
pl
as

fe
d.

or
g.

trPLASFED
YENİ  

REFORM  
DÖNEMİ 

BAŞLIYOR!

32. SAYI•OCAK 2021

EN SAĞLAM 
YAPI: OSB

P L A S T İK  S AN AY İC İ LER İ  FEDER A S YONU  DER G İS İ

DÖNGÜSEL EKONOMİ, COVID-19 
ATIKLARI İÇİN İŞ BAŞINDA!

PLASFED-KULAK-kapak.indd   1 26/01/21   17:53



PLASFED 32.sayi.indd   2 26/01/21   23:11



PLASFED 32.sayi.indd   3 26/01/21   23:11



4 PLASFED

ÖNSÖZ

6 PLASFED Başkanı Ömer Karadeniz

PANO

12 Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest
Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV)  
tarafından bu yıl 16’ncısı düzenlenen KOBİ Zirvesi 
08-09 Aralık 2020 tarihlerinde online olarak
yapıldı.

16  “Salgın Hastalıklarla Mücadele ve İş Güvenliği
Önlemleri” konulu webinar, PLASFED Başkanı   
Ömer Karadeniz’in sahipliğinde, 18 Kasım 2020 
tarihinde gerçekleştirildi. 

20  PAGDER Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün,
plastik sektörünün 2020 performansını 

 değerlendirdi. 

22  PAGDER tarafından düzenlenen “Kuşaklar Boyu
Sürdürülebilir Yaşam: Plastikler İçin Döngüsel 
Ekonomi” başlıklı webinar PETKİM Pazarlama 
Müdürü Dr. Mevlüt Çetinkaya’nın sunumuyla  

 gerçekleştirildi. 

30  Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), deprem ve
pandeminin ardından nasıl bir dönüşüme girdi? 

34  İstanbul Sanayi Odası’nın düzenlediği “Covid-19
ve Yeni Normalde İmalat Sektörleri: Riskler,  
Fırsatlar ve Yol Haritaları” toplantıları, ‘Plastik, 
Kauçuk ve Ana Metaller Sanayileri’ ile devam etti.

46 PAGDER Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün

48 EGEPLASDER Başkanı Şener Gençer

50 Kompozit Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı Barış Pakiş

52 PAGDER Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk  
Gülsün’ün atık ithalatı ihracatı değerlendirmesi.   

İ Ç İNDEK İ LER

16 
78

90

PLASFED 32.sayi.indd   4 26/01/21   23:12



PLASFED 5

PLASFED ADINA İMTİYAZ SAHİBİ
ÖMER KARADENİZ

YAYIN KURULU BAŞKANI 
Burç Angan - Hürmak Plastik Makina

YAYIN KURULU
Ahmet Yalçınkaya - Yalçınkaya Plastik

Ali İbrahim Aydın - Proses Denetim
Doç. Dr. Bağdagül Karaağaç - Kocaeli Üniversitesi

Prof. Dr. Güralp Özkoç - Kocaeli Üniversitesi
Prof. Dr. Hüseyin Yıldırım - Yalova Üniversitesi

Kenan Benliler - Güven El Plastik
Prof. Dr. Mehmet Emin Yurci - Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Sankır - TOBB Ekonomi
ve Teknoloji Üniversitesi

Melih Ateşcan - Nüve Plastik
Murat Cansever - Eurotec
Murat İçin - Fortis Plastik

Prof. Dr. Nevzat Artık - Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Nurseli Uyanık - İstanbul Teknik Üniversitesi

Ömer Köstek - Gurbetçiler Plastik
Reha Gür - Eurotec

Dr. Öğr. Ü. Ruhi Gürdal - Özyeğin Üniversitesi
Selahattin Yılmaz - Erka Ambalaj

Selçuk Gülsün - Tisan Mühendislik Plastikleri
Tarık Özdemir - Tetra Polimer

Doc. Dr. Tuncer Yalçınyuva - İstanbul Üniversitesi
Ünal Aykun - Semi Elektronik
Yakup Ülçer - Ravago Group

Prof. Dr. Yusuf Menceloğlu - Sabancı Üniversitesi

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü - Murat İnkün
Yayın Sorumlusu - Kazım Evren Lale

Reklam Koordinatörü - Ali Osman Erden

BASKI
TURKUVAZ HABERLEŞME ve YAY. A.Ş.  

Güzeltepe Mah. Mareşal Fevzi Çakmak Cad.
B Blok Apt. No 29/1/1 Eyüpsultan İstanbul  

0212 354 39 09 / www.turkuvazmatbaacilik.com

PLASFEDDERGİ, 3 ayda bir yayınlanır.
Dergi T.C. yasalarına uygun yayınlanmaktadır.

Dergide yayınlanan yazı, fotoğraf ve tüm grafiklerin
her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.

plasfed@plasfed.org.tr   

54  Kayseri Plastik İşletmeciler Derneği Başkanı   
 Yusuf Özkan

56  Bursa Plastik ve Ambalaj Sanayicileri Derneği   
 Başkanı Hakan Efe

62  Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED)  
 tarafından bu yıl 12’nci kez düzenlenen Rekabet  
 Kongresi’nde, “Sürdürülebilir Sektörler: Yeni  
 Dönemin Rekabet Senaryoları” farklı yönleriyle  
 mercek altına alındı.

78  KAPAK
 Döngüsel ekonominin sürükleyici gücü olan  
 plastik atıkların geri dönüşümü, pandemi  
 döneminde dünyada ve Türkiye’de ne durumda?

86  SÖYLEŞİ
 Sektörün duayenlerinden MAKPLAST Kurucusu   
 Remzi Kanbur ile kariyer hikâyesini ve gelecek  
 planlarını konuştuk.

90  HEDEF ÜLKE
 Nüfuslarının az olmasına karşın yüksek milli gelire 
 sahip Baltık ülkeleri Türk ihracatçıları için önemli  
 pazar potansiyeline sahip. 

96  FUAR GEZGİNİ
 Pandemi süreci, planlanan fuar takvimlerini de  
 etkiledi.

98  GÖRÜŞ
 Gerçek ve tüzel kişilerin, döviz cinsinden  
 varlıklarının, döviz kuru paritelerindeki  
 değişmelere bağlı olarak vergilendirme  
 karşısındaki durumu...

102 ENDÜSTRİDEN
 Murat İnkün, kur ve parite hareketliliğini

 değerlendirdi.

ENGLISH
110 Breaking news

122 From the industry

YAYINA HAZIRLAYAN
Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş.
Tüzel Kişi Temsilcisi ve Genel Müdür

YASEMİN GEBEŞ

Yayın Direktörü - Aslıhan Sarp İşman
Genel Yayın Yönetmeni - Aysun Orhan

Görsel Yönetmen - Mine Ünal
Editör - Gizem Sabuncu

Content Satış Genel Md. Yrd - Sema Tugan Varcan 
Content Satış Grup Koordinatörü - Sevda Tunaboylu

KATKIDA BULUNANLAR
Ayşegül Küçükkurt Zor, Belce Örü, Emre Kurtuluş,  

Hülya Genç Sertkaya, Özbey Men, Rahime Baş Uçar,  
Şükrü Karakanoğlu, Talha Apak

Üretim Takip Müdürü -  Eyüp Çurlu

e-dergi; plasfeddergi.net

İLETİŞİM 
Varyap Meridian A Blok, Ofis No: 407

Ataşehir - İSTANBUL - TÜRKİYE
Tel: +90 216 504 91 79  

Faks: +90 216 629 22 35 

PLASFED 32.sayi.indd   5 26/01/21   23:12



6 PLASFED

ÖMER KARADENİZ
PLASFED Başkanı

“AŞININ YAYGINLAŞARAK SALGININ 
ETKİSİNİ KAYBETMESİNİN 

AKABİNDE, GEREK GERİ DÖNÜŞÜM 
SEKTÖRÜ GEREK SEKTÖRÜMÜZ 

ÜZERİNDEKİ BASKININ ARTACAĞINI 
ÖNGÖRÜYORUZ. BU SEBEPLE 

DÖNGÜSEL EKONOMİYE UYGUN 
BİR ÜRETİM MODELİNİN 

GELİŞTİRİLMESİ ADINA 
ÇALIŞILMASI GEREKİYOR.”

Değerli sektör mensuplarımız,
kıymetli okurlarımız,

2020 yılını geride bıraktığımız bugünlerde 
pandeminin etkisini daha yoğun olarak 
hissetmeye başladık. Aşı uygulamasının 
dünya genelinde yayılmasıyla birlikte salgın 

azalacak olsa da bundan sonra pandemi öncesi 
yaşamımıza geri dönmemiz mümkün olmayacak gibi 
duruyor. Bu yüzden gerek kamu kurumlarımız gerek 
özel sektörümüz kendini bu yeni normale hazırlamak 
için gerekli analizleri yapmalı.

Pandemi öncesi dönemde gündemimizde sıkça 
yer alan döngüsel ekonomi ve bu konunun AB 
mevzuatındaki yansımaları pandemi ile birlikte bir 
süre gündemde yerini kaybetmiş olsa da pandemi 
sonrası dönemde bu paradigma değişikliğinin 
hayatımızı çok daha derinden etkileyebileceğini 
söyleyebiliriz. Pandemi süresince ambalaj ve tek 
kullanımlık ürünlere artan talebe bağlı olarak 
üretilen atık miktarı yükselmiştir. Öte yandan 
hastalığa ve kısıtlamalara bağlı işgücü kaybı 
tüm imalat sanayinde olduğu gibi geri dönüşüm 
sektöründe de kapasite kullanım oranlarının 
düşmesine sebep olmuş ve bu ikili etkiye bağlı 
olarak geri dönüşüm sistemine dahil edilemeyen 
atık miktarı artmıştır. Aşının yaygınlaşarak salgının 
etkisini kaybetmesinin akabinde, gerek geri 
dönüşüm sektörü gerek sektörümüz üzerindeki 
baskının artacağını öngörüyoruz. Bu sebeple 
döngüsel ekonomiye uygun bir üretim modelinin 
geliştirilmesi adına çalışılması gerekiyor.

Günümüzde birçok küresel marka, ürünlerinde geri 
dönüştürülmüş ham madde kullanılmasını zorunlu 
tutuyor. Bu kapsamda ikincil ham madde artık 
maliyet düşürücü bir unsurdan ziyade, ihracatın 
olmazsa olmazı konumuna yükselmekte. Özellikle 
otomotiv, beyaz eşya ve ambalaj sektörleri bu 
talebin en yoğun olduğu alanlar olarak karşımıza 
çıkıyor. Ülkemizde ise kaynağında ayrıştırma 
sisteminin kurulmamış olması sebebiyle yüksek 
kalitede geri dönüşüme uygun atık üretilemiyor. 

“DÖNGÜSEL EKONOMİYE 
UYGUN ÜRETİM MODELİ 
GELİŞTİRİLMELİ”

Bu sebeple geri dönüşüm sektörümüz yurt dışından ithal 
ettiği iyi ayrıştırılmış atığı geri dönüştürüyor ve plastik 
sektörümüzün artık elzem hale gelen bu ikincil ham 
maddeye erişimini mümkün kılıyor. Öte yandan, son 
dönemde atık ithalatı üzerindeki yasaklar ve kısıtlamalar 
sürekli artıyor. Sistemi kötüye kullanarak çevre sorunlarına 
yol açılması hepimizi derinden üzüyor. Fakat kamu 
otoritelerimizin bu çevre sorunlarına yol açanları tespit 
etmek ve cezalandırmak adına denetimi arttırmak yerine 
yasaklama yoluna gitmesi, işini düzgün yapan işletmeleri 
haksız yere cezalandırıyor. Bu tarz yasaklayıcı politikaların 
çevre, istihdam, ihracat vb. konular üzerine etki analizinin 
çok iyi yapılması ve sadece son çare olarak başvurulması 
gerekiyor. Aksi durumlar sektörün işleyemez hale gelmesine 
sebep olabilir.

Sonuç olarak, gerek kamu otoritelerimizin gerek özel 
sektörümüzün stratejilerini yeni normale göre düzenlemesi 
ve ülkemizin bu dönemde daha etkin bir oyuncu olması için 
gerekli adımları atması gerekiyor.

Bu vesileyle tüm okurlarımıza sevdiklerine güvenle 
sarılabildikleri, sağlıklı ve huzurlu bir yıl diliyorum.

ÖNSÖZ
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ÖNSÖZ

BURÇ ANGAN
PLASFED Dergi Yayın Kurulu Başkanı

Değerli okuyucularımız, kıymetli sektör 
paydaşlarımız,

Yeni sayımızdan herkese merhabalar. 
Öncelikle tüm insanlık adına oldukça 
zorlu geçen bir yılın ardından herkese 
yeni umutların yeşereceği, özlenen günleri 

tekrar göreceğimiz bir 2021 yılı dilerim. Geçtiğimiz 
yıl hepimize çok önemli dersler verdi. Özgürce 
dolaşabilmenin ne kadar değerli olduğunu, sokakta 
yürürken temiz havayı doyasıya içimize çekebilmenin 
ne güzel bir nimet olduğunu, karşımızdakiyle el ele 
tutuşarak tokalaşmanın nasıl bir güven göstergesi 
olduğunu hepimiz öğrenmiş olduk. Karşı karşıya 
kaldığımız bu yeni dünya düzeni, hayatımıza belki 
bugünleri geride bıraktığımızda bile terk etmek 
istemeyeceğimiz alışkanlıklar soktu. Kimi sektörleri 
bir roket misali göklere fırlatırken kimi sektörler ise 
belki de hiç akıllarına gelmeyecek zorluklarla karşı 
karşıya kaldılar. Bizim sektörümüzü ilgilendiren 
kısmını ise açıkçası biraz ironik buluyorum. 
Neredeyse bir sene öncesine kadar AB ve dünya 
plastiklerin zararlarını, tek kullanımlık plastiklerin 
adım adım yasaklanmasını ve plastiklerin 
hayatımızdaki rolünün git gide azaltılmasını 
konuşurken bugün, tek kullanımlık plastiklere 
sarılmış ve polimer bir katman ardından nefes alan 
bir dünya var karşımızda. 

Elbette bu gerçek, plastiğin kamuoyu üzerindeki 
algısını çok da fazla iyileştirmiyor. Artık tüketicilerin 
neredeyse tamamı satın aldıkları plastik ürünlerin 
ne kadar kısmının geri dönüştürülmüş plastikten 
üretildiğini, elindeki parayı verdiği üreticinin 
ekolojik denge ve doğa adına hangi adımları 
attığını sorguluyor. Neticesinde ise belli oranda geri 
dönüştürülmüş malzemeden üretilmeyen ürünler 
belli pazarlarda satışa dahi çıkamıyor. Eskiden geri 
dönüştürülmüş malzeme ile üretilen ürünler daha 
ucuz iken, bugün raflarda bu ürünlerin daha kıymetli 
hale geldiğini görüyoruz. 

Bu gelişmelerin paralelinde ise oldukça hızlı 

“NEFES ALAN  
BİR DÜNYA VAR 
KARŞIMIZDA” 

gelişen ve pazarın ihtiyacını karşılamaya çalışan bir 
geri dönüşüm sektörü olduğunu görüyoruz. Özellikle 
Çin’in atık ithalatını yasaklamasıyla beraber açığa çıkan 
AB kaynaklı ciddi bir atık arzı söz konusu. Bu atık ise 
kaynağında ayrıştırılmış veya direkt fabrikalardan temin 
edilen nitelikli atık, aslında temiz ham madde. Yerli geri 
dönüşüm sanayimiz ise bu kaynağı değerlendirerek; gerek 
içerideki sanayicimize gerek ihraç pazarlarına ciddi bir 
geri dönüştürülmüş ham madde arzı gerçekleştirmekte. 
Ancak maalesef son günlerde çeşitli basın organlarında 
kamuoyunu yönlendirmeyi amaçlayan çeşitli haberler 
görmekteyiz. “Türkiye çöp ithal ediyor”, “AB’nin çöplerini 
alıyoruz” vb. başlıklarla algı oluşturulmaya çalışılıyor. Bu 
tuzağa karşı çok dikkatli olmalıyız. Bu konuda atılacak 
yanlış bir adım, içeride yapılan geri dönüşüm yatırımlarını 
boşa çıkaracağı gibi, üreticimizin ürünlerini ihraç ederken 
ihtiyacı olan geri dönüştürülmüş ham maddeye erişimini 
de kısıtlayacaktır. Pek çoğu “Kendi çöpümüzü kullanalım” 
diyor. Çok haklılar. Ancak bu noktaya gelebilmek bir süreç 
ve altyapı çalışması gerektiriyor. Elbette iç piyasada çıkan 
atıklar ayrıştırılıp nitelikli bir şekilde geri dönüşüme 
hazır hale getirildiğinde sanayici AB’den bunları getirmek 
için navlun ödemeyecektir. Ancak mevcut durum 
buna olanak sağlamıyorsa sanayicinin özellikle içinde 
bulunduğumuz salgın hastalık şartlarında kaybedecek bir 
dakikası bile yok. 

Yazıma son verirken bir noktaya daha dikkatinizi çekmek 
istiyorum; 2020 yılında ülkemizin makine yatırımlarında 
çok ciddi ve sevindirici bir artış söz konusu. Ancak bu 
artışın tamamı ithalata yansımış durumda. Plastik işleme 
makineleri ihracatımız düşüş gösterirken ithalat kısmında 
ise bazı kalemlerde yüzde 70’e varan artış söz konusu. 
Hiçbir sanayi dalı yoktur ki kendi ülkesi tarafından 
benimsenmeden sadece ihracat ile ayakta dursun. Bizim 
plastik işleme makineleri sektörümüz bu zamana kadar 
bunu yapıyordu. Ancak dünyanın içine girdiği mevcut 
durumda bu çok sürdürülebilir olmayabilir ve ülkemiz 
bazı üretim becerilerini kaybetme riski ile karşı karşıya 
kalabilir. Tüm okuyucularımızı kendi değerlerimize, kendi 
sanayimize ve makinemize sahip çıkmaya davet ediyorum. 

Herkese keyifli okumalar ve sağlıklı günler dilerim.
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“AMBALAJ 
TASARIMI 
ULUSAL ÖĞRENCİ 
YARIŞMASI 
2020” 
Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) 
tarafından Avrasya Ambalaj İstanbul 
Fuarı katkısıyla, Reed TÜYAP iş birliğinde 
düzenlenen ve toplam 101 projenin yarıştığı 
“16. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci 
Yarışması 2020”nin kazananları belli oldu. Türkiye genelinde 17 farklı üniversiteden başvuru 

yapan 101 öğrenci projesi, 8-9 Temmuz 2020 
tarihlerinde online olarak düzenlenen seçici kurul 
toplantısında değerlendirildi. 11 jüri üyesinin yer 

aldığı toplantıda yapılan değerlendirme sonrasında  
17 proje ödüllendirildi.

Yarışmada, Selçuk Üniversitesi ve TOBB Ekonomi ve 
Teknoloji Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı öğrencisi 
Berk Can Yıldız ve Eylül Hıfzıoğlu’nun ortak projesi 
“Crack’t” birinci oldu. Selçuk Üniversitesi Endüstri 
Ürünleri Tasarımı öğrencisi İlyas Sımpil “Ojo” projesiyle 
ikinci, Eskişehir Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarımı 
öğrencisi Rabia Elif Bulut “Standbox” projesiyle üçüncü 
oldu. Yarışmanın birincisi 6 bin TL, ikincisi 4 bin TL, 
üçüncüsü ise 3 bin TL para ödülünün sahibi olurken 
mansiyon alan üç öğrenci 1.500 TL ile ödüllendirildi.
Ayrıca; ilk üçe giren öğrenciler 12 ay boyunca karşılıksız 
ASD&TÜYAP öğrenim bursu almaya da hak kazandı.

“ÖĞRENCİLERİMİZİN ULUSLARARASI 
YARIŞMALARDAN BAŞARIYLA DÖNECEKLERİNE 
İNANIYORUZ”
ASD Başkanı Zeki Sarıbekir yaptığı açıklamada, ambalaj 
tasarımında hayal gücünün ön planda olduğunu vurguladı 
ve ekledi: “Bir ambalajın tasarımı, içindeki ürün kadar 
önem taşır ve ürüne değer katar. Yarışmamızda başarıya 
ulaşan öğrencilerimiz öğrenim hayatları boyunca yılda 12 
ay burs almaya da hak kazanıyorlar. WPO-Dünya Ambalaj 
Örgütü’nün düzenlediği ‘WorldStar Student’ ile ‘APF-Asya 
Ambalaj’ derecesi alabilmek için yeniden yarışıyorlar. 
Geçen yıl düzenlediğimiz “15. Ambalaj Tasarımı Ulusal 
Öğrenci Yarışması 2019”da dereceye giren projeler 
de “AsiaStar” ve “WorldStar Student” yarışmalarına 
katılma şansı elde etti. “WorldStar Student”ta yarışmaya 
hak kazanan bir öğrenci projemiz dünya genelinde 
üçüncü oldu ve bronz ödülü Türkiye’ye getirdi. Bu yıl da 
öğrencilerimizin uluslararası yarışmalardan başarıyla 
döneceklerine inanıyoruz. Öğrencilerimiz başarılı 
oldukça Türk ambalaj sektörünün küresel ölçekteki algısı 
güçlenecektir” dedi.

PANO
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KOBİ ZİRVESİ YAPILDI
Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve 

Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) tarafından bu yıl 16’ncısı düzenlenen KOBİ Zirvesi  
08-09 Aralık 2020 tarihlerinde online olarak yapıldı. Bu yılki ana teması 
“Pandemi Süreci ve İhracat” olarak belirlenen zirvede, üretimin, ticaretin  

ve hizmetin tüm alanlarında KOBİ’lerin sorunları masaya yatırıldı. 

PANO

Türkiye’nin büyümesinde ve kalkınmasında kalıcı 
başarıyı yakalaması için KOBİ’lere sürdürülebilir 
rekabet gücü kazandıracak yol haritalarının ele 
alındığı zirvede açılış konuşmalarını KOSGEB 

Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt’un yanı sıra, TOSYÖV 
Başkanı Nezih Kuleyin, Denizbank Genel Müdürü Hakan 
Ateş, Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney ile TİM 
Başkanı İsmail Gülle yaptı. KOSGEB Başkanı Prof. Dr. 
Cevahir Uzkurt, konuşmasında pandemi döneminde 
KOBİ’lere verilen destekleri anlattı. Sorunları çözmek 
için bütün imkanlarıyla KOBİ’lerin yanında olduklarını 
belirten Uzkurt; “Pandemi sürecinde de KOBİ’lerimizle 
bağımızı hiç koparmadık” dedi. Uzkurt sözlerine şöyle 
devam etti: “Geçtiğimiz 30 yıl boyunca KOSGEB olarak, 
KOBİ’lerin sorunlarını çözmek, sıkıntılarını gidermek, 
önlerindeki engelleri aşmalarına yardımcı olmak üzere 
bütün imkanlarımızla KOBİ’lerimizin yanlarında olduğumuz 
gibi bu pandemi sürecinde de KOBİ’lerimizle bağımızı 
hiç koparmadık. KOBİ’lerin bankalara olan nisan, mayıs, 
haziran dönemine tekabül eden taksitlerinde vade sonuna 
eklenecek şekilde 3 aylık ertelemeye gittik. Tam 1.131 
işletme ertelemeden faydalandı. Bu süreçte vade sayısını 
değiştirmediğimiz gibi yasal faiz de uygulamadık.”

“LİSTEMİZE YENİ ÜRÜNLER EKLEDİK”
Bu dönemde uzmanların da kişisel temizliğe ve 
dezenfektan kullanımına dikkat çektiğini belirten 
Uzkurt, “Bu alanda oluşan yüksek talep bizi farklı 
projeler düşünmeye itti. TEKNOYATIRIM Destek 
Programı kapsamında ürün listemize yeni ürünler ilave 
ettik. Dezenfektan, koruyucu elbise, koruyucu gözlük, 
maske ve eldiven gibi ürünleri yerli imkanlarla üreten 
işletmelerimizin, TEKNOYATIRIM Destek Programımız’dan 
faydalanabilmelerini sağladık” dedi.

“BU YIL 396 PROJE İÇİN 158 MİLYON TL’LİK  
DESTEK KARARI ALDIK”
KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt konuşmasında, 
proje süresi yükümlülüklerini ya da girişimcilik programı 
yükümlülüklerini 11 Mart 2020 ve sonrasında yerine 
getirmesi gereken işletmelere, 4 aya kadar ek zaman 
verdiklerini, böylece projelerin kesintiye uğramadığını 
söyledi. Uzkurt, KOSGEB olarak yaptıkları diğer çalışmaları 
da şöyle özetledi: “İşletmelerin hayatta kalma oranlarını 
arttırabilmek için girişimcilerin iş kurma ve yürütme 
konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla 

KOSGEB e-Akademi üzerinden girişimcilere yönelik eğitimler 
sunmaya devam ediyoruz. Girişimcilerimiz KOSGEB’in 
bütün desteklerine e-Devlet üzerinden müracaat edebiliyor. 
Ayrıca, KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında ilk kez 
2019 yılında ilan ettiğimiz “İmalat Sanayinde Dijitalleşme 
Proje Teklif Çağrıları”na 2020 yılında da devam ettik. 
Sanayide dijital dönüşüm konusunda proje sunan 
KOBİ’lerimize; 2019 çağrısında 258 proje için 71,5 milyon 
TL destek verirken bu yıl 396 proje için 158 milyon TL’lik 
destek kararı aldık. KOBİ’lerimizin bir yandan üretim alt 
yapılarını, teknoloji kapasitelerini geliştirebilmek diğer 
taraftan da yurt dışı pazarlara açılacak güçlerini arttırmak, 
yani daha rekabetçi kılmak için Yurt Dışı Pazar Destek 
Programımız’la KOBİ’lerimize ihracata hazırlık desteği 
veriyoruz. Bu programla KOBİ’lerimizi 300 bin TL’ye kadar 
destekliyoruz. Bu desteklerin yüzde 70’i geri ödemesiz, 
yüzde 30’u da geri ödemeli.”

ZİRVENİN DİĞER KONUŞMACILARI NELER SÖYLEDİ?
16. Kobi Zirvesi’ne katılan diğer konuşmacıların 
vurguladıkları noktalar ise şöyle:

“Tek çıkış ihracat”
TOSYÖV Başkanı Nezih Kuleyin yaptığı konuşmada, 
pandemi sürecinde e-ticaret ve uzaktan çalışmanın yeni 
yöntemler olarak ortaya çıktığını belirterek, nitelikli iş 
gücünün kaybının önlenmesi gerektiğini ve bu süreçten tek 
çıkışın ihracat olduğunu ifade etti. 

“Pandemi etkisi 2025’e kadar sürecek”
Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, pandemi nedeniyle 
82 trilyon dolarlık dünya ekonomisinin ilk etapta 11 trilyon 
dolar kadar yara alacağının, 2025’e kadar bu etkinin 28 
trilyon dolara kadar çıkacağının öngörüldüğünü söyledi.

42 milyon dolar destek
Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, 2020 yılının 
ilk 11 ayında ihracata yönelik verdikleri sigorta ve kredi 
desteklerinin geçen sene aynı döneme göre dolar bazında 
yüzde 6 arttığını kaydederek yaklaşık 42 milyon dolara 
ulaştığını bildirdi.

“İhracatını arttıran 4 ülkeden biri Türkiye”
TİM Başkanı İsmail Gülle, yılın üçüncü çeyreğinde ihracatını 
arttıran dünyadaki 4 ülkeden birinin Türkiye olduğunu 
anlatarak, “İhracat ailesi olarak pandemi döneminde ne 
dünyadan gelen talepleri geri çevirdik ne de ülkemizin 
ihtiyaçlarını karşılamaktan geri durduk” dedi.
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile 
Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan 
protokolle TOBB’a devredilen “81 İlde 81 Meslek 
Lisesi” projesi kapsamında, Gazi Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi’ne yapılan ziyaret, okul müdürü 
Barış Bektaş ve diğer öğretmenlerin ev sahipliğinde 
gerçekleşti. 

Organizasyonda; okulda plastik teknolojileri alanında 
yapılması gereken çalışmalar, plastik teknolojileri alanının 
geliştirilmesi, istihdam sorunu, stajyer öğrenciler vs. 
gibi konular üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. 
Toplantıda üzerinde durulan diğer konular ise şöyle:

▸ Nitelikli elemanın sürekliliği,

▸ Plastik sektörünün önemi ve plastik farkındalığı 
yaratılarak öğrencilerin ve velilerin tercihlerinin bu 
yönde oluşturulması,

▸ Öğretmen ve öğrencilerle birlikte fabrika, fuar ve 
teknik geziler yapılması,

▸ Öğrencilere burs, yelek, önlük vs. gibi katkılar 
sağlanması,

▸ Aidiyet oluşturulması, 

▸ Sanayicilerin beceri eğitimine katkı sağlaması.

ASO’DAN GAZİ MESLEKİ VE TEKNİK 
ANADOLU LİSESİ’NE ZİYARET

PANO

Ankara Sanayi Odası (ASO) Yürütme Kurulu Başkanı Niyazi Akdaş, ASO Plastik ve  
Plastik Ürünleri Komitesi üyeleri ve bazı önde gelen sanayiciler “81 İlde 81 Meslek Lisesi” 

projesi kapsamında Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. 

“81 ilde 81 Meslek Lisesi” projesi ile mesleki eğitim ile 
özel sektörün birbirine entegre olması, meslek liselerinde 
mesleki eğitimin dinamik ve sektörün ihtiyaçları 
doğrultusunda tasarlanması amaçlanıyor. TOBB 
üniversitelerden aldığı destekle bu okullarda atölyeler 
kuracak, başarılı öğrencilere burs verecek, müfredat özel 
sektörün talepleri doğrultusunda şekillenecek. 
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SALGIN HASTALIKLARLA  
MÜCADELE VE İŞ GÜVENLİĞİ 

ÖNLEMLERİ
“Salgın Hastalıklarla Mücadele ve İş Güvenliği Önlemleri” konulu webinar,  

PLASFED Başkanı Ömer Karadeniz’in ev sahiplinde, 18 Kasım 2020 tarihinde 
gerçekleştirildi. Dr. Öğr. Üyesi Neşat Bozkurtgil ve Dr. Taner Çakma’nın katıldığı 

webinar’da, pandemi sürecinde şu an geldiğimiz nokta, aşı çalışmaları ve bu süreçte 
iş yerlerinde alınan iş güvenliği önlemleriyle ilgili çok önemli bilgiler paylaşıldı. 

PANO

“AİLE İÇİ BULAŞMA ÇOK FAZLA”
Testlerdeki yanılma payı nedeniyle negatif çıkan kişiler, 
toplum içinde rahat rahat dolaşarak bu hastalığın 
yayılmasında oldukça etkili oluyor. Bunların en tehlikeli 
grup olduğunu söyleyen Bozkurtgil, “Hasta olduğunu 
yakalasak evde izolasyon olacak. Kişi en azından virüsü 
salgıladığı dönemde ortalarda olmayacak. Daha sonra 
zaten kişi hasta olduğunu bildiği için korunma tedbirlerini 
alarak iş hayatına dönüyor. Önemli olan asemptomatik, 
yani şikayetsiz ya da şikayetlerini nezle, grip, hava 
değişimi gibi şeylere yorarak test yaptırmayan, yaptırsa 
bile bir de negatif çıkmışsa çok daha serbest davranan 
kişiler” dedi. 
Bozkurtgil, ülkemizde ve Avrupa’da artışın en önemli 
nedenlerinden birisinin okulların açılması olduğunu 
söyledi ve ekledi: “Okullarda çocukların çoğu dikkat 
etmediği için birbirlerine bulaştırdı, çoğu da belirti 
göstermediği için evlerine gelip ailelerine bulaştırdı. Onlar 
da iş yerlerinde kurallara uymadan görüştükleri yakın 
arkadaşlarına bulaştırdılar. İş yerlerinde bulaşın çok fazla 
olmadığını, sınırlı olduğunu gözlemliyoruz ama aile içi 
bulaşma çok fazla. Temel kaynak ise dediğim gibi şikayeti 
olmayan, belirtisiz seyreden gençler.”

Dr. Öğr. Üyesi Neşat Bozkurtgil toplantıya kendisine 
zoom üzerinden gelen sorularla devam etti:

Ömer Karadeniz: Sistemik enfeksiyonlar noktasında ne 
öneriyorsunuz? Önümüz kış. İnsanlar ne yapsınlar? 
N.B.: Nezle, sadece boğaz enfeksiyonu yapıyor. Bizim 
belalımız bu mevsimlerde griptir. Grip de bir virüs 
enfeksiyonu, bulaşma yolu Covid-19 ile aynı ama 
öldürücülük hızı ona göre daha düşük. Yani gripteki ölüm 
riski binde 3-5 civarında, Covid-19’da ise yüzde 2,5. 
Arada 10 kat fark var. Bu yüzden hem Covid-19’a karşı 
hem de gribe karşı maske kullanmaya devam edeceğiz. 
Bir de kış aylarında seyreden pnömokok dediğimiz 
zatürre aşısı ve grip aşısı olma şansımız var. Pnömokok 
aşısının 2 tipi var. İkisini de kullanmak lazım. Birini  

Prof. Dr. Müslüm Çiçek

Dr. Öğr. Üyesi Neşat Bozkurtgil

Dr. Taner Çakma
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1 kere yaptırıyoruz, hayat boyu yetiyor. Diğerini de her 5 
yılda 1 yaptırıyoruz. Özellikle kalp, astım, şeker hastalığı 
olanlara öneriyoruz bu aşıları. Bununla beraber de grip 
aşısını öneriyorduk bu mevsimde. Ama bu aşılarla ilgili 
şu an bir sıkıntı var. Tüm dünyada farkındalık ve talep 
arttı. Üretim sektöründe de ciddi iş kaybı oldu. Grip aşısı 
geçen yıl 5 milyon doz gelmişti, 2 milyonu yapıldı, kalanını 
insanlar yaptırmadı ve çöpe gitti. Her yıl yeniden yapılıyor 
bu aşılar. Bu yıl talep arttı ama arz bunu destekleyemedi. 
Grip aşısı öncelikle riskli gruplara yapılacak. Birkaç 
hastalığı olanlara öncelik sağlanacak. 5 yılda bir olan 
pnömokok aşısının da bir kısmı geldi, yavaş yavaş diğeri 
de gelecek. Kullanacağımız maske ve diğer önlemlerimiz 
bizim diğer hastalıklara maruz kalmamızı da önleyecektir. 
Bu, aşıdan daha önemli.

Ömer Karadeniz: Covid-19 aşısı ile ilgili görüşünüz 
nedir? Basında birçok şey yazılıp, çiziliyor. Bir tıp adamı 
olarak ne diyorsunuz? 
N.B.: Aşılar konusunda yaklaşımımız şöyle: Dünyada 
bu zamana kadar üretilen kızamık, suçiçeği, tetanoz, 
kuduz aşısı gibi o kadar çok aşı var ki, hepsini güvenle 
kullanıyoruz. Hepsi hayat kurtarıcı. Kuduzdan, tetanozdan 
insanlar ölüyordu. Aşıların güvenlik testleri oldukça 
ciddi testler ve zamanla pek çok kişide kullanılarak 
test ediliyor. Covid-19 aşısı tabii biraz aceleye geldi, 
vaktimiz yok, fazlar hızlandırıldı. Ama bu onun güvenli 
olup olmadığı konusunda beni tereddüte düşürmüyor. 
Ancak uzun süreli yan etkisi olacak mı, 5 yıl sonra bir 
şeyle karşılaşacak mıyız, bilim dünyası bunu bilmiyor. 
Ben rahatlıkla yaptıracağım. Hangi ülke olursa olsun 
hepsi gerekli güvenlik testlerinden geçmiştir. Özelikle risk 
grubunda olan kişilerin yaptırmasından yanayım. Sadece 
65 yaş üstü değil, 50-60 yaşında da çok ağır hastalar 
oldu, ölenler oldu. Gördüğümüz kadarıyla 6 ay sonra bir 
daha tekrarı gerekebilecek aşıların.

PCR testi yeniden pozitife dönebilir mi? İşe dönüşte 
yeniden PCR şartı olmalı mı? 
N.B.: Hafif geçirenlerde genellikle hastalığın 

başlangıcından sonra 14-21 gün arasında virüsü artık 
dışarı saçmadığını kabul ediyoruz. Bunun objektif olarak 
görünmesi için PCR testinin 2 kere negatif görülmesi 
gerekiyor. Ama şu an hem tanı merkezleri bu ihtiyaca 
yetişemiyor, hem de insanların oralara ulaşmasındaki 
zorluklar çok fazla. Açıkçası, toplumda hastalar çok 
arttığı için bir de hastalıktan iyileşenlerin 2 kez gidip test 
yaptırması pek uygun görünmüyor. Devlet hastaneleri 
ücretsiz olan bu testleri sadece hastaya yapıyor, 
iyileştim mi diye kontrol ettirmek için yapamıyorlar. 
Özel hastanelerde bu ihtiyaç karşılanabilir ama bu 
da maliyet gerektirir. Şu anki uygulamada biz sağlık 
çalışanlarımızı da 10-14 gün kadar tedaviye alıyoruz, 14 
gün sonra işe başlatıyoruz. Başlatırken de rutinde PCR 
testi yapmıyoruz. Hastalığın 14 gün sonra bittiğini kabul 
ediyoruz. Bu süre bazen 21 günü de bulabiliyor. Bu bir 
risk, ama bu kişi çalışma ortamında maske, mesafe, 
hijyen gibi kurallara zaten uymak zorundaydı, iyileşme 
aşamasının son günlerinde de zaten bunlara dikkat 
etmesi gerektiğini biliyor. Önemli olan hastanın kendisini 
nasıl hissettiği. Tabii kişisel testle değil de doktor 
muayenesindeki bulgularıyla işe başlama kararı alınabilir. 
İşe başlarken de bu virüsü 21 güne kadar taşıyabileceği 
ihtimalini düşünerek maske, mesafe ve hijyene dikkat 
etmelidir.

Diyabet hastalarının küçük bir cihazı var. İğneyi 
batırıyoruz, kan çıkıyor, aldığımız bu kanı test cihazına 
koyuyoruz ve orada şekerimizin kaç olduğu çıkıyor. 
Böyle pratik bir çalışma Covid-19 için de olabilir mi? 
N.B.: PCR ile biz virüsün RNA’sını saptamaya çalışıyoruz. 
Aslında virüsün şeklini biliyorsunuz. Dışarısında bir takım 
çıkıntılar var. Biz bunlara antijen diyoruz. Bir kıyafet gibi 
düşünelim, üzerine bir kıyafet daha geçirilmiş. O virüse 
has bir takım maddeler içeriyor. Aslında bu antijen testi 
piyasaya çıktı ama Türkiye’ye daha gelmedi. Virüsü 
saatler süren testleri yapmadan, bu testle de saptama 
imkanı var. Hatta bazı küçük firmalar sanırım getirdi 
Türkiye’ye, bazı merkezlerde çalışmaya başlandı ama 
devlet hastanelerinde yaygın kullanıma girmiş değil. 

PLASFED 17
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PANO

Fransa’da Türkler’in rakısı var, boğazda virüsü 
öldürebilir şeklinde bir yayın yapılmıştı. Bu ne kadar 
doğru?
N.B.: Evet öyle bir şey var ama virüs hücre içine girdiği 
zaman dışarıdan alınan bir alkolün buna faydası olmaz. 
Sonuçta virüs solunum yollarına tutunduğu için temas 
ettiği yüzeydeki alkol virüsleri öldürür. Bu doğru diyelim 
ama boğazınıza sürekli püskürtme ya da damlatma 
yoluyla bunu almanız gerekir. 1 kere içilen alkol uçucu 
etkisinden dolayı 5 dk sonra uçar gider. Bu yüzden virüsü 
yine alabiliriz. 

Kişide koku kaybı 1 aya kadar sürebiliyor. Bu kişi 1 ay 
izolasyonda kalmalı mı? Başka belirtisi olmadığı için 
izolasyonu sonlandırılabilir mi?
N.B.: Koku ve tat kaybı sadece bir semptom, yani bir 
şikayet. Hastalığın seyri ve ağırlığıyla ilgili bir durum değil. 
Bazı kişilerde 3 aya kadar devam edebiliyor. Hatta bazı 
kişilerde tamamen gittiğini biliyoruz. Tabii bunu da daha 
tam olarak bilemiyoruz. Virüs daha yeni, dolayısıyla belki 
de 1 sene sonra tat ve koku alma geri gelebilir. Süreç ne 
getirecek bilmiyoruz. Yüzde 99, 1 ay içinde geri geliyor. 
Bu hastalığın seyriyle alakalı bir veri değil, virüsün bizde 
bıraktığı etki. İzolasyonu uzatmayı gerektirecek bir durum 
değil. 

BBC’de yapılan bir araştırma ağız gargarasının bu 
virüsü yok ettiği haberini verdi. Hocamız bu konuda  
ne düşünüyor?
N.B.: Virüslü biriyle temas öncesi ya da sonrası hemen 

kullanıldıysa belki olabilir. Günde 3-5 kere yapmanın 
koruyucu etkisi yoktur. Sürekli gargara yaparak 
virüsün bölgeye tutunması bir miktar azaltılabilir ama 
bilimsel olarak böyle bir yöntem yok. 24 saatte, her 10 
dakikada gargara yapın gibi bir öneri olamaz. Zaten 
o da mukozalara zarar verir. Mukozalarımızı tahriş 
edici kimyasal maddeleri yoğun olarak kullanamayız. 
O çalışmada herkese gargara yaptırıp virüse 
rastlamamışlardır. Bu sadece bir tespittir, topluma 
önerilebilecek bir korunma önlemi değil.

Pozitif olan kişinin salgını atlattıktan sonra 
yakalanması ya da vücudun bu virüse bağışıklık 
kazanması gibi bir durum var mı?
N.B.: Mart ayından beri bu hastalıkla yüz yüzeyiz. İlk 6 
ayda tekrar sadece 1-2 vakada gördük. Bu hastalar da 
altta yatan başka hastalıkları olan, bağışıklık sistemi 
düşük olanlardı. Dünyadan da bu tür veriler geldi. Kendi 
hastalarımızda da gözlemledik. Ne yazık ki 5. ve 6. aydan 
sonra kandaki antikor miktarı biraz azalmaya başlıyor. 
Antikorumuz kalsa bile virüse enfekte olma şanssızlığımız 
var. Herkeste 2. kez olacak demek de değil bu ama bazı 
kişiler maalesef tekrar geçirmeye başladı. Pratikte ilk 5-6 
ay boyunca bir tekrarı yüzde 99 olarak görmüyoruz. Yani 
bu süreçte virüsle karşılaşıldığı zaman bir daha hasta 
olmuyoruz. Bu 5-6 ay geçtikten sonra ya hücrelerimizdeki 
bağışıklık sistemi ya da antikor azalıyor. Aşılar da büyük 
ihtimalle bizi 6 ay koruyacak. 6 ay sonra bir aşı daha 
yaptırmamız gerekecek ki bağışıklığımızı sürdürebilelim. 

“İLAÇ YA DA AŞI HAYATIMIZA GİRENE DEK, SOSYAL MESAFEYE  
DİKKAT ETMEKTEN BAŞKA ÇAREMİZ YOK.”

- Prof. Dr. Müslüm Çiçek
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2. bölüm

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ
Webinar’n ikinci bölümünde Dr. Taner Çakma, bu süreçte iş 
yerlerinde alınan “İş Sağlığı ve Güvenliği” önlemlerini anlattı.

İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim düzeninden, normal çalışma 
düzeninden ve Covid-19 çalışma düzeninden bahseden Taner 
Çakma şunları söyledi: “İş Güvenliği bir yönetim sistemi, tıpkı 
insan kaynakları ve mali işler gibi. Biz bu yönetim sisteminin bir 
organizasyonu olduğunu biliyoruz. İş Güvenliği Yasası gereğince 
iş yerlerinde OSGB’ler ya da iş güvenliği uzmanından, iş yeri 
hekiminden, iş yeri hemşiresinden oluşan ekipler yer alıyor. Her 
organizasyonun bir planlaması ve kaynakları var. Kaynaklarından 
bahsederken bunları insan kaynakları ve mali kaynaklar olarak 
söylüyoruz. Bir işletmeye iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı 
girdiğinde neler, yapıyor ona bakabiliriz:
1- Eğitim veriyoruz.
2-İşe giren personelin tahlillerini değerlendirerek, muayenelerini 
yapıyoruz. İşe girdikten sonra askerlik, gebelik gibi uzun süreli 
ayrılışlar olursa, dönüldüğü zaman tekrar muayenelerini yapıyoruz.
3-İş analizlerine katılma: Burada yaptığımız işlerden sonra ne gibi 
riskler oluşuyor, onları değerlendiriyoruz. Deprem, sel, pandemi 
olursa ne olacağını da değerlendiriyoruz. İşletmede riskler; 1- 
Fiziksel, 2- Kimyasal, 3-Ergonomik, 4- Psikososyal ve 5- Biyolojik 
riskler olarak değerlendiriliyor. Biz bu değerlendirmeleri yaptığımızda 
“Covid-19 için neler yapabiliriz?”e baktık. Ulusal pandemi planını 
da göz önüne alarak eğitimlerimizi planladık. Bu eğitimler sırasında 
“Covid-19 nedir, nasıl bulaşır, nasıl korunuruz, el hijyeni, doğru 
maske takma” gibi eğitimler verdik. Daha sonra da acil eylem 
planlarını revize ettik. Buralarda çalışanlara maske temin ettik. 
Hijyen noktaları oluşturduk. Covid-19 dokümantasyonları oluşturarak 
fabrikanın değişik yerlerinde görsel oluşumlar yaptık. İnsanlar 
maskenin, hijyenin önemini algılasın diye… Hasta ve temaslı 
takibi yaptık. Covid-19 el kitabı yayınladık. İş yerlerine girişte ateş 
ölçümü yapıyoruz. Girişte bir de formumuz var. Orada kişilerin 
başka şikayetlerini sorguluyoruz ve her gün bunları depoluyoruz. Bu 
dönemde kronik hastaların çalışmamasını sağlıyoruz. Bu kişiler ya 
evden çalışıyor ya da idari izinli. Bu konuda bir de sıkıntımız var. Bu 
kişilerin arasında genç insanlar da bulunuyor. Çalışmaya ihtiyaçları 
var. Bu kişilere yönelik bir şeyler yapılmalı. “İşten çıkarma yasağı 
kalkınca patronlar bizi atar mı, yeni işe başlarken bu hastalıklarımız 
sorgulanır mı?” gibi kaygılar gelişmeye başladı. Bu konuda neler 
yapmamız gerektiğini bilmiyoruz.”

“BÜTÜN FİRMALARDA EĞİTİME AĞIRLIK VERDİK”
Şirketlerde Covid-19 virüsünün bulaşma ihtimalinin yüksek olduğu 
alanlar oluyor. Gri alan olarak nitelendirilen bu bölgeler içinde 
sigara içme alanları ve yemekhaneler bulunuyor. Taner Çakma; 
“Bu alanlar bizi paniğe sevk etti. Orada sigara içenlere sigaranın 
zararları hakkında ve yan yanayken bulaşın çok olacağı konusunda 
bilgilendirmeler yaptık. Kişilerin sigara içme sıklığını azaltmaları 
konusunda uyarılar yaptık, mesafelerini uzattık. Yemekhanelerde 
normal düzende 4 kişi yenilen masaları çapraz düzende 2’ye indirdik 
ve araya seperatörler koyduk. Çalışma alanlarında maske kullanımını 
teşvik ettik. Özellikle sosyal mesafenin bozulduğu soyunma odalarında 
içeriye birer kişinin girmesine dikkat ediyoruz. Toplantı odalarında da 
kişi sayısını azaltıp, toplantı sürelerini kısalttık. Bir de oralar için form 
geliştirdik. Formda çalışma yapılan kişilerin isimleri, sayıları, adları 
kayıt altına alınıyor. Temas gibi durum söz konusu olduğunda geriye 
dönüp bakabiliyoruz. Bütün firmalarda eğitime ağırlık verdik. Aynı 
şeyleri defalarca anlatıyor, bu süreci yönetmeye çalışıyoruz.”

“DİKKAT ETMEKTEN BAŞKA 
ÇAREMİZ YOK”

Toplantıya katılan Prof. Dr. Müslüm 
Çiçek, Covid-19 sürecinde dikkat 
etmemiz gereken birkaç noktaya 
değindi:

“Herkes kendisinin Covid-19 taşıyıcısı 
olduğunu düşünecek, hayatını buna 
göre yaşayacak. ‘Ben de yok ama 
taşıyıcı olup olmadığımı bilmiyorum, 
kimseyi tehlikeye atmamalıyım’ 
diye düşünmeliyiz. Gördüğünüz 
herkesin size, sizin de onlara bu 
virüsü taşıyacağınızı hiç unutmamanız 
gerekiyor. Bu süreçte sosyal mesafe, 
maske kullanımı ve hijyen gibi kurallara 
dikkat etmek gerekiyor. Ancak 
antiseptik dezenfektanları kullanırken 
ürünleri dikkatli inceleyin. Sağlık 
Bakanlığı onaylı ürünler olmasına 
dikkat edin. Dezenfektanları çok fazla 
kullanmak da el tahrişlerine, alerjik 
olaylara sebebiyet veriyor. Maske 
de aynı şekilde. Maskelerin üretim 
noktaları iyi değerlendirilmeli. “İlaç ya 
da aşı hayatımıza girene dek, sosyal 
mesafeye dikkat etmekten başka 
çaremiz yok.”

Çiçek, “Bakanlığın bildirdiği günlük 
değerlere mi, yoksa Türk Tabipler 
Birliği’nin açıklamalarına mı itibar 
edeceğiz?” sorusuna da şöyle 
cevap verdi: “İstatistikler bazen ne 
anladığınıza bağlı. Bizim 3. basamak 
dediğimiz en ağır hastaların yatırıldığı 
yoğun bakımlarda farklı alanlarda 
36 civarında hastamız var. Yarıya 
yakını Covid-19 olmayan hastalar. 
Yoğun bakım doluluk oranı bizim 
hastanemizde yüzde 100. Bir başka 
hastanede yoğun bakımda yer var 
diyelim ama hastanenin doktoru, 
hemşiresi yoksa bu da ayrı bir sorun. 
Bakanlığın istatistiklerinde genel 
tablolar veriliyor. Bir yoğun bakım 
düşünün, genel hastaların alındığı 
yoğun bakımlar, Covid-19 hastalarının, 
kalp-damar hastalarının yattığı yoğun 
bakımlar hepsi bu istatistiklere giriyor. 
Alanımız var ama ekip sayımız, hemşire 
ihtiyacımız, sağlık gereçleri açısından 
kullanamadığımız alanlar var. Bazı 
küçük hastanelerde küçük olan yoğun 
bakımlar var. Oran doğru olsa bile 
realite öyle değil.”
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2019 yılında yüzde 3,9 büyümesine rağmen 
2017 üretimini yakalayamayan sektörün 2020 
yılında nihayet bu seviyeyi geçtiğini belirten 
PAGDER Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün; 

“2018 yılında yaşanan kur şoku ve sonrasında 2019 
yılında küresel otomotiv pazarında yaşanan daralmanın 
etkisiyle zayıf geçen iki yılın ardından 2020’de sektörün 
yüzde 5,7 büyümesini bekliyoruz. Tüm dünyada derin 
yaralar açan pandemi boyunca hijyenin sağlanması 
ve tedarik zincirinin kırılmaması için büyük önem arz 
eden plastiğin tüketimi de arttı. Ülkemiz plastik sektörü 
mevcut kurulu kapasitesi ve esnek yapısı sayesinde 
dünyada artan bu talebi karşılama konusunda önemli 
bir atılım yaptı. Bu kapsamda derneğimiz tarafından 
yapılan analizler yıl sonu itibariyle ülkemiz plastik mamul 
üretiminin 10,4 milyon ton dolayında olacağını gösteriyor” 
dedi.

PANDEMİNİN ETKİSİYLE İHRACAT YÜZDE 7,6 ARTTI
Açıklamalarına devam eden Gülsün; “Plastik sektörü 
ihracatının yıl sonu itibarıyla yüzde 7,6 artmasını 
bekliyoruz. İhracat kalemlerimiz arasında en önemli artış 
ambalaja yönelik plastik filmde yaşanırken, mühendislik 
plastikleri ve plastik inşaat mamulleri sektöründeki artış 
da önemli seviyelere ulaştı” dedi. Pandeminin etkisiyle 
ihracatta yaşanan artışın kalıcı hale getirilmesinin büyük 
önem arz ettiğine dikkat çeken Selçuk Gülsün; “Gerek 
artan talep gerekse Uzak Doğu menşeli ürünler yerine 
Türk ürünlerinin tercih edilmesinin ihracatta yarattığı 
artış, Türkiye Tanıtım Grubu gibi kuruluşların tanıtım 
faaliyetleri ile kalıcı hale getirilmeli” dedi.

İÇ PAZARI GÜÇLENDİRECEK 
ADIMLAR ATILMALI
2021 yılının özellikle ilk yarısında 
pandeminin ve buna bağlı belirsizliklerin 
devam edeceğini belirten Selçuk 
Gülsün; “2020 yılında sektörümüz 
ihracatla büyümesini sürdürmüş olsa 
da belirsizliklerin yoğun olduğu böyle 
dönemlerde tüm imalat sanayi için 
güçlü bir iç pazar büyük önem arz 
etmektedir. Son dönemde yaşanan 
döviz hareketleri ve buna bağlı olarak 

düşen alım gücü iç pazarı daraltmıştır. Gerek sektörel 
gerek diğer sebeplerle iç pazara çalışmak zorunda kalan 
ve ihracat tecrübesi bulunmayan işletmelerimizin hayatta 
kalması için iç pazarı güçlendirecek adımlar bir an önce 
atılmalıdır” dedi. Bu adımların atılması ve iç pazarın 
güçlendirilmesi durumunda imalat sanayiinin yatırımlarını 
kendinden emin bir şekilde hayata geçirebileceğini 
belirten Gülsün; “Tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi 
kalıcı ve sürdürülebilir bir büyüme için imalat sanayimizi 
geliştirmemiz şart” dedi.

YENİ NORMALE HAZIR OLMALIYIZ!
Pandemi süresince gündemin gerisine düşmüş olan 
döngüsel ekonomi konusunun pandemi sonrası dönemde 
yeniden önemli bir gündem maddesi olacağının altını 
çizen Selçuk Gülsün; “AB Yeşil Mutabakat süreci ve 
sınırda karbon vergisi uygulamalarıyla döngüsel ekonomi 
her geçen gün gündemimizde daha büyük bir yer 
kaplayacak. Bu sürece hazırlık için gerek geri dönüşüm 
sistemimizi gerek toplama ayrıştırma sistemimizi 
geliştirmek ve sıfır atık hedefine kararlı şekilde 
yürümemiz şart. Eğer orta ve uzun vade politikalar 
yerine, kısa vadeli popülist yaklaşımlarla geri dönüşüm 
sektörünü tamamen ortadan kaldıracak atık ithalatının 
yasaklanması gibi adımlar atılırsa plastik sektörünün 
ihracat potansiyeli de hızla eriyecek ve ülkemiz yeni 
kurulacak tedarik zincirinin bir parçası olamayacaktır. 
Bunun yerine denetimlerin arttırılması yoluyla sağlıklı bir 
geri dönüşüm sektörüne sahip olmamız sektörümüzü 
yeni normale hazırlayacaktır” dedi.

Kaynak: PAGDER

 

PLASTİK SEKTÖRÜ 2020’DE 
İHRACATLA BÜYÜDÜ

Plastik sektörünün 2020 performansını değerlendiren PAGDER Yönetim Kurulu 
Başkanı Selçuk Gülsün, 2020’de plastik sektöründe ihracat artışının hızlandığını  

ve sektörün yüzde 5,7 büyümesini beklediklerini söyledi.
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KUŞAKLAR BOYU 
SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM: 

PLASTİKLER İÇİN  
DÖNGÜSEL EKONOMİ

PAGDER tarafından düzenlenen “Kuşaklar Boyu Sürdürülebilir Yaşam: Plastikler 
İçin Döngüsel Ekonomi” başlıklı webinar PETKİM Pazarlama Müdürü Dr. Mevlüt 

Çetinkaya’nın sunumuyla 14 Ekim 2020 Çarşamba günü gerçekleştirildi. 

PANO
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Kuşaklar Boyu Sürdürülebilir Yaşam: Plastikler İçin Döngüsel Ekonomi” başlıklı webinar’da 
konuşan PETKİM Pazarlama Müdürü Dr. Mevlüt Çetinkaya,  sözlerine teknolojinin tanımını 
yaparak başladı ve doğanın 3 temel ekosistem yapısını anlattı: “Teknoloji, insanın çıplak 
gücüyle yapamadığını akıl gücüyle yaptığı yöntem ve araçtır. İnsanlar, ihtiyaçları arttıkça 

ve doğal kaynaklar yetmedikçe yeni arayışlara girip doğal kaynakların yerine yapay, sentetik gibi 
başka kaynaklar üretmeye başladı. Bunlardan bir tanesi ve en önemlisi de plastikti. 1800’lü yıllara 
kadar insanlar sadece temel ihtiyaçlarını karşılıyorlardı. Çok ciddi bir çevre sorunu ve küreselleşme 
etkisinin olmadığı, nüfus artışının yavaş olduğu dönemlerdi. Sanayi devriminin başlamasıyla 
birlikte yavaş yavaş sistem değişti. İhtiyaçlar artmaya başladı. Sanayi devriminden sonra doğada 
yetmeyen malzemeler teknolojik yöntemlerle yapay bir şekilde üretildi. 
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Artan nüfus ve ihtiyaçlar, yenilenemez malzemelerin 
doğada birikmesine yol açtı. Günümüzde, nüfusun 
ve ihtiyaçların artmasından dolayı, üretilenlerin çoğu 
yavaş yavaş doğamızın, dünyamızın sınırlarına dayandı. 
Aslında doğanın temelde üç ekosistem yasası var: 
Düzen, Denge ve Döngü. Dünya ekosistemi bu düzende 
giderken sorun yoktu fakat teknolojiyle birlikte yapay 
ürünlerin artması ve ihtiyaçların çoğalmasıyla bu 
denge bozulmaya başladı. Günümüze baktığımızda, 
yenilenebilir girdiler azaldı ve yapay olarak üretilen 
teknolojinin geliştirdiği yeni ürünlerle birlikte atıklar 
sorun olarak kendini gösterdi. Bu durum gelecekte 
sirküler ekonomiye geçilmediği takdirde tüm dünyada 
ciddi bir sorun haline gelecek.”

Teknolojinin olumsuz etkileri de olduğunu söyleyen 
Dr. Mevlüt Çetinkaya, teknolojiyi dışlamak yerine 
teknolojiyle üretilen ürünleri doğru kullanmanın önemini 
belirtti. Plastiklerin yaşamın vazgeçilmezi olduğunu 
fakat doğru kullanılmadığı zaman sorunlara yol açtığını 
ifade eden Çetinkaya, “Döngüsel ekonomi, teknolojinin 
getirdiklerini doğru kullanmamızı sağlayacak bir bakış 
açısıdır. Eğer biz bunu sağlayamazsak doğanın düzeni 
bozulur ve dengesi korunmazsa küresel iklim değişikliği 
olur” dedi. Sanayileşmenin artmasıyla sıcaklıkların 
arttığını, sıcaklık artınca da ekosistemin çökmeye 
başladığını belirten Dr. Mevlüt Çetinkaya, “2020’de 
kullandığımız mallar 65 milyar tondan 2030’da iki 
katına çıkıyor. Dünyanın ekosistemi ciddi bir şekilde 
sarsılıyor. Bunun sürdürülemez olduğunu gören 
toplumun birçok kesimi sirküler ekonomiyle bunun 
çözülebileceğini söylüyor” dedi.

“DOĞAL EKOSİSTEMLE SİRKÜLER EKONOMİ 
ARASINDA FARK YOK”
Sirküler ekonomiyi, yapay ürünlerin tüketimi sonrası 
oluşan atıkların tekrar ekonomiye kazandırılması 
olarak tanımlayan Dr. Mevlüt Çetinkaya, doğal 
ekosistemin kendi içinde bir düzene sahip olduğunu, 
doğal ekosistemle sirküler ekonomi arasında fark 
olmadığını söyledi. Doğanın sürekli kendini yenilediğini 
belirten Çetinkaya, teknolojiyle birlikte sentetik 
ürünlerin insan hayatına girmeye başladığını ifade 
etti ve “Sirküler ekonomi ‘Biz kaynakları kullanalım 
ama bu doğal kaynakların yanında fosil kaynakları da 
kullanalım’ diyor. Yani, doğal düzen yaklaşımını modern 
dönüşüm sistemine uyarlamaktan başka bir şey değil” 
açıklamasını yaptı.

DÖNGÜSEL EKONOMİNİN 10R MODELİ
Dr. Mevlüt Çetinkaya, döngüsel ekonominin “R” harfi ile 
başlayan İngilizce kavramları hakkında açıklamalarda 
bulundu:

“Refuse (Reddetmek): Ürünün aynı işlevini sağlayacak 
tamamen farklı bir ürün sunarak ilgili ürünü gereksiz 
hale getirmek. 

Rethink (Yeniden düşünmek): Ürünün kullanımını 
daha yoğun hale getirmek.

Reduce (Azaltmak): İmalat sürecinin verimliliğini 

arttırmak veya daha az kaynak kullanmak. 

Reuse (Tekrar kullanmak): İşlevlerini yerine 
getirebilen ancak atıl durumdaki ürünün diğer 
tüketiciler tarafından kullanılması.

Repair (Tamir etmek): Arızalı ürünlerin bakımlarının 
yapılarak orijinal işlerinin yerine getirilmesinin 
sağlanması.

Refurbish (Yenilemek): Eski bir ürünün güncel hale 
getirilmesi.

Remanufacture (Yeniden üretmek): Iskartaya çıkmış 
ürünün parçalarının yeni bir üründe kullanılması, aynı 
işlevlerini yerine getirmesi.

Repurpose (Başka amaca uygunluk): Iskartaya 
çıkmış ürünün parçalarının yeni bir üründe 
kullanılması. 

Recycle (Geridönüşüm): Materyallerin aynı 
kalitede veya daha düşük kalitede materyallere 
dönüştürülmesi.

Recovery (İyileştirme): Materyallerin yakılması ve 
ortaya çıkan ısıdan enerji elde edilmesi. 

Döngüsel ekonominin 10R modelinin doğal düzenden 
esinlenerek geliştirilen bir yaklaşım olduğunu olduğunu 
belirten Dr. Mevlüt Çetinkaya, literatüre katkısı 
olması adına 11. modeli önerdi: Revalue (Yeniden 
değer yaratmak). Çetinkaya, “Döngüsel ekonomi bu 
üretim öncesi üretilen katma değerin yanında, üretim 
sonrasındaki atığın geri kazanılmasına yol açıyor. 
Revalue; geri dönüşümün, yenilemenin bölümlerini 
içerecek şekilde 4-5 ilkeyi kapsayacak bir kavram. 
Sürdürülebilirlik, sivil toplum kuruluşlarının katkısıyla 
ortaya çıkan bir yaklaşım. Döngüsel ekonomi ise sosyal 
bir yaklaşım değil. Atıkların yeniden kazanılma süreci 
başlı başına bir değer yarattığı için toplum tarafından 
kabul edilmek zorunda. Döngüsel ekonominin bütün 
ilkelerinin çalışması için önümüzdeki dönemde ciddi 
bir potansiyel var. Bunlardan bir tanesi de paylaşım 
ekonomisi. Doğadaki mal ve hizmetleri ne kadar çok 
paylaşırsak, ne kadar çok daha az mal ve hizmet 
üretilmesine katkı sağlarsak o kadar çok kaynak 
kullanımı ve doğaya verdiğimiz zararı minimuma 
indirmiş olacağız. Paylaşım ekonomisi çok kullanılan 
bir sistem. Araba kiralamalar, ekipman kiralamalar 
vs. kullanımı giderek artıyor, daha da artacak. 2013 
yılında paylaşım ekonomisinin payı yüzde 5 iken, 2025 
yılında bunun yüzde 50’ye ulaşması bekleniyor” dedi.

ÇEVRE DOSTU ÜRETİM
Döngüsel ekonomiye ilişkin çalışmaların 1960’lı 
yıllarda da görüldüğünü belirten Dr. Mevlüt Çetinkaya, 
önemli çalışmaların 90’lı yıllarda kendini gösterdiğini, 
2000’li yıllarda arttığını, 2015 yılından sonra adeta 
zirve yaptığını söyledi. Döngüsel ekonomi sisteme 
girdiğinde çevre dostu üretim olacağına dikkat çeken 
Çetinkaya, ham maddelerin daha çok korunup yeni 
iş alanları yaratılarak artacak verimlilik sayesinde, 
döngüsel ekonomide geleceğe yönelik katma değer  
ve yeni pazarlar kazanılacağını ifade etti.
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İLK PLASTİKLER VE KARBON ZİNCİRLER
Dünya plastik üretiminin 2018 yılında 348 milyon 
tona ulaştığını belirten Dr. Mevlüt Çetinkaya, plastik 
ve petrokimya ürünlerinin hepsine neredeyse günlük 
hayatımızda bütün ürünlerde rastladığımızı belirtip 
plastiklerin faydasından bahsetti. Tek kullanımlık 
plastiklerin pandemi döneminde öne çıktığını da 
söyleyen Çetinkaya, pandemi sürecinde hastalığın 
daha az yayılmasında plastiklerin de etkisi olduğunu 
ifade etti. Plastiklerin ambalaj ağırlıklı, inşaat, 
otomotiv, elektronik, tarım, sağlık gibi birçok alanda 
kullanılmasına rağmen çok fazla hedefte olmasının 
nedenini, üretim ve tüketimin çok olmasına bağlayan 
Dr. Mevlüt Çetinkaya “İki kaynaktan plastik yapılabiliyor. 
Bir tanesi kimyasal bazlı plastikler, bir tanesi de biyo 
kütlelerden ürettiğimiz plastikler. Kısacası; plastikler 
sadece fosil bazlı değil, biyobazlıdır. Biyobazlı olanlar 
da bozulmuyor. Mesela; 2015 yılında üretilen 1 milyon 
ton biyobazlı plastik var. Bunların yarısından fazlası 
bozulmaz olanlar. Bir de konvansiyonel plastikler iyi, 
biyobazlılar kötü diye negatif ayrımcılık yapılıyor. Bu tam 
olarak negatif ayrımcılık; çünkü emisyon açısından fazla 
farkı yok. Biyobazlı malzemeleri toplayıp, süzgeçten 
geçirince daha verimli bir hale geliyor. Bu plastikler, 
ürünün ömrünü arttırıyor” dedi. 

PLASTİK AMBALAJ GIDALARIN ÖMRÜNÜ UZATIYOR
Plastiklerin diğer alternatif ürünlere göre daha fazla 
bulunup kolay işlendiğini, ucuz olması sebebiyle de 
daha fazla üretilip tüketildiğini söyleyen Dr. Mevlüt 
Çetinkaya, plastiğin bir kenara bırakılıp sadece biyobazlı 
ürünlerin kullanılmasının asla mümkün olmayacağını 
söyledi.
Sunumunun devamında, “Biyoplastikler için doğada 
ürettiğimiz ürünler doğada 100 milyon hektarı 
tutuyor. Biz aslında sadece biyobazlı plastik eksek, 
üretebileceğimiz miktar 20 milyon ton. Bugün plastik 
üretimi 348 milyon ton. Fosil bazlı plastiklere de 
haksızlık yapılmaması gerekiyor. Aslında bunların 
arasında yaşam döngüsü açısından da benzerlikler 
var. Mesela; plastiklerin yaşam döngüsüne baktığımız 
zaman ham maddeyi alıyoruz, dönüştürüyoruz, 
paketliyor, tüketiciye gönderiyoruz, işi bittikten sonra 
tekrar geri kazanılıyor. Biyoplastiklerde de yaşam 
döngüsü aynı. Burada su, hidrojen ve güneşle birlikte 
doğal bir denge sağlanıyor” diyen Çetinkaya, plastiklere 
çevre kullanımında da haksızlık yapıldığını, plastiklerin 
diğer alternatiflerine göre daha çevreci bir ürün olup 
çevreye daha çok katkı sağladığını söyledi.

PLASTİKLER NEDEN HEDEFTE?
Dr. Mevlüt Çetinkaya, plastiklerin görünür oldukları 
için hedef tahtasında olmasını ise şöyle açıklıyor: 
“Eğer plastikleri geri kazanıp üretimini yeniden 
tasarlayabilirsek, buradan elde ettiklerimizle 
sıfır atığı sağlayabiliriz. Bu sayede önümüzdeki 
dönemlerde üretilecek plastiklerin tamamı yüzde 100 
dönüştürülebilir olacak. 1 milyon ton plastiği geri 
dönüştürdüğümüzde 1 milyon aracın doğaya verdiği 
karbondioksit salınımından tasarruf etmiş olacağız. 
Bunun yüzde 40’ı mekanik olarak dönüştürülecek, 
yüzde 60’ı ise kimyasal olacak. Bu dönüşüm nasıl 
gerçekleşebilir derseniz; sera gazı emisyonunu 
azaltıyor, ham maddeyi alıyor, kullanıyor ve en sonunda 
yeniden üretebiliyoruz. Atık, yanlış yerde bulunan ham 
maddedir. Belki de döngüsel ekonomiyi en iyi anlatan 
tanım budur. Rafineriden ham maddeyi alıyorsunuz, 
monomere, polimere, plastiğe dönüştürüyorsunuz, 
işliyorsunuz, ambalaj yapıyorsunuz, kullanıyorsunuz, 
ya döngüsel olmayan yollara gidiyor ya da geri 
kazanıyorsunuz. Bu hem dünyada hem de Türkiye’de 
yapılıyor. Mesela; AB’de şişelerin yüzde 25’i R-petten 
yapılıyor. Bizde bu oran yüzde 6’larda. Türkiye’de 
bunu yüzde 50’ye kadar üretecek kapasite var 
elimizde. Önümüzdeki dönemlerde AB’de “Green Plan”, 
Türkiye’de “Yeni Çevre Kanunu” vs. gibi düzenlemeler 
gelecek ve döngüsel ekonomi canlanacak diye 
düşünüyorum.”

“TÜRKİYE’DE KİŞİ BAŞINA  
PLASTİK TÜKETİMİ 80-90 KG”
Dr. Mevlüt Çetinkaya sunumunun devamında, döngüsel 
ekonomi stratejisini Türkiye ve Avrupa açısından 
değerlendirdi. “Avrupa Komisyonu döngüsel ekonomi 
stratejik planlarına bakacak olursak; AB ülkelerinin 
döngüsel ekonomi ile ilgili yaptığı birçok plan var. 
Bunlar yasaklar ve azaltmalar içeriyor, üreticilere 
yükümlülükler getiriyor, bilinçlendirme çalışmaları 
gerektiriyor. Avrupa’da 56 milyon tonluk plastik ham 
madde üretimi var. Bunların sadece 52 milyonu 
dönüştürülüyor. Gerisi ihraç ya da ithal ediliyor. 
Bunun bir kısmı toprağa gidiyor, bir kısmından enerji 
kazanılıyor. 4 milyon ton ise geri dönüştürülüyor” dedi. 
Türkiye’de kişi başına plastik tüketiminin 80-90 kg 
olduğunu ve bunun 100 kg’a çıkmasının beklendiğini 
söyleyen Dr. Mevlüt Çetinkaya, “Plastik sektörünün 
ekonomiye katkısı çok ciddi. 37,8 milyar dolarlık bir 
katkısı var. Türkiye’deki döngüsel ekonomiye biraz 
da sıfır atık penceresinden bakılıyor. 18.750 kamu 
kuruluşu sıfır atık projesine dahil oldu” dedi.  

2019 yılında;
Pil geri dönüşümü: 730 ton
Lastik geri dönüşümü: 177.611 ton
Plastik geri dönüşümü: 484.000 ton
Cam geri dönüşümü: 233.630 ton
Kağıt geri dönüşümü: 821.117 ton
Türkiye’de 2019 yılında 1 milyon 717 bin 88 ton  
atık dönüştürüldü. 

Dr. Mevlüt Çetinkaya
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Bu bilgilerin, sürdürülemez hale gelen döngüsel 
ekonomiden, sürdürülebilir döngüsel ekonomiye 
dönüşümü kaçınılmaz kıldığını söyleyen Dr. Mevlüt 
Çetinkaya, “Döngüsel ekonomi, doğanın düzenini, 
dengesini ve döngüsünü gözeterek kaynakların 
günümüz ve gelecek kuşakların ihtiyacını karşılayacak 
şekilde sürdürülebilir kullanılmasıdır. Bunun için gelecek 
kuşaklara yüklediğimiz maliyetleri geri almak, ödünç 
aldığımız refahı da geri vermek zorundayız” dedi.

SORU&CEVAP
Toplantı PETKİM Pazarlama Müdürü Dr. Mevlüt 
Çetinkaya’ya yöneltilen sorularla devam etti.

Erdoğan Çiçekçi (EBSO Çalışma Grubu Başkanı): 
Döngüsel ekonominin gerçekleştirilmesini kimse 
durduramaz, eninde sonunda bu olacak. Benim 
merak ettiğim, biz geri dönüşümde neden Avrupa’nın 
gerisinde kalıyoruz? Bundan 3 sene önce Polonya ve 
Almanya’ya gittik, geri dönüşüm tesislerinin olduğu 
büyük yatırımlarını gördük. Geri dönüşüm girdilerindeki 
karışıklığa rağmen o işi standart hale getirebilecek 
birçok teknoloji var. Geri dönüşümden çıkan malı, 
testlerini yaparak binlerce ton aynı standartta, aynı 
renkte paketleyerek veriyorlar. Biz en büyük ithalatı 
yapıyoruz Avrupa’dan, ama hangimiz firmasının aldığı 
geri dönüşümün 10 tondan fazla aynısını bulabiliyor. 
Kalite yok. İşin teorisinde hepimiz varız ama mikro 
meseleleri tek tek çözecek toplantıları yapmıyoruz. 
Bir  tane cam geri dönüşüm tesisimiz var ama cam 
yok. Türkiye’de herhangi bir şişe hiçbir yerde toplanıp 
oraya getirilmiyor; çünkü şişenin fiyatını oluşturan 
şartlar toplayıcıyı kurtarmıyor. Plastik 50 yıldır göze 
batan, gittikçe alternatiflerine mağlup olan bir ürün. 
Yeşil anlayışıyla baktığımız zaman plastikte hatalar 
var tabii ki. Geri dönüşüm konusunda Türkiye bunu 
birinci iş olarak yapmıyor. Bunu öncelikli yapmamız 
lazım. Mesleki örgütlerimizin bunlarla ilgili iş tehlikeye 
girmeden çözüm üretmesi gerekiyor. 

Dr. Mevlüt Çetinkaya: Toplantı “Türkiye’de Döngüsel 
Ekonomi ve Yapılacaklar” başlığı altında olsaydı bu 
konulara da mutlaka değinirdim. Güzel bir konu. Benim 
de İzmir’de arkadaşım var, geri dönüştürülmüş ambalaj 
bulamıyor. Bu işin büyük ölçekli, standartları geliştirilmiş 
bir şekilde yapılması gerekiyor. Depozito sistemi 1 yıl 

ertelendi ama konuların ürün standardı, depozito vs. 
olarak değil, daha bütüncül yaklaşımla ele alınıp tek tek 
incelenmesi gerekiyor. 

EGEPLASDER Başkanı Şener Gençer: Plastikle ilgili 
avantajları ve dezavantajları çok güzel anlattınız. Siz de 
plastiğin avantajları ve dezavantajları ile ilgili 5 dk’lık 
hazırlık yapsanız, biz bunu sosyal medya üzerinden 
herkese duyursak, plastiğin kenara atılacak bir şey 
olmadığını herkese duyursak, nasıl olur?

Dr. Mevlüt Çetinkaya: Tabii ki, böyle bir konuda her 
zaman çalışmaya hazırım. 

KAYPİDER Başkanı Yusuf Özkan: Türkiye’de plastiklerin 
yüzde kaçını geri dönüşüme kazandırabiliyoruz?

Dr. Mevlüt Çetinkaya: Bizim oranlarımız çok düşük.  
500 bin ton civarında geri dönüşüme kazandırılabiliyor. 

Prof. Dr. Nurseli Uyanık: (İ.T.Ü.): Bir su şişesi geri 
dönüştürülüp kullanıma kazandırıldığı takdirde hijyeni 
aynı oranda sağlanabiliyor mu? 

Dr. Mevlüt Çetinkaya: R-pet fiziksel değil, oligomere 
dönüştürülüyor. Döngüsel ekonominin mantığı şu; 
en başa dönmek. Türkiye’de R-pet oranı yüzde 6. 
Avrupa’da ise yüzde 25. Türkiye’de bu oranın biraz 
daha arttırılması gerekiyor. Pet tarafı Türkiye’de 
üretim, toplama, kullanım açısından daha ileride. Diğer 
plastiklerde ise ciddi sorunlar var. 

PADGER Başkanı Selçuk Gülsün: Kullanım şekli 
nedeniyle Türkiye’de değil, dünyada peti geri kazanmak, 
toplamak, ayrıştırmak daha kolay. İçine katkı da 
girmiyor. Bu süreç içerisinde kıymetli bir ürün sayılıyor 
ve tercih ediliyor. Ama bizdeki toplama, ayrıştırma 
sisteminin yetersiz olmasından dolayı kıymetli bir 
ürün kıymetsiz bir hal alıyor. Kimyasal geri dönüşüm 
arttıkça bu rakamlar yüzde 50’lere geldiğinde hem 
karbon ayak izi yönüyle, hem sürdürülebilirlik yönüyle 
hem de kıymetinin en iyi şekilde değerlendirilmesiyle 
iyi sonuçlar verecektir. Biz de ülke olarak o noktaya 
geleceğiz ama süreç daha yavaş ilerliyor. Umarım 
önümüzdeki dönemde toplumun da bilinçlendirilmesiyle 
o noktaya gelebiliriz. 

PLASFED 25

- Dr. Mevlüt Çetinkaya

“Döngüsel ekonomi, doğanın düzenini, 
dengesini ve döngüsünü gözeterek 
kaynakların günümüz ve gelecek 
kuşakların ihtiyacını karşılayacak şekilde 
sürdürülebilir kullanılmasıdır. Bunun 
için gelecek kuşaklara yüklediğimiz 
maliyetleri geri almak, ödünç aldığımız 
refahı da geri vermek zorundayız.” 
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Kimya sektörünün Kasım ayı ihracat rakamlarını 
değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve 
Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim 
Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Bu yıl Kasım 

ayı kimya sektörü ihracatımız yüzde 9,6 azalışla 1,6 
milyar dolar olarak gerçekleşerek otomotiv sektörünün 
ardından ikinci sırada yer aldı. 208 ülke ve bölgeye 
yaptığımız kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı ile 
kasım ayında da en çok ülke ve bölgeye ihracat yapan 
sektörler arasında birinci olduk. Kasım ayında en çok 
kimya ihracatı yaptığımız ilk üç ülke Hollanda, Irak ve 
Almanya oldu. Bu yıl on bir aylık sektör ihracatımız ise 
16,5 milyar dolara ulaştı. 27 sektöre hammadde ve yarı 
mamul veren stratejik bir sektör olarak pandemiden en 
az şekilde etkilenmek için üretmeye ve ihracat yapmaya 
devam ediyoruz. Bu süreçte en çok ihracat yaptığımız 
ülkelerin başında gelen AB ülkeleri başta olmak üzere 
global pazardaki daralmadan dolayı mineral yakıtlardaki 
ihracatımızın azalması ve pandemi kaynaklı alınan 
tedbirlerin sektör ihracatımıza etkisini de görüyoruz. 
Nitekim pazar çeşitliliğimiz ve tüm sektörlere dokunuyor 
olmamız, diğer sektörlere göre performansımızın daha 
iyi olduğunu gösteriyor. Her şeye rağmen on bir aylık 
dönemde Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren ikinci 
sektörü konumumuzu korumayı başardık” dedi. 

KASIM AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN  
ÜLKE HOLLANDA OLDU
İhracatta Hollanda’yı takip eden ilk onda yer alan diğer 
ülkeler ise Irak, Almanya, ABD, İngiltere, İtalya, Romanya, 
İsrail, Yunanistan ve İspanya oldu. Kasım ayında ilk 10 
ülke arasında 6 ülkede artış olurken, 4 ülkede gerileme 
görüldü. İngiltere, Almanya ve Romanya artışı dikkat çekti.

Hollanda’ya yapılan kimya ihracatı 2020 yılı Kasım ayında 
107 milyon 121 bin dolar olarak gerçekleşti. Kasım 
ayında Hollanda’ya en çok “mineral yakıtlar, mineral 
yağlar ve ürünler”, “plastikler ve mamulleri”, “uçucu 
yağlar, kozmetikler ve sabun”, “anorganik kimyasallar”  
ve “kauçuk, kauçuk eşya” ihraç edildi.
2020 yılı Ocak-Kasım olarak on bir aylık dönemde en çok 
kimya ihracatı yapılan ülkeler ise sırasıyla Irak, Almanya, 
Hollanda, ABD, İtalya, İngiltere, İspanya, Romanya, İsrail 
ve Belçika olarak ilk onda yer aldı. Aynı dönemde bu ilk  

PANDEMİYE RAĞMEN EN ÇOK 
İHRACAT GERÇEKLEŞTİREN İKİNCİ 

SEKTÖR KİMYA OLDU
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre, 
kimya sektörü ihracatı 2020 yılı Kasım ayında 1,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. 

Bu yıl Ocak-Kasım döneminde ise 16,5 milyar dolarlık kimyevi maddeler ve 
mamulleri ihracatı gerçekleştirildi. Kimya sektörü, bu yıl on bir aylık dönemde 

pandemiye rağmen en çok ihracat gerçekleştiren ikinci sektör oldu.
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10 ülke arasında Irak, Hollanda, İtalya ve İspanya 
dışında 6 ülkeye yapılan kimya ihracatında artış oldu.
Bu yıl ilk on bir aylık dönemde, ilk 10 ülke arasında en 
fazla ihracat artışı yüzde 17,89 ile İngiltere’ye olurken ilk 
20 ülke arasında en fazla ihracat artışı ise yüzde 25,80 
ile Azerbaycan-Nahçıvan’a oldu.
 
KASIM AYINDA EN ÇOK “PLASTİKLER VE 
MAMULLERİ” İHRACATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Kasım ayında kimyevi maddeler ve mamulleri ürün 
gruplarında plastikler ve mamulleri ihracatı, 581 
milyon 307 bin 884 dolarla kimya ihracatında ilk 
sırada yer aldı. İkinci sırada 239 milyon 738 bin 964 
dolarlık ihracatla mineral yakıtlar, mineral yağlar ve 
ürünler yer alırken, anorganik kimyasallar ihracatı 
143 milyon 890 bin 416 dolarla üçüncü sırada yer 
aldı. ‘Anorganik kimyasallar’ı takiben ilk onda yer 
alan diğer sektörler ise; ‘uçucu yağlar, kozmetikler 
ve sabun’, ‘kauçuk, kauçuk eşya’, ‘eczacılık ürünleri’, 
‘boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları’, ‘muhtelif 
kimyasal maddeler’, ‘organik kimyasallar’ ve ‘yıkama 
müstahzarları’ oldu.
Kasım ayında alt sektörlerde en çok ihracat artışı yüzde 
74,30 ile organik kimyasallar sektöründe olurken en 
fazla daralma ise yüzde 55,33 ile mineral yakıtlar, 
mineral yağlar ve ürünleri sektöründe meydana geldi.
 
COVID-19 ÜRÜNLERİNDE EN ÇOK TANI KİTLERİ 
İHRACATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Kimyevi maddeler ve mamulleri sektöründe yer alan 
dezenfektan, kolonya, ilaç, sabun ve tanı kitleri olmak 
üzere Covid-19 ihracatı, kasım ayında geçen sene 
kasım ayına göre yüzde 68,73 artış göstererek 35,9 
milyon dolara ulaştı. Bu yıl kasım ayında ihracatı yapılan 
Covid-19 ürünlerinde, tanı kitleri ihracatı yüzde 317,97 
artışla 15 milyon 320 bin dolar ile ilk sırada yer alırken, 
dezenfektan ihracatı yüzde 15,34 artışla 11 milyon 
989 bin dolar ile ikinci, sabun ihracatı yüzde 13,86 
azalışla 4 milyon 305 bin dolar ile üçüncü, kolonya 
ihracatı yüzde 195,12 artışla 2 milyon 888 bin dolar ile 
dördüncü ve ilaç ihracatı yüzde 14,91 artışla 1 milyon 
484 bin dolar ile beşinci sırada yer aldı.

Kasım ayında tanı kitleri ihracatında ilk üçte yer alan 
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ülkeler Azerbaycan-Nahçivan, Avusturya ve 
Almanya olurken, dezenfektan ihracatında 
İngiltere, Endonezya ve ABD, sabun ihracatında 
Libya, Irak ve Bangladeş, kolonya ihracatında 
Almanya, Irak ve Hollanda, ilaç ihracatında ise 
İtalya, Fas ve Kanada ilk üçte yer aldı.
Bu yıl Ocak-Kasım döneminde ise kimyevi 
maddeler ve mamulleri sektöründe Covid-19 
ürünleri ihracatı yüzde 62,26 artarak 294 
milyon 579 bin dolara ulaştı. On bir aylık 
dönemde 104,5 milyon dolar ile en fazla tanı 
kitleri ihracatı yapılırken, en çok ihracat artışı 
yüzde 218,32 ile kolonyada oldu.

2020 AYLIK BAZDA KİMYA İHRACATI
AY 2019 DEĞER ($) 2020 DEĞER ($) FARK (%)

Ocak 1.540.769.133,16 1.683.228.353,39 % 9,25

Şubat 1.647.497.384,81 1.493.632.219,47 % - 9,34

Mart 1.845.022.354,08 1.492.006.732,92 % - 19,13

Nisan 1.774.308.474,20 1.270.931.831,53 % - 28,37

Mayıs 1.936.716.985,11 1.178.061.085,79 % - 39,17

Haziran 1.297.575.601,09 1.428.522.785,03 % 10,09

Temmuz 1.737.956.342,99 1.583.068.051,37 % - 8,91

Ağustos 1.631.567.009,79 1.376.421.531,44 % - 15,64

Eylül 1.657.437.810,78 1.635.438.538,09 % - 1,33

Ekim 1.939.715.254,77 1.728.740.523,79 % - 10,88

Kasım 1.816.909.871,17 1.641.996.679,58 % - 9,63

TOPLAM 18.825.476,222 16.512.048,332 % - 12,29

2020 YILI KASIM AYI KİMYA SEKTÖRÜNDE  
COVID-19 ÜRÜNLERİ İHRACATI (2019 -2020)

 KASIM 2019 KASIM 2020 %FARK
ÜRÜN DEĞER ($) DEĞER ($) DEĞER

TANI KİTLERİ 3.665.357,48 15.320.139,42 % 317,97
DEZENFEKTAN 10.394.945,46 11.989.758,03 % 15,34
SABUN 4.998.411,09 4.305.409,35 % -13,86
KOLONYA 978.901,98 2.888.892,48 % 195,12
İLAÇ 1.291.530,49 1.484.093,51 % 14,91
TOPLAM 21.329.146,50 35.988.292,79 % 68,73

2020 YILI KASIM AYI EN FAZLA KİMYA İHRACATI YAPILAN ÜLKELER
S. NO Ülke  KASIM 2019 KASIM 2020 DEĞİŞİM 
   DEĞER ($)  DEĞER ($)  DEĞER (%)

1 HOLLANDA 109.116.440 107.121.243 % -1,83
2 IRAK  96.766.502 96.807.069 % 0,04
3 ALMANYA  72.168.106 84.669.864 % 17,32
4 ABD  41.052.462 80.872.980 % 97
5 İNGİLTERE  48.437.956 68.570.925 % 41,56
6 İTALYA  64.635.332 58.336.838 % -9,74
7 ROMANYA  38.827.227 44.944.293 % 15,75
8 İSRAİL  41.822.954 44.506.201 % 6,42
9 YUNANİSTAN 57.092.398 41.393.539 % -27,5
10 İSPANYA  109.028.232 40.157.873 % -63,17

2020 YILI KASIM AYI KİMYA SEKTÖRÜ İHRACATINDA ALT SEKTÖRLER (2019 -2020)

      KASIM 2019 KASIM 2020 %FARK
ÜRÜN GRUBU     DEĞER ($)  DEĞER ($)  DEĞER
PLASTİKLER VE MAMULLERİ    511.877.147 581.307.884 % 13,56
MİNERAL YAKITLAR, MİNERAL YAĞLAR VE ÜRÜNLER  536.671.751 239.738.964 % -55,33
ANORGANİK KİMYASALLAR    176.549.454 143.890.416 % -18,50
UÇUCU YAĞLAR, KOZMETİKLER VE SABUN   112.831.290 127.727.819 % 13,20
KAUÇUK, KAUÇUK EŞYA    108.775.885 113.520.230 % 4,36
ECZACILIK ÜRÜNLERİ     106.139.477 107.213.031 % 1,01
BOYA, VERNİK, MÜREKKEP VE MÜSTAHZARLARI  75.908.577 87.364.355 % 15,09
MUHTELİF KİMYASAL MADDELER   52.662.718 77.600.084 % 47,35
ORGANİK KİMYASALLAR    34.306.674 59.797.784 % 74,30
YIKAMA MÜSTAHZARLARI    48.325.986 45.718.208 % -5,40
GÜBRELER     30.442.974 32.764.257 % 7,63
YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZİMLER   20.567.203 22.599.447 % 9,88
BARUT, PATLAYICI MADDELER VE TÜREVLERİ  772.773  1.372.368 % 77,59
FOTOĞRAFÇILIK VE SİNEMACILIKTA KULLANILAN ÜRÜNLER 1.007.238 1.327.829 % 31,83
GLİSERİN, BİTKİSEL MAMULLER, DEGRA, YAĞLI MADDELER 56.642  43.391  % -23,39
İŞLENMİŞ AMYANT VE KARIŞIMLARI, MAMULLERİ  14.082  10.612  % -24,65
TOPLAM      1.816.909.871 1.641.996.680 % -9,63

“Hollanda, kasım ayında en çok ihracat 
yapılan ülke oldu. Kasım ayında Hollanda’yı 

takip eden ilk onda yer alan diğer ülkeler 
ise Irak, Almanya, ABD, İngiltere, İtalya, 

Romanya, İsrail, Yunanistan ve İspanya oldu.”

“Kimyevi maddeler 
ve mamulleri 

sektöründe yer 
alan dezenfektan, 

kolonya, ilaç, 
sabun ve tanı 
kitleri olmak 

üzere Covid-19 
ihracatı, Kasım 

ayında geçen sene 
kasım ayına göre 
yüzde 68,73 artış 

göstererek 35,9 
milyon dolara 

ulaştı.” 
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KİMYA AR-GE PROJE PAZARI’NDA 
ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) organizasyonu ile 
T.C. Ticaret Bakanlığı onayında düzenlenen, “9. Kimya Ar-Ge Proje Pazarı”nda ödüller 
sahiplerini buldu. Altı proje kategorisinde ve bir başarı hikâyeleri kategorisinde 
toplam 141 projenin başvurduğu yarışmada 18 proje ödül aldı.

PANO

Pandemi dolayısıyla bu yıl ilk kez dijital olarak 
düzenlenen “9. Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 
Sektörü’nde Ar-Ge Proje Pazarı” ödül töreni, 
İKMİB’in youtube kanalından canlı olarak 

yayınlandı. Ödül törenine, “ilaç”, “medikal”,“boyalar ve 
yapıştırıcılar”,“plastik ve kauçuk”,“kozmetik-sabun ve 
temizlik ürünleri” ve “temel kimyasallar” olmak üzere  
6 ayrı kategoride başvuru yapıldı. Her kategoride finalist 
olan projelerin belirlenmesiyle finalistler, 21 Kasım 
2020 tarihinde sabah ve öğlen oturumlarında jüri 
üyelerine dijital ortamda projelerini sundu. Jüri tarafından 
gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda en başarılı 
projeler 50 bin TL, ikinciler 30 bin TL, üçüncüler ise  
20 bin TL ödül aldı. Başvurulan 141 proje arasında 
derece alan 18 proje sahibine toplam 600 bin TL para 
ödülü verildi. Ayrıca, bir yıl içinde ticarileşen projelere  
100 bin TL özel ödül de verilecek. 

“DİJİTALİZM ARTIK HAYATIMIZIN BİR PARÇASI”
“9. Kimya Ar-Ge Proje Pazarı” ödül töreninin kapanışında 
konuşan İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, 
küresel korona salgını dolayısıyla ödül töreni 
organizasyonunu dijital ortamda gerçekleştirdiklerini 
belirtti: “İKMİB olarak, korona ile birlikte gelişen 
dijital ortam organizasyonlarına hızlıca adapte olarak 
ilkleri gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. ‘İlk 
Sanal Satın Alma Heyeti’ organizasyonunu Güney 
Amerika özelinde yapmıştık ve daha sonra ilk ödül 
töreni organizasyonumuzu da ‘İhracatın Yıldızları’ ödül 
törenimizle gerçekleştirmiştik. Görünen o ki dijitalizm 
artık sosyal, ekonomik, akademik, organizasyonel ve 
hemen bütün alanlarda hayatımızın bir parçası” dedi. Her 
şeyin eskisinden daha hızlı gelişeceğine dikkat çeken 
Pelister, “İletişimin gücü daha fazla bilgiyi daha fazla 
insana ve müthiş bir hızla iletecek. İşte bizim de yeniden 
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kurulan küresel güç oyununda yerimizi alabilmemiz için 
hiç kuşkusuz ihtiyacımız olan en önemli şey bilim ve 
bilimde kat edeceğimiz yol olacak. Bu realitenin ışığında 
Ar-Ge dediğimiz Araştırma ve Geliştirme faaliyetleri şimdi 
çok daha fazla önemli hale geldi. İşte bu sebeple biz 
İKMİB olarak ülkemizin geleceğinde önemli bir yere sahip 
olacağını düşündüğümüz bir projeyi başlattık. İçinde 
referans test laboratuvarları, uluslararası sertifikasyon 
ve bilimsel araştırma geliştirme merkezi, start-up 
kuluçka merkezi ve dijital kütüphane barındıracak olan 
Kimya Teknoloji Merkezi kuruyoruz. Amacımız, hayatın 
her alanına dokunan ve beş ana stratejik endüstriyel 
sektörden biri olan kimya endüstrimizin gelecek 
vizyonunda değer yaratabilecek şekilde yol alabilmesine 
katkıda bulunmak. Sektörümüzü ve tabii ki ekonomimizi 
daha da büyütebilmek ve küresel rekabette hak ettiği 
yere ulaşabilmesini sağlamak için var gücümüzle 
çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

1.000’DEN FAZLA PROJEYE  
1 MİLYON 156 BİN TL ÖDÜL
Adil Pelister sözlerine şöyle devam etti: “Ar-Ge’yi, o 
yeniliğin ticarileşmesi, katma değer yaratması ve 
bütün olarak ekonomik ve sosyal hayatımıza anlam 
katması diye değerlendiriyoruz. Ar-Ge faaliyetleri, ‘Ölçek 
Ekonomisi’ yaratmak için gerekli olan kurumsal yönetim 
modelinin vazgeçilmez bir parçası. Bunun içindir ki 
2011 yılından bu yana her sene düzenli olarak Ar-Ge 
yarışması düzenliyor ve elimizden geldiğince yenilikleri 
desteklemeye çalışıyoruz. Bu geçen sürede öğrenci, 
akademisyen ve girişimcilerden oluşan geniş bir katılımcı 
kitlesinden binden fazla proje geldi ve bunun karşılığında 
toplamda 1 milyon 156 bin TL ödül dağıttık. 
Yarışmamıza katılarak veya yarışmamızda jüri üyesi 
olarak bulunup değer katan bütün katılımcılarımıza 
yürekten teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

“İHRACATIMIZI HEM NİTELİK HEM DE DEĞER 
OLARAK ARTTIRMAYA ÇALIŞIYORUZ”
Kimya Ar-Ge Proje Pazarı Yürütme Kurulu Başkanı 
Necmi Sadıkoğlu ise yaptığı konuşmada, “Dünya kimya 

sektörü dış ticaret hacmi 5 trilyon dolar, bizim payımız 
ise binde dört civarında. Demek ki işin başındayız ve 
nitelikli, katma değerli ürünler üretmeliyiz. Bunun için 
bu yarışmaları düzenliyor, yeni girişimciler, üniversite 
ve sanayi iş birliği ile Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve 
markalaşma konularında ihracatımızı hem nitelik hem 
de değer olarak arttırmaya çalışıyoruz. Geçen yıl 180 
milyar dolar genel ihracat içinde kimya ihracatı 20.6 
milyar dolar oldu. Bu ihracatı daha yükseklere çıkarmak 
ancak yeni nitelikli ürünlerle olacak. Şimdiye kadar 
başarı hikâyesi yakalayan firmalarımızın video çekimlerini 
yapıyoruz, dolayısıyla ilişkilerimizi daima canlı tutuyor ve 
yarışmacılarımıza her türlü desteği veriyoruz.” dedi.

“BEŞ BAŞARI HİKÂYESİ”NE TEŞEKKÜR PLAKETİ
Bu yıl altı kategoride nakdi ödül almaya hak kazanan 
projelerin yanı sıra, başarı hikâyeleri kategorisinde 
teşekkür plaketi almaya hak kazanan beş projenin kısa 
başarı öykülerinin videoları ödül töreninde izleyicilerle 
paylaşıldı.

8. Kimya Ar-Ge Proje Pazarı Plastik ve Kauçuk 
kategorisinde üçüncülük derecesi almış Fatih Erdoğmuş, 
“Seramik Karo Kalıpları İçin Yüksek Özellikli Körük” 
adlı projeyle, 7. Kimya Ar-Ge Proje Pazarı İlaç ve 
Eczacılık Ürünleri kategorisine başvuru yapan Prof. Dr. 
Mutlu Aytemir, “Cilt Lekelerine Etkili Kojik Asit Türevi 
Dermokozmetik Ürünlerin Hazırlanması” adlı projeyle,  
8. Kimya Ar-Ge Proje Pazarı Plastik ve Kauçuk 
kategorisinde birincilik ödülü almış Mustafa Kuyumcu, 
“Atık Çay Lifi Katkılı Plastik Hammadde Üretimi” adlı 
projeyle, 8. Kimya Ar-Ge Proje Pazarı Boyalar ve 
Yapıştırıcılar kategorisinde ikincilik derecesi almış olan 
Erhan Demircioğlu, “Kombine Elektrokimyasal Arıtım 
Cihazı ile Tekstil Boyama Atık Sularının Geri Kazanımı” 
adlı projeyle ve 8. Kimya Ar-Ge Proje Pazarı Temel 
Kimyasallar kategorisinde ikincilik ödülü almış Prof. 
Dr. Tolga Depci ve Doç. Dr. Ersin Bahçeci, “Hafif ve 
Dayanıklı Zırh Plakaların Skandiyumla Alaşımlandırma ile 
Güçlendirilmiş Alüminyum Köpüklerden Eldesi” adlı proje 
ile başarı plaketi almaya hak kazandı.

“9. KİMYA AR-GE PROJE PAZARI”NDA  
ÖDÜL KAZANAN PROJELER VE 

SAHİPLERİNDEN BAZILARI
Plastik ve kauçuk kategorisi

1. ERHAN DEMİRCİOĞLU - Borik Asit ve Perlit Katkılı 
Kompozit Yakıt Hücresi Membranı

2. MEHMET VEZİR KAHRAMAN - Balık Etinin Tazeliğini 
İzlemek İçin Akıllı Gıda Ambalaj Materyalleri

3. MUHAMMED BAYRAM BABACAN - Plastik Atıklarının 
Biyoteknolojik Degredasyonu
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EN SAĞLAM YAPI: OSB
Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), deprem ve pandeminin ardından yeni bir dönüşüme girdi. 

Uzmanlar en sağlam yapıların OSB’ler olduğunu söylerken, emlak firmaları ise, Kuzey Anadolu 
Fay Hattı üzerindeki OSB’lerin risk teşkil ettiğinin altını çiziyor. 

AYŞEGÜL KÜÇÜKKURT ZOR

PANO

Deprem, pandemi derken 
geçirdiğimiz zorlu süreçler 
hemen her sektörü etkiledi. 
Bununla beraber almamız 

gereken önlemler de arttı. Sadece konutlar 
değil, sanayi sektörü ve Organize Sanayi 
Bölgeleri de (OSB) bu durumdan nasibini 
alırken, firmalar daha sıkı tedbirler almaya 
başladı. Türkiye’de şu anda toplamda 348 
Organize Sanayi Bölgesi bulunuyor. Kimileri 
yeni, kimileri ise yıllardır üretimlerini 
sürdürüyor. Deprem riskine karşı OSB’ler 
sürekli denetime tabi tutulmakla beraber, 
çalışanlara da gerekli eğitimler veriyor. 
Özellikle Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde 
bulunan OSB’lerin denetimleri ve tedbirleri 
biraz daha sıkı. Her yıl hem artçı hem de 
yıkıcı depremlerin olduğu düşünülürse, 
büyük felaketlerin yaratabileceği zararın 
önüne geçilmesi için firmaların gerekli 
önlemleri alması şart gözüküyor. Depremin 
dışında pandemiyle beraber değişime 
ayak uyduran sektörlerden biri de sanayi 
oldu. Her ne kadar bazı firmalarda 
üretim dursa da, plastik sanayi özelinde 
üretimlerde artış yaşandı. Tek kullanımlık 
ürünlere artan talep ile beraber, sağlık 
sektöründe medikal ürünlere olan talebin 
yükselmesiyle sektör hareketlendi.  

“TÜRKİYE’DE  
ŞU ANDA TOPLAMDA 348 ORGANİZE 

SANAYİ BÖLGESİ BULUNUYOR. 
KİMİLERİ YENİ, KİMİLERİ İSE YILLARDIR 

ÜRETİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR. 
DEPREM RİSKİNE KARŞI OSB’LER 

SÜREKLİ DENETİME TABİ TUTULMAKLA 
BERABER, ÇALIŞANLARA DA GEREKLİ 

EĞİTİMLER VERİYOR.” 
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“KAYALIK ZEMİN ÜZERİNDE”
Kocaeli Dilovası ilçe sınırları içinde bulunan Kocaeli-
Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (GEBKİM 
OSB), bulunduğu konum itibariyle depremi derinden 
yaşayan illerin başında geliyor. Özellikle kimya gibi 
kritik bir sektöre ev sahipliği yapan OSB, gerek yer 
seçimi gerekse binaların ve altyapıların uygunluğu 
noktasında çok daha hassas davranmış. Kocaeli 
Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, 
GEBKİM Eğitim, Araştırma ve Sağlık Vakfı Yönetim 
Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, “Kayalık bir zemin 
üstüne konuşlandırdığımız OSB’mizde zemin ile yapı 
bütünselliğinin sağlandığı en doğru malzemeler tercih 
edildi. Kanunlara ve iş güvenliğine uygun olarak 
mühendislerimiz ve dış denetçilerimiz tarafından her 
açıdan çok sıkı bir denetime tutuluyor. OSB’mizde bu 
denetimler periyodik olarak devam ediyor” diyerek 
depremin önemine vurgu yapıyor. Şehir içine sıkışmış, 
eski tekniklerle inşa edilmiş fabrikalarda üretim yapmak 
deprem açısından çok ciddi bir risk. Bu açıdan OSB’ler 
hem şehir merkezlerinden uzakta konumlanmaları hem 
de depreme uygun inşa edilmeleri ile büyük felaketlerin 
yaratabileceği zararın önüne geçilmesi noktasında da 
garantör konumda bulunuyor.
Aracı, personellere gerekli deprem eğitimlerini verdiklerini 
belirtirken, firmaların da bu konuda gerekli tedbirleri 
alarak planlama yaptıklarının altını çiziyor. “Sadece 
deprem değil, tüm olası tehlikeli durumlarda OSB’mizde 
bir yangına anında müdahale edebilecek tam donanımlı 

bir itfaiye timimiz ve dört yangın söndürme aracımız 
bulunuyor” diyen Aracı, ayrıca 7/24 ambulans hizmeti 
verdiklerini söylüyor.

“ÜRETİME VE YATIRIMA DEVAM”
Kimya sanayii; plastik, kompozit, kozmetik, medikal, ilaç 
gibi pek çok alt sektöre sahip ve çok geniş bir üretim 
alanını kapsıyor. Her alt sektör süreçten farklı etkilenmiş 
olsa da genel olarak baktığımızda pandemiden en az 
etkilenen sektörlerden biri olduğunu söylemek mümkün. 
Aracı; “Koronavirüs ile mücadelede temizlik, hijyen 
ürünleri, medikal, plastik, ambalaj ürünleri gibi sektörlerde 
talebin rekor seviyelere ulaştığını gördük. İç talep kadar 
ihracat rakamlarında da gözle görülür artışlar yaşandı. 
Firmalarımız, çalışanlarının sağlığı ve güvenliği için gerekli 
tedbirlerini alarak bu talebi karşılamak için durmaksızın 
çalıştılar” diyerek yerli üretimin ve yerli sanayinin bu 
dönemdeki önemine dikkat çekiyor. Ayrıca pandemiden 
sonra OSB’lerdeki değişimleri ise şöyle anlatıyor: “Kimya 
sanayii açısından her şeye rağmen üretimin ve yatırımın 
devam ettiği bir süreçten söz ediyoruz. Özellikle temizlik, 
hijyen ve medikale olan ilgi üretim, istihdam ve yatırıma 
hız verdi. Önümüzdeki süreçte dışa bağımlılığı azaltma 
noktasında ithal ettiğimiz ham maddelerin yerli üretimi 
noktasında önemli adımlar atılacağını düşünüyoruz. Ayrıca 
pandemi, kümelenmenin ne kadar önemli olduğunu da 
teyit etti. Önümüzdeki süreçte daha fazla kümelenme 
örnekleri göreceğimizi düşünüyorum.” 

“PANDEMİDEN ETKİLENDİK”
Bünyesinde 330 fabrika bulunduran Ankara Sanayi 
Odası (ASO) 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB), yaklaşık 
40 bin kişiye de istihdam sağlıyor. Pandemi tedbirlerine 
uyularak üretimine devam eden OSB, çalışanlarına da 
bu konuda çeşitli eğitimler veriyor. ASO 1. OSB Yönetim 
Kurulu Başkanı Niyazi Akdaş, sanayinin pandemiden 
etkilendiğine dikkat çekerken, fabrikalarında toplam 8-10 
işletmenin salgın nedeniyle üretimi durdurduklarının altını 
çiziyor ve ekliyor: “Salgının başlamasıyla birlikte bazı 
işletmelerimiz bir kısım idari personelinin faaliyetlerini 
evde yürütmesini uygun görmüş, bazı işletmelerimiz 
ise kısa çalışma sistemine geçme müracaatında 
bulunmuşlardır. Eylül ayından itibaren ihracat 
pazarlarımızdaki gelişmeler ve içerde bazı sektörlerin 
canlanması ile işlerimiz düşük bir ivme ile de olsa 
yoluna girmeye başlamıştır. Şu anda tüm işletmelerimiz 
üretimlerine ara vermeden düşük kapasitede de olsa 
devam etmektedir. Yıl sonu itibariyle iş gücü kaybımızın 
minimum yüzde 10, üretim kaybımızın ise yüzde 20-25 
civarında olacağını öngörmekteyiz.”

“DİJİTAL ÇAĞ OLACAK!”
Koronavirüs nedeniyle değişime uğrayan sektörlerden biri 
de sanayi. Akdaş, OSB’de üretim yapan sanayiciler olarak 
katma değeri yüksek yeni teknolojilere yatırım yapılması 
gerektiğini söylerken, üretimde risk tabanlı metotların 
benimsenerek uygulanması gerektiğini belirtiyor. Akdaş, 

GEBKİM OSB
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pandemiden sonra OSB’lerde olması gereken değişimleri 
ise şöyle özetliyor: “Verimliliği arttırmak için yalın 
felsefesini oturtmalı ve işletmelerimizde dijitalleşmeye 
geçmeyi şimdiden planlamalıyız. Sanayide yeni bir 
çağın ayak sesleri duyulmaktadır. Önümüzdeki sanayi 
çağı, dijital çağ olacaktır. Bu çağa ayak uyduramayan 
işletmeler devamlılıklarını sürdüremeyeceklerdir. Bu gibi 
süreçlerde üreticilerimizin morallerini yüksek tutmaları ve 
hayallerinden vazgeçmemeleri çok önemlidir. Kendimizin, 
ailemizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak için evde 
olduğumuz bu süreci uzmanların söylediklerine uyarak 
hep birlikte atlatacağız.”

“ÜÇTE İKİSİ RİSK ALTINDA”
Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, 
Türkiye’de toplamda 348 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 
olduğunu, bunlardan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onaylı 
OSB’ler 325 tane iken, Tarım ve Orman Bakanlığı Onaylı 
TDİOSB’lerin ise 23 tane bulunduğunu söylüyor. “En 
çok OSB’ye ev sahipliği yapan şehir 17 ile Bursa’dır. 
Sonrasında ise 16 OSB ile İstanbul, 13 OSB ile Ankara, 
İzmir, Tekirdağ ve Kocaeli gelmektedir. Bu durumu deprem 
açıdan incelediğimizde 81 ilimizin 68’inden fay hatları 
geçiyor. Yani aslında OSB’lerin üçte ikisi deprem riski 
altında bulunuyor. Bu durumda tabii ki olası bir depremde 
ekonomik yapıların ne kadar zarar görebileceği de merak 
ediliyor” diyen Özelmacıklı, 500’ün üzerinde tahmin 
edilen fay hattı sayısının OSB’ler açısından da büyük risk 
oluşturduğuna vurgu yapıyor. Özelmacıklı’ya göre; Edirne, 
Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Düzce, 
Bolu ve Bursa gibi sanayi şehirleri, Kuzey Anadolu Fay 
Hattı üzerinde olduğu için büyük risk altında. Sadece bu 
şehirlerdeki toplam OSB sayısı ise 85. Hatta bu hattın 
başlangıcı olan Bingöl’den itibaren baz alındığında 
sayıların 100’ü aştığını söylüyor. Batı Anadolu Fay Hattı ise 
ağırlıklı olarak Ege bölgesinde aktif. Bu bölgede deprem 

riskinden en fazla etkilenecek olan şehirler; Çanakkale, 
Balıkesir, Kütahya, Eskişehir, Manisa, Afyonkarahisar, 
İzmir, Uşak, Isparta, Aydın, Denizli, Burdur, Muğla ve 
Antalya. Bu şehirlerdeki toplam OSB sayısı ise 14. 
Özelmacıklı, “Genel olarak çözüm önerilerimiz;  OSB’ler 
için kapsamlı bir riskli yapı denetim sürecinin sağlanması. 
Gerekirse bu alanlarda TOKİ destekli kentsel dönüşüm 
çalışmaları yapılarak dayanıklı olmayan yapılar ivedi olarak 
dönüştürülmeli. OSB’lerde AFAD eğitimleri verilerek, acil 
durum önlemleri alınmalı” diye altını çiziyor. 

“MARMARA DEPREMİNE DİKKAT!”
Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜDER) Başkanı 
Sinan Türkkan, 1980’li yıllardan bu yana ekilebilir tarım 
alanlarının küçüldüğünü ifade ederken, düzlük ova 
bölgelerine ise sanayi tesislerinin kurulduğunu söylüyor. 
“Örneğin Batı Anadolu şehirlerinin bazılarında organize 
sanayi bölgeleri eskiden tarım arazisi idi. İstanbul’dan 
örnek vermek gerekirse, ülke sinai üretiminin yüzde 
37’si burada gerçekleşmekte. Marmara Denizi 
açıklarında beklenilen büyük bir depremde maalesef 
sanayi tesislerimizin etkilenme olasılıkları çok yüksek” 
diyerek depreme karşı güvenli tesislerin oluşturulması 
konusunda adım atılması gerektiğinin altını çiziyor. Sanayi 
üretimi yapan bölge ve binalarda en önemli önlemlerden 
biri; sanayi bölgelerinde yapısal envanterin ortaya 
çıkarılması ve 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’ne 
göre deprem performanslarının incelenmesi. Türkkan, 
“Yapısal stoğun risk barındıran kısımlarının ivedi şekilde 
güçlendirilmesi veya finansal imkanları elveriyorsa 
yıkılıp yeniden yapılması gereklidir. Depremin ne zaman 
olacağını bilememekle birlikte süremizin azaldığını 
uzmanlardan dinlediğimiz bu zamanlarda, depreme 
karşı güçlendirme teknolojilerinin kullanılmasını özellikle 
önemli buluyorum” derken, gerekli güçlendirmelerin 
yapılması gerektiğine vurgu yapıyor.

 
“MAKİNE YATIRIMLARINDAN ÖNEMLİ”
Geçirdiğimiz depremlerde meydana gelen hasarların 
büyük olmasında, tasarım ve mühendislik hatalarının 
yanında kötü işçiliğin önemli rol oynadığını ifade eden 
Türkkan, binalardaki eksiklikleri şu sözlerle anlatıyor: 
“Nervürlü demir ve hazır beton kullanımının 2000’li 
yıllara dek yaygınlaşmamış, etriye aralıklarının çok 
olması ve kolon-kiriş birleşimlerindeki detaylarda özensiz 
imalat yapılması da maalesef çok sık karşılaştığımız 
öğeler. Tüm bunlara rağmen, dünya standartlarında 
bir yönetmeliğimiz var ve vatandaşlarımız mevcut 
binalarını önce deprem yönetmeliğine göre inceletip 
sonra da binanın deprem performansına göre gereken 
güçlendirme veya kentsel dönüşüm adımlarını atarlarsa, 
millet olarak beklenen depremlerden en az hasarla 
çıkabiliriz. Depreme karşı güçlendirme yapmak da 
aslında tesisinize yapacağınız en önemli yatırımlardan 
biri, belki de makine yatırımlarından da önemli. Ancak 
finansal sıkıntılar bu dönemde bu tarz yatırımlara 
fırsat vermiyor. Tam da bu noktada Dünya Bankası vb. 
kuruluşlardan ucuz krediler bulunabilse, sanayicimize 
depreme karşı yapılarını güçlendirme konusunda geri 
ödemesi ertelenmiş, ucuz kredi imkanları sunulabilir.”

Ankara OSB
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Ömer KARADENİZ 
Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED)  

Yönetim Kurulu Başkanı

“GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARININ 
YAPILMASI YERİNDE OLACAKTIR”

OSB’lerde mukim işletmelerin çoğu çelik konstrüksiyon 
yapılarda bulundukları için deprem dayanıklılıkları 
bir hayli yüksek. Diğer yandan OSB’ler için büyük 

önem arz eden kritik altyapıların dayanıklılığı da bir 
o kadar önemli. Olası bir depremde ulaşım, elektrik, 

su, doğalgaz gibi kritik altyapılarda ciddi zararlar 
meydana gelirse, işletmelerin ürettiklerini pazara 

ulaştırmaları da mümkün olmayacaktır. Bu kapsamda 
özellikle deprem kuşağında yer alan OSB’lerin ve bu 
OSB’lere ulaşımı sağlayan liman, demiryolu, otoban 

gibi altyapıların deprem dayanıklılık analizi yapılarak 
risk görülen noktalarda güçlendirme çalışmalarının 
yapılması yerinde olacaktır. Pandemiye değinecek 
olursak, iki ana başlık altında değerlendirebiliriz: 

İlki, OSB yönetimlerinin aldığı önlemler. Bu önlemler 
genel olarak OSB’lerin elektrik dağıtım merkezi gibi 

ortak kullanım alanlarını ve hizmet binalarını içeriyor. 
Öte yandan ikinci ana başlık ise OSB’lerde yer alan 

işletmelerin aldıkları önlemler. Pandeminin ülkemizde 
görülmeye başlandığı ilk günden itibaren işletmelerimiz 

oldukça ciddi önlemler alarak çalışanlarının ve 
toplumun sağlığını korumaya ve üretimi devam 

ettirmeye azami önem gösteriyorlar. 

Türkiye’de son 20-30 yıldır yapılan OSB’lerin inşaat alanında çok 
sıkı yönetmelikleri mevcut. Özellikle deprem yönetmeliği bunların 
başında geliyor. Sanayideki yapılar genellikle prefabrik yapılar 
olmakla beraber, uygun inşaat teknikleriyle yapılıyor. Eski sanayi 
tesisleri yapıları için bunu söyleyemem ama OSB’ler daha planlı 
yapılmış üretim alanlarını oluşturuyor. Deprem riski bakımından 
sanayiyi, konutlara göre daha düşük risk grubunda gördüğümü 
söyleyebilirim. İstanbul özelinde konuşursak, Anadolu Yakası’nda 
Gebze hattı üzerinde Anadolu Otoyolu’nun üst kısmı fay hattından 
uzak sahalar. Deprem yönetmeliklerine sıkı uyularak sürekli 
denetleniyor. Avrupa Yakası tarafında da 20-30 yıl önce yapılan 
İkitelli ve Hadımköy, nitelikleri bakımından oldukça sağlam 
OSB’ler. Bu bölgelerin risk grubunun daha düşük olduğunu genel 
çerçeve içerisinde söyleyebilirim. Eğer hangi bölgeler daha çok 
risk taşıyor derseniz; Düzce, Hendek, Sakarya bölgelerinde 
kaliteli inşaat yapmak esas olmalı. Sahanın elverişliliği önemli 
ama doğru tekniklerle başarılı yapılar gerçekleşebilir. Plastik 
sanayi özelinde konuşacak olursak, pandemi sonrası hızlı 
tepki veren sektörlerin başında yer aldı. İnsanlar birbirlerinden 
mesafelerle uzaklaştı. Tek kullanımlıklar da dahil ambalaj 
ürünleri ve medikal ürünlere olan talep artı. En basitinden 
Türkiye yerli bir solunum cihazı üretmeye başladı. Bunlarda yoğun 
şekilde plastik ürünler kullanılıyor. Kalp kapakçığından tutun, 
odalara giren ekipmanlara kadar her şey polimer kökenli plastik. 
Pandemi sonrası sektör hızla kayıplarını telafi etti diyebilirim.
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Türkiye İMSAD olarak, OSB’lerdeki altyapı 
eksikliklerimizin bir an önce çözülmesi gerektiğini 
sık sık dile getiriyoruz. Sanayimiz hızlı ve plansız 
kentleşme nedeniyle hâlâ yerleşik bir durumda değil. 
Göçebe sanayimizi yerleşik bir düzene getirmemiz 
öncelikli konulardan biri. Depreme dayanıklı yapılarda, 
çevreyle barışık, nitelikli üretim yapan sanayi 
tesisleri şehir yaşamının doğal bir parçasıdır. Kentin 
ihtiyaçları ile sanayinin ihtiyaçları arasındaki denge 
gözetilerek sanayi bölgeleri yeniden ele alınmalıdır. 
Avrupa Birliği üyesi ülkelerden farklı olarak deprem 
kuşağında yer alan ülkemizde kentsel dönüşüm 
kanunu ile başlayan süreç büyük önem taşıyor. Ancak 
Türkiye’de güçlendirme-yenileme çalışmalarının 
ihmal edildiğini ve Avrupa’ya göre geride kaldığımızı 
görüyoruz. Sadece konut alanında değil, ticari 
binalarda da yenileme-güçlendirme faaliyetleri son 
derece önem taşıyor. AVM, otel, ofis gibi karma 

proje sayılarında son yıllarda bir artış söz konusu. 
Bugüne kadar açılmış, yenileme yapılmamış tüm 
AVM’lerin önümüzdeki 10 yıl içerisinde yenilenmesi 
gerekiyor. Bu ticari yapılara OSB’leri de özellikle 
güçlendirme açısından dahil etmeliyiz. Yenileme-
güçlendirme pazarına yönelik yapılacak iş birlikleri 
ve kampanyalarla birçok sektör ve iş koluna hareket 
kazandırırken, ticari yapılarımızı da güvenli hale 
getirebiliriz. Tüm dünyayı etkileyen küresel salgın, 
elbette sanayimizi de olumsuz etkiledi. Pandemi 
sürecinde, Türkiye inşaat malzemesi sanayii aldığı tüm 
önlemlerle üretmeye devam ederek, küresel pazarda 
güvenilir bir iş ortağı olduğunu bir kez daha gösterdi. 
Bu zorlu süreçte ham madde tedarikinin sürekliliğine 
önem verildi ve finansal süreçler her zamankinden 
fazla bir hassasiyetle yönetildi. Kamu ve finans 
kurumları tarafından sağlanan destekler en verimli 
şekilde kullanılmaya gayret edildi.

Tayfun KÜÇÜKOĞLU 
Türkiye İnşaat Malzemesi 
Sanayicileri Derneği (İMSAD) 
Yönetim Kurulu Başkanı

“OSB’LERİ GÜÇLENDİRME AÇISINDAN YENİLEMEYE DAHİL ETMELİYİZ”

Selçuk GÜLSÜN 
Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) 
Yönetim Kurulu Başkanı

“OSB’LER KONUTLARA 
GÖRE DAHA DÜŞÜK RİSK 
KONUMUNDA”
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İ stanbul Sanayi 
Odası’nın (İSO) 
gerçekleştirdiği 
“Covid-19 ve Yeni 

Normalde İmalat Sektörleri: 
Riskler, Fırsatlar ve Yol 
Haritaları” toplantılarında 
bu sefer ‘Plastik ve Kauçuk 
Ürünler Sanayii ile Ana 
Metaller Sanayii’ ele alındı. 
26 Kasım 2020 tarihinde 
video konferans yöntemiyle 
düzenlenen toplantılarda 
sektörlerin Covid-19 salgınından nasıl etkilendikleri ve bu 
süreçte hangi adımların atılması gerektiği tartışıldı.

“SADECE DIŞ PAZARDA DEĞİL TEDARİKTE DE 
BELİRLİ PAZARLARA BAĞIMLILIK VAR”
İSO Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Tacir’in başkanlığında 
düzenlenen ‘Plastik ve Kauçuk Ürünler Sanayii’ 
toplantısına Ticaret Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’ndan yetkililer, sektör temsilcileri ve sivil toplum 
örgütleri katıldı. PwC Kamu Sektörü Danışmanlığı Müdürü 
Can İtez’in, hazırlanan rapor ışığında sektörlerin genel 
görünümünü ayrıntılı bir şekilde aktardığı toplantıda, 
sektörde KOBİ’lerin ağırlıkta olduğuna dikkat çekilirken 
sadece dış pazarda değil tedarikte de belirli pazarlara 
bağımlılık olduğu kaydedildi. Plastik ve kauçuktan yapılan 
medikal malzemeler konusunda büyük fırsatlar olduğuna 
işaret edilen toplantıda ayrıca; Covid-19 döneminde 
küresel tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklardan 
dolayı ham madde tedarikinde yaşanan sorunlardan da 
bahsedildi. Özellikle petrokimya ürünlerinin ve plastik 
ham madde tedarikinde yaşanan sorunların dile getirildiği 
toplantıda hijyen konusunda artan hassasiyetin plastik 
ürünlere olan talebi arttırdığı belirtildi.

“SEKTÖRDE ÜRETİM CİDDİ ANLAMDA DURAKSADI”
Aynı gün yapılan ‘Ana Metaller Sanayii’ sektör toplantısı 
ise İSO Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Akar’ın başkanlığında 
gerçekleştirildi. Toplantıda PwC Ekonomi ve Politika 
Danışmanlığı Müdürü Didem Çetin konuşma yaptı. 

Yapılan çalışmanın 
Türk imalat sanayii için 
Covid-19 sonrası dönemde 
yol gösterici olmasını 
hedeflediklerini söyleyen 
Çetin sözlerine şöyle 
devam etti: “Ana metal 
sektörüne ilişkin bulgulara 
bakacak olursak, iç piyasa 
ve ihracat siparişlerindeki 
kesintiler ile bağlantılı 
sektörlerdeki duraklama 
sonucunda sektörde 

üretim ciddi anlamda duraksadı. Sektörün ihracatının 
yarısından fazlası, geleceğin üretim teknolojilerine yön 
veren ve bu alanda önde gelen ülkelere yapılıyor. Krizden 
toparlanma döneminde yeni ticari bağlantılar kurmada 
en başarılı sektörler, bakır ve ilgili ürünler ile ana metaller 
sektörleri oldu. İhracatının niteliği, ihracatından daha 
yüksek olan ana metal sektörünün küresel pazar payı, 
dönemsel olarak dalgalanabilecek durumda. Pazar 
çeşitliliği açısından nispeten iyi konumda olan sektörün 
ihracat coğrafyasının ise 2021’den önce toparlanması 
öngörülmüyor.”
Ana metal sektörünün, imalat sanayiine benzer bir düşüş 
eğilimi gösterdiğinin ve bunun yanı sıra, metal döküm 
ve mücevherat tarafındaki düşüşlerin de dikkat çekici 
olduğunu ifade eden Didem Çetin, sektörün Covid-19 
dolayısıyla çeşitli PMI üretim performansı göstergelerinde 
ani düşüşler kaydettiği söyledi. Didem Çetin, “Ana 
metaller sektörü ihracatının yüzde 50,8’i, geleceğin üretim 
teknolojilerine yön veren ve bu alanda önde gelen ülkelere 
yapılıyor. Sektör orta-düşük teknolojili olsa da ihracatının 
niteliği, ithalatının niteliğinden yüksek. Sektörün küresel 
payı, dönemsel dalgalanmalar yaşıyor. İhracat pazar 
çeşitliliğine sahip olan ana metal sanayii, salgının 
getirdiği ticaret risklerini bertaraf etmede nispeten iyi 
konumda. Sektörün ihracat yaptığı coğrafyanın, ortalama 
ekonomik büyüklüğünün kriz öncesi düzeye 2021’de 
varamayacağı tahmin ediliyor” dedi.Toplantılar daha sonra 
soru-cevaplarla ve katılımcıların kendi alanları ile ilgili 
görüşlerini paylaşmasıyla devam etti. 

İSO’DAN “PLASTİK, KAUÇUK  
VE ANA METALLER SANAYİLERİ” 

TOPLANTISI

PANO

İstanbul Sanayi Odası’nın düzenlediği “Covid-19 ve Yeni Normalde İmalat Sektörleri: Riskler, 
Fırsatlar ve Yol Haritaları” toplantıları, ‘Plastik, Kauçuk ve Ana Metaller Sanayileri’ ile devam etti.
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TOBB TÜRKİYE EKONOMİ  
ŞURASI YAPILDI

TOBB Türkiye Ekonomi Şurası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla  
video konferans aracılığıyla gerçekleştirildi. Şurayı 81 il ve 160 ilçeden, bölgelerinin 

kanaat önderleri olan Oda ve Borsa Başkanları, TOBB Delegeleri, Kadın ve Genç 
Girişimciler ile Genel Sekreterler olmak üzere yaklaşık 3 bin kişi izledi.

PANO

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev 
sahipliğindeki Türkiye Ekonomi Şurası; 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve 
Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir 
Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kültür ve 
Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı 
Adil Karaismailoğlu ve TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri’nin 
katılımıyla video konferans aracılığıyla gerçekleştirildi. 
TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu’ndan yapılan 
toplantıya TOBB Sanayi Odaları Konseyi Başkanı olarak 
katılan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu 
Başkanı Erdal Bahçıvan da sanayinin gündemindeki 
konuları aktardı.
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“TABANDAN TAVANA MÜTHİŞ BİR ÇALIŞMA  
ORTAYA KOYDUK”
Şuranın açılış konuşmasını yapan TOBB Başkanı M. 
Rifat Hisarcıklıoğlu, ekonomi şuralarını 2003 yılında 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile 
başlattıklarını hatırlatarak, “O zamandan bu yana hep 
yanımızda oldunuz. Bu salonda çok hayırlı müjdeler 
verdiniz. Biliyorsunuz, bu sene pandemi nedeniyle genel 
kurul yapamadık. Ama sağ olun, sorunlarımızı dinlemek, 
çözüm yolları üzerine istişare etmek üzere düzenlediğimiz 
bu konferansa katıldınız. Türk iş dünyasının kalbine hoş 
geldiniz” dedi. 

Şurayı 81 il ve 160 ilçeden, bölgelerinin kanaat önderleri 
olan Oda ve Borsa Başkanları, TOBB Delegeleri, 
Kadın ve Genç Girişimciler ile Genel Sekreterler 
olmak üzere yaklaşık 3 bin kişinin izlediğini söyleyen 
Hisarcıklıoğlu, “Pandemi sürecinde herkes yoğun bir 
mesai harcadı. İllerin ve ilçelerin sorunlarını çıkardılar, 
öneriler hazırladılar. Yerelde hangi ekonomik sıkıntılar “HER HUSUS GİBİ EKONOMİ 

DE SANAYİ DE TİCARET DE 
BİR GÖNÜL İŞİDİR, BİR 

ADANMIŞLIK İŞİDİR. BİZ 
KENDİSİ DE ESNAFLIKTAN, 

TİCARETTEN GELEN BİR 
SİYASETÇİ OLARAK DAİMA 

GİRİŞİMCİLERİMİZLE, 
SANAYİCİLERİMİZLE, TİCARET 
ERBABIMIZLA, ESNAFIMIZLA, 
SANATKÂRIMIZLA BİR ARADA 

OLDUK.” 
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

yaşanıyorsa, hepsini tespit ettiler. Gece yarılarına kadar 
üyeleriyle istişare ettiler. Talepleri bize aktardılar. Biz 
de, acil yapılması gerekenleri, saat kaç olursa olsun 
bakanlarımıza ilettik. Tabandan tavana müthiş bir 
çalışma ortaya koyduk. Camiamızla gurur duyuyorum. 
Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, “Dile getirdiğimiz pek çok önerinin, sizin 
liderliğinizde hayata geçtiğini gördük. Bugün gündeme 
getireceğimiz konularda da, geçmişte olduğu gibi, 
çözüm getireceğinize inanıyoruz” dedi ve sözlerine şöyle 
devam etti: “Kısa çalışma ödeneği başta olmak üzere, 
firmalarımızın üzerindeki istihdam yüklerini azalttınız.  
İç piyasaya destek için vergi indirimleri gerçekleştirdiniz. 
Kredi Garanti Fonu’nun kefalet kapasitesini 2 katına 
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çıkardınız. Kamu bankaları vasıtasıyla işletmelerimize 
düşük maliyetli kredi imkanı sundunuz. Yine bu 
vesileyle, Sayın Bakanlarımıza da tüm bu icraatlar 
için ayrıca teşekkür ediyorum. İhtiyaç duyduğumuz 
her an yanımızda oluyor, sorunlarımızı çözüyorlar. Bu 
vesileyle size ve şahsınızda tüm bakanlarımıza, emek 
ve gayretlerinizden dolayı, camiam adına ve Türk özel 
sektörü adına, en içten teşekkürlerimizi sunuyorum.”

“BİZ KOŞMAYA, ÇALIŞMAYA, ÜRETMEYE HAZIRIZ”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önderliğinde başlatılacak, 
cesur ve ezber bozan, yeni bir yapısal reform hamlesinin 
küresel rekabette Türkiye’yi öne çıkaracağını belirten 
Hisarcıklıoğlu, “Bu noktada son olarak şunu vurgulamak 
isterim. Mevzuata ilişkin yapılacak reformlarda, eskiden 
olduğu gibi, kamu-özel sektör diyalog mekanizmalarının 
kurulması ve her zaman vurguladığımız istişarenin 
güçlendirilmesi çok faydalı olacaktır. Zira hazırlanan 
kanun tekliflerinde, özel sektörün görüşünün zamanında 
alınmaması, sahada pek çok sıkıntıya neden oluyor. 
Biz koşmaya, çalışmaya, üretmeye hazırız. Bu tekerlek 
bu tümsekte kalmayacak. Allah’ın izniyle tüm bunları 
aşacak, yola devam edeceğiz. El birliğiyle Türkiye’yi 
yeniden tempolu büyüme sürecine kavuşturacağız. 
Ülkemizi daha güçlü, daha zengin, daha müreffeh 
yapmak için üretmeyi, emek vermeyi sürdüreceğiz” dedi.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN: 
“YÜKSEK FAİZE YATIRIMCIMIZI EZDİRMEMEMİZ 
GEREKİYOR”
Konuşmasına, “Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez, 
gönülden gönüle gider yar oy, diyen aşık gibi bizim 
de sizinle aramızda gönülden gönüle kurulu bir köprü 
var” diyerek başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, “Her husus gibi ekonomi de sanayi de ticaret 
de bir gönül işidir, bir adanmışlık işidir. Biz kendisi de 
esnaflıktan, ticaretten gelen bir siyasetçi olarak daima 

girişimcilerimizle, sanayicilerimizle, ticaret erbabımızla, 
esnafımızla, sanatkârımızla bir arada olduk” dedi ve 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Özellikle yüksek faiz sebebiyle 
üretimin, ticaretin, ihracatın, istihdamın temsilcileri 
olan sizler sahada yaşananların tercümanı olarak karar 
vericilere yol gösteriyor, ışık tutuyorsunuz. Zira yüksek 
faizin nelere mal olduğu ortada. Yüksek faizle bizler 
gerçek anlamda yatırım yapabilir miyiz? Sizler bu işin 
içindesiniz. İstihdam üretebilir miyiz? Mümkün değil. 
Üretim yapabilir miyiz? O da mümkün değil. Peki, ihracata 
yönelik ciddi adımlar atabilir miyiz? O da mümkün 
değil. Öyleyse bizim bu noktada çok daha dikkatli 
olmamız ve yüksek faize yatırımcımızı ezdirmememiz 
gerekiyor. Bunun için ekonomiyle ilgili her konuda iş 
dünyamızla ve onların temsilcileri olan sizlerle istişare 
etmeye özel önem veriyoruz. Aldığımız tüm kararlarda, 
attığımız tüm adımlarda sizlerle birlikte oluşturduğumuz 
ortak akıldan faydalanıyoruz. Sektörlerimizin ve 
şehirlerimizin sorunlarını, taleplerini, beklentilerini sizlerle 
birlikte konuşuyor, tartışıyor ve birlikte çözüm yolları 
geliştiriyoruz.”

Türkiye’nin son 18 yıldır büyük mesafe kat ettiği 
demokrasi ve kalkınma yolculuğunda 365 oda ve 
borsanın lokomotif vazifesi gördüğünü vurgulayan 
Erdoğan, “Her oda ve borsamız kendi üyelerine çağın 
gerektirdiği en ileri hizmetleri vermenin yanında 
Türk ekonomisine de çok önemli katkılarda bulundu. 
Ben birçok sanayici, birçok iş adamımızla oturup 
konuştuğumda hepsi nasıl battığını, nasıl bittiğini 
anlatırken bana hep şunu söylerlerdi: ‘Beni faiz batırdı, 
beni faiz bitirdi, şu kadar faiz ödedim, şu kadar faiz 
ödüyorum.’ Bunu söyleyen insanlara zulmetmek var 
mıdır, inşallah biz bunları da tersine çevireceğiz, 
bundan sonra da sizlerin azmi, çalışkanlığı, dirayeti 
ve kabiliyetiyle önümüze çıkartılan engelleri birer birer 
aşarak hedeflerimize doğru yürümeye devam edeceğiz” 
değerlendirmesinde bulundu.
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ŞENMAK’IN 
PENCERESİNDEN 

PANDEMİNİN SEKTÖRE 
ETKİLERİ

Ar-Ge odaklı üretim yapan ve her yıl üretiminin ortalama 
yüzde 60’ını ihraç eden Şenmak Genel Müdürü Hüseyin 

Semerci, pandemi sürecinin plastik makine sektörü 
üzerindeki etkisini değerlendirdi.

PANO
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1987 YILINDA KÜÇÜK BİR TORNA ATÖLYESİYLE 
SEKTÖRE GİREN ŞENMAK, 1995 İTİBARİYLE 
VİDA VE KOVAN ÜRETİMİNE BAŞLAMIŞ. 
BAYRAMPAŞA VE İKİTELLİ’NİN ARDINDAN 
BUGÜN HADIMKÖY’DEKİ ÜRETİM TESİSLERİNDE 
DÜNYANIN ÖNCÜ PLASTİK MAKİNE ÜRETİCİLERİNE 
VİDA VE KOVAN SİSTEMLERİ ÜRETİYOR. 
ŞENMAK’IN HADIMKÖY’DEKİ FABRİKASI, 
PLASTİK İŞLEME MAKİNELERİ ALANINDA YÜKSEK 
TEKNOLOJİYE DAYALI, KATMA DEĞERLİ ÜRÜNÜN 
TEMELİNİ OLUŞTURAN AR-GE ODAKLI ÜRETİM 

ÜSSÜ NİTELİĞİNDE. TÜRKİYE VE AVRUPA PAZARLARINDAKİ BAŞARISININ 
TEMELİNDE YATAN NEDENLERDEN BİRİ DE BU.

“AVRUPA’NIN BEŞ BÜYÜK ÜRETİCİSİ ARASINDAYIZ”
Şenmak’ın geçtiğimiz yıllar itibariyle yüzde 60 ihracatçı 
konumda çalıştığına dikkat çeken Hüseyin Semerci, 
2020 yılında yaşanılan Covid-19 salgını etkisi ile 
ihracat pazarlarında ciddi bir daralma olduğuna 
değinerek, dünyadaki tüm üreticilerin benzer senaryoları 
yaşadıklarını vurguladı. Hüseyin Semerci sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Her yıl üretimimizin ortalama yüzde 60’nı 
ihraç ediyoruz. Bu oranı daha da arttırmak için dünyanın 
pek çok ülkesinde yeni müşterileri referanslarımıza 
eklemek adına fuarlara katılıyor, iş gezilerine çıkıyoruz. 
Almanya, Avusturya, Hollanda, İsveç, Finlandiya, Fransa 
ana ihracat pazarlarımızdan. Dünyadaki tanınan ve itibar 
gören Batı Avrupalı makine üreticilerinin onaylı ekipman 
tedarikçisiyiz.
2020 yılı başında da bu yıl için koyduğumuz hedefler 
geçtiğimiz yılın üstüne çıkmak yönündeydi. Ancak Aralık 
2019’da Çin’de başlayarak Şubat-Mart aylarında 
ülkemizle birlikte Avrupa’yı etkisi altına alan Covid-19 
salgını, dünyanın bu salgına karşı nasıl tavır alarak 
yaşamını idame ettireceği, işlerini nasıl sürdüreceği 
konusundaki tecrübesizliğe; gıda, medikal ve ambalaj 
sektörleri gibi alanlar dışında tüketimin düşmesine ve 
endüstrilerde yeni yatırımların ertelenmesine yol açtı.
Ülke sınırlarının kapanması, seyahat yasakları, salgının 
yüksek seyrettiği ülkelerdeki makine ve ekipman 
üreticilerini dış ticarette zayıflattı ve her ülke kendi 
iç pazarındaki çözüm ortaklarından acil ihtiyaçlarını 
giderme arayışına girdi.”
Hüseyin Semerci, Şenmak özelinde ihracatlarının, 
salgının ülkemizde baş gösterdiği dönemden eylül ayına 
kadar yüzde 50-55 düştüğünü ama eylül itibariyle adım 
adım, eski hareketliliği olmasa da pandemi ile yaşama 
yönündeki alışkanlıklar, yeni normal süreç, endüstrideki 
oyuncuların işlerine yoğunlaşması gerektiği inancıyla 

tekrar yükselişe geçtiğini belirtti. Semerci sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Günümüzde hâlâ Avrupa ülkeleri virüsle 
mücadele bağlamında sınırlarını tam olarak açmış 
değil. Bazı ülkeler de ülkeye girişte 14 gün karantina 
uygulamasını devam ettirdiğinden iş gezileri yapılamıyor. 
Karantina uygulanan ülkelerde bir haftalık iş gezisi 
yapmak için üç haftanız ilgili ülkede, bunun iki haftası 
evde/otelde kapalı geçmek zorunda. Avrupa’da pek çok 
ülkede beyaz yaka personel evden çalışmaya devam 
ediyor.
Pazarlamanın ana unsuru fuarların bu yıl 
gerçekleştirilememiş olması, kimi teknik ve ticari 
toplantıların online ortamda gerçekleştirilemeyecek 
düzeyde olması tam verimliliğe ulaşamamak konusunda 
hâlâ önemli bir etken.
Ticarette ise olumsuz senaryoda domino etkisi ile tüm 
ülkeleri ve sektörleri etkileyecek, hammadde arzından 
ara malı arzına, tedarik zincirini koparacak, aksatacak, 
sonuçta maliyetleri de alt üst edecek birçok sorunla 
yüzleşebileceğimiz bir salgın sürecinden geçiyoruz.
Üretim hacmimiz itibariyle ülkemizde lider, 
Avrupa’nın beş büyük üreticisi arasındayız. Yaptığımız 
değerlendirmeler 2019 yılı rakamlarına erişemesek 
dahi 2020 yılını yüzde 20-25’ler mertebesinde kayıpla 
kapatacağımızı gösteriyor.

“İÇ PAZAR SONBAHARA İHRACATTAKİ 
HAREKETLENMEYE KIYASLA DAHA HIZLI BAŞLADI”
Geçmiş yılların iç pazar performanslarına benzer bir 
üretim ve satış grafiği sergiliyoruz. Kaygıların geride 
kalması, mevcut süreçle yaşama yönünde alışkanlıklar, 
iç piyasadaki üreticilerin işlerine geri dönmesi ve 
üretimlerini aksatmadan yapma arzusu bizlere pozitif 
yansıdı.”
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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs 
pandemisi nedeniyle insanlık uzun zamandır 
aşı çalışmalarından gelecek güzel haberlere 
kilitlenmiş durumda. Her ülke kendi koronavirüs 

aşısını üretmek için zorlu bir mücadele içerisine girdi 
ama nihayet tünelin ucunda ışık görünüyor. Dünya Sağlık 
Örgütü’nün (WHO) açıkladığı verilere göre şu anda klinik 
testleri gerçekleştirilen 52 aşı çalışması bulunuyor. Bu 
anlamda Rusya, koronavirüse karşı aşı geliştiren ilk ülke 
oldu. Gamaley Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü 
tarafından geliştirilen aşı, Rusya’da sağlık çalışanlarına 
uygulanmaya başladı. Yaygın kullanım için onay alan ve 
güvenilirliği tescillenen ilk aşıyı geliştiren şirket ise Prof. 
Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’nin kurucu ortağı 
olduğu BioNTech oldu. Veriler, ‘BNT162b2’ isimli aşının 
yüzde 90’dan fazla oranda insanların koronavirüse 
yakalanmasını önlediğini gösteriyor. Dünya genelinde 
aşı çalışmalarında sona yaklaşan diğer şirketler; ABD’de 
(Moderna, Novavax, J&J ve BARDA ortaklığı), İngiltere’de 
(Oxford Üniversitesi-AstraZeneca ortaklığı), Almanya’da 
(CureVac) ve Çin’de (Cansino, Sinopharm ve Sinovac). 
Türkiye’de ise nisan ayında yerli aşının kullanıma hazır 
duruma gelmesi bekleniyor. 

TÜNELİN UCUNDAKİ IŞIK
Koronavirüs aşı çalışmalarında sona gelindi. Türkiye’de 14 Ocak’ta, öncelikli risk 

gruplarından başlamak üzere Sinovac’ın ve BioNTech’in aşısı uygulanmaya başlandı. 
Pandeminin sona ermesi ise ancak baharda mümkün olacak. BELCE ÖRÜ

PANO

Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci
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GENETİK VE İNAKTİF AŞILAR
Şirketlerin üzerinde çalıştığı koronavirüs aşı çalışmaları 
temelde ikiye ayrılıyor: Haberci RNA (mRNA) 
teknolojisinden faydalanılanlar ve geleneksel yöntemle 
üretilen inaktif aşılar. Şu anda ABD (Moderna), İngiltere 
(Oxford Üniversitesi-AstraZeneca ortaklığı) ve Almanya 
(BioNTech ve Pfizer ortaklığı) koronavirüs ile mücadelede 
elçi (mesajcı) RNA adı verilen yeni bir teknolojiyi 
kullanarak genetik aşılar geliştiriyor. Çin’den gelecek olan 
aşılar ise inaktif kökenli. Bu yöntemde aşı zayıflatılmış 
koronavirüs kullanılarak hastaya enjekte ediliyor. 
Bu sayede koronavirüse karşı bağışıklık sağlayacak 
proteinlerin üretilmesi sağlanıyor. mRNA aşısı ise 
moleküler biyoloji teknikleriyle üretiliyor. 

AŞI ÜRETİM SÜRECİ 
Bir aşının geliştirilmesi esas olarak üç fazdan ve tescil 
aşamalarından oluşuyor. Öncelikle hayvanlar üzerinde 
test edilen ve geliştirilen bir virüs, klinik denemelerin ilk 
aşamasında, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde 
uygulanıyor. Böylece aşı adayının güvenli olup olmadığı 
ve olası yan etkileri araştırılıyor. Faz 2’de, güvenilirliği 
doğrulanan aşı adayının etkinliği 100’den fazla, Faz 3’te 
ise birkaç bin denekle yeniden test ediliyor. Herhangi bir 
aşamada sorun yaşanırsa süreç tekrarlanıyor. Normal 
şartlar altında yıllar sürecek bu işlemler pandemide 
yarıya indi. Eşi Melinda Gates ile birlikte kurduğu vakıf 
aracılığıyla salgını durdurmak için 100 milyon dolar 
bağışlayan Bill Gates, koronavirüs salgınına karşı 
geliştirilen aşı ve yeni tedavi yöntemleri sayesinde 
hayatın 2021 baharına kadar normale dönebileceğini 
söyledi. 

AŞIDA ÖNCÜ ŞİRKET: BIONTECH
ABD’de Pfizer, Çin’de Fosun Pharma ilaç firmalarının 
üretim lisansını aldığı aşı adayı için Faz 1 ve Faz 2 klinik 
denemelerinin Almanya’da yürütülmesinin ardından 27 
Temmuz’da ABD, Arjantin ve Almanya’nın aralarında 
olduğu ülkelerde 30 bin sağlıklı gönüllünün katılımıyla 
Faz 3 klinik aşamasına geçildi. Pfizer ve BioNTech, 18 
Kasım’da Faz 3 klinik denemelerini tamamladığını, aşı 
adayının virüse karşı bağışıklık sağlamada yüzde 95 
etkili olduğunu bildirdi. 7 Kasım’da İngiltere İlaç ve Sağlık 
Ürünleri Düzenleme Kurumu, “BNT162b2” aşı adayının 
yaygın kullanım için güvenli olduğunu açıkladı. Amerikan 
Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) yapılan açıklamada ise 

aşının ilk dozu uygulandıktan sonra etki oranının yüzde 
52 olduğu belirtilirken, ikinci dozun uygulanmasından 
sonra bu oranın yüzde 94’e ulaştığı vurgulandı. Son 
dozun vurulmasından yedi gün sonra ise, aşının hastalığı 
önlemede oldukça etkili olduğu düşünülüyor.

ABD
ABD Hükümeti “Warp Hızı Operasyonu” kapsamında şu 
ana kadar yedi aşı geliştiricisine (Johnson&Johnson, 
Moderna, Oxford/AztraZeneca, Novavax, Pfizer/
BioNTech, Sanofi/GSK, Merck Sharp ve Dohme) 
toplamda 9,4 milyar dolar dağıttı ve bu şirketlerden 
beşiyle 800 milyon doz almak için imalat sözleşmeleri 
imzaladı. Ayrıca, ülkenin temmuzda şu ana dek piyasaya 
hiç ilaç sürmemiş bir şirket olan Novavax’a 100 milyon 
doz koronavirüs aşısı üretmesi için 1,6 milyar dolar 
ödeyeceği açıklandı. Merkezi Maryland’de bulunan 
firmanın taahhüdünü Şubat 2021’de yerine getirmesi 
bekleniyor. Ebola için aşı geliştirme çalışmalarında faz 3 
aşamasında başarısız olan şirket daha önce Bill&Melinda 
Gates Vakfı’ndan 89 milyon dolarlık hibe almıştı.

ALMANYA
Mainz merkezli BioNTech’in yanı sıra Alman biyoteknoloji 
şirketi CureVac da mRNA’ya dayalı koronovirüs ile ilgili 
çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. AB tarafından  
80 milyon Euro fon alan şirket yetkilisi Franz-Werner 
Haas, 2021 yılının ortalarında piyasaya bir koronavirüs 
aşısı sürmelerinin mümkün olabileceğini duyurdu. 
Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ve CureVac’ın 
en önemli hissedarı Dietmar Hopp, 11 Mayıs’ta basın 
toplantısında konuşarak Alman hükümetinin şirket 
hisselerinin yüzde 23’ünü 300 milyon Euro’ya satın 
aldığını bildirmişti.

PFIZER VE BIONTECH, 18 KASIM’DA FAZ 3 KLİNİK DENEMELERİNİ 
TAMAMLADIĞINI, AŞI ADAYININ VİRÜSE KARŞI BAĞIŞIKLIK SAĞLAMADA 
YÜZDE 95 ETKİLİ OLDUĞUNU BİLDİRDİ. 7 KASIM’DA İNGİLTERE İLAÇ VE 

SAĞLIK ÜRÜNLERİ DÜZENLEME KURUMU, “BNT162B2” AŞI ADAYININ 
YAYGIN KULLANIM İÇİN GÜVENLİ OLDUĞUNU AÇIKLADI. 
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İNGİLTERE
İngiltere’de en önemli koronavirüs aşı çalışması, 
AstraZeneca şirketiyle Oxford Üniversitesi iş birliğinde 
yürütülüyor. Oxford’tan yapılan açıklamada, rekombinat 
DNA teknolojisiyle üretilen, “AZD1222” adı verilen 
aşının yaklaşık 1.077 gönüllü üzerinde 23 Nisan-21 
Mayıs tarihlerinde denendiği ve olumlu sonuçlar alındığı 
kamuoyuyla paylaşıldı. Haziranda ise AstraZeneca, 
Avrupa’ya 400 milyon doz koronavirüs aşısı tedarik etmek 
için Fransa, Almanya, İtalya ve Hollanda tarafından 
oluşturulan Kapsayıcı Aşı İttifakı (IVA) ile anlaşma 
imzaladı. İngiltere, 2021’de aşıyı piyasa sürmesi 
beklenen şirkete 100 milyon dozluk sipariş verdi. Ülke, 
GSK ve Sanofi’nin ortaklaşa ürettiği aşı için de iki 
firmayla 60 milyon dozluk ön sipariş anlaşması imzaladı.

ÇİN
CanSino’nun Çin Askeri Tıp Akademisi ile iş birliğinde 
geliştirdiği “Ad5-NCov”, Sinovac’ın aşısı “CoronaVac” ve 
Sinopharm’ın Vuhan Viroloji Enstitüsü ve Çin Askeri Tıp 
Akademisi’yle çalışmalarına devam ettiği üç koronavirüs 
aşısı bulunuyor. Sinovac ile Sinopharm aşı üretimi için 
son hazırlıkları tamamlarken, yetkililer Çin’in bu yılın 
sonuna kadar 610 milyon ve gelecek yıl da 1 milyar 
doz aşı üretme kapasitesine sahip olduğunu belirtiyor. 
CoronaVac’ın Endonezya’daki testlerinde ilk sonuçlar 
alındı, aşı yüzde 97’ye kadar başarıya ulaştı. Türkiye’nin 
de satın aldığı aşı, inaktif teknolojiye dayanıyor.

RUSYA
Rusya Sağlık Bakanlığı, Gamaley Epidemiyoloji ve 
Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen “Sputnik 
V” isimli koronavirüs aşısını 11 Ağustos’ta onayladı. 
Rusya böylece koronavirüs aşısını tescil eden ilk ülke 
oldu. Fakat aşı yapılan yaklaşık 20 kişiye bir süre sonra 
koronavirüs bulaştı. Moskova Devlet Tıp Üniversitesi 
Sechenov’da enstitüsü direktörü olan Vadim Tarasov, 
“Bu kişilerin aşılandıktan sonra koronaya yakalandıklarını 
söylemek doğru değil. Aşılandıysanız ve birinci ile 
ikinci doz arasında hastalandıysanız, bu aşının henüz 
bağışıklık yanıtı geliştirmemiş olmasından kaynaklıdır” 
açıklamasını yaptı. Rusya’nın ikinci koronavirüs aşısı  
EpiVacCorona’nın da Faz 3 insan denemelerine bu ay 
başlandı.

PANO

TÜRKİYE
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadelede 
Sinovac’ın geliştirdiği aşı için ilk etapta 50 milyon doz 
anlaşma yapıldığını açıkladı. Koca, Pfizer ve BioNTech 
aşısı için aralıkta 1 milyon doz, daha sonra 25 milyon 
doz aşı olmak üzere görüşmelerin sürdüğünü ifade etti. 
İlk aşamada sağlık çalışanları, zorunlu olarak toplu ve 
kalabalık yerlerde yaşayanlarla 65 yaş üstündekiler 
aşılanacak. İkinci aşamada, yüksek riskli ortamlarda 
ve kritik işlerde çalışan kişilerle 50 yaş ve üzeri en az 
bir kronik hastalığı bulunan kişiler aşılanacak. Üçüncü 
aşama, 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunan 
kişiler, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde 
çalışanları kapsıyor. Dördüncü aşamada ise ilk üç grubun 
dışında kalan tüm bireylerin aşılanması hedefleniyor. 
Türkiye’de geliştirilen aşıların ise nisanda kullanıma hazır 
olması bekleniyor. Bu anlamda Selçuk, Erciyes ve Ankara 
Üniversiteleri’nde klinik insan faz çalışmalarında son 
aşamaya gelinmiş durumda. Özel sektörde ise Koçak 
Farma’nın Genel Müdürü Dr. Hakan Koçak, koronavirüse 
yönelik kendi aşılarını geliştirmenin yanı sıra, diğer 
aşıların da üretiminin Çerkezköy’deki tesislerinde 
gerçekleştirileceğini müjdeliyor.

SINOVAC İLE SINOPHARM 
AŞI ÜRETİMİ İÇİN SON 

HAZIRLIKLARI TAMAMLARKEN, 
YETKİLİLER ÇİN’İN BU YILIN 

SONUNA KADAR 610 MİLYON 
VE GELECEK YIL DA 1 MİLYAR 

DOZ AŞI ÜRETME KAPASİTESİNE 
SAHİP OLDUĞUNU 

BELİRTİYOR. CORONAVAC’IN 
ENDONEZYA’DAKİ TESTLERİNDE 

İLK SONUÇLAR ALINDI, AŞI 
YÜZDE 97’YE KADAR BAŞARIYA 

ULAŞTI. TÜRKİYE’NİN DE 
SATIN ALDIĞI AŞI, İNAKTİF 
TEKNOLOJİYE DAYANIYOR.
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GÖR ÜŞ

SELÇUK GÜLSÜN
PAGDER Yönetim Kurulu Başkanı

Bu sayıda yansımalarını hâlâ en ağır şekilde 
üzerimizde hissettiğimiz pandeminin geri 
dönüşüm sektörüne etkilerini ele aldık. 
Pandeminin ilk döneminde gerileyen talebe 

bağlı olarak hızla düşen petrol varil fiyatları, plastik 
ham madde fiyatlarının da aşağıya gelmesine sebep 
olmuştu. Geçen süre zarfında petrol varil fiyatları 
da plastik ham madde fiyatları da toparlandı, hatta 
belirli ürün gruplarında pandemi öncesi sürecin de 
üzerine çıktılar. Ham madde fiyatlarının düşmesiyle 
birlikte kâr marjları tamamen yok olan ve kapasite 
düşürmek zorunda kalan geri dönüşüm sektörümüz 
ise ham madde fiyatlarının yukarı çıkması ile birlikte 
rahat bir nefes almış oldu. Ne yazık ki sektörün 
atık temini konusunda yaşadığı sıkıntılar devam 
etmekte, ayrıca atık ithalat kotasının düşürülme 
ihtimali sektörün üstünde Demokles’in kılıcı gibi 
sallanmaktadır.

Reuters’a göre; Covid-19’dan beri dünya çapında 
geri dönüşümcüler Avrupa’da yüzde 20, Asya’da 
yüzde 50’ye yakın, ABD’de ise yüzde 60 oranında 
küçülmeye gitti. Bunun yanı sıra ICIS verileri 
ambalaj için geri dönüştürülmüş malzeme 
talebinin yılın ikinci çeyreğinde önceki yıla göre 
yüzde 20 düştüğünü gösteriyor. Buna karşın, 
gel-al uygulamalarının bu denli hayatımıza girdiği, 
e-ticaretin zirve yaptığı ambalaj ihtiyacının hiç 
olmadığı kadar büyüdüğü bugünlerde sektör, geri 
dönüşüme gönderilen ambalaj atığı miktarında 
yüzde 5,5’lik bir büyüme yaşadığı halde çözemediği 
bir kriz yaşıyor. Maliyetlerde yaşanan bu artış, büyük 
markaların da sürdürülebilirlik ile ilgili vermiş olduğu 
sözleri askıya almalarına sebep oldu. Pek çok büyük 
marka geri dönüştürülmüş ürün kullanma ile ilgili 
belirlemiş oldukları hedefleri kaçırdı. Ayrıca, İngiltere 
gibi tek kullanımlık plastik ürünlerle ilgili yasak 
ve kısıtlama kararı alan ülkeler bu şartlar altında 
erteleme kararı açıklamak zorunda kaldılar. 

Pandemiye kadar pek çok yerde olumsuz 
özellikleriyle gündemde olan plastik, çevreye 
verdiği iddia edilen zarar sebebiyle hayatımızdan 

“PLASTİK, VİRÜSE KARŞI 
MÜCADELE İÇİN KRİTİK  
BİR ROL OYNUYOR”

çıkartılmaya zorlanırken, bugün birçok yetkili tarafından 
virüse karşı mücadele için kritik bir rol oynuyor. Plastics 
Industry Association Başkanı Tony Radoszewski, konuyla 
ilgili vurucu bir açıklama yaparak tek kullanımlık plastiklerin 
salgın sırasında yaşam ve ölümü ayıran hayati araçlar 
olduğunu söyledi. Böylesine ihtiyaç duyulan bir dönemde 
üretim ve tüketimin farklı boyutlarını ele almak ve konuşmak 
zorundayız. Bizler, pandemiden önce de çevreye etkileriyle 
ilgili konuşulan olumsuz sonuçların plastiğin yarattığı değil, 
insanların kullanım şekillerinin yarattığı sorunlar olduğunun 
altını çizmeye çalışmıştık. Dolayısıyla bugün yine aynı yerde 
buluyoruz kendimizi, pek çok araştırma Covid-19 sebebiyle 
yaratılan atığın boyutlarına dikkat çekiyor. Frost&Sullivan 
danışmanlık firmasına göre; ABD’de salgının zirvesinde 
yaşanan iki aylık süreçte 1 yıllık tıbbi atık üretildi. Bunun 
yanında başka bir öngörü Covid-19 sebebiyle ortaya 
çıkan atıkların, Akdeniz’de denizanalarından daha fazla 
olacağı yönünde. Bu senaryoda da görebileceğimiz üzere, 
kullandığımız materyallerin yerine koyacağımız alternatifler 
yeniden kullanılabilir olmadığı sürece plastiği yasaklamak ya 
da kısıtlamak çözüm yaratmayacak. Özetle, tek kullanımlık 
plastiğimizi kağıt gibi başka bir tek kullanımlık ambalajla 
değiştirirsek, sorun çözülmemiş, yalnızca yer değiştirmiş 
olacak. 

Tüm olumsuzluklara rağmen, yeni yılın ülkemize yolumuzu 
aydınlatacak güzelliklerle gelmesini temenni ediyor, bu vesile 
ile buradan tüm okuyucularımıza iyi seneler diliyorum. 

“KULLANDIĞIMIZ MATERYALLERİN 
YERİNE KOYACAĞIMIZ ALTERNATİFLER 
YENİDEN KULLANILABİLİR OLMADIĞI 

SÜRECE PLASTİĞİ YASAKLAMAK 
YA DA KISITLAMAK ÇÖZÜM 

YARATMAYACAK.” 
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GÖR ÜŞ

ŞENER GENÇER
EGEPLASDER Başkanı

“ÜLKEMİZ VE FİRMALARIMIZ 
YENİLENEBİLİR ENERJİ İLE İLGİLİ 

ÇALIŞMALARI VE YATIRIMLARI 
YAPMA KONUSUNDA 

ÇALIŞMALARINI HIZLANDIRMAK 
MECBURİYETİNDE.”

Birçok sektör için çok sıkıntılı ve zor geçen 
bir senenin sonuna geldik. 2021’in de pek 
kolay geçmeyeceği şimdiden görünüyor. 
Diğer sektörlere nazaran daha şanslı 

olduğumuz söylenebilir. Sanayiye, tarıma, ambalaja 
ve her türlü tüketim malına hitap eden bir sektör 
olduğundan, hatta pandemiden korunmak için her 
türlü malzemeyi üreten bir sektör olarak avantajları 
da yok değil. Ancak ham maddemizi dolar bazında 
ve yüksek oranda ithalat yoluyla temin eden bir 
sektör olmamızdan dolayı, dolar kurundaki iniş-
çıkışlar nedeniyle riskli bir yıl geçirdik.

Hastalığın fabrika personelimize sirayet etmesi, 
üretimin bazı fabrikalarda durma noktasına gelmesi 
de üretim terminleri açısından sıkıntılar yarattı ve bu 
risk artarak devam ediyor.

Türkiye’de genç işsizlik oranının yüzde 25’lere 
tırmanmış olmasına rağmen vasıflı ya da vasıfsız işçi 
bulma konusundaki sıkıntıların devam ediyor olması 
da incelenip araştırılması gereken bir başka husus.

Sektörel sıkıntılar dışında dünya; salgın hastalık, 
kuraklık, atmosferin ısınması ve kirlenmesi ile ilgili 
genel sıkıntılarla da boğuşuyor. Önümüzdeki yıllarda 
açlık tehlikesi olacağıyla ilgili bilim adamlarının 
yaptığı açıklamalar da oldukça moral bozucu.

Ülkemiz ve firmalarımız yenilenebilir enerji ile 
ilgili çalışmaları ve yatırımları yapma konusunda 
çalışmalarını hızlandırmak mecburiyetinde. Oysa, 
içine girdiğimiz dijital çağda birçok sıkıntı göz ardı 
edilerek; finansal yollarla kolay para kazanmak, 
karşılıksız para basarak ekonomileri yüzdürmeye 
çalışmak, sosyal patlamalar, kıtlık, kuraklık gibi 
gerçekleri göz ardı etmek, gelmekte olan ekonomik 
buhranın ayak seslerini görmezden gelmek sanki 
hastalık haline gelmiş gibi… Devlet, hükümet, sivil 
toplum kuruluşları, dernekler, vakıflar olarak hep 
birlikte milli bir seferberlik ilan ederek mevcut 
kaynaklarımızın tam olarak değerlendirilmesi; 
tarım, sanayi, insan gücü imkanlarının reel olarak 
kullanılması gerektiğine inanıyorum.

“DOLAR KURUNDAKİ  
İNİŞ-ÇIKIŞLAR NEDENİYLE 
RİSKLİ BİR YIL GEÇİRDİK”

Plastik sektörü olarak üretim açısından Avrupa’da ikinci, 
dünyada yedinci üretim gücüne sahip olsak da ham madde 
temininde dışa bağımlı bir ülkeyiz. Bu sadece bize özel bir 
durum değil. Plastik sektöründe birçok gelişmiş ülke ham 
madde temininde dışa bağımlı. Ancak yapılması gerekenler 
belli: Üretimde hamallık yapmak, üretim tonajını daha 
da arttırmaktan ziyade, Ar-Ge ve inovasyona önem verip 
katma değerli mal üreterek ihracat yapmamız gerektiğini 
yıllardır biliyoruz. Artık laf üretmek yerine gerekli çalışmaları 
tamamlayıp başarmak mecburiyetindeyiz.

Ülkemiz plastik geri dönüşümü konusunda belli bir altyapıya 
sahip. Avrupa’da geri dönüşüm maliyetlerinin yüksek 
olması; Türkiye’nin Çin’e göre Avrupa’ya daha yakın olması, 
geri dönüşümden elde edilen ham maddelerin üretimde 
kullanılması konusunda belli bir tecrübemiz olması sebebiyle 
konunun çok iyi değerlendirilmesi gerekiyor. İhracatımızın 
büyük bir kısmını Avrupa’ya yapıyor olmamızın en büyük 
sebebi; Avrupa’da işçilik maliyetlerinin yüksek olması 
dışında, Avrupa ülkelerinin hava kirliliği, doğanın kirlenmesi 
konusundaki hassasiyeti ve insan sağlığını önemsemesine 
bağlı olarak, kaba tabirle pis işleri bizim gibi ülkelere pas 
etmesi ve bizleri kullanıyor olması. Bundan dolayı plastik 
geri dönüşüm sanayimizi geliştirirken memleketimizi hasta 
insanlar ülkesi veya çöp dağlarıyla kaplı bir ülke haline 
getirmemeliyiz.

2021 yılının memleketimiz ve plastik sanayimiz için; sağlık, 
bolluk ve bereket içinde, başarılı bir yıl olmasını temenni 
ediyorum. 
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GÖR ÜŞ

BARIŞ PAKİŞ
Kompozit Sanayicileri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

“SEKTÖRÜMÜZ TARAFINDAN 
İLGİ GÖREN TEMALI ÜYE 

TOPLANTILARIMIZ VE 
ÇALIŞMALARINA DEVAM ETTİĞİMİZ 

EĞİTİM WEBINAR’LARIMIZ 
TÜM SEKTÖR MENSUPLARININ 

İSTİFADELERİNE AÇIK.” 

Derneğimizin üyelik geliştirme çalışmaları 
kapsamında geçtiğimiz dönemde 
derneğimize üye olan Inoveta Kompozit 
Tic. Ltd. Şti. firması daha da güçlenmemizi 

sağlayarak toplam üye sayımızı 124’e çıkardı.

2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 
virüsü dolayısıyla 2 yılda bir gerçekleştirerek 
Türk kompozitinin yeteneği, gücü ve potansiyelini 
sergilediğimiz TURK KOMPOZIT Fuarı’nın sektör 
içinde yapılan anket çalışması dikkate alınarak 
2022 yılının Ekim ayında düzenlenmesine karar 
verildi.

Derneğimizin aylık periyodlarla internet üzerinden 
düzenlediği Üye Toplantıları’nın 12.’si 12 
Kasım 2020 tarihinde, 50’nin üzerinde sektör 
mensubunun katılımı ve Ernst&Young Türkiye 
Direktörü Sayın Sercan Bahadır’ın ‘GEKAP ve 
Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar’ konusunda 
bilgilendirmelerde bulunması; 13.’sü ise 19 
Aralık 2020 tarihinde, yine 50’ye yakın sektör 
mensubunun katılımı ve sırasıyla Türkiye Kimya 
Sanayicileri Derneği (TKSD) Yönetim Kurulu Başkanı 
Sayın Haluk Erceber, PETKİM Pazarlama Müdürü 
Dr. Mevlüt Çetinkaya ve Boytek A.Ş. Genel Müdürü, 
Kimya Yüksek Mühendisi Sayın İsmail Darcan’ın 
‘Kimya ve Petrokimya Sanayiinde Temel Eğilimler ve 
Gelecek Öngörüleri’ konusunda bilgilendirmelerde 
bulunmasıyla gerçekleşti. Sektörümüz tarafından 
ilgi gören temalı üye toplantılarımız ve çalışmalarına 
devam ettiğimiz eğitim webinar’larımız tüm sektör 
mensuplarının istifadelerine açık. 

Derneğimiz bugün geldiği noktada gerçekleştirdiği 
tüm çalışmaların üzerine katarak yeni hedef ve 
yöntemlerle geleceğini tasarlamak amacıyla, 4-5 
Aralık 2020 tarihlerinde, internet ortamında, dar 
katılımlı, ortak bir akıl ve yöngörünün arandığı 
Strateji Planlama Çalıştayı gerçekleştirdi. Çalıştayda 
stratejik hedefler doğrultusunda derneğimizin 
misyonu gözden geçirilerek, yol haritası belirlendi. 
Çalıştayın sonuç raporu ocak ayının ikinci haftası 

“ÜYE TOPLANTILARIMIZ 
BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR”

derneğimizin web sayfası üzerinden paylaşılacak.

Turkishtime tarafından hazırlanan “Ar-Ge 250, Türkiye’nin 
En Çok Ar-Ge harcaması yapan şirketleri” araştırmasında 
2019 yılında Türkiye’nin Ar-Ge Harcaması en yüksek 500 
şirketi arasında yer alan üyelerimiz ; TÜRK HAVACILIK VE 
UZAY SANAYİİ A.Ş. (TUSAŞ), KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş., 
DYO SANAYİ BOYALARI SAN. VE TİC. A.Ş. SIRENA MARINE 
DENİZCİLİK VE SAN. TİC. A.Ş., SİSTEM TEKNİK ENDÜSTRİYEL 
FIRINLAR LTD. ŞTİ., POLİN SU PARKLARI VE HAVUZ 
SİSTEMLERİ A.Ş., EGE KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş., PEKER YÜZEY 
TASARIMLARI SAN. VE TİC. A.Ş. ve ECE BOYA KİMYA SAN. VE 
TİC. A.Ş.’yi tebrik eder, başarılarının devamını dilerim.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, GEBKİM Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) ile imzalamış olduğumuz 
protokol sonrasında kurulan Kompozit Uygulama Atölyesi’ni 
ziyaret etti, şahsına kompozit sektörü ve atölyede 
derneğimizin desteği ile gerçekleştirilecek çalışmalar 
hakkında bilgi verildi. 

Bu vesile ile tüm dünya için zor geçen 2020 yılının ardından 
2021 yılının tüm insanlığa sağlık, Türk Kompozit ve Plastik 
sektörlerine bol kazançlı ve bereketli işler getirmesini temenni 
ederim. 

Saygılarımla…
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Plastik geri dönüşüm sektörünün temiz ve 
sürdürülebilir atık için ithalat yapmak zorunda 
olduğunu vurgulayan (PAGDER) Yönetim 
Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün, “Ne yazık ki 

ülkemizde kaynağında ayrıştırma sistemi kurulamamış 
olduğundan toplanan atık kontamine oluyor ve geri 
dönüşümü imkansız hale geliyor. Üstelik toplama 
ayrıştırma tesisleri belli bir kalitenin üstünde atık tedarik 
etmeyi başarabilseler dahi bu kaynaklar sürdürülebilir 
olmuyor ve geri dönüşümü yapılan üründe bir standart 
yakalamayı çok zor hale getiriyor. Bu kapsamda temiz 
atığa ithalat yoluyla erişebilen plastik geri dönüşüm 
sektörümüzün atık ithalat kotası Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın yayınladığı genelge ile yüzde 80’den 
yüzde 50’ye düşürüldü. Üstelik kotadaki bu düşüş 
tüm teamüllerin aksine genelgenin yayınlanma tarihi 
öncesini de kapsayacak şekilde geriye dönük olarak 
uygulanacak” dedi.

“ÇEVRESEL HASSASİYETLERİ PAYLAŞIYORUZ”
“Kararın ardında yatan çevresel hassasiyetleri 
paylaşmakla birlikte sadece yasanın dışında hareket 
ederek çevre sorunlarına yol açan örnekleri esas almak 
suretiyle plastik geri dönüşüm sektörünün tamamının 
geleceğini etkileyen bu gibi toptancı uygulamalara 
karşıyız” diyen Selçuk Gülsün, sözlerine şöyle devam 
etti: “Bunun yerine daha yoğun denetim faaliyetleri 
yürütülmesinin çevresel sorunların önüne geçeceği gibi 
sektörü de bir açmaza sokmayacağı kanaatindeyiz. Eğer 
Bakanlığımız yasak olmasına rağmen ithal ettiği plastik 
atığı işlemek yerine, ticarete konu eden işletmeleri tespit 
etmek istiyorsa elektrik tüketimlerinden yola çıkmak 
suretiyle bunu kolaylıkla tespit edebilir. Kaldı ki biz de 
sektörün en önde gelen sivil toplum kuruluşlarından biri 
olarak bu konuda Bakanlığımıza sonuna kadar destek 
vermeye hazırız.”

“SEKTÖR YOK OLMAYA MAHKUM EDİLMEMELİ!”
Günümüzde tüketim alışkanlarının değiştiğini ve geri 
dönüştürülmüş ham maddeden elde edilen ürünlere 
talebin hızla arttığını belirten Gülsün; “İthalat kotasının 
düşmesine bağlı olarak yeterli ham maddeye erişemeyen 
ve dolayısıyla kapasite düşürmek zorunda kalan geri 
dönüşüm sanayicilerimizin kaybı aynı zamanda ülkemizin 
değişen bu ekonomik model içerisinde sektörel olarak 
sahip olduğu potansiyele rağmen gücünü kaybetmesine 
neden olmaktadır. Bu kapsamda gerek plastik geri 
dönüşüm sektöründe atıl kapasite oluşmaması gerekse 
ülkemizin tüm dünyada hızlanarak devam eden bu 
dönüşümün gerisinde kalmaması adına plastik geri 
dönüşüm firmalarının işleyerek ikincil ham maddeye 
dönüştürdüğü ve ihraç ettiği atık miktarının bu kota 
dahilinde değerlendirilmemesi gerekmektedir” şeklinde 
konuştu. 

PANO

Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) 
Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün, 
sıfır atık hedeflerinin yakalanması için kritik 
öneme sahip olan plastik geri dönüşüm 
sektörünün ayakta kalabilmesi adına, 
firmaların işleyerek ikincil ham maddeye 
dönüştürdüğü ve ihraç ettiği atık miktarının 
bu kota dahilinde değerlendirilmemesi 
gerektiğinin altını çizdi. 

ATIK İTHALATINA İHRACAT 
İSTİSNASI TANINMALI!
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GÖR ÜŞ

YUSUF ÖZKAN
Kayseri Plastik İşletmeciler  
Derneği Başkanı 

“GERİ DÖNÜŞÜM, SEKTÖRLER VE 
ÜLKE EKONOMİSİ İÇİN ÖNEMLİ BİR 
YER EDİNMESİNE RAĞMEN TOPLUM 

İÇİNDE GEREKLİ ÖNEMİN VE 
HASSASİYETİN GÖSTERİLMEDİĞİNE 

İNANIYORUM. GERİ DÖNÜŞÜM 
MALZEMELERİNİN TESİSLERE 

ULAŞMA ORANI ÇOK DÜŞÜK. BUNUN 
İÇİN BELEDİYELERİN ETKİLİ BİR 

TOPLUMSAL SİSTEM KURMALARI 
GEREKİYOR.”

Merhabalar saygıdeğer dostlarım,

Yaklaşık bir yıldır öyle bir gemiye bindik 
ki, ne dümeni belli ne rotası; ne 
pusulası var ne de yol haritası… Bu 
kadar belirsizliğin içinde hem iş hem 

sosyal yaşantımızı yönetmeye ve yönlendirmeye 
çalışıyoruz. Üretici olarak sadece bizim ve ailemizin 
değil, tüm çalışanlarımızın sağlığını düşünmek, 
gerekli tedbirleri alarak üretimi devam ettirmekle 
sorumluyuz. Tüm sanayi sektörleri bu sorumluluğun 
bilincinde olarak insanlar için, ülke için, ekonomi 
için üretim yapmak zorundadır.

Normal zamanlardaki üretimler gibi pandemi 
döneminde de sektörümüz önemini ve değerini 
hiçbir zaman kaybetmedi. Hatta önemini daha da 
arttırarak yoluna devam ediyor. Bu dönemde plastik 
ürün kullanımı daha da arttı ve sağlık için önemi 
adeta ispatlandı. Fakat bu artış aynı zamanda 
sektör ve toplum olarak başka sorumluluk ve 
görevleri de bize yükledi: geri dönüşüm.

Döngüsel ekonominin en belirgin argümanı olan geri 
dönüşümün en verimli şekilde değerlendirilebileceği 
sektör plastik sektörüdür. Bir tarafta insanlar için 
olumsuz bir yaşam söz konusuyken, bir yandan 
da döngüsel ekonomiyi en verimli şekilde yerine 
getirebileceğimiz bir zamanda olduğumuzu 
düşünüyorum. Ancak geri dönüşüm malzemelerine 
daha kolay ve bol miktarda ulaşabilmemiz için, 
toplum ve kamuoyu olarak daha bilinçli olmamız 
şart. Bunun için gerekli adımları atmak ve 
tedbirleri almak için üzerimize düşen görevlerden 
kaçmamalıyız.

Geri dönüşüm, sektörler ve ülke ekonomisi için 
önemli bir yer edinmesine rağmen toplum içinde 
gerekli önemin ve hassasiyetin gösterilmediğine 
inanıyorum. Geri dönüşüm malzemelerinin tesislere 
ulaşma oranı çok düşük. Bunun için belediyelerin 
etkili bir toplumsal sistem kurmaları gerekiyor.

Pandemiden dolayı iş hacminin düşmesi, ham 

“SEKTÖRÜMÜZ ÖNEMİNİ  
VE DEĞERİNİ HİÇBİR 
ZAMAN KAYBETMEDİ”

maddeye ulaşım güçlüğü ve fiyatların dengesiz seyretmesi 
neticesinde döngüsel ekonominin önemi bir kez daha kendini 
gösterdi. Bunu en iyi şekilde yürütecek olan sektörlerin 
başında geliyoruz. Lisanslı geri dönüşüm firmalarımızın bu 
fırsatı en verimli şekilde yerine getirdiğine inanıyor, geri 
dönüşüm bilincinin tüm toplumumuzda ve kamuoyunda 
oluşması için üzerimize düşenin fazlasını yapmamız gerektiğini 
düşünüyorum.

Sevgi ve muhabbetlerimle…
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GÖR ÜŞ

HAKAN EFE
Bursa Plastik ve Ambalaj Sanayicileri 
Derneği Başkanı

“İÇ PİYASADAKİ EKONOMİK 
DÖNGÜNÜN BİR AN ÖNCE 

CANLANMASI İÇİN; ÜLKEMİZ 
İNSANLARINI DOĞRU YÖNLENDİRİP 

TARIM, HAYVANCILIK, GERİ 
DÖNÜŞÜM SEKTÖRLERİNDE 
ÇALIŞAN YABANCI UYRUKLU 

İŞÇİLERİN İSTİHDAMINA SON 
VEREREK ÜLKEMİZ GENÇLERİYLE 
BU SEKTÖRLERDEKİ İŞÇİ AÇIĞINI 

KAPATMALIYIZ.” 

Hepimizin gördüğü gibi Covid-19 yaşamı, 
ticareti ve üretim sistemlerini çok 
değiştirdi. İçinde bulunduğumuz bu 
zorlu süreç, biz sanayicilere yeni düzene 

ayak uydurabilmek adına, gün be gün şartları 
ağırlaştırıyor: Dövizdeki iniş-çıkışlar, yaşanan 
konteyner krizleri, hava yolu kulanımının düşmesi, 
hizmet sektörünün durdurulması, birçok ülkeye 
ticari ziyaretlerin hemen hemen imkansız hale 
getirilmesi, halkın sokağa çıkma özgürlüklerinin 
mecburen kısıtlanması... 

Tüm bu zorlu süreç ekonomiye çok büyük zararlar 
vererek devam edecek gibi görünüyor. Covid-19’la 
başlayan bu sürecin içinden dünya olarak nasıl 
çıkılacağını hepimiz merakla bekliyoruz. Türkiye 
Cumhuriyeti plastik sektöründe dünyada önemli bir 
yere sahip. Geri dönüşüm konusundaki başarımızı, 
istikrarlı büyüme hızımızı geçmiş yıllarda tüm 
dünyaya gösterdik. Şimdi yapılması gereken en 
önemli yatırım, hurda tedariği ile ilgili tüm yolların 
açılması. İleride biz plastik firmalarının ham 
madde tedariği ile ilgili sıkıntı yaşama ihtimalini 
bile düşünmek istemiyorum. Türkiye olarak 
tek gerçeğimizin çalışmak, çalışmak, çalışmak 
olduğunu gayet iyi anlamış durumdayız.

Gerek halkımız gerek biz sanayiye yön verenler, 
ülkemizdeki yaptırımları saygıyla karşılıyor ve hiçbir 
kaos yaşanmaması adına iş hacmimizi Covid-
19’a rağmen arttırabilmek için elimizden geleni 
yapıyoruz. Şu anda çalışamayan sektörlerdeki 
arkadaşlarımıza yardım ve destek olarak da çeşitli 
kampanyalar başlatılması gerektiğine inanıyorum.

Dostlarım, yaşamımızın değiştiği, tarihin yazıldığı 
değişik zamanlar yaşıyoruz. Hepimiz bundan 
etkilendik, dünya durma noktasına geldi. 
Bizlerin ülkemize ivme kazandırması gereken 
bu zamanlarda yeni birlikler kurarak bu global 
krizin aşılabileceğine inanıyorum. Böyle bir global 
krizde ne ABD doları ne de Avrupa Birliği Euro’su 
ile ticaretin sağlıklı devam edilebilir güvencesi 

“TEK GERÇEĞİMİZ 
ÇALIŞMAK, ÇALIŞMAK, 
ÇALIŞMAK…” 

verebildiğini sanmıyorum. Dünya ülkeleri iş dünyalarında 
uzay çağı parası olan Bitcoin’i kabul edip yürürlüğe 
geçirdi. Aslında bu da dünyada artık ticaretin daha şeffaf 
hale geldiğini anlatıyor olabilir bizlere. Bunu zamanla 
yaşayıp göreceğiz.

İç piyasadaki ekonomik döngünün bir an önce 
canlanması için; ülkemiz insanlarını doğru yönlendirip 
tarım, hayvancılık, geri dönüşüm sektörlerinde çalışan 
yabancı uyruklu işçilerin istihdamına son vererek ülkemiz 
gençleriyle bu sektörlerdeki işçi açığını kapatmalıyız. 

Ülkemize, dünyamıza, geleceğimize sahip çıkalım. 
Paramızın değerini bilelim. 

Dünyamıza, ülkemize acil şifalar, Covid-19 sebebiyle ölen 
her insana Allah’tan rahmet diliyorum.
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Son yıllarda gelişmiş 
ülkelerin tüketici 
taleplerinde 
bir değişim 

yaşandığını ve geri 
dönüştürülmüş ham 
maddeden üretilen ürünlere 
talebin hızla arttığının altını 
çizen PAGDER Yönetim 
Kurulu Başkanı Selçuk 
Gülsün: “Bu talep artışına 
bağlı olarak küresel 
markaların tedarik zincirleri üzerinde geri dönüşüm ham 
madde kullanma kotaları koyduğunu görüyoruz. Ülkemizin 
ana ihracat pazarlarının başında gelen AB’de ambalaj 
ve otomotiv başta olmak üzere birçok endüstri bu trendi 
izlemekte ve yüzde 100’e yaklaşan iddialı hedefler ortaya 
koymakta. Türk plastik geri dönüşüm sektörümüz, ülkemiz 
ihracatçısının bu artan talebini şimdilik karşılayabilmekte, 
lakin geri dönüşüm sektörünün ana girdisi olan atık 
ithalat yoluyla temin edilmekte. Ülkemizin toplama ve 
ayrıştırma altyapısının yeterince gelişmiş olmaması 
sebebiyle atığımızın büyük bir kısmı geri dönüşüme uygun 
değil, bu sebeple geri dönüşüm sektörü ithal ettiğini 
geri dönüştürerek Türk plastik sektörü için hayati öneme 
sahip ikincil ham madde haline getiriyor. Mevzuat gereği 
ülkemize ikincil ham madde ithalatının yasak olduğunu da 
göz önünde bulundurursak, geri dönüşüm sektörünün ham 
maddesi olan atığa erişiminin engellenmesi, Türk plastik 
sektörünün de 2 milyar doların üzerinde ihracat yaptığı AB 
pazarlarına ihracatının durması anlamına gelecektir” dedi.

SIFIR ATIK HEDEFLERİNİN YAKALANMASI İÇİN  
GERİ DÖNÜŞÜM SEKTÖRÜ KORUNMALI!
Sözlerine, “Ülkemizde sıfır atık hedeflerinin yakalanması 
için toplama ve ayrıştırma sistemimizin geliştirilmesi ve 
geri dönüşüm sistemimizin korunması gerekiyor” diye 
devam eden Selçuk Gülsün, “Eğer toplama-ayrıştırma 
sistemi geliştirilmeden atık ithalatını yasaklarsak, uygun 
kalitede atığa erişemeyen geri dönüşüm sektörü ülkemizde 
tutunamayacak ve yatırımını ülke dışına taşıyacak ya 
da kapısına kilit vurmak zorunda kalacaktır. Bu sebeple 
ülkemizin atıkları ekonomik değeri haiz olacak şekilde geri 
dönüşüm sistemine kazandırılabilinceye kadar bu sektörün 
atığa erişiminin tek yolu olan ithalata izin verilmelidir” dedi.

ETKİ ANALİZİ 
YAPILMADAN 
MEVZUATTA 
DEĞİŞİKLİĞE 
GİDİLMEMELİ!
3915.90.11.90.00 
ve 3915.90.80.00.19 
GTİP kodlu karışık 
plastik atık ithalatının 
yasaklamasının ardından 
Selçuk Gülsün: “Sektör 
temsilcileri ile karşılıklı 

konuşmadan ve herhangi bir etki analizi yapılmadan 
atılan adımlar telafisi mümkün olmayan sorunlara yol 
açacaktır. Bakanlığımızın karışık atıkların ülkemize ithalatını 
yasaklaması, polyamid ve polikarbonat gibi yüksek katma 
değerli mühendislik plastikleri atıklarının da ülkemize 
girmesini engelleyecektir; zira tüm bu ürünler ülkemize 
aynı ürün kodu ile giriş yapmaktadır. Örneğin; bu yüksek 
katma değerli atıkların ithalatının yasaklanması, otomotiv 
sektörüne plastik ürün üreten işletmelerimizin ikincil ham 
madde kullanım kotasını nasıl yakalayacağına dair büyük 
boşluklar yaratmaktadır. Bu gibi etki analizleri yapılmadan 
çok geniş bir üretim ağını etkileyen adımların atılmasını 
doğru bulmuyoruz” dedi.

DENETİM ARTTIRILMALI!
Kamuoyunda artan çevresel kaygıları paylaştıklarını 
belirten Gülsün: “Ülkemizin belirli bölgelerinde ortaya 
konan manzaralar hepimizin içini parçalamakta. 
Şüphesiz ki hepimizin ortak kaygısı gelecek kuşaklara 
daha yaşanabilir bir ülke bırakmak, lakin plastik geri 
dönüşüm sektörü tüm ülke sathına yaygın bir yapıya 
sahipken bu görüntülerin sadece belirli bir bölgeden 
yayılıyor olması, ortadaki sorunun atık ithalatından 
değil, yetersiz denetimden kaynaklandığını gözler önüne 
seriyor. Daha önce ilgili kamu kurumlarıyla paylaştığımız 
elektrik, su ve iş gücü gibi üretim girdilerinin takibi, 
lisans öncesi altyapı yeterlilik analizi, bakaya atıkların 
gönderildiği bertaraf tesisinin bilgilerinin kontrolü ve 
yüksek miktarlı ithalatlarda yerinde tespit gibi denetim 
tedbirlerinin hayata geçirilmesi durumunda yasalarımızda 
suç kabul edilen fiilleri işleyenlerin tespiti çok daha 
kolay gerçekleştirilecek ve çevre sorunları ortadan 
kaldırılacaktır” dedi.

ATIK İTHALATI DENETLENMELİ! 

PANO

Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün, yeni yıl itibariyle 
3915.90.11.90.00 ve 3915.90.80.00.19 GTİP kodu ile ticarete konu olan karışık plastik 

atıkların ülkemize ithalatının yasaklanmasının ardından, Türkiye plastik sanayiinin ikincil ham 
maddeye erişiminde tek yol olan atık ithalatında yasaklamadan ziyade, denetlemenin  

arttırılması yoluna gidilmesi gerektiğine dair açıklamalarda bulundu.
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AMBALAJ YATIRIMLARININ  
YÜKSELİŞİ

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi, ambalajlı ürünlere olan talebin artmasına yol açtı. 
Ekim ayında teşvik belgesi alan yatırımlarda; plastik ambalaj, oluklu mukavva, ambalaj için kutu 

üretimi, plastik poşet, kartondan koli, streç film üretimi öne çıktı. 

Hijyen ve ambalajlı ürünlere olan ilginin artması 
ambalaj yatırımlarını da hızlandırdı. Ekim ayı teşvik 
belgesi listesine göre; ambalaj sektöründe 30’a 
yakın firmaya teşvik belgesi düzenlendiği görüldü. 

Konuyla ilgili görüş veren Oluklu Mukavva Sanayicileri 
Derneği (OMÜD) Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Sükan, 
tüketicilerin artık satın aldıkları ürünlerin ambalajlı olmasına 
özen gösterdiklerini söyledi. 2020 yılının üç çeyreğinde 
toplam yüzde 9 büyüdüklerini belirten Sükan, bu yılı yüzde 
10 büyüme ile kapatacaklarını ve sektör üretim miktarının 
3 milyar ton ve 4.5 milyar metrekare seviyelerine ulaştığını 
ifade etti. Sükan, “Sektörün toplam cirosu yaklaşık 15 
milyar TL. Türkiye’de oluklu mukavva tüketimi kişi başı 27 kg 
seviyelerinde” dedi.

“AMBALAJ LÜKS DEĞİL, BİR İHTİYAÇTIR”
Plastik Sanayicileri Deneği (PAGDER) Başkanı Selçuk Gülsün, 
bu süreçte artan ambalaj talebinin sektöre olan etkisini 
şöyle değerlendirdi: “Öncelikle, ambalaj sektörünü kendi 
içerisinde, endüstriyel ambalaj ve nihai tüketiciye hitap eden 
tek kullanımlık ambalaj olmak üzere iki alt sektöre ayrılmış 
şekilde ele alabiliriz. Bilindiği üzere, salgının yaygınlaşması 
ile plastik ambalajların hijyen ve toplum sağlığı açısından 
oynadığı kritik rol bir kez daha ortaya çıktı. Buna bağlı 
olarak tüm bu ürünlere olan talep arttı. Özellikle kolonya ve 
antiseptik solüsyon şişelerine olan talepteki hızlı artış sonrası 
sektör firmaları üretimi yetiştirmekte zorlanmaktalar. Öncelikli 
olarak da çalışan kesimin kendini korumak adına yanından 
ayırmadığı dezenfektan ve kolonya şişeleri bu ürünlere olan 
ihtiyacımızı ortaya bir kez daha koymuş oldu.

Yaşanan son gelişmelerle birlikte kafe ve restoranların 
yalnızca paket servis için çalışıyor olması ise plastik 
ambalaja duyulan ihtiyacı daha da çok hissettirdi. Plastik 
ambalaj sektörünün bugün bu denli önem arz etmesinin 
sebeplerinden biri, plastiğin yüksek işlenebilirlik ve 
adaptasyon yeteneği sebebiyle tamamen ihtiyaca yönelik 
ambalajlar tasarlanabilmesine izin vermesidir. Plastik 
ambalaj söz konusu olduğunda çoğunlukla olumsuz 
söylemlerle ve atık problemi ile karşılaşıyor olsak da 
ambalajın temel amacının korumak olduğunu çoğunlukla 
göz ardı ediyoruz. Daha uzun süre kullanmak, daha taze 
tutmak, daha uzak noktalara ulaştırmak, sağlık ve hijyen 
şartlarını iyileştirmek için kullandığımız en önemli araçlardan 
biri ambalaj. Aynı zamanda, bugün eğer plastikten üretilen 
ambalajlar yerine ahşap, cam gibi ürünlerden üretilen 
ambalajlar kullanılıyor olsaydı, bu ambalajları üretmek 

için daha fazla enerji ve su harcamak zorunda kalır, atık 
hacmini de karbon salımını da daha fazla arttırmış olurduk. 
Bu sebeple, alternatiflerine kıyasla temizlik, taşınabilirlik 
ve kullanım kolaylığı avantajlarıyla insanların yaşamlarını 
kolaylaştıran ambalaj lüks değil, bir ihtiyaçtır. Dolayısıyla tüm 
bu etmenler ambalaj sektöründe bu dönemde hızlı bir artış 
olmasını sağlamıştır.”

“SALGINDAN, DAHA AZ ETKİLENDİK”
Ülkemiz iç pazarı gerek pandemi gerek kur hareketliliğine 
bağlı olarak bir daralma yaşıyor olsa da 30’dan fazla sektöre 
ara girdi sağlayan plastik sektörünün bu salgından, diğer 
sektörlere göre daha az etkilendiğini söyleyen Gülsün 
sözlerine şöyle devam etti: “İlk 9 aylık verilere baktığımızda 
miktar bazında yüzde 6,5 değer bazında ise yüzde 7,1 
dolayında bir üretim artışı oldu. Plastik mamul ihracatımız 
yüzde 7 artışla 3,58 milyar dolardan 3,83 milyar dolara 
yükseldi. Söz konusu artışın önemli bir bölümünün plastik 
ambalaj ve medikal sektörlerinden kaynaklandığını söylemek 
doğru olacaktır. Otomotiv sektörüne ara girdi tedarik eden 
plastik üreticilerimiz de yılın ilk yarısını oldukça karamsar bir 
tabloyla geçirdikten sonra otomotiv sektörünün hızlanmasına 
bağlı olarak toparlanmaya başladı.”

Son olarak, salgın süresince tüketici talepleri ve 
davranışlarında yaşanan gelişmelere bağlı olarak ambalaj 
ve medikal alt sektörlerinde önemli bir artış yaşandığını 
söyleyen Gülsün, yoğun dezenfektan kullanımı, paket servis 
ve internetten alışverişin yaygınlaşmasının plastik ambalaj 
sektörüne önemli bir ivme kazandırdığını vurguladı.

PANO
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REKABET KONGRESİ 
SONA ERDİ

Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) tarafından bu yıl 12’nci kez düzenlenen 
Rekabet Kongresi sona erdi. Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun 

(TÜRKONFED) desteğiyle çevrim içi ortamda gerçekleştirilen etkinlikte, “Sürdürülebilir 
Sektörler: Yeni Dönemin Rekabet Senaryoları” farklı yönleriyle mercek altına alındı.

PANO

İ ş dünyası, kamu, akademi ve 
STK’ların daha rekabetçi olmaları 
hedefiyle SEDEFED tarafından 
düzenlenen 12. Rekabet Kongresi 

sona erdi. Dünya Gazetesi Genel 
Yayın Müdürü Hakan Güldağ’ın 
moderatörlüğünde düzenlenen 
etkinliğin ikinci ve son gününün 
açılış konuşmacısı ise SEDEFED 
Başkan Yardımcısı ve Türkiye Kadın 
Girişimciler Derneği (KAGİDER) 
Yönetim Kurulu Başkanı Emine 
Erdem oldu.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA 
ANCAK VE ANCAK KADINLARIN 
GÜÇLENMESİ, EKONOMİYE AKTİF  
VE EŞİT KATILIMLARI İLE 
MÜMKÜNDÜR”
‘Ekonominin ve İş Dünyasının 
Sürdürülebilirliği’ temasının işlendiği 
toplantıda Emine Erdem, pandemi 
sürecinin iş gücü piyasasında var olan eşitsizlikleri 
daha da derinleştirdiğine dikkat çekerek, “Kadına eşit 
hakların sağlanmadığı hiçbir ülke ve hiçbir ekonomi, 
sürdürülebilir kalkınma potansiyeline erişemeyecektir” 
dedi. Sürdürülebilirliğin üç temel bileşeninin çevre 
koruma, ekonomik büyüme ve sosyal gelişim olduğunu 
söyleyen Emine Erdem sözlerine şöyle devam etti: 
“Sosyal gelişimden bahsederken, dünyada sağlık 
ve sosyal hizmet çalışanlarının yüzde 70’inin kadın 
olduğunu, kayıt dışı iş gücünün çoğunluğunu kadınların 
oluşturduğunu, hareket özgürlüğündeki kısıtlama ve 
sosyal izolasyon ile kadına karşı şiddettin arttığını 
hatırlatmak isterim. Bugün Kadına Yönelik Şiddete Karşı 
Uluslararası Mücadele Günü; üzülerek şahit oluyoruz ki, 
kadınlara yönelik şiddet eylemleri ve kadın cinayetleri 
devam ediyor. Diğer taraftan pandeminin toplumsal 
cinsiyet eşitliği üzerindeki olumsuz etkilerini de hep 
birlikte görüyoruz. Pandemi süreci, iş gücü piyasasındaki 
var olan eşitsizlikleri daha da derinleştirdi. Kadına eşit 
hakların sağlanmadığı hiçbir ülke ve hiçbir ekonomi, 
sürdürülebilir kalkınma potansiyeline erişemeyecektir. 
Sürdürülebilir kalkınma ancak ve ancak kadınların 
güçlenmesi, ekonomiye aktif ve eşit katılımları ile 
mümkündür” dedi.

‘EKONOMİNİN VE İŞ DÜNYASININ 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ’ MASAYA YATIRILDI
Kongrenin ilerleyen zamanlarında TÜRKONFED 
İş Dünyasında Kadın Komisyonu Başkanı Reyhan 
Aktar, ‘Pandeminin Kadın İstihdamı ve Girişimciliğine 
Etkileri’; Kredi Garanti Fonu Genel Müdürü Kasım 
Akdeniz, ‘KOBİ’lerin Finansmana Erişimi ve Dijitalleşme 
Destekleri’; EY Türkiye Kurumsal Finansman Bölümü 
Ortağı İlhami Koç, ‘Yakın Dönemde Sektörlerin 
Sürdürülebilir Finansman İhtiyacının Karşılanması’; 
AliExpress Türkiye CEO’su Yaman Alpata, ‘Dijitalleşme 
ile Sektör ve Tedarik Zinciri Dayanıklılığı İlişkisi’; UND 
Strateji ve İş Geliştirme Başkanı Fatih Şener, ‘Pandemi 
Döneminde Güçlenen Lojistik Sektörü’; TÇÜD Genel 
Sekreteri Veysel Yayan, ‘Çelik Sektörü Covid-19 Sonrası 
Beklentileri’ başlıklı konuşmalarıyla iş dünyasının 
‘Ekonominin ve İş Dünyasının Sürdürülebilirliği’ 
konusuna bakışlarını yansıttılar.

Panelin ardından kapanış konuşmasını gerçekleştiren 
SEDEFED Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı ise 
katılımcılar ile kongreye destek veren kişi ve kurumlara 
teşekkürlerini sundu.

“KADINA EŞİT 
HAKLARIN 
SAĞLANMADIĞI 
HİÇBİR ÜLKE VE 
HİÇBİR EKONOMİ, 
SÜRDÜRÜLEBİLİR 
KALKINMA 
POTANSİYELİNE 
ERİŞEMEYECEKTİR.” 
- KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı 
Emine Erdem
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Huntsman Corporation (NYSE: HUN) yaptığı 
açıklamada Türkiye’deki tesisini yeniden inşa 
edeceğini açıkladı. Huntsman tarafından aynı 
arazi üzerinde yapılacak birinci sınıf tesisin 

ve teknik merkezin, EHS (Çevre, İş Sağlığı ve Güvenlik), 
mühendislik ve kalite bakımından en yüksek standartları 
karşılayabilecek niteliklere sahip olacağının da belirtildiği 
açıklamaya göre; yeni tesisin inşasının 2021’in son 
çeyreğinde bitirilmesi hedefleniyor. İnşa edilecek yeni 
ve birinci sınıf tesis; polyester polioller, karışımlar, 
MDI prepolimerleri, sprey köpük ve poliüre üretim 
kapasitesine sahip olacak. Huntsman’ın tescilli TEROL® 
teknolojisinin kullanılacağı tesiste, yıllık yüz milyonlarca 
pet şişenin geri dönüşümü sağlanarak, şirketin döngüsel 
ekonomiye katkısı arttırılacak ve bu sayede söz konusu 
tesis sürdürülebilir bir yatırım haline gelecek. Tesisin aynı 
zamanda Türkiye ve Orta Doğu’da Huntsman Building 
Solutions (HBS) için bir büyüme platformu işlevi göreceği 
ifade edildi.

“TÜRKİYE, AVRUPA’NIN İKİNCİ EN BÜYÜK  
MDI BAZLI POLİÜRETAN PAZARI”
Huntsman Polyurethanes Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve 
Hindistan Bölgelerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı 
Steen Weien Hansen yaptığı açıklamada; “2021’de 

HUNTSMAN’DAN  
TÜRKİYE’YE YATIRIM
Huntsman, Türkiye’deki tesisini yeniden inşa edeceğini açıkladı. İstanbul’da 
bulunacak poliüretan tesisinin mühendislik ve kalite bakımından en yüksek 
standartlara sahip olması hedefleniyor. 

Huntsman’ın EMA’yı satın almasının üzerinden on yıl 
geçmiş olacak. Tesisin yeniden inşası, eskisinden daha 
iyi bir yeniden yapılanmayı başarmamızı ve Türkiye’deki 
poliüretan endüstrisinin merkezinde yürüttüğümüz ekip 
çalışmasına devam edebilmemizi sağlayacak. Türkiye, 
Avrupa’nın ikinci en büyük MDI bazlı poliüretan pazarı. 
Türkiye ayrıca, cazip demografik özellikleri ve geniş imalat 
sektörü sayesinde yüksek büyüme oranının yanı sıra, çok 
sayıda endüstriyel pazar ve tüketici pazarı segmentine 
erişim sunuyor” dedi.
Huntsman Polyurethanes Türkiye ve Orta Doğu Bölge 
Direktörü Gülüm Selen Kabil ise açıklamasında; “Yeni 
tesisimizin inşası devam ederken, gösterdikleri anlayış 
için müşterilerimize ve yürüttükleri yoğun çalışma 
için Huntsman EMA ekibine teşekkürlerimi sunmak 
istiyorum. Geçtiğimiz yıl boyunca çalışma arkadaşlarımız 
ürünlerimizi bölge genelinde çeşitli tedarik çözümleri 
kullanarak tedarik etmek için titizlikle çalıştı. Yeni 
tesisin önümüzdeki yıl devreye girmesiyle faaliyetlerimizi 
geçmişte olduğundan çok daha güçlü bir şekilde 
yürüteceğiz” diye konuştu.

PLASFED 63
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YENİ 
REFORM 
DÖNEMİ 
BAŞLIYOR!

2021 reform yılı olacak. Ekonomide ve hukukta kapsamlı reformlar 
hayata geçirilecek. Reformlarla yatırımcının hukuki güvence ve istikrar 

beklentisi karşılanacak. Yatırım ortamı iyileştirilecek.
HÜLYA GENÇ SERTKAYA 

PANO

Ekonomi yönetiminde yaşanan değişimin ardından 
Türkiye yeniden reform gündemine kilitlendi. 
Dünyanın siyasi ve ekonomik bakımdan tarihi 
bir değişim sürecinden geçtiği şu günlerde “yeni 

dönem” mesajını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
ilk olarak 11 Kasım’daki AK Parti Grup toplantısında 
verdi. Ekonomisi güçlü olmayan bir ülkenin diğer 
alanlardaki kazanımlarını koruyamayacağının bilinciyle 
yeni bir istikrar, büyüme ve istihdam odaklı seferberlik 
başlattıklarını açıklayan Erdoğan, bakanlıklar ve 
kurumların yanı sıra ilgili tüm kesimlerle yakın diyalog ve 
iş birliği halinde ekonomide ve hukukta yeni bir reform 
dönemi başlattıklarının altını çizdi. Erdoğan’ın açıkladığı 

reformlar için “diyalog” süreci hızlıca başlatıldı. Hazine ve 
Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Adalet Bakanı Abdulhamit 
Gül, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşları (STK) ile bir araya 
geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan her platformda ekonomi, 
demokrasi ve hukukta reform kararlılıklarını dile getirdi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yıl mesajında “Ekonomimizi 
güçlendirecek, demokrasimizin, hak ve özgürlüklerin 
çıtasını yükseltecek reform hazırlıkları içindeyiz. Yeni yılla 
beraber artık son düzenlemelerini yaptığımız kapsamlı 
reform programlarımızı milletimizin takdirine sunacağız” 
ifadelerini kullandı. 

Şimdi gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı 
Türkiye’de hukuk, demokrasi ve ekonomide 
gerçekleştirilecek yeni reformlara çevrildi. Önümüzdeki 
günlerde Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında 
hazırlanacak hukuk ve ekonomi reformu üzerindeki 
çalışmaların tamamlanarak, TBMM’ye sevk edilmesi 
öngörülüyor. Kamuoyunun yakından takip ettiği reformlar 
konusunda özellikle Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye 
Bakanlığı ile ilgili milletvekillerinin yoğun çalışma yürüttüğü 
biliniyor. Bu konudaki çalışmaların tamamlanmasının 
ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a arz 
edilmesi, onun uygun gördüğü bir takvim içerisinde 
TBMM’ye gelmesi bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde yeni 
yılda Meclis gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan AK 
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Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, hukuk ve ekonomi 
alanında reformlar başta olmak üzere, sanayi ve teknoloji 
geliştirme bölgeleri ile hayvan hakları düzenlemesi, Adalet 
Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Milli Savunma 
Bakanlığı’nın toplumun beklentilerine cevap verecek 
önemli çalışmaların gündemlerinde olacağını kaydetti. 
Yargı reformu paketi için yoğun çalışma yürütüldüğünü 
söyleyen Turan, mülkiyet hakkını pekiştiren, sözleşme 
hürriyetinin daha da genişletilmesini sağlayan, yargı 
reform paketlerinde eksik kalan bölümlerin hayata 
geçirilmesini amaçlayan bir kanun teklifi üzerinde 
çalıştıklarını paylaştı. Bilindiği üzere bu zamana kadar 
çıkarılan 3 yargı paketiyle önemli adımlar atılmıştı. 

EKONOMİ YÖNETİMİNDE DEĞİŞİM…
Önce ekonomi yönetiminde yaşanan değişimi kısaca bir 
hatırlayalım. 7 Kasım’da Resmi Gazete’de yayımlanan 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı atama 
kararıyla, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 
Başkanı Murat Uysal görevden alınırken, yerine 
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal 
atandı. Para politikalarının yeni patronu Naci Ağbal’ın 
ilk mesajı, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda 
tüm politika araçlarının kararlılıkla kullanılacağı, para 
politikasında şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik 
ilkeleri çerçevesinde iletişimin güçlendirileceği oldu. 
Ağbal’dan boşalan Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na 
İbrahim Şenel getirildi. Bu arada eski Ekonomi Bakanı 
Nihat Zeybekci de kararnameyle Cumhurbaşkanlığı 
Ekonomi Politikaları üyeliğine yeniden getirildi. 

İLK SINAVI PPK OLDU
TCMB Başkanı Ağbal ilk sınavını 19 Kasım’da 
gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında 
verdi. TCMB, PPK toplantısında piyasa beklentilerine 

paralel olarak politika faizini 475 baz puan artışla yüzde 
10.25’ten yüzde 15’e yükseltti. PPK’da tüm fonlamanın, 
temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı 
üzerinden yapılması kararlaştırıldı ve böylece uzun 
zaman sonra sadeleşme adımı atılmış oldu. Politika 
faizinin “temel politika aracı” olacağı 2021 Yılı Para 
ve Kur Politikası kararlarıyla pekiştirildi. 24 Aralık’ta 
gerçekleştirilen PPK toplantısında ise politika faizi 200 
baz puan arttırılarak yüzde 17’ye yükseltildi. 

TCMB’nin son iki toplantısında piyasanın önüne geçtiğini 
söyleyen Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Erhan Aslanoğlu, TCMB’nin bu hamlesiyle hem 
piyasa beklentisini karşıladığını hem de reformlar için 
zemin hazırladığını vurguladı. Aslanoğlu, bundan sonra 
enflasyonla mücadelenin öne çıkacağının altını çizerek, 
“Tek haneli genel yorumlar yerine nokta hedefi verilmeli. 
İlk önce yüzde 5 olmalı, sonra da yüzde 2 hedefi 
konulmalı” dedi.

BAYRAK DEĞİŞİMİ
Sağlık sorunları nedeniyle görevden affını isteyen ve 
görevden af talebi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 
kabul edilen Berat Albayrak’tan boşalan Hazine ve Maliye 
Bakanlığı’na ise 10 Kasım’da Lütfi Elvan atandı. 64. 
Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı, 65. Hükümette Kalkınma 
Bakanı olan Lütfi Elvan, 27. Dönem AK Parti Mersin 
Milletvekili olarak Meclis’e girdi. Elvan son olarak TBMM 
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı görevini yürütüyordu. 
Elvan’dan boşalan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 
Başkanlığı’na ise eski Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz 
seçildi. Ekonomi yönetiminde yaşanan değişimin 
ardından Cumhurbaşkanlığı kabinesinde değişim olacağı 
iddiaları gündeme geldi. Bu iddialara ilişkin son sözü 
Cumhurbaşkanı Erdoğan söyledi. Bu iddiaların asılsız 
olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Bunların hepsi içi 
boş, masa başında uydurulan haberler, biz masa başı 
kalemşörlere amel etmeyiz” ifadelerini kullandı. 

“ENFLASYON VE İŞ BİRLİĞİ” VURGUSU
Lütfi Elvan, bakan olduktan sonra verdiği ilk mesajda 
oluşturacakları politikalarda, ilgili tüm tarafların 
katkısını alarak istişareye dayalı, katılımcı bir anlayışla 
hareket edeceklerinin altını çizdi. Önümüzdeki 
dönemde makroekonomik istikrarı muhafaza ederek 
büyüme ve istihdama yeni bir ivme kazandıracaklarını 
vurgulayan Elvan, “Enflasyonla mücadele sürecini, 
maliye politikaları ve diğer tüm araçlarımızla kararlı 
bir şekilde destekleyeceğiz. Mali disiplini koruyarak 
gerçekçi bir risk yönetimi ile kamu finansmanının 
kalitesini arttıracağız. Vergi düzenlemeleri başta olmak 
üzere mevzuatta öngörülebilirliğin arttırılması ve bu 
sayede yatırım ortamının hem yerli hem de uluslararası 
girişimciler açısından her bakımdan iyileştirilmesi için 
gerekli adımlar, başta sivil toplum kuruluşları olmak 
üzere ilgili tüm taraflarla iş birliği halinde atılacaktır” 
dedi. Aslında Elvan, yaptığı bu açıklamayla ekonomide 
reform alanlarının ve “diyalog” döneminin ilk işaretlerini o 
günlerde verdi. 

 “EKONOMİMİZİ GÜÇLENDİRECEK, 
DEMOKRASİMİZİN, HAK VE 
ÖZGÜRLÜKLERİN ÇITASINI 

YÜKSELTECEK REFORM 
HAZIRLIKLARI İÇİNDEYİZ. 

YENI YILLA BERABER ARTIK 
SON DÜZENLEMELERİNİ 

YAPTIĞIMIZ KAPSAMLI REFORM 
PROGRAMLARIMIZI MİLLETİMİZİN 

TAKDİRİNE SUNACAĞIZ.” 
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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“İCRAATA BAKILACAK”
Ekonomi yönetiminde değişime piyasaların ihtiyatlı 
yaklaştığını söyleyen 3. Göz Danışmanlık CEO’su 
ekonomist Hikmet Baydar, daha çok yapılacak eylemlerin 
beklendiğini vurguladı. Baydar, “Söylemler son derece 
olumlu. ‘Piyasaları karşılarına almayacakları’ söylemleri 
bile çok anlamlı. Bu zamana kadar birçok paket 
açıklandığı için reform söylemlerinin şu ana kadar bariz 
bir etkisini göremedik. İcraata bakılacak. Küresel ve 
yerli sermaye, dayatmaları ve sınırlamaları sevmez. 
Derin ve öngörülebilir piyasaları sever. Kur istikrarı 
‘olmazsa olmaz’. Aksi halde kuru garantilemeden TL 
enstrümanlara giremezler. BDDK’nın normalleşme 
adımları önemli. En azından bankalar normalleşecek. 
Bunun olumlu etkisi olabilir” dedi.

DİYALOG DÖNEMİ
Şimdi de iş dünyası ve STK’larla diyalog sürecine bir göz 
atalım. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ve Adalet 
Bakanı Abdulhamit Gül ekonomi alanında yapılacak 
reformlar için ilk buluşmayı 27 Kasım’da Türk Sanayicileri 
ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ile gerçekleştirdi. 
Toplantı kapsamında bir açıklama yapan TÜSİAD Yönetim 
Kurulu Başkanı Simone Kaslowski Türkiye’de ekonomi ve 
hukuk alanında çözümlerin, yapıcı bir istişare ortamında 
ele alınmasından büyük memnuniyet duyduklarını dile 
getirdi. İş dünyası ile yapılacak görüşmelerin ikinci durağı 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) oldu. Toplantı 
sonrasında değerlendirmelerde bulunan TOBB Başkanı 
M. Rifat Hisarcıklıoğlu, “Ekonomideki sorunları, diyalog 
ortamı ve istişare ile çözeceğimize inanıyoruz” dedi. 
Elvan ile Gül’ün iş dünyası ile yaptığı görüşmeler Müstakil 
Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yönetim 
Kurulu üyeleri ile devam etti. MÜSİAD Genel Başkanı 
Abdurrahman Kaan, hükümet tarafından başlatılan 
reform hareketinin iş dünyası adına önemli olduğunu 
belirterek, “Tüm imkan ve projelerimiz ile yapısal reform 
çalışmasının destekçisi olacağız” ifadelerini kullandı. 
Bakan Elvan Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda 
iş dünyasının görüşlerinin yapacakları düzenlemelere 
önemli katkı sunacağını ifade etti. Şunu da ekleyelim, 
Türkiye’de ekonomi ve hukukta reform yapılacak olması 
iş insanlarını ve sivil toplum kuruluşlarını memnun etti. 
İş dünyası yatırım ortamının iyileştirilmesinden güven 
ortamı yaratılmasına, ihracatın artmasından ucuz kredi 
bulunmasına kadar birçok konuda hukukun olumlu etkisi 
olduğu görüşünde. 

GÜNDEM REFORMLAR…
Bu arada reformun önemli bir ayağını oluşturan İnsan 
Hakları Eylem Planı ile ilgili de Adalet Bakanı Gül TBMM 
İnsan Hakları Komisyonu ve Adalet Komisyonu üyeleriyle 
bir araya geldi, insan haklarının geliştirilmesine ilişkin 
somut öneri ve değerlendirmelerini dinledi. Milletvekilleri 
yargı bağımsızlığı, uzun tutukluluk sürelerinin indirilmesi, 
ifade özgürlüğü, cezaevlerindeki hak ihlalleri, çocuk ve 
kadına istismar/şiddet alanında düzenleme yapılması 
taleplerini iletti. Son olarak şunu da aktaralım, yılın son 
günlerinde Bakan Elvan, Bakan Gül, Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Tarım 

“EN İYİ REFORM, UYGULAMALAR”
Adalet Bakanı Gül yaptığı bir açıklamada, en iyi reformun, 
Anayasa metinlerinden, kanunlardan ziyade uygulamalar 
olduğuna dikkat çekerek, “Bu da eğitim, farkındalık 
gibi çalışmalarla olacaktır, bunları yoğunlaşıyoruz” 
mesajı vermişti. Gül, hukuk güvenliğini vatandaş lehine 
koruyacak, tutuklamayı istisna olarak değerlendiren, 
hukuk güvenliğini daha da güçlendiren uygulamaları hep 
beraber sağlayacaklarını belirterek, bu anlamda çok 
önemli adımlar olduğunu, 2023 hedefleri doğrultusunda 
daha hızlı, daha güçlü adımları da hem yasama hem 
uygulama çerçevesinde yapmaya devam edeceklerini 
kaydetmişti. “Hukukun güvenilirliği ekonominin de 
güvenilirliğini destekliyor, iç içe geçmiş bir konumda. 
Elbette daha iyi uygulamaları görmek istiyoruz” 
diyen Gül, İnsan Hakları Eylem Planı’nın önlerinde 
olduğunu, bu konuyu da ekonominin tüm taraflarıyla ele 
aldıklarını aktardı. Hatırlanacağı üzere ilave reformlarla 
yatırım ortamının daha da iyileştirileceğini söyleyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki günlerde gündeme 
gelecek reformlar arasında İnsan Hakları Eylem Planı’na 
özellikle ehemmiyet verdiklerini açıklamıştı. 

Adalet Bakanı 
ABDÜLHAMİT GÜL

“TÜRKİYE YATIRIMCILAR İÇİN ÇOK  
CAZİP İMKANLAR SUNUYOR”
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, yaptığı açıklamalarda 
reformlara vurgu yapıyor. Türkiye’nin salgın sonrası 
dönemde küresel ekonomide, güçlü ve rekabetçi bir 
ülke olma kararlılığını sürdürdüğünü dile getiren Elvan, 
sosyal medya hesabından yaptığı yeni yıl paylaşımında 
bu kapsamda makroekonomik ve yapısal reformları hızla 
hayata geçirerek, uluslararası normlara uygun, şeffaf 
ve öngörülebilir politikalarla bu süreçten güçlenerek 
çıkılacağını kaydetti. Elvan, enflasyon verilerine ilişkin 
yaptığı paylaşımda ise “Para politikasına, yapısal 
boyutta atılan adımlarla destek vereceğiz. 2021 yılı, 
makroekonomik istikrara odaklanan bir reform yılı 
olacaktır” ifadelerini kullandı. Hatırlanacağı üzere Elvan, 
Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) tarafından 
2020 Aralık’ta düzenlenen Uluslararası Yatırımcılar 
Zirvesi’nde yaptığı konuşmada pandemi sonrası dönemin 
pek çok fırsatı beraberinde getirdiğine işaret ederek, 
Türkiye’nin yeni ve güvenilir limanlar arayan yatırımcılar 
için çok cazip imkanlar sunduğunu vurgulamıştı. Türkiye’yi 
yatırımlarda cazibe merkezi yapmak adına ekonomi 
ve hukuk alanında yeni bir seferberlik başlattıklarını 
kaydeden Elvan, Türkiye’de yatırım fırsatlarını hiçbir 
şekilde değerlendirmemiş küresel markaları Türkiye’ye 
davet etmişti. 

Hazine ve Maliye Bakanı 
LÜTFİ ELVAN
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KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 
KANUNU, AB MÜKTESEBATI 

ÇERÇEVESİNDE GÖZDEN 
GEÇİRİLECEK, UYUMLAŞTIRMA 

ÇALIŞMALARI TAMAMLANACAK. 
MAKUL SÜREDE YARGILANMA 

HAKKININ İHLALİ KONUSUNDAKİ 
BAŞVURULARI İNCELEMEK VE 
GEREKLİ KARARLARI ALMAK 

ÜZERE ETKİLİ BİR MEKANİZMA 
OLUŞTURULACAK.

ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı 
Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank ekonominin genel görünümünü ve önümüzdeki 
dönemin reform gündemini değerlendirmek üzere bir 
araya geldi. Yeni yılın ilk AK Parti Merkez Yürütme Kurulu 
toplantısında da ele alınan konular arasında reformlar yer 
aldı. Uzun lafın kısası, Türkiye yeniden reform gündemine 
kilitlendi. 

HIZLI VE ETKİN İŞLEYEN YARGI SİSTEMİ
Önümüzdeki günlerde hukuk devleti ilkesini güçlendirme, 
öngörülebilir, kolay erişilebilen, hızlı ve etkin işleyen yargı 
sistemi yönünde yeni adımlar atılacak. İnsan Hakları 
Eylem Planı ekonominin temeli olan güven iklimini de 
arttıracak şekilde genişletilerek tüm kesimlerle istişare 
edilerek Meclis’e sunulacak. Reform kapsamında Ticaret 
Hukuku, Borçlar Hukuku, İcra ve iflas Hukuku olmak 
üzere ticari hayata ilişkin kanunlarda davaların daha hızlı 
sonuçlanması ve yatırımcısını koruyan adımlar atılacak. 
Özgürlük ve güvenlik hakkı, adil yargılanma hakkı, ifade 
özgürlüğü, kadın ve engelli haklarının geliştirilmesi gibi 
konularda yeni düzenlemelere gidilecek. Yargı reformu 
kapsamında yatırım ortamı, mülkiyet hakkı, sözleşme 
serbestisi gibi konularda adalet sistemine ilişkin yeni 
politikalar belirlenecek. Arabuluculuk müessesesinin 
kapsamı genişletilecek. İş dünyası görüşleri 
doğrultusunda da bir takım düzenlemelere gidilecek. 
Yapılan açıklamalara göre; Adalet Bakanlığı 2021 
yılında, yargı bağımsızlığı, yargı ve adalet hizmetlerinde 
performansın artırılması, hukuk eğitimi alanlarında yeni 
uygulama ve düzenlemelere gidecek. Kişisel Verilerin 
Korunması Kanunu, AB müktesebatı çerçevesinde 
gözden geçirilecek, uyumlaştırma çalışmaları 
tamamlanacak. Makul sürede yargılanma hakkının ihlali 
konusundaki başvuruları incelemek ve gerekli kararları 
almak üzere etkili bir mekanizma oluşturulacak.

YARGI ÖNCELİKLİ REFORM ALANI
Ekonomistler de reform sürecini destekliyor. Marmara 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Arzova’ya 
göre; öncelikli reform yargı alanında olmalı. Doğrudan 
yabancı yatırımcının bilmediği bir ülkede, en merak 
edilenin o ülkedeki “yargı” olduğunu ifade eden Arzova, 
“Türkiye’de hukuk alanında kanunlar yönünden çok fazla 
geride olduğumuza inanmıyorum. Bence kanunların 
uygulanması yönünde ciddi sorunlar var. Uygulayıcılar 
bazı kanunları içselleştiremediği için hatalı ve yanlı 
kararlara sıklıkla rastlanıyor. Kanuna uygun olmayan 
davranışların ve uygulamaların kesinlikle takibinde 
olunması gerekiyor. Bir diğer reform alanı demokratik 
özgürlükler alanında olmalı. Eğitim konusunda yapılması 
gereken çok şey var” dedi. Piri Reis Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu da yargı reformunu 
öncelikli görüyor. Tarımda Türkiye’nin gıdayla ilgili 
enflasyonist etkisini azaltacak bir reform sürecine 
kesinlikle ihtiyaç olduğunun altını çizen Aslanoğlu, 
“Sanayide yüksek teknolojiye geçmek için farklı bir 
sanayi planlamasına ihtiyaç var. Tarım ve vergi reformları, 
kayıt dışıyla mücadele önemli reform alanları olacak” 
ifadelerini kullandı.
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2015 yılından beri yatırımlarını sürdüren Ims 
Polymers, yeni çift burgulu ekstruder ile 
birlikte yıllık teorik üretim kapasitesini yaklaşık 
17 bin ton seviyelerine çıkarıyor, yeni hattını 

ise 2021 yılının birinci çeyreğinde devreye almayı 
hedefliyor. Öte yandan, eylül ayında uzun cam elyaf 
ile takviyelendirilmiş termoplastik kompozit malzeme 
üretimine yönelik olarak uzun elyaf hattını devreye 
alan firmanın optimizasyon çalışmaları da devam 
ediyor. Depolama faaliyetlerinin sorunsuz yürütülmesi 
amacıyla, Manisa-Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi’nde 
kurulu fabrikasında; 4.800 m² açık alan, 2.700 m² 
kapalı alan ve 4 bin ton stoklama alan kapasitesine 
sahip yeni stok alan inşaat çalışmaları da tüm hızıyla 
sürüyor.

Ims Polymers, mükemmellik yolculuğunda en iyiye 
ulaşmak hedefiyle ISO 45001 ve ISO 14001 kalite 
yönetim sistem belgeleri için çalışmalarına devam 
ediyor ve yıl sonunda belgelerini almayı planlıyor. 2020 
yılında olduğu gibi 2021 yılında da firmalar arasında 
öncü ve örnek olma misyonunu sürdürmeyi hedefliyor. 
Ims Polymers, dünyamızın içinde bulunduğu bu salgın 
döneminden bir an önce kurtulması temennisiyle 
sağlıklı bir yıl olmasını diliyor.

IMS POLYMERS 
YATIRIMLARINA 
DEVAM EDİYOR

PANO

2020 yılı herkes için zorlu geçti; Covid-19 
salgını, iklim değişiklikleri, doğal afetler… 
Ims Polymers tüm bu zorluklara rağmen 
taşın altına elini koyuyor ve yatırımlarına  
hız kesmeden devam ediyor. 

Geçtiğimiz yıl 40 ülkeden 1.085 firma ve 106 
ülkeden 52 bin 361 ziyaretçiyi ağırlayan fuarla 
ilgili TÜYAP tarafından yapılan açıklamada; 
“Plast Eurasia İstanbul Fuarı’nın, her sene 

sektör profesyonellerinin görmeye alışkın olduğu, 
birbirini tamamlayan ürün çeşitliliğinin ve anahtar 
teslim çözümlerinin sunulamayacağını öngörerek, 
katılımcılarımız ve sektör temsilcileriyle yapılan 
görüşmeler doğrultusunda, yeni tarihi olan 1-4 Aralık 
2021 tarihleri arasında düzenleyeceğimizi bilgilerinize 
sunarız. 2020 fuarı katılım sözleşmelerini imzalamış 
ve 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle ödemelerini eksiksiz 
olarak yapmış olan katılımcılarımızın, 2021 yılı için 
yasal olarak yenilenecek sözleşmelerde tüm hakları 
korunacaktır. Bu konuda fuar ekibi en kısa zamanda 
sizinle iletişime geçecektir” denildi.

“PLAST 
EURASIA 2020”  
İPTAL EDİLDİ
TÜYAP (Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş.) 
tarafından her yıl PAGEV (Türk Plastik 
Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve 
Eğitim Vakfı) iş birliğiyle düzenlenen “Plast 
Eurasia İstanbul Fuarı”nın 2-5 Aralık 
2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi 
planlanan 30. Edisyonu, tüm dünyayı 
etkisine alan koronavirüs pandemisi 
nedeniyle iptal edildi.
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Çoğunlukla otomotiv ve havacılık sektöründe 
kullanılan plastik ham maddelerini üreten 
Grodno Azot, katkılı polimerik ham maddelerin 
üretimi için Bursalı plastik işleme makineleri 

üreticisi Polimer Teknik aracılığıyla teknoloji yatırımı yaptı. 
Belarus’un kamu iştiraki olan ve ülkedeki tek poliamid 
ham madde üreticisi olan Grodno Azot, 2 binin üzerindeki 
istihdamı ile ülkenin en büyük şirketleri arasında yer 
alıyor.

“İKİ POEX T60 EKSTRÜDER HATTIMIZ YAZ MEVSİMİ 
SONUNDA ÜRETİME BAŞLADI”
Grodno Azot ayrıca, poliamid kompaund üretimi yapmak 
üzere iki üretim hattını da devreye aldı. 2019 yılı içinde 
Polimer Teknik dahil olmak üzere Batı Avrupalı ekstrüder 
üreticilerinden de teknik ve ticari teklifler topladıklarını 
belirten Grodno Azot Genel Müdür Yardımcısı Nikolay 
Nikolayevich Litvin yaptığı açıklamada; “Yaptığımız 
fizibilite çalışmaları sonucunda Polimer Teknik yüksek 
nitelikteki gereksinimlerimize cevap oluşturabilecek 
taahhütleri bizlere sağladı. Siparişini vermiş olduğumuz 
iki poex T60 ekstrüder hattımız yaz mevsimi sonunda 
üretime başladı” dedi. 

“BU YATIRIM EKONOMİK BÜYÜMEMİZDE  
DİNAMO ETKİSİ YARATACAK”
Makine teslimat ve kurulum sürecinin koronavirüs 

BURSA’DAN GRODNO AZOT’A 
TEKNOLOJİ İHRACATI
Grodno Azot, Belarus’un Grodno şehrinde üretilen polimerik malzemeler için 
Türkiye’nin ilk çift vidalı ekstrüder üreticisi Polimer Teknik’i tercih etti.

salgınının yoğun yaşandığı aylarda gerçekleştiğini belirten 
Litvin sözlerine şöyle devam etti: “Teslimat döneminde 
alışılmadık bir durum yaşadık ve makinelerimizin 
tüm kurulum ve devreye alma işleri modern küresel 
ekonominin en zor dönemlerinden biri olan koronavirüs 
salgını sırasında gerçekleşti. Birçok ülkedeki katı 
karantina kuralları ve seyahat yasaklarının olduğu 
dönemde polimer teknik uzmanları tesisimize uzaktan 
bağlanarak neredeyse 24 saat iletişim halinde, hatların 
devreye alınması için çaba gösterdiler. Yaptığımız bu 
yatırım, Grodno Azot’un güvenilir ve modern ekonomik 
büyümesinde dinamo etkisi yaratacak.” 

“BU YATIRIMDAN GURUR DUYUYORUZ”
Poliamid alanında dünyanın önde gelen petrokimya 
üreticisi Grodno Azot’a ekstrüzyon proses bilgisi ve 
teknolojisi sağlamaktan gurur duyduklarını ifade eden 
Polimer Teknik Genel Müdürü Ersel Filiz ise yatırımla ilgili 
şunları söyledi: “Bir taraftan video konferanslarla, diğer 
taraftan yazılımdan gelen verileri takip ederek hatların 
kurulumunu gerçekleştirdik. Müşterimizin bize güveni 
ve talepleri neticesinde hiçbir personelimiz yurt dışına 
gitmeden Bursa fabrikamızdan Beyaz Rusya’ya hat 
kurulumunu gerçekleştirmiş olduk. Pandemi başlamadan 
bir sene öncesi yatırımını yaptığımız uzaktan servis 
hizmetimiz ile ne kadar doğru bir adım atmış olduğumuzu 
tecrübe ettik.”
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VERGİ VE SİGORTA BORÇLARINA 
YENİ YAPILANDIRMA GELDİ 
Başta vergi ve sigorta prim borçlarına ilişkin yapılandırma, en son 2018 yılında yapılmış 
olmasına rağmen, pandeminin etkisiyle meydana gelen global ekonomik sıkıntılar nedeniyle, 
benzer bir düzenlemeye tekrar ihtiyaç duyulduğunu göstermiş oldu. Konuya ilişkin hazırlanan 
kanun teklifi, yeni varlık barışını da içerecek şekilde TBMM’de kabul edilerek, kapsamlı bir 
yeniden yapılandırmayı kapsamış bulunuyor. TALHA APAK

Vergi ve SGK prim borçlarına yapılandırma imkanı getiren; 7256 sayılı 
“Bazı Alacakların Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun” TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek 
kabul edildi. Geçmişte, benzer birçok uygulama yapılmıştı. En son 

uygulama 2018 yılında yapılmış olmasına rağmen, pandeminin etkisiyle meydana 
gelen global ekonomik sıkıntılar nedeniyle benzer bir uygulamaya tekrar ihtiyaç 
duyulduğu görüldü. Yeni düzenlemede; Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, 
ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi 
borçları ve tüm SGK borçları yapılandırılacak. İlgili Kanun, borçların yeniden 
yapılandırması dışında yeni bir “varlık barışı” düzenlemesini de içeriyor. 
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Yapılandırmaya başvuru ve ödemeler; 2020 yılı sonuna 
kadar müracaat etme şartına sahip ve 2 ayda bir 
ödemeli 18 taksit yapılabiliyor. Bu durumda, ödemelerin 
36 ay gibi bir sürede tamamlanması sağlanıyor. Ana 
paraların yanında işleyen faizler siliniyor, bunun yerine 
Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (YÜFE) oranında fark 
alınıyor. İlk taksit içerisinde bu borçlar defaten ödenirse, 
YÜFE’den çıkan gecikme zammının yüzde 90’ı da silinmiş 
oluyor. İlk taksit ise, 2021 yılının Ocak ayında başlıyor. 

Yapılandırmanın kapsamı; 31 Ağustos 2020 
öncesindeki kesinleşmiş alacaklara ilişkin hükümleri 
içeriyor. Diğer bir ifadeyle, kesinleşmemiş veya dava 
safhasında bulunan alacaklar (Vergi mahkemesinde 
dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş 
olan ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış vergi 
tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklar; 
temyiz veya itiraz/istinaf süreleri geçmemiş ya da itiraz 
veya temyiz yoluna başvurulmuş ya da karar düzeltme 
talep süresi geçmemiş veya bu yola başvurulmuş olan 
ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları 
ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklar; Uzlaşma 
aşamasında bulunan tarhiyatlar) ile matrah artırımı ve 
işletme kayıtlarının düzeltilmesi bu kanun kapsamında 
değildir.

Yapılandırma uygulamalarının kapsamı, geçmişte 
bazen daha kapsamlı düzenlemelerin yer aldığı “vergi 
barışı” olarak kamuoyunda ifade edilen torba kanunlar 
içerisinde yer almıştır. Bu defa yapılmakta olan 
yapılandırmanın sadece kesinleşmiş kamu alacaklarıyla 
sınırlı olduğu görülüyor. İhtilaflı vergi borçları ve inceleme 
aşamasındaki muhtemel borçlar kapsamda değil. 
Konuyla doğrudan ilgili değil ama kanun teklifinde, 
matrah artırımı, kasa ve stok affı, ortaklara borçların 
tasfiyesi gibi düzenlemeler de yer almıyor. 

YAPILANDIRMAYA İLİŞKİN SORU  
VE CEVAPLAR
1. Hangi borçlar yapılandırma kapsamına giriyor?

• Vergi idaresinin alacaklı olduğu bütün vergiler, vergi 
cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları,

• Ticaret Bakanlığı’na bağlı tahsil daireleri tarafından 
takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, 
gecikme faizleri, gecikme zamları,

• Belediyelerce tahsil edilen emlak vergisi, çevre 
temizlik vergisi, ilan reklam vergisi gibi bütün vergiler, 
vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları,

• Yukarıda sayılan vergiler ve vergilere bağlı ceza ve 
faizler yanında, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK), 
belediyelere, özel idarelere, YİKOB’lara, TOBB, 
TESK, Barolar Birliği, TÜRMOB ve ihracatçı birlikleri 
gibi meslek örgütlerine, Vakıflar Genel Müdürlüğü 
ve mazbut vakıflara, kalkınma ajanslarına, Türk 
Standartları Enstitüsü’ne, Kredi Yurtlar Kurumu’na, il 
özel idarelerinin, belediyelerin ve belediyelerin sahip 
olduğu şirketlerin yüzde 50’sinden fazlasına sahip 

olduğu şirketlere olan bazı borçlar da yapılandırılıyor.  

2. Hangi dönemlere ait borçlar yapılandırma 
kapsamına giriyor?

• 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki dönemlere 
ait olup, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar 
verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve 
bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme 
zamları,

• 2020 yılına ilişkin olarak 31 Ağustos 2020 tarihinden 
önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi 
cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları,

• 31 Ağustos 2020 tarihinden önce yapılan tespitlere 
ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları,

• 31 Ağustos 2020 tarihinden önce gümrük 
yükümlülüğü doğan ve gümrük idarelerince takip edilen 
gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, zamlar ve 
gecikme zammı alacakları, 

• Yıllık beyannameli gelir ve kurumlar vergisinde 2019 
ve önceki yıllara ilişkin olup 2020 yılında beyan edilen 
vergilendirme dönemleri, 

• Katma değer vergisi ve stopaj gelir vergisi gibi 
aylık beyannameli mükellefiyetlerde, Temmuz/2020 
vergilendirme dönemi ve önceki dönemlere ait olup,  
31 Ağustos 2020 tarihinden önce beyan edilen vergiler,

• 2020 yılına ilişkin olarak yıllık tahakkuk etmiş sayılan 
motorlu taşıtlar vergisi, yıllık harçlar, emlak vergisi, 
çevre temizlik vergisi gibi vergiler.  

3. Yapılandırılacak borçlara ilave edilecek değişim 
oranları nasıl hesaplanacak?

Yapılandırma kapsamına giren vergi borçları için 
hesaplanması gereken gecikme faizi, gecikme zammı ve 
gecikme cezası yerine, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas 
alınarak hesaplanacak tutar ödenecek. Yapılandırmada 
esas alınacak Yİ-ÜFE aylık değişim oranları özel olarak 
tanımlanmış durumda. YİÜFE aylık değişim oranı olarak 
TÜİK tarafından her ay için belirlenen değişim oranlarıyla 
hesaplanan tutarların taksitle yapılacak ödemelerinde 
ilgili maddelere göre belirlenen tutar;

1) Altı eşit taksit için (1,045), 
2) Dokuz eşit taksit için (1,083), 
3) On iki eşit taksit için (1,105), 
4) On sekiz eşit taksit için (1,15), 

katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına 
bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde 
ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Bu Kanun 
hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan 
borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme 
planı verilir. Ancak, tercih edilen süreden daha kısa 
sürede ödeme yapılması halinde ödenecek tutar ilgili 
katsayıya göre düzeltilir.
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4. Yapılandırılacak borçların ödemesi nasıl  
ve ne zaman başlayacak? 

Yeniden hesaplanan ve yapılandırılan borç tutarının peşin 
veya taksitle ödenmesi konusunda borçluların tercih 
yapmaları mümkün. Borcun bir defada ödenmesinin 
tercih edilmesi durumunda, yeniden yapılandırılan vergi 
borçlarının 31 Ocak 2021 tarihine kadar ödenmesi 
gerekiyor. Tercihini taksitler halinde ödemek yönünde 
kullananlara, ilk taksiti Ocak 2021’den başlamak üzere, 
ikişer aylık dönemler halinde, en çok 18 eşit taksitte 36 
aya kadar vade tanınıyor.

Öngörülen ödeme koşullarına göre; peşin ödemelerde 
ödenecek tutarda herhangi bir artırım yapılmayacak. 
Taksitle ödemenin tercih edilmesi durumunda, taksitler 
tercih edilen ödeme süresine göre belli bir katsayıyla 
arttırılacak (6 taksit için 1.045, dokuz taksit için 1.083, 
12 taksit için 1.105 ve 18 taksit için 1.15), arttırılmış 
tutarlar taksit sayısına bölünerek borç tutarı eşit taksitler 
halinde ödenecek.

Bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin 
süresinde ve tam ödenmesi koşuluyla, kalan taksitlerden; 
bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde 
ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen 
veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti (peşin 
ödeme seçeneğinin tercih edilmesi halinde ilk taksiti) 
izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 
6183 sayılı Kanuna göre belirlenen gecikme zammı 

oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 
ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanılır. 
İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da 
süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin 
belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında 
ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik 
ödenmesi halinde bu Kanun hükümlerinden yararlanma 
hakkı kaybedilir. Bu hüküm her bir madde ve alacaklı 
idareler açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı 
uygulanır.

5. Mücbir sebep kapsamında ertelenen borçlar yeni 
yapılandırmaya giriyor mu? 

Covid-19 ve deprem nedeniyle, vaktiyle mücbir sebep 
kapsamında ertelenen vergi ve sigorta prim borçları 
bu yapılandırma kapsamında yer almıyor. Yapılandırma 
kapsamına giren dönemlere ilişkin olup Kanunun yayımı 
tarihi itibarıyla Covid-19 salgını nedeniyle ilan edilen 
mücbir sebep kapsamında beyanname verme ve ödeme 
süresi ertelenen vergilerden, ödeme süresinin son 
günü 2020 yılının Ekim, Kasım veya Aralık ayına tekabül 
edecek şekilde belirlenenler hakkında yapılandırma 
yapılamamış bulunuyor.

6. Daha önce yapılandırılan borçlar yeni 
yapılandırmaya giriyor mu? 

11/5/2018 tarihli ve 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı 
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KESİNLEŞMİŞ ALACAKLARLA İLGİLİ ÖZET TABLO

Ödenecek Tutarlar
• Vergi / Gümrük vergisi asıllarının  
tamamı

• Alacak aslına bağlı olmayan cezaların 
yüzde 50’si

• İştirak nedeniyle kesilen vergi 
cezalarının yüzde 50’si

• Gecikme faizi, gecikme zammı ve 
gecikme cezası yerine Yİ-ÜFE esas 
alınarak belirlenecek tutar

Tahsilinden Vazgeçilen Tutarlar
• Vergi aslına bağlı olarak kesilen 
cezaların / idari para cezalarının tamamı

• Vergi aslına bağlı olmayan cezaların 
kalan yüzde 50’si

• İştirak nedeniyle kesilen vergi 
cezalarının kalan yüzde 50’si

• Gecikme cezası, gecikme zammı, 
gecikme faizi gibi fer’i alacakların  
tamamı

Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanuna göre yapılandırılan 
ve bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla anılan 
Kanun kapsamında ödemeleri devam eden alacaklar 
açısından, borçlular talep etmeleri halinde bu Kanun 
hükümlerinden yararlanabilir. Bu takdirde, 7143 sayılı 
Kanun kapsamında ödenen taksitler için yapılandırma 
hükümleri geçerli sayılır, bu şekilde ödenmiş taksit 
tutarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen 
süre için anılan Kanuna göre tercih edilen taksit süresine 
uygun katsayı uygulanır, kalan taksit tutarlarına konu 
alacaklar vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilerek 
bu Kanunun ilgili hükümlerine göre yapılandırılır ve 
ödenmemiş taksitlere ilişkin kalan katsayı tutarlarının 
tahsilinden vazgeçilir.

7. Yargı kararıyla kesinleşen ancak ödemeye ilişkin 
tebligatın yapılmadığı borçlar ve varsa devam eden 
davalar ne olacak? 

Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olup bu 
Kanunun yayımı tarihi itibarıyla yargı kararı ile kesinleştiği 
halde mükellefe ödemeye yönelik tebligatın yapılmadığı 
alacaklar için mükelleflerce bu Kanunda öngörülen süre 
ve şekilde başvuruda bulunulması koşuluyla bu alacaklar 
da bu madde kapsamında yapılandırılır. Bu hüküm 
kapsamına giren alacaklar için ayrıca tebligat yapılmaz ve 
alacakların vade tarihi olarak Kanunun yayımı tarihi kabul 
edilir. Bu kapsamda yapılandırılan tutarların bu Kanunda 
öngörülen süre ve şekilde ödenmemesi halinde de vade 
tarihinde değişiklik yapılmaz.

8. Henüz açılmamış davalar veya açılmış davalardan 
vazgeçme durumu nedir?

a) Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere 
başvuruda bulunan ve ilgili maddeler uyarınca dava 
açmamaları veya açılan davalardan vazgeçmeleri ve 
kanun yollarına başvurmamaları gereken borçluların, 
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bu Kanun hükümlerinden yararlanabilmeleri için ilgili 
maddelerde belirlenen başvuru sürelerinde, yazılı 
olarak bu iradelerini belirtmeleri şarttır. Borçlularca, 
Kanun hükümlerinden yararlanılmak üzere davadan 
vazgeçilmesi halinde idarece de ihtilaflar sürdürülmez. 

b) Davadan vazgeçme dilekçeleri ilgili tahsil dairesine 
verilir ve bu dilekçelerin tahsil dairelerine verildiği tarih, 
ilgili yargı merciine verildiği tarih sayılarak dilekçeler 
ilgili yargı merciine gönderilir. Hazine ve Maliye 
Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerince tahsili gerektiği 
halde tahakkuku diğer kamu idarelerince yapılan 
alacaklara ilişkin ilgili kamu idaresi aleyhine açılmış 
davalardan vazgeçme dilekçelerinin verileceği idari 
mercii belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.

c) Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere 
başvuruda bulunan ve açtıkları davalardan vazgeçen 
borçluların bu ihtilaflarıyla ilgili olarak karar tarihine 
bakılmaksızın bu Kanunun yayımı tarihinden sonra 
tebliğ edilen kararlar uyarınca işlem yapılmaz. 

ç) Bu Kanun hükümlerinden yararlanılmak üzere 
vazgeçilen davalarda verilen kararlar ile hükmedilen 
yargılama gideri, avukatlık ücreti ve fer’ileri talep 
edilmez ve bu alacaklar için icra takibi yapılamaz. 
Vazgeçme tarihinden önce ödenmiş olan yargılama 
giderleri ve avukatlık ücretleri geri alınmaz.

Yeni yapılandırma Kanunu ile; yukarıda özetlemeye 
çalıştığımız ve kamuya olan borçlardan başka birçok 
borcun da yapılandırmaya dahil edildiği görülüyor. 31 
Ağustos 2020 tarihi itibarıyla kamuya olan çok sayıdaki 
borcun bu yapılandırmadan yararlanılarak ödenmesi 
halinde çok ciddi avantajlar elde edileceği açık.
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PANDEMİ 
SÜRECİNDE 

ALTAN 
PLASTİK’TE 

ALINAN 
ÖNLEMLER

İş sağlığı ve güvenliği konusuna çok 
önem veren Altan Plastik, İstanbul Sanayi 

Odası’nın (İSO) ağustos ayında düzenlediği 
denetimlerden başarıyla geçti. Firma, 

pandemi sürecinde aldığı önlemler sayesinde 
süreci kontrollü bir şekilde yönetiyor. 

PANO

Türkiye’de otomotiv sektörü yarattığı 
katma değeri, istihdama ve ekonomiye 
katkısı, vergi gelirleri, birçok sektörde 
talep yaratıcı durumu ve diğer sektörlere 

öncülük etmesi açısından çok önemli. 2019 
sonunda ortaya çıkan pandemi sürecinden 
tüm sektörler gibi otomotiv sektörü de etkilendi 
ve 2020’nin ilk 4 ayında sektör neredeyse 
durma noktasına geldi. Özelikle tedarik zinciri 
noktasında yaşanan sıkıntılar, küresel yapıdan 
daha bölgesel yapılara dönüş eğilimi, Avrupa’ya 
komşu olan Türkiye gibi bazı ülkelere farklı 
fırsatları da sundu. Bu fırsatları değerlendirmek 
adına otomotiv sektörünün pandemi sürecinde 
aldığı birçok önlem, diğer sektörlere de ışık tuttu. 
Dolayısıyla pandemi sürecinde insan faktörünün 
önemi otomotiv sektöründe daha da ön plana 
çıktı. 

“ÖNCE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ”
Otomotiv sanayiine plastik komponent üreten 
Altan Plastik’in iş sağlığı ve güvenliği politikası; 
sürekli gelişmeyi sağlamak ve iş kazalarını 
önlemek için gerekli tedbirleri alarak çalışanlar 
için güvenli bir firma olmak; ayrıca ulusal ve 
uluslararası tüm yasa ve yönetmeliklere uymak. 
Firma, pandeminin daha ilk başında aldığı sıkı 
önlemlerle ve bu konuda verdiği hızlı reaksiyonla 
pandemiyle mücadelede öncü firmalardan biri. 
“Önce iş sağlığı ve güvenliği” diyerek yola çıkan 
firma, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) ağustos 
ayında düzenlediği denetimlerden başarıyla 
geçti ve aldığı önlemler sayesinde pandemiyi 
kontrol altında tutmayı başaran şirketler 
arasındaki yerini aldı. 
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Alınan bu önlemlerden bazıları şöyle:
▸ Covid-19 konusunda tüm çalışanlar iş yeri 
hekimince bilgilendirildi.
▸ 30.03.2020 tarihi itibariyle işletme içerisinde 
tüm çalışanların maske takması zorunlu kılındı. 
Çalışanların işletme içerisinde, serviste, işe geliş ve 
dönüşlerde maske kullanmaları için günlük olarak 
maske temini sağlandı. 
▸ İkili görüşmelerde veya herhangi bir ortamda 
arada en az 1,5 metre olacak şekilde sosyal mesafe 
kuralına harfiyen uyulması konusunda sürekli sözlü, 
yazılı ve ekranlardan bilgilendirme yapılıyor. 
▸ Her ay tüm personele Covid-19 testi yapılıyor.
▸ Her çalışana girişte dijital otomatik ateş ölçer ile 
günlük ateş kontrolü yapılıyor ve kayıt altına alınıyor.
▸ Tüm çalışanlar girişte yapılan dezenfektan 
kabininden geçerek içeri alınıyor. 
▸ Belirlenen tüm noktalara el dezenfektanları 
yerleştirildi.
▸ Covid-19 risk değerlendirmesi ve acil durum planı 
hazırlandı.
▸ Uzaktan çalışma sistemine geçildi.
▸ Risk altındaki çalışanlar (hamile, 65 yaş üstü, 
kronik rahatsızlık vs.) idari izinli sayıldı.
▸ Olası vaka durumu için karantina odası hazırlandı.
▸ Maskeli çalışma için İK departmanı, idari işler ve 
sağlık birimleri bilgilendirildi.
▸ Atık maskelerin toplanması için ayak pedallı atık 
kutuları temin edildi ve atık kutularının bulunduğu 
bölgede ve işletme içerisindeki bölgelerde maske 
kullanımı ve bertarafı konusunda bilgilendirme afişleri 
asıldı.
▸ Çalışanların iş nedenli tüm yurt dışı ve yurt içi 
seyahatleri iptal edildi.
▸ Riskin yüksek olduğu geniş katılımlı toplantılar, 
etkinlikler ve eğitimler ertelendi, iptal edildi veya 
webinar üzerinden yapıldı.
▸ Yüz yüze toplantılar yerine telefon, video konferans 
ve zoom vs. gibi dijital yöntemlerle görüşme ve 
toplantılar tercih edildi.
▸ Pandemi sürecinde firmaya ziyaretçi kabul 
edilmiyor.
▸ Fabrika girişinde gerekli bilgilendirme afişleri asıldı.
▸ Çalışma dönemi başlamadan önceki hafta çalışma 
sahası, soyunma odaları ve tüm ofislerde önce fiziki 

temizlik, ardından dezenfeksiyon işlemleri yapıldı. 
▸ Toplu ortamlar dezenfeksiyon cihazı ile periyodik 
olarak dezenfekte ediliyor. 
▸ Günlük sağlık durum bildirimi mobil uygulaması 
yazılarak riskli kişilerle temas engellendi, riskli 
kişilerin karantinada kalması sağlandı.
▸ Çalışanların dikkat etmesi gereken kurallar mola 
alanına görsellerle yerleştirildi.
▸ Üretim alanına girişte mola ve dinlenme sonrası 
temassız el dezenfektanı ile çalışanların ellerinin 
temizlenmesi sağlandı.
▸ Tuvaletler bölümlere göre ayrıldı ve tuvaletlerde 
bulunan musluklar, temassız hale getirildi.
▸ Tuvaletlere temassız havlu kağıt ve dezenfektanlar 
yerleştirildi.
▸ Soyunma odaları küçük gruplar halinde kullanılıyor.
▸ Servislere dezenfektan yerleştirildi. Servislerin 
detay temizlikleri haftada bir yapılacak şekilde 
organize edildi. 
▸ Servislerde sosyal mesafeyi koruyabilmek adına 
pandemi süresince dolum kapasitesinin yarısına 
kadar düşürülecek şekilde ilave servisler eklendi.

Yemekhanede alınan önlemler:
▸ Sunumda görevli yemekhane personelinin maske ve 
eldiven kullanması zorunlu hale getirildi.
▸ Koronavirüs etkisi geçene kadar salata bar 
kaldırıldı. 
▸ Koronavirüs etkisi geçene kadar yemekhanede tek 
kullanımlık bardak, su, tabak vs. kullanılıyor.
▸ Yemekhanede yoğunlaşmayı önlemek için yemek 
saatleri belirli zaman aralıklarına bölündü.
▸ Yemekhanede sosyal mesafeye göre oturma düzeni 
belirlendi, numaralandırılan sandalyelere göre oturma 
düzeni ayarlandı.
▸ Yemekhanede yer alanına işaretleme yapıldı, sıra 
bekleme esnasında kişiler belirtilen işaretlemelerin 
üzerinde bekletiliyorlar.
▸ Masalar düzenli şekilde dezenfekte ediliyor.
▸ Çay servisleri, mola zamanında sadece bir servis 
personeli tarafından yapılıyor ve servis personeli 
eldiven, maske vs. kişisel koruyucu donanımları tam 
kullanarak sosyal mesafe gözeterek dağıtımı sağlıyor.
▸ Çay dağıtımı tek kullanımlık karton bardaklarla 
yapılıyor.
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söyledi: “Üretilen ürünler 
bekletmeden yüklenebilecek. 
Çevreye duyarlı tesisimizdeki 
her bir üretim hattımız 
180 metre uzunluğunda, 
10 metre genişliğinde ve 
15 metre yüksekliğinde 
olacak. Fabrikamız Asya’daki 
eski makinelerle, ucuz ve 
düşük kalite işçilikle üretim 
yapmakta olan rakipleriyle 
kıyaslandığında çok daha 
modern ve kaliteli üretim 
yapacak şekilde tasarlandı. 
İki fazdan oluşacak tesisin 
ilk 25 hattında acil ihtiyacı 
karşılayabilmek için 
şubatta, ikinci 25’lik hattın 

da temmuz ayında devreye alınması planlanıyor. Ayda 
1 milyar 80 milyon, yılda 12 milyar 960 milyon adet 
eldiven üretiyor olacağız.”

“CARİ AÇIĞIN AZALMASINDA  
BÜYÜK ETKİSİ OLACAK”
Stratejik ürün alanında yaptıkları bu yatırımla küresel 
pazarda da yerlerini alacaklarını vurgulayan Telli, “Nitril 
eldiven üretiminde Malezya, Tayland, Endonezya ve Çin 
önde geliyor. Geçen yıl pandemi olmamasına rağmen 
Türkiye’nin nitril eldiven ithalatı 6,9 milyar adetti ve 
121 milyon dolarlık döviz ülkeden çıktı. Son 3 yılda 
18 milyar 41 milyon adet nitril eldiven ithal edilmiş ve 
bunun karşılığında 381 milyon dolar ödenmiş. Pandemi 
döneminde bu rakamların çok daha fazla arttığını 
düşünüyoruz. Türkiye’yi bu alanda dışa bağımlılıktan 
kurtarmak, ihracatçı pozisyona getirmek ve istihdam 
sağlamak adına böyle bir yatırımı yapıyoruz. Türkiye’nin 
yıllık ihtiyacı olan eldivenin 2 katı üretim yapacağız. Bu 
alanda yapılan tüm ithalatı sıfırlayacağımız gibi, ithal 
ettiğimiz kadarını da başka ülkelere ihraç edebileceğiz. 
Böylece cari açığın azalmasında büyük etkisi olacak” 
dedi.

PANO

Koronavirüs salgını sürecinde önemi giderek 
artan, fiyatı katlanan ve adeta yok satan nitril 
eldiven üretimi için Avrupa ve Orta Doğu’nun 
ilk fabrikası Düzce Gümüşova Organize Sanayi 

Bölgesi’nde hayata geçiyor. Yıllık 13 milyar adet nitril 
eldiven üretim kapasitesine sahip olacak fabrikanın 
2021 Şubat’ta üretime başlaması planlanıyor.

“TALEP ESKİSİNE GÖRE 3 KAT ARTTI”
TT Medical Group Yönetim Kurulu Başkanı Tarhan Telli 
yaptığı açıklamada; Covid-19’a karşı yapılan ilaç ve 
aşı çalışmaları sonuçlanana kadar önleyici kıyafetlerin 
yaşam biçimimiz haline geldiğini, virüsün yayılmasının 
önüne geçmek adına alınan önlemler arasında özellikle 
nitril eldivenin öneminin arttığını anlattı. Eldivenin bu 
süreçte hem sağlık açısından hem de ekonomik açıdan 
göz ardı edilemeyecek kadar stratejik bir ürün haline 
geldiğini belirten Telli, “Ürün tedarikinde sıkıntı yaşanıyor 
ve teslimat için çok uzun süreler veriliyor. Oluşan 
yüksek talep nedeniyle eldiven fiyatları dünya genelinde 
eskisine göre neredeyse üç kat arttı” dedi.

“YILDA 13 MİLYAR ADET ELDİVEN ÜRETİLECEK”
Düzce’de 50 bin metrekare alan üzerine kurulacak 
fabrikanın inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Şubat 
ayında üretime başlaması planlanan, yılda 13 milyar 
adet nitril eldiven üretimi kapasitesine sahip olacak 
tesiste, saatte 1,5 milyon adet eldiven üretilebilmesi 
planlanıyor. Birçok fabrikada olmayan teknolojik 
özelliklere sahip olacak tesis ile ilgili Tarhan Telli şunları 

DÜZCE’DE NİTRİL ELDİVEN 
FABRİKASI AÇILIYOR
Salgın nedeniyle önemi artan nitril eldiven üretimi için Avrupa ve Orta Doğu’nun ilk 
üretim tesisi Düzce’de kuruluyor. Tesiste Türkiye’nin yıllık ihtiyacı olan eldivenin 2 katı 
üretim yapılması ve bu alanda ülkemizin dışa bağımlılıktan kurtulması hedefleniyor.
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DÖNGÜSEL EKONOMİ, 
COVID-19 ATIKLARI İÇİN 
İŞ BAŞINDA!
Döngüsel ekonominin sürükleyici gücü olan plastik atıkların geri dönüşümü, pandemi 
döneminde dünyada ve Türkiye’de darbe aldı. Küresel ölçekte geri dönüşüm firmaları 
yüzde 20 ila 60 arasında üretim kaybına uğrarken, Türkiye’de geri dönüşümcülerin işleri 
yüzde 20-30 oranında azaldı. Geri dönüşümcüler kan kaybederken, ‘Covid-19 atıkları’ 
denilen ve çoğu plastik olan ürünler dağ gibi büyüyor. ‘Covid-19 atıkları’ndan başlayarak 
plastik atıkların daha fazla bertaraf edilmesi için dünyanın önünde gerçekleşmesi 
gereken büyük hedefler duruyor. RAHİME BAŞ UÇAR 
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DÖNGÜSEL EKONOMİNİN YILDIZI PARLADI
İnsanlık en son sınavını Covid-19 virüsüne karşı veriyor 
ama asıl büyük sınav yeryüzünü kirleten her türlü atıkla 
yıllardır devam ediyor. Aslında, küresel kirlilikle ilgili 
yaşanan gelişmeler dünya ekonomisinde bir zihniyet 
değişikliğine neden olmaya başladı. “Kullan-at” olarak 
formüle edilebilecek ‘doğrusal ekonomi’ günümüz 
dünyasında artık önemini yitiriyor. Ham madde 
kaynaklarının sınırlı olması, artan maliyetler, gezegende 
yaşanan kirlilik ve yıpranma, ‘döngüsel ekonomi’nin öne 
çıkmasını sağlıyor. “Kullan, geri dönüştür, yeniden kullan” 
olarak özetlenebilecek ‘döngüsel ekonomi’, üretim ve 
tüketim süreçlerinde geri dönüşümü ve atıkların yeniden 
ekonomiye kazandırılmasını zorunlu kılıyor. 

PLASTİK ATIKLAR HIZLA ARTIYOR
Plastik atıkların geri kazanımı, döngüsel ekonomi 
açısından büyük önem taşıyor. Biliniyor ki, dünyada 
plastik tüketimi ve buna bağlı olarak plastik atıklar 
her geçen yıl artıyor. Bilim insanları mevcut eğilimin 
sınırlanması halinde dahi 2040 yılında dünyada karalar 
ve denizlerdeki plastik atık miktarının 710 milyon tona 
ulaşacağını tahmin ediyor. Atıklar artıyor ama plastikte 
geri dönüşüm yeterli değil. Dünyada plastik üretiminin 
başladığı 1950’li yıllardan bu yana üretilen 6.3 milyar 
metrik ton plastiğin sadece yüzde 9’unun geri dönüşüme 
kazandırıldığı tahmin ediliyor. Diğer bir deyişle, plastik 
atıkların yüzde 91’i geri dönüştürülememiş durumda.  
Dönüştürülemeyen atıklar ve artan hurdalar, küresel geri 
dönüşüm pazarının potansiyelini de gözler önüne seriyor. 
Yapılan hesaplamalara göre; 2050 yılına kadar ham 
madde ve plastik ihtiyacının yüzde 60’ı geri dönüşümle 
elde edilebilir. 2050’de plastik geri dönüşüm sektörünün 
küresel pazar büyüklüğü 900 milyar doları geçecek. 
Türkiye’de ise 63 milyar dolarlık bir sektöre kavuşacak.

AVRUPA’NIN GÜNDEMİ: GREEN DEAL
Rakamlar, alınması gereken daha uzun bir yol olduğunu 
ortaya koysa da Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 
dünyadaki birçok ülke ‘plastik mücadelesi’nde boş 

durmuyor. Avrupa Birliği, Green Deal olarak bilinen 
‘Avrupa Yeşil Düzeni’ Planı ile 2050 yılına kadar karbon 
nötr olmak için bir yol haritası ortaya koymuş durumda. 
Bu plan içinde plastik atıklardan kurtulmak ve azaltmak 
da önemli bir yer tutuyor. Plastik atık miktarını azaltmak 
amacıyla 2020 yılı sonuna kadar plastik tabak, çatal, 
bıçak, kaşık, pipet ve kulak temizleme çubukları gibi tek 
kullanımlık plastik ürünlerin kullanımını yasaklayacağını 
duyuran Avrupa Birliği, 2029 yılına kadar ise plastik 
şişelerin yüzde 90’ının toplanır olmasını hedeflediğini 
duyurmuştu.

PANDEMİDE HEDEFLER ŞAŞTI
Avrupa’da plastik atıklarla başa çıkmak için iddialı 
hedefler olsa da pandemi döneminde bu hedefler şaştı. 
En başta da AB’nin tek kullanımlık plastik direktifiyle ilgili 
hedefler... Örneğin İtalya yeni plastik vergisini 2021’e 
kadar erteledi. İngiltere, Nisan-Ekim 2020 arasında tek 
kullanımlık plastik ürün yasağını geri çekerken, Nisan 
2022’de uygulayacağını duyurduğu, geri dönüştürülmüş 
malzeme içeriği yüzde 30’un altında olan ürünlere yönelik 
plastik ambalaj vergisiyle istişare süresini uzattı. 

‘COVID-19 ATIKLARI’NDAKİ OLAĞANÜSTÜ ARTIŞ
Pandemi döneminde geri dönüşümüyle ilgili hedeflerden 
uzaklaşılmakla kalınmadı; dünyada maske, eldiven, 
önlük, tek kullanımlık torba, koruma elbisesi ve 
dezenfeksiyon kabı gibi plastik atık miktarlarında 
olağanüstü artışlar oldu. Bunda Covid-19 sürecinde 
hijyen kuralları nedeniyle tek kullanımlık plastiklerin 
teşvik edilmesinin de payı var. ‘Covid-19 atığı’ denilen 
bu atık miktarlarındaki artış henüz net olarak bilinmese 
de Covid-19 ürünleri kullanımındaki olağanüstü artışı 
en iyi maske kullanım miktarı veriyor. Dünyada cerrahi 
maske pazarı 2019’da 800 milyon dolarken bunun 
2020’de 166 milyar dolara ulaştığı belirtiliyor. Birçok 
insan ‘pamuklu kumaş’ hissi veren bu masum görünümlü 
maskeleri doğaya atsa da maskeler, biyolojik olarak 
parçalanmayan polipropilen (PP) ham maddesinden 
üretiliyor.

BÖYLE GİDERSE ÇEVRE KİRLİLİĞİ YÜZÜNDEN 2050’DE OKYANUSLARDA 
BALIKTAN ÇOK PLASTİK YÜZECEK!” BU; BİLİM İNSANLARININ SON YILLARDA 
YAPTIĞI DEHŞET UYANDIRAN AÇIKLAMALARDAN SADECE BİRİ… Aslında bu 
söz bile insanları harekete geçirmeye yetmeli ama insanoğlu doğayı hoyratça 
kullanmaya ve kirletmeye devam ediyor. Pandemi nedeniyle sağlığını korumak 
için mücadele eden insanlar; kullandıkları tek kullanımlık plastik şişeleri, 
maskeleri ya da eldivenleri düşüncesizle doğaya atıyorlar. Kimi zaman bir 
ağaç dibinde, kimi zaman bir kumsalda bu atıkları görmek olası… Eğer tedbir 
alınmazsa, pandemi atıklarının yüzde 75’inin çöp sahalarına ve yeryüzü 
sularına karışacağı belirtiliyor.  
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GERİ DÖNÜŞÜM TESİSLERİ ÇALIŞAMADI
‘Covid-19 atıkları’yla birlikte daha da artan plastik 
atıklarının, pandemi döneminde yeterince toplanamayıp 
geri dönüşüme kazandırılamamış olması da başka bir 
sorun… Pandemi kısıtlamaları ve yasakları nedeniyle 
dünyanın birçok yerinde yeterince toplanamayan atıklar, 
küresel ticaretteki yavaşlama nedeniyle de yeniden ham 
maddeye dönüştürülemedi. Buna bir de birincil ham 
madde, yani petrolden elde edilen orijinal plastik ham 
maddelerinin fiyatlarının düşmesi ve talebin orijinale 
kayması eklenince geri dönüşüm tesisleri atıl kaldı. 
Reuters’ın dünya çapında yaptığı araştırmaya göre; 
koronavirüsün ortaya çıkmasından bu yana geri dönüşüm 
işletmeleri, Avrupa’da yüzde 20’den fazla, Asya’nın bazı 
bölgelerinde yüzde 50 ve Amerika Birleşik Devletleri’nde 
yüzde 60’a kadar küçüldü.

PANDEMİNİN TÜRK GERİ DÖNÜŞÜMCÜLERE ETKİSİ
Peki, pandemiden Türkiye’de plastik geri dönüşüm 
sektörü nasıl etkilendi? Avrupa’nın plastik üretim 
üssü olan Türkiye plastik sektöründeki dengeler nasıl 
değişti? Plasfed Dergi’ye konuşan geri dönüşüm tesisleri 
temsilcileri, pandemi kısıtlamalarının yoğun yaşandığı 
mart-haziran döneminde işlerinin yüzde 20-30 azaldığını 
belirttiler. İç piyasada yasaklar nedeniyle hurda 
toplanamaması ve ithal getirilen hurdaların da tedarik 
zincirindeki kırılmalar nedeniyle geç ulaşması, sektörün 
işlerini sekteye uğrattı. Bu dönemde plastik üreticilerinin 
bazılarının, otomotiv gibi büyük endüstrilerin, orijinal 
ham maddeye kaydıklarını da belirtelim. Son yıllarda 
geri dönüşüm sektörüne ciddi yatırımlar yapıldığı 
düşünülürse, sektördeki kayıpların hem Türkiye 
ekonomisine hem de sektöre zarar verdiği açık.

ENDÜSTRİ ÜRETİM VE İHRACATTA  
GÜCÜNÜ KORUYOR
Türkiye plastik sektörü 2019 yılında ulaştığı 9.5 milyon 
ton plastik mamul üretimini 2020’de yakalamakta 
zorlanacak olsa da üretim ve ihracattaki gücünü korumak 
için mücadele ediyor. Türkiye Plastik Sektörü İzleme 
Raporu’na göre; Türkiye plastik sektörünün 9 aylık 
plastik mamul üretimi 2019 yılının aynı dönemine kıyasla 
miktarda yüzde 2 gerileme ile 7.3 milyon ton ve değerde 
yüzde 2.8 düşüşle 25.7 milyar dolar olarak gerçekleşti. 
TİM verilerine göre; 2020 yılının Ocak-Kasım döneminde, 
bir önceki yılın aynı dönemine göre plastik mamullerden 
ihracatını yüzde 10.3 artıran Türkiye, 5 milyar 494 milyon 
dolar ihracat gerçekleştirdi. Sektörün büyüme iştahıyla 
birlikte ham madde ihtiyacı da artıyor. Petrokimya 
tesisleri yeterli olmayan Türkiye, ham madde ihtiyacının 
yüzde 20’sini bile Petkim’den karşılayamıyor. Her yıl 6 
milyon tondan fazla plastik ham maddesi ithal eden 
Türkiye, ham madde ihtiyacının yaklaşık yüzde 20’sini 
geri dönüşümle elde ediyor.  

SİSTEME VAHŞİ TOPLAMA HAKİM!
Türkiye’de geri dönüşüm sektörünün büyük bir 
potansiyeli var. Endüstrinin gelişimine bağlı olarak 
geri dönüştürülmüş hammadde ihtiyacı da artıyor. 
Ancak Türkiye, plastik dahil kendi atıklarını yeterince 
toplayamıyor. Kaynağında ayrıştırarak toplama sistemini 
kuramayan ülkemizde halen ‘vahşi toplama’  yöntemi 
hakim. Atıklarını kayıt dışı bir sistemle geri dönüşüme 
götüren Türkiye’nin, Avrupa’da uygulanan sistemleri 
oturtması gerekiyor. 
Türkiye’de yılda yaklaşık 2 milyon ton plastiğin toplandığı 
belirtiliyor. Geri toplanan plastik malzemelerin yüzde 
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60’ının yeniden kullanıldığı, yüzde 25’inin enerji için 
yakıldığı ve kalan yüzde 15’inin ise toprağa gömüldüğü 
tahmin ediliyor. Türkiye, 2019 yılında geri dönüşümde 
kullandığı 1 milyon 803 bin ton plastik geri dönüşüm 
malzemenin yüzde 69’unu yurt içinden sağladı; yüzde 
31’ini ise (506 bin ton) yurt dışından ithal etti. 

TÜRKİYE’DE GERİ DÖNÜŞÜMÜN  
POTANSİYELİ BÜYÜK
Atık ihtiyacının dörtte birini ithalatla karşılayan geri 
dönüşüm alanı son yıllarda hızlı büyüyor. Ülkemizde 
plastik geri dönüşümü alanında lisanslı işletme sayısı 
1.039’u buldu. Bu işletmeler yaklaşık 350 binden fazla 
kişiye istihdam sağlarken, üretim kapasiteleri de 850 bin 
tona ulaştı. 
2050’de plastik geri dönüşüm sektörünün küresel pazar 
büyüklüğünün 900 milyar doları geçeceği belirtiliyor. 
Türkiye bu alandaki mevcut büyümesini sürdürürse 
2025’te 3,25 milyar dolar; 2050’de ise 63 milyar 
dolarlık bir sektöre kavuşabilir. Bugün katı atık depolama 
ve yakmada istihdam edilen her 1 kişiye karşılık 20 kişi 
geri dönüşüm sektöründe istihdam ediliyor. 2030’da 
4.3 milyon ton işlemesi beklenen plastik geri dönüşüm 
sektörünün ham madde cari açığını yüzde 35.1 azaltması 
da bekleniyor. 

“DÖNGÜSEL EKONOMİYE ATIKLARI 
KAZANDIRMALIYIZ”
Bursa Osmangazi’de 2 bin 500 metrekare alan üzerine 
kurulan tesislerinde plastik geri dönüşümü yapan Aksa 
Polimer, daha çok ithal hurdalardan geri dönüşüm 
yapıyor. 2020 yılında 6 bin tonu ithal, 2 bin 500 tonu 
iç piyasadan olmak üzere 8 bin 500 ton plastik hurdayı 
dönüştüren firma da pandemide zorluklar yaşadı. 
Aksa Polimer Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Usta, 
“Pandeminin etkilerinin ilk hissedildiği mart-nisan-mayıs 
aylarında ilk başlarda tedarik zinciri kırıldı. Avrupa’da 
konteyner ve gemi taşımacılığında gecikmeler 2-3 
haftayı buldu. Bu da bize yerli atığımızı toplayabilmemizin 
önemini gösterdi. Pandemi döneminde işlerimizde yüzde 
10 düşüş oldu” diyor. Dönüştürdükleri hurdadan tarım 
sektörü için sulama boruları, fide dikim kapları, tekstil 
askıları, dezenfektan kutuları gibi ürünler ürettiklerini 
belirten Usta, şu bilgileri veriyor: “Türkiye’de atık toplama 
ayrıştırma sistemi yeterli değil. Pandemi döneminde 
sokak toplayıcıları dışarı çıkamadı. Türkiye ithalata 
dayalı sistemle ilerliyor. Ne yazık ki, kendi sektörümüzde 
toplama ve ayrıştırmada başarılı değiliz. Örneğin Bursa, 
büyükşehir ama katı atık bertaraf tesisi yok. Vahşi 
toplama ile gömülmek suretiyle atıklar ekonomiye 
yeterince kazandırılamıyor. Aslında pandemi döneminde 
tek kullanımlık plastiğin ne kadar değerli olduğunu 
gördük. Kaynağında toplayıp döngüsel ekonomiye 
kazandırabilmek çok önemli. Bir gün yeraltı kaynakları 
tükenecek. Bu nedenle döngüsel ekonominin önemini 
kavrayıp, hem ülke ekonomisi hem de gelecek nesiller 
için atıkları yeniden kullanmalıyız.”

“HURDA İTHALATINI MECBUR OLDUĞUMUZ  
İÇİN YAPIYORUZ”
Türkiye’de atık hurda ithal edenlerin ‘çöp ithalatı’ 

TÜRKİYE’NİN DÖNGÜSEL EKONOMİDE 
PLASTİKLE İLGİLİ KRİTİK ADIMLARI

SIFIR ATIK PROJESİ: Döngüsel ekonomiden daha fazla pay 
almak isteyen Türkiye, Eylül 2017’de başlatılan Sıfır Atık 
Projesi’ne çok güveniyor. İsrafın önlenmesi, kaynakların 
daha verimli kullanılması, atık oluşumunun engellenmesi 
ya da en aza indirilmesi, atığın oluşması durumunda ise 
kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanması 
ile ilgili yaklaşım ve uygulamalar içeren Sıfır Atık Projesi, 
plastik atıkların da döngüsel ekonomiye kazandırılmasına 
önem veriyor. Bu kapsamda plastik poşetler 2019 yılından 
beri tüketicilere belirli bir ücret karşılığında satılıyor. Bu 
proje, Kasım 2020 itibariyle plastik poşet kullanımını yüzde 
80 oranında azaltarak 1 milyar 500 milyon lira tasarruf 
sağladı. Aynı dönem itibariyle Sıfır Atık Projesi’yle de toplam 
11 milyar lira tasarruf sağlanmış durumda. 

SIFIR ATIK MAVİ PROJESİ: Haziran 2019’da deniz 
kirliliğini önlemek amacıyla başlatılan Sıfır Atık Mavi Projesi 
kapsamında içinde plastik atıkların da bulunduğu 50 bin 
ton atığın 5 yıl içinde toplanması hedefleniyor.

SIFIR ATIK YÖNETMELİĞİ: Plastik atıkla ilgili olan bir diğer 
çalışma 12 Temmuz 2019 tarihinde yayımlanan Sıfır Atık 
Yönetmeliği… Yönetmelik, sıfır atık sisteminin kurulması, 
yaygınlaştırılması, geliştirilmesi, izlenmesi, finansmanı 
ve kayıt altına alınarak belgelendirilmesine ilişkin genel 
ilke ve esasların belirlenmesini hedefliyor. Yönetmeliğe 
göre belirli özelliklere sahip mahalli idareler, bina ve 
yerleşkelerde geri kazanılabilir kâğıt, cam, metal, plastik 
atıkların diğer atıklardan ayrı olacak şeklinde en az ikili 
olmak üzere toplanması veya toplattırılması zorunlu hale 
geldi. Yönetmelikte bahsedilen mahalli idareler ve bina/
yerleşkeler kademeli olarak 31 Aralık 2022’ye kadar sıfır 
atık sistemine geçmek zorunda…

GERİ KAZANIM KATILIM PAYI: Plastik atıklarla ilgili 
Türkiye’deki bir diğer gelişme de 29 Kasım 2018 tarihli 
Çevre Kanunu’nda bahsi geçen, 31 Aralık 2019 tarihinde 
Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik’in 
yayımlanması oldu. Bu yönetmelikle; lastik, akümülatör, 
pil, madeni ve bitkisel yağ, elektrikli ve elektronik eşya, 
ilaç, plastik, metal, cam ve ahşap ambalaj ürünlerini 
piyasaya süren ve/veya ithalatçı firmalar belli bir ücret 
ödemekte. Bu kapsama giren ürün listesi ve ambalaj 
çeşitliliği düşünüldüğünde yüz binlerce işletme bu konudan 
etkilenecek. 

DEPOZİTO UYGULAMASI: Çevre Kanunu’nda 29 Kasım 
2018 tarihinde yapılan düzenleme ile 1 Ocak 2021 
tarihinden itibaren depozito uygulamasına geçileceği 
açıklanmıştı. Bu uygulama ile tüketiciler, plastik ve pet 
ambalajlı ürünleri de tükettikten sonra ambalajı ilgili yerlere 
teslim ederek ücret iadesi alacaklar. Ancak pandemi 
nedeniyle uygulamanın devreye giremeyeceği, depozito 
uygulamasına geçişin 1 Ocak 2022’ye ertelendiği biliniyor.

ÇEVRE AJANSI: Türkiye Çevre Ajansı’nın Kurulması ile 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 
kasım ayının ilk haftası TBMM Çevre Komisyonu’nda kabul 
edildi. 35 maddelik kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda 
aralık ayının ilk haftasında görüşülerek kabul edildi. Türkiye 
Çevre Ajansı’nın kurulması için çalışmalar devam ediyor.
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“DÖNGÜSEL EKONOMİYE GEÇİŞTE 
HÜKÜMETLERİN TEŞVİK VE 
YÖNLENDİRMELERİ ÖNEMLİ”

ÇEVKO Genel Sekreteri Mete İmer, Türkiye’nin plastik 
ürünleri imalatı ve geri dönüşümünde dünyadaki 
pazar payını sürekli arttırdığını söylüyor. Plasfed 
Dergi’ye açıklamalarda bulunan İmer, “Türkiye, hem 
plastik üretimi için gereksinim duyulan özgün plastik 
ham maddesi, hem de plastik geri dönüşümü için 
gereksinim duyulan plastik atıklar yönünden net 
ithalatçı ülke konumundadır. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın kayıtlarına göre; ülkemizde güncel 
olarak, 896 adet plastik geri dönüşüm lisansına sahip 
işletme bulunmaktadır” diyor. Tüm dünyada etkisini 
sürdüren Covid-19 salgınının plastik geri dönüşüm 
sektörü üzerindeki etkisinin, “satış” ve “tedarik 
zinciri” olmak üzere iki ayrı alanda ele alınabileceğini 
söyleyen İmer şu değerlendirmelerde bulunuyor: 
“Salgın sürecinde, hijyenik nedenlerle ambalajlı 
ürünlerin, bu arada plastik ambalajlı ürünlerin de 
satışının yükseldiği düşünülmektedir. Bu nedenle 
salgının, geri dönüşüm firmaları tarafından üretilen 
plastik ürünlere talep artışı bakımından olumlu bir etki 
yarattığı gözlemlenmektedir. Bu dönemde, yurt içi ve 
yurt dışı plastik ürün pazarlarında geri dönüştürülmüş 
plastik satış paylarının arttığı ve talebin yüksek olduğu 
söylenebilir. Salgının plastik geri dönüşüm sektöründe, 
‘tedarik zinciri’ üzerinde de etkileri bulunuyor. Geri 
dönüşüm tesisleri, salgın döneminde alınan önlemlerin 
etkisi ile üretim için gerekli olan plastik atığını 
sağlamakta zorlanmaktalar. Salgının genel toplum 
yaşamı üzerinde neden olduğu kısıtlamalar ve olumsuz 
etkilerin, ülke içinden toplanarak geri dönüşüm 
tesislerine sevk edilen her türlü atık girdi miktarının 
düşmesine neden olduğu gözlemlenmektedir. 
Bununla birlikte, salgın döneminde, satış talebinin 
karşılanması için, geri dönüşüm tesisleri tarafından 
yurt dışından ithal edilen, özellikle plastik atıkların ve 
geri dönüştürülmüş plastik ham madde ihracatının 
artmış olduğu söylenebilir. Dünyada ve ülkemizde 
döngüsel ekonomiye geçiş süreci geri dönülemez 
olarak işlemeye başlamıştır. Eko tasarım, sürdürülebilir 
üretim, sürdürülebilir tüketim ve yukarı dönüşüm 
aşamalarından oluşan döngüsel ekonomiye geçiş için 
hükümetlerin ekonomik teşvik ve yönlendirmeleri 
önemlidir. Ülkemizde de döngüsel ekonominin 
aktörleri olan sanayi, tüketici, belediye ve geri 
dönüşüm tesislerinin ve döngüsel ekonomiye geçişin 
salgın nedeniyle yapılacak ekonomik teşviklerde 
dikkate alınması, salgının bu konuda bir fırsat olarak 
kullanılmasını sağlayabilir.” 

Mete İMER 
ÇEVKO Genel Sekreteri

yaptıkları iddiasıyla karşı karşıya kaldıklarını hatırlatan 
Hakan Usta, ülkeler arası çöp ithalatının yasak olduğunu, bu 
söylemlerin dünyadaki petrokimya şirketlerinin lobisi sonucu 
oluşturulduğunu belirtiyor. Usta, şu değerlendirmeleri yapıyor: 
“Petkim, Türkiye’nin plastik ham madde ihtiyacının yüzde 
13.5’ini karşılıyor. Yüzde 87 dışa bağımlıyız. Ne kadar çok geri 
dönüştürülmüş malzemeyi kullanırsak, fazladan ödediğimiz 
dolarlar cebimizde kalır. Hurda ithalatında bireysel yapılmış 
hataları bütün bir sektöre mal etmemek gerekiyor. 1.100 
lisanslı firma içinde 120-130 ithalat yapan firma var. İthalat 
gittikçe zorlaştırılıyor. 2021’de firmalar kapasitelerinin yüzde 
50’si kadar hurdayı yurt dışından getirebilecek. Biz ithalatı 
sevdiğimiz için değil, zorunlu olduğumuz için yapıyoruz. Hele 
bu pandemi şartlarında hurdaları yurt dışında 60-70 günde 
getirip, ürüne dönüştürebiliyoruz. Yerli atığı yeterli miktarda 
bulup, istediğimiz standartlarda sağlayabilirsek elbet 
kendi atığımızı kullanırız. Bunun için teşvik mekanizmaları 
oluşturulmalı. Örneğin içecek şişelerinde depozito sistemine 
bir an önce geçilmesi için altyapı çalışmaları tamamlanmalı.”

“ORİJİNALE KAYIŞ OLDU AMA İŞLER NORMALE DÖNDÜ”
PAGDER Geri Dönüşüm Komitesi Üyesi de olan Hakan 
Usta, pandemi döneminde orijinal hammadde fiyatlarında 
düşüş olması nedeniyle sanayicilerin orijinal ham maddeye 
yöneldiğini de söylüyor. Usta, “Pandeminin başlamasıyla 
birlikte şubat-haziran döneminde hurda atıkta tedarik zorlaştı. 
Aynı dönemlerde petrol fiyatları düşünce bir miktar orijinal 
ham maddeye kayış oldu. Ancak temmuz-ağustos ayından 
itibaren petrol fiyatlarındaki yükselişle birlikte sanayiciler 
geri dönüşümlü ham maddeyi tercih etmeye başladılar. 
Örneğin; otomotiv endüstrisi hızlı tedarik açısından da orijinal 
ham maddeye kaydı ama şimdilerde durum normalleşti” 
açıklamasını yapıyor. 

“KAPASİTEMİZİN YÜZDE 90’INI KULLANIYORUZ”
Metroplast Plastik Ambalaj İthalat ve İhracat Müdürü Salih 
Kanbak, pandeminin şirketlerine etkilerini; “Aylık 2 bin, yıllık 
24 bin ton geri dönüşüm kapasitemiz var. 2020’nin Şubat-
Mart-Nisan aylarında kapasite kullanımız yüzde 35 düştü. 
Şimdilerde ise kapasitemizin yüzde 90’ını kullanıyoruz” 
diyerek özetliyor. 

Metroplast, 22 sene önce kurulmuş bir firma… Firmanın 
Hadımköy’de bir üretim ve iki geri dönüşüm, Başakşehir’de 
de bir geri dönüşüm tesisi var. Toplattığı plastik atıklardan, 
polietilen branda, inşaat naylonu, çöp torbası, emniyet 
alan perdesi, ikaz bandı ve alışveriş çantası üreten firma, 
geri dönüşüm ham maddesinin tamamına yakınını kendi 
üretiminde kullanıyor. Pandemi döneminde geri dönüşüm 
ham madde fiyatlarının artmadığını, ancak Aralık’ın son üç 
haftasında polietilen ham maddenin fiyatının yüzde 18-20 
arttığını söyleyen Salih Kanbak, şu değerlendirmelerde 
bulunuyor: “Ham madde fiyatlarına bağlı olarak ürün 
fiyatlarında da artış oldu. Örneğin; Yunanistan’a çöp 
torbasının tonunu 600 dolardan ihraç ederken şimdilerde 
680 dolara çıktı. Petrokimya tesisleri son dönemde üretimini 
arttırdı. Orijinal ham maddenin fiyatı artınca geri dönüşüm 
ham maddesinin de fiyatı artıyor. Pandemi döneminde çok 
fazla hurda toplanamadı. Ne kadar çok hurda toplarsanız 
fiyatlar geriye geliyor. Nihayetinde piyasalar normalleşmeye  
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ve açılmaya başladı. Artık geri dönüşümcüler daha fazla 
hurda toplayabilecek. Bu da emtia fiyatlarının geri gelmesine 
neden olacaktır.”

“BÜYÜYORUZ AMA HAM MADDE SIKINTISI YAŞARSAK…”
Geri dönüşümün Türkiye’nin en hızlı büyüyen sektörlerinden 
biri olduğunu vurgulayan Salih Kanbak, sektörün önünün 
daha da açılması için neler yapılması gerektiğini şöyle 
anlatıyor: “Sektör büyüdükçe makine üreticileri bile büyüyor. 
Ham madde sıkıntısı yaşarsak, Çevre Bakanlığı hurda 
ithalatını kısıtlarsa, ithalatı zorlaştırırsa Türkiye’deki firmalar 
ham maddesiz kalır, küçülmeye gider. İç piyasada istediğimiz 
malın ancak yüzde 10-15’ini bulabiliyoruz. Miktar ve 
nicelik olarak sıkıntı var. Düşünün ki ambalaj üretiyorsunuz. 
Satışınızı rahat yapabilmek için ham maddenizi en kolay 
şekilde bulmalısınız. Yurt dışından 500 ton atık bulurken, 
Türkiye’den 10 ton bulabiliyoruz. Hem zaman kaybediyoruz, 
hem de istediğimiz kalitede bulamıyor, depo depo geziyoruz. 
Biz geri dönüşüm tesisi kurarken KOSGEB desteklerinden 
yararlanıyoruz ama ham madde açısından teşvik yok. Bu 
sıkıntıların çözümü için yurt içindeki toplama merkezleri 
arttırılmalı. Özellikle depozito sistemi, yerinde ayrıştırılmanın 
iyi kullanılması gerekiyor. Örneğin; Almanya’da belediyeler 
evlerden çıkan çöpler ayrıştırılmazsa almıyorlar.”

Plastik geri dönüşümü  
neden gerekli?
• Plastik, ilk olarak 1860 yılında Alexsander 
Parkes tarafından keşfedildi. 
• Plastiklerin kaynağı, ham petrol, gaz ve 
kömürdür. 
• Plastiğin genelde ana kaynağı petrol 
rafinerisinden arta kalan bakiye maddelerdir.
• Dünyada üretilen toplam petrolün sadece yüzde  
4’ü plastik üretimi için kullanılmaktadır.
• Plastik maddeler çöpe atıldığında çürümez, 
paslanmaz, çözünmez ve bozulmaz.
• Plastik atıklar, suyu ve toprağı kirletmesinin 
yanında, yıllarca doğada birikir. Sudaki canlılara 
zarar verir, hatta ölümlerine neden olur. 
• Bu nedenle doğada biriken bu plastiklerin 
bertaraf edilmesi gereklidir.

Plastik atık geri dönüşüm  
süreci nasıldır?
• Atılırken içindeki atıklar boşaltılır.
• Nakliyeden tasarruf sağlamak amacıyla 
biriktirme kumbaralarına sıkıştırılarak atılır.
• Plastik atıklar sarı renk biriktirme 
kumbaralarında biriktirilir.
• Plastik atıklar lisanslı geri dönüşüm tesislerine 
gönderilir.
• Plastik atıklar öncelikle cinslerine göre 
ayrılarak geri dönüşüm işlemine tabi tutulur.
• Cinslerine göre ayrılan geri dönüşebilir plastik 
atıklar, kırma makinelerinde kırılıp küçük 
parçalara ayrılır.
• İşletmeler bu parçaları direkt olarak belli 
oranlarda, orijinal ham madde ile karıştırarak 
üretim işleminde kullanabildiği gibi; tekrar eritip 
katkı maddeleri katarak ikinci sınıf ham madde 
olarak da kullanabilir.

Plastik geri dönüşümünden  
neler geri kazanılabilir?
• 1.050 adet geri dönüştürülmüş plastik  
tepsiden 6 kişilik bir oturma grubu yapılabilir.
• 2.5 litrelik bir plastik şişe geri kazanılıp 
üretimde kullanılırsa 6 saatlik, 60 watt’lık 
elektrik enerjisi tasarruf edilebilir.
• 25 adet 2 litrelik içecek şişesi geri kazanılsa, 
bu maddeden bir plastik süveter elde 
edebilirsiniz.
• 25 kullanılmış plastik şişeden bir ceket 
üretilebilir.
• 35 adet 2.5 litrelik kullanılmış pet şişesinden 
bir uyku tulumu yapılabilir.
• Plastik geri dönüşümü; otomotiv yedek parça, 
tarımda sera, elyaf ve dolgu malzemesi, atık su 
boruları, şişe, kutu ve benzeri ürünler yapımında 
kullanılabilir. 
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GERİ DÖNÜŞÜME YATIRIM ARTTI AMA…
Türkiye’de son yıllarda geri dönüşüm sektörüne yatırımlar 
arttı. Hatta sektöre daha fazla yatırım yapılmasını teşvik 
amacıyla, geri dönüşüm ve bertaraf tesisleri için 21 
Ağustos 2020’den itibaren yatırım kriterleri iyileştirildi. 
Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında Çevre 
Lisansı’na tabi yatırımlar veya diğer adıyla atık geri 
kazanım yatırımları ile bertaraf tesisi yatırımlarına en 
az 5. Bölge teşvikleri verilirken, bazı yatırımlar 6. Bölge 
teşviklerinden de yararlanabiliyor. 
Bu sektörün cazibesine kapılıp yatırım yapan firmalardan 
biri de İstanbul Hadımköy’de 2 yıl önce kurulan 4 Geri 
Dönüşüm Plastik Şirket Ortağı Cem Seven, plastik 
sektöründe yatırımları bulunan akrabalarının önerileriyle 
geri dönüşüme yatırım yaptıklarını söylüyor. Ürettikleri 
plastik ham maddenin yüzde 85-90’ını Hindistan ve 
Avrupa’ya ihraç ettiklerini, pandemi öncesi de Çin’e 
çalıştıklarını vurgulayan Seven, şu bilgileri veriyor: 
“Çin, ithal ham maddenin girişini zorlaştırdı. Çin kendi 
rafinerileri çalışsın diye orijinal ham madde kullanımını 
teşvik ediyor. Recycle (geri dönüşümden elde edilmiş) 
ham maddenin tonunu Türkiye 600 ila 850 dolardan 
ihraç ediyor. Son dönemde navlun fiyatları arttığı için 
ihracat olumsuz etkilense de sektörde çok büyük gelecek 
var. Türkiye kendi orijinal polietilen ham maddesini 
Petkim’den sağlayabiliyor. Bu da ihtiyacının yüzde 
20’si… Geri kalanını ortalama 1500 dolardan ithal 
ediyor. Recycle ham maddenin tonunu ise 600-800 
dolardan iç piyasaya veriyoruz. İhracat için üretim yapan 
plastik firmalarına yüksek kalitede, orijinal gibi ham 
madde üretiyoruz. Bizim gibi firmalar, Türkiye’nin cari 
açığını azaltıyorlar. 180 dolardan ithal edilen hurda 
atığı, 700 dolarlık ürüne çevirip ihraç edilmesine katkı 
sağlıyoruz. Türkiye 1’e 7 kazanıyor. Tüm bunlara rağmen 
sektörle ilgili yanlış algılardan ve işini ahlaklı yapmayan 
bazı firmalardan dolayı bürokrasiyle karşı karşıya 
kalmaktan çekiniyoruz. Biz bölgemizdeki fabrikaların 
atığını topluyoruz; tesisimizin ancak yüzde 20 ihtiyacını 
karşılayabiliyoruz. Sektörde ışık var, imkan var ama ham 
maddeye kolay ulaşılamıyor. Türkiye Avrupa’da olduğu 
gibi toplayıcılara direkt teşvik vermeli.”

“ÜRETİM, TÜKETİM VE HURDA AZALDI”
Boliş Plastik Ortağı İlker Olgun, pandemide sanayi 
durduğu için hurda atığı toplamakta zorlandıklarını 
belirterek sözlerine başlıyor. Sanayinin üretimi azaldığı 
için hurda oluşumunun da azaldığını vurgulayan Olgun, 
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Neler plastik atıktır?
• Pet şişeler

• Şişe kapakları
• Su damacanaları

• Ambalajlar
• Naylon poşetler
• Plastik kutular
• Pet bardaklar

• Temizlik malzemesi ambalajları
• Kişisel bakım ürünleri ambalajları

• Plastik oyuncaklar

“Pandemi döneminde iç piyasada hurda tedariğinde 
sıkıntılar yaşadık. Ülkede üretim ve tüketim artacak ki 
hurda miktarı artsın” diye konuşuyor. 2019 yılından 
itibaren hurda ithalatında zorlaştırmaların başladığını 
belirten Olgun, 2019 yılına göre bu yıl yüzde 20 daha az 
hurda topladıklarını söyledi.
Geri dönüşümden sağlanan ham madde ile tarımsal 
sulama, damla sulama ve kangal boru üreten Boliş Plastik, 
12 sene önce geri dönüşüme, ardından da imalata girmiş. 
Geri dönüştürülmüş granülü Çin ve Kuzey Afrika’ya da 
ihraç ettiklerini belirten Olgun, bu yıl 5 bin 500 ton geri 
dönüşüm yaptıklarını açıklıyor. Plastik hurda fiyatlarında 
artışa bağlı olarak üretimlerinin yüzde 20 düştüğünü 
vurgulayan Olgun, geri dönüşümün ülke ekonomisi için 
katkısını şu cümlelerle anlatıyor: “Orijinal ham madde 
fiyatlarında pandemide bir miktar düşüş olunca sanayici 
orijinale yöneldi. Bu da cari açığı arttıran bir durum. 
Türkiye’nin plastik geri dönüşüm kapasitesi 800-850 bin 
ton. Bu sektör, Petkim’in üretimi kadar üretim yapabiliyor 
ama kapasitesinin yarısını kullanabiliyor. Çöp getiriyoruz 
yaklaşımını görüyoruz. Oysa atıktan elde ettiğiniz nihai 
ürün, ülke ekonomisine 1’e 7 kazandırıyor ve katma değer 
sağlıyor. Bu sektör cari açığı düşürmek için katkı sağlıyor. 
Üstelik ciddi bir istihdam da yaratıyoruz. Örneğin; bizim 
firmamızda 100 kişi çalışıyor. Bu dönemde istihdamımızı 
korumaya çalışıyoruz. Eğitim düzeyi en düşük seviyede ve 
çok sayıda kadın çalışanımız var.”

“BİZ BÖLGEMİZDEKİ FABRİKALARIN ATIĞINI TOPLUYORUZ; TESİSİMİZİN 
ANCAK YÜZDE 20 İHTİYACINI KARŞILAYABİLİYORUZ. SEKTÖRDE IŞIK 
VAR, İMKAN VAR AMA HAM MADDEYE KOLAY ULAŞILAMIYOR. TÜRKİYE 
AVRUPA’DA OLDUĞU GİBİ TOPLAYICILARA DİREKT TEŞVİK VERMELİ.” 
- 4 Geri Dönüşüm Plastik Şirket Ortağı Cem Seven
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“BAŞARIMIN SIRRI;  
ÇOK ÇALIŞMAK, DÜRÜST, 
TİTİZ VE KARARLI OLMAK”

86 PLASFED

REMZİ KANBUR
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Sektörün duayen isimlerinden birisiniz. Öncelikle sizi 
biraz tanıyabilir miyiz? İş hayatında başarının sırrı 
sizce nedir?

İş hayatımda başarımın sırrı; çok çalışmak, dürüst, 
titiz ve kararlı olmak. 1945, Rize doğumluyum. Ailem 
ben 8 yaşımdayken Rize’den İstanbul’a, Kasımpaşa 
semtine taşındı. İlkokul 4. sınıfa kadar okudum. Daha 
sonra okulu bırakarak bir torna atölyesinde çırak 
olarak çalışma hayatına başladım. Bir sene çalıştıktan 
sonra Tünel Narmanlı Yurdu’nda bir iş yerine geçtim.  
İş yeri sahibi Engin Arıkkök beni sağ kolu gibi gördü ve 
çok iyi yetiştirdi. Bildiğim çoğu şeyi ondan öğrendim. 
Beykoz’da askerlik görevimi tamamladıktan sonra 
Cam İş Dekorasyon adında bir firma kurdum ve cam 
şişeler üzerine serigraf baskı işleri yaptım. Bu işi 
sadece Şişecam yapıyordu. Bu alanda bir ihtiyaç 
vardı. Bu arada plastik işi de yapmaya karar verdim. 

Plastik sektörüne geçişiniz, Makplast’ın kuruluş 
aşamaları, yapılanması ve gelişim süreci hakkında 
kısaca bilgi verir misiniz?

Türkiye’de üretilen enjeksiyon makinelerinden satın 
aldım. Ama çok fazla problem çıkınca “Bunu ben 
yapacağım” diyerek plastik enjeksiyon makinesi 
yaptım. Plastik üretiminde çalışan yaklaşık 899 adet 
civarında makinem var. Türkiye’nin en kalitelisini 
yaptığıma inanıyorum. Bunu müşterilerim ve beni 
tanıyanlar bilirler. Kaliteli ürün ürettiğimiz için hiç 
müşteri bulma sıkıntımız olmadı. Müşterilerimiz bizi 
bulurdu. Daha sonra Uzak Doğu’dan gelen kalitesiz 
ve ucuz makineler piyasaya girmeye başlayınca “Ben 
bunlarla rekabet edemem” diyerek makine işini 
bıraktım. 

İlaç sektöründen gıda sektörüne kadar farklı alanlara 
hitap eden ürünleriniz var. Üretimleriniz hakkında bilgi 
verebilir misiniz?

Makine imalatı yaparken bir taraftan da ilaç sanayiine 
ilaç ambalajı imalatı yapıyorduk. Uzun yıllar Türkiye’nin 
önemli ilaç firmalarının tedarikçisi olarak çalışmamızı 
sürdürdük. Bu arada İran’da 5-6 firmaya da yüksek 
miktarlarda ihracatımız oldu. Talep azalması 
nedeniyle ilaç sektörünü de bırakarak PVC pencere 
imalatına PLASPEN markası ile girdim. Avrupa 
standartlarında imalat yaparak Türkiye’de, kalitede 
bir numara oldum. Rakiplerin malzemeyi incelterek 

ve gramajı eksilterek üretim yapması, benimse ‘Daha 
iyisini nasıl yaparım?’ diye araştırmalarım sonucu, 
piyasada rekabet edemeyeceğimi anlayınca pencere 
işini devrettim. Daha sonra gıda sektörüne hitap 
eden sıvı gıdalar için KİTPAK markası ile çok katlı 
filmlerin lamine edilmesi ile üretilen ‘bag in box’ (kutu 
içi torba) imalatına başladık.  

Makplast’ın Türkiye ve dünya ambalaj pazarındaki 
konumu nedir?

Satışlarımızın yüzde 80’i iç piyasaya, yüzde 20’si 
yurt dışına. Türkiye’de sıvı gıda torbasında (bag in 
box) tek üreticiyiz. 1 litreden 240 litreye kadar torba 
üretebiliyoruz.

Hijyen ve gıda güvenliğine çok önem verdiğinizi 
biliyoruz. Bu konudaki çalışmalarınız neler? Firma 
olarak sertifikalarınızdan bahsedebilir misiniz?

Hijyenik koşullarda sıvı gıda torbası, plastik enjeksiyon 
ürünleri ve lamine flexible film üretimleri yapıyoruz. 
Orman ve Tarım Bakanlığı onaylı İşletme kayıt 
belgemiz mevcut. Ayrıca ISO 9001 altyapısı ile üretim 
yapan firmamızın ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim 
Sistemi ve Helal sertifikaları da bulunuyor.

Gıdayla bire bir temas eden ambalajlarda tüketicilerin 
dikkat etmesi gereken noktalar neler?

Kullanılan ambalajlarda; üretici firmaların Orman 
ve Tarım Bakanlığı onaylı işletme kayıt belgeleri 
olmalıdır. Buradan gıda ambalajının güvenirliğini 
tespit edebilirsiniz. İşletme kayıt belgeli firmalar 
belirli periyodlarda bakanlık tarafından habersiz 
denetimlere tabii oldukları için güvenli üretim 
yapmaktalar. Ayrıca, deforme olmuş ambalajlı gıda 

SEKTÖRÜN DUAYENLERİNDEN MAKPLAST KURUCUSU 
REMZİ KANBUR İLE PLASTİK SEKTÖRÜNE ADIM ATIŞINDAN 
BUGÜNLERE YAŞADIKLARINI, ÜRÜN GELİŞTİRİRKEN TÜKETİCİ 
TALEPLERİNİ KARŞILAMANIN ÖNEMİNİ VE GELECEK 
PLANLARINI KONUŞTUK.

PLASFED 32.sayi.indd   87 26/01/21   23:37



88 PLASFED

ürünlerini kullanmamakta fayda var. Deforme olmuş 
ambalajlar içerisindeki gıdayı koruyamaz, sadece 
taşıma kabı görevi görür.

Günümüzde sağlıklı beslenmeye verilen önem her 
geçen gün artıyor. Sizce gıda ambalajı üretimindeki 
yenilikler gıda raf ömrünü uzatarak, gıdaların içindeki 
koruyucu katkı maddelerinin azalmasını sağlıyor mu?

Üretimini yaptığımız torbalar müşterilerimizin talepleri 
doğrultusunda GAMA ışınlarına tabii tutularak ışınlanır 
ve tamamen steril hale getirilir. Bu da torbanın 
bakterilerden arınmasını sağlar. Torba içerisine aseptik 
dolum yapıldığı takdirde içindeki ürün uzun süre sağlıklı 
ve hijyenik bir şekilde muhafaza edilir. 

Ambalaj sektörünün köklü firmalarından birinin 
kurucusu olarak, ülkemizde ambalaj sektörünün geldiği 
noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Gelecek yıllar için 
öngörüleriniz neler?

Ülkemizde ambalaj sektörünün geldiği noktayı çok 
ileri düzeyde buluyorum. Sağlık ve görsel açıdan çok 
cezbedici ambalajlar üretiliyor. Gelecekte de üretilmeye 
devam edecektir. 

Ambalaj sektöründe tüketici tercihleri değişiyor mu? 
Sizler bu talepleri karşılamak için ne gibi çalışmalar 
yapıyorsunuz? Mesela, KİTBAG için bu düşüncenin ürünü 
diyebilir miyiz? Son yıllarda gelişen trendler neler?

Tüketici tercihleri ambalajın sağlıklı, pratik ve güven 
verici olması yönünde. Biz de bu doğrultuda tüketici 
tercihlerine uygun ambalaj çeşitlerini geliştirmeye 
devam ediyoruz. KİTBAG de içindeki ürünü koruması, 

SÖYLEŞ İ

yer tasarrufu sağlaması, birçok kullanım seçeneği 
sunması nedeniyle tercih ediliyor.

Markalarınızdan biri olan KİTPAK nedir? Gıda 
stoklanmasında ne gibi avantajlar sağlıyor?

KİTPAK markasının çıkışı ‘bag in box’ temellidir. 
“Kutu içi torbanın” kısaltmasından oluşmuştur. Gıda 
üretim tesislerinde ve tüketicilerde boş ambalajların 
depolanması sürecinde büyük depo alanlarına gerek 
kalmadan, daha fazla ambalajı stoklarında tutabilme 
imkanı sağlayıp depo maliyetini düşürür. Kullanılmış 
boş ambalajlar daha az yer kapladığı için atık 
depolama sıkıntısı yaratmaz.

Plastik ilaç ambalajları üretimine devam ediyorsunuz. 
Yaşadığımız pandemi süreci bu alanda sizi nasıl 
etkiledi?

Üretim tesisimizin kapasitesi kendi marka ürünlerimize 
hemen hemen yetmekte ama ilaç ambalajında 
kıramadığımız dostlarımız için de üretimimizde 
yer ayırdık. Pandemi sürecinde, ilaç ambalajında 
çalıştığımız firmanın sipariş miktarlarında artış gözlendi.

Genel olarak Covid-19 sürecinde sektör olarak 
yaşadığınız sıkıntılardan bahsedebilir misiniz?

Covid-19 sürecinde tabii ki üretimde düşüş yaşadık. 
Gıda ve turizm sektörlerindeki kapanmalar etkileyici 
faktör oldu. İhracatımız da aynı şekilde olumsuz 
etkilendi. 2021 yılında büyüme ve istihdam, tamamen 
pandeminin yayılma hızının düşmesiyle alakalı. 
Covid-19 sürecinde biz asla personel çıkarmadık ve 
devlet teşviklerinden yararlanmadık. 
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Ham maddede dışa bağımlılık sektörünüzde ne gibi 
olumsuzluklar doğuruyor? Bu konuda önerileriniz var mı?

Petro-kimya ürünlerinde ülke olarak neredeyse 
tamamen dışa bağımlılık söz konusu. Bu da bizleri 
ham madde tedarikinde ve maliyetlerde zorluyor. Ham 
madde sıkıntısı yaşamamak için uzun vadeli stok 
maliyetine katlanmak zorunda kalıyoruz. Üretimimizde 
kullanmakta olduğumuz ham maddeler müşteri onaylı 
olduğu için muadil ürün de kullanamıyoruz. Bu da 
maliyetimizi olumsuz etkiliyor.

Günümüzde sürdürülebilir bir doğa için yenilenebilir 
ürünler çok revaçta. Sizin bu konuda çalışmalarınız  
var mı?

Firmamızda üretim esnasında oluşan fireler, lisanslı 
geri dönüşüm firmaları aracılığıyla uygun sektörlerde 
kullanılıyor. Ayrıca üretmiş olduğumuz ambalajlar geri 
dönüştürülebilir olup, gıda dışı sektörlerin kullanımına 
da uygun.

Pazar geliştirme faaliyetleriniz neler? 2021 yılında 
büyüme ve istihdama katkı çalışmalarınız olacak mı?

Ulusal ve uluslararası fuar katılım ve ziyaretlerinde 
gördüğümüz yenilikleri yakından takip ediyoruz. 
Ürünlerimize ait yapılabilecek değişiklikleri hem 
müşterimizden gelen talepler hem de gelişen teknoloji 
doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Ürünlerimizin yurt içi 
ve yurt dışı pazarda tanıtımlarına devam ediyoruz. Her 
yıl artmakta olan pazar payımızla birlikte istihdamımız 
da artıyor. 2021’deki pandemi sürecinin seyri, istihdam 
ve büyümedeki hedeflerimizin gerçekleşmesini 
belirleyecektir.

Son zamanlarda Sayın Ömer Karadeniz’in 
başkanlığında PLASFED’in çalışmaları hakkında  
neler düşünüyorsunuz?

PLASFED Başkanı Sayın Ömer Karadeniz’i şahsen 
tanırım. Çok azimli ve başarılı. Başarısının en büyük 
sebebi de sektöre vermiş olduğu hizmetlerdir. 
Başkanımızın bu çalışmalarını PLASFED-Plastik 
Sanayicileri Federasyonu çatısı altında yapmasının 
da sektörümüze ayrı bir güç vereceğine inanıyorum. 
İçinde bulunduğumuz bu pandemi döneminde, 
şartlar zorlaşmış, sektörümüz de maalesef olumsuz 
etkilenmiştir. İşte bu dönemde Sayın Ömer Karadeniz’in 
başkanlığında Plastik Sanayicileri Federasyonu’nun 
yapmış olduğu çalışmalar takdire şayandır. 

“ÜLKEMİZDE AMBALAJ 
SEKTÖRÜNÜN GELDİĞİ 
NOKTAYI ÇOK İLERİ DÜZEYDE 
BULUYORUM. SAĞLIK VE 
GÖRSEL AÇIDAN ÇOK CEZBEDİCİ 
AMBALAJLAR ÜRETİLİYOR.” 

PLASFED 32.sayi.indd   89 26/01/21   23:38



90 PLASFED

HEDE F  ÜLK E

ÖNEMLİ PAZAR POTANSİYELİ: 
BALTIK ÜLKELERİ

Nüfuslarının az olmasına karşın yüksek milli gelire sahip Baltık ülkeleri 
Türk ihracatçıları için önemli pazar potansiyeline sahip. Türkiye’nin düşük 
seviyelerde seyreden bu ülkelerle dış ticaretinin önümüzdeki dönemde 
ciddi oranlarda artması bekleniyor. ÖZBEY MEN
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A vrupa’nın kuzeyinde yer alan Baltık ülkeleri, az 
sayıdaki nüfusları ve kendilerine özgü tarihi ve 
kültürel yapılarıyla Avrupa’da farklı bir konuma 
sahipler. Orman ve gölleriyle meşhur bu Kuzey 
Avrupa ülkelerinin ekonomisi büyük ölçüde tarım 
ve ormancılığa dayanıyor. Bu sayımızda Türkiye 
ile ekonomik ve ticari ilişkileri son derece sınırlı 
olan Letonya, Litvanya ve Estonya’yı mercek 
altına aldık… 

Estonya

PLASFED 32.sayi.indd   91 26/01/21   23:43



92 PLASFED

ESTONYA
Doğu Avrupa ülkesi olan Estonya, Letonya ve Rusya 
arasında yer alıyor. Ülkenin Finlandiya Körfezi ve Baltık 
Denizi’ne de kıyısı bulunuyor. Merkezi bir konuma sahip 
olan başkent Talinn, Helsinki’ye 85, Riga’ya 310, St. 
Petersburg’a 350, Stockholm’e ise 375 km uzaklıkta 
bulunuyor. Topraklarının yarısı ormanlarla kaplı olan 
Estonya, aynı zamanda bir göller ülkesi. Baltık Denizi’nin 
en büyük limanı da yine bu ülkede yer alıyor. GSYİH’sı 
geçen yıl 47.8 milyar dolar olan Estonya’nın nüfusu 
1.3 milyon. Geçen yıl 16.8 milyar dolarlık ihracat, 
18.6 milyar dolarlık da ithalat da yapan Estonya’nın 
ihracatında da diğer Baltık ülkeleri gibi ağaç ve orman 
ürünleri öne çıkıyor. Bunun yanı sıra makineler, mekanik 
cihazlar ve aletler, mobilya, aydınlatma, optik, fotoğraf, 
ölçü, tıbbi alet ve cihazları da ihraç edilen ürünler 
arasında yer alıyor. Finlandiya 8.6 milyar dolarlık ithalatı 
ile Estonya’nın ihracatından en fazla pay alan ülke. 
Finlandiya’yı, İsveç, Letonya, Rusya ve ABD takip ediyor. 
Türkiye yaklaşık 170 milyon dolarlık ithalatı ile ülkenin 
ihracatından yüzde 1 pay alıyor. TUİK verilerine göre, 
2019 yılı itibari ile Türkiye Estonya’ya 84 milyon dolarlık 
ihracat yaparken bu ülkeden 197 milyon dolarlık ithalat 
gerçekleştirdi. İki ülke arasındaki toplam ticaret hacmi 
ise 282 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye’nin 
Estonya’ya ihracatında ilk sıralarda demir veya çelik 
eşyalar ile motorlu kara taşıtları yer alırken, bunları 
sentetik ve suni devamsız lifler, pamuk ipliği, pamuklu 
mensucat, ayakkabı, seramik mamulleri ve örme giyim 
eşyası izliyor. Türkiye’nin bu ülkeden yaptığı ithalatta ise 
demir ve çelik ürünleri, mücevherci eşyası ile hububat 
göze çarpıyor.

İHRACAT AÇISINDAN POTANSİYEL YÜKSEK
DEİK Türkiye-Estonya İş Konseyi Başkanı Engin Tumbaz, 
Estonya’daki fırsatları, İstanbul dışındaki ticaret 
ve sanayi odaları ile yerel iş dünyası kuruluşlarının 
destekleriyle birlikte yerel firmalara tanıtmaya gayret 
ettiklerini belirtiyor. Bu toplantıların ilkini Sakarya’da 
düzenlediklerini hatırlatan Tumbaz, toplantının yoğun 
bir ilgi gördüğünü vurguluyor. Tallinn, Pärnu ve Tartu 
gibi şehirler ile Samsun, Sakarya, Mersin, Gaziantep ve 
Konya gibi şehirlerdeki iş dünyası temsilcilerini daha sık 
bir araya getirmeyi planladıklarını söyleyen Tumbaz, şöyle 
devam ediyor: “Dikkatle takip ettiğimiz bir diğer önemli 
konu ise, girişimcilik ve teknoloji. DEİK/Türkiye-Estonya 
İş Konseyi olarak, her sene Tallinn’de gerçekleştirilen 
Latitude59 etkinliğine en az bir girişimci ve teknoloji 
heyeti ile katılmaya gayret gösteriyoruz. Bu etkinliğe 
Türkiye’den de ilgi her geçen sene artıyor. İhracatımız 
açısından metal ve metal ürünleri, ilaçlar, yağlar, motorlu 
taşıt ekipmanları, makineler, hazır giyim, tarım ve gıda 
ürünleri, yazılım sektörü gibi sektörlerde potansiyel 
oldukça yüksek. İş yapma kültürü olarak İskandinav 
ülkelerine daha yakın olduklarını vurgulamakta fayda 
var. Kalifiye bir iş gücü bulunmakla birlikte, geleneksel 
ve geniş bir iş gücüne dayalı yatırımlardan ziyade yazılım 

HEDE F  ÜLK E
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ve girişimcilik gibi yüksek katma değer yaratılabilecek 
veya ham madde ithalatı açısından sorun olmayacak, 
otomasyon odaklı üretim gerçekleştirilebilecek yatırım 
imkanları sunuluyor. Örneğin; otomotiv yazılımlarında 
bir iş birliği geliştirilebilir diye düşünüyorum. Türk gıda 
kültürü üzerine de sektörümüz eğer ilgi gösterirse, gıda 
ürünlerinde ciddi bir ihracat imkanı yaratabiliriz. Güçlü 
bir gıda ve tarım sektörümüz var; fakat Kuzey Avrupa’da 
daha da kuvvetli olabiliriz. Marka ve tanınırlık açısından 
biraz eksikliklerimiz olsa da, bunu rahatlıkla giderebiliriz.”  

LİTVANYA
Avrupa’nın kuzeydoğusunda yer alan Litvanya; kuzeyde 
Letonya, doğuda ve güneyde Beyaz Rusya, güneybatıda 
Rusya ve Polonya, batıda da Baltık Denizi ile çevrili. 
Sanayi sektörünü tek büyük rafineri kompleksi olan Orlen 
Lietuva oluşturuyor. Bu tesis toplam sanayi üretiminin 
yüzde 20’sini ve toplam ihracatın yüzde 25’ini karşılıyor. 
Bu işletme ham petrol tedarikini ise Rusya’dan yapıyor. 
Ülke Rus petrol şirketi Gazprom’a olan bağımlılığın 
azaltılması amacıyla petrol ihraç kapasitesinin 
genişletilmesini teminen Klaipeda’da 120 milyon 
dolarlık yenileme yatırımı yaptı. Ayrıca, Visaginas’ta 
1.300 megawatt gücünde bir reaktörün inşa edilmesi 
planlanıyor. Toplam maliyeti 6.5 milyar dolar değerinde 
olan reaktörün 2022’ye kadar faaliyete geçirilmesi 
hedefleniyor.

GSYİH’sı 2019 yılında 103 milyar dolar olan Litvanya’da 
GSYİH’nın yüzde 3’ünü tarım sektörü, yüzde 26’sını 
sanayi ve yüzde 61’ini hizmetler sektörü oluşturuyor. 
2019 yılında Litvanya’nın ihracatı 33 milyar dolar, ithalatı 
ise 36 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhraç ettiği ürünler 
mineral yakıtlar, yağlar, makineler, mekanik cihazlar ve 
aletler, mobilya, aydınlatma cihazları, prefabrik yapılar, 
elektrikli makine ve cihazları, plastik mamuller, motorlu 
kara taşıtları, ağaç ve ahşap eşya ile odun kömürü 
şeklinde sıralanıyor. Türkiye ile Litvanya arasındaki dış 
ticaret 2019 yılında 548 milyon dolar olarak gerçekleşti. 
Bunun 301 milyon dolarlık kısmını Türkiye’nin ithalatı, 
247 milyon dolarlık bölümünü de Türkiye’nin ihracatı 
oluşturdu.

LOJİSTİK MERKEZ OLABİLİR
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Litvanya 
İş Konseyi Başkanı Gökhan Yavuzer, Litvanya’nın uzun 
zamandır istikrarlı bir büyüme kaydettiğini belirtiyor. 
2000’lerin başında 100 milyon dolar seviyesinde olan 
Türkiye-Litvanya dış ticaret hacminin 2018 yılında 686 
milyon doları aştığını söyleyen Yavuzer, bu rakamın 
şu anda 550 milyon dolar civarında seyrettiğini ve 
önümüzdeki dönemde 1 milyar doları aşabileceğini ifade 
ediyor. Türkiye’nin, salgın öncesinde Litvanyalılar’ın en 
çok ziyaret ettiği ülkelerden biri olduğunu kaydeden 
Yavuzer, salgının etkilerinin azalmasıyla birlikte tekrar 
aynı turizm canlılığının yakalanacağını vurguluyor. 
Önemli limanlara sahip olan Litvanya’nın bu lojistik 
hatları sayesinde Kuzey ülkeleri ile Rusya’ya erişim 

Litvanya

ESTONYA’YA 
İHRACATINDA İLK 
SIRALARDA DEMİR 

VEYA ÇELİK EŞYALAR 
İLE MOTORLU KARA 

TAŞITLARI YER ALIRKEN, 
BUNLARI SENTETİK VE 

SUNİ DEVAMSIZ LİFLER, 
PAMUK İPLİĞİ, PAMUKLU 
MENSUCAT, AYAKKABI, 
SERAMİK MAMULLERİ 

VE ÖRME GİYİM EŞYASI 
İZLİYOR. 
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açısından da çok önemli fırsatlar sunduğunu 
belirten Yavuzer, şu bilgileri veriyor: “Litvanya 
diğer iki Baltık ülkesine kıyasla ülkemizde 
nispeten daha iyi tanınan bir ülke. Fakat ticari 
anlamda fırsatları ve ülkenin sunduğu imkanları 
daha yakından takip etmeliyiz. Litvanya’daki iş 
fırsatlarını tanıtmak için bir etkinlik serisi başlattık 
ve ilk toplantımızı Samsun ile gerçekleştirdik. 
Kalifiye ve yetenekli iş gücü ile Litvanya’da Türk 
firmalarımız önemli kazanımlar elde edebilirler 
diye düşünüyorum. Bir diğer önde gelen konu ise 
finans teknolojileri. 2019 yılı Dünya Rekabetçilik 
Raporu’nda Litvanya dijital ve teknolojik beceriler 
kriterinde 1. sıradadır. 210 civarında fintech 
firması faaliyet gösteriyor. Salgın koşullarını da göz 
önünde bulundurursanız dijitalleşme konusunda 
Litvanya iyi bir partner olabilir. Litvanya’da gıda, 
telekomünikasyon, inovasyon yoğun teknolojiler, 
ağaç sanayi, tekstil, gıda, kimya, lojistik, petrol 
ürünleri, yağlar, ilaçlar, makine ve motorlu taşıtlar, 
tekstil, hazır-giyim, motorlu taşıtlar, demir-çelik ve 
metal, tarım ve hayvancılık, mücevherat sektörleri 
için ihracat potansiyeli bulunuyor.”

LETONYA
Avrupa’nın kuzeydoğu kesiminde bir ülke olan 
Letonya, Baltık Denizi ve Riga Körfezi kıyısında yer 
alıyor. Kuzeyde Estonya, doğuda Rusya, güneyde 
Litvanya ile çevrili olan Letonya’nın politik, 
ekonomik ve kültürel merkezi, aynı zamanda 
Letonya nüfusunun üçte birinden fazlasının (717 
bin) yaşadığı ve çalıştığı Riga. Letonya’nın toplam 
nüfusu 2019 yılı itibariyle 1.9 milyon civarında 
bulunuyor. Letonya ekonomisi için orman ürünleri 
stratejik öneme sahip. Yaklaşık yüzde 50’ye 
yakını ormanlarla kaplı olan Letonya, AB’nin en 
çok ormanlık alana sahip ülkelerinin başında 
geliyor. Ülke verimli topraklardan oluştuğundan 
tarım ve ormancılık önemli üretim sektörlerine 
girdi sağlıyor. Ormancılık GSYİH’nın yaklaşık yüzde 
5’ini oluşturuyor. Letonya enerji ihtiyacını büyük 
oranda ithalat yoluyla karşılıyor. Petrol üretimi 
olmayan ülke, bu ihtiyacını tamamen ithal ediyor. 
Hükümet enerji bağımlılığını azaltmak için daha 
fazla yerel kaynakları geliştirmeyi hedefine almış 
durumda. Hedeflere ulaşmak için hidroelektrik 
santrallerin yanı sıra rüzgar ve biokütle 
santrallerine de ağırlık verilmesi planlanıyor. 
Küresel rekabetçilik açısından dünyada 141 
ülke arasında 41’inci sırada yer alan Letonya, iş 
yapma kolaylığı açısından ise dünyada 190 ülke 
arasında 19’uncu sırada bulunuyor. 2020 yılında 
sabit fiyatlara ve satın alma gücü paritesine göre, 
55 milyar dolar olacağı tahmin edilen GSYİH’nın 
2021 yılında 60 milyar dolar olması bekleniyor. 
Letonya, 2020 yılı itibariyle 194 ülke arasında 
dünyanın 105’inci büyük ekonomisi.

Letonya

HEDE F  ÜLK E

 ÜLKE VERİMLİ TOPRAKLARDAN 
OLUŞTUĞUNDAN TARIM VE ORMANCILIK 
ÖNEMLİ ÜRETİM SEKTÖRLERİNE GİRDİ 

SAĞLIYOR. ORMANCILIK GSYİH’NIN 
YAKLAŞIK YÜZDE 5’İNİ OLUŞTURUYOR. 

LETONYA ENERJİ İHTİYACINI BÜYÜK ORANDA 
İTHALAT YOLUYLA KARŞILIYOR. 
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BALTIK ÜLKELERİNİN EKONOMİK GÖRÜNÜMÜ               (2019)

Ülke  GSYİH            İhracat        İthalat
           (milyar dolar)     (milyar dolar)     (milyar dolar)

Litvanya  103.01      33         36

Letonya  59.48      15         19

Estonya  47.81      16.8         18.6

2020 yılında yüzde 2 oranında açık vereceği 
tahmin edilen cari ödemeler dengesinin GSYİH’ya 
oranının, 2021 yılında da yüzde 1 oranında açık 
vermesi bekleniyor. Dünya Bankası verilerine 
göre 2018 yılında ülkenin GSYİH’sı içinde tarım 
sektörünün payı yüzde 3, sanayinin yüzde 20 ve 
hizmetler sektörünün ise yüzde 64 oldu. 2019 
yılında 19 milyar dolarlık ihracat,  
15 milyar dolarlık da ithalat gerçekleştiren 
Letonya’nın ihracatında ilk sırada ağaç ve ahşap 
ürünlerle odun kömürü geliyor. Ayrıca elektrikli 
makine ve cihazlar, meşrubat, alkollü içkiler ve 
sirke de en fazla ihraç ettiği ürünler arasında. 
İthalatında ise ilk sıralarda elektrikli makine ve 
cihazlar, mekanik cihazlar ve aletler var.

Letonya’nın Türkiye ile dış ticareti ise 2019 
yılında 286 milyon dolar olarak gerçekleşti. 
Bunun 163 milyon dolarını Türkiye’nin ihracatı, 
123 milyon dolarını da Letonya’nın ihracatı 
oluşturdu. Türkiye Letonya’ya en fazla mücevherci 
eşyası satarken, Türkiye’nin bu ülkeden 
ithalatında ilk sıralarda ise demir-çelik ürünleri, 
hububat, ağaç ve ahşap eşya ile odun kömürü 
yer alıyor.

YAZILIM KONUSUNDA ATILIM İÇİNDE
DEİK Türkiye-Letonya İş Konseyi Başkanı Mustafa 
Necati Işık, Letonya’nın bilgi iletişim teknolojileri 
açısından önemli bir ülke olduğunu söylüyor. 
Letonya’nın yazılım ve programlama konusunda 
atılım içerisinde olduğunu belirten Işık, “Bu 
atılım diğer sektörlerin de dönüşümüne katkı 
yapmaktadır. Yazılım sektörü, Letonya için 1 milyar 
Euro’nun üzerinde bir ihracat potansiyeli taşıyor” 
diyor. Türkiye’de Letonya’daki iş fırsatlarının henüz 
yeteri kadar öne çıkmadığını ifade eden Işık, 
sözlerini şöyle sürdürüyor: “Geçtiğimiz dönemde 
Letonya’daki altyapı ve ulaştırma projelerinde 
daha çok Türk firmasının görev alması gerektiği 
yönünde İş Konseyimizin temasları olmuştur. Bu 
konularda da Türk firmalarımız için fırsatlar ileride 
doğabilir. Türkiye-Letonya İş Konseyi olarak, 
Letonya’daki ticari ve yatırım fırsatlarını 2021’de 
çeşitli toplantılar vesilesiyle Türk iş dünyasına 
aktarmayı planlıyoruz. Ayrıca umuyorum ki JETCO 
temaslarının ikincisini de gerçekleştirme imkanı 
yakalarız. İhracat noktasında potansiyeli yüksek 
olan sektörler arasında ilaç, kimya sektörü demir-
çelik, gıda ve tarım ürünleri, makine, elektrik-
elektronik, hazır giyim ve tekstil, otomotiv, ağaç 
ve orman ürünleri gösterilebilir. Letonya’nın yüzde 
52’si ormanlarla kaplı, güçlü bir ağaç ve orman 
ürünleri sektörü bulunuyor. Bu sektörde 2 milyar 
doların üzerinde bir hacim var. Dolayısıyla Letonya 
için bu sektörün önemli olduğunu vurgulamakta 
fayda var.”  
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TÜRKİYE’NİN BALTIK ÜLKELERİYLE DIŞ TICARETİ           (2019)

Ülke       Türkiye’ye ihracatı    Türkiye’den ithalatı  
          (milyon dolar)        (milyon dolar)

Litvanya  301   247

Letonya  123   163

Estonya    84   197
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FUAR  GE ZG İN İ

PLASTİK SEKTÖRÜNDE FUARLAR 
ERTELENDİ!
Covid-19 salgını nedeniyle, geçtiğimiz yıl birçok fuarın tarihi ertelendi. 
Pandemi sürecinin geçmesiyle birlikte fuarcılık sektörünün dünya 
ekonomisini yeniden canlandırması bekleniyor.

Türkiye’de endüstriyel fuarlardan tutun, tarım, teknoloji, 
hizmet gibi çok farklı alanlarda yılda yaklaşık 400 fuar 
gerçekleştiriliyor. Hatta Türkiye bu özelliği ile Avrupa’da 
fuar sayısı bakımından 2. sırada yer alıyor. Fuarlar, 

Türkiye’deki iç ekonomik aktivite yanında, sektörün en önemli 
ihracatçılarından biri. Bakanlığın da teşvikiyle uzun yıllardır 
Avrupa fuarlarına olan ilgi artıyor. Bunun da ihracata olan 
olumlu etkisi, raporlarla her sene ortaya konuluyor. 

PLASFED 32.sayi.indd   96 26/01/21   23:44



FUARLAR
Chinaplas 

13-16 Nisan 2021
Plast 2021

22-25 Haziran 2021
Interplas 

28-30 Eylül 2021 
Plastico Brasil 

08-12 Kasım 2021 

Plastics and Rubbber Indonesia  
17-20 Kasım 2021

Plast Eurasia
1-4 Aralık 2021 
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Ayrıca, çoğu endüstriyel fuarın sivil toplum 
örgütlerine mali güç sağlaması da fuarcılığın 

en önemli özelliklerinden biri olarak ortaya 
çıkıyor. Ancak, yaşadığımız pandemi süreci 
her sektörü olduğu gibi fuarcılık sektörünü 

de olumsuz etkiledi. Fuarcılık sektörünün 
en yoğun olduğu dönemlerin şubat, mart 

ve nisan ayları olduğunu düşünürsek, Ocak 
2020’de duyulmaya başlanan ve daha sonra 

tüm dünyayı saran koronavirüs salgını da 
tam bu döneme denk geldi ve sektör fuarları 
da diğer birçok organizasyon gibi ertelenmek 

durumunda kaldı.

Ticari fuarlar, dünya ticaretinin can damarı 
ve lokomotifi. Pandemi tehlikesinin 

geçmesiyle beraber, dünya ekonomisinin 
canlanmasında fuarların çok büyük bir rol 

oynayacağı ön görülüyor.

Plastik sektöründe ertelenen fuarlar  
ve yeni tarihleri şöyle:
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1. Binek Otomobillerde Gider Kısıtlamasına İlişkin 
Yasal Düzenleme
1.1. Düzenlemenin Uygulamaya Başlanacağı Dönem

Binek otomobillere ilişkin gider kısıtlaması hükümleri, 
01.01.2020 tarihinden sonra başlayan vergilendirme 
dönemlerinden itibaren uygulanacaktır. Bu tarihten önce 
iktisap edilen veya kiralanmış olan binek otomobiller 
için 01.01.2020 tarihinden sonra yapılan giderler de 
kısıtlamaya tabi olacaktır.

Buna göre, gider kısıtlaması; hesap dönemi 
normal takvim yılı olan mükelleflerce 2020 yılı hesap 
döneminden itibaren, özel hesap dönemi kullanan 
mükellefler bakımından ise, 01.01.2020 tarihinden 
sonra başlayan ilk hesap döneminden itibaren 
uygulanacaktır.

Binek otomobillere ilişkin amortisman gider 
kısıtlaması uygulaması ise, 2020 yılı hesap döneminde 
(özel hesap dönemi için bu tarihten sonra başlayacak 
ilk vergilendirme döneminde) ayrılacak amortismanlar 
için uygulanacaktır. Gider kısıtlamasından farklı olarak, 
sadece 07.12.2019 tarihi ve sonrasında iktisap edilen 
binek otomobiller, 01.01.2020 tarihinden başlamak 
üzere amortisman gider kısıtlamasına tabi olacaktır. 
Ancak, 07.12.2019 tarihinden önce iktisap edilen binek 
otomobiller amortisman gider kısıtlaması uygulamasına 
tabi tutulmayacaktır.

1.2. Kısıtlamaya Tabi Mükellefler

Ticari ve mesleki kazanç sahibi gelir vergisi 
mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerince iktisap 
edilen veya kiralanan binek otomobiller gider kısıtlaması 
uygulamasına tabi olacaktır.

1.3. Kısıtlamaya Tabi Olmayan Mükellefler

Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek 
otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi 
olan mükelleflerin bu amaçla kullandıkları binek otomobiller 
gider ve amortisman kısıtlamasına tabi değildir.

GÖR ÜŞ

ALİ İBRAHİM AYDIN
Yeminli Mali Müşavir
aaydin@prosesdenetim.com.tr

BİNEK OTOMOBİLLERDE 
GİDER VE AMORTİSMAN 
KISITLAMASI

Bu sayımızda, ticari ve mesleki kazanç sahibi 
gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi 
mükelleflerince iktisap edilen veya kiralanan 
binek otomobillere ilişkin giderlerin indirimine 
sınırlama getiren düzenlemeleri ele aldık. 

2. Binek Otomobillere İlişkin Kiralama Giderleri  
ile İktisap Giderleri
2.1. Kiralama Giderleri

Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her 
birine ilişkin aylık kira bedelinin katma değer vergisi 
hariç 5.500 TL tutarındaki kısmı gider olarak dikkate 
alınabilecektir.

Bilindiği üzere, kazancın tespitinde indirimi 
kabul edilmeyen giderlere ilişkin katma değer vergisi 
de, katma değer vergisi yönünden indirim konusu 
yapılamamaktadır. Buna göre, kira bedelinin ilgili yıl 
için belirlenen azami tutarı aşması halinde, aşan kısma 
ait katma değer vergisi, katma değer vergisi yönünden 
indirim konusu yapılamayacağı gibi gelir ve kurumlar 
vergisi yönünden de kazancın tespitinde gider olarak 
dikkate alınmayacaktır.

Banka ve sigorta şirketleri gibi faaliyetleri katma 
değer vergisinden istisna olan mükellefler bakımından 
katma değer vergisi dâhil kira bedelinin 5.500 TL 
tutarındaki kısmı, safi kazancın tespitinde gider olarak 
dikkate alınabilecektir.

Finansal kiralama yoluyla edinilen binek otomobillere 
ilişkin yapılan ödemeler yönünden aylık kiralamaya 
yönelik gider kısıtlaması söz konusu olmayacaktır. 

Kiralamaya ilişkin aylık gider kısıtlamasının 
uygulanmasında, kira ödemesinin içinde bulunduğu 
yıl için tespit olunan tutar dikkate alınacaktır. Örneğin 
01.06.2020 tarihinden itibaren 3 yıl süreyle aylık 7.000 
TL kira bedeliyle kiralanan bir binek otomobil için 2020 
yılının son 7 aylık dönemi için gider yazılabilecek tutar 
5.500 TL olacaktır. Takip eden yıllarda gider yazılabilecek 
azami tutarlar ise, ilgili yıllar için belirlenen tutarlarla 
sınırlı olacaktır.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği 01.01.2020 
tarihinden önce başlayan ve bu tarihten sonrasını da 
kapsayan kiralamalarda, yürürlük tarihinden sonrasına 
tekabül eden kira bedelleri gider kısıtlamasına tabi 
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olacaktır. Gider olarak dikkate alınabilecek azami 
kiralama bedelinin tespitinde, kiralama döneminin 
tekabül ettiği yıl için belirlenen tutar dikkate alınacaktır.
Binek otomobillerin günlük olarak kiralanması halinde, 
indirim yapılabilecek tutar, ilgili dönemde gider 
yazılabilecek aylık azami tutarın gün sayısına bölünmesi 
suretiyle hesaplanacaktır. Örneğin; 2020 yılı için gider 
yazılabilecek aylık azami tutar 5.500 TL olduğuna göre, 
günlük gider yazılabilecek tutar 5.500 / 30 = 183,33 TL 
olarak hesaplanacaktır.

2.2. Satın Alınan Binek Otomobillere İlişkin ÖTV ve KDV 
Tutarlarının Gider Yazılması Halinde Kısıtlama

Binek otomobillerin iktisabına ilişkin özel tüketim 
vergisi ve katma değer vergisi toplamının 2020 yılı için 
en fazla 140.000 TL tutarındaki kısmı ticari veya mesleki 
kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir.

 
3. Binek Otomobillere İlişkin Tamir, Bakım, Yakıt ve 
Benzeri Cari Giderler

Binek otomobillere ilişkin giderlerin en fazla yüzde 
70’i gelir veya kazancın tespitinde gider olarak indirim 
konusu yapılabilecektir. Bu kapsamdaki giderler, genel 
olarak taşıtların tamir, bakım, yakıt, sigorta ve benzeri 
cari giderleridir.

Bu kısıtlama, hem kiralama yoluyla edinilen hem 
de envantere kayıtlı binek otomobillere ilişkin giderleri 
kapsamaktadır.

Finansal kiralama yoluyla edinilen binek 
otomobillerin aktife alındığı dönemi izleyen dönemler için 
yapılan faiz giderlerinin mükellefler tarafından tercihen 
doğrudan gider olarak dikkate alınması halinde, bu 
giderlerin en fazla yüzde 70’i gelir ve kurumlar vergisi 
açısından safi kazancın tespitinde gider olarak indirim 
konusu yapılabilecektir.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği 01.01.2020 
tarihinden önce iktisap edilen veya kiralanan binek 
otomobillere ilişkin olarak 01.01.2020 tarihinden 
sonrasına tekabül eden giderlerin en fazla yüzde 
70’i, gelir ve kurumlar vergisi açısından safi kazancın 
tespitinde gider olarak indirim konusu yapılabilecektir.

  
4. Binek Otomobillere İlişkin Amortisman Giderleri

Binek otomobillerin amortisman değerleri bir üst 
limitle sınırlandırılmış olup, binek otomobillerin alımında 
ödenen ÖTV ve KDV’nin gider yazıldığı veya maliyete 
eklendiği haller için ayrı limitler belirlenmiştir.

Özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin gider 
yazıldığı hâllerde, 2020 yılı için özel tüketim vergisi ve 
katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli 160.000 TL 
tutarını aşan binek otomobillere ilişkin olarak hesaplanan 
amortismanın en fazla bu tutara isabet eden kısmı gider 
yazılabilir. 

Özel tüketim vergisi ve katma değer vergisinin 
maliyet bedeline eklendiği hâllerde, 2020 yılı için 
amortismana tabi tutarı 300.000 TL tutarını aşan binek 
otomobillere ilişkin olarak hesaplanan amortismanın en 
fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gider yazılabilir. 

Binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği 

hallerde, 2020 yılı için iktisap bedeli 300.000 TL tutarını 
aşan binek otomobillere ilişkin olarak hesaplanan 
amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı 
gider yazılabilir. 

Bilindiği üzere, iktisap edilen binek otomobillere 
ilk yıl amortisman ayrılmasında, binek otomobilin aktife 
alındığı ay tam ay sayılmak suretiyle, kalan ay süresi 
kadar amortisman ayrılabilmektedir. Bu durumda, ilk yıl 
amortisman ayrılmayan süreye isabet eden bakiye değer, 
itfa süresinin son yılında tamamen yok edilebilmektedir. 
Binek otomobiller için aktife alınan yılda indirim 
konusu yapılamayan amortisman bedellerinin tamamı, 
itfa süresinin son yılında amortismana esas bedel 
uygulamasından bağımsız olarak safi kazancın tespitinde 
gider olarak dikkate alınabilecektir.

Örneğin 2020 yılı Mayıs ayında ÖTV ve KDV dahil 
600.000 TL bedelle satın alınan binek otomobilin vergiler 
dahil tutarı ile aktifleştirildiğini varsayalım. Bu durumda, 
bu binek otomobil için 2020 yılında azami amortisman 
değeri olan 300.000 TL üzerinden 8 aylık amortisman 
ayrılabilecektir. Buna göre, binek otomobillerde faydalı 
ömür süresi 5 yıl olduğundan, bu binek otomobil için 
2020 yılında ayrılabilecek azami amortisman tutarı 
40.000 TL olacaktır. Buna göre, kıst amortisman 
uygulaması sebebiyle 2020 yılında indirim konusu 
yapılamayan 20.000 TL, halen aktifte kayıtlı olduğu 
beşinci yılda indirim konusu yapılabilecektir.

Mükellefler, aktiflerinde yer alan binek otomobiller 
için genel esaslara göre de amortisman hesaplayabilirler. 
Ancak, bu durumda, genel hükümlere göre ayrılan 
amortisman tutarı ile azami bedel üzerinden ayrılan 
amortisman tutarı arasındaki fark, kanunen kabul 
edilmeyen gider (KKEG) sayılır ve o yıla ilişkin gelir veya 
kurumlar vergisi kazancına ilave edilir. Bu tutar, söz 
konusu binek otomobillerinin satışı halinde, vergiye tabi 
olmayan gelir olarak dikkate alınır ve gelir veya kurumlar 
beyannamesinin “Diğer İndirimler” satırında gösterilmek 
suretiyle kazanç üzerinden indirim konusu yapılabilir.

Binek otomobillere ilişkin gider olarak dikkate 
alınabilecek amortismana esas bedelin tespitinde, binek 
otomobilin iktisap edildiği tarihte yürürlükte olan tutar 
dikkate alınır.

BİNEK OTOMOBİLLERİN 
İKTİSABINA İLİŞKİN ÖZEL 

TÜKETİM VERGİSİ VE KATMA 
DEĞER VERGİSİ TOPLAMININ 2020 

YILI İÇİN EN FAZLA 140.000 TL 
TUTARINDAKİ KISMI TİCARİ VEYA 
MESLEKİ KAZANCIN TESPİTİNDE 

GİDER OLARAK DİKKATE 
ALINABİLECEKTİR.
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GÖR ÜŞ

Amortismanlara ilişkin gider kısıtlaması, 07.12.2019 
tarihinden itibaren iktisap edilen binek otomobillere 
uygulanır. 07.12.2019 ile 31.12.2019 tarihleri arasında 
iktisap edilen binek otomobiller için 2019 yılında 
amortisman gideri kısıtlaması söz konusu olmayacak ve 
2019 yılı için ayrılan amortismanlar önceki hükümlere 
göre indirim konusu yapılabilecektir. Ancak, bu binek 
otomobiller,  2020 ve takip eden yıllarda amortisman 
gider kısıtlamasına tabi tutulacak ve amortismana esas 
bedelin tespitinde 2019 yılı için belirlenen tutar dikkate 
alınacaktır.

07.12.2019 ile 31.12.2019 tarihleri arasında 
iktisap edilen binek otomobiller için müteakip 
vergilendirme dönemlerinde gider olarak dikkate 
alınabilecek amortismana esas bedel; özel tüketim 
vergisi ve katma değer vergisinin doğrudan gider 
yazıldığı hallerde 135.000 TL, söz konusu vergilerin 
maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci 
el olarak iktisap edildiği hallerde ise, 250.000 TL 
olacaktır. 07.12.2019 tarihinden önce iktisap edilmiş 
binek otomobiller için değişiklik öncesi hükümlere göre 
amortisman ayrılmak suretiyle gider yazılabilecektir.

Finansal kiralama yoluyla işletme aktifine alınmış 
ve rayiç bedel ile sözleşmeye göre kira ödemelerinin 
bugünkü değerinden düşük olanı üzerinden “Haklar” 
hesabında izlenen binek otomobillerde, aktife alınan 
bedelin o yıl için belirlenen amortismana esas tutarı 
aşması halinde, ayrılan amortismanın en fazla o döneme 
ilişkin azami tutara isabet eden kısmı gelir veya kurumlar 
vergisi açısından safi kazancın tespitinde gider olarak 
dikkate alınabilecektir.

 
5. Binek Otomobillerde ÖTV ve KDV’nin Gider 
Yazılması veya Aktifleştirilmesinin Vergisel Sonuçları

Binek otomobillerde gider kısıtlaması, kuralları 
itibarıyla son derece sarih görünüyor. Ancak, binek 
otomobillerin iktisabında yüklenilen ÖTV ve KDV’nin gider 
yazılması veya maliyete ilave edilmesi yönünde yapılacak 
tercihin önemli vergisel sonuçlara sebep olabileceğini 
vurgulamak gerekir.

Esas itibarıyla, binek otomobile ilişkin ÖTV ve KDV 
toplamının iktisap edildiği yıl için belirlenen azami 
tutarı aşmaması halinde, bu vergilerin doğrudan gider 
yazılması makul görünüyor. Zira bu vergilerin doğrudan 
gider yazılması, vergisel avantajın ilk yılda kullanılmasına 
imkan sağlıyor. Ancak, ÖTV ve KDV toplamının o yıl için 
doğrudan gider yazılabilecek tutarı aşması halinde, aşan 
kısmın KKEG olarak dikkate alınması gerekiyor.

Mükellefin ÖTV ve KDV’yi doğrudan gider yazabilme 
tercihi kısmen kullanılamıyor. Diğer bir ifadeyle, ÖTV 
ve KDV’nin gider yazılabilecek üst sınırı aşan kısmının 
maliyete eklenmesi söz konusu değil. Tercih ilk yılda 
kullanılıyor ve giderlere atma seçeneği tercih edilmiş 
ise, sınırı aşan kısmın KKEG olarak dikkate alınması 
gerekiyor.

Bu durum, binek otomobilin satıldığı dönemde 
önemli bir vergisel yüke sebep olabiliyor. Zira satış 
kazancının hesaplanmasında, aracın maliyeti, daha 

önce KKEG olarak dikkate tutar kadar düşük belirleniyor 
ve satış kazancı bu tutarda yüksek çıkıyor. Oysa binek 
otomobillerin iktisabında ödenen bu vergiler gerçek 
giderdir ve normal olarak kazancın belirlenmesinde 
dikkate alınmalıdır.

Öte yandan, mükellefler binek otomobiller için üst 
sınırı dikkate almak suretiyle amortisman ayırabilecekleri 
gibi, amortismanı genel usullere göre hesaplayıp, üst 
sınırı aşan kısma ilişkin amortisman tutarını KKEG 
olarak dikkate alabilmektedirler. Genel usullere göre 
amortisman ayıran ve üst sınırı aşan kısmı KKEG 
olarak dikkate alan mükellefler, KKEG tutarını, bu 
araçların satıldığı dönemde verilecek beyannamede 
“diğer indirimler” içinde gösterebilecekler ve matrahın 
hesaplanmasında indirim konusu yapabileceklerdir.

Amortismanlar konusunda sağlanan bu imkanın 
üst sınır sebebiyle KKEG olarak dikkate alınan ÖTV ve 
KDV için tanınmamış olması önemli bir eksiklik olarak 
görünüyor. Bu durum, mükellefleri, ÖTV ve KDV’yi 
maliyete ilave etme yönünde tercihe zorluyor. 

Öte yandan, ÖTV ve KDV’nin maliyete eklenmesi 
halinde, belirlenen amortisman üst sınırını aşan kısım da 
KKEG olarak dikkate alınıyor ve bu tutar, satış kazancının 
tespitinde indirim konusu yapılabiliyor. Bu durumda, ÖTV 
ve KDV’nin maliyete eklenmesi halinde, satış kazancının 
belirlenmesinde bir dezavantaj oluşmayacağı söylenebilir.

Ancak, ÖTV ve KDV maliyete ilave edilsin veya 
edilmesin, amortismanların genel usule göre ayrılması ve 
üst sınırı aşan kısmın KKEG olarak gösterilmesi halinde, 
yine başka bir olumsuzlukla karşılaşmak mümkün. Zira 
bu şekilde yapılan uygulamalarda, satış sırasındaki 
düzeltme işlemi beyanname üzerinden yapılıyor ve 
sadece kazanç olması halinde uygulanabiliyor. Diğer bir 
ifadeyle, o yıl faaliyetinin zararla sonuçlanmış olması 
halinde, bu tutarın zararı arttıran bir unsur olarak zarara 
ilave edilmesi ve takip eden yıllarda oluşan kazançlardan 
mahsup edilebilmesi mümkün görünmüyor.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, 
amortisman gider kısıtlaması uygulamasında satış 
esnasında ilave bir zararla karşılaşmamak bakımından 
yapılacak tercihlerde aşağıdaki hususlara dikkat 
edilmesinde fayda olduğu söylenebilir.

i. ÖTV ve KDV toplamı ilgili yılda gider yazılabilecek 
üst sınırın belirgin bir şekilde üzerinde ise; bu vergilerin 
doğrudan gider olarak kaydedilmesi halinde, binek 
otomobilin elden çıkarıldığı yıl fiktif bir kazanç ortaya 
çıkabilir ya da dönem zararla kapanmış ise müteakip 
yıllarda daha düşük bir zarar kullanımına sebep olabilir. 
Bu itibarla, ÖTV ve KDV toplamının ilgili yıl için doğrudan 
gider yazılabilecek üst sınırı aştığı hallerde, bu vergiler 
maliyete eklenmeli ve amortisman yoluyla itfa edilmelidir.

ii. Amortismanların genel usullere göre ayrılması 
ve üst limiti aşan kısmın KKEG olarak dikkate 
alınması, binek otomobillerin elden çıkarıldığı yıl 
faaliyetlerinin zararla neticelenmesi halinde, bu 
zararın kullanılmamasına sebep olabilir. Bu itibarla, 
amortismanların üst limitle sınırlı olarak hesaplanıp  
gider yazılmasında fayda görülmektedir.
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Tablo 1: 
07.12.2019 Tarihinden Önce İktisap Edilen veya Kiralanan Binek Otomobiller

        2019   2020   2021
Azami   ÖTV ve KDV Maliyete Atılmışsa   Genel Usul  Genel Usul  Genel Usul

Amortisman Değeri  ÖTV ve KDV Maliyete Atılmışsa  Genel Usul  Genel Usul  Genel Usul

ÖTV + KDV  Gider Yazılabilecek Azami Tutar  Genel Usul          -                  -

Gider Kısıtlaması  Gider İndirim Oranı   Genel Usul     % 70       % 70

Aylık Kira Gideri  Kiralanan Binek Otomobiller İçin  Genel Usul     5.500 TL  Belirlenecek

Tablo 2: 
07.12.2019 - 31.12.2019 Tarihleri Arasında Edilen veya Kiralanan Binek Otomobiller

        2019   2020   2021
Azami 

Amortisman Değeri ÖTV ve KDV Maliyete Atılmışsa Genel Usul 250.000  TL 250.000 TL 
 ÖTV ve KDV Gider Yazılmışsa Genel Usul 135.000  TL 135.000 TL

ÖTV + KDV Gider Yazılabilecek Azami Tutar 115.000  TL      -         -

Gider Kısıtlaması Gider İndirim Oranı  Genel Usul    % 70     % 70

Aylık Kira Gideri Kiralanan Binek Otomobiller İçin Genel Usul     5.500 TL Belirlenecek

Tablo 3: 2020 Yılında İktisap Edilen veya Kiralanan Binek Otomobiller

        2019   2020   2021
Azami 
Amortisman Değeri ÖTV ve KDV Maliyete Atılmışsa        -  300.000 TL 250.000 TL
 ÖTV ve KDV Gider Yazılmışsa        -  160.000  TL 135.000 TL

ÖTV + KDV Gider Yazılabilecek Azami Tutar        -  140.000  TL          -

Gider Kısıtlaması Gider İndirim Oranı         -       % 70     % 70

Aylık Kira Gideri Kiralanan Binek Otomobiller İçin        -       5.500 TL Belirlenecek

ÖZET TABLOLAR

PLASFED 101
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ENDÜS T R İDEN

MURAT İNKÜN
PLASFED Genel Sekreteri

2018 yılını kur şoku sebebiyle küçülme ile kapatan, 2019 yılında ise küresel otomotiv endüstrisinde yaşanan daralmanın 
etkisiyle güçlü bir büyüme grafiği sergileyemeyen Türk plastik sektörü 2020 yılında kapasite olarak 2017 seviyesini 
geride bıraktı ve 10,4 milyon ton üretim kapasitesiyle ekonomiye 37 milyar dolarlık bir katkı sağladı. Pandemi süresince 
tedarik zinciri aksamalarını lehine çeviren ve ihraç potansiyelini arttıran plastik sektörümüzün elde ettiği bu kazanımları 

koruyabilmesi açısından bu pazarlara yönelik tanıtım faaliyetlerinin büyük önem kazanacağı bir döneme giriyoruz.

2020 yılının ilk 10 ayında, bir önceki yıla göre ihracatta değer bazında gerileme yaşanırken, miktar bazında ise artış 
gözlemlenmiştir. Söz konusu dönemde ihracatta yaşanan artış miktar bazında ortalama yüzde 5,8 olarak gerçekleşirken, değer 
bazında yüzde 0,5 düşüş olmuştur. Aynı dönemde ithalat miktarı yüzde 12,0 oranında artarken, ithalat değeri ise yüzde 4,9 
oranında düşmüştür. 

TÜRK PLASTIK 
SEKTÖRÜ 2020’DE 
YÜZDE 5,7 BÜYÜDÜ
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DIŞ TİCARET VERİLERİ
2020 yılının ilk on ayında, Türkiye plastik ham madde ihracatı miktar bazında yüzde 2,4 artmış, değer bazında ise yüzde 11,5 
azalmıştır. Miktar bazında artış yaşanırken değer bazında düşüş yaşanması, ihraç edilen ürünlerin birim fiyatlarının azalmasından 
kaynaklanmaktadır.

İHRACAT
2019 (Ocak-Ekim) 2020 (Ocak-Ekim)

Miktar Değer Miktar % Değ. Değer % Değ.

Plastik Ham Madde 1.019,8 1.339,3 1.044,3 2,4 1.185,3 -11,5

Plastik Mamul 1.686,1 4.217,0 1.819,8 7,9 4.342,5 3,0

Plastik ve Kauçuk İşleme Mak. N/A 169,4 N/A N/A 151,6 -10,5

Kaynak :  TÜ İK   MİKTAR:  Bin  Ton  /  DEĞER:  Mi l yon  Do la r

İTHALAT
2019 (Ocak-Ekim) 2020 (Ocak-Ekim)

Miktar Değer Miktar % Değ. Değer % Değ.

Plastik Ham Madde 5.780,6 7.592,0 6.550,7 13,3 7.182,6 -5,4

Plastik Mamul 496,0 2.350,8 477,7 -3,7 2.274,3 -3,3

Plastik ve Kauçuk İşleme Mak. N/A 353,2 N/A N/A 454,5 28,7

Kaynak :  TÜ İK   MİKTAR:  Bin  Ton  /  DEĞER:  Mi l yon  Do la r

TOPLAM DIŞ TİCARET
2019 (Ocak-Ekim) 2020 (Ocak-Ekim)

Değer Değer % Değ.

İhracat 149.203,4 135.616,6 -9,1

İthalat 172.061,8 175.888,3 2,2

Kaynak :  TÜ İK   MİKTAR:  Bin  Ton  /  DEĞER:  Mi l yon  Do la r

PLASTİK HAM MADDE- GTİP Bazında İhracat 

GTİP GTİP Açıklama
2019 (Ocak-Ekim) 2020 (Ocak-Ekim)

Miktar Değer Miktar % Değ. Değer % Değ. Birim Fiyat

3901 Etilen polimerleri 82,2 80,2 66,4 -19,2 60,6 -24,5 0,9

3902 Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri 28,1 32,1 28,2 0,2 29,1 -9,4 1,0

3903 Stiren polimerleri 99,6 115,9 105,6 6,1 101,4 -12,6 1,0

3904
Vinil klorür/halojenli diğer olefin 
polimerleri

24,0 27,9 26,5 10,1 26,6 -4,8 1,0

3905
Vinil asetat/diğer vinil esterlerinin 
polimerleri

42,9 47,8 37,7 -12,2 42,2 -11,7 1,1

3906 Akrilik polimerleri 197,1 221,6 203,5 3,2 201,4 -9,1 1,0

3907
Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-
alkid reçineler

335,8 514,7 356,0 6,0 456,9 -11,2 1,3

3908 Poliamidler 28,8 72,7 24,1 -16,3 55,2 -24,1 2,3

3909
Amino reçineler, fenolik reçineler, 
poliüretanlar

116,9 130,2 138,2 18,2 129,0 -0,9 0,9

3910 Silikonlar 5,7 20,5 5,2 -8,5 17,9 -12,9 3,4

3911
Petrol reçineleri, politerpenler, 
polisülfitler vb.

1,9 5,8 2,5 33,0 6,7 14,3 2,6

3912 Selüloz ve kimyasal türevleri 45,6 59,5 38,5 -15,6 48,7 -18,2 1,3

3913
Tabii polimerler, değiştirilmiş tabii 
polimerler, türevleri

0,1 0,8 0,2 20,8 0,8 1,5 5,0

3914 Polimer esası iyon değiştiriciler 0,1 0,6 0,1 -1,4 0,6 -11,9 3,9

3915 Plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar 10,8 8,8 11,4 5,5 8,5 -4,1 0,7

TOPLAM 1.019,8 1.339,3 1.044,3 2,4 1.185,3 -11,5 1,1

Kaynak :  TÜ İK   MİKTAR:  Bin  Ton  /  DEĞER:  Mi l yon  Do la r
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2020 yılının Ocak-Ekim dönemi verileri incelendiğinde ham madde ihracatımızın en yoğun olduğu ilk 10 ülkeye ihracatımız miktar 
bazında yüzde 12,1 artarken değer bazında ise yüzde 11,5 gerilemiştir. Bu dönemde ihracatımızı en çok arttırdığımız ülkeler 
sırasıyla Irak, Romanya ve İsrail olurken ilk 10 ülkenin ham madde ihracatımızdan aldıkları pay gerek miktar gerek değer bazında 
artış göstermiştir.

ENDÜS T R İDEN

2020 yılının ilk 10 ayında geçen senenin aynı dönemine kıyasla Türkiye plastik mamul ihracatı miktar bazında yüzde 7,9 artış 
gösterirken değer bazında yüzde 3,0 artmıştır.

PLASTİK HAM MADDE İHRACATI

Ülke
2019 (Ocak-Ekim) 2020 (Ocak-Ekim)

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

Romanya 110,1 104,4 137,0 24,5 96,5 -7,6 8,1 0,7

Almanya 62,6 93,1 56,6 -9,6 72,0 -22,7 6,1 1,3

Mısır 65,1 69,9 72,2 10,9 67,3 -3,7 5,7 0,9

Rusya Federasyonu 32,8 63,6 37,6 14,6 62,6 -1,6 5,3 1,7

İran 35,6 82,9 29,8 -16,5 62,6 -24,5 5,3 2,1

Irak 38,3 52,9 54,2 41,6 60,6 14,7 5,1 1,1

İtalya 59,3 82,5 57,1 -3,7 59,8 -27,5 5,0 1,0

Cezayir 29,2 41,1 35,2 20,6 45,3 10,4 3,8 1,3

Bulgaristan 43,5 44,7 48,9 12,4 44,9 0,5 3,8 0,9

İsrail 33,3 37,6 43,0 29,1 43,9 16,6 3,7 1,0

İlk 10 Ülke Toplamı 509,9 672,7 571,6 12,1 615,6 -8,5 51,9 1,1

GENEL TOPLAM 1.019,8 1.339,3 1.044,3 2,4 1.185,3 -11,5 100,0 1,1

Kaynak :  TÜ İK   MİKTAR:  Bin  Ton  /  DEĞER:  Mi l yon  Do la r

PLASTİK MAMUL- GTİP Bazında İhracat

GTİP GTİP Açıklama
2019 (Ocak-Ekim) 2020 (Ocak-Ekim)

Miktar Değer Miktar % Değ. Değer % Değ.
Birim Fiyat

($/KG

3916
Plastikten monofil, çubuk, profiller-
Enine kesiti 1 mm.

158,7 261,0 166,9 5,1 265,9 1,9 1,6

3917
Plastikten tüpler, borular, hortumlar; 
conta, dirsek, rakor

214,5 496,4 236,6 10,3 485,6 -2,2 2,1

3918
Plastikten yer kaplamaları-duvar ve 
tavan kaplamaları 

15,3 27,7 25,8 69,2 39,1 41,2 1,5

3919
Plastikten yapışkan levha, yaprak, 
şerit, lam vb. düz şek.

17,2 83,4 17,4 0,8 84,0 0,7 4,8

3920
Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül 
ve lamlar

451,2 1,093,0 499,2 10,6 1,158,3 6,0 2,3

3921
Plastikten diğer levhalar, yaprak, 
pelikül, varak ve lamlar

140,8 362,9 148,0 5,1 379,2 4,5 2,6

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

25,5 93,7 25,9 1,5 95,4 1,8 3,7

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

361,1 862,4 375,9 4,1 860,0 -0,3 2,3

3924
Plastikten sofra, mutfak ve diğer ev 
eşyası, tuvalet eşyası

139,1 373,9 147,9 6,4 376,9 0,8 2,5

3925 Plastikten inşaat malzemesi 88,1 214,8 92,6 5,1 216,4 0,8 2,3

3926 Plastikten diğer eşya 74,6 347,9 83,8 12,3 381,8 9,7 4,6

TOPLAM 1.686,1 4.217,0 1.819,9 7,9 4.342,6 3,0 2,4

Kaynak :  TÜ İK   MİKTAR:  Bin  Ton  /  DEĞER:  Mi l yon  Do la r
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2020 yılı Ocak-Ekim döneminde ülke bazlı bir inceleme yapıldığında ilk 10’da yer alan ülkeler arasında İspanya hariç ülkelerin 
tamamına yapılan mamul ihracatının artmış olduğu görülmektedir. Öte yandan, ham madde fiyatlarında yaşanan gerilemeye bağlı 
olarak ilk 10’da yer alan tüm ülkelere yapılan ihracatta birim fiyatta bir gerileme yaşanmış olup bu durumun istisnası ise İspanya 
ve Romanya’ya yapılan ihracattır.

2020 yılı ilk 10 ayında, Türkiye plastik ve kauçuk işleme makinaları ihracatı değer bazında yüzde 10,5 oranında düşüş 
göstermiştir. İlk 10 ülkeye olan ihracatta yaşanan yüzde 3,4 artışa rağmen diğer ülkelere yapılan ihracatta yaşanan düşüş 
olumsuz bir tablo ile karşılaşmamıza sebep olmuştur. 

PLASTİK MAMUL İHRACATI

Ülke
2019 (Ocak-Ekim) 2020 (Ocak-Ekim)

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

Irak 216,5 389,5 233,4 7,8 380,3 -2,4 8,8 1,6

Almanya 85,2 293,0 94,5 10,9 319,5 9,1 7,4 3,4

Birleşik Krallık 101,6 248,1 128,1 26,1 309,8 24,8 7,1 2,4

İsrail 97,9 205,6 125,7 28,5 236,6 15,1 5,4 1,9

ABD 58,6 155,7 69,4 18,5 178,5 14,6 4,1 2,6

Fransa 51,0 158,0 53,2 4,3 161,9 2,5 3,7 3,0

Romanya 60,6 145,4 64,8 7,0 159,4 9,6 3,7 2,5

İtalya 60,5 146,1 65,9 8,9 155,4 6,3 3,6 2,4

İspanya 51,1 120,3 49,9 -2,4 120,9 0,4 2,8 2,4

Libya 52,2 108,3 58,4 12,0 107,5 -0,8 2,5 1,8

İlk 10 Ülke Toplamı 835,1 1,970,1 943,4 13,0 2,129,7 8,1 49,0 2,3

GENEL TOPLAM 1.686,1 4.217,0 1.819,8 7,9 4.342,5 3,0 100,0 2,4

Kaynak :  TÜ İK   MİKTAR:  Bin  Ton  /  DEĞER:  Mi l yon  Do la r

PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI- GTİP Bazında İhracat

GTİP GTİP Açıklama
2019 (Ocak-Ekim) 2020 (Ocak-Ekim)

Değer Değer % Değ.

847710 Enjeksiyon makinaları 19,9 11,3 -43,3

847720 Ekstrüzyon makinaları 29,8 27,5 -7,5

847730 Şişirme makinaları 3,1 3,8 25,6

847740 Termoforming makinaları 14,0 9,8 -29,8

847751-59-80 Presler ve diğer makinalar 81,4 70,1 -14,0

847790 Aksam ve parçalar 21,3 29,1 36,5

TOPLAM 169,4 151,6 -10,5

Kaynak :  TÜ İK   MİKTAR:  Bin  Ton  /  DEĞER:  Mi l yon  Do la r
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2020 yılının Ocak-Ekim döneminde, Türkiye plastik ham madde ithalatı miktar bazında yüzde 13,3 oranında artarken, değer 
bazında ise yüzde 5,4 oranında azalmıştır. En çok ithalat gerçekleştirilen ülkeler incelendiğinde ise Suudi Arabistan’ın gene en 
üst sırada yer aldığı, öte yandan Almanya’nın miktar bazında Güney Kore’ye yaklaştığı, değer bazında ise geçtiği ve ikinci sıraya 
yükseldiği görülmektedir. ABD’den yapılan ithalat kaya gazından PE üretiminin başlamasından beri devamlı suretle artmaya 
devam etmekte olup bu ülkeden yapılan ithalat miktar bazında Belçika ile aynı seviyeye yükselmiştir.

ENDÜS T R İDEN

KAUÇUK VE PLASTİK İŞLEME MAKİNALARI İHRACATI

Ülke
2019 (Ocak-Ekim) 2020 (Ocak-Ekim)

Değer Değer % Değ. % Pay

Rusya Federasyonu 13,2 17,4 32,0 11,5

Almanya 8,7 16,2 87,3 10,7

ABD 3,8 6,8 78,0 4,5

İran 7,7 6,0 -22,1 4,0

Cezayir 10,2 6,0 -41,2 4,0

Hindistan 11,8 6,0 -48,9 4,0

Romanya 6,4 5,7 -11,3 3,7

Polonya 3,4 4,4 28,6 2,9

Özbekistan 5,7 4,3 -23,7 2,8

Suudi Arabistan 3,4 4,0 15,8 2,6

İlk 10 Ülke Toplamı 74,3 76,9 3,4 50,7
GENEL TOPLAM 169,4 151,6 -10,5 100,0

Kaynak :  TÜ İK   MİKTAR:  Bin  Ton  /  DEĞER:  Mi l yon  Do la r

PLASTİK HAM MADDE- GTİP Bazında İthalat

GTİP GTİP Açıklama
2019 (Ocak-Ekim) 2020 (Ocak-Ekim)

Miktar Değer Miktar % Değ. Değer % Değ.
Birim Fiyat

($/KG

3901 Etilen polimerleri 1.375,3 1.592,8 1.657,0 20,5 1.611,2 1,2 1,0

3902 Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri 1.874,7 2.408,9 2.062,1 10,0 2.178,8 -9,6 1,1

3903 Stiren polimerleri 300,0 449,7 304,0 1,3 393,2 -12,6 1,3

3904
Vinil klorür/halojenli diğer olefin 
polimerleri

573,7 567,2 651,5 13,6 608,1 7,2 0,9

3905
Vinil asetat/diğer vinil esterlerinin 
polimerleri

35,3 80,5 38,2 8,2 84,7 5,3 2,2

3906 Akrilik polimerleri 197,5 340,2 218,2 10,5 336,1 -1,2 1,5

3907
Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-
alkid reçineler

612,7 1,075,9 616,8 0,7 941,0 -12,5 1,5

3908 Poliamidler 89,5 262,2 85,4 -4,6 205,7 -21,5 2,4

3909
Amino reçineler, fenolik reçineler, 
poliüretanlar

183,9 358,6 199,4 8,4 344,4 -4,0 1,7

3910 Silikonlar 28,0 119,3 32,7 16,8 116,2 -2,6 3,5

3911
Petrol reçineleri, politerpenler, 
polisülfitler vb.

31,2 92,3 34,6 10,9 89,2 -3,3 2,6

3912 Selüloz ve kimyasal türevleri 31,7 119,9 33,2 4,7 128,9 7,5 3,9

3913
Tabii polimerler, değiştirilmiş tabii 
polimerler, türevleri

3,1 20,4 3,2 2,3 21,4 5,3 6,7

3914 Polimer esası iyon değiştiriciler 5,1 11,4 4,6 -10,1 11,8 3,1 2,6

3915 Plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar 438,8 92,7 609,8 39,0 111,8 20,7 0,2
TOPLAM 5.780,6 7.592,0 6.550,7 13,3 7.182,6 -5,4 1,1

Kaynak :  TÜ İK   MİKTAR:  Bin  Ton  /  DEĞER:  Mi l yon  Do la r
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2020 yılı ilk 10 ayında Türkiye plastik mamul ithalatı miktar ve değer bazında incelendiğinde bir önceki yıla göre sırasıyla yüzde 
3,7 ve yüzde 3,3 düşüş gözlenmiştir. Ülke bazında mamul ithalatı incelendiğinde ise ilk 10 ülkenin toplam ithalatımızdan aldığı 
payın yaklaşık yüzde 2,3 oranında arttığı gözlemlenmektedir. 

PLASTİK MAMUL- GTİP Bazında Ithalat

GTİP GTİP Açıklama
2019 (Ocak-Ekim) 2020 (Ocak-Ekim)

Miktar Değer Miktar % Değ. Değer % Değ.
Birim Fiyat

($/KG

3916
Plastikten monofil, çubuk, profiller-
Enine kesiti 1 mm.

8,9 42,4 9,8 10,1 42,8 1,0 4,4

3917
Plastikten tüpler, borular, hortumlar; 
conta, dirsek, rakor

30,3 229,6 31,8 4,8 227,3 -1,0 7,2

3918
Plastikten yer kaplamaları-duvar ve 
tavan kaplamaları 

17,4 54,0 18,2 4,7 46,8 -13,4 2,6

3919
Plastikten yapışkan levha, yaprak, 
şerit, lam vb. düz şek.

45,6 239,0 47,2 3,6 243,7 2,0 5,2

3920
Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül 
ve lamlar

207,0 634,5 199,2 -3,8 617,1 -2,7 3,1

3921
Plastikten diğer levhalar, yaprak, 
pelikül, varak ve lamlar

50,8 204,1 41,2 -19,0 188,4 -7,7 4,6

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

2,3 15,6 2,4 6,5 14,7 -5,8 6,0

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

70,4 310,5 65,3 -7,2 300,9 -3,1 4,6

3924
Plastikten sofra, mutfak ve diğer ev 
eşyası, tuvalet eşyası

5,6 34,7 5,8 3,7 36,7 5,6 6,4

3925 Plastikten inşaat malzemesi 4,0 21,3 3,9 -4,3 23,6 11,0 6,1

3926 Plastikten diğer eşya 53,6 565,2 53,1 -1,0 532,2 -5,8 10,0
TOPLAM 496,0 2.350,8 477,7 -3,7 2.274,3 -3,3 4,8

Kaynak :  TÜ İK   MİKTAR:  Bin  Ton  /  DEĞER:  Mi l yon  Do la r

PLASTİK MAMUL İTHALATI

Ülke
2019 (Ocak-Ekim) 2020 (Ocak-Ekim)

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

Suudi Arabistan 1.042,2 1.182,2 989,0 -5,1 908,5 -23,2 12,6 0,9

Almanya 406,7 769,1 548,2 34,8 791,1 2,9 11,0 1,4

Güney Kore 599,2 855,2 578,7 -3,4 731,0 -14,5 10,2 1,3

Belçika 369,7 511,8 429,0 16,0 506,2 -1,1 7,0 1,2

ABD 355,1 423,4 409,3 15,3 416,3 -1,7 5,8 1,0

İspanya 220,5 317,9 274,3 24,4 327,9 3,1 4,6 1,2

Fransa 227,0 318,0 235,1 3,6 299,0 -6,0 4,2 1,3

Hollanda 225,2 323,5 250,7 11,3 296,4 -8,4 4,1 1,2

İtalya 170,5 315,0 187,2 9,8 293,3 -6,9 4,1 1,6

Çin 172,2 289,6 170,9 -0,8 281,5 -2,8 3,9 1,6

İlk 10 Ülke Toplamı 3.788,3 5.305,6 4.072,4 7,5 4.851,2 -8,6 67,5 1,2
GENEL TOPLAM 5.780,6 7.592,0 6.550,7 13,3 7.182,6 -5,4 100,0 1,1

Kaynak :  TÜ İK   MİKTAR:  Bin  Ton  /  DEĞER:  Mi l yon  Do la r
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2020 yılı ilk 10 ayında, Türkiye plastik ve kauçuk işleme makinaları ithalatında değer bazında yüzde 28,7’lik bir artış yaşanmıştır. 
Ülke bazında kauçuk ve plastik işleme makineleri ithalatı incelendiğinde ise İtalya, Japonya ve Fransa hariç ilk 10’da yer 
alan tüm ülkelerden yapılan ithalatın arttığı gözlemlenmiştir. Bu kapsamda ilave gümrük vergilerinin kauçuk ve plastik işleme 
makineleri alanında istenilen sonucu vermediği söylenebilir.

ENDÜS T R İDEN

PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI- GTİP Bazında İthalat

GTİP GTİP Açıklama
2019 (Ocak-Ekim) 2020 (Ocak-Ekim)

Değer Değer % Değ.

847710 Enjeksiyon makinaları 80,2 142,6 77,8

847720 Ekstrüzyon makinaları 43,1 97,6 126,5

847730 Şişirme makinaları 11,6 22,4 93,3

847740 Termoforming makinaları 5,9 10,0 69,3

847751-59-80 Presler ve diğer makinalar 173,2 136,0 -21,5

847790 Aksam ve parçalar 39,1 45,9 17,3
TOPLAM 353,2 454,5 28,7

Kaynak :  TÜ İK   MİKTAR:  Bin  Ton  /  DEĞER:  Mi l yon  Do la r

KAUÇUK VE PLASTİK İŞLEME MAKİNALARI İTHALATI

Ülke
2019 (Ocak-Ekim) 2020 (Ocak-Ekim)

Değer Değer % Değ. % Pay

Çin 98,8 171,5 73,6 37,7

Almanya 96,1 115,2 19,9 25,3

İtalya 42,9 40,1 -6,7 8,8

Avusturya 19,3 28,6 48,3 6,3

Tayvan 11,0 16,7 51,8 3,7

Japonya 21,9 12,4 -43,4 2,7

Güney Kore 7,8 12,1 55,3 2,7

Hindistan 3,5 9,4 168,4 2,1

İsviçre 7,6 8,7 14,6 1,9

ABD 6,3 7,0 11,6 1,5

İlk 10 Ülke Toplamı 315,1 421,6 33,8 92,8
GENEL TOPLAM 353,2 454,5 28,7 100,0

Kaynak :  TÜ İK   MİKTAR:  Bin  Ton  /  DEĞER:  Mi l yon  Do la r

PLASTİK MAMUL İTHALATI

Ülke
2019 (Ocak-Ekim) 2020 (Ocak-Ekim)

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

Almanya 80,1 464,4 81,0 1,0 452,6 -2,5 19,9 5,6

Çin 120,5 396,1 108,2 -10,2 377,0 -4,8 16,6 3,5

İtalya 48,6 262,4 48,5 0,0 264,7 0,9 11,6 5,5

Fransa 24,3 155,7 21,1 -13,3 139,1 -10,7 6,1 6,6

Güney Kore 21,1 113,8 24,7 16,7 121,0 6,3 5,3 4,9

ABD 8,8 111,5 8,4 -3,6 98,6 -11,6 4,3 11,7

Birleşik Krallık 11,1 75,1 9,7 -12,3 71,7 -4,4 3,2 7,4

Belçika 13,5 58,2 16,9 25,1 63,8 9,5 2,8 3,8

Polonya 9,8 51,0 10,3 5,5 57,1 12,0 2,5 5,6

İspanya 9,5 61,1 9,7 1,3 54,3 -11,2 2,4 5,6

İlk 10 Ülke Toplamı 347,4 1,749,3 338,5 -2,5 1.699,9 -2,8 74,7 5,0
GENEL TOPLAM 496,0 2.350,8 477,7 -3,7 2.274,3 -3,3 100,0 4,8

Kaynak :  TÜ İK   MİKTAR:  Bin  Ton  /  DEĞER:  Mi l yon  Do la r
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Sayfa 6

ÖMER KARADENİZ  
PLASFED President

“A MANUFACTURING 
MODEL SUITABLE FOR 
CIRCULAR ECONOMY 
SHOULD BE DEVELOPED”
Dear industry members,

dear readers,

As 2020 winds up, the effect of the pandemic increases 
in Turkey and the world. Although the global spreading of 
the pandemic will decrease thanks to the vaccination, it 
seems that it will not be possible for us to return to our 
lives before the pandemic. That’s why both our public 
institutions and the private sector should make the 
necessary analyzes to prepare themselves for this new 
normal.

Although the circular economy, which was frequently on 
our agenda in the pre-pandemic period, and the reflection 
of this issue in the EU legislation have lost a little focus 
during the pandemic, we can say that this paradigm 
shift will affect our lives much more deeply in the post-
pandemic period. Due to the increasing demand for 
packaging and single-use products during the pandemic, 
the amount of waste generated increased. On the other 
hand, labor loss due to disease and restrictions caused 
a decrease in capacity utilization rates in the recycling 
industry just like in the entire manufacturing industry, and 
the amount of waste that cannot be fed into the recycling 
system has increased due to this dual effect. We anticipate 
that the pressure on both the recycling industry and our 
industry will increase after the vaccination becomes 
widespread and the pandemic loses its effect. Therefore, 
it is necessary to work on the development of a production 
model suitable for the circular economy.

Today, many global brands mandate the use of recycled 
raw materials in their products. As a result, secondary 
raw material is now becoming an indispensable part of 
exports rather than a cost-reducing factor. Especially the 
automotive, white goods and packaging industries have 
a very high demand in this regard. In Turkey, high quality 

waste suitable for recycling cannot be generated due to 
the lack of a separation-at-source system. Therefore, the 
Turkish recycling sector recycles the well-separated waste 
imported from abroad and enables the plastics industry 
to access this now-essential secondary raw material. On 
the other hand, bans and restrictions on waste imports 
are constantly increasing. Abusing the system and causing 
environmental problems deeply upsets all of us. However, 
that the public authorities prefer bans instead of improving 
the control mechanisms in order to identify and punish 
those who cause these environmental problems unfairly 
punishes enterprises that do their job properly. Impact 
analysis of such prohibitive policies on issues such as 
environment, employment, exports, etc. should be carried 
out, and such policies should be applied only as a last 
resort. Otherwise, the industry may become inoperative.

To this end, both our public authorities and our private 
sector need to adjust their strategies according to the new 
normal and take the necessary steps to make Turkey a 
more effective player in this period.

I would like to take this opportunity to wish all our readers 
a healthy and peaceful 2021 where they can safely hug 
their loved ones.

Sayfa 8

BURÇ ANGAN  
CHAIRMAN OF THE EDITORIAL BOARD OF PLASFED 
MAGAZINE

Dear readers, esteemed industry stakeholders,

We welcome you all to our new issue. First of all, after 
a very difficult year for all the people of the world, I wish 
everyone a new year full of hope, which will bring us back 
to “normal”. We all learned much in 2020. We learned 
how valuable it is to be able to walk around freely, what 
a blessing it is to be able to breathe in fresh air while 
walking on the street, and that shaking hands shows trust 
with each other. This new world order has introduced into 
our lives habits that we would want to keep even after the 
end of these harsh days. While some sectors rocketed to 
new heights, others faced unthinkable difficulties. Actually, 
for our industry I find the situation a bit ironic. While until 
almost a year ago the EU and the world were talking about 
the damages of plastics, the ban on single-use plastics, 
and the gradual reduction of the role of plastics in our 
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lives, today we face a world wrapped in single-use plastics 
and breathing after a polymer layer. 

Of course, this does not improve the perception of the public 
about plastics. Today, almost all of the consumers question 
how much of the plastic products they buy are made from 
recycled plastic and what steps the manufacturer of the 
products takes in the name of ecological balance and 
nature. As a result, products that are not made of recycled 
materials to a certain extent cannot even be sold in certain 
markets. While in the past products made of recycled 
materials were cheaper, today these products are more 
valuable. 

In parallel with these developments, a recycling industry 
has developed very rapidly, trying to meet the needs of the 
market. In particular, a serious supply of waste from the EU 
has emerged China banned the import of waste. This waste 
is qualified waste that is separated at its source or obtained 
directly from factories, in other words, actually clean 
raw materials. The Turkish recycling industry utilizes this 
resource, realizing a serious supply of recycled raw materials 
both to the Turkish industrialists and to the export markets. 
However, unfortunately, there have been various news in a 
number of press organs with the aim of directing the public 
opinion. With headlines such as “Turkey importing garbage”, 
“We’re buying the garbage of the EU,” they are trying to 
change the perception. We must be very careful against 
this trap. A wrong step to be taken in this regard will not 
only render the recycling investments in Turkey useless, but 
will also limit Turkish manufacturers’ access to the recycled 
raw materials required while exporting their products. Most 
of them say: “Let’s use our own waste material.” They are 
right. However, it requires a long process and infrastructure 
work to reach this point. Of course, when the wastes in 
the domestic market are separated and made ready for 
recycling in a qualified manner, the industrialists will not pay 
freight fees to transport them from the EU. However, if the 
current situation does not allow this, the industrialists do not 
even have a minute to lose, especially during this pandemic. 

Before ending my letter, I would like to draw your attention 
to one more point. There is a very significant and pleasing 
increase in machinery investments in 2020. However, 
this increase is reflected in imports. While our exports of 
plastic processing machinery decreased, there was an 
increase of up to 70 percent in the import of some items. 
There is no industry that can survive only by export without 
being recognized by its own country. Our plastic processing 
machinery industry has been doing this until now. However, 
in these conditions, this may not be very sustainable and 
Turkey may face the risk of losing some of its manufacturing 
skills. I invite all our readers to protect our own values, our 
industry and our machinery.

I would like to wish everyone pleasant reading and healthy 
days. 

On behalf of our editorial board and professional staff,

Greetings and best regards.

Sayfa 10

“NATIONAL PACKAGING DESIGN 
STUDENT COMPETITION 2020”
The “16th National Packaging Design Student Competition 
2020” was organized by the Turkish Packaging 
Manufacturers Association (ASD) with the contribution of 
Eurasia Packaging Istanbul Exhibition in collaboration with 
Reed TÜYAP. After the evaluation of a total of 101 projects, 
the winners of the competition have been announced.

Sayfa 12

16th SME SUMMIT
The 16th SME Summit was held online on December 08-09, 
2020 by the Turkish Foundation for Small and Medium-sized 
Enterprises, the Self-Employed, and Managers (TOSYÖV).

Sayfa 14

GAZI VOCATIONAL AND TECHNICAL 
ANATOLIAN HIGH SCHOOL VISITED 
BY ANKARA CHAMBER OF 
INDUSTRY
Under the “81 Vocational High Schools in 81 Provinces” 
project, Gazi Vocational and Technical Anatolian High School 
was visited by Niyazi Akda, Chairman of Ankara Chamber 
of Industry (ASO), members of the Plastics and Plastic 
Products Committee of ASO and leading industrialists.
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Sayfa 16

FIGHT AGAINST PANDEMIC AND 
OCCUPATIONAL SAFETY MEASURES
The webinar titled “Fight against Epidemics and 
Occupational Safety Measures” was organized on 
November 18, 2020, hosted by Ömer Karadeniz, President 
of PLASFED. With the participation of Assist. Prof. Neşat 
Bozkurtgil and Dr. Taner Çakma, the webinar provided 
very important information about where we are in the fight 
against pandemic, vaccination studies and occupational 
safety measures taken in the workplaces during this period.

Sayfa 20

EXPORTS BOOSTED THE GROWTH 
OF THE PLASTICS INDUSTRY IN 
2020
Evaluating the 2020 performance of the plastics industry, 
Selçuk Gülsün, President of PAGDER, said that in 2020 
the increase in exports in the plastics industry gained 
momentum and the industry was expected to grow by 5.7%.

Sayfa 22

SUSTAINABLE LIFE FOR 
GENERATIONS: CIRCULAR 
ECONOMY FOR PLASTICS
The webinar titled “Sustainable Life for Generations: 
Circular Economy for Plastics” was organized by PAGDER 
with the valuable presentation of Dr. Mevlüt Çetinkaya, 
Marketing Manager of PETKİM. During his presentation, Dr. 
Mevlüt Çetinkaya, Marketing Manager of PETKİM said, “The 
increasing population and needs led to the accumulation 
of non-renewable materials in nature. Today, due to the 
increase in population and needs, most of the products 
have gradually reached the limits of our nature, of our 
world. In fact, nature has three basic laws on ecosystem: 
Order, Balance and Cycle. No problem occurred while the 
global ecosystem was maintained in this order, but the 
scales were tipped with the increase in artificial products 
and in needs as a result of technological advancements. 
Today, renewable inputs decreased and a problem of waste 
emerged due to new products artificially developed and 
manufactured with the help of technology. This will become 
a serious problem all over the world if the circular economy 
is not adopted in the future.”

Sayfa 26

DESPITE THE PANDEMIC, THE 
INDUSTRY WITH THE SECOND MOST 
EXPORTS VOLUME WAS CHEMISTRY
According to the date of Istanbul Chemicals and Chemical 
Products Exporters’ Association (İKMİB), the chemicals 

industry exports reached USD1.6 billion in November 
2020. In the period of January-November, the export 
volume of chemicals and chemical products amounted 
to USD16.5 billion. Despite the pandemic, the chemicals 
industry realized the second highest exports volume in the 
first eleven months of 2020.

Sayfa 28

AWARDS IN THE CHEMISTRY R&D 
PROJECT MARKET GRANTED
The winners have been announced in the “9th Chemistry 
R&D Project Market” organized by Istanbul Chemicals and 
Chemical Products Exporters’ Association (İKMİB) with the 
approval of the Ministry of Trade. With the participation of 
a total of 141 projects in six project categories and one 
success stories category, 18 projects were deemed worthy 
of awards.

Sayfa 30

THE STRONGEST STRUCTURE: 
ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE
A transformation is underway in the Organized Industrial 
Zones (OIZ) after the earthquake and pandemic. While 
experts say that the strongest structures are the OIZs, 
real estate companies state that the OIZs on the North 
Anatolian Fault Line are at risk.

Sayfa 34

“PLASTIC, RUBBER AND BASE 
METALS INDUSTRIES” MEETING 
ORGANIZED BY ISTANBUL 
CHAMBER OF INDUSTRY
The latest in the series of “Manufacturing Sectors during 
Covid-19 and the New Normal: Risks, Opportunities and 
Roadmaps” meetings was organized by the Istanbul 
Chamber of Industry under the title of “Plastics, Rubber 
and Base Metals Industries”.
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Sayfa 36

TOBB TURKEY ECONOMIC COUNCIL
The TOBB Turkey Economic Council was held via video 
conference with the participation of President Recep Tayyip 
Erdoğan. The council attracted great attention from 81 
provinces and 160 districts of Turkey. Approximately 3,000 
people, including Presidents of Chambers and Exchanges, 
TOBB Delegates, Women and Young Entrepreneurs and 
General Secretaries, the opinion leaders of their regions, 
attended the council.

Sayfa 40

IMPACT OF THE PANDEMIC 
EVALUATED BY ŞENMAK
Hüseyin Semerci, General Manager of Şenmak, that places 
utmost importance on R&D and exports an average of 60% 
of its production volume every year, evaluated the impact 
of the pandemic on the plastics machinery industry.

Sayfa 42

LIGHT AT THE END OF THE TUNNEL
The coronavirus vaccination studies have been completed. 
As of January 14, the vaccination program in Turkey started 
with the vaccines developed by Sinovac and BioNTech, 
giving priority to groups at risk. The end of the pandemic 
will not be possible before the spring.

Sayfa 46

SELÇUK GÜLSÜN  
PAGDER President

“PLASTIC PLAYS A 
CRITICAL ROLE IN THE 
FIGHT AGAINST VIRUS”
This issue discusses the effects of the pandemic, which 
are still heavily felt, on the recycling industry. In the first 
couple of months of the pandemic, the oil barrel prices, 
which fell rapidly due to the declining demand, caused 
the plastic raw material prices to decrease. Following 
this period, the oil barrel prices as well as plastic raw 
material prices have recovered, and even surpassed 
the pre-pandemic period in certain product groups. The 
Turkish recycling industry, which completely lost profit 
margins with the decrease in raw material prices and 
had to decrease capacity, has taken a sigh of relief 
with the increase in raw material prices. Unfortunately, 
the problems of the industry in the provision of waste 
continue, and the possibility of reducing the waste 
import quota is hanging like the sword of Damocles 
above the industry.

According to Reuters, since the beginning of the 
Covid-19 pandemic, the global recycling industry have 
shrunk by 20% in Europe, close to 50% in Asia, and 
60% in the USA. Moreover, the ICIS data show that the 
demand for recycled materials for packaging decrease 

PLASFED 32.sayi.indd   114 26/01/21   23:49



by 20% in the second quarter of the year compared to the 
previous year. On the other hand, as the volume of take-
away services has increased and the packaging need, the 
e-commerce is at its peak, and the need for packaging has 
grown more than ever, the industry is facing an unsolvable 
crisis despite a 5.5% growth in the amount of packaging 
waste sent to recycling. This increase in costs caused big 
brands to suspend their promises on sustainability. Many 
big brands couldn’t reach their goals of using recycled 
products. In addition, countries such as the UK that 
have banned and restricted single-use plastic products 
had to announce a postponement decision under these 
circumstances.

Although plastic, which has been on the agenda with its 
negative features in many places until the pandemic, is 
forced to be removed from our lives due to its alleged 
damage to the environment, today it plays a critical role in 
the fight against the virus according to many authorities. 
Tony Radoszewski, President of the Plastics Industry 
Association, made a striking statement on the subject 
and said that single-use plastics are vital tools that save 
lives during the epidemic. In such a time of need, we 
have to discuss and talk about different dimensions of 
production and consumption. Before the pandemic, we 
tried to underline that the negative effects of the plastic 
on the environment are not caused by the material itself, 
but by the way people use it. Therefore, we find ourselves 
in the same place today. Many studies draw attention to 
the dimensions of the waste created due to Covid-19. 
According to the consultancy firm Frost & Sullivan, the 
USA generated an entire year’s worth of medical waste in 
just two months at the peak of the pandemic. Moreover, 
another prediction is that there will be more waste caused 
by Covid-19 than jellyfish in the Mediterranean. As we can 
see in this scenario, banning or restricting plastic will not 
be a solution unless alternatives for the materials used in 
the industry are reusable. In summary, if we replace the 
single-use plastic with another single-use packaging such 
as paper, the problem will not be solved, only replaced.

Despite all the negativities, I hope it will be a beautiful and 
enlightening year for Turkey. I would also like to take this 
opportunity to wish all our readers a very good year.

Sayfa 48

ŞENER GENÇER  
EGEPLASDER Chairman

“WE HAD A RISKY YEAR 
DUE TO THE FLUCTUATIONS 
IN THE DOLLAR EXCHANGE 
RATE”
We have come to the end of a very troubled and difficult 
year for many industries. It already seems that 2021 

will be challenging, too. It can be said that the plastics 
industry is more fortunate than other industries. Since it 
is an industry that addresses to manufacturing industry, 
agriculture, packaging and all kinds of consumer goods, it 
is not without its advantages as an industry that produces 
all kinds of materials to protect people from the pandemic. 
However, we had a risky year due to the fluctuations in the 
dollar exchange rate since our industry mostly supply raw 
materials through imports in dollar.

The spread of the disease to our factory staff and the halt 
of production in some factories also created problems in 
terms of production deadlines. This risk becomes more 
severe by each day.

Another issue to be considered and discussed is that 
although the youth unemployment rate in Turkey has 
reached 25%, difficulties of finding skilled or unskilled 
workers still continue.

Apart from the sectoral problems, the world is also 
struggling with general problems related to pandemic, 
drought, and warming and pollution of the atmosphere. 
The statements made by scientists that there will be 
a risk of starvation in the coming years are also quite 
depressing.

Our country and our companies have to speed up their 
studies and investments in renewable energy. However, 
it seems like it has become a disease to, by ignoring 
many problems in this digital age, to make easy money 
by financial means, try to keep economies floating by 
printing unbacked money, ignore facts such as social 
explosions, famine and drought, and ignore the footsteps 
of the coming economic crisis. I believe that the state, 
government, non-governmental organizations, associations 
and foundations all declare a national mobilization and 
make full use of our available resources, using agriculture, 
industry and manpower opportunities in real terms.

Although the Turkish plastics industry is the second 
largest in Europe and the seventh in the world in terms of 
production, we depend on exports in raw material supply. 
This problem does not only concern us. Many developed 
countries are dependent on foreign sources for raw 
material supply in the plastics industry. However, what 
needs to be done is very clear: We have known for years 
that we have to manufacture and export value-added 
goods by investing in R&D and innovation rather than 
being a ‘porter’ in the production chain and increasing 
production tonnage even more. Now, we have to complete 
the necessary studies instead of just talking and achieve 
success.

Turkey has a certain infrastructure for plastic recycling. 
This issue must be handled and discussed very carefully 
due to high recycling costs in Europe, Turkey being closer 
to Europe than China, and Turkey’s experience in the use 
of raw materials obtained from recycling in production. 
The biggest reason why we make a large part of our 
exports to Europe is, apart from the high labor costs 
in Europe, the European countries’ sensitivity to air 
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pollution, environmental pollution and human health, 
and the fact that they pass ‘dirty work’ to countries like 
Turkey and benefit from us. Therefore, while developing 
our plastic recycling industry, we should not turn Turkey 
into a country of sick people or a country covered with 
‘mountains of garbage’.

I hope 2021 will be a successful, healthy and prosperous 
year for our country and plastics industry.

Sayfa 50

BARIŞ PAKİŞ  
President of Turkish Composites Manufacturers 
Association

“OUR MEMBER MEETINGS 
DRAW GREAT ATTENTION”
Within the scope of our association’s membership 
development efforts, Inoveta Kompozit Tic. Ltd. Şti. 
increased our total number of members to 124, adding 
its strength to our collective power.

Due to the Covid-19 virus affecting the whole world in 
2020, it was decided to organize the TURK KOMPOZIT 
Fair, where we exhibit the ability, power and potential of 
the Turkish composite every two years, in October 2022, 
taking into account the survey conducted within the 
industry.

Our Association organizes online member meetings each 
month. The 12th meeting was organized on November 
12, 2020 with the participation of more than 50 actors of 
the industry and the presentation by Mr. Sercan Bahadır, 
Ernst & Young Turkey Director, titled ‘GEKAP and Problems 
Encountered in Practice’. We held the 13th meeting on 
December 19, 2020 with close to 50 participants from 
the industry. During the meeting, Mr. Haluk Erceb, the 
President of the Chemical Manufacturers Association of 
Turkey (TKSD), Dr. Mevlüt Çetinkaya, PETKİM Marketing 
Manager, and Chemical Engineer Mr. İsmail Darcan, 
MScEng, General Manager of Boytek A.Ş., gave valuable 
information on ‘Basic Trends and Forecasts in Chemical 
and Petrochemical Industry’. Our themed member 
meetings favored by our sector and our ongoing training 
webinars are open to all sector members.

Our Association held an online Strategy Planning 
Workshop on December 4-5, 2020, where a common 
mind and direction was sought, in order to build upon 
all the previous works and to design its future with new 
goals and methods. In the workshop, the mission of our 
Association was reviewed in line with the strategic targets 
and the roadmap was determined. The final report of the 
workshop will be shared on the website of our Association 
in the second week of January.

I would like to congratulate our members ranked among 
the 500 companies with the highest R&D investment 
in Turkey in 2019 announced in the survey R&D 

250 - Companies with the Highest R&D Investment in 
Turkey prepared by Turkishtime: TÜRK HAVACILIK VE 
UZAY SANAYİİ A.Ş. (TUSAŞ), KORDSA TEKNİK TEKSTİL 
A.Ş., DYO SANAYİ BOYALARI SAN. VE TİC. A.Ş. SIRENA 
MARINE DENİZCİLİK VE SAN. TİC. A.Ş., SİSTEM TEKNİK 
ENDÜSTRİYEL FIRINLAR LTD. ŞTİ., POLİN SU PARKLARI 
VE HAVUZ SİSTEMLERİ A.Ş., EGE KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş., 
PEKER YÜZEY TASARIMLARI SAN. VE TİC. A.Ş. And ECE 
BOYA KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş.

Prof. Dr. Ziya Selçuk, Minister of National Education, 
visited the Composite Application Workshop established 
after the protocol we signed with GEBKİM Vocational and 
Technical Anatolian High School, and received information 
about the composite industry and the works to be carried 
out in the workshop with the support of our Association.

After the difficult year 2020 for the whole world, I hope 
2021 will bring a healthy year for all the people in the 
world, and a profitable and productive year for the Turkish 
Composite and Plastics industries.

Sincerely...

Sayfa 52

AN EXCEPTION IN EXPORTS 
MUST BE MADE FOR IMPORTED 
WASTES! 
Selçuk Gülsün, President of the Turkish Plastics 
Industrialists’ Association (PAGDER), emphasized that in 
order for the plastic recycling industry to survive, which 
is critical for achieving zero waste targets, the amount 
of waste that companies process and convert into 
secondary raw materials to be exported should not be 
included in this quota.

Sayfa 54

YUSUF ÖZKAN  
President of Kayseri Plastics Manufacturers Association

“OUR INDUSTRY 
HAS NEVER LOST ITS 
IMPORTANCE AND VALUE”
Greetings my esteemed friends,

For about a year we are all on a ship with no route, no 
compass or no roadmap... We are trying to manage 
and direct our business and social life amidst such 
uncertainty. As a manufacturer, we are responsible 
not only for the health of us and our family, but also for 
the health of all our employees, and to continue the 
production by taking the necessary measures. Aware 
of this responsibility, all industries have to continue 
production for the good of the people, Turkey and the 
economy.
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Our industry has never lost its importance and value 
during the pandemic. It has even boosted its importance. 
During this period, the use of plastic products increased 
and we can say that its importance for health was proved. 
However, this increase also placed other responsibilities 
and duties on the industry and society: recycling.

The industry in which recycling, the most prominent 
argument of the circular economy, can be performed in 
the most efficient way is the plastics industry. On the one 
hand, people feel the negatives effects of the pandemic, 
on the other hand, I think we have the opportunity to fulfill 
the requirements of the circular economy in the most 
efficient way. However, we have to be more conscious as 
society and public so that we can reach more recycled 
materials more easily. In order to take the necessary steps 
and measures to this end, we should not run away from our 
responsibilities.

I believe that although recycling has an important place in 
the industries and the national economy, the society does 
not place the necessary importance and sensitivity on the 
issue. The rate of recycling materials reaching the facilities 
is very low. Municipalities need to establish an effective 
social system.

The circular economy has proved its importance as a 
result of the decrease in business volume, the difficulty 
in accessing raw materials and the unbalanced course 
of prices due to the pandemic.  We are at the top of the 
industries that will carry out this in the best way. I believe 
that our licensed recycling companies fulfill this opportunity 
in the most efficient way, and I think we need to do more 
than our part to create recycling awareness in our society 
and public.

With my warm regards and wishes...

Sayfa 56

HAKAN EFE  
President of Bursa Plastics and Packaging 
Manufacturers Association

“WE HAVE ONLY ONE TASK: 
WORK, WORK, WORK...”
Covid-19 has very much changed our lives, trade 
and production systems. In these challenging times, 
the conditions become more severe day by day for 
the industrialists to keep up with the new order: The 
fluctuations in foreign currency, the container crises, 
the decrease in airline usage, the halting of the service 
sector, making commercial visits to many countries almost 
impossible, restrictions imposed out of necessity on 
people’s freedom of going out...

It seems that these challenging times will continue, greatly 
damaging the economy. We all wonder how the world will 
come out of this process that started with Covid-19. The 
Republic of Turkey has an important place in the global 

plastics industry. We proved our success in recycling and 
our steady growth rate to the whole world in the past 
years. Today, the most important investment is to open all 
roads for scrap supply. I do not even want to think about 
the possibility of plastic companies having trouble with 
the supply of raw materials in the future. As the citizens of 
Turkey, we have only one task: work, work, work...

Both our people and our industrialists respect the 
restrictions in our country and do our best to increase our 
business volume despite Covid-19 in order to avoid any 
chaos. I believe that various campaigns should be initiated 
to help and support our colleagues in the industries that 
are currently unable to operate.

My friends, we live in strange times that change our lives 
and make history. We are all affected by this, and the 
world has come to a stop. I believe that we can weather 
this global crisis by establishing new associations and 
contributing to the national economy. In such a global 
crisis, I do not think that neither the US dollar nor the 
European Union Euro can guarantee a healthy continuity 
of trade. Countries have accepted and implemented the 
‘space age money’ Bitcoin in the business world. In fact, 
this may be telling that trade is becoming more transparent 
in the world. We will live and see.

In order to revive the economic cycle in the domestic 
market as soon as possible, we must direct the people of 
our country correctly and end the employment of foreign 
workers in the agriculture, animal husbandry and recycling 
industries to close the worker deficit in these industries 
with the young people of our country.

Let’s protect our country, our world and our future. Let’s 
appreciate the value of our money.

I wish God’s mercy on every person who died due to 
Covid-19 and a healthy new year to our world and our 
country.

Sayfa 58

WASTE IMPORT MUST BE 
CONTROLLED!
Selçuk Gülsün, President of the Turkish Plastics 
Industrialists’ Association (PAGDER), said “Instead of a 
ban on waste imports, there must be an improved control 
mechanism.” The import of wastes is now the only way 
in Turkey to access to secondary raw materials after the 
prohibition of mixed plastic wastes with the HS Code 
3915.90.11.90.00 and 3915.90.80.00.19.
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Sayfa 60

INCREASE IN PACKAGING 
INVESTMENTS
The pandemic, which has affected the whole world, 
resulted in an increase in the demand for packaged 
products. In October, plastic packaging, corrugated 
cardboard, boxes for packaging, plastic bags, cardboard 
boxes and stretch film stood out in the investments which 
received incentive certificates.

Sayfa 62

COMPETITION CONGRESS 
BY SEDEFED
The 12th Competition Congress was organized by the 
Federation of Industrial Associations (SEDEFED). During 
the event held online with the support of the Turkish 
Enterprise and Business Confederation (TÜRKONFED), 
the “Sustainable Sectors: Competition Scenarios for the 
New Era” were discussed from different aspects.

Sayfa 63

HUNTSMAN INVESTING IN TURKEY
Huntsman has announced that the facility in Turkey 
will be rebuilt. The polyurethane facility to be located in 
Istanbul will comply with the highest standards in terms of 
engineering and quality.

Sayfa 64

START OF A YEAR OF REFORMS!
2021 will be a year of reforms. Comprehensive reforms 
in economy and law will be implemented. The reforms will 
satisfy the legal guarantee and stability expectation of 
the investors. The investment climate will be improved.

Sayfa 68

IMS POLYMERS CONTINUES 
INVESTMENTS
2020 was a difficult year for everyone: Covid-19 
pandemic, climate change, natural disasters…Despite all 
these challenges, IMS Polymers takes the responsibility 
and continues its investments without slowing down.

Sayfa 68

“PLAST EURASIA 2020” CANCELED
TÜYAP (Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş.) organizes every year the 
“Plast Eurasia Istanbul Fair” in cooperation with PAGEV 
(Turkish Plastic Industrialists Research, Development and 
Education Association). Due to coronavirus pandemic, 
the 30th edition of the fair planned to be held between 
December 2-5, 2020 was canceled.

Sayfa 69

TECHNOLOGY EXPORT FROM 
BURSA TO GRODNO AZOT
Grodno Azot favored the Polimer Teknik, Turkey’s first 
twin-screw extruder manufacturer, for polymeric materials 
manufactured in the city of Grodno.

Sayfa 70

RESTRUCTURING OF TAX AND 
SOCIAL SECURITY PREMIUM 
DEBTS
Although the last restructuring of tax and social security 
premium debts was made in 2018, the global economic 
difficulties caused by the pandemic necessitated a similar 
arrangement. The draft law prepared for a comprehensive 
restructuring, including the new repatriation of capital 
arrangement, was adopted in the Turkish Grand National 
Assembly.
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Sayfa 74

ALTAN PLASTIK’S APPROACH TO 
HEALTH AND SAFETY DURING THE 
PANDEMIC
Altan Plastik, which places great importance to 
occupational health and safety, successfully passed 
the audits held by the Istanbul Chamber of Industry 
(ISO) in August. The company manages the process in a 
controlled manner thanks to the measures taken during 
the pandemic.

Sayfa 76

NITRILE GLOVES FACTORY 
IN DÜZCE
The first manufacturing facility in Europe and the Middle 
East for nitrile gloves, which are much needed during the 
pandemic, is to be established in Düzce. The factory is 
expected to manufacture twice the annual gloves need of 
Turkey, thus eliminated the dependence of our country in 
this product.

Sayfa 78

CIRCULAR ECONOMY FOR 
COVID-19 WASTES!
Recycling of plastic wastes, which is the driving force 
behind the circular economy, took a major blow during the 
pandemic in the world and Turkey. The global recycling 
companies experienced a 20-60% loss of production 
while the business volume of recycling companies 
in Turkey decreased by 20-30%. While the recycling 
companies continue to suffer, the volume of wastes, which 
are mostly plastic, and called “Covid-19 wastes”, has 
reached a mountainous level. The world has much to do 
in order to dispose more plastic wastes, starting with the 
Covid-19 wastes. What is the status of recycling of plastic 
wastes, which is the driving force behind the circular 
economy, during the pandemic in the world and Turkey?
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Sayfa 86

“THE SECRET OF MY SUCCESS 
IS TO WORK HARD, AND TO BE 
HONEST, METICULOUS AND 
DETERMINED” 
We talked with Remzi Kanbur, the founder of MAKPLAST 
and one of the leading businesspeople of the industry, 
about his career and plans for the future. Mr. Kanbur 
told us the secret behind his success: “The secret of my 
success is to work hard, and to be honest, meticulous 
and determined. I was born in 1945 in Rize. My family 
moved from Rize to Istanbul, to the district of Kasımpaşa 
when I was 8 years old. I left the primary school after the 
fourth grade. Later, I started working as an apprentice 
in a lathe workshop. After one year, I took a job at 
Tünel Narmanlı Yurdu. Engin Arıkkök, the owner of the 
business, treated me as his right-hand man and raised 
me very well. I learned almost everything from him. After 
completing my military service in Beykoz, I established a 
company called Cam İş Dekorasyon, making silk screen 
printing on glass bottles. Şişecam was the only player in 
this field. There was a need. In the meantime, I decided to 
get into the plastics business.” 

Speaking about the pace of MAKPLAST in the Turkish 
and global packaging market, Mr. Kanbur said: “80% of 
our sales is realized in the domestic market while the 
remaining 20% is exports. We are the only manufacturer 
of bag in box in Turkey. We can manufacture bags of 1 
liter to 240 liters.”

Sayfa 90

SIGNIFICANT MARKET POTENTIAL: 
BALTIC STATES 
The Baltic states, which have high national income 
despite their small population, have a significant market 
potential for Turkish exporters. The Baltic states, located 
in the Northern Europe, have a different position in 
Europe with their small population and unique historical 
and cultural structures. Famous for their forests and 
lakes, the economy of these Northern European countries 
is largely based on agriculture and forestry. This issue 
focuses on Latvia, Lithuania, and Estonia which have 
extremely limited economic and trade relations with 
Turkey...

Sayfa 96

PLASTICS INDUSTRY FAIRS 
POSTPONED! 
Due to the Covid-19 pandemic, many fairs planned to be 
organized in 2020 were postponed.

With the end of the pandemic, the fair industry is 
expected to revive the world economy.

Sayfa 98

EXPENSE AND DEPRECIATION 
LIMIT IN PASSENGER VEHICLES 
This issue discusses the regulations limiting the reduction 
of expenses related to passenger vehicles acquired 
or rented by income taxpayers with commercial and 
professional income and corporate taxpayers.
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FR OM T HE  ENDU S T R Y

MURAT İNKÜN
PLASFED Secretary General

Although the Turkish plastics industry shrunk in 2018 to the currency shock, and could not experience a strong growth in 
2019 due to the shrinkage in the global automotive industry, the industry exceeded the 2017 level in terms of capacity 
in 2020 and contributed USD37 billion to the economy with a production capacity of 10.4 million tons. The plastics 
industry has managed to turn the disruptions in the supply chain in its favor and increase its export potential during the 

pandemic. In order to preserve the gains achieved, our industry must invest in promotional activities for these markets.

In the first 10 months of 2020, there was a decline in value-based exports compared to the previous year, while an increase 
was enjoyed on the quantity basis. In the said period, the quantity-based exports increased by 5.8% on average, while the value-
based exports decreased by 0.6%. In the same period, the quantity of imports increased by 12%, while the value of imports 
decreased by 4.9%. 

TURKISH PLASTICS 
INDUSTRY GREW BY 
5.7% IN 2020
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FOREIGN TRADE DATA
In the first ten months of 2020, the export volume of Turkish plastic raw materials increased by 2.4% in quantity and decreased 
by 11.5 in value. Increase on quantity basis in spite of a decrease on value basis is caused by the decrease in unit prices of the 
exported products.

EXPORT
2019 (January-October) 2020 (January-October)

Quantity Value Quantity Change % Value Change %

Plastic Raw Materials 1,019.8 1,339.3 1,044.3 2.4 1,185.3 -11.5

Plastic Products 1,686.1 4,217.0 1,819.8 7.9 4,342.5 3.0

Plastic and Rubber Processing 
Machines

N/A 169.4 N/A N/A 151.6 -10.5

Source :  TURKSTAT   QUANT ITY :  Thousand Tons  /  VALUE:  USD Mi l l i on

IMPORT
2019 (January-October) 2020 (January-October)

Quantity Value Quantity Change % Value Change %

Plastic Raw Materials 5,780.6 7,592.0 6,550.7 13.3 7,182.6 -5.4

Plastic Products 496.0 2,350.8 477.7 -3.7 2,274.3 -3.3

Plastic and Rubber Processing 
Machines

N/A 353.2 N/A N/A 454.5 28.7

Source :  TURKSTAT   QUANT ITY :  Thousand Tons  /  VALUE:  USD Mi l l i on

TOTAL FOREIGN TRADE
2019 (January-October) 2020 (January-October)

Value Value Change %

Export 149,203.4 135,616.6 -9.1

Import 172,061.8 175,888.3 2.2

Source :  TURKSTAT   QUANT ITY :  Thousand Tons  /  VALUE:  USD Mi l l i on

PLASTIC RAW MATERIALS - Export by HS Code 

HS 
CODE

HS CODE Description
2019 (January-October) 2020 (January-October)

Quantity Value Quantity Change % Value Change %
Unit Price  

($/KG)

3901 Ethylene polymers 82.2 80.2 66.4 -19.2 60.6 -24.5 0.9

3902 Propylene and other olefin polymers 28.1 32.1 28.2 0.2 29.1 -9.4 1.0

3903 Styrene polymers 99.6 115.9 105.6 6.1 101.4 -12.6 1.0

3904
Vinyl chloride/other halogenated olefin 
polymers

24.0 27.9 26.5 10.1 26.6 -4.8 1.0

3905
Vinyl acetate/other vinyl ester 
polymers

42.9 47.8 37.7 -12.2 42.2 -11.7 1.1

3906 Acrylic polymers 197.1 221.6 203.5 3.2 201.4 -9.1 1.0

3907
Polyacetals, other polyethers, epoxy-
alkid resins

335.8 514.7 356.0 6.0 456.9 -11.2 1.3

3908 Polyamides 28.8 72.7 24.1 -16.3 55.2 -24.1 2.3

3909
Amino resins, phenolic resins, 
polyurethanes

116.9 130.2 138.2 18.2 129.0 -0.9 0.9

3910 Silicones 5.7 20.5 5.2 -8.5 17.9 -12.9 3.4

3911
Petroleum resins, polyterpenes, 
polysulphides etc

1.9 5.8 2.5 33.0 6.7 14.3 2.6

3912 Cellulose and chemical derivatives 45.6 59.5 38.5 -15.6 48.7 -18.2 1.3

3913
Natural polymers, modified natural 
polymers and derivatives

0.1 0.8 0.2 20.8 0.8 1.5 5.0

3914 Polymer-based ion exchangers 0.1 0.6 0.1 -1.4 0.6 -11.9 3.9

3915 Plastic waste, parings and scrap 10.8 8.8 11.4 5.5 8.5 -4.1 0.7
TOTAL 1,019.8 1,339.3 1,044.3 2.4 1,185.3 -11.5 1.1

Source :  TURKSTAT   QUANT ITY :  Thousand Tons  /  VALUE:  USD Mi l l i on
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According to the data for the January-October 2020 period, our exports to the top 10 countries with the highest raw material 
exports increased by 12.1% on quantity basis and decreased by 11.5% on value basis. During this period, the countries to 
which we increased our exports the most are Iraq, Romania and Israel, respectively. The share of the top 10 countries in our raw 
material exports increased on both quantity and value basis.

In the first 10 months of 2020, compared to the same period last year, the Turkish plastic products export increased by 7.9% on 
quantity basis and by 3% on value basis.

PLASTIC RAW MATERIALS EXPORT

Country
2019 (January-October) 2020 (January-October)

Quantity Value Quantity Change % Value Change % Share % Unit Price

Romania 110.1 104.4 137.0 24.5 96.5 -7.6 8.1 0.7

Germany 62.6 93.1 56.6 -9.6 72.0 -22.7 6.1 1.3

Egypt 65.1 69.9 72.2 10.9 67.3 -3.7 5.7 0.9

Russian Federation 32.8 63.6 37.6 14.6 62.6 -1.6 5.3 1.7

Iran 35.6 82.9 29.8 -16.5 62.6 -24.5 5.3 2.1

Iraq 38.3 52.9 54.2 41.6 60.6 14.7 5.1 1.1

Italy 59.3 82.5 57.1 -3.7 59.8 -27.5 5.0 1.0

Algeria 29.2 41.1 35.2 20.6 45.3 10.4 3.8 1.3

Bulgaria 43.5 44.7 48.9 12.4 44.9 0.5 3.8 0.9

Israel 33.3 37.6 43.0 29.1 43.9 16.6 3.7 1.0

Top 10 Countries in Total 509.9 672.7 571.6 12.1 615.6 -8.5 51.9 1.1
GRAND TOTAL 1,019.8 1,339.3 1,044.3 2.4 1,185.3 -11.5 100.0 1.1

Source :  TURKSTAT   QUANT ITY :  Thousand Tons  /  VALUE:  USD Mi l l i on

PLASTIC PRODUCTS - Export by HS Code

HS 
CODE

HS CODE Description
2019 (January-October) 2020 (January-October)

Quantity Value Quantity Change % Value Change %
Unit Price  

($/KG)

3916
Plastic monofilament, rods, sticks and 
profile shapes of which any cross-
sectional dimension exceeds 1mm

158.7 261.0 166.9 5.1 265.9 1.9 1.6

3917
Plastic tubes, pipes hoses; seals, 
corner joints, sleeves

214.5 496.4 236.6 10.3 485.6 -2.2 2.1

3918
Plastic floor coverings-wall and ceiling 
coverings 

15.3 27.7 25.8 69.2 39.1 41.2 1.5

3919
Plastic self-adhesive plates, sheets, 
film, foil, tape, strip and other flat 
shapes

17.2 83.4 17.4 0.8 84.0 0.7 4.8

3920
Other plastic plates, sheets, film, foil 
and strip

451.2 1,093.0 499.2 10.6 1,158.3 6.0 2.3

3921
Other plastic plates, sheets, film, foil 
and strip

140.8 362.9 148.0 5.1 379.2 4.5 2.6

3922
Plastic baths, shower-baths, sinks, 
bidets, lavatory pans, and furnishings

25.5 93.7 25.9 1.5 95.4 1.8 3.7

3923
Plastic articles for the conveyance or 
packing of goods; stoppers, lids, and 
caps

361.1 862.4 375.9 4.1 860.0 -0.3 2.3

3924
Plastic tableware, kitchenware, other 
household articles and hygienic or 
toilet articles

139.1 373.9 147.9 6.4 376.9 0.8 2.5

3925 Plastic builders' ware 88.1 214.8 92.6 5.1 216.4 0.8 2.3

3926 Other plastic articles 74.6 347.9 83.8 12.3 381.8 9.7 4.6
TOTAL 1,686.1 4,217.0 1,819.9 7.9 4,342.6 3.0 2.4

Source :  TURKSTAT   QUANT ITY :  Thousand Tons  /  VALUE:  USD Mi l l i on
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A country-based analysis for the January-October 2020 period shows that the exports of products to all top 10 countries except 
Spain increased. However, due to the decrease in raw material prices, there has been a decline in the unit price in exports to all 
top 10 countries, the only exception being Spain and Romania.

In the first ten months of 2020, the Turkish plastic and rubber processing machinery exports decreased by 10.5% on value 
basis. Despite the 3.4% increase in exports to the top 10 countries, the decrease in exports to other countries resulted in a 
negative picture. 

PLASTIC PRODUCTS EXPORT

Country
2019 (January-October) 2020 (January-October)

Quantity Value Quantity Change % Value Change % Share % Unit Price

Iraq 216.5 389.5 233.4 7.8 380.3 -2.4 8.8 1.6

Germany 85.2 293.0 94.5 10.9 319.5 9.1 7.4 3.4

United Kingdom 101.6 248.1 128.1 26.1 309.8 24.8 7.1 2.4

Israel 97.9 205.6 125.7 28.5 236.6 15.1 5.4 1.9

USA 58.6 155.7 69.4 18.5 178.5 14.6 4.1 2.6

France 51.0 158.0 53.2 4.3 161.9 2.5 3.7 3.0

Romania 60.6 145.4 64.8 7.0 159.4 9.6 3.7 2.5

Italy 60.5 146.1 65.9 8.9 155.4 6.3 3.6 2.4

Spain 51.1 120.3 49.9 -2.4 120.9 0.4 2.8 2.4

Libya 52.2 108.3 58.4 12.0 107.5 -0.8 2.5 1.8

Top 10 Countries in Total 835.1 1,970.1 943.4 13.0 2,129.7 8.1 49.0 2.3

GRAND TOTAL 1,686.1 4,217.0 1,819.8 7.9 4,342.5 3.0 100.0 2.4

Source :  TURKSTAT   QUANT ITY :  Thousand Tons  /  VALUE:  USD Mi l l i on

PLASTIC AND RUBBER PROCESSING MACHINES - Export by HS Code

HS CODE HS CODE Description
2019 (January-October) 2020 (January-October)

Value Value Change %

847710 Injection-moulding machines 19.9 11.3 -43.3

847720 Extruders 29.8 27.5 -7.5

847730 Blow-moulding machines 3.1 3.8 25.6

847740 Thermoforming machines 14.0 9.8 -29.8

847751-59-80 Presses and other machinery 81.4 70.1 -14.0

847790 Parts 21.3 29.1 36.5

TOTAL 169.4 151.6 -10.5

Source :  TURKSTAT   QUANT ITY :  Thousand Tons  /  VALUE:  USD Mi l l i on
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In the January-October 2020 period, the Turkish plastic raw material import increased by 13.3% on quantity basis while 
decreasing by 5.4% on value basis. Looking into the analysis of the countries with the highest number of imports, it is seen that 
Saudi Arabia is once again at the top while Germany is getting closer to South Korea on quantity basis and exceeds it on value 
basis, taking the second place. Since the start of the production of PE from shale gas, imports from the USA have continued to 
increase, and imports from the USA have increased to the same level as Belgium on quantity basis.

FR OM T HE  ENDU S T R Y

PLASTIC AND RUBBER PROCESSING MACHINES EXPORT

Country
2019 (January-October) 2020 (January-October)

Value Value Change % Share %

Russian Federation 13.2 17.4 32.0 11.5

Germany 8.7 16.2 87.3 10.7

USA 3.8 6.8 78.0 4.5

Iran 7.7 6.0 -22.1 4.0

Algeria 10.2 6.0 -41.2 4.0

India 11.8 6.0 -48.9 4.0

Romania 6.4 5.7 -11.3 3.7

Poland 3.4 4.4 28.6 2.9

Uzbekistan 5.7 4.3 -23.7 2.8

Saudi Arabia 3.4 4.0 15.8 2.6

Top 10 Countries in Total 74.3 76.9 3.4 50.7

GRAND TOTAL 169.4 151.6 -10.5 100.0

Source :  TURKSTAT   QUANT ITY :  Thousand Tons  /  VALUE:  USD Mi l l i on

PLASTIC RAW MATERIALS- Import by HS Code

HS 
CODE

HS CODE Description
2019 (January-October) 2020 (January-October)

Quantity Value Quantity Change % Value Change %
Unit Price  

($/KG)

3901 Ethylene polymers 1,375.3 1,592.8 1,657.0 20.5 1,611.2 1.2 1.0

3902 Propylene and other olefin polymers 1,874.7 2,408.9 2,062.1 10.0 2,178.8 -9.6 1.1

3903 Styrene polymers 300.0 449.7 304.0 1.3 393.2 -12.6 1.3

3904
Vinyl chloride/other halogenated olefin 
polymers

573.7 567.2 651.5 13.6 608.1 7.2 0.9

3905
Vinyl acetate/other vinyl ester 
polymers

35.3 80.5 38.2 8.2 84.7 5.3 2.2

3906 Acrylic polymers 197.5 340.2 218.2 10.5 336.1 -1.2 1.5

3907
Polyacetals, other polyethers, epoxy-
alkid resins

612.7 1,075.9 616.8 0.7 941.0 -12.5 1.5

3908 Polyamides 89.5 262.2 85.4 -4.6 205.7 -21.5 2.4

3909
Amino resins, phenolic resins, 
polyurethanes

183.9 358.6 199.4 8.4 344.4 -4.0 1.7

3910 Silicones 28.0 119.3 32.7 16.8 116.2 -2.6 3.5

3911
Petroleum resins, polyterpenes, 
polysulphides etc

31.2 92.3 34.6 10.9 89.2 -3.3 2.6

3912 Cellulose and chemical derivatives 31.7 119.9 33.2 4.7 128.9 7.5 3.9

3913
Natural polymers, modified natural 
polymers and derivatives

3.1 20.4 3.2 2.3 21.4 5.3 6.7

3914 Polymer-based ion exchangers 5.1 11.4 4.6 -10.1 11.8 3.1 2.6

3915 Plastic waste, parings and scrap 438.8 92.7 609.8 39.0 111.8 20.7 0.2

TOTAL 5,780.6 7,592.0 6,550.7 13.3 7,182.6 -5.4 1.1

Source :  TURKSTAT   QUANT ITY :  Thousand Tons  /  VALUE:  USD Mi l l i on
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The data for the Turkish plastic products import in the first 10 months of 2020 shows that the import volume on quantity and 
value basis decreased by 3.7% and 3.3%, respectively, compared to the previous year. According to the analysis of the product 
imports by country, it is observed that the share of the top 10 countries in our total imports increased by 2.3%. 

PLASTIC PRODUCTS - Import by HS Code

HS 
CODE

HS CODE Description
2019 (January-October) 2020 (January-October)

Quantity Value Quantity Change % Value Change %
Unit Price  

($/KG)

3916
Plastic monofilament, rods, sticks and 
profile shapes of which any cross-
sectional dimension exceeds 1mm

8.9 42.4 9.8 10.1 42.8 1.0 4.4

3917
Plastic tubes, pipes hoses; seals, 
corner joints, sleeves

30.3 229.6 31.8 4.8 227.3 -1.0 7.2

3918
Plastic floor coverings-wall and ceiling 
coverings 

17.4 54.0 18.2 4.7 46.8 -13.4 2.6

3919
Plastic self-adhesive plates, sheets, 
film, foil, tape, strip and other flat 
shapes

45.6 239.0 47.2 3.6 243.7 2.0 5.2

3920
Other plastic plates, sheets, film, foil 
and strip

207.0 634.5 199.2 -3.8 617.1 -2.7 3.1

3921
Other plastic plates, sheets, film, foil 
and strip

50.8 204.1 41.2 -19.0 188.4 -7.7 4.6

3922
Plastic baths, shower-baths, sinks, 
bidets, lavatory pans, and furnishings

2.3 15.6 2.4 6.5 14.7 -5.8 6.0

3923
Plastic articles for the conveyance or 
packing of goods; stoppers, lids, and 
caps

70.4 310.5 65.3 -7.2 300.9 -3.1 4.6

3924
Plastic tableware, kitchenware, other 
household articles and hygienic or 
toilet articles

5.6 34.7 5.8 3.7 36.7 5.6 6.4

3925 Plastic builders' ware 4.0 21.3 3.9 -4.3 23.6 11.0 6.1

3926 Other plastic articles 53.6 565.2 53.1 -1.0 532.2 -5.8 10.0

TOTAL 496.0 2,350.8 477.7 -3.7 2,274.3 -3.3 4.8

Source :  TURKSTAT   QUANT ITY :  Thousand Tons  /  VALUE:  USD Mi l l i on

PLASTIC RAW MATERIALS IMPORT

Country
2019 (January-October) 2020 (January-October)

Quantity Value Quantity Change % Value Change % Share % Unit Price

Saudi Arabia 1,042.2 1,182.2 989.0 -5.1 908.5 -23.2 12.6 0.9

Germany 406.7 769.1 548.2 34.8 791.1 2.9 11.0 1.4

South Korea 599.2 855.2 578.7 -3.4 731.0 -14.5 10.2 1.3

Belgium 369.7 511.8 429.0 16.0 506.2 -1.1 7.0 1.2

USA 355.1 423.4 409.3 15.3 416.3 -1.7 5.8 1.0

Spain 220.5 317.9 274.3 24.4 327.9 3.1 4.6 1.2

France 227.0 318.0 235.1 3.6 299.0 -6.0 4.2 1.3

Netherlands 225.2 323.5 250.7 11.3 296.4 -8.4 4.1 1.2

Italy 170.5 315.0 187.2 9.8 293.3 -6.9 4.1 1.6

China 172.2 289.6 170.9 -0.8 281.5 -2.8 3.9 1.6

Top 10 Countries in Total 3,788.3 5,305.6 4,072.4 7.5 4,851.2 -8.6 67.5 1.2

GRAND TOTAL 5,780.6 7,592.0 6,550.7 13.3 7,182.6 -5.4 100.0 1.1

Source :  TURKSTAT   QUANT ITY :  Thousand Tons  /  VALUE:  USD Mi l l i on
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FR OM T HE  ENDU S T R Y

In the first ten months of 2020, the Turkish plastic and rubber processing machinery import volume increased by 28.7% on 
value basis. The analysis by country of the imports of plastic and rubber processing machinery shows that the imports from all 
the top 10 countries increased except Italy, Japan, and France. In this context, it can be said that additional customs duties do 
not produce the desired result in the field of plastic and rubber processing machinery.

PLASTIC AND RUBBER PROCESSING MACHINES - Import by HS Code

HS CODE HS CODE Description
2019 (January-October) 2020 (January-October)

Value Value Change %

847710 Injection-moulding machines 80.2 142.6 77.8

847720 Extruders 43.1 97.6 126.5

847730 Blow-moulding machines 11.6 22.4 93.3

847740 Thermoforming machines 5.9 10.0 69.3

847751-59-80 Presses and other machinery 173.2 136.0 -21.5

847790 Parts 39.1 45.9 17.3
TOTAL 353.2 454.5 28.7

Source :  TURKSTAT   QUANT ITY :  Thousand Tons  /  VALUE:  USD Mi l l i on

PLASTIC AND RUBBER PROCESSING MACHINES IMPORT

Country
2019 (January-October) 2020 (January-October)

Value Value Change % Share %

China 98.8 171.5 73.6 37.7

Germany 96.1 115.2 19.9 25.3

Italy 42.9 40.1 -6.7 8.8

Austria 19.3 28.6 48.3 6.3

Taiwan 11.0 16.7 51.8 3.7

Japan 21.9 12.4 -43.4 2.7

South Korea 7.8 12.1 55.3 2.7

India 3.5 9.4 168.4 2.1

Switzerland 7.6 8.7 14.6 1.9

USA 6.3 7.0 11.6 1.5

Top 10 Countries in Total 315.1 421.6 33.8 92.8
GRAND TOTAL 353.2 454.5 28.7 100.0

Source :  TURKSTAT   QUANT ITY :  Thousand Tons  /  VALUE:  USD Mi l l i on

PLASTIC PRODUCTS IMPORT

Country
2019 (January-October) 2020 (January-October)

Quantity Value Quantity Change % Value Change % Share % Unit Price

Germany 80.1 464.4 81.0 1.0 452.6 -2.5 19.9 5.6

China 120.5 396.1 108.2 -10.2 377.0 -4.8 16.6 3.5

Italy 48.6 262.4 48.5 0.0 264.7 0.9 11.6 5.5

France 24.3 155.7 21.1 -13.3 139.1 -10.7 6.1 6.6

South Korea 21.1 113.8 24.7 16.7 121.0 6.3 5.3 4.9

USA 8.8 111.5 8.4 -3.6 98.6 -11.6 4.3 11.7

United Kingdom 11.1 75.1 9.7 -12.3 71.7 -4.4 3.2 7.4

Belgium 13.5 58.2 16.9 25.1 63.8 9.5 2.8 3.8

Poland 9.8 51.0 10.3 5.5 57.1 12.0 2.5 5.6

Spain 9.5 61.1 9.7 1.3 54.3 -11.2 2.4 5.6

Top 10 Countries in Total 347.4 1,749.3 338.5 -2.5 1,699.9 -2.8 74.7 5.0
GRAND TOTAL 496.0 2,350.8 477.7 -3.7 2,274.3 -3.3 100.0 4.8

Source :  TURKSTAT   QUANT ITY :  Thousand Tons  /  VALUE:  USD Mi l l i on
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