
to have fun. 
As the executives of the industry, 
we should aim at raising awareness 
of our producers and consumers 
through seminars and various 
promotional programs that tell 
about the importance of plastic at 
both national and international level 
by acting in unity on this important 
issue.

Some efforts should be made to 
show the world countries how 
Turkey, ranking 2nd in Europe and 
8th in the world in the plastics 
industry, can impose its ambitious 
position on the plastic toy industry 
and attain the same achievement 
in this industry. We will all be 
happy to see that the plastic 
toy industry strives to increase 
plastic consumption through the 
development of government-
backed projects to enhance its 
value and reach a further position in 
the national economy. 

still an see terrible footages on the 

social media on how people suffer 

from this disease which makes us 

feel sad for what see and terrified 

for what we can not. It is difficult to 

mention the effects of the diesase 

on the global trade and industry 

while people are suffering but it is 

impossible to deny that this will have 

dire effects on the World trade and 

industry. Some branches of industry 

feels excited because of the orders 

they will get that are shifting from 

China. However we must all focus 

on the big Picture. Today, China is an 

important supplier for raw material 

and components for many industries 

globally. Any slow down in the 

indsutry of China will have similar 

effects on the rest of the world’s 

industry on the long term. Coming 

back to our magazine; in this edition 

we focus on toys. As you would 

agree toys are never only toys. 

Toys are the means to construct the 

next generation, change how they 

conceive good and bad, beautiful 

and ugly. It is the means to inspire 

the next generation. Therefore 

having a domestic manufacturing 

of toys is critical for any nation. 

With this ideas in mind, PLASFED 

has created the first ever industrial 

zone of Turkey that specializes on 

toys manufacruing. I hope this will 

be one of the most important hubs 

of the toy industry of Turkey in the 

near future.

Summing up my words, I would 

like to wish you a pleasant reading 

experience on our 29th edition.

On behalf of our editorial board and 

professional team, I give you our 

best regards.

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.
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YUSUF ÖZKAN
Chairman of KAYPIDER

TOYS FOR A LUCKY GENERATION

We now have no doubt that plastic 
products touch every moment of 
our lives. We need to agree that we 
cannot do without plastics and there 
is no alternative to these products 
that make our life easier. The other 
issue is the friendship of plastics 
with our children, whom we dote on 
and call our most valuable assets. 
Plastics are also a part of every 
aspect of our children’s lives. In 
this process that starts from gloves 
at birth, children transform their 
lives into entertainment and secure 
themselves with many plastic tools, 
such as diapers, pacifiers, feeding 
bottles, walkers, baby carriages, 
bouncers, baby car seats, bicycles, 
protective helmets, skates and 
many others we cannot count.

Of course, the most popular means 
of entertainment is toys. I remember 
that when we were young, many 
painted car models of thin sheet 
metal were made and every child 
had no chance to play because 
it was expensive. The children 
playing with those toys had either 
their hands cut by a raised edge 
of the toy or their clothing stained 
by paint. Later, other toys, such as 
cars and tractors, were started to 
be made by the method we called 
inflation, which became safer 
than metal toys. Today, however, 
countless various plastic toy models 
continue to evolve constantly with 
their intelligence-enhancing and 
unifying qualities that steer our kids 
towards researching. This shows 
how lucky today’s children are.
Toys are indispensable tools of fun 
for our children, and it is impossible 
for any material other than plastic 
to offer our kids such a variety of 
reliable, protective and safe toys. 
Therefore, plastic products and toys 
are our indispensable assistants 
to prepare our kids for a safe and 
happy future.

Toys: What Both The 
Industry and Turkey Needs
Toy is as old as human history. In 
the modern age, it is one of the 
most effective educational tools 
in the development of preschool 
and primary school children. In this 
respect, it is an important social 
requirement that “concerns the 
future” of every country. 

In industrial terms, it is a giant 
industry that has reached a global 
sales volume of US$ 90.4 billion 
per annum. Apart from classical 
products, it becomes differentiated 
due to the costs of digitalization and 
electronic subsystems falling every 
year. 

Turkey acts as an importer in the 
toy industry despite its heavy 
population of children. Plastic is 
the core material in toy production. 
While Turkey has a very solid 
manufacturing industry regarding 
plastics, the ongoing failure to 
implement a strategic approach 
to toys left Turkey in the position 
of an importer in this area. The 
recent governmental focus on this 
issue caused non-governmental 
organizations, especially PLASFED 
and PAGDER, to treat the toy industry 
as an area for development. Given 
the definition of toys in a broad 
sense, there are no obstacles ahead 
for Turkey to achieve an additional 
annual volume exceeding US$ 100 
million in a short time for plastic toys 
that do not require very advanced 
technology.  

Turkey: 147 manufacturers existing 
under the code 950300 

Based on the Industrial Database of 
TOBB (Turkish Union of Chambers 
and Commodity Exchanges), there 
are 147 manufacturers whose scope 
of activity intersects with the code 
950300 that mainly includes toys. 
Most of them operate under the 
descriptions of articles using plastic 

materials. 

The sales value of toy manufacturing 
in Turkey is estimated to be US$ 
100 million approximately. As a 
consequence of the shortage of 
manufacturers, TurkStat (Turkish 
Statistical Institute) does not 
disclose some data that includes 
toy manufacturing using plastic 
materials. On the other hand, the 
country’s imports indicate that the 
industry has a great potential. 

Highest number of items imported 
from China 

Based on the Turkstat data, Turkey 
had a foreign trade deficit of US$ 
229.3 million for toys in 2018. In the 
same period, Turkey exported US$ 
32.8 million dollars. In 2016 and 2017 
when the economy was strong, this 
deficit exceeded US$ 350 million. 
Turkey imports the highest number 
of items from China. On the other 
hand, large volumes of toy imports 
from nearby countries such as 
Czechia are quite noticeable. The 
imports from Czechia also offer the 
possibility of origin diversion. 

Turkey to continue to remain as a s 
solid toy market
According to the population 
projection by TurkStat, the number 
of children (aged 0 to 14), which 
is still 19 million in the worst case 
scenario, will reach 13 million in 
2080. The base case scenario of 
TurkStat estimates that the this 
group of children will number 16.8 
million in 2080. 
In line with TurkStat’s main scenario, 
the number of children does not fall 
below 19 million until 2040 despite 
the decline in Turkey’s fertility 
rate. The Turkish market seems 
to remain charming regarding toy 
investments.

A Toy-Specialized OIZ to be 
established: An initiative starts 
that will make Turkey leap forward 
regarding toys

PAGDER announced that they 
started an initiative to establish a 
Toy-Specialized OIZ in the adjacent 
area of PAGDER-ASLAN Plastics-
Specialized Private OIZ (PAOIZ) 
in Vize of Kirklareli. Along with 
PAGDER, a ceremony was held 
for the signing of a cooperation 
protocol between TOY-KOOP 
(Cooperative of Toy Manufacturers) 
and Asrey Construction.

Project made publicly known
The cooperation protocol was 
concluded with a ceremony at a 
press conference. The protocol 
will enable domestic production to 
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leap forward in the industry, where 
Turkey has a very high level of 
foreign trade deficit. The Turkish 
Industrial Strategy Document 
issued by the Ministry of Industry 
and Technology pointed out to the 
importance of clustering. 

Upon the completion of the Toy-
Specialized Private Organized 
Industrial Zone, toy manufacturers 
will have the opportunity to 
produce value-added products 
while reducing the imports 
across the industry through the 
cost advantages resulting from 
investment incentives, location, 
employment and clustering 
provided by the Incentive Law.

Reminding that all kinds of social 
supplies for PAGDER ASLAN 
OIZ, which was initiated in 
2012 in cooperation with Asrey 
Construction, was designed 
exclusively for industrialists 
and industrial components, the 
Chairman of Turkish Plastics 
Industrialists’ Association (PAGDER) 
Selcuk Gulsun underlined that the 
Toy-Specialized Private OIZ will 
greatly contribute to the industry. 
“One of the most key advantages 
of clustering is the development of 
the supply industry. The companies 
manufacturing components and 
parts can specifically grow in 
number. In addition, the cluster may 
include mold makers, packaging 
manufacturers, etc. In this context, 
the Toy-Specialized OIZ, which 
will be implemented with the 
protocol signed between TOY-
KOOP, Asrey Construction, PAGDER 
ASLAN Plastics-Specialized Private 
Organized Industrial Zone (PAOIZ) 
and the Turkish Plastic Industrialists’ 
Association (PAGDER), is of utmost 
importance”, said Gulsun.

Fidan Aslan Eroglu: Cooperation 
between the private sector and 
NGOs grows

Delivering some information 
about the Toy-Specialized 
Organized Industrial Zone, Asrey 
Construction’s Board Member 
Fidan Aslan Eroglu remarked that 

the project is a new stage of the 
cooperation between the private 
sector and non-governmental 
organizations. Fidan Aslan Eroglu 
said:

“We are excited and happy about 
the cooperation concluded 
between Ender Micik, Chairman 
of the Cooperative of Toy 
Manufacturers (TOY-KOOP), 
and Asrey Construction for the 
establishment of a Toy-Specialized 
Organized Industrial Zone in 
Vize of Kırklareli. We, as Asrey 
Construction, acted as a pioneer 
for establishing a specialized 
organized industrial zone in 
Vize and broke new ground 
in Turkey. Under the protocol 
executed with the Turkish Plastics 
Industrialists’ Association (PAGDER) 
in 2012, the first step was taken 
to build PAGDER-ASLAN Plastics-
Specialized Organized Industrial 
Zone in an area of 650 thousand 
square meters. The private 
sector and a non-governmental 
organization joined forces in this 
way for the first time. Besides 
many advantages ranging from 
less costly energy to investment 
incentives and loan facilities for 
moving to Istanbul and Europe 
from a neighboring location, we 
aim to allow our toy manufacturers 
to have access to a much needed 
specialized-OIZ that has a 
modernized infrastructure facilities 
and recreational areas.”
 
TOY-KOOP’s Chairman Ender 
Micik made a further statement 
at the signing ceremony and 
stressed that importers tend to 
engage in manufacturing. “The 
establishment of specialized 
industrial zones serves as a 
factor that allow industries to 
attain competitiveness. Incentives 
granted to specialized zones 
contribute to the development 
of industries and economy, and 
we can easily see an example 
of this in China. China has 
manufacturing industries which 
every region or city specializes in. 
With the advantages offered by 
competitiveness, companies can 
improve themselves and release 
new products to the market 
through continued innovations”, 
said Micik. 

An idea: Toys of bioplastic material 
create its own market
Kaya Kaplancali, which 
manufactures toys from bioplastic 

materials under the brand of 
Bioserie, achieved sales success 
following the start of production. 
Based on the news at Raillife.com, 
Kaya Kaplancali, which was looking 
for an investor after the trademark 
registration in 2010 in Hong-Kong, 
changed its idea into business 
through crowdfunding. The key to 
its business is the use of plastic 
material from purely vegetable 
sources rather than petroleum-
derived plastic.

Kids: most vulnerable targets of 
unhealthy toys

Toys are often a hot topic in 
Turkey since they are found to 
be neither designed properly nor 
manufactured from appropriate 
materials as a consequence of 
the safety inspections conducted. 
Additionally, it is worth noting that 
almost all of these products are 
either imported or smuggled into 
the country. 

The Turkish plastics and chemical 
industries operate in accordance 
with the EU legislation. There 
are comprehensive regulations 
enforced by the Turkish Standards 
Institute, not only by the EU. The 
EU legislation is one of the key 
practices that include the most 
advanced standards for health. It 
is highly important that toys are 
produced from materials that are 
good for health, and designed with 
due care to age groups so as not to 
pose a health threat.

Consumers consider “quality” 
rather than amusement when 
buying toys

With his master’s thesis published 
in 2017, Servet Sakar from Istanbul 
Aydın University conducted a 
research with 100 consumers in 
Istanbul regarding the factors 
affecting their preferences when 
buying toys. According to the 
thesis, consumers had the most 
common view by selecting the 
option “For toy selection, it is 
important that a toy supports 
the child’s development”. The 
least common view expressed by 
consumers was “For toy selection, 
it is important to me that a toy 
is especially intended for tactile 
intelligence education.”

Games and toys having physical, 
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intellectual, emotional and social 
effects on children

In the study published by Ataturk 
University School of Health 
Sciences, Hediye Bekmezci and 
Hava Ozkan compiled the findings 
from earlier scientific publications 
about the effects of games 
and toys on children’s health. 
Accordingly, games and toys 
contribute to the development of 
children in various ways as follows:

A game is a part of real life and 
an effective learning process, with 
or without a specific purpose, 
conducted with or without rules, 
forming the basis of physical, 
cognitive, linguistic, emotional 
and social development, which, in 
any case, children are willing and 
pleased to be involved in. A game 
is a very important occurrence 
in terms of the development and 
growth of a child. From a child’s 
perspective, the game is the most 
important task of the child, where 
toys are the most important tools. 

The children’s right to play was 
protected by the “Convention on 
the Rights of the Child” adopted by 
the UN on November 20, 1989.

PLASFED’s Board of 
Directors Pays Visits in 
Ankara

A visit from PLASFED’s 
Board of Directors to 
Yalova University

The delegation headed by PLASFED’s 
Chairman Omer Karadeniz visited 
Hasan Buyukdede, Deputy Minister 
of Industry and Technology, and 
Nurettin Ozdebir, Chairman of 
Ankara Chamber of Industry (ASO), 
and Gursel Baran, Chairman of 
Ankara Chamber of Commerce 
(ATO), in Ankara. Karadeniz visited 
Adil Pelister, Chairman of IKMIB 
(Istanbul Chemicals and Chemical 
Products Exporters’ Association), in 
Istanbul. 

The Board of Directors of PLASFED 
had a meeting with Prof. Mustafa 
Oksuz, Vice Rector of Yalova 
University, Prof. Mustafa Oztas, 
Dean of the School of Engineering, 
and lecturers from the Department 
of Polymer Technology Engineering 
and evaluated the steps that could 
be taken to enhance the success of 
the department. After the meeting, 
Prof. Huseyin Yildirim was presented 
a plaque for his contributions to 
the plastics industry. This was 
followed by the visit to laboratories 
to explore the technical means and 
ongoing research projects of the 
department.

The statement from PLASFED 
stressed that Omer Karadeniz and 
the delegation accompanying him 
visited Hasan Buyukdede, Deputy 
Minister of Industry and Technology, 
in his office and exchanged 
their ideas on the development 
strategies for the plastics industry 
and current developments in the 
plastics recycling industry. 

Additionally, the PLASFED 
Delegation visited the chairman of 
Ankara Chamber of Industry and 
his colleagues. The representatives 
from the members of plastics 
committees of Ankara Chamber 
of Industry and Ankara Chamber 
of Commerce were also involved 
in the visit. In addition, ASO’s 
Secretary General Yavuz Cabbar 
came together with the PLASFED 
delegation. PLASFED’s Chairman 
Omer Karadeniz remarked, 
during the meeting, that he was 
very pleased that his colleagues 
who played an active role in the 
management of PLASFED were 
represented at the highest level 
in the ASO plastics committee, 
and said, “Ankara Chamber of 
Industry plays a very important role 
as a pioneer in many industries, 
especially the defense industry.”

Meanwhile, the Board meeting 
of PLASFED was held in Ankara, 
hosted by ASO. A large number of 
members of ASO and ATO plastics 
committees also attended this 
meeting. The Board of Directors 
meeting made an industry-wide 
assessment for 2019 as well as the 
activities carried out by PLASFED. 
In addition, the meeting was 
concluded with an agreement on 
the action plan for 2020.

The 4th term Board of Directors 
of PLASFED visited Gursel Baran, 
Chairman of ATO, in his office. 

In his statement, PLASFED’s 
Chairman Omer Karadeniz said, 
“For the hospitality, we would like 
to extend our thanks to Mr. Gursel 
Baran, the esteemed chairman of 
Ankara Chamber of Commerce 
which is one of the most important 
non-governmental organizations of 

our country in terms of the number 
of members.  We will maintain the 
robust cooperation between our 
organizations in the future in a more 
vigorous way”.

“We are very delighted to entertain 
PLASFED, the umbrella organization 
of the plastics industry that spans all 
over Turkey including Ankara”, said 
ATO’s Chairman Gursel Baran. 

A delegation of the Board members 
of PLASFED and the industrialists, 
headed by Omer Karadeniz, visited 
IKMIB’s Chairman Adil Pelister. 
The meeting that allowed for the 
exchange of ideas on enhancing 
the exports potential of the plastics 
industry as well as the effects of 
recent increasing energy costs 
on the industry discussed the 
measures which could be taken 
for the industry to overcome these 
problems.
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PAGDER’s Chairman Gulsun:  
The Industry Achieved 
Growth In 2019, While 
Fragility Continues

KAYPIDER Annual Meeting 
Concluded, Yusuf Ozkan 
Restores Trust

PAGDER ASLAN Plastics-
Specialized OIZ Offers 
Alluring Opportunities for 
The Second Stage Sales

PAGDER’s Chairman Selcuk Gulsun 
stated that the plastics industry grew 
by 3.9 percent in 2019 following the 
economic recession of 2018, which 
resulted from the growth driven by 
the focus on exports and inventories 
and by the momentum achieved by 
the recycling industry. 

“The plastics industry concentrated 
on exports and inventories in 2019”, 
said Selcuk Gulsun and added that 
there are positive signs for 2020, 
but fragility continues. Assessing 
the outlook of the industry in 2019, 
Gulsun said, “We see that the 3.9% 
growth across the industry that we 
expect to be achieved this year 
relies on exports and inventory-
driven production. In the second 
half of 2018, we could only begin to 
heal the wounds of the exchange 
rate shock in the last two quarters 
of 2019. Although the year-end 
production for 2019 is still below the 
level achieved in 2017 or in the first 
half of 2018, we have managed to 
survive the bottom level observed 
in the second half of 2018. In this 
context, production is expected 
to close the year by a 3.9-percent 
increase in quantity compared to 
2018. As for the size of the industry, 
a 3.1-percent decline is expected on 
the basis of value. This is caused by 
the decreasing raw material prices 
resulting from the decline in oil 
prices.”

Industry should focus on productivity 
growth
Underlining that the industry and 
the manufacturing industry in 
general should focus on productivity 
from a medium-term perspective, 
PAGDER’s Chairman Selcuk Gulsun 
said, “It might come in useful to 
keep corporate-structural reforms 
on the agenda. Short- and medium-
term plans may need to be put into 

The Annual Meeting of the 
Association of Kayseri Plastics 
Business Owners (KAYPIDER) was 
held, where KAYPIDER’s Chairman 
and PLASFED’s Treasurer Yusuf 
Ozkan, who ran for the election with 
a single list of candidates, restored 
trust. In his speech delivered at 
the Annual Meeting, KAYPIDER’s 
Chairman Yusuf Ozkan remarked 
that Kayseri ranks ninth in Turkey 
regarding the use of plastic 
raw materials and employment. 
Highlighting that the plastics industry 
is an indispensable economic value 
for both Turkey and Kayseri, Ozkan 
reminded that plastic materials are 
used in almost all branches of the 
industry, especially packaging. 
Ozkan underlined that nearly 50 
percent of packages across the 
globe are made of plastic materials. 

At the Annual Meeting presenting 
the annual report of KAYPIDER, 
the management was discharged, 
followed by the start of elections. 
During the elections held with 
a single list of candidates, the 
governing bodies were formed as 
follows. 

Board of Directors: Yusuf Ozkan, 
Ayhan Catalkaya, Huseyin Yucel, 
Omer Begendik, Cengiz Kole, Selcuk 
Sancak, Murat Cingil, Mustafa 
Koksal, Metin Ergunes, Ramazan 
Okumuser, Mustafa Yukselen
Supervisory Board: Ali Dosemeci, 
Yunus Tarla, Gokhan Ceyhun
Federation Delegates: Yusuf Ozkan, 
Huseyin Yucel, Ayhan Catalkaya, 
Cengiz Kole, Omer Inan, Murat Oz, 
Omer Begendik, Mustafa Koksal, 
Murat Cingil, Mustafa Yukselen

The second stage sales continue 
for PAGDER-ASLAN Plastics-
Specialized OIZ (PAOIZ) located in 
Vize district of Kirklareli, which is 
the new hub of the plastics industry. 
The notice served by PAGDER 
to the members of the industry 
said, “PAGDER & Aslan Plastics-
Specialized OIZ (PAOIZ), which was 
established under the guidance 
of our association and whose first 
stage sales were completed in a 
short time upon huge demand from 
you, is now ready for superstructure 
construction. The second stage 
sales continue at revised prices and 
under favorable payment terms for 
our valued members of the industry 
who intend to use the advantages 
offered by PAOIZ to local companies 
by being involved in this prestigious 
project.”

The notice reported that PAOIZ has 
a favorable position close to land, 
maritime, air and rail transportation 
means thanks to its location “Close 
to Istanbul, Adjacent to Europe” as 
well as subsidies up to 45 percent. 
The notice remarked that PAOIZ 
stands out for the capability offered 
to supply 30 percent less costly 
energy and to provide manpower 
trained at the cooperated 
professional schools as well as 
incentives granted for being an OIZ, 
and that the second stage sales 
continued. 

Emphasizing that a profitable 
investment environment is 
presented, the notice said, “The 
project, including infrastructure 
(road, electricity, drinking water, 
rainwater, natural gas, sewage, 
electricity and data lines, etc.), was 
offered based on 25% prepayment 
and for TRY 300 per sqm with an 
opportunity of 36-month maturity.

operation, especially for enticing 
new international capitals. Within the 
scope of the productivity agenda, 
on the other hand, technology 
can be considered an aspect of 
this agenda. It may be necessary 
to focus on technology that will 
enhance our productivity. Again, 
one of the most important aspects 
of the productivity agenda can be 
considered labor productivity”. 
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Salih Esen, Head of Council 
at EBSO:
Industry showing signs of recovery 
regardless of some challenges

Varank, Minister of 
Industry and Technology: 

Composite Industrialists’ 
Association Member 
Meeting IV Concluded

President Erdogan: A FTA 
Should be Concluded With 
Algeria

First Prototypes of 
Turkey’s Automobile 
Unveiled 

Salih Esen, Head of Council at EBSO, 
stated that Turkey and the world 
had undergone major changes 
in the last decade, and stressed 
that the most important changes 
were digitalization and Industry 
4.0. Making a speech at Council 
Meeting, Esen reminded that Turkey 
entered 2020 in a position exposed 
to geopolitical risks, and said, “2019 
witnessed some important political 
elections taking place in many 
countries, locally in our country. We 
closely followed the Brexit process 
and other political developments in 
the EU, the Turkey-EU relations and 
the developments in this union who 
is our largest trading partner.” 

Reminding that the US elections 
will take place in 2020, Salih Esen 
underlined that the results of this 
election will also be critical for the 
global economy. Indicating that the 
anti-Turkey attitude adopted by the 
US became more apparent upon 
the sanction resolution adopted in 
the last months of the year and the 
resolution characterizing the events 
of 1915 as a genocide, Salih Esen 
said, “Turning such controversial 
issues into a toy of politics is 
something that would impair the 
neutrality of historical science.” 

Mustafa Varank, Minister of Industry 
and Technology, said that the 
development process implemented 
in the defense industry may serve as 
a model for other industries. Based 
on Varank’s evaluation published 
by various media outlets, public 
procurements may be used to 
develop various industrial products. 
The Minister Varank remarked 
that the “Executive Board for 
Industrialization” undergoing the 
establishment phase will drive 
the industrial policies adopted 
by Turkey, including public 
procurements. He emphasized 
that the Board will ensure the 
coordination of localization in this 
field, and that the infrastructure of 
the applicable legislation is under 
development. Stressing that public 
procurements can be used as a 
leverage for the financing of the 
first stage initiative in ensuring the 
domestic production of industrial 
products, Mustafa Varank pointed 
out that the process will continue 
under normal operating conditions 
after the company grows stronger.

The fourth member meeting of 
the Composite Industrialists’ 
Association was held at 
ArelPOTKAM existing in Istanbul 
Technopark. ArelPOTKAM - Polymer 
Technologies and Composite 
Application and Research Center 
organized a workshop on “Methods 
of Polymeric Composite Production 
as Advanced Engineering Materials, 
Problems Encountered and Solution 
Suggestions”. The workshop was 
also attended by Baris Pakis, 
Chairman of the Composite 
Industrialist’s Association, Yesim 

Paying an official visit to Algeria 
in February, the Turkish President 
Recep Tayyip Erdogan stressed that 
a Free Trade Agreement should 
be concluded between the two 
countries in his speech delivered at 
the Algeria-Turkey business forum. 
“The absence of a FTA between the 
two countries is a serious deficiency. 
The necessary steps will be taken 
promptly”, said Erdogan. After the 
agreement signed between the 
two countries, the Algerian state 
gas company became the gas 
supplier of the polypropylene plant 
established in Ceyhan. 

The Turkey’s Automobile Joint 
Venture Group Inc. (TOGG) unveiled 
two electrical car prototypes; SUV 
and Sedan models. The SUV model 
will be manufactured first. The 
Turkey’s Automobile Joint Venture 
Group Inc. (TOGG) was incorporated 

Domestic Production 
Through Public 
Procurement Will Be 
Supported More Effectively

Muge Sahin, General Manager 
of ArelPOTKAM. During the 
workshop, Ismail Hakki Hacialioglu, 
Secretary General of the Composite 
Industrialist’s Association, provided 
some information about the 
industry’s market standing in the 
world and Turkey. 
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HURMAK Exports 
“Technology”, Now Time 
for Manufacturing

Machinery Federation 
Decides to Expand The 
Member Base at The Third 
Ordinary Annual Meeting

One of the well-established machine 
builders of Turkey, HURMAK 
reported that they concluded 
an agreement on a roadmap 
encompassing the establishment 
of overseas plants in the future for 
the member states of the Eurasian 
Economic Union that includes 
Russia, Belarus, Kazakhstan, 
Kyrgyzstan and Armenia. The 
initial phase of manufacturing will 
be carried out at Atlant’s plants in 
Belarus under the HURMAK license. 
The statement from HURMAK said, 
“The Turkish injection machine 
manufacturer established 50 years 
ago, Hürmak Plastics Machinery was 
invited to engage in manufacturing 

The Machinery Federation (MAKFED) 
founded by 20 associations in the 
machinery manufacturing industry 
concluded the third Ordinary Annual 
Meeting. MAKFED’s Chairman 
Adnan Dalgakiran restored trust in 
the elections held. At the Annual 
Meeting, the amendment to the 
charter was accepted to expand the 
member base of the federation and to 
rename it “Machinery Federation”, 
formerly “Machinery Manufacturing 
Industry Associations’ Federation”. 
The abbreviation of the federation 
remained unchanged. 

MAKFED’s Third Ordinary Annual 
Meeting was successfully 
completed.  The attendees at the 
annual meeting took major decisions 
regarding the organization. In 
addition, the governing bodies of 
the association were elected at the 
Annul Meeting attended by Hasan 
Buyukdede, Deputy Minister of 
Industry and Technology. 
Delivering the opening speech, 
MAKFED’s Chairman Adnan 

on June 25, 2018 in partnership 
between Anadolu Group, BMC, 
Kok Group, Turkcell, Zorlu and the 
Union of Chambers and Commodity 
Exchanges of Turkey with the goal 
of developing a car brand that 
is competitive on a global scale, 
whose intellectual property will be 
owned by Turkey as a consequence 
of verbal encouragement by the 
Turkish President Recep Tayyip 
Erdogan. Gurcan Karakas who 
is globally experienced in the 
automotive industry assumes the 
CEO position at the corporation. 

For the promotion of cars, a 
ceremony was held in Gebze 
Information Technologies Valley 
with the participation of the 
President Erdogan on December 
27. During this ceremony, it was 
announced that the car factory will 
be constructed in Bursa Gemlik. The 
sum of TRY 22 billion extending to 
years will be invested in cars and 
manufacturing plants. The Project-
Based Incentive program is used 
to support various phases of car 
manufacturing.

The mass production of cars is 
expected to start in 2022. The initial 
sales are scheduled to take place in 
2022.

in Russia. Mustafa Varank, Turkish 
Minister of Industry and Technology, 
Gonca Yılmaz Batur, Turkish 
Deputy Minister of Commerce and 
their counterpart Denis Manturov, 
Russian Minister of Industry and 
Commerce, who visited Hürmak 
taking part at INNOPROM, the 
largest industrial exhibition of the 
Russian Federation, in July 2019 
drew attention to Turkey’s position 
as the strategic partner of Russia 
in industrial technology.” Hurmak’s 
Vice Chairman Burc Angan reported 
that they worked on a 5-year 
roadmap.

Dalgakiran underlined that the 
industry needs skill transformation. 
Upon the election, the Board of 
Directors and Supervisory Board for 
the 2020-2021 term were composed 
of the following names:
Board of Directors: Adnan 
Dalgakiran, Cem Buyukcingil (AMD), 
Mehmet Sefa Targit (AYSAD), 
Mustafa Merih Ozgen (IMDER), 
Ender Akbaytogan (ISDER), Ayk 
Serdar Didonyan (ISKID), Ali Eren 
(KBSB), Emre S. Gencer (MIB), 
Hüseyin Semerci (PAGDER), Kutlu 
Karavelioglu (POMSAD), Senol 
Onal (TARMAKBIR), Adil Nalbant 
(TEMSAD), Onder Bulbuloglu 
(TEVID).
Supervisory Board: Sevda Kayhan 
Yilmaz (AKDER), Burhan Firat 
(ARUSDER), Ugur Karaduman 
(BESIAD)

Aid from PAGDER to The 
Elazig-Malatya Earthquake 
Region
PAGDER continued its tradition of 
organizing aid campaigns, which is 
a requirement of social solidarity 
after natural disasters, for the 
earthquake occurring on January 
24, whose epicenter was Sivrice 
and which affected the provinces 
of Elazig and Malatya. 41 citizens 
were killed and 1607 others injured 
in the earthquake. PAGDER had also 
initiated aid campaign for the 1970 
Kutahya-Gediz earthquake. 

After the call made by PAGDER, the 
urgent needed articles collected 
from the members were delivered 
to the earthquake region on two 
separate trucks via AFAD. The first 
group of articles included basic 
supplies, mainly heaters (electrical 
or tube), clothing, dry food and 
diapers. 
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Polimer Technics Growing 
With New Branches Opened

Kick-off Meeting for POP-
MACHINA Held as Part of 
Horizon 2020

PAGDER’s Efforts Yield Good 
Results: Product Safety 
and Audit (2020/3) Held in 
Favor of the Industry

IKMIB to Head the Chemical 
Industry Platform

Rasit Akar, General 
Manager of Akar Toys:
Educational-instructional family 
games rise to the prominence

Manufacturing co-rotating twin screw 
extruders for engineering plastics 
and other compound applications, 
Polimer Technics announced that it 
expanded its network of branches. 
The statement from the company 
reported that new branches were 
launched in Istanbul and Moscow 
in 2019. “Additionally, we executed 
new agency agreements at K 
Trade Fair this year and started to 
promote poex products in Portugal, 
Scandinavia and Pakistan. Currently, 
our agents are making efforts in 
Czechia to diversify our market” 
said Reha Yelken, Polimer Technics 
Sales and Marketing Director. Reha 
Yelken also noted that they gained 
momentum for participation in 
domestic and overseas trade fairs. 

The pilot application project POP-
MACHINA developed to create a 
circular economy model across 
Europe was put into action with 
the participation of the cities of 
7 different countries, including 
Istanbul Metropolitan Municipality. 
The project under Horizon 2020, 
where the European Union 
supports R&D, innovation and 
scientific research projects, will be 
implemented in the cities of Leuven, 
Piraeus, Thessaloniki, Santander, 
Istanbul, Kaunas and Venlo. A 
range of pilot sub-projects will be 
implemented in these cities. POP-
MACHINA will obtain evidence of 
how all stakeholders (factories, 
building administrations, local 
governments) in a city should work 
within the framework of a model to 
create a circular economy. Using 
the data to be obtained from this 
project, the attempt will be made 
to produce a European model. 
When this model is produced, a 
circular economy will be applied in 
social aspects. The project aims to 
contribute to the circular economy 
through recycling from waste, while 
improving local communities and 
enhancing their potential.

Following the efforts of PAGDER 
and the industry stakeholders, 
a facility was provided for the 
use of the recycled plastics and 
the raw materials obtained from 
such plastics. The PAGDER’s 
announcement intended for the 

The Chemical Industry Platform 
(KSP), consisting of representatives 
of 40 non-governmental 
organizations and chemistry-related 
academic circles existing in the 
industry, will be headed by the 
Istanbul Chemicals and Chemical 
Products Exporters’ Association 
(IKMIB) for a term of two years. 
At the Meeting of Chairmen held 
on December 3, 2019, IKMIB’s 
Chairman Adil Pelister took over the 
term chairmanship from PAGDER’s 
Chairman Selcuk Gulsun. 
The Chemical Industry Platform, 
which was founded with the intent 
to express the basic financial 

Attending the Nuremberg fair, one 
of the most important toy fairs 
in the world, Akar Toys’ General 
Manager Rasit Akar shared his 
impressions of the fair. 

“The largest and most prestigious 
fair in the world, the Nuremberg 
International Toy Fair was held 
for the 71st time this year. Besides 
common toys, the increasing 
number of educational-instructional 
games and of the games that can be 
played with the family or a couple of 
kids together, which we call board 
games, is more noticeable”, said 
Akar.

industry said:
“As a consequence of our long-
running efforts, the communiqué no. 
2020/3 has been published for the 
good of our industry. As is known, 
plastic recycling is a factor that 
is complementary to our industry 
for its aspects, such as ensuring a 
robust sustainability, saving costs, 
raw material supply security and 
mitigating environmental impacts. 
While we have not yet attained such 
a position in the public agenda, 
we, acting cannily, initiated the 
necessary negotiations for the 
plastics and recycling industries to 
have a position in this economic 
model without sustaining any 
damage as part of their adaptation 
to the changing economic model 
worldwide. Being aware of the 
criticality of the issue and not delayed 
in taking the necessary action, 
we held the Strategic Expansions 
Workshop for Recycling Enterprises 
on April 29, 2019, launched the 
Plastic Recycling Committee under 
the umbrella of IKMIB, started 
discussions with public institutions 
and media representatives, and 
published our reports of statistical 
and economic data. In this process, 
we contacted all public-private 
and non-governmental authorities 
regarding the issue and brought up 
the industry and its contributions 
in full details to make the voice of 
all our stakeholders existing in the 
recycling industry and trusting us 
to express their problems publicly 
heard and to provide first-hand 
accounts.” 
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PAGDER and Sivasspor 
Football Club Collaborate 
to Protect Stray Animals 
From Harsh Winter 
Conditions as Part of The 
‘Recycling Plastics Into 
Homes’ Project With The 
Slogan ‘A Warm Home is 
The Right Of Every Living 
Being’ 
Under the agreement between 
the Turkish Plastics Industrialists’ 
Association (PAGDER) and Sivasspor 
Football Club, every plastic pet 
bottle collected on the club’s 
premises will be a warm home to 
those lovely friends. The plastic 
water bottles used by the football 
team A and football academy teams 
of Sivasspor during trainings and 
on the premises will be donated 
to the project. With the campaign 
supported by Sivasspor’s Coach 
Riza Calimbay and football players, 
the plastic wastes collected on the 
premises will be more valuable. 
In addition, the donations to 
various animal shelters, especially 
Municipalities, continue with 
dispatch under the project which 
has distributed to more than 2,000 
animal houses so far. 

and professional problems of the 
chemical industry and its sub-
industries and offer solutions to 
structural issues by establishing the 
necessary communication between 
the industry stakeholders and the 
public, has been operating since 
2004.

Mehmet Uysal, Member 
of TIM (Turkey Exporters 
Assembly) and Head of 
IKMIB Plastics Committee:
“Toy is a living industry, alive and 
adapts to the change of life.”
Serving as a member of the 
Toy Committee, one of the sub-
committees of the Plastics 
Committee established by IKMIB 
(Istanbul Chemicals and Chemical 
Products Exporters’ Association), 
and emphasizing that toy is an 
issue which needs to be addressed 
in cultural and social aspects aside 
from its industrial importance, 
Mehmet Uysal, Member of TIM 
(Turkey Exporters Assembly) and 
Head of IKMIB Plastics Committee, 
answered the questions of 
PLASFEDMAG.

“Investors were long reluctant to 
invest in this industry, as imports 
seemed more attractive. Domestic 
production costs exceeded import 
prices. In the last decade, this 
process has started to reverse and 
domestic production has become 
more economical.”

Belarus-Based Polesie Toys 
Starts to Manufacture in 
Turkey
The Belarus-based Polesie Toys 
started to manufacture on October 
1, 2019 at its plant established in 
Sinop. The statement from the 
company stressed that the company 
which started 22 years ago carries 
out further manufacturing in 
countries other than Belarus and 
Turkey. 

The statement, which emphasized 
that the company traditionally 
held a toy festival in Kobrin of 
Belarus every year, reported that 
it will organize a huge festival at 
Sinop plant on April 23 National 
Sovereignty and Children’s Day. “We 
think that it will be a totally different 
experience for our kids as well. 
Our priority is to put a smile on the 
faces of kids. To us, manufacturing 
toys is not enough, but we should 
support the actions taken under 
some social responsibility projects 
in real life. We promise that we will 
do our best for this. We will continue 
to manufacture until a single child in 
the world remains without a toy”, 
said the executives of the company.

Kuzeyboru Meets its 
Requirements for Training 
in The Growth Process 
Through PAGDER
Kuzeyboru provided the personnel 
training needed during the growth 
process through PAGDER’s training 
programs. PAGDER has long 
been running training programs 
intended for the industry. Fulin 
Turhan, Quality Assurance 
Manager at Kuzeyboru, answered 
the questions of PLASFEDMAG on 
the training experience. 

We seek to receive feedback 
from our staff about their jobs 
and business processes and to 
meet these demands in the best 
way possible. In other words, we 
show the same interest in each 
other, just as we care about our 
customers sincerely. In case of any 
event related to the acquisition or 
improvement of knowledge, we 
strive to learn that job down to 
the last detail. First, we review the 
issue and then we search about the 
institutions and organizations that 
can provide a training program that 
will be in full compliance with the 
requirements.
It is precisely at this stage that we 
learned that PAGDER provides the 
training we need. In addition, we 
should state that we could find the 
training program we were looking 
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Serkan Karatas, Who Got a 
Pilot’s License Before The 
Driver’s License: 
Anyone Can Get a Pilot’s License, 
But The Most Important Factor Is 
“To Have a Notion of Aviation”

Adem Ceylan, Head of Vocational 
Qualifications Authority:
VQA certification directs people 
to work in the field they are 
knowledgeable about

While aviation and piloting is an 
area that many people have been 
interested in since childhood, the 
number of people taking action 
to make this dream come true 
is extremely low. Of course, the 
process is challenging and costly. 
Serkan Karatas is one of those who 
have managed to be involved in 
aviation and become a pilot as a 
fulfillment of his childhood passion. 
Serkan Karatas answered the 
questions of PLASFEDMAG under 
interesting topics from the training 
of a pilot to his passion for aviation. 

Since 2006 after lengthy discussions 
and preparations, Turkey switched 
to the certification system for 
occupational standards and people 
meeting such standards through a 
regulatory agency. The Vocational 
Qualification Authority, together 
with all its stakeholders, especially 
the private sector, manages 
the processes of establishing 
occupational standards, 
conducting vocational training and 
examinations on whether people 
have vocational qualifications. 
Those who pass examinations 
are given an internationally valid 
certificate. In this sense, VQA plays 
an extraordinarily critical role in the 
employment of qualified personnel 
needed by the industry. VQA’s 
Chairman Adem Ceylan answered 
the questions of PLASFEDMAG 
about the occupational standards 
and certification practices for the 
plastic industry. 

for only at PAGDER with the desired 
content and feature. We heard that 
PAGDER is an organization that adds 
value to industrial training. Upon 
our research, we have also seen the 
richness of its training portfolio.
As Kuzeyboru, we are a prestigious 
company of the industry that does 
its job properly, and we always say, 
“Being good at a business does 
not mean you cannot improve any 
more”. In this context, we extend 
our sincere thanks to PAGDER for 
their contribution to our business 
process, hoping to meet again in 
future training programs.

Organizatörler:

Eş zamanlı fuar:
Daha fazla bilgi için en yakın TAITRA ofisine ziyaret ediniz: 

Tel: 90-212-290-4004  Fax: 90-212-290-4005   
E-mail: istanbul@taitra.org.tw

Tayvan Ticaret Merkezi, Istanbul 

ÜRÜNLER:
• Plastik ve Kauçuk İşleme, Paketleme ve Baskı Ekipmanları
• Yedek ve Yardımcı Ekipmanlar  
• Kalıplar ve İlgili Ekipmanlar
• Ham Maddeler ve Bitmiş Ürünler 
• Otomasyon ve Endüstriyel Robotlar
• Geri Dönüşüm Ekipmanları

3 Tema: Endüstri 4.0,
Akıllı Üretim ve Sirküler Ekonomi

Taipei Uluslararası Plastik ve Kauçuk Sanayi Fuarı

Taipei Uluslararası Ayakkabı Üretim Teknolojisi Fuarı

Eylül
TaiNEX 1



MURAT İNKÜN
PLASFED
Acting Secretary General

Coronavirus 
Affecting The 
Global Supply 
Chain Negatively

O
n January 7, 2020, the world 
markets recalled the effects 
of SARS in 2003 upon the 
Chinese authorities declaring 

that they were facing a new virus. 
The epidemic, which is considered 
to be controlled around March or 
April, resulted in the contraction of 
the domestic market in China which 
sought to bind up the wounds of the 
trade war that continued throughout 
2018/2019. Undoubtedly, a 
contraction in China’s economy, 
which is the second largest 

In addition, our country, which is highly dependent on foreign energy resources, is positively affected by the 
decrease in oil prices resulting in connection with the shrinkage in the demand from China. After the sharp decline 
in the demand from China that consumes 14% of oil in the world, prices per barrel of crude oil fell more than 10%. 
If this loss of demand continues, OPEC+ countries may limit production. Even if it is not possible to take measures 
against such “Black Swan Events”, which cannot be foreseen and whose effects are destructive, our national 
economy and plastic industry can come out of this event by establishing a foothold in new markets with the right 
strategies.

economy in the world, will have 
global consequences. Even though 
a study demonstrating the effect of 
coronavirus on the world economy 
has not been carried out yet, the 
working paper no. WP/16/212 
“Spillovers from the Maturing of 
China’s economy” published by the 
IMF in 2016 gives an insight into this 
issue. The said working paper shows 
that an economic shrinkage in China 
affects the entire world, especially 
the Asia Pacific Region. Considering 
on the basis of G-20 countries, it 
appears that the countries which 
are closer trade partners of China or 
provide raw materials to China will 
be more affected by this slowdown. 
On the other hand, the same 
working paper reveals that Turkey is 
the only country positively affected 
by any recession which will occur in 
China. This is primarily caused by 
Turkey’s competing with China in 
the western markets. 
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In 2019, the export volume of Turkish plastic raw materials rose by 22.4% in quantity and by 5.6% in value. The 
actual increase in value less than the increase in quantity is caused by the falling unit prices of export products.

While the exports increased considerably in 2019 compared to the previous year, the 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 export experienced during the mentioned period was 14.0% 
in quantity and 3.5% in value, on average. In the same period, the rate of imports increased by 3.5% and the value 
of imports declined by 10.0%. 

Foreign Trade Data

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

HS 
Code

HS Code Description

2018 
(January-December)

2019
(January-December)

Quantity Value Quantity Change % Value Change %
Unit 

Price
($/KG)

3901 Ethylene polymers 44.7 52.4 65.7 46.8 63.4 21.0 1.0

3902 Propylene and other olefin polymers 29.0 38.3 34.1 17.5 38.4 0.3 1.1

3903 Styrene polymers 54.2 80.5 91.7 69.0 104.9 30.3 1.1

3904 Vinyl chloride/other halogenated olefin polymers 23.4 25.8 28.1 19.9 34.0 31.9 1.2

3905 Vinyl acetate/other vinyl ester polymers 53.7 51.6 66.1 23.0 56.5 9.6 0.9

3906 Acrylic polymers 195.7 241.2 229.4 17.2 256.6 6.4 1.1

3907 Polyacetals, other polyethers, epoxy-alkid resins 229.7 440.0 259.6 13.0 441.4 0.3 1.7

3908 Polyamides 17.5 42.0 15.4 -11.9 36.2 -13.9 2.4

3909 Amino resins, phenolic resins, polyurethanes 98.0 138.0 136.2 38.9 145.1 5.2 1.1

3910 Silicones 5.7 23.2 6.8 19.0 24.4 5.3 3.6

3911 Petroleum resins, polyterpenes, polysulphides etc. 1.8 5.4 2.0 16.6 6.2 13.5 3.0

3912 Cellulose and chemical derivatives 50.4 65.3 54.7 8.6 71.3 9.1 1.3

3913
Natural polymers, modified natural polymers and 
derivatives

0.2 1.0 0.2 -5.4 1.1 12.0 5.5

3914 Polymer based ion exchangers 0.1 0.3 0.1 12.3 0.3 5.4 2.4

3915 Plastic waste, residue and scrap 15.6 17.3 13.1 -16.4 10.5 -39.6 0.8

TOTAL 819.9 1,222.4 1,003.2 22.4 1,290.4 5.6 1.3

 EXPORT

2018 
(January-December)

2019
(January-December)

Quantity Value Quantity Change % Value Change %

Plastic Raw Materials 819.9 1,222.4 1,003.2 22.4 1,290.4 5.6

Plastic Products 1,779.5 4,722.9 1,959.2 10.1 4,862.0 2.9

Plastic and Rubber Processing Machines N/A 211.1 N/A N/A 197.3 -6.5

Quantity: Thousand Tons / Value: USD Million

IMPORT

2018 
(January-December)

2019
(January-December)

Quantity Value Quantity Change % Value Change %

Plastic Raw Materials 6,758.4 10,142.1 7,023.3 3.9 9,077.8 -10.5

Plastic Products 569.1 2,796.0 559.4 -1.7 2,567.6 -8.2

Plastic and Rubber Processing Machines N/A 629.5 N/A N/A 420.6 -33.2

Quantity: Thousand Tons / Value: USD Million

TOTAL FOREIGN TRADE

2018 
(January-December)

2019
(January-September)

Value Value Change %

Export 167,920.6 171,530.7 2.1

Import 223,047.1 202,704.5 -9.1

Source: TUIK (Turkish Statistical Institute)

Source: TUIK (Turkish Statistical Institute)
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Considering 2019 in general by countries, it is observed that the exports to Romania increased by 81.1% in quantity 
and by 2.9% in value. The nature of the articles exported to Romania has changed and the export of the resin 
group, which has a lower unit price, increased considerably. Since the unit price of the said product group is 
low, this increase in quantity failed to lead to a significant increase in value. Iraq, Spain and Uzbekistan were the 
countries having the highest increase in quantity, only preceded by Romania.

The export volume of Turkish plastic products rose by 10.1% in quantity and by 2.9% in value in 2019 on a year-over-year 
basis.

PLASTIC RAW MATERIALS EXPORT

2018 (January-December) 2019 (January-December)

Country Quantity Value Quantity Change % Value Change % Share % Unit Price

Germany 76.0 124.6 71.9 -5.5 103.6 -16.9 8.0 1.4

Iran 23.1 54.5 33.6 45.4 78.0 43.2 6.0 2.3

Egypt 57.5 71.2 72.4 25.9 76.4 7.2 5.9 1.1

Russian Federation 30.9 65.8 35.4 14.6 67.3 2.2 5.2 1.9

Romania 41.8 57.4 75.7 81.1 59.0 2.9 4.6 0.8

Iraq 22.1 37.3 37.4 69.3 51.2 37.3 4.0 1.4

Spain 20.9 33.5 33.6 61.1 47.7 42.3 3.7 1.4

Algeria 25.1 41.2 32.6 29.8 46.8 13.8 3.6 1.4

Uzbekistan 16.5 36.5 25.4 53.8 46.0 26.1 3.6 1.8

Italy 39.6 53.7 30.7 -22.6 42.6 -20.6 3.3 1.4

Top 10 Countries in Total 353.5 575.6 448.7 26.9 618.7 7.5 47.9 1.4

GRAND TOTAL 819.9 1,222.4 1,003.2 22.4 1,290.4 5.6 100.0 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-
December)

2019
(January-December)

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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In 2019, the export volume of plastic and rubber processing machinery declined by 6.5% in value. Considering 
the top 10 export countries, the value of export to India and Spain is observed to substantially increase by US$ 
4.4 million and US$ 4.1 million, respectively, compared to the previous year. On the other hand, the exports to the 
Russian Federation appears to decline by US$ 5.9 million. 

Considering 2019 in general by countries, there is no significant increase in exports to Germany and Italy among 
the top 10 countries, although it is observed that exports of products to all countries except France and Spain 
have increased. 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-December) 2019 (January-December)

Country Quantity Value Quantity Change % Value Change % Share % Unit Price

Iraq 228.1 423.0 270.8 18.7 478.7 13.2 9.8 1.8

Germany 88.8 329.0 89.7 1.1 314.1 -4.5 6.5 3.5

United Kingdom 102.5 262.4 118.0 15.1 281.9 7.4 5.8 2.4

Israel 99.4 221.4 117.7 18.5 242.3 9.4 5.0 2.1

USA 46.4 127.8 67.4 45.3 173.7 35.9 3.6 2.6

Romania 63.6 164.8 70.3 10.6 168.6 2.3 3.5 2.4

France 56.5 187.4 55.0 -2.7 165.4 -11.7 3.4 3.0

Italy 57.3 153.2 58.3 1.7 142.7 -6.8 2.9 2.4

Spain 56.1 132.8 55.7 -0.8 130.8 -1.5 2.7 2.4

Libya 47.6 102.5 62.9 32.2 130.7 27.5 2.7 2.1

Top 10 Countries in Total 846.3 2,104.4 965.8 14.1 2,228.9 5.9 45.8 2.3

GRAND TOTAL 1,779.5 4,722.9 1,959.2 10.1 4,862.0 2.9 100.0 2.5

Quantity: Thousand Tons / Value: USD Million
Source: TUIK (Turkish Statistical Institute)

RUBBER AND PLASTIC PROCESSING MACHINES EXPORT

2018 (January-December) 2019 (January-December)

Country Value Value Change % Share %

Russian Federation 20.2 14.3 -29.2 7.3

India 8.9 13.3 49.6 6.7

Spain 6.2 10.3 66.6 5.2

Algeria 13.0 9.8 -24.9 4.9

Germany 10.4 9.1 -12.8 4.6

Iran 9.0 8.6 -3.8 4.4

Bulgaria 5.9 7.6 28.9 3.8

Uzbekistan 6.5 6.7 2.4 3.4

Iraq 6.6 6.4 -3.5 3.3

Egypt 3.3 6.2 84.9 3.1

Top 10 Countries in Total 90.1 92.3 2.4 46.8

Grand Total 211.1 197.3 -6.5 100.0

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-De-

cember)
2019 (January-December)

Value Value Change %

847710 Injection machines 16.4 16.8 2.2

847720 Extrusion machines 49.7 39.5 -20.6

847730 Blowing machines 1.3 2.0 49.1

847740 Thermoforming machines 26.9 17.6 -34.5

847751-59-80 Press machines and others 90.3 93.9 3.9

847790 Components and parts 26.3 27.6 4.8

TOTAL 211.1 197.3 -6.5

Source: TUIK (Turkish Statistical Institute)
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In 2019, the import volume of Turkish plastic raw materials rose by 3.9% in quantity and declined by 10.5% in value 
on a year-over-year basis. The raw material exports narrowing is an indication of further narrowing in production.

Considering the top import countries for 2019, we see that Saudi Arabia and South Korea are again at the top 
of import ranking with the largest shares. In addition, we observe that Germany remained at the top despite 
a 3.7-percent decrease in quantity in imports from Germany compared to last year. The main reason for the 
76.3-percent increase in raw material imports from the US is the sharp decline in the US-induced PE prices after 
the development of production from shale gas.

PLASTIC RAW MATERIALS IMPORT

2018 (January-December) 2019 (January-December)

Country Quantity Value Quantity Change % Value Change % Share %
Unit 

Price

Saudi Arabia 1,157.3 1,549.0 1,182.5 2.2 1,365.1 -11.9 15.0 1.2

South Korea 609.3 1,008.6 695.2 14.1 989.1 -1.9 10.9 1.4

Germany 486.0 994.3 467.9 -3.7 857.2 -13.8 9.4 1.8

Belgium 446.4 718.0 419.2 -6.1 567.4 -21.0 6.3 1.4

USA 218.6 300.3 385.4 76.3 449.2 49.6 4.9 1.2

Egypt 299.1 388.6 342.9 14.7 397.6 2.3 4.4 1.2

Netherlands 245.2 427.4 269.0 9.7 372.0 -13.0 4.1 1.4

Spain 256.1 415.4 264.5 3.3 371.4 -10.6 4.1 1.4

France 238.1 352.6 270.6 13.6 367.1 4.1 4.0 1.4

Italy 217.5 440.2 195.9 -9.9 351.3 -20.2 3.9 1.8

Top 10 Countries in Total 4,173.6 6,594.4 4,493.2 7.7 6,087.4 -7.7 67.1 1.4

GRAND TOTAL 6,758.4 10,142.1 7,023.3 3.9 9,077.8 -10.5 100.0 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-
December)

2019 (January-December)

Quantity Value Quantity Change % Value Change %
Unit 

Price
($/KG)

3901 Ethylene polymers 1,605.9 2,176.2 1,586.5 -1.2 1,843.3 -15.3 1.2

3902 Propylene and other olefin polymers 2,051.6 2,903.0 2,204.6 7.5 2,801.4 -3.5 1.3

3903 Styrene polymers 471.6 835.9 436.6 -7.4 627.2 -25.0 1.4

3904 Vinyl chloride/other halogenated olefin polymers 720.5 736.5 699.7 -2.9 683.1 -7.3 1.0

3905 Vinyl acetate/other vinyl ester polymers 41.2 105.0 46.3 12.2 101.1 -3.7 2.2

3906 Acrylic polymers 214.2 397.3 232.1 8.4 399.4 0.5 1.7

3907 Polyacetals, other polyethers, epoxy-alkid resins 781.0 1,513.9 828.3 6.1 1,369.5 -9.5 1.7

3908 Polyamides 95.2 294.9 91.9 -3.4 279.3 -5.3 3.0

3909 Amino resins, phenolic resins, polyurethanes 215.5 568.3 215.7 0.1 418.4 -26.4 1.9

3910 Silicones 36.8 175.0 36.7 -0.3 151.8 -13.2 4.1

3911 Petroleum resins, polyterpenes, polysulphides etc. 33.9 101.7 37.1 9.4 103.0 1.3 2.8

3912 Cellulose and chemical derivatives 44.6 178.1 38.1 -14.6 142.6 -19.9 3.7

3913
Natural polymers, modified natural polymers and 
derivatives

3.4 24.5 3.7 8.1 26.8 9.1 7.2

3914 Polymer based ion exchangers 6.0 15.5 6.0 0.0 14.3 -7.9 2.4

3915 Plastic waste, residue and scrap 436.9 116.4 559.9 28.1 116.8 0.3 0.2

TOTAL 6,758.4 10,142.1 7,023.3 3.9 9,077.8 -10.5 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 in 2019, it appears to 
decline by 1.7% and 8.2%, respectively, on a year-over-year basis. Given the import of products by countries, all the 
top 10 countries are observed to have reduced volumes except for the US and Italy.

PLASTIC PRODUCTS - Import by HS Code QUANTITY: Thousand Tons / VALUE: US$ Million

HS 
Code

HS Code Description

2018 (January-
December)

2019 (January-December)

Quantity Value Quantity Change % Value Change %
Unit 

Price
($/KG)

3916
Plastic monofilaments, bars, profiles - with cross section 
less than 1 mm

11.0 50.0 10.1 -8.2 44.0 -11.9 4.3

3917 Plastic tubes, pipes, hoses; seals, corner joints, sleeves 30.7 253.5 29.1 -5.4 236.9 -6.6 8.2

3918 Plastic flooring-wall and ceiling covering 23.0 62.8 19.3 -16.2 65.9 4.9 3.4

3919
Plastic adhesive plates, sheets, tapes, microscope slides 
and similar smooth surfaces

54.4 303.6 56.8 4.4 287.2 -5.4 5.1

3920 Other plastic plates, sheets, stocks and microscope slides 239.6 820.3 252.2 5.3 762.8 -7.0 3.0

3921
Other plastic plates, sheets, stocks, foils and microscope 
slides

65.6 266.6 60.2 -8.3 228.4 -14.3 3.8

3922
Plastic washbasins, showers, sinks, bidets, water-closet 
pans and furnishings

3.7 25.8 2.8 -24.9 18.6 -28.1 6.6

3923
Plastic products for utensil handling, and caps, lids, 
capsules

60.8 287.5 60.5 -0.5 275.4 -4.2 4.6

3924
Plastic tableware, kitchenware and other house 
appliances, sanitaryware

7.9 53.4 6.1 -22.0 37.3 -30.3 6.1

3925 Plastic building materials 8.5 36.9 4.9 -42.4 26.0 -29.5 5.3

3926 Other plastic furnishings 63.9 635.7 57.4 -10.1 585.3 -7.9 10.2

TOTAL 569.1 2,796.0 559.4 -1.7 2,567.6 -8.2 4.6

Source: TUIK (Turkish Statistical Institute)

PLASTIC PRODUCTS IMPORT

2018 (January-December) 2019 (January-December)

Country Quantity Value Quantity Change % Value Change % Share %
Unit 

Price

Germany 86.4 532.9 79.5 -8.0 481.0 -9.7 18.7 6.0

China 151.6 523.4 141.0 -7.0 457.6 -12.6 17.8 3.2

Italy 43.9 241.2 44.2 0.6 226.4 -6.1 8.8 5.1

France 26.6 178.9 25.0 -5.9 162.7 -9.0 6.3 6.5

South Korea 32.0 176.7 26.2 -18.2 140.2 -20.7 5.5 5.4

USA 8.6 111.4 9.9 15.6 123.1 10.5 4.8 12.4

United Kingdom 14.5 101.8 11.6 -20.2 82.5 -19.0 3.2 7.1

Belgium 18.6 82.0 16.2 -13.3 68.5 -16.4 2.7 4.2

Japan 4.4 63.1 3.9 -12.0 61.1 -3.2 2.4 15.6

Poland 13.5 63.3 11.4 -15.2 60.7 -4.0 2.4 5.3

Top 10 Countries in Total 400.1 2,074.6 368.8 -7.8 1,863.8 -10.2 72.6 5.1

GRAND TOTAL 569.1 2,796.0 559.4 -1.7 2,567.6 -8.2 100.0 4.6

Quantity: Thousand Tons / Value: USD Million

Source: TUIK (Turkish Statistical Institute)
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In 2019, the import volume of plastic and rubber processing machinery declined by 33.2% in quantity compared to 
2018. Considering the import of rubber and plastic processing machines by countries, the import from all the top 
10 countries 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-

December)
2019 (January-December)

Value Value Change %

847710 Injection machines 162.9 101.0 -38.0

847720 Extrusion machines 127.0 62.2 -51.0

847730 Blowing machines 17.9 11.8 -34.0

847740 Thermoforming machines 14.1 5.8 -59.0

847751-59-80 Press machines and others 260.5 196.7 -24.5

847790 Components and parts 47.2 43.1 -8.6

TOTAL 629.5 420.6 -33.2

Source: TUIK (Turkish Statistical Institute)

RUBBER AND PLASTIC PROCESSING MACHINES IMPORT

2018 (January-December) 2019 (January-December)

Country Value Value Change % Share %

China 185.4 124.6 -32.8 29.6

Germany 130.1 113.6 -12.7 27.0

Italy 76.4 52.9 -30.8 12.6

Japan 26.3 24.8 -5.6 5.9

Austria 58.5 23.8 -59.2 5.7

Taiwan 35.4 12.0 -66.0 2.9

Netherlands 17.0 9.2 -46.1 2.2

Switzerland 14.0 9.1 -35.0 2.2

France 10.1 8.1 -20.0 1.9

USA 11.2 7.8 -30.3 1.9

Top 10 Countries in Total 564.4 386.0 -31.6 91.8

GRAND TOTAL 629.5 420.6 -33.2 100.0

Quantity: Thousand Tons / Value: USD Million

Source: TUIK (Turkish Statistical Institute)

PLASFEDMAG  29
TH ISSUE

149

FROM THE INDUSTRY












