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ÖMER KARADENİZ
PLASFED Başkanı

Değerli sektör mensuplarımız,
Kıymetli okurlarımız,

Y aşadığımız salgın ve etkileri hayatımızda birçok 
değişikliklerin olmasına yol açtı. Covid-19 
sonrası hem günlük hayatta hem de çalışma 
hayatında bundan sonra nasıl bir evrim 

geçirileceğinin, ne gibi düzenlemeler ve değişiklikler 
yapılacağının önemi çok büyük.

Küresel salgın döneminde günlük çalışma düzeni 
olağan dışı şartlara dönüştü. Şirketler, bu olağan dışı 
şartların oluşturduğu kriz döneminde çalışma, verimlilik 
ve üretim bazında ağır kayıplara uğradı. Covid-19’un 
etkisini arttırmasıyla birçok kurumun çalışanlarının 
çoğu ya da tamamı uzaktan çalışma modeline geçti. 
Covid-19 sonrası süreçte kurumların operasyonel 
sürdürülebilirliğini sağlaması çok önemli. Dolayısıyla 
birçok yeniliğin yaşandığı bu dönemde işe dönüş 
için çalışma alanı ve çalışma şartlarında uyulması 
gereken temel prensipler var. Bunlardan en önemlisi 
insan sağlığı ve güvenliği, iş yeri risk analizleri, çalışma 
alanlarının düzenlenmesi ve etkileşim önlemleri ile 
teknolojik altyapı. Covid-19 sonrası işe geri dönüş 
sürecinin en önemli noktası, fiziksel operasyonlara geçiş 
yapılırken çalışanlar ve müşteriler için riskleri azaltmak. 
Sosyal etkileşimlerin gözle görülür bir şekilde ortaya 
çıkacağı bu dönemde sürecin insan merkezli olması 
kritik. 

Bilindiği üzere, Türkiye’de yaklaşık 3,5 milyar dolarlık 
bir ekonomi yaratan, plastik sektörü de dahil olmak 
üzere alt yüklenici sektörleriyle ülke ekonomisine 
katkı sağlayan fuarcılık da pandemiden olumsuz 
şekilde etkilendi. 2020 yılında fuarlar, yaklaşık yüzde 
80 gibi yüksek bir oranda yapılmadı. 2021 yılında 
ise beklentiler ve rakamlar hâlâ düşük. Pandemi 
sürecinde rota tamamen sanal fuarcılığa çevrilse de 
alınan aksiyonlara bakıldığı zaman sanal fuarların fiziki 
fuarların yerini tutamadığı bariz. Sektör 2019’daki 
rakamları hedefliyor ama 2020 ve 2021 yılındaki hayal 
kırıklıklarının, fuarcılık tekrar fiziki olarak kademeli bir 
şekilde eski haline dönmeye başladığında azalacağına 
inanıyoruz. Fiziki fuarları sanal fuarlardan önemli 
kılan en büyük sebepler, fiziki fuarların bulunduğu 

PANDEMİ SONRASI 
GÜNDEM

ülkeyi, şehri ve sektörü markalaştırıp ticareti 
hareketlendirmesidir. Fiziki fuarlar sayesinde üreticiler 
tekrar eskisi gibi verimli çalışıp üretmeye devam edecek 
ve ihracatını da yapacaktır. Burada kazanan sadece 
sektörler değil, Türkiye ekonomisi olacaktır.

Bir diğer önemli konu ise pandemi süreci, seyahat 
koşulları kapsamında plastik sektörü de dahil olmak 
üzere neredeyse tüm sektörleri olumsuz etkiledi. 
Sınırların kapanması, seyahat engelleri, karantina 
süreçlerinin uzaması ile işletmelerin faaliyetleri önce 
yavaşladı, sonra da 1 Haziran 2020’de başlayan, 
kısıtlamaların adım adım kalkması suretiyle hayata 
geçirilen yeni normal sürecine dek durma noktasına 
geldi. Türkiye Cumhuriyeti resmi otoritelerince getirilen 
yeni düzenlemelerle, Covid-19 sonrası için seyahat 
koşullarında yalnızca günlük yaşamın tüm yönleri 
üzerinde değil, aynı zamanda ekonomi üzerinde de 
pek çok etkileri olacak kararlar alındı. Bu kararların 
alınmasındaki en önemli neden ise; insanların sağlığına, 
işine ve refahına kavuşmasını sağlayarak, neredeyse 
yüzyılın en ciddi ekonomik durgunluğunu bertaraf 
etmek. 

Sonuç olarak, Covid-19 sonrası süreçte de pandeminin 
yarattığı etkiler bir süre daha devam edecek diyebiliriz. 
Bu etkileri kısa sürede azaltmak ve tamamen normale 
dönmek bizim elimizde. Her zaman ifade ettiğimiz gibi; 
toplum olarak aşı konusunda duyarlı ve ciddi olduğumuz 
sürece bu belirsizliğin en düşük seviyelere inmesi 
mümkün olacaktır.

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

ÖNSÖZ
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ÖNSÖZ

Değerli okuyucularımız, kıymetli sektör paydaşlarımız,

K üresel ölçekte pandeminin etkilerinin görece 
gerilediği, uluslararası fuarların tekrar 
düzenlenmeye başladığın bir dönemden 
geçiyoruz. Öte yandan, hâlâ aşılama oranlarının 

istenen seviyelere çekilememiş olması sebebiyle 
önümüzde birkaç yıl daha pandeminin etkilerinin 
azalarak da olsa devam edeceğini öngörebiliriz. Bu birkaç 
yıllık süreç ise gerek imalat gerek hizmet sektöründe 
faaliyet gösteren işletmeler açısından pandemi sonrası 
döneme hazırlık yapabilmek adına önem arz ediyor. Zira 
önümüzdeki dönemde adapte olamayan işletmelerin 
rekabet güçlerinin azalması işten bile değil.

Daha önce gündemimizde olmakla birlikte günlük 
yaşantımızın her noktasında yer almasına zaman 
olduğunu düşündüğümüz evden çalışma, dijitalleşme 
ve endüstri 4.0 gibi kavramlar pandeminin de etkisiyle 
çok hızlı bir şekilde uygulama alanlarını genişlettiler. 
Geldiğimiz noktada evden çalışmanın pandemi sonrası 
dönemde de çok yaygın bir şekilde uygulanacağını 
öngörüyoruz. Zira beyaz yaka ağırlıklı işlerde evden 
çalışma modeli, çalışan memnuniyetini arttırırken, kira 
maliyetlerini de aşağı çekmekte. Gene bu dönemde 
insan faktörü kaynaklı sorun ve hataların asgari düzeye 
çekilmesi adına makine yatırımlarının hız kazandığını 
ve imalat sanayiinde faaliyet gösteren işletmelerin 
bu alana yatırım yaptığını gördük. Söz konusu durum 
gelecek dönemde ülkemizin iş gücü maliyetlerinin düşük 
olması kaynaklı avantajını yitirmesine sebep olabileceği 
için yakından takip edilmesi gereken bir husus. Benzer 
şekilde dijital hizmetlerin hızla yayıldığı bir dönemden 
geçiyoruz. Büyük veri işleme kapasitesinin artması 
ve yapay zeka uygulamalarının gelişmesiyle birlikte 
bu sürecin daha da hızlanacağı tahmin ediliyor. Bu 
doğrultuda doğrudan nihai tüketiciye temas etmeyen 
üreticilerin dahi dijitalleşme alanına yatırım yapması 
beklenebilir.

Sanayicilerimizin hazırlanması gereken bir diğer 
önemli husus ise Avrupa Yeşil Mutabakatı olarak 
karşımıza çıkıyor. Malumunuz mutabakat kapsamında 

BURÇ ANGAN
PLASFED Dergi Yayın Kurulu Başkanı

“DİJİTAL HİZMETLERİN 
HIZLA YAYILDIĞI BİR 
DÖNEMDEN GEÇİYORUZ”

işletmelerimizin de uyum planlarını oluşturması 
gerekecek. Bilhassa Avrupa ülkelerine doğrudan ihracat 
yapan işletmelerimiz bu mutabakatın yükümlülüklerini 
yerine getirmemeleri durumunda ihracatlarının 
kesilmesi tehlikesiyle karşı karşıya kalabilirler. Plastik 
sektörü özelinde baktığımızda yüksek kaliteli geri 
dönüştürülmüş ham maddeye olan ihtiyacımızın 
hızla artacağını söyleyebiliriz. Mevcut durumda ülke 
içinde toplanan plastik atıkların miktarı böylesi bir 
talep artışını kaldıramayacağı gibi, toplanan atığın 
evsel atıklarla kontamine olmuş olması sebebiyle 
geri dönüşüm sonrası elde edilen ham madde de 
istenilen kalite düzeyini yakalayamamaktadır. Bu 
sebeple bir taraftan kimyasal geri dönüşüm alanında 
gerçekleştirilen yatırımlar desteklenmeli, öte taraftan 
ise yurt içinde çıkan atığın kaynağında ayrıştırılarak geri 
dönüşüm sektörünün ihtiyaç duyduğu kaliteli atık akışı 
sağlanmalıdır.

Herkese keyifli okumalar ve sağlıklı günler dilerim.
Yayın kurulumuz ve profesyonel kadromuz adına,
Selam ve saygılarımla.

“DAHA ÖNCE GÜNDEMİMİZDE 
OLMAKLA BİRLİKTE GÜNLÜK 

YAŞANTIMIZIN HER NOKTASINDA 
YER ALMASINA ZAMAN OLDUĞUNU 
DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ EVDEN ÇALIŞMA, 

DİJİTALLEŞME VE ENDÜSTRİ 4.0 
GİBİ KAVRAMLAR PANDEMİNİN 

DE ETKİSİYLE ÇOK HIZLI BİR 
ŞEKİLDE UYGULAMA ALANLARINI 

GENİŞLETTİLER.”





PANO

PLASFED, BAŞKAN  
ÖMER KARADENİZ İLE 

İLERLİYOR
Türkiye plastik sektörünün çatı kuruluşu Plastik Sanayicileri Federasyonu 

(PLASFED) 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Ömer Karadeniz yönetiminde 
yola devam etme kararı aldı.
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PLASTİK SEKTÖRÜ BÜYÜYOR
İKMİB Başkanı Adil Pelister plastik sektörünün 
pandemiye rağmen ihracatını arttırmış olmasının 
kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, “Biliyorsunuz 
kimya ihracatımız içerisinde en önemli payı plastik 
sektörü alıyor. 2020 yılı verilerini incelediğimizde 
plastik sektörünün yılın ilk iki ayında olumlu bir 
performans sergilediğini, akabinde ise pandeminin 
geleneksel ihracat pazarlarımıza sıçramasıyla birlikte 
ihracatta sert bir düşüş yaşandığını görüyoruz. 
Neyse ki sektör bu düşüşten hızlıca çıktı ve yıl 
bazında bakıldığında ihracatını arttırmayı da başardı. 
İnanıyorum ki plastik sektörümüz önümüzdeki yıllarda 
da ihracatla büyümesini sürdürecek ve daha yüksek 
katma değerli üretime geçiş yapacaktır” dedi.

“PLASFED’İN ÇALIŞMALARINI TAKDİR 
EDİYORUM”
Plastik sektörünün örgütlenmesinin çok zor şartlar 
altında gerçekleştiğini belirten plastik sektörünün 
duayen ismi Muammer Yüceler, “1960’lı 1970’li 
yıllarda ham madde bulmanın çok zor olduğu 
bir dönemde pazarlık gücümüzü arttırmak adına 
PAGDER’i kurarak bu yola çıktık. Şimdi geldiğimiz 
noktada yıllar içerisinde gelen her başkanın, her 
yönetimin özveriyle çalıştığını ve üzerine koyarak 
yola devam ettiğini görmek bizleri mutlu ediyor. Son 
dönemde PLASFED’in de bu noktada çok başarılı 
çalışmaları var, bu çalışmaları da takdirle takip 
ediyorum” şeklinde konuştu.

“TÜM STK’LAR EŞGÜDÜM İÇERİSİNDE  
HAREKET ETMELİ”
İstanbul Sanayi Odası bünyesinde kurulan 
Sürdürülebilirlik Platformu’nun da başkanlığını 
yürüten Mustafa Tacir, “Sürdürülebilirlik konusu 
önümüzdeki dönemin en sıcak gündemi olarak 
karşımızda duruyor. Özellikle ana ihracat pazarımız 
olan AB’nin hazırlamış olduğu Yeşil Mutabakat 
sektörümüzü de derinden etkileyecek. Eğer 
işletmelerimiz bu sürece iyi hazırlanamazsa pazar 
kayıpları yaşanması da gündeme gelebilir. Bu sebeple 
Ömer Başkan’ın da belirtmiş olduğu gibi sektöre 
hizmet eden tüm STK’ların eşgüdüm içerisinde 
hareket etmesi büyük önem arz ediyor” dedi.

2021-2024 Dönemi PLASFED Yönetim ve Denetim Kurulu Listesi
PLASFED’in 2021-2024 Dönemi Yönetim ve Denetim Kurulları şu isimlerden oluştu:
Asil Üyeler: Ömer Karadeniz, Şener Gençer, Tolga Kutluğ, Yusuf Özkan, Kağan Yeşil,  
Selçuk Gülsün, Berat Güzelel, Ayhan Çatalkaya, Hakan Efe, Tarık Özdemir, Burak Darcan
Yönetim Kurulu Yedek Üyeler: Oğuz Han Gürlek, Ömer Beğendik, Anıl Türksoy, Halil Gökhan Can, 
Mehmet Kazım Sertdemir, Mustafa Yükselen, Cemal Koçer, Serkan Us, Murat Doğan,  
Ömer Köstek, Burç Angan
Denetim Kurulu Asil Üyeler: Kenan Benliler, Hüseyin Yücel, Özgür Sönmez
Denetim Kurulu Yedek Üyeler: Melih Ateşcan, Lütfü Büyükkasap, Muharrem Akyıldız

B ursa Plastik ve Ambalaj Sanayicileri Derneği, Ege 
Plastik Sanayicileri Dayanışma Derneği, Kayseri 
Plastik İşletmeciler Derneği, Kompozit Sanayicileri 
Derneği ile Plastik Sanayicileri Derneği bünyesinde, 

toplamda 1.500’e yakın plastik sanayi işletmesinin temsil 
edildiği PLASFED 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, 
Başkan Ömer Karadeniz 2019-2021 dönemi federasyon 
faaliyetlerini katılımcılara sunum eşliğinde aktardı. 
PLASFED olarak sektörün ortak sesi olmaya devam 
edeceklerinin altını çizen Ömer Karadeniz, “Gelecek süreçte 
de sektörümüz Avrupa Yeşil Mutabakatı, tek kullanımlık 
plastik ürünlerin yasaklanması, sınırda karbon düzenlemesi 
gibi zorlu sınavlar verecek. Bu süreçlerde sektörümüzün 
ve sektörümüzü temsil eden tüm sivil inisiyatiflerin tek 
ses olması büyük önem arz ediyor. Sektörün çatı kuruluşu 
olarak gelecek dönemde de plastik sektörünün ortak sesi 
olmaya ve tüm kurumlar arasında eşgüdümlü bir çalışmanın 
yakalanmasına önem göstereceğiz” dedi.

Ömer Karadeniz’in yanı sıra TOBB Ambalaj Sanayi Meclisi 
Başkanı ve aynı zamanda İSO İstanbul Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Üyesi olan Mustafa Tacir, plastik sektörünün duayeni 
Muammer Yüceler ve İKMİB İstanbul Kimyevi Maddeler ve 
Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adil 
Pelister genel kurula hitap ettiler. 
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PAGDER YOLA  
SELÇUK GÜLSÜN’LE  
DEVAM EDİYOR
Plastik Sanayicileri Derneği PAGDER, 38. Olağan Genel Kurul Toplantısı 
gerçekleşti. PAGDER, yeni yönetim döneminde de Selçuk Gülsün 
liderliğinde çalışmalarını sürdürecek. 

PANO
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T ürkiye’nin ilk sivil toplum 
yapılanmalarından biri olan 
PAGDER’in 38. Olağan Genel Kurul 
Toplantısı, TİM Başkanı İsmail Gülle, 

İKMİB Başkanı Adil Pelister, PAGDER Onursal 
Başkanı Muammer Yüceler, PLASFED Başkanı 
Ömer Karadeniz ve üyelerinin katılımıyla 
yapıldı. Tek liste girilen seçimde Selçuk 
Gülsün’ün başkanlığındaki yönetim listesi, 
PAGDER’in 2021-2024 dönemini yeniden 
devraldı. Bir önceki dönemde de Yönetim 
Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Selçuk 
Gülsün genel kuruldaki konuşmasında; 
37. Yönetim Kurulu olarak üç yıllık görev 
süresi boyunca en fazla önem verdikleri 
konulardan biri olan kurumsallık üzerine 
çalışarak, karar alma mekanizmalarında 
çok sesliliği sağladıklarını ifade etti. Gülsün; 
“Pandemi döneminde fiziksel olarak bir araya 
gelmek zorlaşsa da varoluş amacımız olan, 
hak savunuculuğu faaliyetlerimize devam 
ederek sektörümüzün yapısal sorunlarını dile 
getirmeyi sürdürdük. Reaktif değil, proaktif bir 
yaklaşımı benimsemeye ve sorunları ortaya 
koyarken çözüm önerileri geliştirmeye özen 
gösterdik. Bunun en canlı örneğini plastik geri 
dönüşüm sektöründe atık ithalatı mevzuatı 
ile ilgili henüz ortada bir kısıtlama yokken; 
basında yer alan haberlerden bir algı yönetimi 
söz konusu olduğunu hissederek, 2019 
yılı Nisan ayında geniş katılımlı bir çalıştay 
düzenledik” dedi.

SELÇUK GÜLSÜN DEVAM EDEN 
PROJELER HAKKINDA DA BİLGİLER VERDİ
Konuşmasının devamında 37. Yönetim Kurulu 
döneminde gerçekleşen faaliyetlere sırasıyla 
değinen Selçuk Gülsün, 1. Etap çalışmaları 
tamamlanıp 2. Etap çalışmaları başlamış olan 
PAGDER-ASLAN Organize Sanayi Bölgesi’nde 
önce TOY-KOOP ve sonrasında EVSİD ile 
protokol imzalandığını söyledi. Sektörün 
yatay ve dikey kümelenmesi açısından, 
ihtisas OSB’lerin çok önemli bir rol oynadığını 
dile getiren Gülsün, bunun yanı sıra; sosyal 
sorumluluk projelerine her daim destek veren 
dernek misyonu doğrultusunda, 2014 yılında 
hayata geçirilen Yuvaya Dönüşen Plastikler 
projesine, bu dönemde de devam edildiğini 
ve bağışların hız kazandığını ifade etti. Bu 
projeye ek olarak görev yaptıkları dönem 
boyunca Elazığ ve Malatya’da gerçekleşen 
depremlerin ardından, hızlıca yardım 
kampanyası başlattıklarını ifade eden Gülsün, 
virüs ile henüz yüzleştiğimiz pandeminin 
ilk günlerinde derneğin sağlık çalışanları 
için hayata geçirdiği Sağlık Siperi Projesi’ni 
katılımcılarla paylaşırken; sosyal sorumluluk 
projelerine gelecek dönemde de ağırlık 
verileceğinin altını çizdi.

“37. YÖNETİM KURULU OLARAK 
ÜÇ YILLIK GÖREVİMİZ BOYUNCA 
EN FAZLA ÖNEM VERDİĞİMİZ 
KONULARDAN BİRİ OLAN 
KURUMSALLIK ÜZERİNE ÇALIŞARAK, 
KARAR ALMA MEKANİZMALARINDA 
ÇOK SESLİLİĞİ SAĞLADIK.”
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PANO

AVRUPA YEŞİL 
MUTABAKATI’NA 

SEKTÖR NASIL 
HAZIRLANMALI?

Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) 
Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz, Türkiye 
plastik sektörünün en önemli ihracat pazarı olan 

Avrupa’da uygulanacak olan Yeşil Mutabakat’ın 
sektöre olan etkilerini değerlendirdi. 

Ü lkemizin plastik ihracatının yaklaşık yüzde 
50’sini gerçekleştirdiği Avrupa’nın hayata 
geçireceği Yeşil Mutabakat’ın gerek 
ülkemiz gerek sanayimiz açısından önemli 

meydan okumalar barındırdığının altını çizen 
PLASFED Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz, 
“Sanayicimiz bu süreci doğru okuyamaz ve adapte 
olamaz ise geleneksel ihracat pazarlarımızın 
başında gelen, toplam ihracatımızın yüzde 50’sini 
gerçekleştirdiğimiz Avrupa pazarında kayıplarla 
karşı karşıya kalabiliriz. Bu kapsamda orta vadede 
en önemli önceliklerimizden biri de sanayimizin 
sürdürülebilirlik konusunda bilgi düzeyinin ve 
adaptasyon yeteneğinin geliştirilmesi olacaktır. 
İşletmelerin bu geçiş sürecinde takip etmeleri 
gereken yol haritalarının belirlenmesi, karbon ayak 
izi analizlerinin gerçekleştirilmesi ve orta vade 
stratejilerinin belirlenmesi sektör açısından hayati 
öneme sahiptir” dedi.

“ASLINDA ÇÖP DİYE BİR ŞEY YOKTUR”
Çöp kavramının lineer ekonomiye ait bir kavram 
olduğunu, günümüzde hızla gelişen döngüsel 
ekonomi çerçevesinde ise bir karşılığı olmadığını 
belirten Karadeniz, “Son dönemde basında 
yoğun olarak yer alan plastik atık ithalatı gibi 
konulara da bakış açımızın değişmesi gerektiğinin 
altını çizmek istiyorum. Döngüsel ekonomi 
perspektifi ile bakılırsa çöp kavramının ne kadar 
anlamsız olduğu da görülecektir. Plastik, kağıt, 
cam ve metal malzemeler geri dönüştürülerek 
tekrar kullanılabilirken, organik atıklar ise 
kompostlanarak gübre elde edilebilmektedir. Yani 
aslında çöp diye bir şey yoktur, bu sadece bakış 
açısı ile alakalı bir konudur. Tüm dünyada hızla 
yayılan bu değişimi okuyamayarak geri dönüşümde 
denetimi arttırmak yerine, atık ithalatını 
yasaklamanın gerçek bedelini ise önümüzdeki 
yıllarda daha net bir şekilde göreceğiz. Umarız bu 
yanlıştan bir an önce dönülerek yoğun denetime 
tabi bir ithalat kanalı açılır ve böylece ülkemiz bu 
akımın dışında bırakılmaz” şeklinde konuştu.

“ÇEVRE HEPİMİZİN BİRİNCİ ÖNCELİĞİ”
Ülkemizde önemli bir gelişme gösteren geri 
dönüşüm sektörünün son düzenlemelerle darbe 
aldığını üzülerek takip ettiklerini belirten Karadeniz, 
sözlerine şöyle devam etti: “Çevre hepimizin birinci 
önceliği, lakin az sayıda kötü örnekten yola çıkarak 
zamanın ruhunu anlayamayan düzenlemelerle 
ülkemizin geleceğini olumsuz etkileyecek adımlar 
atmaktan da imtina edilmesi gerekiyor. İnanıyoruz 
ki atık ithalatını fiilen yasaklayan ve geri dönüşüm 
sektörümüzün kapısına kilit vurulması anlamına 
gelecek olan düzenlemelerden vazgeçilecek ve 
etkin denetim sistemleriyle çevre sorunlarının 
önüne geçilirken ülkemizin bu paradigma 
değişikliğinin dışında kalmaması sağlanacaktır.”
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İHRACATIN YILDIZLARI 
ÖDÜLLERİNİ ALDI

Türkiye’nin en çok ihracat 
yapan ikinci sektörü olan kimya 

sektöründe 2020 yılının  
ihracat yıldızları belli oldu. 

İstanbul Kimyevi Maddeler ve 
Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin 

(İKMİB) her yıl düzenlediği “İKMİB 
İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”, 

bu yıl 18 Haziran 2021 tarihinde 
hibrit olarak gerçekleştirildi. 

Törende 35 kategoride 175 ödül 
sahiplerini buldu.

PANO

İ KMİB’in üye firmalarını başarılı ihracatlarından dolayı 
onurlandırmak ve teşvik etmek amacıyla bu yıl altıncısı 
düzenlenen “2020 İKMİB İhracatın Yıldızları” ödülleri 
sahiplerini buldu. İKMİB’in youtube kanalından da canlı 

olarak yayınlanan törene; T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna 
Turagay, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, 
İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister ve ödül alan firma 
temsilcileri katıldı. 

RIZA TUNA TURAGAY: “SENEYİ ARTI NOKTADA  
BÜYÜMEYLE KAPATACAĞIZ”
“2020 İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”nde konuşan 
T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay şunları 
söyledi: “İkinci çeyrekte çok daha yüksek büyüme rakamlarını 
yakalayacağız ve seneyi artı noktada büyümeyle kapatacağız. 
Mayıs ayında ihracat şampiyonumuz kimya sektörümüz oldu. 
Kimya sektörünün Türkiye’nin toplam ticaretindeki payını daha da 
yükseltme potansiyeli var. Biz bugün kimyada hâlâ yüzde 60-70 
dışa bağımlıyız. Bu bağımlılığı azaltmamız gerekiyor. Bunun için 
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de çok çalışmamız, büyük yatırımlar yapmamız lazım. 
Hükümetimizin ajandasında da bu yatırımlar var. Kimya 
sektörü dünya ticaretinin yüzde 25’ini oluşturuyor. Bizdeki 
payı yüzde 12,5 civarında. Bu payı arttırmamız lazım. 
Hepimiz aynı yoldayız ve tek bir yola başımızı koyduk. O da 
ihracatımızı arttırmak, ihracata dayalı büyüme stratejisini 
layıkıyla gerçekleştirebilmek. İlk çeyrekte yüzde 7’lik 
büyüme gerçekleştirdik, bunun 1,1 puanı ihracatın katkısı. 
Bunu daha da artırmamız lazım. Bu sene inşallah 200 
milyar doları geçeceğiz, o sınırı da kaldıracağız ama daha 
fazla katma değerli ihracat yapmamız lazım. Geçen sene 
dünya ekonomisi yüzde 3,3 küçüldü ama bu sene yüzde 6 
büyüyecek. Dünya ticareti yüzde 5,8 daraldı, ama bu sene 
yüzde 8 büyüyecek. İnanılmaz bir likidite var piyasada. 
Türkiye’miz de potansiyeliyle bu likiditeyi çekebilecek en 
önemli ülkelerin başında geliyor.”

İSMAİL GÜLLE: “İHRACAT HEDEFİMİZ  
200 MİLYAR DOLAR”
Pandemi süreciyle geçen 2020 yılını geride bırakıp, 
ihracatın yılı olan 2021’e oldukça başarılı bir giriş 
yaptıklarını ifade eden Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
Başkanı İsmail Gülle, “Pek çok olumsuz beklentinin 
aksine, ülkemiz 2020 yılında yüzde 1,8, 2021 yılının ilk 
çeyreğinde ise yüzde 7 büyüdü. İhracatımız, bu büyümeye 
oldukça değerli katkılar veriyor. İki çeyrektir 50 milyar 
doların üzerinde ihracatımız var ve altıncı ay rakamı 
da bize üçüncü çeyrekte 50 milyar doların üzerinde bir 
rakama işaret ediyor. Üç çeyrektir arka arkaya 50 milyar 
dolar ihracatı gerçekleştirmiş olacağız. Hedefimiz 200 
milyar dolar. Mayıs ayında, en fazla ihracat gerçekleştiren 
sektör, 2 milyar 131 milyon dolarlık ihracatla Kimyevi 
Maddeler ve Mamulleri sektörümüz oldu. Dünya 
ticaretinde çok önemli bir yoğunluğu var kimya 
sektörünün. Sektörümüzün tüm ihracatçılarını bu başarılı 
performans için tebrik ediyorum” diye konuştu.

ADİL PELİSTER: “ÜRETMEYE VE İHRACAT YAPMAYA 
VAR GÜCÜMÜZLE DEVAM EDİYORUZ”
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları 
Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister ise 
şöyle konuştu: “Mayıs ayında toplam ihracat rakamları 
içinde sektörel bazda kimya sektörümüz, en çok ihracat 
yapan sektör olarak birinci sıraya yükseldi. Geçen senenin 
aynı ayına oranla, kimya sektörü olarak ihracatımızı 
yüzde 80 oranında arttırarak, 2 milyar 130 milyon dolar 
ihracat gerçekleştirdik. Yine geçen senenin ilk 5 ayına 
oranla, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 35’lik bir 
ihracat artış oranı kaydederek, kimya sektör ihracatımız 
9,6 milyar dolara ulaştı. Bu seneyi 21 milyar doların 
çok üstüne çıkarak bitireceğimizi düşünüyoruz. Buna 
göre de üretmeye ve ihracat yapmaya var gücümüzle 
devam ediyoruz. Ekonomik kalkınmanın anahtarı kimya 
sektörüdür. Çünkü kimya sektörü direkt ya da dolaylı 
tam 27 sektörün tedarikçisidir. Nitekim bu doğrultuda, 
muhakkak kimya sektörümüze ayrı bir önem verilmesi 
gerekliliğini de haklı olarak dile getiriyoruz. 2030 
vizyonumuzu gerçekleştirebilmek için devletimiz, 
sektörümüz ve bilim dünyamızın temsil edildiği Ulusal 
Kimya Ajansı kurulması gerekliliğini de arz ederim.”

TEBRİKLER!
İKMİB İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’nde başarı 

sıralamasında yer alan değerli üyelerimizi 
ülkemiz ekonomisine sağladıkları katkıdan 

dolayı tebrik ederiz. 

PLASTİK HAM MADDE İHRACATI
Ravago Petrokimya Satış Ve Pazarlama A.Ş


PLASTİKTEN MAMUL FİLMLER  

VE LEVHALAR İHRACATI
Korozo Dış Tic. A.Ş.


İNŞAAT PLASTİKLERİ İHRACATI

Ege Profil Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi


PLASTİK EV VE MUTFAK EŞYALARI İHRACATI
Üçsan Plastik Ve Kalıp Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti.


PLASTİKTEN TEK KULLANIMLIK EV  

VE MUTFAK EŞYALARI İHRACATI
Sem Global Dış Ticaret Anonim Şirketi


SERT PLASTİK AMBALAJ İHRACATI

Bericap Kapak San. A.Ş.
Klöckner Pentaplast Gebze  

Ambalaj Maddeleri A.Ş.
Beno Plastik Ambalaj Ve Kalıp Sanayi Tic. A.Ş.

Üstün Plastik Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş.


ESNEK PLASTİK AMBALAJ İHRACATI
Elif Plastik Ambalaj San. Ve Tic. A.Ş.

Korozo Dış Tic. A.Ş.
Vatan Plastik San. Ve Tic. A.Ş

Maya Plastik Amb. San. Ve Tic. A.Ş.


PLASTİKTEN MAMUL DİĞER EŞYALAR İHRACATI
Işılplast Plastik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi
Çakırlar Matbaacılık Ambalaj San. Ve Tic. Ltd. Şti.


PLASTİK KIRTASİYE VE OYUNCAK İHRACATI
Pensan Kalem Ve Kağıt Sanayi Ticaret A.Ş.


KAUÇUK HAMMADDE VE VULKANİZE OLMAMIŞ 

HAMURLAR İHRACATI
Ravago Petrokimya Satış Ve Pazarlama A.Ş


MUHTELİF KİMYASALLAR İHRACATI

Clarıant (Türkiye) Boya Kimyevi Maddeler Ve 
Madencilik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi


YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZİMLER İHRACATI

Beta Kimya Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi


TEKSTİL KIMYASALLARI İHRACATI 
Setaş Kimya Sanayi A.Ş.
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İSO  
SANAYİNİN 
DEVLERİNİ 
AÇIKLADI

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) 
“Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 

2020” araştırmasına göre TÜPRAŞ, 
üretimden satışlarda 58,6 milyar lirayla 

en büyük sanayi kuruluşu oldu. 

PANO

İ stanbul Sanayi Odası (İSO) sanayinin devlerini 
açıkladı. İSO’nun “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu 2020” araştırmasına göre, pandemi 
yılında üretimden satışlar 1 trilyon 179 milyar 

TL’ye yükselerek yüzde 15,3 oranında arttı. TÜPRAŞ, 
üretimden satışlarda 58,6 milyar lirayla en büyük sanayi 
kuruluşu unvanını korudu. Sıralamada ikinci 45 milyar 
223 milyon TL ile Ford Otomotiv Sanayii A.Ş., üçüncü 
31 milyar 242 milyon TL ile Oyak-Renault Otomobil 
Fabrikaları A.Ş. ve dördüncü de 30 milyar 812 milyon TL 
ile Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye A.Ş. oldu.

“EKONOMİMİZİN SANAYİ GİBİ GÜÇLÜ  
BİR SACAYAĞI VAR”
Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2020 
araştırmasının sonuçlarını açıklayan İSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan şunları söyledi: “İSO 
500 Büyük’ün 2020 sonuçları, ekonomimizin sanayi 
gibi güçlü bir sacayağının olduğunu ortaya koyuyor. 
Ama bunun sürdürülebilir kılınması adına dünün 
sonuçlarını güncel gelişmeler ve veriler ışığında da 
değerlendirmeliyiz. Bu anlamda İSO-Markit iş birliği 
kapsamında açıklanan İmalat Sanayii Satınalma 
Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine baktığımızda, 
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giderleri, teknolojik yapı, Ar-Ge harcamaları gibi birçok 
parametrede beklenenden parlak sonuçlar verdiğine 
tanıklık ediyoruz. Bu noktada satış kârlılığından aktif 
kârlılığına, faaliyet kârlarından FAVÖK performansına 
kadar birçok kârlılık göstergesinde gerçekleşen 
iyileşmeye de dikkat çekmek istiyorum. İSO İkinci 500 
açısından en parlak verileri kârlılık tarafında görmemizin 
nedenlerini sıralayacak olursak; yıl genelinde emtia 
fiyatlarının düşük seyretmesi, elverişli kredi koşulları 
ve özellikle yılın ikinci yarısındaki düşük faiz oranları 
gibi destekleyici uygulamalar, firmaların operasyonel 
maliyetlerini sınırlayarak kâr marjlarını yüksek tuttu. 
Bu gelişmelerin özellikle İSO İkinci 500 şirketlerinin 
öz kaynaklarında yüzde 22 gibi güçlü bir artışı ortaya 
çıkarmasını umut verici olarak değerlendiriyoruz” dedi.  

“KOBİ’LERİMİZİN ORTAYA KOYDUĞU GÜÇLÜ 
POTANSİYELİN DAHA FAZLA TEŞVİK EDİLMESİ 
GEREKİYOR”
Bahçıvan, İSO İkinci 500 verilerinin, Türk sanayiinin 
uygun finansman koşulları bulduğu zaman sağlıklı 
büyüme yolunda üretimin gücüne güç katmaya 
hazır olduğunu ortaya koyduğunu belirtti. “Bu tablo 
aynı zamanda, 2020 yılındaki zorlu koşullar altında 
KOBİ’lerin yönetim becerilerini önemli ölçüde arttırmış 
olduklarını göstermesi açısından da değerlidir. 
Temennimiz, bu şirketlerimizin performansının 
Türkiye geneline yansıması ve bu pozitif tablonun 
gelecek dönemde de sürdürülebilir olmasıdır. 
Her zaman söylediğimiz gibi elverişli finansman 
ülkemiz ekonomisinin, üretiminin ve dinamizminin 
korunmasının en önemli faktörüdür. İSO İkinci 500’ün 
sonuçlarına bu açıdan bakıldığında KOBİ’lerimizin 
ortaya koyduğu güçlü potansiyelin daha fazla teşvik 
edilmesi gerekmektedir” dedi.

özellikle son birkaç aydır ülkemizin dünya sanayi 
verilerinden negatif ayrıştığını görmekteyiz. 
Açıklanan son Nisan 2021 PMI verilerine baktığımızda, 
55,8 olarak ölçülen Küresel İmalat Sanayi Satın alma 
Yöneticileri Endeksi (PMI) son 11 yılın en yüksek 
seviyesine ulaşmış görünüyor. En büyük ihracat 
pazarımız olan Euro bölgesi PMI endeksi de 62,9’luk 
seviyesi ile 24 yıllık veri geçmişinin rekoruna imza 
atıyor. Buna karşın Türkiye PMI endeksinin nisanda 
50,4’lük seviyesiyle dünyadan negatif ayrışmasını her 
kesimin dikkate alması gerekiyor. Dünya sanayisi, 2009 
yılından bu yana en olumlu günlerini yaşarken, global 
kıyaslama yapabilme noktasında en değerli ve güvenilir 
marka olan ve imalat sektöründe 34 ekonomide ölçülen 
PMI verilerinde performansı en düşük dördüncü ülke 
olduğumuzu göz ardı etmememiz gerekiyor. Bunun 
temel sebeplerine mutlaka inmeliyiz.” 

“YÜKSEK ENFLASYONLU BİR ORTAMDA  
YAŞAMAK İSTEMİYORUZ”
Bahçıvan sözlerine şöyle devam etti: “Öte yandan 
yurt dışından gelen ham maddelerin fiyatlarında 
yaşanan yüksek boyutlu artışlar sanayicimiz üzerinde 
giderek daha fazla baskı yaratıyor. Bu artışlar, ilave 
bir işletme sermayesi ve buna bağlı bir finansman 
ihtiyacı oluşturması bakımından önümüzdeki günler 
için çok ciddi bir stres kaynağı olacaktır. Bu yıl 
sanayicimiz açısından bir başka önemli stres kaynağı 
da enflasyondur. Biz sanayiciler olarak asla ve asla 
yüksek enflasyonlu bir ortamda yaşamak istemiyoruz. 
Enflasyonun toplumlar için de, ekonomiler için 
de, sanayiler için de öngörülemezlik, istikrarsızlık 
olduğuna inanıyoruz. Onun için ne yapıp edip enflasyon 
mücadelesini mutlaka kazanmalıyız. Enflasyonun olduğu 
ortamda kolay kolay yatırım yapılmaz. Nitekim geçen 
yıl yatırım teşvik belgelerinde yaşanan yüksek oranlı 
artışa rağmen, yatırım iştahının fiiliyata dönmediğini son 
dönemlerde net bir şekilde gözlemliyoruz.”

İKİNCİ 500 BÜYÜK SANAYİ KURULUŞU DA 
AÇIKLANDI
İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO), “İSO Türkiye’nin İkinci 
500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020” araştırmasına göre;
ikinci 500’ün 2020 yılındaki üretimden net satışları 
yüzde 21,7 artarak 191,1 milyar TL’ye yükseldi. 
Üretimden net satışlar baz alınarak yapılan İSO İkinci 
500’ün 2020 yılı sıralamasına bakıldığında; Murat 
Ticaret Kablo 578,9 milyon TL ile ilk sırayı aldı. Murat 
Ticaret Kablo’yu çok küçük bir farkla ve yine 578,9 
milyon TL ile Metal Matris takip ederken, RTM Tarım 
Kimya 571,5 milyon TL ile üçüncü oldu.

 “YÜZDE 22 GİBİ GÜÇLÜ BİR ARTIŞI ORTAYA 
ÇIKARMASINI UMUT VERİCİ OLARAK 
DEĞERLENDİRİYORUZ”
İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan yaptığı 
açıklamada, “Pandeminin yaşandığı 2020 gibi zorlu 
bir yılda, İSO İkinci 500’ün özellikle üretimden net 
satışlarını reel olarak yüzde 6 arttırmış olmasından 
başlayarak ihracat, istihdam, kârlılık, finansman 

“BİZ SANAYİCİLER OLARAK 
ASLA VE ASLA YÜKSEK 

ENFLASYONLU BİR ORTAMDA 
YAŞAMAK İSTEMİYORUZ. 

ENFLASYONUN TOPLUMLAR 
İÇİN DE, EKONOMİLER 

İÇİN DE, SANAYİLER İÇİN 
DE ÖNGÖRÜLEMEZLİK, 

İSTİKRARSIZLIK OLDUĞUNA 
İNANIYORUZ. ONUN İÇİN 

NE YAPIP EDİP ENFLASYON 
MÜCADELESİNİ MUTLAKA 

KAZANMALIYIZ.” 
- İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan
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Ömer Karadeniz:  
“Plastik sektörü listeye 
damgasını vurdu”
2020 yılı Türkiye’nin 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu raporunu 
değerlendiren Plastik Sanayicileri 
Federasyonu (PLASFED) Yönetim 
Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz, 
“Raporu incelediğimizde 
gördüğümüz en belirgin husus 
plastik sektörü ve etkileşimde 
olduğu diğer çevreci endüstrilerin 
listeye damgasını vurduğudur” 
dedi. Listede yer alan plastik 
işletmelerinin büyüme oranının 
diğer sektörlerin ortalamasının 
çok üzerinde olduğunun altını 
çizen Ömer Karadeniz, “İSO 500 
listesinde yer alan firmaların 
ciroları yüzde 15,3 oranında artış 
gösterirken, listede yer alan plastik 
mamul üreticilerinin cirosunun 
yüzde 28,9 artmış olduğunu 
görüyoruz. Tabii plastik sektörünün 
gerçek etkisini bu rakamlar da 
tam olarak anlatamıyor. Bildiğiniz 
üzere listede en üst sıralarda 
yer alan otomotiv ve beyaz eşya 
sektörlerinde plastik sektörünün 
büyük bir katkısı söz konusu. 
Örneğin; ortalama bir araçta 200 
kg’a yakın plastik kullanılıyor ve 
bu yakıt sarfiyatını ve karbon ayak 
izimizi azaltıyor. Gene listede büyük 
bir yekün oluşturan gıda sanayiine 
de ambalaj üretimimizle destek 
olmaya devam ediyoruz. Ülkemiz 
plastik sektörünün tüm yapısal 
sorunlarına ve noksanlarına 
rağmen diğer imalat sanayiilerine 
kıyasla ortalamanın üzerinde 
büyüyeceğini öngörüyoruz. İşte 
bu noktada plastiklerin en büyük 
potansiyeli barındırması sebebiyle 
gelecek yıllarda da hem dünyada 
hem ülkemizde hızlı büyümelerini 
sürdüreceklerini ve bunun bir 
neticesi olarak İSO 500 içerisinde 
de sektörün ağırlığını arttırmaya 
devam edeceğini öngörebiliriz” 
şeklinde konuştu.

Selçuk Gülsün:  
“Döviz kurlarında 
meydana gelen artışlar 
işletmelerin cirosu ve 
dönem kârını ters yönde 
etkileyebiliyor”

Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu listesini plastik sektörü 
açısından değerlendiren PAGDER 
Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk 
Gülsün, “NACE koduna göre 
plastik sektöründe faaliyet 
gösteren ve ilk 500 listesinde 
yer alan 14 plastik sanayisi 
kuruluşunun geçen yıl en çok 
vergi öncesi dönem karında 
sıkıntı yaşadığını gözlemliyoruz” 
dedi. Gülsün sözlerine şöyle 
devam etti: “Herkesin malumu 
olduğu üzere plastik sektörünün 
ham maddede ithalata bağımlı 
bir yapısı var. Bu sebeple 
plastik mamul üreticilerinin en 
önemli girdi maliyeti olan ham 
madde fiyatlarında ya da döviz 
kurlarında meydana gelen artışlar 
işletmelerin cirosu ve dönem 
kârını ters yönde etkileyebiliyor. 
2019-2020 yılları arasında 
ortalama dolar kurunda yaşanan 
yüzde 24 dolayındaki artış Türk 
Lirası bazında ham madde 
fiyatlarının artmasına sebep 
olmuştur. İşletmeler yaşanan 
bu maliyet artışının bir kısmını 
ürün fiyatlarına yansıtılabilirken 
önemli bir bölümünü ise kârlarını 
düşürerek telafi etme yoluna 
gitmiştir. Plastik sektörünün 
ihracatının arttığı bir dönemde ilk 
500 sanayi kuruluşu listesinde 
yer alan plastik işletmelerinin 
bu ihracattan aldığı payda 
önemli bir gerileme yaşanmıştır. 
İlk 500 listesinde yer alan 
plastik işletmeleri 2019 yılında 
sektörün toplam ihracatından 
yüzde 6,2 pay alırken bu oranın 
2020 yılında yüzde 5,2’ye 
gerilediğini görüyoruz. Hızlı 
değişen piyasalara daha çabuk 
adapte olabilen KOBİ’lerin bu 
dönemde ihracatımıza önemli 

katkı yaptıklarını görmek 
sevindirici olsa dahi ilk 500’deki 
plastik sektörü işletmelerinin 
ortalamanın çok altında 
performans gösterdiğini de 
gözden kaçırmamak gerekiyor” 
dedi.
Türkiye’nin İkinci 500 Büyük 
Sanayi Kuruluşu listesini plastik 
sektörü açısından değerlendiren 
Gülsün, NACE koduna göre plastik 
sektöründe faaliyet gösteren ve 
ikinci 500 listesinde yer alan 
23 plastik sanayii kuruluşunun 
geçen yıl tatmin edici bir 
performans ortaya koyduklarını 
söyledi. Gülsün sözlerine şöyle 
devam etti: “Sektörümüzün 
ham madde ithalata bağımlı 
yapısı 2020 yılında yaşanan ciro 
artışlarının kârlılık oranlarına 
yansıtılamamasına ve hatta 
kârlılıkta düşüş yaşanmasına 
sebep oldu. Yıllık ortalamalar 
göz önünde bulundurulduğunda 
2020 yılında dolar kurunun 2019 
yılına kıyasla yüzde 23,6 daha 
değerli olduğunu görüyoruz. Bu 
artış plastik mamul üreticisinin 
girdi maliyetlerine doğrudan 
yansımıştır. Bunun yanı sıra 2020 
yılının ikinci yarısında başlayan 
emtia fiyatlarındaki artışın en 
sert etkilediği sektörlerden biri 
de plastik sektörü oldu. Bu iki 
etkinin bir araya gelmesi ile 
üreticinin girdi maliyeti hızla 
artarken yurt içinde ekonominin 
daralması sebebiyle bu maliyet 
artışı tüketiciye yansıtılamamış 
ve en nihayetinde kâr marjlarının 
düşmesine sebep olmuştur. Son 
dönemde ÜFE ve TÜFE arasındaki 
makasın giderek açılıyor olması 
da bize bu durumu işaret 
eder niteliktedir. Yani işletme 
cirolarında artış yaşanıyor olsa 
da kârlılık oranlarının arttırılması 
daha büyük önem arz etmektedir. 
Aksi halde ülkemiz gibi finansman 
maliyetinin yüksek olduğu 
ortamlarda yeni yatırımların 
yavaşlaması kaçınılmaz olacak.” 



Türkiye’nin İlk 500 Büyük Sanayi  
Kuruluşu 2020 listesinde  
yer alan PAGDER üyeleri

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

Ravago Petrokimya Üretim A.Ş.
Prometeon Turkey Endüstriyel ve Ticari Lastikler A.Ş.

Korozo Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.
Naksan Plastik ve Enerji San. ve Tic. A.Ş.
Adopen Plastik ve İnşaat Sanayi A.Ş.

Ege Profil Tic. ve San. A.Ş.
Elif Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.
Vatan Plastik San. ve Tic. A.Ş.
Umur Basım San. ve Tic. A.Ş.
Borsan Kablo Elektrik Aydınlatma  

 İnşaat San. ve Tic. A.Ş.
Georg Fischer Hakan Plastik Boru ve  

Profil San. Tic. A.Ş.

Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi 
Kuruluşu 2020 listesinde yer alan  

PAGDER üyeleri

Eurotec Mühendislik Plastikleri  
San. ve Tic. A.Ş.

Akplas Plastik Kalıp San. ve Tic. A.Ş.
Klöckner Pentaplast Gebze Ambalaj 

Maddeleri A.Ş.
Epsan FZ Kimya Plastik San. ve Tic. A.Ş.

Özler Plastik San. ve Tic. A.Ş.
Meltem Kimya ve Tekstil San.  

İth. İhr. ve Tic. A.Ş.
Beno Plastik Ambalaj ve Kalıp  

San. Tic. Ltd. Şti.
Ema Kimya Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.
Plastifay Kimya Endüstrisi A.Ş.

PLASFED 21



22 PLASFED

KİMYA SEKTÖRÜNÜN  
AĞUSTOS AYI İHRACATI 
2 MİLYAR DOLARI AŞTI
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine 
göre, kimya sektörünün ağustos ayı ihracatı 2 milyar 50 milyon dolar oldu. 
Sektörün ihracatı, geçen yıl ağustos ayına göre yüzde 48,98 arttı.  
Bu yıl sekiz aylık dönemde yapılan kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı  
ise yüzde 38,56 artışla 15,95 milyar dolar.

PANO

K imya sektörünün ağustos ayı ihracat 
rakamlarını değerlendiren İstanbul Kimyevi 
Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları 
Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı 

Adil Pelister, “Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte 
yüzde 21,7 ile rekor bir büyüme gerçekleştirdi. 
Net ihracatın büyümeye en çok katkı verenlerden 
olduğunu görüyoruz. Üretim, ihracat ve yatırımlar ile 
büyümek ülkemizin büyüme stratejisi olduğu kadar 
sürdürülebilirlik bakımından da önem taşıyor. Kimya 
sektörümüz de ülkemizin ekonomisine, ihracat 
artışına en büyük katkı sağlayan ikinci sektör 
konumunda. Sektörümüzün ikinci çeyrekte kapasite 
kullanım oranı geçen yıl ortalama yüzde 67,93 iken 
bu yıl ortalama yüzde 74,66 oldu. İkinci çeyrekte 
mayıs ve haziran aylarında ihracatta lider konuma 
yükseldik. Ağustos ayında ise ihracatımız geçen yıla 
kıyasla yaklaşık yüzde 50 artarak 2 milyar doları 
aştı. Ağustos ayı kapasite kullanım oranı ortalama 
yüzde 73’ün üzerinde gerçekleşti. İlk sekiz aylık 
dönemde ise yaklaşık 16 milyar dolarlık ihracat 
gerçekleştirdik. Bu dönemde ihracatımız yüzde 
38,56 büyüdü. Ağustos ayında alt sektörlerimizde 
en çok ihracat yapılan ürün grupları ‘plastikler ve 
mamulleri’, ‘mineral yakıtlar, mineral yağlar ve 
ürünleri’ ve ‘anorganik kimyasallar’ olmak üzere 
ilk üç olarak sıralandı. Ağustos ayında en çok 
ihracat yaptığımız ülke sıralamasında Hollanda, 
ABD ve Irak ilk üçte yer aldı. Kimya ihracatımızın 
güçlü performansını sürdüreceğini öngörüyor ve yıl 
sonunda yeni bir rekora ulaşmayı bekliyoruz” dedi.

AĞUSTOS AYINDA EN FAZLA İHRACAT  
YAPILAN ÜLKE HOLLANDA OLDU
Ağustos ayında Hollanda’yı takip eden ilk onda yer 
alan diğer ülkeler ise ABD, Irak, Almanya, İngiltere, 
Belçika, İtalya, Yunanistan, İspanya ve Azerbaycan-
Nahçıvan. Ağustos ayında ilk 10 ülke arasında en 
çok artış yüzde 224,57 ile Hollanda’da oldu.

Ağustos ayında Hollanda’ya yapılan kimya ihracatı 
138 milyon 534 bin dolar olarak gerçekleşti. Geçen 
yıl aynı döneme kıyasla yüzde 224,57 arttı. Ağustos 
ayında Hollanda’ya en çok “mineral yakıtlar, mineral 
yağlar ve ürünler”, “plastikler ve mamulleri”, “anorganik 
kimyasallar”, “uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun” ve 
“kauçuk, kauçuk eşya” ihraç edildi.  

2021 yılı ocak-ağustos döneminde en çok kimya 
ihracatı yapılan ülkeler ise sırasıyla Hollanda, Almanya, 
ABD, İtalya, Irak, Yunanistan, İspanya, İngiltere, Belçika 
ve Romanya olarak ilk onda yer aldı.
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2021 AYLIK BAZDA KİMYA İHRACATI
AY       2020 DEĞER ($)      2021 DEĞER ($)    FARK (%)

Ocak     1.683.151.463,22     1.637.647.768,94      % - 2,70

Şubat     1.493.576.713,86     1.676.939.263,03     % 12,28

Mart     1.491.852.701,25     2.000.107.691,47      % 34,07

Nisan     1.278.276.069,99     2.164.081.712,89      % 69,30

Mayıs     1.184.183.786,45     2.135.002.560,61      % 80,29

Haziran      1.426.836.871,28     2.373.543.918,83     % 66,35

Temmuz      1.583.849.648,10     1.922.057.770,28      % 21,35

Ağustos      1.376.136.340,98     2.050.199.715,08      % 48,98

TOPLAM         11.517.863.595 15.959.580.401  % 38,56

PLASTİKLER VE MAMULLERİ  488.613.809  775.474.898  % 58,71

MİNERAL YAKITLAR, MİNERAL YAĞLAR VE ÜRÜNLER  195.829.603  362.332.909  % 85,02

ANORGANİK KİMYASALLAR  123.090.021  162.781.178  % 32,25

ECZACILIK ÜRÜNLERİ  91.710.407  130.893.097  % 42,72

KAUÇUK, KAUÇUK EŞYA  90.546.845  118.846.771  % 31,25

UÇUCU YAĞLAR, KOZMETİKLER VE SABUN  113.826.747  117.500.388  % 3,23

BOYA, VERNİK, MÜREKKEP VE MÜSTAHZARLARI  71.322.868  94.518.321  % 32,52

ORGANİK KİMYASALLAR  39.604.566  94.010.437  % 137,37

MUHTELİF KİMYASAL MADDELER  68.290.764  78.583.276  % 15,07

YIKAMA MÜSTAHZARLARI  48.341.019  49.696.011  % 2,80

GÜBRELER  25.236.555  34.819.574  % 37,97

YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZİMLER  17.537.567  28.035.770  % 59,86

BARUT, PATLAYICI MADDELER VE TÜREVLERİ  1.286.171  1.648.223  % 28,15

FOTOĞRAFÇILIK VE SİNEMACILIKTA KULLANILAN ÜRÜNLER  835.124  997.945  % 19,50

GLİSERİN, BİTKİSEL MAMULLER, DEGRA, YAĞLI MADDELER  60.913  37.910  % -37,76

İŞLENMİŞ AMYANT VE KARIŞIMLARI, MAMULLERİ  3.362  23.007  % 584,26

TOPLAM  1.376.136.341  2.050.199.715  % 48,98

2021 YILI AĞUSTOS AYI KİMYA SEKTÖRÜ İHRACATINDA ALT SEKTÖRLER          (2020 -2021)

                                      AĞUSTOS 2020          AĞUSTOS 2021 %FARK
ÜRÜN GRUBU        DEĞER ($)    DEĞER ($)               DEĞER

2021 YILI AĞUSTOS AYI EN FAZLA KİMYA İHRACATI YAPILAN ÜLKELER
                   AĞUSTOS 2020               AĞUSTOS 2021  DEĞİŞİM   
                                    DEĞER ($)         DEĞER ($)  DEĞER (%)

1                42.682.264,17 138.534.884,34 % 224,57

2               77.100.512,06 108.895.180,38 % 41,24

3                 85.777.239,07    98.072.449,44 % 14,33

4                 68.783.522,62    94.838.632,91 % 37,88

5                 53.928.997,91    79.014.976,83 % 46,52

6                  27.317.061,28    73.948.398,66 % 170,70

7                 38.837.264,97     68.212.667,68 % 75,64

8             23.068.886,68     65.817.748,83 % 185,31

9                 44.222.947,46     65.738.954,35 % 48,65

10             27.264.463,68     64.918.209,57 % 138,11

www.ikmib.org.tr

AĞUSTOS AYINDA EN ÇOK 
“PLASTİKLER VE MAMULLERİ” 
İHRACATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Ağustos ayında kimyevi maddeler 
ve mamulleri ürün gruplarında 
“plastikler ve mamulleri” ihracatı, 
775 milyon 474 bin dolarla kimya 
ihracatında ilk sırada yer aldı. 
İkinci sırada 362 milyon 332 bin 
dolarlık ihracatla “mineral yakıtlar, 
mineral yağlar ve ürünler” yer 
alırken, “anorganik kimyasallar” 
ihracatı 162 milyon 781 bin dolarla 
üçüncü sırada yer aldı. “Anorganik 
kimyasallar”ı takiben ilk onda yer 
alan diğer sektörler ise; “eczacılık 
ürünleri”, “kauçuk, kauçuk eşya”, 
“uçucu yağlar, kozmetikler ve 
sabun”, “boya, vernik, mürekkep ve 
müstahzarları”, “organik kimyasallar”, 
“muhtelif kimyasal maddeler” ve 
“yıkama müstahzarları” oldu. Ağustos 
ayında alt sektörlerde en çok ihracat 
artışı yüzde 137,37 ile “organik 
kimyasallar” sektöründe gerçekleşti.
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T icaret Bakanlığı’nın yapılan ikili görüşmeler neticesinde 
etkin denetimle atık ithalatı serbestisi yaklaşımını 
benimsediğini ve bu kapsamda polietilen hurda ithalatını 
serbest bıraktığının altını çizen PLASFED Yönetim Kurulu 

Başkanı Ömer Karadeniz, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ise atık 
ithalat izni alacak işletmelere ısıl işlem şartı getirdi ki bu bizim de 
savunduğumuz bir yaklaşım. Fakat asıl sorun Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın yayımlamış olduğu ve halen yürürlükte olan 18 
Mayıs 2021 tarihli genelgeden kaynaklanıyor. Söz konusu genelge 
kapsamında, ithal edilen atıkların içerisinde yüzde 1’den fazla 
yabancı madde bulunması durumunda ürünü ithal eden işletmenin 
atık ithalat izin belgesi iptal ediliyor, 5 yıl boyunca atık ithalat izin 
belgesi alamıyor ve işletmenin yıllık kapasitesi üzerinden vermiş 
olduğu teminat Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi hesabına 
gelir olarak kaydediliyor. Bu mevcut şartların olduğu bir ortamda 
herhangi bir işletmenin atık ithalatı gerçekleştirmesi mümkün 
değildir. Bakanlıkların konuya yaklaşımı arasındaki bu fark ortadaki 
belirsiz durumu daha da arttırmakta. Geri dönüşüm sanayicimizin 
istediği ise ithalatın amasız, fakatsız serbest bırakılması ve 
kamunun etkin bir denetimle sistemi regüle etmesidir” dedi.
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PLASTİK ATIK İTHALATI 
BELİRSİZLİĞİ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı’nın yayımladığı atık ithalatı 
düzenlemeleri sonrası atık ithalatında belirsizlik sürüyor. Plastik Sanayicileri Federasyonu 
(PLASFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz, sektörün önünün açılması için 
mevzuatta yer alan pürüzlerin mutlak suretle düzeltilmesi gerektiğini belirtiyor.

“...Geri dönüşüm 
sanayicimizin istediği 
ise ithalatın amasız, 

fakatsız serbest 
bırakılması ve kamunun 

etkin bir denetimle 
sistemi regüle 

etmesidir.”
- PLASFED Yönetim Kurulu Başkanı 

Ömer Karadeniz
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PLASFED Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz Bloomberg HT ekranlarında yayınlanan 
Hande Berktan’ın sunduğu “İş Dünyası” programına katıldı. Karadeniz, kaynağında ayrıştırma 
ve depozito sistemleri ile ilgili çok önemli değerlendirmelerde bulundu. 

K ağıt, plastik ve metal ambalajlı ürünlere 
uygulanmaya başlanacak olan depozito 
sisteminin gelişmiş ülkelerde çok uzun 
zamandan beri uygulandığının altını çizen 

Karadeniz şöyle konuştu: “Şu an kaynağında ayrıştırma 
ve depozito iade sistemi var. Bunlar yıllardan beri 
dünyada kullanılan sistemler. Biz de ise yeni yeni 
oluşturulmaya başlanacak. Örneğin; Almanya’ya ya da 
Belçika’ya gittiğinizde bir markette pet şişe aldığınızda 
kullanım fiyatı 1 Euro ise 0,25 Euro cent depozito bedeli 
ödersiniz. Bu depozito bedelini ödeyen vatandaş doğal 
olarak o ürünü atmak istemez. Onu en kötü ihtimalle 
biriktirecek, sonra markete getirip karşılığını mutlaka 
alacaktır. Gelişmiş ülkelerdeki sistem sizin de bildiğiniz 
gibi şöyle çalışıyor. Mavi veya başka renklerde olan 
otomatik makineler var. Şişeyi makineye atıyorsunuz, 
bunun karşılığında paranızın bir kısmını geri alıyorsunuz. 
Bu aslında kaynağında ayrıştırmanın alt kümesi.”

“BİZ HAM MADDE ÜLKESİ DEĞİLİZ”
“Depozito sistemi zaten nihai tüketicinin ürünü alırken 
ambalaj için bedel ödemesi anlamına geliyor” diyen 
Karadeniz sözlerine şöyle devam etti: “Kaynağında 
ayrıştırma sisteminde ise nihai tüketicilerin evlerinde 
ayrıştırması esas alınıyor. Şimdi oradan da bir örnek 
vermek gerekirse, AB ülkelerinde ve gelişmiş ülkelerde 
yaklaşık 30 yıldır bu işi çözmüşler. Nasıl çözmüşler? 
Evlerde konutların önünde küçük konteynerler var. Bu 
yıllar öncesinden bahsedersek, 2 renkli konteynerlar 
şeklindeydi. Yıllara bağlı olarak değişti, şimdi 4 ayrı 
renkte minimal konteyner var. Bugünkü koşullarda 
Almanya’da sarı renktekiler plastik + metal, yeşiller 
kağıt, kahverengiler organik, siyahlar diğerleri diye geçer. 
Ayrıca; cam ve kimyasal maddeler olmak üzere 6 ayrı 
konteyner görürsünüz. Bu 6 ayrı konteyner bu sefer büyük 
konteynerlere boşaltılır. Daha sonra robotlarla oradan 
alınır ve araçlara konulur. Bu ürünün atılması mümkün 
değildir. Bu ürün direkt olarak çevreyle olan olumsuz 
iletişimi kaldırıyor. Bir de bu ürün bir değerdir. Bazı ülkeler 
dünya kadar ödeme yapıyor bu ham maddeyi alabilmek 
için. Sonuçta biz ham madde ülkesi değiliz. Yaklaşık 
yüzde 15’lerde bir üretimimiz var. Yüzde 85’in kapatılması 
noktasında büyük bir avantaj oluyor bu ürünler. Ham 
madde açığınızı da gidermiş oluyorsunuz. Burada bütün 
mesele kamu otoritelerinin ve belediyelerin birlikte hareket 
etmesi noktasındadır ve bu yapılmayacak bir şey değildir. 
İstenmesi halinde bütün STK’lar olarak ve milletçe biz 
bunu yaparız.”

“BU KONUYLA İLGİLİ EĞİTİM ŞART”
Karadeniz perakende sektörünün bu yeni sisteme 
ne kadar hazırlıklı olduğuyla ilgili olarak ise şunları 
söyledi: “Perakende sektörünün buna girmesi için yerel 
yönetimlerden bir karar çıkması lazım. Mesela, İstanbul’da 
bu konuya çok önem veren belediyeler var. Bu konuda 
gerçekten çok çevreci insanlar da var. Ama onlar özen 
gösterip ayrı ayrı poşetlere koyuyorlar, bir çöp arabası 
geliyor ve onları kontamine ederek çöp arabasına atıyor. 
Ben perakende sektöründen önce bu konuyla ilgili eğitimin 
şart olduğunu söylüyorum. Öncelikle anaokullarından 
başlamak üzere ilkokullarda bu konuyla ilgili eğitici yayınlar 
yapmamız, kamu spotları oluşturmamız gerekiyor. Kamu 
otoritesinin ve yerel yönetimlerin bir arada kararlı bir 
tutum sergilemesi gerekiyor. Yoksa perakende sektörü 
olarak belirli bir bölüm karar alıp, belirli bir bölüm almazsa 
bir yere varamayız. Yıllardır yapmış olduğumuz gibi aynı 
noktada kalırız.”

Plastik Dünyasının 
TV’YE YANSIMALARI
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Gerek hayatımıza kattığı kolaylıklar gerek önümüzdeki süreçte başlayacak olan depozito 
uygulaması gerekse atık ithalatıyla kamuoyunda çokça konuşulan plastik sektörüne dair 

tüm detayları katıldığı yayınlarda anlatan PAGDER Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün, 
sektörün pandemi sürecinden pozitif yönde etkilendiğinin de altını çiziyor. 

Bloomberg HT/“30 Dakika”
“ÇÖP İTHALATI YAPMIYORUZ”
Selçuk Gülsün, Bloomberg ekranlarında yayınlanan Zeliha Saraç’ın 
sunduğu “30 Dakika” programına katıldı ve sektördeki gelişmeler 
hakkında açıklamalarda bulundu. 

Kısa çalışma ödeneği ve iş fesih yasağı haziran ayı itibarıyla sona erdi. 
Selçuk Gülsün, sanayide son görülen tablonun iş gücü piyasası açısından 
neyi işaret ettiğini şöyle yorumladı: “Pandemi sonrasında bu tarz destekleyici 
politikaların belki daha büyük sıkıntıların önüne geçmiş olmasının yanında, 
Türk sanayisi de bu noktada avantajlar sağladı ve istihdama destek olacak 
şekilde üretimini sürdürdü. Bu rakamlarda yüzde 0,6 gibi bir değişim var. 
Sonbaharla beraber istihdamda yüzde 13-13,5’lara çıkan bu iş gücündeki 
azalımın yüzde 10’lara doğru geri çekileceğini umuyorum.”
Son günlerde özellikle kamuoyunda “Avrupa’nın çöplüğü mü olduk?” 
konusu tartışılıyor. Bu konuyla ilgili polimer atık ithalatını düzenleyen tebliğ 
resmi gazetede çıktı. Gülsün, polimer atık ithalatı ve çıkan kararla ilgili 
olarak da şunları söyledi: “Öncelikle buradaki kavram kargaşasını ortadan 
kaldırmak istiyorum. Polimer atıklar ile kamuoyunda çok konuşulan çöp 
atıklar birbirinden ayrı şeyler. Çöp ithalatı zaten ülkemizde de, Avrupa’da 
da dünyanın birçok ülkesinde de yasak olan bir şey. Polimer atıklar birer 
emtia. Türkiye’de de ne yazık ki emtia kaynaklarının çok yeterli olduğunu 
söyleyemiyoruz. Atığı ithal edip, işleyip hem ülke ihtiyaçlarını daha uygun 
şartta karşılamış, hem de ihracata büyük katkı sunmuş oluyoruz.” 



yaklaşık 1,1 milyon tonunda kullanıldığını hesaplıyoruz. 
Dolayısıyla içeride geri kazandığımız atığımızdan 350 
bin ton civarında atığı da işleme şansımız oluyor. Burada 
konuşmamız gereken konu maalesef kaynağında 
ayrıştırmada istenilen noktaya gelememiş olmamız. 
Bu konuda dünyada 2’li, 3’lü, 4’lü ayrıştırma sistemleri 
uygulanıyor. Yani evsel atıklarımız, kaynağında 
ayrıştırılarak atılmalı. Plastikleri kendi hayatımız içine 
iyi şekilde adapte etmeli, bunların değerli olduklarını 
fark edip, ayrıştırıp sanayiye geri kazandırmalıyız. Bu 
noktada da sıkıntımız şu. Maalesef biz bu ayrıştırmayı 
hayatımızın içerisine tam olarak almış değiliz. Bunu 
başardığımız takdirde çok daha verimli bir kaynağa ülke 
içinden de erişebileceğiz. İthalata olan bağımlılığımız 
azalacak. Hükümetimizin geçmiş yıllarda aldığı bir takım 
kararlar ve uygulamalar var ki biz bunların çok doğru 
olduğuna inanıyoruz. Ve şöyle pekiştiriyoruz. Türkiye’de 
bu sektör 2 milyar dolara yakın bir hacme ulaştı. Bu 
atığı kontamine olmadan hayatın içine nasıl alabiliriz, 
onu düşünüyoruz.”

Ekotürk Tv/“Gün Ortası” 
“ÜFE VE TÜFE ARASINDA MAKAS AÇILDI”
PAGDER Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün, 
Ekotürk ekranlarında Dr. Pelin Yantur’un sunduğu 
“Gün Ortası” programında plastik sektörünün bu yıl 
geçirdiği ilk 6 ayı değerlendirdi ve gelecek aylar için 
öngörülerde bulundu. 

Türkiye ekonomisini genel bir bakışla değerlendiren 
Selçuk Gülsün, “2020 ağustos ayından beri ÜFE ve 
TÜFE arasında makasın hızla açıldığını görüyoruz. 
O dönem yaklaşık yüzde 12-12,5 seviyelerinde ÜFE 
ve TÜFE’den bugün geldiğimiz noktada, yüzde 19 
seviyelerine gelen bir TÜFE rakamı ve yüzde 45’lere 
gelen bir ÜFE rakamı bulunuyor. Türkiye’de maalesef 
maliyet yönlü bir enflasyon söz konusu. Bunlar da 
zaman içerisinde tüketici fiyatları üzerinde baskı 
yaratmaya devam edecek. Maliyet artışını dizginleyecek 
önlemler almamız lazım. Geçtiğimiz yıldan bu yana döviz 
kurlarında yaklaşık yüzde 50’lik bir artışla karşılaştık. 
Türkiye ham madde girdisi yönüyle ithalatçı bir ülke. 
Plastik sektöründe olduğu gibi genel girdi ürünleri 
ithalatla karşılanıyor ve burada yarı mamul ve mamul 
haline getirilip hem Türkiye’ye hem de dünyaya ihraç 
ediliyor. Tabii global manada da gerek demir-çelikte 
gerek plastikte gerek diğer endüstriyel girdilerde, artış 
yönlü hareket de biz de kurla beraber maalesef ÜFE ve 
TÜFE’de ciddi bir baskı yaratıyor. Bunun yarattığı birçok 
olumsuz durum var. Bir tanesi finansman maliyetlerinde 
enflasyonla birlikte artış olması. Yüksek finansman 
maliyetleri firmaların yatırım yapma önceliklerini 
olumsuz manada etkiliyor” dedi.

“BEKLENTİMİZ İSTİKRAR”
Yüksek faiz, yüksek enflasyonu da beraberinde getiriyor. 
Üretici açısından da faizlerin yüksek olması istenilen 
bir durum değil, fakat bu süreçte üreticiye şu soru 
soruluyor: “Tercihiniz düşük faiz yüksek kur mu, yoksa 
burada yüksek faiz ve bununla birlikte daha istikrarlı 

“ATIK İTHALATI YAPAN TEK ÜLKE BİZ DEĞİLİZ”
Türkiye’de kaynağında ayrıştırmanın başarılı şekilde 
uygulanamadığını söyleyen Gülsün, bu konuda bir geçiş 
süreci yaşandığını belirtti: 
“Kaynağa erişim sıkıntıları her geçen gün azalacak. 
Ama şu an için buradaki uygulamalar istenilen seviyeye 
gelmediği için buradaki ürün desteği polimerlerin 
ithalatıyla gideriliyor. Bunu dünyada tek yapan 
ülkeymişiz gibi bir algı var kamuoyunda ama bu yanlış. 
Türkiye geçtiğimiz yıl 650 bin ton gibi bir atık ithalatı 
yaparken, Avrupa bunun yaklaşık 3 katını ithal etti. Şu 
an plastik sektörüne çok büyük bir saldırı var. Türkiye 
inşaat sektöründe bugün ihracatçı ülke konumunda. 
Türkiye’de her yerde binalar dikiliyor ama bazı dere 
kenarlarında hafriyat atığı gördük diye inşaat sektörünü 
durduruyor muyuz? Çok küçük birkaç görüntüyle koca 
sektörün üzerine algı operasyonu yapılıyor.”

Bloomberg HT/“60 Dakika”
“GERİ DÖNÜŞÜM ÇOK ÖNEMLİ”
Selçuk Gülsün, Bloomberg’de Zeliha Saraç’ın 
sunduğu “60 Dakika” programında, “Plastik atık 
ithalatı yapan tesislere ne gibi düzenlemeler 
getirildi?” sorusunu cevapladı. 

Gülsün, “Plastik atık ithalatı ile alakalı ilk düzenleme 
gündemimize 2020’nin başında gelmişti. Plastik geri 
dönüşüm sanayiinin temsilcileri o tarihten itibaren 
kapasite kullanım oranlarına göre atık ithalatı ile 
alakalı izin belgeleri almışlardı. Dolayısıyla hayatımıza 
kontrollü bir ithalat giriş yapmıştı. Geçmiş dönemde 
uygulamada bazı değişikliklere gidildi. Hatta atık ithalatı 
yasaklandı gibi haber yapıldı ama bu haber eksikti. 
Çünkü plastikler birçok farklı polimerden oluşuyor. Atık 
ithalatı yasak kapsamına alınınca, bunun akabinde 
bir düzenleme yapıldı. Bu düzenlemenin amacı 
bizim de başından beri savunduğumuz yasaklamak 
yerine, denetim ve regülasyondu. Çünkü bildiğiniz gibi 
dünyanın kullan-at sistemden çıkması gerektiğini, geri 
dönüşümün çok önemli olduğunu, dünya kaynaklarının 
sonsuz olmadığını, sonsuz insan ihtiyaçlarına cevap 
veremeyeceğini her zaman anlattık. Bununla ilgili 
ülkemizde de çok fazla düzenleme yapıldı. Bu 
düzenlemelerin içerisinde sıfır-atık düzenlemesi de 
hepsinin tepesindeki ana konu oldu. Burada gidilmesi 
gereken daha çok yol var. Hanelerden başlayan bir geri 
kazanım süreci, yani kaynağında ayrıştırma süreci de 
önümüzdeki günlerde gündemimizde olacak konular 
arasında” dedi. 

“KAYNAĞINDA AYRIŞTIRMADA İSTENİLEN  
NOKTAYA GELEMEDİK”
Selçuk Gülsün, yurt dışından ne kadar atık ithal 
ettiğimizi, neden kaynağında ayrıştırma yapamadığımızı, 
Avrupa ülkelerinde bu sorunun nasıl giderildiğini ise 
şöyle anlattı: “Geçtiğimiz yıl yaklaşık olarak 750 bin 
ton atık ithalatı gerçekleştirdik. Türkiye’de yaklaşık 
olarak kurulu geri dönüşüm kapasitesinin 1,5 milyon 
ton olduğunu öngörüyoruz. Bu 1,5 milyon tonun da 
yaklaşık yüzde 70-75 kapasite kullanım oranıyla 
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düşük kur mu?” Selçuk Gülsün bu konuyla ilgili ise 
şunları söyledi: “Bu noktada sanayici olarak bizlerin 
beklentisi istikrar. Döviz kurunda da istikrar, enflasyonda 
da istikrar. İstikrarlı bir seyirle hedefler doğrultusunda 
aşağı doğru kısa vadede değil, ama orta vadede 
hedeflere erişerek ilerleme arzusundayız. Bizim görmek 
istediğimiz fotoğraf bu.”

“PLASTİK SEKTÖRÜ BU SÜREÇTEN  
POZİTİF ETKİLENDİ”
Gülsün sözlerine şöyle devam etti: “Geçtiğimiz yıl önemli 
sektörlerin içerisinde plastik belki birçok sektörden 
daha pozitif etkilendi bu süreçten. Malzeme üretim 
kapasitelerinin malzeme kullanım miktarlarında ve 
ihracat rakamlarında karşılığını görüyoruz. Ham madde 
yönüyle ithalata bağımlı bir sektörden bahsediyoruz. 
İthalattaki artış da bunu destekleyen bir husus. 
Bu büyüme devam ediyor. Neden bu büyüme ile 
karşılaşıyoruz? Çünkü plastik dünyanın en genç 
malzemesi. Pandemide özellikle sağlık, hijyen ve 
medikal sektöründe plastiğe çok büyük ihtiyaç doğdu. 
Türkiye’nin ihracat rakamları da yukarı doğru revize 
edilmeye devam ediyor. Plastik sektörü birçok alanda 
30’a yakın sektöre girdi tedarik ediyor. Sektör 2021 
yılından ne sonuç aldı derseniz, 4,3 milyon ton plastik 
ham madde ithal edildi. Biz de girdi anlamında yüzde 85 
dışa bağımlı bir sektörüz. Bu rakam bir önceki döneme 
göre yüzde 12,6’lık bir artışı ifade ediyor. Ham madde 
ithalatında ise yüzde 12’lik bir artışa rağmen, ithalatta 
yüzde 61’lik değer bazında artıştan söz edebiliyoruz. 

Mamul ihracatında yaklaşık yüzde 37’lik bir artıştan 
bahsediyoruz. Bu artışın neticesinde 3,3 milyar dolarlık 
ilk 6 ayda elde edilen ihracat rakamı var. Türkiye’de 
plastik ham madde ihracatında yüzde 41’lik ciddi bir 
artış söz konusu. İlk 6 ayda 830 bin ton plastik ham 
madde ihraç edildi. Bu da 1,2 milyar dolarlık bir rakamı 
ifade ediyor. Bunun yanında yaklaşık 450-500 milyon 
dolar da plastik işleme makineleri ihracatından söz 
edebiliriz. Türkiye’nin 3 tane büyük ihracatçı sektörü 
var. Otomobil, kimya ve tekstil sektörü. Demir-çeliği 
de bunların hemen yanına koyabiliriz. Ama kimya ilk 
2 sektörden biri ve kimya ihracatımız yaklaşık olarak 
22 milyar dolar. Kimya ihracatının 3’te biri plastik ham 
madde ve mamulden geliyor.”

Ekotürk Tv/“Son Seans”
“PLASTİKLER DEĞİL İNSANLAR ÇEVREYİ 
KİRLETİYOR”
Selçuk Gülsün Ekotürk’te yayınlanan Ali Çağatay’ın 
sunduğu “Son Seans” programında ise plastiğin 
hayatımıza getirdiği kolaylıklardan bahsetti.

Selçuk Gülsün, “Plastik geri kazanılabilir bir emtia, atık 
ham madde diyoruz. Plastikler insan hayatına yaklaşık 
70-75 yıl önce girdi. Geleneksel malzemelerin yerine 
her geçen gün ikame gücüyle de pozisyonunu geliştirdi. 
Geleneksel malzemeler derken demir-çelik, kağıt, cam 
gibi malzemelerden bahsediyoruz. Plastiğin avantajları 
nelerdi ki hayatımızdaki kullanımları bu derece arttı? 
70-75 yıl önce bu ilk kapasiteler oluşturulduğunda 

dünyada yaklaşık 1 milyon ton polimer üretilip, mamul 
ihtiyacı için değerlendiriliyordu. Bugün gelinen noktada 
400 milyon tonu geçti. Yani 70 yıl içinde 400 kattan 
fazla bir büyümeden bahsediyoruz. Özellikle pandemi 
döneminde bunun bazı esaslarını çok net gördük. 
Plastikler hijyen demek. Plastikler gıdalar için ömür 
demek. Karbon ayak izinin küçültülmesi demek. Bundan 
20 yıl önce 3 ton gelen arabaların ortalama ağırlıkları 
bugün 1 tonlara indi. Plastikler kullanıldı, ömrünü 
tamamladı ve atıldı. 

Geçtiğimiz yıl yaklaşık olarak 700 bin ton plastik atık 
ithalatı yapıldı. Çöp denilen atık. Aynı şekilde kağıt 
ithalatı da gerçekleştirildi; plastiğin 2 katı kadar. Bu, 
kendi doğal kaynaklarımızı daha az kullanabilmek için 
yapıldı. Plastikte Türkiye, plastik ham maddeleri işleme 
yönüyle dünyanın 7. büyük ekonomisi. Plastiklerin her 
geçen gün insan hayatında kullanım sayısı artıyor. 
Uzay ve havacılık sanayiinden başlayıp, savunma, 
otomotiv, beyaz eşya, mutfak eşyaları, gıda sektörü, 
ambalaj sektörüne kadar çok geniş yerlerde kullanım 
imkanı buluyor. Plastikleri insan hayatından çıkarmamız 
mümkün değil. Plastikler değil, insanlar çevreyi 
kirletiyor.” 

“DEPOZİTO UYGULAMASI İLK OLARAK İÇİLEBİLİR 
SIVI AMBALAJLARINDA BAŞLAYACAK”
Selçuk Gülsün 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren 
hayatımıza girecek olan depozito sistemiyle ilgili 
ise şunları söyledi: “Kaynağında ayrıştırma sistemi 
hayatımızın içinde yok. Bunun da etkisiyle depozito 
uygulaması önümüzdeki yıl itibarıyla tekrar hayatımıza 
girecek. Türkiye’de cam şişede depozito uygulaması 
bundan yaklaşık 25-30 yıl önce zaten vardı. Maalesef 
ki bunlar kaldırıldı. Dünya liberal ekonomiden, döngüsel 
ekonomiye geçiş aşamasında. Bu süreç içerisinde ciddi 
geri dönüşüm kapasiteleri oluştu. Bu bir ihtiyaçtı; çünkü 
petro-kimya ürünlerinde maalesef ki genel olarak yer 
altı zenginlikleri bakımından coğrafyamız çok elverişli 
değil. Bu noktada petrol ve petrol türevlerinde de çok 
büyük zenginliklerimiz yok. Fakat bu ürünlerde dışa 
bağımlılığımızı yarı mamul ve mamul elde ederek, 
buradaki katma değeri yaratarak ülke ekonomisine 
değer sağlayacak dönüşümü de plastik sektörü başardı. 
Depozito konusunda tüm geri kazanılabilir ambalajlar 
için konuşacak olursak, bunlar sıvıların girmiş olduğu 
ambalajlar olacak; yani içecek ambalajları. Bunları 
alırken o ambalajın şişesinin de ücretini ödeyeceğiz. 
Sonra onu götürüp ücret iadesi alacağız. Zamanla bu 
sistem değişecektir. Kumbara sistemleri gelecektir.”

PANO
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S ağladığı avantajlarla GES’ler çatıları dolduruyor. 
2020’de Türkiye’de kurulan GES gücü 672 
megavat (MW) iken, bu kurulu güçte çatı 
GES’lerin payı 450 MW seviyesine ulaştı. Bir 

başka ifadeyle bir yıl içinde kurulan GES’lerin yaklaşık 
yüzde 70’i çatı tipi. Sektör temsilcileri, 2021 mart sonu 
itibarıyla Türkiye’deki toplam 7 bin MW GES kurulu gücü 
içinde çatı GES’in payının 700 MW ile yüzde 10’luk 
paya ulaştığını vurguluyor. Çatı tipi GES’lerde çok önemli 
bir büyüme potansiyeli olduğuna dikkat çeken sektör 
temsilcileri, yıllık en az 700 MW’lık çatı üzeri sistem 
yatırımları beklentileri olduğunu, toplam GES’ler içinde 
çatı GES’lerin payının zaman içinde yüzde 30-40’ları 
bulacağını öngörüyor. Hacim olarak sadece çatı üstü 
segmentinde yıllık 350 milyon dolar ve üzeri bir pazar 
beklentisi dile getiriliyor. 

YENİ VE BÜYÜK BİR PAZAR
Yeşil Mutabakat nedeniyle Avrupa Birliği’ne ihracatı 
yüksek olan firmaların çatı tipi GES yatırımlarına ilgisinin 
arttığı belirtiliyor. Her sektörden yoğun ilgi gören çatı 
GES kurulumunda başı çeken sektörlerin tekstil, lojistik 
firmaları ve depolar (özellikle soğuk zincir taşımacılığı 
yapan ve soğuk hava depoları), plastik, demir-çelik 
veya sektör gözetmeden global karbon taahhüdü olan 
yabancı kökenli firmalar olduğu vurgulanıyor. Çatı ve 
cephe tipi GES’ler yatırım maliyetleri projesine göre  
4-8 yıl arasında kendini amorti ediyor.  

Böylece çatı üstü GES’ler hane halkı gibi küçük çaptaki 
kullanım için uygun hale gelirken, büyük kurumların 
ise ürettiği elektriği, kullanım fazlasını satarak gelir 
elde edebileceği bir yatırım koluna dönüşüyor. Çatı 
GES pazarının tabana yayılması ve bayilik sisteminin 
gelişeceği vurgulanıyor. 

PANDEMİYE RAĞMEN BÜYÜDÜ
Covid-19, 2020’de enerji sektörünün gelişimini de 
sekteye uğrattı, ertelemelere ve gecikmelere yol 
açtı. Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye 
Bölümü (GÜNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Kutay 
Kaleli’nin açıklamalarına göre; bu süreçte güneş 
enerjisi sektörü de kısıtlanan tedarik zinciri, ertelenen 
ihaleler, öngörüde bulunulamayacak pek çok konu 
nedeniyle çeşitli problemler yaşadı. Ancak pandemiye 
rağmen yenilenebilir enerji sektörünün gelişimi devam 
etti. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) 
Yenilenebilir Kapasite İstatistikleri 2021 raporuna 
göre; Covid-19’a rağmen, bir önceki kapasite rekoru 
neredeyse yüzde 50 oranında geçilerek 2020’de 
tüm dünyada 260 GW’tan fazla yenilenebilir enerji 
kapasitesi eklendi.

2020’de sırasıyla 127 GW güneş ve 111 GW’lık rüzgar 
enerjisinin küresel kapasiteye eklendiğinin altını 
çizen Kaleli, “McKinsey & Company’nin 2021 Küresel 
Enerji Perspektifi çalışmasının da güneş ve rüzgar 
santrallerinin 2035’e kadar dünyanın elektrik üretim 

GÜNEŞTEN GELEN GÜÇ:  

GES
Türkiye’de çatı üstü güneş 
enerji santrali pazarı (GES) 
hızla büyüyor. Kendi elektriğini 
güneşten üreten konutlar, 
sanayi tesisleri, tarımsal 
faaliyetler her geçen gün 
artıyor. Türkiye’de güneş enerjisi 
kurulu gücü 7 bin MW’a, çatı 
tipi GES’lerin payı yüzde 10’a 
ulaşmış durumda. 

HÜLYA GENÇ SERTKAYA
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kapasitesinin neredeyse yarısını oluşturacağını ve 2030 
yılına kadar ise yenilenebilir enerjiyle çalışan hidrojen 
teknolojilerine yönelik maliyet rekabetçiliğinin de enerji 
geçişinde bir başka oyun değiştirici olacağını açıklıyor. 
Rapora göre; küresel kömür yakıtlı enerji talebinin 
şimdiden zirveye ulaşmasıyla birlikte petrol için en 
yüksek noktaya 2029’da, doğal gaz için ise 2037’de 
ulaşılacak. 2027 de tüm fosil yakıtların zirve noktasına 
ulaşmak için rekor seviyede buluşacağı yıl olarak 
tahmin ediliyor” dedi.

“GÜNEŞ ENERJİSİ İLE BÜYÜMELİYİZ”
Kaleli, TEİAŞ verilerine göre; toplam kurulu gücün 
97 bin 69,7 MW olurken 2021 mart ayı sonunda 
kurulu gücün 6 bin 964 MW’lık kısmının güneş 
enerjisi santrallerinden sağlandığını kaydetti. Güneş 
enerjisindeki kurulu gücün bir önceki aya göre 95 MW 
artış gösterdiğini belirten Kaleli, TEİAŞ’ın verilerine göre 
kurulu güç içerisindeki en büyük payın 25 bin 697,8 MW 
ile doğal gaz santrallerinin, ardından ise 23 bin 236,6 
MW ile barajlı kaynakların olduğunu dile getirdi. Kaleli, 
“Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2019-2023 
yıllarını kapsayan Stratejik Planı’nda yer alan öncelikli 
hedef, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı 
elektrik kurulu gücünün toplam kurulu güce oranının 
yüzde 59’dan yüzde 65 seviyesine yükseltilmesini 
sağlamaktadır. Artan oranda mini YEKA ihaleleri ile yeni 
kapasite kullanımları tahsis edilecek ve güneş enerjisi 

“Yaşadığımız meskenler, 
kaldığımız oteller vb. 

işletmeler, işlerimizi yaptığımız 
ticarethaneler, üretim yaptığımız 

her türlü imalathane, fabrika 
vb., örnekleri çoğaltabileceğimiz 
elektrik tüketiminin olduğu her 

yapı potansiyel pazar. Dolayısıyla, 
pazar ciddi bir büyüme 

potansiyeli taşıyor. Her geçen yıl 
elektrik tüketim maliyetlerimiz 
artarken bu sistemlerin yatırım 

maliyetlerinin azalmasının 
etkisiyle pazarın daha da 
artacağını öngörüyoruz.”

- (GENSED) Yönetim Kurulu Başkanı  
Halil Demirdağ
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her zaman ülkenin baş yerli ve milli kaynaklarından biri 
olacaktır. Gerek küresel çapta iklim krizi ile mücadele 
etmek için yeşil enerji kullanımını arttırmak gerekse 
ekonomiye ve istihdama katkısını geliştirmek için güneş 
enerjisi ile büyümemiz şart” ifadelerini kullandı.

“ÇATI GES’İN PAYI YÜZDE 10”
Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ENSİA) 
Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı, Türkiye’nin 
güneş enerjisinde son on yılda ciddi bir atak yaptığını 
vurgulayarak, bu alanda kurulu gücünü 7 bin MW’a 
taşındığını ve toplam kurulu güç içindeki payının yüzde 
7’nin üzerine çıktığını ifade etti. Güneş enerjisinin, 
rüzgâr enerjisinin bir alternatifi olmadığını belirten 
Kalaycı, “Her iki enerji kaynağına da yatırımlar 
olabildiğince yapılmalı. RES’leri her yere kuramazsınız. 
Ama güneş enerji santrallerini evlerin, fabrikaların, 
turizm tesislerinin, cezaevlerinin, hastanelerin ve 
statik dayanımı olan her binanın çatısına kurabilir, öz 
tüketiminizi rahatlıkla karşılayabilirsiniz. Güneş enerjisi 
tabana daha çok yayılabilecek bir kaynak ve yakın 
zamanda yayınlanan hibrit yönetmeliği sayesinde bu iki 
kaynağın beraberce kullanılması da artık çok mantıklı” 
dedi.

Sadece 2020 yılı içinde kurulan GES gücünün 
Türkiye’de 672 MW iken, bu kurulu güçte çatı GES’lerin 
payının 450 MW seviyesinde olduğunu belirten 
Kalaycı, “Bir başka deyişle bir yıl içinde kurulan 
GES’lerin yaklaşık yüzde 70’inin çatı tipi GES olduğunu 
söyleyebiliriz. 2021 mart sonu itibarıyla ülkemizdeki 
toplam 7 bin MW GES kurulu gücü içinde Çatı GES’in 
payı 700 MW ile yüzde 10’luk paya sahip. Bu oranın 
zamanla yüzde 30-40’ları bulacağını öngörüyoruz. 

PANO

Ülkemizin çatı tipi GES’lerde çok önemli bir büyüme 
potansiyeli var. Gerek mevzuat gerekse finansman ve 
buna bağlı olarak yeni iş modelleri ile bu potansiyelin 
otoritelerin doğru politikalarla destekleyerek 
geliştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

YILLIK YATIRIM BEKLENTİSİ 700 MW
Smart Energy Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda 
Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği 
(GENSED) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ, 
Türkiye’de bu ve takip eden senelerde yıllık en az 700 
MW’lık çatı üzeri sistem yatırım beklentileri olduğunu 
vurguladı. Hacim olarak sadece çatı üstü segmentinde 
yıllık 350 milyon dolar ve üzeri bir pazar öngördüklerini 
kaydeden Demirdağ, “Yaşadığımız meskenler, kaldığımız 
oteller vb. işletmeler, işlerimizi yaptığımız ticarethaneler, 
üretim yaptığımız her türlü imalathane, fabrika vb., 
örnekleri çoğaltabileceğimiz elektrik tüketiminin olduğu 
her yapı potansiyel pazar. Dolayısıyla, pazar ciddi 
bir büyüme potansiyeli taşıyor. Her geçen yıl elektrik 
tüketim maliyetlerimiz artarken bu sistemlerin yatırım 
maliyetlerinin azalmasının etkisiyle pazarın daha da 
artacağını öngörüyoruz” diye konuştu.

Yenilenebilir Enerji Yatırımcıları Derneği (GÜYAD) 
Yönetim Kurulu Başkanı Cem Özkök ise, dünyada 
olduğu gibi Türkiye’de de nihai enerji tüketimi içerisinde 
binaların sanayi sektörünün ardından en yüksek 
paya sahip olduğunu belirterek, Türkiye’nin toplam 
tüketiminin yaklaşık yüzde 36’sını konut, ticarethane 
tarım ve hayvancılığın oluşturduğunu kaydetti. Bu 
tüketim grubunda 2019’da bir önceki yıla göre yüzde 
3’lük bir artış görüldüğünü dile getiren Özkök, özellikle 
pandemi etkisi de düşünüldüğünde konut sektörünün 
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sanayi sektörüne nazaran tüketim oranının daha çok 
yükseldiğini vurguladı. Binalarda kurulabilecek çatı üstü 
GES toplam potansiyelinin 2019 verileri doğrultusunda 
yaklaşık 15 GW olduğunu ifade eden Özkök, bu 
potansiyelin Türkiye’deki mevcut kurulu güneş enerjisi 
gücünün iki katından fazla olduğuna işaret etti.

AYLIK MAHSUPLAŞMA YÖNTEMİ
Türkiye’de GES yatırımlarını ivmelendirici çok önemli 
mevzuat değişiklikleri yapıldı. 10 Mayıs 2019 tarihli 
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı 
Kararı ile 1 MW olan lisanssız kurulu güç üst sınırı 
5 MW’a çıkarıldı. 12 Mayıs 2019 tarihli Lisanssız 
Elektrik Yönetmelik gereği çatı ve cephe uygulamalı 
güneş enerjisi sistemlerinin önü açıldı ve ihtiyaç 
fazlası enerjinin satılabilme imkanı getiren “aylık 
mahsuplaşmaya” tabi oldu. Mesken aboneleri, 
sözleşme gücü ile sınırlı kalmak şartı ile 10 kWe 
kurulu güce kadar sistem kurabilir hale geldi. Yerel 
dağıtım şirketlerinden ve belediyelerden gerekli 
izinler alındıktan sonra kurulumu gerçekleştirilerek, 
dağıtım şirketi ile GES projesini yapan arasında sistem 
kullanım ve bağlantı anlaşması imzalanarak 10 yıl 
süre ile yönetmeliğin 5.1.c maddesine göre aylık 
mahsuplaşmaya tabi olunuyor.

GÜNDER Başkanı Kaleli’nin verdiği bilgiye göre aylık 
mahsuplaşma, o ay içerinde ürettiğiniz ve tükettiğiniz 
enerjinin mahsup edilerek, üretim fazlanız olması 
durumunda dağıtım şirketine, tek zamanlı elektrik birim 
fiyatından fatura etmeniz, eksiğiniz olması durumunda 
dağıtım şirketinin size, toplam elektrik birim fiyatından 
fatura etmesi anlamına geliyor. Sanayi, ticarethane 
ve aydınlatma aboneleri için kurulan çatı ve cephe 
uygulamalı güneş enerjisi kaynaklı üretim tesisleri ile 
diğer yenilenebilir elektrik üretim tesislerine getirilen 1 
MW’lık sınırın kaldırılması ile tarımsal sulama aboneleri 
ile içme suyu tesisleri ve atık arıtma tesisleri ile birden 
fazla tüketim tesisinin ihtiyacını karşılamak üzere 
kamu kurumları tarafından kurulan çatı, cephe ve arazi 
uygulamalı yenilenebilir elektrik üretim tesisleri de 
uygulama kapsamına dahil edildi. 

HER KONUMA İNŞA EDİLEBİLİYOR
GÜNDER Başkanı Kaleli, konumun yıl boyunca güneş 
ışınlarını aldığı açı göz önünde bulundurularak paneller 
yerleştirildiğinde güneş enerjisi sisteminden elde 
edilen verimliliğin de artış gösterdiğini vurgulayarak, 
“Güneş enerjisi hane halkı gibi küçük çaptaki kullanım 
için de elverişli. Ayrıca sanayileşmiş büyük kurumların 
ürettiği elektriği kullanıp fazlasını da satarak gelir elde 
edebileceği bir yatırım kolu. Güneş enerji sistemi hemen 
her konuma inşa edilebiliyor. Araştırmalar, Türkiye‘nin 
iyi güneşlenme koşullarına sahip bölgeleri göz önüne 
alındığında evler için 0-5 kW arasında fotovoltaik kurulu 
güç yaklaşık olarak sıfır-bin kWh/ay elektrik üretecek. 
Küçük işletmelerin ilgi duyacağı 5-50 kW arasında 
kurulu güce sahip fotovoltaik sistemi yaklaşık olarak 
bin kWh-10 bin kWh/ay elektrik üretecek. Yine en son 
olarak sanayicilerin, fabrikaların, otellerin, organize 
sanayi bölgelerinin kuracağı ve lisansa tabii olmayan 
sistemler ise 50-500 kW kurulu güce sahip olup, 

Kimden hizmet almalı?
Çatı GES kurulumları, mühendislik, tedarik ve 
inşaat firmaları diye tabir ettiğimiz EPC firmaları 
tarafından karşılanıyor. EPC firması seçiminde en 
önemli etkenler arasında, bu işi ne kadar süredir 
yapıyor olduğu ve kalitesini yatırımcıya ispat 
edebilecek referanslara sahip olması yer alıyor. 
Sektöre göre deneyimli ve gerekli yeterliliğe 
sahip olan, sağladığı garantilerle yaptığı işlerin 
arkasında durabilen ve referanslarıyla bunu 
ispat edebilen, uluslararası kabul görmüş kalite 
standartlarını kendine ölçüt belirlemiş firmalarla 
çalışmak, yatırımcılarının verimli bir enerji 
sistemine sahip olmalarında yolun büyük kısmını 
kat etmeleri anlamına geliyor. 

SİSTEMİN AVANTAJLARI
Güneş ışığı ile üretilen elektrik enerjisinin 

maliyeti, sadece bu enerjiyi üretecek sistemlere 
yapılan ilk yatırım maliyeti ve sonrasında çok 

düşük bakım masraflarını kapsıyor. Bu sistemler 
25 yıl ve daha fazla çalışabilecek ve enerji 

üretecek şekilde tasarlanıyor. Çatı tipi GES’lerin 
sürdürülebilirlik yönü de olduğuna dikkat çeken 

GENSED Başkanı Demirdağ, “Öyle bir sistem 
yatırımı yapıyorsunuz ki, çevreye zararı yok, 

kaynağı ise her sabah yenileniyor: Güneş!” 
ifadelerini kullandı. Aylık mahsuplaşma ek gelir 

imkanı da getiriyor. Kontek CEO’su Özdemir, “Aylık 
mahsuplaşma ile tüketicinin her ayın sonundaki 

fatura döneminde şebekeye verdiği ihtiyaç fazlası 
elektrik enerjisi, görevli tedarik şirketi tarafından 

10 yıl süre ile satın alınacak. Ayrıca dağıtım 
tarifelerinde tüketim karşılığı üretim için tüketim 

tesisinin abone grubuna özgü tüketici dağıtım 
tarifesinden yüzde 50 indirim ve veriş yönündeki 

enerji için dağıtım tarifesinden yüzde 100 indirim 
uygulanacak” dedi. 
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elektrik üretim miktarı 10 bin kWh ile 100 bin kWh/
ay olacak. Böylece ilk defa bir enerji türünde bireysel 
yatırımcıdan sanayiciye, turizmciden küçük-orta boy 
KOBİ işletmecisine kadar uzanan bir yelpazede yatırımcı 
profili mevcut olacak ve aynı zamanda kurulu MW 
başına 50-75 kişi arası olmak üzere çok büyük istihdam 
imkanı doğacak” dedi.

MALİYET DEĞİŞİYOR
Çatı projelerinde kullanılan teknolojinin, maliyeti 
belirleyen temel faktör olduğunu dile getiren Kontek 
CEO’su Tolga Özdemir, PV panel, solar inverter, 
konstrüksiyon malzemesi, solar kablonun maliyeti 
belirleyen ana kalemler olduğunu söyledi. Teknolojik 
yerli bir PV panel ve panel bazlı optimizasyon 
yapabilecek solar inverterin kullanıldığı 1 MWp’lik 
projenin yaklaşık maliyetinin 600-650 dolar/kWp 
olduğunu belirten Özdemir, kısaca 1 MWp maliyetin 
yaklaşık 600 bin dolar olduğunu kaydetti. Kaleli, birinci 
kalite malzemeler kullanılmak kaydıyla örneğin ev 
çatısına kurulacak 0-5 kW arasında fotovoltaik kurulu 
gücün yaklaşık maliyetinin 5 bin dolar civarına kadar 
çıktığını vurgulayarak, küçük işletmelerin ilgi duyacağı 
5-50 kW arasında kurulu gücün maliyetinin 35 bin 
dolara, 50-500 kW kurulu gücün maliyetinin ise 300 bin 
dolara kadar çıkabileceğini belirtti.

REKABET GÜCÜ VE KÂRLILIK
Enerji tüketimi yoğun olan bir sektörde faaliyet gösteren 
bir firma çatı GES yatırımlarıyla, girdi maliyetlerindeki 
elektriğin maliyetini çok düşürüyor. Bu maliyetin 
düşmesi ile firmanın rekabet gücü ve kârlılığı artıyor. 
ENSİA Yönetim Kurulu Başkanı Kalaycı, yatırımcının 

maliyetleri hesaplarken, tam olarak belirleyemediği 
değişken olan elektrik maliyetinin tamamını ya da 
büyük bir kısmını net olarak bilebileceğini ifade etti. 
Türkiye’nin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 40-45’ini 
Avrupa Birliği ülkelerine yaptığını söyleyen Kalaycı, 
“Sınırda Karbon uygulamaları, Green Deal, karbon ayak 
izi uygulamaları ihracatçımızı zorunlu olarak yenilenebilir 
enerjilere yönlendirecek, aksi halde ürünlerini ihraç 
edemez ya da rekabet edemez hâle gelecek. Ayrıca 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın şu anda üzerinde 
çalıştığı İklim Değişikliği Kanun Tasarısı’nın önümüzdeki 
dönem TBMM’den geçmesi ile gerek sanayiciler gerekse 
ticarethaneler kendi sektörleri için belirlenecek olan 
karbon salımı değerlerini tutturamadıkları takdirde bazı 
yaptırımlara maruz kalacaklar diye düşünmekteyiz. Bu 
yaptırımlar da maliyetlerini arttıracaktır. Firmalar karbon 
ayak izlerini azaltacak; sürdürülebilirlik çalışmaları için 
zemin oluşturacak; yenilebilir kaynaklardan enerjisini 
üreterek, çevreye saygılı bir firma olduğunu gösterecek; 
bu kabiliyetlerini algı ve itibar yönetiminde kullanacak 
ve atıl olan çatı alanlarını kullanarak binasına değer 
katacak” dedi.

SANAYİCİYE GES TEŞVİĞİ
Asunim Türkiye Yönetici Ortağı Umut Gürbüz, hem sanayi 
hem tarım hem de bir ihracat ülkesi olan Türkiye’nin 
geleceğinin güneş enerjisinde olduğuna inandıklarını 
belirterek, “Bağımsız ve özgür ve temiz enerji ile üretici 
enerji maliyetini minimize ederek büyük bir avantaj 
kazanmış oluyor. Birçoğu ihraç edilen tarımsal ve sanayi 
ürünlerinin güneş enerjisinden elde edilen elektrik ile 
üretilmesiyle enerji giderlerinin düşürülerek, ülkemizin 
global alanda rakiplerine göre ciddi bir rekabet avantajı 
yakalayacağını düşünüyoruz. Bunlara ek olarak, çatılara 
kurulacak güneş enerjisi santrallerinin bürokratik 
süreci eskiye nazaran çok daha kolay hale gelmiş 
durumda, isteyen her sanayici bazı kriterleri karşıladığı 
takdirde çatısına yatırım teşviği kapsamında GES 
kurdurabilmekte” dedi.

HER SEKTÖR TALEP EDİYOR
Ekonomik yapılabilirliği daha cazip hale getirilen çatı ve 
cephelerde GES kurulumu sayesinde kendi elektriğini 
güneşten üreten hanelerin yanı sıra, sanayi tesisleri, 
tarımsal faaliyetler her geçen gün artıyor. ENSİA Yönetim 
Kurulu Başkanı Kalaycı, çatı GES kurulumunda başı 
çeken sektörlerin tekstil, lojistik firmaları ve depolar 
(özelikle soğuk zincir taşımacılığı yapan ve soğuk hava 
depoları), plastik, demir-çelik veya sektör gözetmeden 
global karbon taahhüdü olan yabancı kökenli firmalardan 
geldiğini vurguladı. Kontek CEO’su Tolga Özdemir, Avrupa 
Birliği’ne ihracatı yüksek olan firmaların da bu konuya 
özel ilgi duyduklarını ifade etti. Evcil Solar Enerji Genel 
Müdürü Mustafa Evcil ise, çatısı uygun olan sanayicilerin 
yatırım için ilk adımlarını attığını vurgulayarak, bütün 
sektörler için GES’lerin önemli yere sahip olduğunun 
altını çizdi. Yenilenebilir kaynaklarına ağırlık verilmesinin 
mevcut dışa bağımlılığın ve dolayısıyla cari açığın 
azaltılması için oldukça önemli olduğunu dile getiren 
Evcil, her sektörden yoğun talep olduğunu kaydetti. 

An itibariyle Boliş Plastik 
olarak mevcut fabrikamızın 
çatısında bir proje başlatmış 
durumdayız. 960 kw kapasiteli 
santralimizin izinleri alındı ve 
GES kurulumu için taahhüt 
firmalarıyla sözleşme 
aşamasına gelindi. Eylül ayı 
içerisinde projeye başlamayı 
düşünüyoruz. Bu yapılacak 

santralle aylık ihtiyacımızın yüzde 25’ini üreteceğimizi 
hesaplıyoruz. Projemizin 4-7 sene içinde kendini 
amorti etmesini planlıyoruz. EBRD kredilerinin 
proje bazlı finansmanına erişim kolaylığından ötürü 
meslektaşlarımıza GES’leri öneriyoruz. Plastik sektörü 
gibi enerji duyarlılığı had safhada olan üretim dalında, 
maliyet avantajı sağladığını düşünüyoruz. Teknik 
olarak iyi projelendirilmesini ve doğru panel tercihine 
önem verilmesini tavsiye ediyoruz.

ALİ ALPER OLGUN  
Boliş Plastik Yönetim Kurulu Üyesi

“İYİ PROJELENDİRİLMESİ 
ÖNEMLİ”
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K urulduğu günden bu yana çevreye ve yeşile 
duyarlı bir OSB olmak için büyük çaba sarf 
eden ve tüm yatırımlarını bu doğrultuda 
planlayan MPİOSB; israfın önlenmesi, 

kaynakların daha verimli kullanılması, atıkların 
kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının 
sağlanması amacıyla başlatılan “Sıfır Atık Projesi” 
kapsamında gereklerini yerine getirerek “Sıfır Atık 
Belgesi”ni almaya hak kazandı. 

MPİOSB Yönetim Kurulu Başkanı ve EBSO Meclis 
Başkanı Salih Esen konuyla ilgili şunları söyledi: 
“Kuruluşumuzdan beri çevreye ve yeşile duyarlılık, 
bizim en önem verdiğimiz konulardan biri oldu. İhtisas 
özelliğimizden dolayı bölgemizde sadece plastik 
sektörüne yönelik üretim yapıldığından ve bu üretimler 
kokusuz, bacasız ve gürültüsüz olduğunda diğer 
karma OSB’lere nazaran çevreye duyarlılık konusunda 
doğal olarak bir adım önde başladık. Bunun yanı 
sıra bölgemizde daha fabrika inşaatları başlamadan 
sınırlarımız içerisinde 1.500 tane ağaç diktik. İnşaatları 
biten fabrikalarımızın çevrelerini yeşillendirdik, bunun 
yanı sıra hiçbir masraftan kaçınmadan Ege Bölgesi’nde 
emsali olmayan son teknoloji Arıtma Tesisimizi devreye 

MENEMEN PLASTİK 
İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ 

BÖLGESİ “SIFIR ATIK” 
BELGESİ ALDI

Türkiye’nin tek plastik ihtisas organize sanayi bölgesi olma özelliğini taşıyan 
Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (MPİOSB) sıfır atık belgesini 

alarak çevreye olan duyarlılığını bir kez daha kanıtladı. 

aldık. Arıtma Tesisimizde koku yok, arıtılmış suyu çıplak 
gözle normal şebeke suyundan ayırmak imkansız, o 
kadar berrak bir arıtılmış su elde ediyoruz. Tabii ki 
bunlarla da yetinmedik. ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında 
çalışmalarımızı yaparak Bölge Müdürlüğü olarak sıfır 
atık belgemizi aldık ve katılımcılarımızı da bu konuda 
teşvik ederek onları da sisteme dahil ettik. Katılımcıları 
ile birlikte ‘Sıfır Atık Projesi’ni başarıyla yürüten sayılı 
OSB’lerden biriyiz” dedi. 

“ŞU AN İSTİHDAMIMIZ 2.000 KİŞİYİ GEÇTİ”
Bölgedeki yatırımlar hakkında da bilgi veren Esen, “41 
sanayi parselinden oluşan bölgemizde 22 tesiste üretim 
devam ediyor. 4 tesis ise yakında üretime geçecek. 
Geride kalan parsellerin tamamına yakını tahsis edildi 
ve bu parsellerde de inşaatlar kısa bir süre içinde 
başlayacak. Şu an istihdamımız 2.000 kişiyi geçti. 
2023 yılı sonunda tüm parsellerde üretime geçilmesiyle 
bu rakamın 5.000 kişiye ulaşmasını hedefliyoruz. 
Katılımcılarımızın işlerini kolaylaştıracak idari ve teknik 
yatırımlarımızı ve projelerimizi tüm hızıyla sürdürüyoruz 
ve sürdürmeye de devam edeceğiz” şeklinde konuştu. 

“41 sanayi parselinden oluşan 
bölgemizde 22 tesiste üretim 

devam ediyor. 4 tesis ise yakında 
üretime geçecek. Geride kalan 

parsellerin tamamına yakını 
tahsis edildi ve bu parsellerde 

de inşaatlar kısa bir süre içinde 
başlayacak. Şu an istihdamımız 

2.000 kişiyi geçti.” 





40 PLASFED

PANO

İ lki 15 Haziran 2021’de İSO Yönetim Kurulu Başkanı 
Erdal Bahçıvan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 
toplantıda sanayinin sürdürülebilirlik konusundaki 
dönüşümüne yönelik stratejik öneriler oluşturuldu. 

Video konferans yöntemiyle yapılan toplantının 
açılış konuşmasını yapan Bahçıvan, 23 Nisan Ulusal 
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda İSO tarihinde bir 
ilki gerçekleştirerek, meclis toplantısını çocukların 
katılımıyla düzenlediklerini ve Yönetim Kurulu Başkanlığı 
görevini devralan Melike Görçeker’in kendilerine, 
“İnsanlığın böylesine bencil olduğu bir dünyada, siz 
değerli büyüklerimiz; bizlere nasıl bir yarın bırakmayı 
hedefliyorsunuz? Çok daha güzel 23 Nisanlar için 
yarınlarımızı elimizden almayın” diye seslendiğini 
hatırlattı. Melike’nin bu soru ve temennisinin bir iş 
insanı, bir ebeveyn ve İSO Başkanı olarak aklından hiç 
çıkmadığını belirten Bahçıvan, iklim değişikliği riskini 
nasıl yönetecekleri ve Melike’nin sorusuna nasıl bir 
yanıt bulacaklarının temel meseleleri olması gerektiğini 
dile getirdi.

Erdal Bahçıvan, toplantıdaki konuşmasında, 
sürdürülebilirliğin önemine işaret ederek, bugün 
sürdürülebilirliğin, G7 ülkelerinden G20 ülkelerine, 
gelişmekte olan ülkelerden az gelişmiş ülkelere 
kadar artık tüm ülkeleri en üst düzeyde kapsayan bir 
gündem haline geldiğini söyledi. Sürdürülebilir üretim 
vizyonları hakkında detayları paylaşan Bahçıvan, bu 
kapsamda kurdukları ve ilk toplantısını da bu hafta 
gerçekleştirdikleri “İSO Sürdürülebilirlik Platformu” 
hakkında bilgi verdi. Kalkınma anlayışlarında, üretim 
ve sanayi stratejilerinde çevresel sorunlara ve iklim 
değişikliğine yer vermeyen ülkelerin, uluslararası 
rekabette kaybedeceği yeni bir dünya düzeni ile 
karşı karşıya olunduğunu belirten Bahçıvan, şunları 
söyledi: “Diğer yandan pandemi nedeniyle yaşamakta 
olduğumuz küresel kriz bize ekonomi, sosyal hayat ve 
doğanın birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğunu bir kez daha 
gösterdi. Ayrıca, karşı karşıya olduğumuz zorlukların 
hiçbir ülke tarafından tek başına çözülemeyeceği ve 
tüm dünyanın iş birliği içinde çalışması gerektiğini 

İSO’DAN 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

PLATFORMU
İstanbul Sanayi Odası (İSO) sürdürülebilirlikle ilgili politikaları belirlemek 

amacıyla sanayiciler, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve uzmanlardan 
oluşan bir “Sürdürülebilirlik Platformu” kurdu. 



de hatırlattı. Burada esas olan, üretim ve çeşitliliğin 
devamlılığı sağlanırken çevrenin ve doğal yaşamın 
da korunmasıdır. Başka bir ifade ile sürdürülebilirlik, 
kendi ihtiyaçlarımızı, gelecek nesillerin ihtiyaçlarından 
ödün vermeden karşılayabilmemizdir. Bunu ülke olarak 
yapabilmek adına kendimizi de sorumlu hissediyoruz. 
Bugün yapılan toplantılara, verilen mesajlara, kullanılan 
dile ve kullanılan mekanlara baktığımızda dünyanın 
artık pandemiden sonraki temel ajandasının, iklim 
ve sürdürülebilirlik olduğu açık. Yani görülüyor ki bu 
iş kesin bir kararlılıkla insanoğlunun hayatına giriyor. 
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra bütün dünya ülkelerinin 
barış üzerinde bir mutabakatı vardı. Herhalde şimdi 
de dünyanın geleceği üzerine tam ve tartışmasız bir 
mutabakat var. Oluşacak her türlü gecikme ülkemiz 
için ileride çok daha zor kapanacak riskler içermeye 
başlamıştır.”

“BİZ TÜRK SANAYİCİLERİ OLARAK, PARİS İKLİM 
ANLAŞMASI’NI PARLAMENTOSUNDA ONAYLAMIŞ 
BİR KULÜBÜN ÜYESİ OLMAK İSTİYORUZ”
Erdal Bahçıvan, dünya geneline bakıldığında birçok 
konuda anlaşma noktasında patinaj yapan, ayak 
sürüyen ülkelerin, söz konusu iklim olduğu zaman 
bir araya gelip, aynı yöne bakabildiğine de dikkat 
çekti. Birleşmiş Milletler’den G20 ve G7’ye kadar bu 
kadar geniş bir mutabakat ve ortak kararın olduğu 
bir konuda, Türkiye’nin siyaset başta olmak üzere 
her kurumunun, bu konuya ivedilikle odaklanması 
gerektiğini vurgulayan Bahçıvan, şu değerlendirmelerde 
bulundu: “Bütün bu gelişmeler bağlamında burada 

ülkemizle ilgili çok önemli bir konuya da dikkatinizi 
çekmek istiyorum. Bildiğiniz gibi Türkiye, G20 ülkeleri 
içinde henüz Paris İklim Anlaşması’nı imzalayan ama 
parlamentosunda onaylamayan tek ülke. Dünyada 
da Eritre, İran, Irak, Libya, Güney Sudan ve Yemen 
ile birlikte anlaşmayı onaylamayan birkaç ülkeden 
biri. Bugün gelinen noktada Türkiye’nin bu anlaşmayı 
onaylamamış olmasının bu saatten sonra artık 
savunulacak bir tarafının olmadığını çok net görüyoruz. 
İnanıyoruz ki içinde bulunduğumuz an itibarıyla bu 
konuda oluşacak her türlü gecikme ülkemiz için ileride 
çok daha zor kapanacak, itibar dahil bedeli çok daha 
yüksek olacak riskler içermeye başlamıştır. Bunun için 
de biz Türk sanayicileri olarak, Paris İklim Anlaşması’nı 
parlamentosunda onaylamış bir kulübün üyesi olmak 
istiyoruz. Çünkü Türk sanayicilerinin avantajının en 
kısa zamanda bu onayın gerçekleşmesinde olduğunu 
görmekteyiz. Türkiye’nin süreci tamamlayarak 
anlaşmaya taraf olmasının uluslararası ticaret açısından 
da ülkemiz adına önemli kazanımlar doğuracağı 
inancındayız.”

İSO Başkanı Bahçıvan, iklim krizi ve sürdürülebilirlik 
bağlamında yaşanan güncel gelişmelerin sanayicilere 
önemli bir misyon ve sorumluluk yüklediğini söyledi. 
Bu konuda geçen yıldan bu yana geleceğe ilişkin bir yol 
haritası hazırladıklarını aktaran Bahçıvan, şu bilgileri 
verdi: “Çünkü bu öyle bir konu ki sanayinin tabanını, 
temel sektörlerini farklı farklı boyutta tetikleyecek 
birçok faktörle karşı karşıyayız. İşte bu nedenle 
biz kurumsal olarak kendimizi, sanayimize yönelik 
tehditlere karşı güçlü bir rehberlik oluşturmak zorunda 
hissettik. Ülkemiz sanayiinin dünyanın bugün en önemli 
gündem konusu haline gelmiş olan sürdürülebilirlik 
bağlamındaki dönüşümü, önemli bir gereklilik. Bu 
nedenle sürdürülebilirlik çalışmalarımızı yürütmek 
üzere organizasyon yapımızda da bir değişikliğe gittik 
ve İSO Sürdürülebilirlik ve Koordinasyon Şubesi’ni 
hayata geçirdik. Yeni oluşturduğumuz şubemiz, ilgili 
diğer şubelerimiz ve kendi sürdürülebilirlik alanında 
yarattığı değerle öne çıkan S360 firmasından 
aldığımız güçlü danışmanlık desteğiyle sanayimize yol 
gösterecek bir merkez görevini görecektir. İSO olarak 
sürdürülebilirlik yolculuğunda sanayimizin yanında 
güçlü bir paydaş olarak yer almak üzere vizyonumuzu 
‘Sanayi şirketlerimizin, küresel değer zincirinde yüksek 
katma değer üretmelerine ve rekabetçi sürdürülebilirlik 
yetkinliklerini artırmalarına destek olmak’ şeklinde 
güncelledik.”

Erdal Bahçıvan bahsettiği vizyon kapsamında 
sürdürülebilirlik çalışmalarını beş tematik alanda 
yürüttüklerine işaret ederek, bu alanları ‘İklim 
Değişikliği ve Sürdürülebilir Sanayi’, ‘Döngüsel 
Ekonomi’, ‘İşin Geleceği’, ‘Güvenli Çalışma Ortamı’, 
‘Sürdürülebilir Finans’ olarak açıkladı. Platform 
kapsamında yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren 
Bahçıvan, sürdürülebilirlik konusundaki farkındalığın 
artırılması amacıyla yoğun ve seri sürdürülebilirlik 
eğitim programları düzenleyeceklerini söyledi. “İSO 
Sürdürülebilirlik Platformu ile tüm bu faaliyetlerimizde 
stratejik yönlendirmeyi yapacağız” diyen Bahçıvan, 
konuşmasına şöyle devam etti: “Bir nevi think-tank 

PLASFED 41

ÜLKEMİZ SANAYİİNİN 
DÜNYANIN BUGÜN EN 
ÖNEMLİ GÜNDEM KONUSU 
HALİNE GELMİŞ OLAN 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
BAĞLAMINDAKİ 
DÖNÜŞÜMÜ, ÖNEMLİ BİR 
GEREKLİLİK. BU NEDENLE 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
ÇALIŞMALARIMIZI YÜRÜTMEK 
ÜZERE ORGANİZASYON 
YAPIMIZDA DA BİR 
DEĞİŞİKLİĞE GİTTİK VE İSO 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE 
KOORDİNASYON ŞUBESİ’Nİ 
HAYATA GEÇİRDİK. 
- İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan
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görevi görecek olan bu platform 
sayesinde sürdürülebilirlik alanında 
kayda değer çalışmalar yürüten 
sanayicilerimizin, akademisyenlerin, 
kamu, özel sektör ve STK 
temsilcilerinin katılımıyla önemli 
bir sinerji yaratmayı hedefliyoruz. 
İSO, sanayimizin geleceği olarak 
gördüğümüz girişimcilere de her 
zaman ayrı bir önem göstermekte. 
Sürdürülebilirlik alanında üretim, 
araştırma ve geliştirme yapan 
kişi ve kurumların elde ettiği 
yenilikçi deneyim ve birikimleri 
paylaşmalarını ve iş birlikleri 
geliştirmelerini sağlamak üzere 
‘İSO Açık İnovasyon Platformu’nu 
hayata geçireceğiz. İSO Genç 
Araştırmacı Programı ile de 21. 
yüzyılın akademik önderliğini 
yüklenecek genç araştırmacıların 
sürdürülebilirlik alanındaki 
çalışmalarını destekleyeceğiz. Tüm 
yıla yayılmış şekilde sürecek bu faaliyetlerimizi, yıl 
sonunda ‘Sürdürülebilirlik Zirvesi’ ile taçlandırmayı 
hedefliyoruz. Gelenekselleşen İSO Sanayi Kongresi 
bu yıl 15. kez gerçekleşecek. Bu yıl ki kongremizi 
sürdürülebilirlik teması ile bir zirve şeklinde 
düzenleyeceğiz ve konunun geniş kitlelere ulaşmasına, 
kolektif bir bilinç ve farkındalık oluşmasına katkı 
sağlayacağız.”

MUSTAFA TACİR: “SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLE İLGİLİ 
TARAFLARI BİR ARAYA GETİREREK ÖNEMLİ BİR 
SİNERJİ YARATMAYI HEDEFLİYORUZ”
İSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Sürdürülebilirlik 
Platformu Başkanı Mustafa Tacir de bir konuşma 
yaptı. Sürdürülebilirlik kapsamında yaşanan muazzam 
dönüşümün uluslararası ticareti de etkilediğine 
işaret eden Tacir, özellikle AB’nin Yeşil Mutabakat 
çerçevesinde attığı kararlı adımlar dikkate alındığında 
ticaretin dinamiklerinin geri dönülmez bir biçimde 
değişmekte olduğunu aktardı. Yaşanan tüm bu 
gelişmelerin Türkiye ve sanayiciler adına yeni risklerin 
ve fırsatların doğmasına da sebebiyet verdiğini 
söyleyen Tacir, Türkiye’nin sanayi iklimine yön veren 
etkili bir paydaşı olarak kendilerinin de bu farkındalık 
ile hareket ettiklerini vurguladı. İSO Sürdürülebilirlik 
Platformu ile ilgili de bilgi veren Tacir, “Sürdürülebilirlik 
ile ilgili tarafları bir araya getirerek önemli bir sinerji 
yaratmayı hedeflediğimiz platformumuz aracılığıyla 
sürdürülebilirlik faaliyetlerimize yönelik stratejik öneriler 
oluşturmayı amaçlıyoruz. Sürdürülebilirlik alanında 
çok kıymetli çalışmaları olan siz değerli katılımcılar ve 
temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde 
sanayimizin dönüşümüne katkı sağlayacak çıktılar 
üretmeyi planlıyoruz. Platformumuzun üyeleri arasında 
sanayi, kamu ve yerel yönetim, finans, üniversite, 
sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile danışmanların 
yer almasını önemsiyoruz. Böylece kapsayıcı yapısı 

ile sürdürülebilir üretim için paydaş kurumlarla sinerji 
oluşturmak amacıyla istişari çalışmalar yürütmeyi 
hedefliyoruz” dedi.

ÖMER KARADENİZ: “AVRUPA BİRLİĞİ YEŞİL 
MUTABAKATI GEREK ÜLKEMİZ GEREK SANAYİMİZ 
AÇISINDAN ÖNEMLİ MEYDAN OKUMALAR 
BARINDIRIYOR”
Toplantıda Sürdürülebilirlik Platformu üyeleri söz alarak 
yapılacak çalışmalar hakkında görüşlerini aktardı. 
Toplantıya katılan İstanbul Sanayi Odası Meclis Üyesi 
Ömer Karadeniz yaptığı konuşmada şunları söyledi: 
“Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de adeta bir 
paradigma değişikliğine sebep olan sürdürülebilirlik 
prensibinin toplum nezdinde daha iyi kavranması 
ve ülkemiz sanayiinin bu sürece adaptasyonunun 
geliştirilmesi adına; kamu, üniversite, özel sektör ve 
sivil toplum temsilcilerinin bir çatı altında toplanması ve 
ortak bir dilde konuşması gerçekten büyük önem arz 
ediyor. Hepimizin malumu, dünya, Sayın Başkanımızın 
biraz önce belirttiği gibi tüketim odaklı lineer ekonomi 
modelinden sürdürülebilirlik odaklı döngüsel ekonomi 
modeline geçiş sürecinde yer alıyor. Bunun önemini 
hepimiz çok iyi kavramak zorundayız. Bu geçiş 
sürecinde baş aktörün ise Avrupa Birliği olduğunu 
söylememiz mümkün. Özellikle önümüzdeki dönemde 
hayatımızda daha yoğun bir etki gösterecek olan Avrupa 
Birliği Yeşil Mutabakatı gerek ülkemiz gerek sanayimiz 
açısından önemli meydan okumalar barındırıyor. 
Sanayicimiz bu süreci doğru okuyamaz ve adapte 
olamaz ise geleneksel ihracat pazarlarımızın başında 
gelen, toplam ihracatımızın da yaklaşık yüzde 50’sini 
gerçekleştirdiğimiz Avrupa pazarında kayıplarla karşı 
karşıya kalabiliriz.”
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A vrupa Birliği ülkelerinde (AB) tek kullanımlık 
plastik ürünlerin kullanımı yasaklandı. Artık 
plastikten yapılan ve tek kullanımlık olan 
tabak, çatal, bıçak gibi ürünler AB pazarına 

giremeyecek. Yeni yasayla alternatifi bulunan tek 
kullanımlık plastik ürünlerin azaltılması hedefleniyor. 
Kadın pedleri ve plastik içerikli sigara filtreleri gibi 
alternatifi bulunmayan ürünler ise ilk aşamada yasaktan 
muaf tutulacak. Ancak, bu ürünlerin üzerinde tüketicileri 
uyaran bazı yazılar yer alacak.

Avrupa Parlamentosu’ndan Frédérique Ries, bu yasa 
ile 2030’a kadar Avrupa’daki plastik kirliliğinin tahmini 
maliyetinin 22 milyar Euro azalacağını söyledi. Ries, 
“Plastiklerin yarattığı deniz kirliliği sorunu göz önüne 
alındığında, Avrupa’nın artık uluslararası düzeyde 
savunmak ve teşvik etmek için bir yasal modeli var.  
Bu gezegen için gereklidir” dedi. Peki bu plastik yasağını 
hemen uygulamaya sokmak kolay mı? Öncelikle AB’ye 
üye ülkeler Tek Kullanımlık Plastikler Mevzuatı’na ilişkin 
kendi ulusal yasalarını yürürlüğe sokacak. Birçok ülke 
bu konuda adım attı. Bazı üye devletler yasaklı plastik 
ürünler listelerine ek maddeler dahi ekledi. Bu konuda ilk 
düzenlemeyi Yunanistan yapmıştı. Ülkede şubat ayından 
bu yana tüm kamu kurumlarında tek kullanımlık plastik 
ürünler yasaklandı. Belçika ve İtalya’da plastik ürün 
kullanan firmalara karşı ek vergiler getirildi. Almanya’da 
ise geçtiğimiz kasım ayında konuyla ilgili bazı ek 

düzenlemeler yapıldı. Ancak, AB’deki yasak kapsamına 
özelikle su ve meşrubat firmalarının kullandığı tek 
kullanımlık plastik şişeler dahil edilmedi. Avrupa’da 
üretilen plastik şişelerin yüzde 65’i geri dönüştürülse 
de, bu ürünlerin çevreye zararı devasa boyutlarda. AP 
Komisyonu 2029 itibarıyla kıtadaki plastik şişelerin geri 
dönüşüm oranını yüzde 90’a çekmeyi öngörüyor. Her gün 
dünya genelinde 1.3 milyar plastik şişeli ürün satılıyor ve 
bu şişelerin büyük bir kısmı okyanuslara karışıyor. 

ALTERNATİF ÜRÜNLER 
Yasa kapsamında kimyasal olarak modifiye edilmeyen 
doğal polimer maddeler yer almıyor. Bu sebeple 
doğada kaybolabilen ve geri dönüşümü oldukça kolay 
olan selüloz ve viskoz temelli ürünler plastik şişe ve 
ambalajların yerini alabilir. Bunun yanında biyo-bozunur 
(toprakta çözülebilir - biodegradable) maddeler olan 
pamuk ve bambu gibi bitkilerin paketleme endüstrisinde 
“en alternatif ürünler” olabileceği belirtiliyor. Özellikle 
bambu ağacının hızlı ve ucuz bir şekilde üretilmesi 
avantaj olarak görülüyor.

SİGARA İZMARİTLERİ 2027 YILINA  
KADAR SERBEST
AB’nin kabul ettiği Tek Kullanımlık Plastikler Mevzuatı’nın 
8’inci maddesinde plastik içeren sigara izmaritleriyle 
ilgili özel bir açıklama bulunuyor. Mevzuata göre bu tarz 
izmaritler yasak kapsamında değil, ancak bu tarz ürünleri 
üreten firmalar çevreyi koruma adına daha fazla çöp 
vergisi ödeyecek. Aktivistler mevzuatın sigara izmaritlerini 
de kapsaması gerektiğini belirtiyor, ancak yasalar 
değişmediği sürece bu kanun 2027’ye kadar  
aynı kalacak. 

AB’DE TEK KULLANIMLIK 
PLASTİKLERE YASAK GELDİ

Avrupa Birliği ülkelerinde tek kullanımlık plastik tabak, bardak gibi ürünleri  
yasaklayan kanun 3 Temmuz’da yürürlüğe girdi. Bu kanunla alternatifi bulunan  

tek kullanımlık plastik ürünlerin azaltılması hedefleniyor.

Plastik maske ve eldivenlere yasak yok! 
Covid-19 salgını sonrası Avrupa’da ve dünya 
genelinde kullanımı artan plastik maske ve 
eldivenler AB’nin Tek Kullanımlık Plastikler 
Mevzuatı’nda yer almıyor. Ancak yetkililer bu tarz 
ürünlerin yeteri kadar geri dönüştürülemediği ve 
büyük bir kısmının doğaya karıştığı konusunda 
uyarıyor. Kara ve deniz ekosistemine etkisi 
sebebiyle bu konuyla ilgili gelecek yıllarda yeni  
bir mevzuat hazırlanması düşünülüyor.
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SELÇUK GÜLSÜN
PAGDER Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli dostlar,

B aşladığı günden bugüne neredeyse iki yılı 
devirecek olmasına rağmen pandemi gerçeği 
yaşamımızın her noktasını değiştirmeye 
devam ediyor. Bu nedenle, bizler de 

dergimizin bu sayısında pandemi dolayısıyla değişen 
yaşam koşullarına ve bu değişikliklere nasıl adapte 
olabileceğimize değindik. 

Bildiğiniz üzere, tüm dünya çalışma hayatını, sosyal 
yaşamını pandeminin regüle ettiği şekilde yaşıyor 
ve buna ayak uydurmaya çalışıyor. Pandemi öncesi 
dönemde teknolojik gelişmeler ve “Endüstri 4.0” gibi 
başlıkları konuşup henüz bunu hayata geçirmeye hazır 
olmadığımızı düşünürken, global anlamda sarsıntı 
yaşatan bir virüs seçme şansımız olmadan bizleri bu 
değişikliklere uymak zorunda bıraktı. Örneğin, “Home 
Office” kavramı iki yıl önce kulaklarımızın aşina olduğu, 
ancak bizlere yalnızca teknolojik işleri anımsatan 
bir konsept iken, bugün pek çok iş kolunun durumu 
lehine çevirerek iş akışına bu kavramı kazandırdığını 
görüyoruz. Dolayısıyla, teknoloji ve dijitalleşmenin 
yaşamımızda etkisini arttırdığını görüyoruz. Bunun 
yanında endüstri içindeki gelişmeler ise bir süre öncenin 
bilim kurgu filmlerini aratmayacak hızla devam ediyor. 
Hepimiz farkındayız ki, yaşanan bu evrensel kriz bizlere 
dijitalleşmenin hayatımızı kuşatan bir gerçeklik olduğunu 
gösterdi. Yani, şirketler de geride kalmamak veya modası 
geçmiş bir sistemin içinde kalmamak için daha dijital 
merkezli bir strateji benimsemek zorundalar artık. 

Bu kapsamda da, plastik endüstrisinin hız kaybetmek 
yerine, makine sektöründe yaşanan ve yaşanacak 
gelişmelere bağlı olarak sıçrama yaşaması olası 
senaryolar dahilindedir; çünkü son teknolojiyle üretilen 
makinelerle birlikte üretim, kalite olarak kendini bir 
üst noktaya taşıyarak sürdürülebilirliği daha mümkün 
kılarak değişmekte olan ekonomik modele geçişi 
de kolaylaştıracaktır. Bu kapsamda, geri dönüşüm 
sanayisinde yaşanacak tüm gelişmelerin, atacağımız 
adımları kolaylaştıracağı ve yaratabileceğimiz etkinin 
gücünü arttıracağı da kesindir. Biliyoruz ki, geçmiş 
yıllarda çoğunlukla gelecek senaryoları söz konusu 
olduğunda konuşulan döngüsel ekonomi son yıllarda 

PANDEMİYLE  
DEĞİŞEN DÜNYA

tüm dünyada irili ufaklı pek çok kısıtlamayla beraber 
gündemden düşmeyerek hayatımıza uygulamalı 
olarak girmiş oldu. Bu kapsamda, pandemi sonrası 
gelişmeleri değerlendirecek olursak, Avrupa Birliği’nin 
bu kapsamda hayata geçirmekte olduğu düzenlemeler 
sebebiyle de bu bölgeye yapılacak ihracatlarda geri 
dönüştürülmüş ham madde talebinin her geçen yıl 
artacağını söylemek mümkün. Burada da ne yazık ki, 
yine aynı noktaya ve ülkemizin gerçeğine geri dönmek 
zorunda kalıyoruz. Mevcut konjonktürde geri dönüşüm 
sektörünün ihtiyaç duyduğu miktarda plastik atığı 
yurt içi kaynaklarla temin etmesi mümkün değildir. 
Öte yandan ülkemizin gelecek dönem rekabetçiliğinin 
etkilenmemesi adına bugün atık ithalatında yaşanan 
belirsizlikleri ve soru işaretlerini ortadan kaldıracak 
düzenlemelerin hayata geçirilmesi ve ülkemizin plastik 
geri dönüşüm sektörü yatırımlarında kazandığı ivmenin 
yavaşlamadan devam etmesi büyük önem taşımaktadır. 

Özetle, “yeni normal”imizle yaşamlarımızı şekillendirip 
dijitalleşmenin sunduğu tüm imkanları hayatlarımıza 
katarken, bir yandan da bu tarz beklenmedik nahoş 
sürprizlere karşı altyapımızı güçlendirmeli ve sahip 
olduğumuz bu dinamik yapıya yatırım yapmaya 
devam etmeliyiz. Bu geçirdiğimiz yıllar bizlere gösterdi 
ki yaşanabilecek ekonomik dengesizliklere ve 
belirsizliklere karşı açıklarımız, zaaflarımız mevcut. 
Ancak Türk sanayicileri olarak, değişikliklere uyum 
sağlayacak güce her daim sahibiz. 

Sanayici dostlarımın tümüne bu gücü hatırlatıp,  
kazançlı ve sağlıklı günler diliyorum.

“DÖNGÜSEL EKONOMİ SON  
YILLARDA TÜM DÜNYADA İRİLİ 
UFAKLI PEK ÇOK KISITLAMAYLA 
BERABER GÜNDEMDEN DÜŞMEYEREK 
HAYATIMIZA UYGULAMALI  
OLARAK GİRMİŞ OLDU.” 
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“Avrupa Yeşil Mutabakatı Finansman Destekleri” 
temalı etkinlikte yeşil dönüşümün bir parçası olmayı 
hedefleyen şirketler için öngörülen finansman 
destekleri ve teşvikler konusunda bilgi paylaşımı 

yapıldı. Açılış konuşmalarını T.C. Dışişleri Bakan Yardımcısı 
ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, TÜRKONFED 
Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve İKV Yönetim 
Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu gerçekleştirdiği etkinlikte, 
finansman desteklerine yönelik bir panel de düzenlendi. 

FARUK KAYMAKCI: “ARTIK YENİ BİR EKONOMİK 
ANLAYIŞ, ÜRETİM VE İSTİHDAM MODELİ SÖZ 
KONUSU”
Avrupa Birliği’nin 1,1 trilyon Euro’luk bütçesinin yanı 
sıra 750 milyar Euro’luk bir Yeni Nesil Avrupa Fonu 
oluşturduğuna dikkat çeken T.C. Dışişleri Bakan Yardımcısı 
ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, “750 milyar 
Euro’luk fonun yüzde 30’u yeşil, yüzde 20’si dijital 
dönüşüm için kullanılacak. Yani 1,8 trilyon Euro’luk 
Avrupa Birliği 2021-2027 ortak bütçesinin üçte biri 
yeşil dönüşüme ayrılacak. Biz de aday ülke olarak IPA 
fonlarından yararlanabiliyoruz. 2021-2022 dönemi için 
1,3 milyar Euro’luk fon talep ettik. Bu nedenle ticaret 
odaları ve firmalarımıza iş birliği içinde yeşil dönüşüm 
ve dijital dönüşüme yönelik proje üretmeleri için çağrıda 
bulunuyorum. IPA fonlarının yanı sıra yine aday ülke 
olarak AB programlarına da katılabiliyoruz. Bunların 

arasında yer alan Ufuk Avrupa’nın, 2021-2027 döneminde 
95,5 milyar Euro’luk bütçesi var. Kamu ve özel sektör 
olarak yeşil dönüşümü hızlandıracak doğru projelerle 
bu fondan da yararlanabiliriz. Bunların yanında, Türkiye 
katıldığında Dijital Avrupa Programı ve LIFE Programı gibi 
fon sağlanabilecek programlar da mevcut” diye konuştu. 
Türkiye olarak AYM ile ilgili çok önemli adımlar attıklarını 
anlatan Kaymakcı, “AYM sadece çevre ile ilgili değil, 
yaşayan bir strateji. Çünkü artık yeni bir ekonomik anlayış, 
üretim ve istihdam modeli söz konusu. AYM’nin altında 
birçok strateji var. Biz de bunları inceleyerek Avrupa Yeşil 
Mutabakatı Eylem Planı kapsamında dokuz alan tespit 
ettik ve bunlarla ilgili çalışma grupları oluşturduk, 32 
hedef, 81 eylem belirledik” dedi.

Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması’nı onaylamamasının 
gerekçeleri hakkında bilgi veren Kaymakcı, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Türkiye adil koşullarda samimiyetle Paris İklim 
Anlaşması’na katılmak istiyor ancak bu konuda önümüzde 
önemli bir engel var. Türkiye, Birleşmiş Milletler İklim 
Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin Ek-1’inde yer alıyor. 
Bu nedenle yeşil iklim fonuna, tekonolojiye erişimimiz 
kısıtlanıyor. Ayrıca yine bu gerekçeyle gelişmiş ülke 
sayıldığımızdan, emisyon nedeniyle dünyayı daha önce 
çok ciddi boyutlarda kirleten ülkeler ile aynı taahhütlere 
girmemiz bekleniyor. Oysa ülkemizin kirletme konusundaki 
tarihi sorumluluğu yüzde 1’in altında. Durum böyleyken 
G20’deki dokuz büyük ülkenin dahi yer almadığı listede 

YENİ EKONOMİK 
SİSTEM İÇİN 

AVRUPA YEŞİL 
MUTABAKATI  
ÇOK ÖNEMLİ

İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) İstanbul  
AB Bilgi Merkezi ve Türk Girişim ve  

İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), 
Avrupa Yeşil Mutabakatı konusunda 

farkındalık yaratmak ve finansman destekleri 
hakkında iş dünyasını bilgilendirmek üzere  

“Avrupa Yeşil Mutabakatı Finansman 
Destekleri” temalı bir webinar düzenledi. 
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bulunmamız adil değil. Bu şekilde anlaşmayı onaylamamız 
ise çok büyük sorumlulukların altına girmemiz anlamına 
geliyor. Dolayısıyla bu konu siyasi değil. Kurumlarımızın 
çekinceleri karşılanmalı. Türkiye’nin Ek’1 den çıkarılması 
veya adil olmayan durumunun düzeltilmesi için 
müzakerelerimiz devam ediyor. Ancak diğer yandan Türkiye 
iklim değişikliği mücadelesinde kendi çalışmalarını da 
sürdürüyor.”

ORHAN TURAN: “EKONOMİK KALKINMANIN YENİ 
KALDIRACI DİJİTALLEŞME VE YEŞİL EKONOMİ 
OLACAK”
Dünyadaki kaynak kullanımının son 35 yılda üç kat arttığına 
dikkat çeken TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 
Turan, “Ülkemizin bir tarafında sel ve buna bağlı heyelanlar 
yaşanırken, diğer tarafında ciğerlerimiz yanıyor. TÜRKONFED 
olarak iklim değişikliğinin yarattığı sorunların, ülkemiz için 
esas beka meselesi olduğunu düşünüyoruz. Bu afetlere 
çağın gerektirdiği dönüşümden geçerek hazırlanmalı, 
kamu, yerel yönetimler, özel sektör ve STK’ların da işin 
içinde olduğu, kapsayıcı ve katılımcı iş birliği süreçleriyle 
kriz senaryolarımızı oluşturmalıyız” diye konuştu. Bu zorlu 
dönemde ekonomik olarak kalkınmada yeni bir kaldıraç 
arayışı yaşandığını belirten Turan şöyle devam etti: “Yeşil 
ekonomiye geçişi esas alan, dijitalleşmeyi bir kaldıraç olarak 
kullanan, yeni girişimleri destekleyen, araştırma-geliştirme 
çalışmalarının önünü açan, KOBİ’lerin direncini arttıran 
ve kapasitelerini geliştiren, küresel ekonomide etkin bir 
aktör olmayı hedefleyen, ‘yeni bir ufka ve yeni bir stratejiye’ 
ihtiyacımız var. AYM’nin Gümrük Birliği’nin güncellenmesi 
sürecinde KOBİ’ler perspektifi ile ele alınması ve ülkemizin 
Paris İklim Anlaşması’nı onaylayarak uygulaması, yeşil 
dönüşümün yaratacağı verimlilik artışı ile rekabetçilikte 
oyunun içinde kalmamızı sağlayacaktır.”

AYHAN ZEYTİNOĞLU: “İLİŞKİLERDE EN ÖNEMLİ 
KONULARIN BAŞINDA YEŞİL MUTABAKAT GELİYOR”
Son dönemde Türkiye-AB ilişkilerinde pozitif gündem 
umudu belirdiğini ifade eden İKV Yönetim Kurulu Başkanı 
Ayhan Zeytinoğlu ise, “Bu kapsamda Gümrük Birliği’nin 
güncellenmesi, insani temasların arttırılması ve yüksek 
düzeyli diyalogların yeniden başlatılması söz konusu 
olabilecek. Mülteci iş birliği de artan göçler ışığında 
önemini devam ettiriyor. Ancak ilişkilerde en önemli 
konuların başında Yeşil Mutabakat geliyor. Avrupa Yeşil 
Mutabakatı 2050 yılında Avrupa’nın ilk iklim nötr kıta 
olması hedefi doğrultusunda çok kapsamlı bir dönüşümü 
zorunlu kılıyor. Türkiye’nin en önde gelen ihracat pazarı 
olan AB’de üretim standartları değişirken, Sınırda Karbon 
Düzenlemesi gibi metotlarla ticarete yeni kurallar getiriliyor. 
Sürdürülebilirlik raporlaması, karbon ayak izinin azaltılması 
gibi hedeflerle uyumlu olarak finansman kaynakları da 
Yeşil Mutabakat hedefleri ile uyumlu olarak kullandırılacak. 
Dolayısıyla tüm işletmeler yeşil dönüşüme uyum sağlamak 
zorunda. Bu dönüşümün nasıl finanse edileceği de kritik 
bir konu ve burada kaynaklara nasıl ve hangi koşullarda 
ulaşabileceğimizi iyi bilmemiz gerekiyor. TÜRKONFED ile 
birlikte düzenlediğimiz bu webinar ile bu kritik konuya 
eğiliyoruz” açıklamasında bulundu.   

İŞ DÜNYASININ YEŞİL 
PROJELERİNE ÖZEL DESTEKLER  

Açılış konuşmalarının 
ardından “Avrupa Yeşil 
Mutabakatı Finansman 
Destekleri” paneli 
düzenlendi. TÜRKONFED’in 
geçtiğimiz aylarda “Avrupa 
Yeşil Mutabakatı ve 
KOBİ’ler” başlıklı bir rapor 
yayımladığını hatırlatan 
TÜRKONFED Ekonomi 
Danışmanı Doç. Dr. Nazlı 

Karamollaoğlu, AYM ile başlayan değişim sürecini 
KOBİ’ler çerçevesinde değerlendirdi. 
Sınırda Karbon Düzenlemesi kapsamında getirilecek 
vergi ve ek maliyetlerin büyük ölçekli firmalar 
için önemli bir maliyet unsuru olmasının yanında, 
onların tedarikçisi olan KOBİ’leri de etkileyeceğini 
belirten Karamollaoğlu, diğer taraftan kaynakların 
sürdürülebilir bir şekilde kullanılması ve daha az 
girdiyle daha çok üretim yapılması neticesinde yeşil 
dönüşümün iş dünyası için önemli bir fırsat penceresi 
yaratacağına da dikkat çekti.
İş dünyasının yenilikçi bir yapıya bürünmesinin, 
döngüsel ekonomi içerisinde sürdürülebilirliği 
sağlamanın ve Türkiye’ye katma değer sağlayacak 
ürünlerin geliştirilmesinin önemine değinen KOSGEB 
Teknoloji, Yenilik ve Yerlileştirme Dairesi Başkanı Dr. 
Mehmet Görkem Gürbüz, bu kapsamda yürüttükleri 
destek programlarının detayları ve başvuru süreçleri 
hakkında bilgi verdi. KOSGEB’in yeşil dönüşüm 
çerçevesinde yürüttüğü çalışmaları da anlatan 
Gürbüz, bu kapsamda farklı AB projeleri ve Türkiye 
içinde yapılan projelerde yer almak isteyen kurum 
ve kuruluşların KOSGEB ile bağlantı kurabileceğini 
söyledi. 
EBRD Türkiye Yeşil Ekonomi ve İklim Eylemleri 
Yöneticisi Emre Oğuzöncül, birlikte çalıştıkları 
ekonomilerin, sektörlerin ve firmaların Paris 
Anlaşması hedefleri doğrultusunda iklim-enerji 
entegre olmasını önemsediklerini ve bu doğrultuda 
gerçekleştirilen projeleri önceliklendirdiklerini 
vurguladı. Türkiye’de faaliyetlere başladıkları 
2009 yılından bu yana yaklaşık 14 milyar Euro 
finansman sağladıklarını ve bu meblağ içerisinde 
168 yeşil projeye toplam 6,2 milyar Euro kaynak 
ayırdıklarını ifade eden Oğuzöncül, önümüzdeki 
dönemde Türkiye’deki yeşil yatırımları sürdürmeyi ve 
geliştirmeyi amaçladıklarını belirtti. 
Avrupa endüstrisinin dijitalleşme ve iklim değişikliği 
olmak üzere iki büyük meydan okumayla karşı 
karşıya olduğunu söyleyen Konrad Adenauer Stiftung 
Politika Danışmanı Oliver Morwinsky ise jeopolitik 
riskler, piyasadaki bozulmalar, korumacılık ve 
pandeminin de rekabet gücünü etkilediğini dile 
getirdi. Yeşil Mutabakat’ın, sürdürülebilirliği AB’nin 
gelecekteki yatırım stratejisinin merkezine almasının 
önemine değinen Morwinsky, doğru bir çerçeve ile 
sürece dahil edilecek KOBİ’lerin yeşil büyümeye 
katkı sağlayacağının altını çizdi. 
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PANO

TURKISHTIME’IN  
AR-GE 250 ARAŞTIRMASI 

SONUÇLANDI

Turkishtime dergisinin bu yıl 
sekizincisini gerçekleştirdiği Türkiye 

Ar-Ge Araştırması sonuçlandı. 
2020 yılında en fazla Ar-Ge 

harcaması yapan şirket, 3 milyar 356 
milyon lira ile Aselsan oldu. Aselsan’ı 

sırasıyla 2 milyar 649 milyon TL 
Ar-Ge harcamasıyla TUSAŞ, 

575 milyon 82 bin TL ile Tofaş 
takip ediyor.  

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’ndan onaylı Ar-Ge merkezine sahip 
firmaların Ar-Ge 250 araştırması kapsamında 
yaptıkları bildirimler ile Türkiye ihracat 

sıralamasındaki ilk 500 firma tarafından verilen bilgiler 
ve Borsa İstanbul şirketlerinin Kamuyu Aydınlatma 
Platformu’na (KAP) yaptıkları açıklamalardan hareket 
edilerek hazırlanan araştırmada, savunma sanayiinin 
ağırlığı bir kez daha hissedildi. Ar-Ge’deki toplam 
büyümenin lokomotifi olan savunma sanayii firmaları 
araştırmada ilk 50’ye giren firmaların yüzde 60,7’sini 
oluşturdu. Bu oran her ne kadar 2019 yılında yüzde 62,6 
olsa da savunma sanayii liderliği elden bırakmadı. Yine 
ilk 50’ye bakıldığında savunma sanayiini; yüzde 15,9 ile 
otomotiv endüstrisi, yüzde 6,4 ile beyaz eşya ve tüketim 
elektroniği takip etti.



Şirket bazında ise bu yıl liderlik koltuğuna savunma 
sanayiinin önemli oyuncularından Aselsan geçti. 
Şirket, 2020 yılında 3 milyar 356 milyon TL Ar-Ge 
harcaması yaptı. 2019 araştırmanın lideri TUSAŞ 
ise, 2020 yılında listenin ikinci sırasına yerleşirken 
firma, söz konusu dönemde Ar-Ge’ye 2 milyar 649 
milyon TL ayırdı. 2019 verilerinin aktarıldığı bir önceki 
araştırmada 355 milyon 167 bin TL ile sekizinci 
sırada yer alan Tofaş, beş basamak yükselerek 
üçüncülüğe yerleşti. 2020 yılında Ar-Ge’ye 575 
milyon 82 bin TL ayıran firma, böylece bir önceki yıla 
göre yüzde 61,9 büyüdü. Bir önceki araştırmanın 
üçüncü sırasında yer alan Roketsan, bu yıl listede 
dördüncü sırada yer aldı. 2019 yılında 525 milyon 
252 bin TL olan Ar-Ge harcama tutarını 2020 yılında 
488 milyon 816 bin TL olarak gerçekleştiren firmanın, 
bir önceki yıla göre Ar-Ge yatırımlarında yüzde 6,9’luk 
bir gerileme yaşandı.

2020 yılında 458 milyon 108 bin TL’lik Ar-Ge 
harcamasına imza atan TUSAŞ Motor Sanayii AŞ’nin 
(TEI) 2019 yılında Ar-Ge’ye ayırdığı bütçe; 313 
milyon 618 bin TL’ydi. TEI TUSAŞ iki yıl arasında 
gösterdiği yüzde 46,1’lik artışla Ar-Ge sıralamasında 
sekizincilikten beşinci sıraya yükseldi. Listenin ilk 
10’unda TEI TUSAŞ’ı sırasıyla; Turkcell Teknoloji  
(443 milyon 927 bin TL), Ford (441 milyon 975 bin 
TL), Havelsan (433 milyon 994 bin TL), Vestel (335 
milyon 131 bin TL) ve Arçelik (318 milyon 211 bin) 
izledi.

PANDEMİDE İLAÇ SEKTÖRÜ ÖNE ÇIKTI
İlk 50’deki sektör sıralamasında Ar-Ge yatırımlarından 
yüzde 2,9 pay alan ilaç sektörünün zirvedeki ismi  
117 milyon 544 bin TL ile Deva Holding olurken onu 
sırasıyla; Turgut İlaç, Nobel İlaç, Abdi İbrahim, Sanofi 
ve World Medicine takip etti. İlk 50 firmanın ilaç 
sektöründeki yatırımları 2020 yılında 377,9 milyon 
TL’ye yükselirken bunda, en büyük yatırıma sahip Deva 
İlaç’ın Devar-Ge bünyesindeki çalışmalarıyla birlikte; 
Turgut İlaç, Nobel İlaç, Abdi İbrahim ve Sanofi’nin Ar-
Ge yatırımları belirleyici oldu.

Araştırmaya göre; ilk 250 firma arasında 2020 yılında 
patent almayan firma yok. Tüm firmaların tescilli en 
az iki patenti bulunuyor. Bunun güzel bir gelişme 
olduğunu ifade eden uzmanlar, diğer yandan patent 
sayısındaki 2,68 olan firma ortalamasının düşük 
olduğunun altını çiziyor. 2020 yılında sadece IBM  
9 bin 435 patente imza atarken, Samsung 8 bin 539, 
LG 5 bin 112, Apple 2 bin 840, Amazon 2 bin 373, 
Panasonic bin 929 patent tescilledi.

2019 yılında Ar-Ge merkezinde alınan 142 patent 
sayısıyla bu kategoride listenin başında yer alan 
Turkcell, 2020 yılında da liderlik koltuğunu kaptırmadı. 
Firma 177 patent sayısıyla birinci sırada yer alırken 
onu 45 patent sayısı ile otomotiv devi Tofaş izledi. 
Tırsan’ın 34 patent sayısıyla üçünvü olarak yer aldığı 
listede; BSH 31, Türk Traktör 24, Bosh 23, Turaş Gaz 
22, Anadolu Isuzu 21, Otokar 19, Netaş 19 patent 
sayısı ile listenin ilk sıralarına yerleşen isimler oldu.

2020 AR-GE HARCAMASINA  
GÖRE EN BÜYÜK 10 ŞİRKET 
1) Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
2) TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayi A.Ş. 
3) Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.
4) Roketsan Roket San. ve Tic. A.Ş. 
5) TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) 
6) Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş. 
7) Ford Otomotiv San. A.Ş. 
8) Havelsan Hava Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 
9) Vestel Elektronik Sanayi ve Tic. A.Ş. 

10) Arçelik A.Ş. 

TEBRİKLER!
AR-GE 250 araştırmasında yer alan  
PAGDER üyelerimizi tebrik ediyoruz:

 
ÖZLER PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.

EUROTEC MÜHENDİSLİK PLASTİKLERİ  
SAN. VE TİC. A.Ş.

RAVAGO PETROKİMYA ÜRETİM A.Ş.

SARTEN AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.

HİDROPAR HAREKET KONTROL TEKN. MERKEZİ 
SAN. VE TİC. A.Ş.

GREINER AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.

BETA KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş.

İZMİR EĞİTİM SAĞLIK SAN. YATIRIM A.Ş.

EPSAN PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.

ŞENMAK MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş.

EGE PROFİL TİC. VE SAN. A.Ş.
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başarıyla atlatan şirketlerin ayakta kalmaları ve 
sürdürülebilir başarılarını korumaları mümkün olabilecek. 

DİJİTALLEŞMENİN İMKANLARI 

Her yönüyle insanlığı yepyeni bir dönemin beklediği 
kesin. Dijitalleşmenin sunduğu olanaklardan sonuna 
kadar yararlanarak, daha verimli ve işlevsel çalışma 
metotlarını benimsemek ve uygulamak durumundayız. 
Pandemi başlangıcında yapılan bir araştırmada; 
şirketlerin yüzde 41,3’ünün çalışanlarını bu döneme 
hazırlamak için bir planı olduğu, yüzde 58,7’sinin ise bir 
planı bulunmadığı ortaya çıkmıştı. Satış ve diğer ekipler 
için dijitalleşmeyi destekleyecek ve uzaktan çalışmaya 
hazır hale gelecek sistemlerin kurgulanması, bilgi işlem 
altyapısının iyileştirilmesi, şirketlerin planlarında yer alan 
başlıklar olarak ön plana çıkıyor. Bugün için henüz erken 
gibi gözükse de, “yeni normal”in en fazla etkileyeceği 
sektörler arasında gayrimenkul geliyor. Binlerce kişinin 
çalıştığı, dışı camla kaplı, ısıtılması ve soğutulması için 
yüksek enerji tüketimine ihtiyaç duyulan, iklimlendirme 
sistemleri her türlü virüs salgınının yayılmasına müsait 
olan plazaların çalışma ortamları orta vadede terk 
edilecek. Belki de bugün şehirlerimizde sayıları gittikçe 
çoğalan sevimsiz gökdelenler, yatırımcılarının elinde 
beton enkazına dönüşecek. Aynı durum, site tipi yüksek 
katlı ve çok sakinli apartmanlar için de geçerli olacak. 

DURURSAK DÜŞERİZ

Yıllarca ziyaretçi ve katılımcı olarak yer aldığımız 
uluslararası fuarlar fiziki olarak gerçekleşemese de 
dijital ortamda devam ediyor. Ticari ve sanayi hareketleri, 
seyahat ve tatil sirkülasyonu belli aralıklarla duraklasa 
da kısa zamanda ivme kazanarak tekrar hızlanıyor. 
Düşe kalka yol yürüyen ekonomimiz, içinde bulunduğu 
dengesizliklerle uzun yıllar alıştığı için Türk sanayicisi 
tarafından bir şekilde uyumlaştırılarak hız kesmeden 
yoluna devam ediyor. Gelişmek ve refah düzeyimizi 
arttırmak için durmaksızın çalışmaya mecburuz. Hiçbir 
şey Türk sanayi ve ticari hayatının hızını kesmesine sebep 
olmayacaktır. Çünkü ulu önderimiz Atatürk’ün isabetle 
belirttiği gibi, “Durursak düşeriz”…

GÖR ÜŞ

ŞENER GENÇER
EGEPLASDER Başkanı

Değerli meslektaşlarım,

B ir buçuk yılı aşkın süredir tüm dünyayı etkisi 
altına alan Koronavirüs salgınının, ülkelerin 
ve toplumların yaşamlarında kalıcı ve çok 
derin izler bırakacağını şimdiden söylemek 

mümkün. Doğaya, çevreye ve insanlık ailesine saygısız 
yaşam biçiminin, insanlığı nasıl bir girdaba sürüklediğini 
yaşayarak öğrenmiş bulunuyoruz. Yarattığı etkinin 
maliyeti, trilyonlarca dolar ile hesaplanabiliyor. Tüm 
dünyada ekonomik ve sosyal yaşamın normale dönüp 
dönemeyeceği belirsizliğini koruyor. Çalışma yaşamı ve 
endüstriyel ilişkilerin bu kırılmadan en fazla nasibini 
alacak alanlardan biri olacağı kesin. Birkaç yıldır 
uluslararası şirketlerde tanık olduğumuz “haftada bir gün 
evden çalışma” modelinin, salgın sonrasında şaşırtıcı 
hızla arttığına tanık oluyoruz. Dünyanın en büyük yönetim 
ve finans danışmanlığı şirketlerinden biri olan Deloitte’un 
yaptığı bir araştırma, önümüzdeki süreçte salgının seyri 
konusunda şirketlerin yapmaları gerekenler hakkında 
önemli ipuçları veriyor. 

KÜBLER-ROSS DEĞİŞİM MODELİ

Araştırmada, şirketlerin acil olarak “Kübler-Ross Değişim 
Modeli”ni uygulamaya geçmesi öneriliyor. Bu modelin 
hikâyesi de oldukça ilginç: İsviçreli bir psikiyatr olan 
Elisabeth Kübler-Ross (1926-2004), 1969 yılında 
ölümcül hastalıklara yakalanmış 2 bin kişi üzerinde bir 
çalışma yapıyor. Kötü haberi aldıktan sonra neredeyse 
tüm hastaların birbirine çok benzer bir duygu durumu 
sürecinden geçtiklerini gözlemleyen Kübler-Ross, bu 
süreci modelliyor ve “Kübler-Ross Yas Süreci” adıyla 
tıp bilimi literatürüne kazandırıyor. Bu model, Covid-19 
salgını sonrasında tüm insanlığın yaşadığı şoka ilginç 
bir çözüm de öneriyor. “Kübler-Ross Değişim Eğrisi” 6 
ana adımdan oluşuyor: Şok, İnkâr, Kızgınlık, Depresyon, 
Kabul Etme ve Entegrasyon… Koronavirüs salgınının 
ilk dört basamağını hızla geçmeleri adına şirketlerin 
önlem almaları, kurum içi iletişimi güçlendirmeleri ve 
çalışanlarına iş güvencelerinin olduğunu söylemeleri 
büyük önem taşıyor. Bu zorunlu entegrasyon sürecini 

“İNSANLIĞI YEPYENİ  
BİR DÖNEM BEKLİYOR”





“YAŞAMI YENİDEN 
YEŞERTECEĞİZ!”

TEMA Vakfı, Türkiye’nin dört bir yanını etkisi altına alan orman yangınları için  
“Yaşamı Yeniden Yeşerteceğiz” adı altında bağış kampanyası başlattı. Kampanya,  

10 TL karşılığında 1 fidan dikmek isteyen yardım gönüllülerini bekliyor. 

T ürkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma 
ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA), 
yangından telef olan ağaçların yerine 
yenilerinin ekilmesi için bir kampanya 

başlattı. “Yaşamı Yeniden Yeşerteceğiz” adı altında 
başlatılan kampanyaya Plastik Sanayicileri Derneği 
(PAGDER) ailesi de 1.000 fidan ile destek oldu. 
Konuyla ilgili PAGDER tarafından yapılan açıklamada, 
“PAGDER olarak ülkemizin dört bir yanından gelen 
kötü haberlerle içimizi yakan orman yangınlarına 
sessiz kalmıyor, TEMA Vakfı tarafından başlatılan 
‘Yaşamı Yeniden Yeşerteceğiz’ kampanyasına 
1.000 fidan ile destek oluyoruz. Plastik sektörü 
olarak 50.000 fidan hedefi ile ülkemizin ormanlarını 
geri kazanmak adına çıktığımız bu yolda tüm 
sektör paydaşlarımızı TEMA’nın bu ağaçlandırma 
seferberliğine bağışta bulunmaya çağırıyoruz” 
denildi. 

PANO
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“Yaşamı Yeniden 
Yeşerteceğiz” adı 
altında başlatılan 

kampanyaya Plastik 
Sanayicileri Derneği 
(PAGDER) ailesi de 

1.000 fidan  
ile destek oldu. 
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GÖR ÜŞ

BARIŞ PAKİŞ
Kompozit Sanayicileri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

“DERNEĞİMİZİN EN SON 2019 
YILINDA 4.’SÜNÜ DÜZENLEDİĞİ 
TÜRK KOMPOZİT FUARLARININ 

5.’Sİ İÇİN HAZIRLIKLARA 
BAŞLANMIŞ OLDUĞUNU VE FUARIN 

6-8 EKİM 2022 TARİHLERİNDE 
İSTANBUL LÜTFİ KIRDAR 

KONGRE VE SERGİ SARAYI’NDA 
GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİNİ ŞİMDİDEN 

BİLGİLERİNİZE SUNARIM.”

Değerli plastik sektörü mensubu,

D erneğimizin üyelik geliştirme çalışmaları 
çerçevesinde, geçtiğimiz dönemde 
Derneğimize üye olan BOYDEM Yapı ve Elektrik 
Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti., KLC Savunma 

Sanayi A.Ş., KP Kompozit Pazarı A.Ş. ve Enterbas 
Teknoloji Ltd. Şti. firmaları daha da güçlenmemizi 
sağladı.

Kompozit Sanayicileri Derneğimiz, ‘İş Kazaları ve 
Süreçleri Farkındalık Eğitimi’ konusundaki 17. üye 
toplantısını 6 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirdi. Zoom 
uygulaması üzerinden gerçekleştirilen toplantıya 40’ın 
üzerinde sektör mensubu katıldı. Derneğimizin Yönetim 
Kurulu Başkanı Sayın Barış Pakiş’in açılış konuşması ile 
başlayan toplantıda Emekli İş Başmüfettişi Sayın Şerif 
Gözlemen, ‘İş Kazaları ve Süreçleri Farkındalık Eğitimi’ 
konulu sunumunu katılımcılarla paylaştı.

Derneğimizin de üyesi olduğu, Türkiye plastik 
sektörünün çatı kuruluşu PLASFED-Plastik Sanayicileri 
Federasyonu 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda 
üyelerimiz Sayın Tolga Kutluğ ve Sayın Burak Darcan 
Yönetim Kurulu, Sayın Özgür Sönmez ise Denetim 
Kurulu üyeliğini üstlendiler.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan 
2020 yılı İSO sıralamasında ilk 500’e giren firmalar 
içinde yer alan TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii 
A.Ş., Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. ve DYO Boya Fabrikaları 
San. ve Tic. A.Ş. firmaları ile ikinci 500’e giren firmalar 
içinde yer alan Telateks Tekstil Ürünleri San. ve Tic. A.Ş., 
Poliya Poliester San. ve Tic. Ltd. Şti., Turkuaz Polyester 
Reçine Kimya San. Tic. Ltd. Şti., Superlit Boru San. A.Ş., 
Fibrosan Cam Takviyeli Polyester San., ve Tic. A.Ş., Ege 
Kimya San. ve Tic. A.Ş., Eurotec Mühendislik Plastikleri 
San. ve Tic. A.Ş., Boytek Reçine Boya ve Kimya San. Tic. 
.A.Ş., Peker Yüzey Tasarımları San. ve Tic. A.Ş. ve Sirena 
Marine Denizcilik San. ve Tic. A.Ş. firmalarını tebrik eder, 
başarılarının devamını dileriz.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları 
Birliği (İKMİB) tarafından T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı 
Sayın Rıza Tuna Turagay’ın iştirakiyle düzenlenen 

GÜNDEMİMİZDEN 
NOTLAR

“2020 İKMİB İHRACATIN YILDIZLARI” Ödül Töreni’nde 
Plastik Hammaddeler İhracatı kategorisinde; 3.’lük 
ödülü alan POLİYA POLİESTER, Organik Kimyasallar 
İhracatı kategorisinde; 4.’lük ödülü alan AKPA 
ORGANİK PEROKSİT KİMYA, İnşaat Plastikleri İhracatı 
kategorisinde; 2.’lik ödülü alan SUPERLİT BORU, 
İnşaat Plastikleri İhracatı kategorisinde; 4.’lük ödülü 
alan SUBOR BORU ve Muhtelif Kimyasallar İhracatı 
kategorisinde; 3.’lük ödülü alan EGE KİMYA firmalarını 
da tebrik eder, başarılı çalışmalarının devamını dileriz.

Derneğimizin en son 2019 yılında 4.’sünü düzenlediği 
TURK KOMPOZIT Fuarlarının 5.’si için hazırlıklara 
başlanmış olduğunu ve Fuarın 6-8 Ekim 2022 
tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi 
Sarayı’nda gerçekleştirileceğini şimdiden bilgilerinize 
sunarım.

Türk Kompozit ve Plastik sektörü mensuplarına bol 
kazançlı ve bereketli işler dilerim. 

Saygılarımla…
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YANGIN SONRASI  
DÖNÜŞÜM

Dronlar, robotlar, 
sensörler, uydu 

teknolojileri… Türkiye, 
yaşadığı yangın 
felaketi sonrası 

yaralarını sarmayı 
sürdürüyor. Doğal 

afet sonrası yangın ile 
mücadelede kullanılan 

plastik ekipmanlar ve 
yangın teknolojileri ise 

gündemde. Dünyada 
ve Türkiye’de bu 

sektöre yatırım çok… 
AYŞEGÜL KÜÇÜKKURT ZOR 
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K üresel iklim değişikliği doğal afetleri de 
beraberinde getirmeye devam ediyor. 
Dünyanın pek çok noktasında seller, 
depremler, tsunamiler, fırtınalar ve yangınlar 

etkisini daha da hızla göstermeye başlarken, Türkiye’de 
de jeolojik süreçler ardı ardına yaşanmaya devam 
ediyor. Özellikle Ege ve Akdeniz Bölgeleri’nde başlayan 
ve hızla büyüyen yangınlar nedeniyle Türkiye çok 
büyük zarar alırken, bu durum bize gösterdi ki, doğal 
afetlerde alınacak önlemler üzerinde daha fazla 
çalışmaya ihtiyaç duyuluyor. Yangın sonrası daha fazla 
gündeme gelen ve doğal afetlerde neler yapılması 
gerektiği konusunda araştırma merkezleri, teknoloji 
firmaları ve yangınla mücadele kurumları pek çok konu 
ortaya koyuyor. 

Büyük orman yangınları için gerek Tarım ve Orman 
Bakanlığı, gerek AFAD, gerekse diğer resmi ve sivil 
kuruluşlar olmak üzere birçok yönerge ve uygulamalar 
mevcut. Burada asıl konu büyük bir yangına yol 
açmadan gerekli önlemlerin alınması ve erken uyarı 
sistemlerinin daha aktif ve planlı kullanılarak, büyük 
bir felakete ulaşmadan mücadelenin yapılabilmesi. Bu 
mücadelelerden biri ise yangında kullanılan teknolojiler. 
Dünyada yangın söndürme işlemlerinde kullanılan 
teknolojik ürünler oldukça iddialı. Ülkemizin çeşitli 
bölgelerinde meydana gelen orman yangınlarının 
ardından, yangın ekipmanları ve itfaiyecilerin kullandığı 
araç gereçler de araştırılmaya başlandı. Yangına 
müdahalede zarar görmemek adına kullanılan yanmaz 
eldivenler, yüksek nefes alabilirlik özelliğine sahip, ateş 
sıçrama durumlarına karşı yanmaz iplikten oluşturulan 
ayakkabılar, yangın dumanından etkilenmemek için 
kullanılan maskeler, yangın hortumları, jeneratör, el ve 
tepe lambası, baret, iş gözlüğü, dalgıç pompası, telsiz, 
tente, çadır, uyku tulumu ve mat… Pek çoğu plastik 
üretimi olan bu ekipmanlar, yangın bölgesine firmalar 
ve yardımseverler tarafından ulaştırıldı. Türkiye’de ise 
bazı üniversitelerde özellikle yangın afeti üzerinde çeşitli 
çalışmalar gerçekleştirmeye devam ediliyor.

“YENİ JENERASYON ORMANLAR”
Uzmanlar yanan alana fidan dikme gibi uygulamaların 
ekolojik yapının bozulmasına neden olabileceğinin 
altını çizerek uyarılarda bulunuyor. TEMA Vakfı’nın 
zarar gören ağaçların yerine yenilerinin dikilmesi için 
“Yaşamı Yeniden Yeşerteceğiz” adıyla başlattığı bağış 
kampanyası büyük ilgi çekti; aralarında sporcular ve 
sanatçıların da olduğu pek çok ünlü isim kampanyaya 
katılım çağrısında bulundu. İstanbul Üniversitesi Orman 
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin 
Barış Tecimen, Akdeniz Bölgesi’nin doğal unsurlarından 
olan kızılçam ve makinin yangın sonrasında sürgün 
verme özelliği olduğunu vurgularken, “Bu yangınların 
çıkmasını tabii ki arzu etmeyiz ama kızılçam buna uyum 
göstermiş bir tür olduğu için yangınlardan sonra doğal 
olarak gençlik dediğimiz, yani yeni jenerasyon ormanın 
gelmesi mümkün olabiliyor. Makiler de yine yangından 
sonra sürgün verme yeteneğine sahip türlerden ve 
alanı hızlı bir şekilde örtme özelliğine sahip” diyerek 

eklemelerde bulunuyor. Tecimen; TEMA Vakfı tarafından 
başlatılan kampanyayı ise “Ormanlara sahip çıkma 
duygusuyla bağış yapılması, sosyal bilinci arttırmak 
açısından güzel bir gelişme; fakat bunun büyük yanan 
alanın tamamının iyileştirilmesi konusunda devede 
kulak kalan bir payı olur” diye de ekliyor.

“KENDİ HALİNE BIRAKILMALI”
Bartın Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdoğan Atmış, yangın sonrası 
ağaçlandırma çalışmalarının gerekli denetimler 
gerçekleştirildikten sonra uygulanması gereken bir 
yöntem olduğunu söylüyor. Atmış, şu aşamada bir 
kampanya yapılacaksa bu kampanyanın ‘orman 
yangınlarını önleme ve zarar gören kesimlere yardımcı 
olma’ noktasında olması gerektiğini ifade ediyor. 
Yanan alana fidan dikme gibi uygulamaların ekolojik 
yapının bozulmasına neden olabileceğinin altını çizen 
Atmış; “Orman yangınlarından sonra o sahanın hemen 
ağaçlandırılması gerekmiyor. O saha ormanlaştırılmalı. 
Bunun için ağaçlandırmaya gerek kalmayabilir. Çünkü 
yanan sahalar kendilerini onarabilirler. Yapılması 
gereken, uzmanların yanan sahalara gidip ormanın 
kendini yenileyip yenileyemeyeceğini tespit etmesi. Eğer 
kendini yenileyebilecekse etrafının çitle çekilip ormanın 
kendi haline bırakılması yeterli” diye konuşuyor. 

BAĞIŞ 6,5 MİLYONU GEÇTİ
Akdeniz ve Ege Bölgeleri’nde yaşanan yangın felaketi 
ile beraber daha fazla ön planda olan fidan bağışı 
kampanyaları, kurumların, kişilerin ve bağışçıların 
destekleriyle çoğalmaya başladı. Türkiye Erozyonla 
Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma 
Vakfı (TEMA) üzerinden bağışlanan fidanların sayısı 6,5 
milyonu geçti. Fidan bağışları TEMA Vakfı kurumsal web 
sitesi üzerinden online bağış adımları takip edilerek 
ya da vakıf merkezi ziyaret edilerek gerçekleştiriliyor. 
Bir fidanın fiyatı ise 10 TL. TEMA Vakfı Yönetim Kurulu 
Başkanı Deniz Ataç, yapılan bağışların tür bazında 
değil, fidan bağışı şeklinde gerçekleştiğini ifade ediyor. 
Dikimlerde kullanılacak olan ağaçlar, yöreye göre ve 
bölgenin yapısına göre değişiyor. 

1,5 YIL SONRA DİKİLEBİLİR
Türkiye’de yanan bölgelerin hemen ağaçlandırılması 
mümkün olmuyor. Öncelikle yanan alanda etüt 
çalışması gerçekleştiriliyor, yanan alanın ne kadarının 
doğal olarak orman oluşturacağı, ne kadarının 
ağaçlandırma çalışmalarına konu edileceği belirleniyor. 
Eğer yangın sonrasında doğal yolla gençleşmeye uygun 
alanlar varsa bu alanlar doğal yolla yeniden orman 
haline gelebiliyor. Ancak yeterli tohum stoğu ya da kök 
sürgününden gelecek yoğunlukta bitkinin olmadığı 
alanlar, ağaçlandırma çalışmalarına konu ediliyor. Ataç, 
yaşanan yangın sonrası fidanların nasıl ve ne şiklde 
dikileceği konusunda ise şunları anlatıyor: “Yanan 
alanlarda öncelikle yanan ağaçların sahadan çıkarılması 
gerekiyor. Ardından yetişme ortamı şartlarının, toprak 
yapısının, ikliminin, bitki örtüsü tür ve çeşitliliğinin, 
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dikilecek fidan türünün, olası yangın riskleri karşısında 
yapılması gereken yangın emniyet yol ve şeritleri ile 
çalışma metotlarının ortaya konulacağı etüt-proje 
çalışmalarının yapılması için bir süreye ihtiyaç vardır. 
Ardından ağaçlandırma çalışmalarına dair hazırlıklar 
başlatılır. Sahayı ağaçlandıracak uygun fidan olup 
olmadığı da zamanlama açısından kritiktir. Hazır fidanın 
bulunması durumunda en erken, yangından ortalama 
1,5 yıl sonra dikime başlanabilir. Eğer uygun fidan 
bulunmuyorsa, o fidanın da fidanlıkta büyütülmesi 
gerekir. Bir fidanının büyütülüp ağaçlandırılacak sahaya 
ulaşması için de ayrıca ortalama 8-10 aya daha ihtiyaç 
vardır.”

HAVADAN GÖRÜNTÜLEME TEKNİĞİ
Küresel ısınma ve iklim değişiklikleri sadece Türkiye’de 
değil, tüm dünyada görülüyor. Özellikle Akdeniz ve kuru 
iklimin etkisindeki (bu sene özelinde İtalya, Yunanistan, 
ABD gibi) ülkelerde bu durum, yangınlara, zaman zaman 
sellere neden oluyor. Bugüne kadar görülmüş doğal 
afetlerin çok üzerinde bir güçle oluşan yangınlar ciddi 
tehditler oluşturuyor. Yangınlarla mücadelede sadece 
devletin yangın sonrası söndürme uygulamalarının değil, 
vatandaşların da önemli bir rolü var. “Tüm vatandaşların 
özellikle bu sıcak dönemde daha dikkatli olması, asla 
ve asla yeşil çevreye özellikle ormanlarımıza herhangi 
bir atık bırakmaması gerektiğini düşünüyorum” 
diyen Dronmarket Genel Müdürü Serhan Yaldız; 
özellikle yangın öncesinde yapılacak tespit ve teşhis 
aşamalarının, dronlardan çok ciddi fayda sağladığının 
altını çiziyor. Ormanların çeşitliliğine göre, söndürme 
öncesi çok hızlı ve noktasal verilerin sağlanabileceğini 
söyleyen Yaldız, dron kullanımının önemine dikkat 
çekiyor. 

KRİTİK NOKTALARDA ETKİN
Yangın gibi durumlarda, havadan söndürme 
işlemlerinde havacılık güvenliği için gece uçuşları 
yapılamıyor. Bu nedenle dronların kullanımı çok daha 
önem kazanıyor. Yaldız, yangın söndürme işlemlerinde 
teknolojinin yeni gözdelerinden olan dron kullanımının 
avantajlarını ise şu sözlerle özetliyor: “Dronların yük 
taşıma kapasitesi insanlı hava araçlarına göre daha 
düşük olduğu için kimyasal söndürücüler daha çok 
kullanılmakta. Genelde ejder yumurtası denilen azot 
ve karbondioksit bombası gibi hafif ve etkili ürünler 
beraber kullanılıyor. Bununla beraber dronlar, ekiplerin 
koordinasyonunu sağlayarak kritik noktalarda etkin 
müdahale ve uzaktan yüksek kalitede canlı görüntü 
aktarımlarıyla da oldukça başarılı bir yardımcı 
olarak görev yapabiliyor. Dronların kapasitesine göre 
değişmekle beraber İHA-3 kategorilerine giren dronlar 
söndürme işlemlerinde kullanılabiliyor. Daha alt seviye 
olan İHA-0, İHA-1 ve İHA-2 kategorisindeki dronlarda ise, 
taşıdıkları kızılötesi ya da termal kameralar vasıtasıyla 
yangını belli bir mesafeden algılayıp aktarma yapılıp 
büyümesini engellemek mümkün.”

SÖNDÜRÜCÜ MADDE GELİŞTİRİLDİ
Yangınların önlenmesi, azaltılması ve söndürme 
faaliyetlerinde etkili olunması konularının yanı sıra, 
yangın sektöründeki dışa bağımlılığı azaltacak yerli 
teknolojileri geliştirme çalışmaları yürüten Sakarya 
Üniversitesi (SAÜ) Yangın Uygulama ve Araştırma 
Merkezi’nde görevli akademisyenlerce geliştirilen hızlı 
soğutma özellikli yangın söndürücü madde, testlerden 
başarıyla geçti. Tescillenen formül, merkezde Türk 
Standartları Enstitüsü’nün ölçülerine göre yapıldı. 
SAÜ Yangın Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü 
ve Yangın Güvenliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. 
Hakan Serhad Soyhan, “Onlarca akademisyen ve 
yüzlerce araştırmacıyla, yangın konusunda milli ve 
yerli teknolojileri geliştirme çalışmaları yapıyoruz. 
İklim değişikliğine bağlı olarak her geçen yıl daha da 
zorlaşacak yangın süreçlerinde, bilgi, yenilikçi ürün ve 
yüksek teknoloji geliştirerek ülkemizin yangınlardan 
etkilenme oranını azaltmaya çalışıyoruz. Hatta 
asıl amacımız hiç yangın çıkmaması. Bu nedenle 
çalışmalarımızı yangın algılama, ikaz, söndürme ve 
yangın sonrası olay yeri inceleme şeklinde dört safhaya 
ayırdık” diyor. Bu kapsamda yapay zekayı kullanan 
akıllı sistemler geliştirdiklerini de belirten Soyhan, 
amaçlarının dışa bağımlı olan yangın sektörünün, milli 
ve yerli teknolojilerle geliştirilerek, dışarıya yüksek 
teknoloji ürünleri satabilir hale getirilmesi olduğunun 
altını çiziyor.
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YERLİ VE MİLLİ PROJE
Yangınları çok hızlı şekilde algılayıp söndürmeyi 
amaçlayan çalışmaları yürüten SAÜ Yangın Uygulama 
ve Araştırma Merkezi, yerli yazılım üzerine de pek 
çok araştırma yapıyor. Soyhan, “Yangın algılama ve 
ikaz sistemi geliştirdik. Yerli yazılımla geliştirdiğimiz 
cihazlar, merkezimizdeki testlerde hangi bölgede 
yangın çıktığını, veri halinde bir saniye içinde merkeze 
yollayarak hızlı algılanmasını ve bu sayede alevlerin 
hızlı söndürülmesini sağlıyor. Biz bunu ormanlara 
uygulamayı düşünüyoruz. Orman bölgelerinde bu 
cihazları yerleştirerek, yangını duman ilk oluştuğunda 
alevler büyümeden fark edip yangın sürecini etkin 
yönetmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda da Yangın 
Yönetim Merkezi Projesi’ni hayata geçirmeyi planlıyoruz” 
diye ifade ediyor. Tamamen yerli ham madde üzerinden 
yangın söndürücü geliştirdiklerini belirten Soyhan, 
projeyi şu sözlerle anlatıyor: “Orman yangınlarında 
kullanılan suya karıştırılıp alevlerin üzerine atıldığında 
yangının söndürülme hızını arttıran bir formül. Şu anda 
test aşamasında. Geliştirdiğimiz prototipin özelliği, 
boşaltıldığı yerde hızlı soğutma gerçekleştirerek bir 
daha yangın çıkmamasını sağlaması. Bunu da içinde 
barındırdığı kimyasal formülün etkin soğutma hızıyla 
sağlıyoruz. Yangın söndükten hemen sonra elinizle 
dokunabiliyorsunuz, o derece hızlı soğutuyor ve o 
bölgede yangının yeniden başlamasını engelliyor. 
Amacımız bu tekrarlamaları ortadan kaldıracak bir 
ürün geliştirmekti. Prototip ürünü geliştirdik, şu anda 
deneniyor. İnşallah sahada olumlu sonuçlar alırız. Bu da 
büyük alanlarda hem yangının söndürülme hızın arttırır, 
hem de tekrarlama ihtimalini sıfıra düşürür.”

DÜNYADAKİ YANGIN TEKNOLOJİSİ
Türkiye’yi sarsan orman yangını felaketi sonrası, 
yangınla mücadele teknolojileri gündeme sıkça 
gelir oldu. Peki, gelişmiş ülkelerde bu teknoloji ne 
durumda? Orman yangını ile mücadele teknolojileri 
arasında uydular önemli bir yere sahip. Özellikle NASA, 
orman yangınları ile mücadele için anlık takiplerini 
tüm dünyayla paylaşıyor. Bundan tam yirmi yıl önce 
yörüngeye gönderilen ilk uyduyla birlikte NASA, 
uydularının termal kameralarıyla tüm dünyada yangınları 
tespit edebiliyor. Ancak NASA tarafından yapılan bu 
paylaşım orman yangınlarını bölgede yaşanan sıcaklık 
artışı üzerinden hesaplıyor. Burada yangının tam 
nerede çıktığını anlamak için devletlerin de ormanları 
sürekli olarak sensörlerle takip etmesi gerekiyor. ABD 
hem NASA uydularının hem de yangınla mücadele 
ekiplerinin içinde yer aldığı bir acil müdahale sistemine 
sahip. Uydudan gelen veriler yanında yine gün boyu 
uçaklarla yangın tespiti yapılıyor. Kara ekipleri ise uydu 
ve uçaklardan gelen bilgileri kısa sürede değerlendirip 
yangına müdahalede bulunuyor.

VR VE SENSÖRLER OLACAK
Yangınla mücadele için en önemli detaylardan biri ise 
yangını önleyici ekiplerin eğitilmesi. AR teknolojisinin 
de çok yakında yangınla mücadele eğitimleri için 
kullanılması beklentiler arasında. ABD orman yangınları 
ile mücadele için yaptığı eğitimlerde, sınıf eğitimlerine 
göre çok daha yüksek bir verim aldı. Tabii ki bu eğitim 
sonrası ekiplerin sahada da fiziksel eğitimler alması 
gerekiyor. Ancak VR sayesinde fiziksel zorluklara 
karşı tecrübe kazanan ekipler, yangınla mücadeleye 
çok daha hızlı adapte olabiliyor. Yangınla mücadele 
için uydular, dronler ve yangın robotları önemli olsa 
da, yangın daha çıkmadan tehlikeyi fark etmek için 
ise hassas sensörlere ihtiyaç var. Ancak son yıllarda 
gelişen nesnelerin interneti teknolojileri ile birlikte bu 
sensörlerin de birbiriyle iletişim kurması sağlanıyor. 
Enerji ihtiyaçlarını güneşten alan bu sensörler yine 
dron ve uydular aracılığıyla, artan CO2 oranı, mevsim 
normallerinin dışında yüksek sıcaklık gibi erken uyarıları 
paylaşabiliyor. M2M, yani makineler arası iletişimle 
birlikte çok daha anlık olan bu iletişimin gelecekte çok 
daha etkin hale gelmesi bekleniyor.

Orman yangınlarının nedenleri
 İhmal ve dikkatsizlik 

 Ormanda güvenlik tedbiri alınmadan ateş yakılması

 Yakılan ateşin söndürmeden bırakılması

 Sönmemiş sigara izmariti ve kibritin yere atılması

 Orman içinde veya bitişiğindeki tarlalarda istenmeyen 
ot veya anızın yakılması

 Gece aydınlatma için ormanda ateşle dolaşılması

 Cam ve cam kırıklarının ormanda bırakılması

 Çocukların orman içinde ateşle oynamaları

 Kasıtlı çıkarılan orman yangınları

 Tarla veya otlakları genişletmek için ormanın bilerek 
yakılması

 Orman içinde yapılan kanunsuz işleri gizlemek için 
yangın çıkarılması

 Birilerinden intikam almak veya bir şeyi sabote etmek 
için yangın çıkarılması

 Yabani hayvanları uzaklaştırmak için yangın 
çıkarılması
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YUSUF ÖZKAN
Kayseri Plastik İşletmeciler  
Derneği Başkanı 

“PANDEMİ SÜRECİ TAMAMEN 
BİTSE DAHİ ARTIK SEKTÖRÜMÜZDE 

VE İŞ HAYATIMIZDA VE HATTA 
SOSYAL YAŞAMIMIZDA YENİ VE 

FARKLI STRATEJİLERİMİZİN OLMASI 
GEREKTİĞİ GERÇEĞİ ORTAYA 

ÇIKMIŞ BULUNUYOR.”

Merhaba değerli dostlarım,

G ündeme geldiğinden bugüne kadar 
koronavirüsün etkileri gündemimizin hep 
ilk sırasında oldu. Ekonomik ve sosyal 
hayatımızı her ne kadar olumsuz etkilese 

de her şeye rağmen hayat devam ediyor ve etmek 
zorunda. Yine de ben bu süreci bütün olumsuzluklarına 
rağmen iyi yönettiğimizi ve Türkiye ekonomisinin dünya 
ekonomisine göre daha avantajlı durumda olduğuna 
inanıyorum.

Pandemi sürecinde ekonomik ve kültürel alanda 
edindiğimiz bazı alışkanlıklarımızın da kolay kolay 
eski şekline döneceğine inanmıyorum; çünkü 
insanlar hareketli tempodan oturarak çalışmaya, 
oturduğu yerden sanal alışveriş yapmaya ve hatta 
oturduğu yerden teknoloji sayesinde eş-dost ziyaretini 
gerçekleştirmeye, kısacası tembelliğe alışmış bulunuyor. 
Ayrıca bu salgının uzun süre yaşantımızın bir parçası 
olarak kalacağını düşünüyorum. Mevcut halimize uygun 
olarak iş hayatımıza ve sosyal hayatımıza yön vermemiz 
gerecek. Biz yapımız itibarıyla maruz kaldığımız her 
duruma çabuk adapte olan bir milletiz. Bu avantajımızı 
da kötü senaryolarda iyi kullanarak zorlukları aşacağız, 
ancak pandemi süreci tamamen bitse dahi artık 
sektörümüzde ve iş hayatımızda ve hatta sosyal 
yaşamımızda yeni ve farklı stratejilerimizin olması 
gerektiği gerçeği ortaya çıkmış bulunuyor.

Pandemi sürecinin, en çok e-ticaret işiyle uğraşan ve 
sanal alışveriş konusunda marka olmuş firmaların işine 
yaradığı bir gerçek. Global güçler kendi menfaatleri 
ve büyümeleri için her yolu mübah görüp her yolu 
denemekten çekinmiyor ve rekabet tanımıyorlar. Bizler 
her ne kadar ham madde, işçilik, maliyet, rekabet, 
tahsilat gibi zorlukları aşarak kâr edip ayakta kalmaya 
çalışıyorsak, onlar da oturdukları yerden büyümeye 
devam ediyorlar.

“HER DURUMA 
ÇABUK ADAPTE 
OLAN BİR MİLLETİZ”

Görünen o ki, aşı sayesinde yeni normallere geçtiğimiz 
bu günlerde dahi Covid-19’un etkileri bir müddet daha 
devam edecek ve pandemi sürecinde sanal alışveriş 
alışkanlığı kazanan tüketicilerin alışkanlıkları da birden 
bire değişmeyeceğe benziyor. Halbuki bizim hayatımızı 
robotlaştırmak yerine; görerek, dokunarak, yüz yüze 
konuşarak, hissederek yaşamaya, insan olduğumuzu, 
vicdanımızın ve merhanetimizin olduğunu göstermeye, 
inancımız gereği ihtiyacımız var. Bu hasletlerimizi kıskanıp 
bizi birbirimizden uzaklaştırmak isteyenlere inat, birlik ve 
beraberliklerimizi daha da geliştirmeli ve pekiştirmeliyiz.

Her ne kadar ham madde fiyatları başta olmak üzere bütün 
emtia fiyatlarında yükselme olsa da, bizler dinamik bir 
sektöre sahip olduğumuzu unutmadan, gelecek günlerin 
geçen günlerden daha iyi olacağı kanaatiyle yılmadan, 
krizleri fırsata çevirme kabiliyetimizi kullanarak çalışmaya 
ve üretmeye devam edeceğiz. Allah hepimizin yâr ve 
yardımcısı olsun.

Sevgi ve muhabbetlerimle…                                      
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Y atırım teşviklerine yeni güncelleme geldi. 
Artık Türkiye’de uygun üretim kapasitesi 
bulunan makine ve teçhizatların ithal edilmesi 
halinde gümrük vergisi muafiyetinden 

yararlanılamayacak. OSB’de (Organize Sanayi Bölgesi) 
yer bulamayan yatırımcılar için ise sadece İstanbul 
özelinde OSB dışında kalan yerlerdeki yatırımlar da 
teşvik kapsamına girecek. Bu yeni kanun ile ayrıca; 
çevre yatırımlarının kapsamı genişletildi, veri merkezi 
yatırımları da öncelikli yatırım kapsamına alındı. 
Kadın ve genç istihdamını desteklemek için sigorta 
prim desteği süresi uzatılırken, teşvikten yararlanmak 
için gerekli olan asgari sabit yatırım tutarları bölgeler 
itibarıyla farklılık göstermekle birlikte arttırıldı. Pandemi 
döneminde yatırımını tamamlayamayan sanayicilere 
de teşvik belgesi süresini ek olarak 2 yıl uzatma hakkı 
verildi. 

YERLİ ÜRETİME TEŞVİK
Teşvik kararı olarak bilinen karara “Gümrük Vergisi 
Muafiyetinden Yararlanamayacak Makine ve Teçhizat 
Listesi” başlığıyla Ek-8 listesi eklendi. Bu listede GTİP 

numarası detayında 174 makine ve teçhizat sıralandı. 
847710 GTİP numaralı enjeksiyon makinaları da bu 
listede yer alıyor. 

Ayrıca 8’inci maddenin 2’nci fıkrasında yapılan 
değişiklikle, “Bir yatırımın stratejik yatırım sayılabilmesi 
için gerekli şartlardan muafiyet amacıyla; Savunma 
Sanayii Başkanlığı (SSB) onayı ile yapılacak savunma 
sanayii yatırımlarında, yatırım kapasitesinin ithalattan 
az olması gerektiği şartı ile toplam ithalatın 50 milyon 
doların üzerinde olması şartı” aranmayacak. İkinci 
el veya yenilenmiş çimento, baskı, basım, tekstil ve 
konfeksiyon makinelerinin ithalatı teşvik kapsamında 
yapılamayacak. Bu düzenlemeyle, yerli üretimin teşvik 
edilmesi amaçlanıyor.

“DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİYE  
BİRÇOK KATKISI OLACAK”
Türkiye Makina Federasyonu (MAKFED) Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Dalgakıran, Yatırımlarda Devlet Yardımı 
Hakkında Karar’da yapılan değişiklikleri değerlendirdi. 
Dalgakıran, “Türkiye’de iki büyük açık var, enerji ve 
yatırım malları. Biz bu yatırım mallarını üretemediğimiz 

için ithal etmiyoruz. Aksine ithal edilenlerin 
yüzde 70’ini biz ürettiğimiz halde ithal ediyoruz. 
Öyleyse buna ‘dur’ demek lazım. Eğer petrol 
ve doğalgazı yoksa, yatırım malları üretmeden 
büyük zenginlik elde etmiş bir ülke yok. 
Dolayısıyla Türkiye’nin bu alanını iyi geliştirmiş 
olması lazım. Söz konusu tedbirler bu anlamda 
çok önemli” dedi. Değişikliklerin kısa ve orta 
vadede ekonomiye birçok katkısının olacağını 
söyleyen Dalgakıran sözlerine şöyle devam 
etti: “Bu düzenleme daha fazla yerli makine ve 
teçhizata yönelmeyi sağlayacaktır. Bu da cari 
açık sorununda bir miktar nefes aldıracaktır. 
Ayrıca yatırım yapanların daha düşük 
maliyetlerde yatırım yapmasını sağlayacaktır. 
Aynı zamanda sektörün büyümesini 
sağlayacak, istihdamı arttıracak, sektörün 
ihracatını daha da güçlü hale getirecektir. 
Böylece döviz dışarı gitmeyecek, Türkiye’de 
kalacak.”

YATIRIM TEŞVİKLERİNE 
YENİ GÜNCELLEME 

Yatırım teşviklerine yapılan güncelleme ile artık Türkiye’de uygun üretim  
kapasitesi bulunan makine ve teçhizatlar ithal edildiği zaman gümrük vergisi 
muafiyetinden yararlanılamayacak. Yerli ve yabancı yatırımcıları ilgilendiren  

bu yeni düzenlemeye sektörden olumlu tepkiler geldi.
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KAĞAN YEŞİL 
BURPAS Başkanı 

“BUGÜN HAYATIMIZDA 
VAZGEÇİLMEZ DERECEDE ÖNEMLİ 

BİR YERİ OLAN MASKELER, 
ELDİVENLER, DEZENFEKTAN 
ŞİŞELERİ, TEK KULLANIMLIK 

PLASTİK BARDAK, TABAK, ÇATAL, 
KAŞIK, BIÇAK GİBİ PANDEMİDE 

EN ÇOK ARANAN ÜRÜNLERİN 
ORTAK BİR YANI VAR: PLASTİKTEN 

YAPILMIŞ OLMALARI...”

K oronavirüsten (Covid-19) kaynaklanan ve 
2020 yılının başından itibaren dünya geneline 
yayılarak etkisini gösteren salgının henüz ne 
zaman tamamen kontrol altına alınabileceği 

şu an için bilinemiyor. Virüsün yol açtığı salgının etkileri 
her geçen gün daha fazla hissediliyor, bu nedenle de 
dünyanın önemli değişimlerin arifesinde olduğu genel 
olarak kabul edilen bir görüş haline geliyor. 

Gündelik yaşamımız kadar çalışma hayatımızın da 
bu kadar büyük ve kapsamlı dönüşüm sürecinden 
etkilenmemesi düşünülemez. Koronavirüs salgını tüm 
dünya için tehdit oluşturmaya devam ediyor. Bilim 
insanları virüs ile savaşacak yeni yöntemler araştırmaya 
devam ederken hiç kuşkusuz plastik ve ambalaj 
sektörümüz de insanoğlunun hayatını ve özellikle 
sağlığını korumak adına bu süreçte önemli bir misyon 
üstleniyor. 

Bugün hayatımızda vazgeçilmez derecede önemli bir 
yeri olan maskeler, eldivenler, dezenfektan şişeleri, tek 
kullanımlık plastik bardak, tabak, çatal, kaşık, bıçak gibi 
pandemide en çok aranan ürünlerin ortak bir yanı var: 
plastikten yapılmış olmaları... 

Dünya ve ülkemiz insanları pandemiyle birlikte kişisel 
sağlık ve hijyeni korumanın en önemli yollarından birinin 
plastik malzemelerin doğru kullanımıyla olduğunun 
farkını çok daha iyi anladı. 

Korona ile birlikte hijyen sağlamak için ham maddesi 
plastik olan maske, eldiven, siperlik, tanı kitleri, 
dezenfektan, kolonya şişeleri, gıda ambalajları ve tek 
kullanımlık ürünlerde artış oldu. Salgın sürecinde 
çatal, kaşık, bıçak ve bardak gibi tek kullanımlık plastik 
tüketimi yüzde 25 arttı.  

Dünyamız koronavirüs pandemisinin yanında, iklim 
değişikliği ile birlikte büyük bir çevre sorunu yaşıyor. 
Dünyamızı hep birlikte korumak bizlerin elinde. Bunun 
için yapmamız gereken; bugün maske, dezenfektan 
şişeleri, tek kullanımlık plastikler gibi hayatımızı pek 
çok açıdan kolaylaştıran ve hatta hayatımızı kurtaran 
plastiği geri dönüştürülebilen, verimli bir malzeme 
olarak görmek.

COVID SONRASI  
YAŞAM KOŞULLARI

Covid-19 sonrası sağlığımız ve kişisel hijyenimiz 
açısından önemli bir misyon üstlenen plastiğin 
hayatımızdaki önemini kavrayıp, plastik atıklarının 
doğrudan doğaya boşaltılmasının önüne geçebilecek 
küresel bir döngüsel ekonomi sistemini hep birlikte 
hayata kazandırabiliriz. 

Covid Pandemisi sonrası yeni dünya düzeninde yeni 
plastik üretmek yerine, geri dönüştürülmüş plastik 
kullanımını teşvik edecek politikaları uygulamak tüm 
insanlığın ortak görevidir. 
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TEHDİT HALEN 
SÜRÜYOR

Marmara Denizi’nin korkulu rüyası olan müsilajın (deniz salyası) çevreye, deniz 
canlılarına ve balıkçılığa verdiği zarar çok büyük. Yüzeysel olarak temizlense de 
deniz dibindeki görüntüler korkutuyor. Uzmanlar ise, havaların soğumasıyla bu 

kirliliğin tekrar oluşabileceğinin altını çiziyor. 
AYŞEGÜL KÜÇÜKKURT ZOR

PANO

M armara Denizi’nde etkili olan ve pek çok 
noktada sıkça görülen müsilaj (deniz 
salyası), etkisini şimdilik azaltmış olsa 
da uzmanlara göre tehlikesini halen 

sürdürüyor. Etkisini Erdek, Yalova, Mudanya, Gemlik, 
Gebze, Gelibolu, Kocaeli, Tekirdağ, İstanbul ve Adalar 
sahillerinin yanı sıra Karadeniz’de de göstermeye 
başlayan ve uzun uğraşlar sonucunda yüzeyden 
temizlense de alt tabakada halen devam eden çevresel 
felaketin geçmiş yıllarda da örneklerine rastlamak 
mümkün. Peki, nedir bu müsilaj? Çevreye zararları 
nelerdir? Neden oluşur? Marmara Denizi için neler 
yapılabilir? Balıkçılığa etkisi nedir?

Deniz bilimcilerine göre; “Müsilaj, deniz salyası ya 
da kaykay” olarak bilinen oluşum, denizel sistemde 
doğal olarak bulunan mikroskobik organizmaların 
uygun ortam şartları altında çoğalması sonucu ortaya 
çıkan bir olay. Genellikle fitoplanktonik (fotosentez 
yapabilen tek hücreli canlı) organizmalardan diyatom 
ve dinoflagellat türlerinin sayılarını artırmasıyla 

oluşan bir durum olarak görülüyor. Fitoplanktonik 
organizmalarda fotosentetik aktivite deniz suyu 
sıcaklığının yükselmesi, ilkbaharın gelmesiyle 
güneş ışığı açısının artması, günlerin uzun olması 
sebebiyle yükseliyor ve bu organizmaların yoğun 
olarak çoğalmalarına sebep oluyor. Bu organizmalar 
çeşitli şekillerde strese girdiklerinde ya da azot, fosfor 
gibi besleyici elementlerin sistemdeki miktarları 
farklılık gösterdiğinde çeşitli organik maddeler 
salgılıyor. Bunların birleşmesiyle de “müsilaj” olarak 
isimlendirilen bu jelimsi, yapışkan oluşumlar meydana 
geliyor. Denizel mikroskobik bitkiler olarak bildiğimiz 
fitoplankton, bunlarla beslenen hayvansal organizmalar 
olan zooplankton, bunları ayrıştıran bakteriler ve 
çürümüş parçacıklar müsilaj ile birleşip bir organik 
çorba oluşturuyor. Bunlar su kolonunda yüzeyden dibe 
doğru zaman zaman kurdele şeklinde oluşumlar olarak 
karşımıza çıkabiliyor. Çeşitli şekillerde akıntılar veya 
rüzgâr vasıtasıyla yayılmış olarak görmek mümkün  
hale geliyor.



EN SON 1994’TE YAŞANMIŞTI
Müsilaj konusu üzerinde araştırmalar yapan Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ), Deniz Bilimleri ve 
Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim 
Büyükateş, Türkiye’de bu tarz bir çevresel kirliliğin 
1994 yılında ilk olarak Çanakkale Boğazı ve Marmara 
Denizi’nde meydana geldiğini söylüyor. Özellikle 
Çanakkale Boğazı ve Marmara’da 2007-2008 
döneminde oldukça yoğun olarak görülen müsilajın 
sürecinin de oldukça uzun olduğunu ifade ediyor. 
“Günümüzdeki durumu değerlendirecek olursak bu 
dönemde müsilaj oluşumu Ocak 2021’den Haziran 
2021’e kadar devam etmiştir. Haberlere bu kadar 
fazla yansımasının nedeni de budur. Çünkü önceki 
senelerde oluşum genellikle ekim ayı gibi başlayıp kısa 
zamanda meteorolojik şartların da uygun olmasına 
bağlı olarak birikim fazla miktarda olmadan dağılım 
göstermekteydi” diyen Büyükateş, kirliliğin tamamen 
sedimentten temizlenmesinin su sıcaklıklarına, sistemin 
derinliğine ve bakteriyel aktivitenin yoğunluğuna bağlı 
olarak her bölgede farklılık gösterdiğinin altını çiziyor. 
Müsilajın sadece yüzeysel değil, su altında da pek çok 
canlıyı tehlikeye sokması, deniz bilimcilerini tedirgin 
etmeye yetiyor. Büyükateş, riskin devam etmesi halinde 
yaşanılacak deniz tehditlerini şu sözlerle açıklıyor: 
“Müsilaj organik bir oluşumdur. Dolayısıyla hem su 
kolonunda, hem de sedimentte bakteriler vasıtasıyla 
parçalanıp ayrışıp tekrar inorganik maddeye dönüşümü 
söz konusudur. Rüzgarların hız ve yönünün değişmesine 
bağlı olarak akıntı hızlarındaki farklılara göre birikme 
oluşması beklenemez.”

BALIK TÜKETİMİNE DİKKAT!
Müsilajın balıkçılığa olan etkisi ise çok tartışılan konular 
arasında yer alıyor. Bu süreçte Büyükateş; filtrasyonla 
beslenen midye gibi çift kabuklu yumuşakçaların 
tüketiminin sınırlandırılması, müsilaj sorunu yaşanan 
bölgelerden yakalanmış deniz ürünlerinin pişirilmeden 
tüketilmemesini tavsiye ediyor. Özellikle pelajik balıklar 
ile göç eden balıkların tüketilmesinde bir sakınca 
görülmezken, bu tür balıkların hızlı yüzdüklerinin ve 
kirliğin yoğun olduğu bölgelerden kaçma eğiliminde 
olduğunun da altını çiziyor. Bunun yanı sıra yetiştiricilik 
vasıtasıyla üretilen balık ve çift kabuklu yumuşakçaların 
tüketilmesinde de, kontrollü üretim yapıldığından 
herhangi bir sakınca olmadığını belirtiyor.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve 
Teknolojisi Fakültesi’nin müsilaj konusunda yazılmış 
pek çok tezi bulunuyor. Fakültenin öğretim üyelerince 

yazılan bu tezler, 2007-2008 döneminde bölgedeki 
müsilaj oluşumu sırasında gerçekleştirilmiş. “Çanakkale 
Boğazı’ndaki Müsilaj Oluşumunun Sığ Sulardaki Bentik 
Balık Faunasına Etkileri TÜBİTAK Projesi” 2009 yılında 
tamamlanırken, “Çanakkale Boğazı’ndaki Müsilaj 
Oluşumunun Zooplankton Grupları Üzerine Etkisi” isimli 
Yüksek Lisans Tezi ise 2011 yılında bitmiş. Üniversitenin 
müsilaj konusunda, Tarım ve Orman Bakanlığı, 
Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Çevre ve Şehircilik 
Müdürlüğü’nce ortaklaşa yapılan projeleri bulunurken, 
ayrıca “Çanakkale Boğazında Müsilaj Oluşumunda 
Etkileşim Halindeki Organizmaların Metabarkodlama 
Kullanılarak Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma” isimli 
ÇOMÜ-Bilimsel Araştırmalar Koordinasyon Birimince 
desteklenen projesi de devam ediyor. 

DENİZ DİBİNİ TEHDİT EDİYOR
Gemi ve sanayide atıkların müsilajı ne kadar tetiklediği 
ise halen tartışma konusu. Tarımsal araziler gibi 
noktasal olmayan kaynaklardan gelebilecek kirlilik 
yükünün azaltılmasının önemine vurgu yapan 
Büyükateş, “Özellikle iklimlerin yer değiştirmesi, 
dolayısıyla mevsimlerin kayması ya da bazı 
mevsimleri tam olarak yaşamıyor olmamız önemli 
etkenlerdir. Müsilaj oluşumunun ortamda bulunma 
süresi meteorolojik koşullardan ve akıntı hızından 
etkilenmektedir” diye belirtiyor. 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, 2020 yılının kasım 
ayından bu yana müsilaj ile ilgili çalışmalar yaptığını 
söylüyor. Her gittiği panelde ve online oturumlarda 
müsilajın ne demek olduğunu ve insanları bu konuda 
bilinçlendirmek için çaba sarf ettiğini söyleyen Sarı, 
15 Nisan’da bu çevresel felaketin kıyılara vurduğunu 
belirtiyor. “Görmediklerimizi çoğu zaman fark etmiyoruz. 
Tavşan Adası’na yakın bir bölgede, çalışmalarımız 
bitmek üzere. 3 metre derinliğe indiğimiz andan itibaren 
aşağıya doğru indikçe yoğunluk artıyor, ışık azalıyor. 
15 metreden sonra müsilaj parçacıkları büyümeye 
başlıyor. 30 metreye geldiğimizde zifiri karanlıkta kaldık. 
Normalde ışık görmemiz lazım. 0-30 metre arasında 
bir müsilaj yoğunluğunu görmüş olduk. Yani müsilaj 
sadece yüzeyde gördüklerimiz değil” diyerek durumun 
ne kadar ciddi olduğuna vurgu yapıyor. Marmara’nın her 
bölgesinin aynı olmadığını, gönüllü dalgıçlardan oluşan 
gözlem ağı aracılığıyla takip yaptıklarını söyleyen Sarı, 
Marmara Denizi’nin acil koruma alanı ilan edilmesi 
konusunda da uyarılarda bulunuyor.   
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Büyükateş, kirliliğin tamamen 
sedimentten temizlenmesinin su 

sıcaklıklarına, sistemin derinliğine ve 
bakteriyel aktivitenin yoğunluğuna 

bağlı olarak her bölgede farklılık 
gösterdiğinin altını çiziyor. 
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Prof. Dr. Bahattin YALÇIN 
Türkiye Kimya Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı

“MARMARA DENİZİ’NİN 
ÇOK FARKLI BİR YAPISI 
BULUNUYOR”
1954’ten bu yana devam eden 
Marmara Deniz Araştırma 
Projesi’nde kimya yöneticisi 
olarak çalışıyorum. Marmara 

Denizi kirliliğini kimyasal yönden inceliyorum. Müsilajı 
etkileyenler arasında azot ve fosfor dengesi bulunuyor. 
Bunlara biz “besleyici elementler” diyoruz. Adı da 
fitoplankton, yani borumsu bir yapıya sahip olan bir 
canlı. Müsilaj kirliliğinin çıkmasının en büyük etkenleri, 
küresel ısınma, deniz sıcaklığının değişkenliği oluyor. 
Deniz suyu 23 derece ve altında olduğunda yüzeyde 
görünmeyen müsilaj tekrar gün yüzüne çıkacaktır. 
Eylül ayının ortalarında tekrar bir patlama yaşanabilir. 
Şu anda yüzeyde olamamasının sebebi, tamamen 
dibe sıkışmasıyla alakalı bir durum. Sanayi atıkları 
çevre kirliliğini ciddi anlamda etkiliyor. Bireysel 
atıklardan genellikle organik maddeler geliyor ama 
organik maddenin de parçalanması için çözülmüş 
oksijen miktarı çok önemli. Çözülmüş oksijen miktarı 
5 miligram oksijen litrenin altında olduğu zaman bu 
atıkları denize veriyoruz ve bunlar parçalanamıyor. 
Parçalanamadığı için de denizin yüzeyinde veya 
atık nereye boşaldıysa, oksijen parçalayamadığı 
için, buralarda bulunuyor. Müsilaj çoğaldığı zaman 
bunları bünyesinde toplayarak, ağır olanlar dibe, hafif 
olanlar yüzeye çıkarak etkisini gösteriyor. Marmara 
Denizi’nin çok farklı bir yapısı bulunuyor. Bütün dünya 
denizlerinden farklı olarak üç katmandan oluşuyor. 
Üst katmanda Karadeniz, orta katmanda milyonlarca 
yıl önce göl olan Marmara Denizi, alt katmanda ise 
Akdeniz’den gelen ağır su kütlesi var. Genelde atıklar 
orta katmana veriliyor. Marmara Denizi’nde bir havuz 
sistemi var. Fakat yüzde 10’u Karadeniz’e verilmiş 
oluyor. Müsilajın çoğalmasındaki en büyük etken 
de bu. Bu çevre kirliliğine 2007 yılının eylül ayında 
rastladık. Ancak bu kadar yoğun değildi. Balıkçıların 
ağlarına yapışan salyalar nedeniyle, balıklarla alakalı 
problemler yaşadık. Tarımda kullanılan gübre atıklarının 
suya, akarsu ve denizlere atılması, fabrika atıklarının 
denizle direkt buluşması, beklenen sonuca ulaşmamızı 
sağladı. En kötüsü de, sanayinin ve bireysel atıkların 
çevreye verdiği zarar. Virüsler ve hastalıklar bu çevresel 
felaketin içerisinde yer alıyor. Örneğin, açık yaranız var 
ve o halde denize girdiniz. Hastalık kapma ihtimaliniz 
çok fazla oluyor. Her sanayi atığının kendi içerisinde 
de bakterileri bulunuyor. Acilen denizin oksijenlenmesi 
ve atıkların denize verilmemesi gerekiyor. Atıklar 
verilmediği zaman denizde güneş ışınlarından 
fotosentez yapan canlılar var. Onlar oksijen üretebiliyor. 
Bu da fayda sağlıyor. Yapmamız gereken ilk iş, göl 
ortamındaki oksijenlenme ile Marmara Denizi’nin üç 
katlı oksijenlenmesi arasında fark olup olmadığını ayırt 
edip ona göre çözüm üretmek. 

YÖK’ten müsilaj bursu
YÖK, Marmara Denizi’nde yaşanan müsilaj sorununa 

bilimsel çözüm üretebilmesine katkı için adım attı. 
Bu konuda nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi 

amacıyla YÖK 100/2000 Doktora Projesi’nin 
yeni çağrı döneminde 100 tematik alan içerisine 

“deniz ekosistemlerinin sürdürülebilirliği” (müsilaj, 
biyoçeşitlilik, rezervlerin korunması, hassas ve 

koruma alanlarının belirlenmesi, deniz kirliliği, kıyısal 
alan tahribatı dahil) de eklendi. Bunun yanında 
çevre sorunlarının ele alınması ve atık yönetimi 
gibi konularda nitelikli insan gücü yetiştirilmesi 

için “sürdürülebilir çevre” (atık, geri dönüşüm, 
kirleticilerin etkileri ve önlenmesi, çevre teknolojileri, 
çevre politikası, sanayide temiz üretim, çevre eğitimi 

ve araştırmaları dahil) alt alanları da yeni çağrı 
döneminde burs kapsamına alındı.

UYDUDAN DA İZLENİYOR
Uydu görüntülerinde, en çok görüldüğü İzmit Körfezi 
ile çevresi, İstanbul’da Anadolu Yakası kıyıları 
ve Adalar civarı ile Marmara Denizi’nin Kapıdağ 
Yarımadası’ndan İzmit Körfezi’ne kadar olan doğu 
kesiminde müsilajın yok denecek kadar azaldığı ve 
denizin eski haline döndüğü tespit edildi. Tabii bu 
tamamen yok olduğu anlamına gelmiyor. İstanbul 
Teknik Üniversitesi Uydu Haberleşme ve Uzaktan 
Algılama, Uygulama ve Araştırma Merkezi (İTÜ 
UHUZAM) Müdür Yardımcısı ve İTÜ İnşaat Fakültesi 
Geomatik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Nebiye Musaoğlu, “Marmara Denizi ve 
çevresi zaten çalıştığımız bir bölgeydi. Mart ayından 
itibaren farklı çözünürlükteki uydu görüntüleriyle 
denizi müsilaj özelinde incelemeye başladık. 
Marmara Bölgesi’ndeki uydu görüntülerinde 
müsilajı bugün itibarıyla su yüzeyinde görmüyoruz. 
Önceki dönemlerde müsilaj, daha çok İstanbul’da 
Anadolu Yakası’nın kıyı alanları ve Adalar civarı, 
Kapıdağ Yarımadası, İzmit ve Gemlik körfezlerinde 
yoğunlaşmış durumdaydı” diyor ve müsilajın su 
yüzeyinde görülmemesinin bu problemin ortadan 
kalktığını göstermediğinin altını çiziyor. 

PANO
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MÜSİLAJIN (DENİZ SALYASI) 
OLUŞMA NEDENLERİ
Marmara Denizi’nin yeterli soğukluğa 
ulaşamaması.  
Su sıcaklığının uzun yıllar boyunca ortalamanın  
2,5 derece üstünde olması.
  İklimsel şartlara bağlı olarak yüzey ile dip 
arasındaki sirkülasyonun minimum düzeyde 
gerçekleşmesi.
  Evsel ve sanayi atıkların denizlere dökülmesi.
  Tarımsal ilaçlamada kullanılan ürünler.
  Geri dönüşüm konusunda yeterli hassasiyetin 
gösterilmemesi.
  İnsan kaynaklı karasal atıkların artmış olması.
  Küresel ısınma.
  Deniz suyundaki azot ve fosfor miktarının aşırı 
artışı.
  Denizlerdeki kirlilik.

 Denizin dibine adeta bir çarşaf gibi yayılarak oksijen 
üreten canlıların ışık ile temasını keser. Böylelikle 

sudaki oksijen oranını azaltır.
 Deniz, havamızdaki toksik maddelerin arındırılmasına 

da katkı sağlar. Eğer denizde yüksek oranda karbon 
birikimi olursa, havadaki karbonun temizlenmesine 

katkısını azaltır.
 Yapışkan bir forma sahip olduğu için larvaları içine 

hapsederek larvaların besinlerle temasını keser. 
 Deniz çayırlarının üzerini örtüp, deniz dibinde yaşayan 

bazı canlıların ışıkla temasını kesip beslenmelerini ve 
solunumlarını engellediğinden canlı çeşitliliğini azaltır.

 Mukus tabakası balık, midye ve kabuklu diğer 
canlıların solungaçlarını tıkayarak nefes  

alamamalarına neden olur.

Prof. Dr. Firdes Saadet 
KARAKULAK İstanbul 
Üniversitesi Balıkçılık 
Teknolojisi ve Yönetimi Ana 
Bilim Dalı Başkanı

“TİCARİ AÇIDAN OLDUKÇA ÖNEMLİ 
OLAN LÜFER VE PALAMUT DA 
AZALDI”
Marmara’da öncelikli olarak su kalitesi 
iyileşmeli. Konuştuğumuz birçok balıkçı 
balığın Karadeniz’e gittiğini söylüyor. Müsilajın 
balıkların solungaçlarını tıkaması ve zaman 
zaman oksijen düzeyinde yaşanan sorunlar da 
balıkların ölümlerine sebep olabiliyor. Azot ve 
fosfor yönetimi de iyi planlanmalı. Marmara 
Denizi’ne levrek, çipura ve kalkan gibi türler 
bırakılabilir ama azalan tek stok bunlar değil. 
Ticari açıdan oldukça önemli olan lüfer ve 
palamut da azaldı. Ancak bu türlerin yetiştirilip 
bırakılması söz konusu değil. Denizdeki yaşam 
şartları bu şekildeyken herhangi bir balık 
takviyesi çözüm değil. Atık suların kesinlikle 
denize bırakılmaması, farklı amaçlarla farklı 
sanayilerde kullanılması lazım. Denize olumsuz 
anlamda bir müdahalenin olmaması ve ileri 
biyolojik arıtma tesislerinin sürece dâhil 
edilmesi gerekiyor. Mümkünse denize sadece 
temiz su bırakılmalı.

Canlıların yaşamı nasıl etkileniyor?
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PANO

K urulduğu günden bugüne yenilikçi bakış açısıyla 
çalışmalarına yön veren ve tüm üretimini 
35.000 m2’lik fabrikasında gerçekleştiren Polin 
Waterparks, dünya çapında 109 ülkede kendi 

markasıyla hayata geçirdiği 3.500’den fazla projeyle 
adından söz ettiriyor. 2006 yılında kaydırak üretiminde 
son teknoloji olan ve daha önce uygulanmamış Light-
Resin Transfer Molding (L-RTM) kapalı kalıp teknolojisini 
de sektöre kazandıran Polin, su parkı sektöründe tarihi 
değiştiren bu gelişmeden sonra doğal ışık efektli, özel 
desenli, yarı şeffaf, ses efektli ve özel tasarım kaydırak 
uygulamalarıyla her yıl sektöre yepyeni uygulamalar 
kazandırıyor. Polin Waterparks son olarak “dünyanın 
ilk şeffaf kompozit Looping Rocket su kaydırağı”nı 
Bodrum’da Vogue Hotel bünyesinde yer alan “Candyland” 
su parkında hayata geçirdi. Hızlı ve yüksek adrenalinli bir 
kaydırak olan “Looping Rocket” su kaydırağı tamamen 
şeffaf uygulamasıyla heyecanı daha da çok arttırıyor.

POLIN WATERPARKS ÖDÜLE DOYMUYOR
2010 yılında tanıttığı ve sektörde yeni bir kilometre 
taşı olarak gösterilen dünyanın ilk kendinden temalı 
su kaydırağı olan “King Cobra” su kaydırağı, 2012’den 
bu yana 9 kez “Avrupa’nın En İyi Su Kaydırağı”, 2013 
yılında ise Kompozit Sanayicileri Derneği tarafından 
“Eğlence Sektöründe En İnovatif Ürün” seçilmişti. Polin 
Waterparks, 2016 yılında ABD’de Dünya Su Parkları 
Birliği (World Waterpark Association) tarafından sektörün 
en prestijli ödülü olan “Leading Edge” ödülüne layık 
görüldü. 

Polin, 2018 kasım ayında dünya eğlence sektörünün 
tüm oyuncularını bir araya getiren trendlerin belirlendiği, 
“Uluslararası Eğlence Parkları ve Atraksiyonları Birliği” 
(International Assosciation of Amusement Parks and 
Attractions -IAAPA-) tarafından düzenlenen sektörün 
en önemli fuarı “IAAPA Attractions Expo”da bir yeniliğe 
imza atmıştı. Dünyanın ilk tamamen şeffaf kompozit 
malzemeden su kaydırağını sektöre sunan Polin 
Waterparks, sadece eğlence sektörü için değil; kompozit 
sektörü için de çığır açan bir uygulamayı tamamlamış 
oldu ve bu teknolojiyi “Glassy” adı ile tanıttı. 

POLİN’DEN  
ŞEFFAF SU KAYDIRAĞI

Ar-Ge çalışmaları sonucunda sektöre kazandırdığı özel tasarım ve üretim  
teknolojileriyle tanınan Polin Waterparks, şimdilerde “dünyanın ilk şeffaf kompozit 

Looping Rocket su kaydırağı” ile dikkat çekiyor.  

En çok yatırım Ar-Ge’ye! 
Polin Waterparks, 2017’nin ilk çeyreğinde yüzde 
100 yerli sermaye ve iş gücüyle hizmet veren 
global bir marka olarak sektörün ilk Araştırma-
Geliştirme (Ar-Ge) Merkezi unvanına sahip şirketi 
oldu. Firma, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 
resmi araştırması olan “İhracatta İlk 1000” ile 
şirketlerin Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda yer 
alan verilerine dayanılarak Turkishtime tarafından 
hazırlanan “Ar-Ge 250-Türkiye’nin En Çok Ar-Ge 
Harcaması Yapan Şirketleri” araştırmasında 
2014’ten beri yer alıyor.
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Candyland, Vogue Hotel, Bodrum, Turkey 



P lastik sektörünün önde gelen 
temsilcileri plastik malzemeler ve 
işleme teknolojileri konusunda eğitilmiş 
makina mühendislerini sektörde 

istihdam etmek istiyor. Bu talep üzerine 
harekete geçen TMMOB, Makina Mühendisleri 
Odası (MMO) İstanbul Şubesi, MİEM (Meslek 
İçi Eğitim Merkezi), Plastik Malzemeler ve 
İşleme Teknolojileri Komisyonu (PIT) ve değerli 
akademisyenlerin çalışmaları ile makina 
mühendisleri için özel bir eğitim hazırladı. 
2021 yılı güz döneminde başlaması düşünülen 
ve toplam 15 saat olması planlanan “Temel 
Polimer Malzeme” eğitimiyle ilgili bilgiyi 
https://makina.mmo.org.tr/Egitimler 
adresinde, “Çevrimiçi Eğitimler” bölümünden 
veya akıllı telefonlardan “Makina Mobil”i 
indirerek edinmek mümkün.

EĞİTİMİN AMACI 
Makina mühendislerinin; 
1. Polimer malzemelerin kimyasal ve fiziksel yapıları, 
2. Polimer reolojisi (malzemenin katı halden akışkan 
hale gelmesindeki evreleri), 
3. Çok bileşenli polimer malzemeler; olimer harman 
ve kompozitlerin hazırlanması, işlenmesi ve uygulama 
alanları, 
4. Polimer malzeme test ve yöntemleri hakkında bilgi 
kazanıp, tasarım ve işleme teknolojilerinde başarılı 
olmalarını sağlamak.

PLASFED 73

MAKİNA MÜHENDİSLERİNE 
ÖZEL EĞİTİM

TMMOB, Makina Mühendisleri Odası (MMO) İstanbul Şubesi,  
MİEM (Meslek İçi Eğitim Merkezi), Plastik Malzemeler ve İşleme Teknolojileri Komisyonu 

(PIT) ve değerli akademisyenlerin çalışmaları ile makina mühendisleri için  
“Temel Polimer Malzeme” eğitimi hazırladı.
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K APAK

Evden çalıştık, online eğitim aldık, doğanın ve doğal kaynakların değerini anladık, bol 
bol internette sörf yaptık ve film izledik... Pandemi sonrası tüm dünyada ihtiyaçlar 
ve beklentiler farklılaştı. Bu da ekonomide yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Salgın 
sonrası, sektörlerde pek çok değişim yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor...

AYŞEGÜL KÜÇÜKKURT ZOR

SALGIN SONRASI  

DÜNYA
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UZAKTAN EĞİTİMİN ÖNEMİ ARTTI
Salgından en fazla etkilenen sektörlerden biri de eğitim 
oldu. Okulların online eğitim sistemine geçmesiyle, 
uzaktan eğitimin önemi artmaya başladı. Okulların 
dışında pek çok kurum, yüz yüze olması gereken kurs, 
konferans, atölye ve eğitmenliği uzaktan eğitime 
taşıdı. Tabii, eğitim sektörünün uzaktan eğitim ya da 
online’a dönmesi avantajları da beraberinde getiriyor. 
Aktif çalışma hayatında olanlar ve bu süre zarfında 
kendini geliştirmek isteyenler için bu durum biçilmez 
kaftan oldu. Salgın sonrası online ve uzaktan eğitimin 
değişimine dikkat çeken, çevrimiçi sınav ve güvenlik 
çözümleri sunan Witwiser’ın CEO’su Volkan Baran, 
bu durumun koronavirüs öncesinde de gündemde 
olduğunu, salgın ile beraber ise mevcut ihtiyaçların 
öneminin arttığını söylüyor. “Eğitim kurumlarının 
kapatılması ve yüz yüze eğitime ara verilmesi ile birlikte 
dünyada tüm öğrenci nüfusunun yarısının (yaklaşık 
1.6 milyar öğrenci) eğitimi kesintiye uğradı. Eğitimin 
kesintiye uğraması Türkiye’de yaklaşık 25 milyon 
öğrenciyi etkiledi. Eğitimin temel bir insan hakkı olduğu 
ilkesi doğrultusunda, pandemi sebebiyle kesintiye 
uğrayan eğitimi yeniden devam ettirebilmek adına pek 
çok eğitim kurumu hızlı refleks göstererek uzaktan 
eğitime başladı” diyen Baran, genel tabloya bakıldığında 
eğitim teknolojilerinin pandemiden bağımsız olarak 
yaşantımıza girmiş olduğunu belirtiyor. 

KALİTE ODAKLI VE ELEŞTİREL
Şimdiye kadar ağırlıklı olarak eğitim teknolojilerinin 
kullanımı kişilerin ya da kurumların inisiyatifleri ve 
inovasyon yaklaşımlarıyla ilerliyordu. Pandemi, bu 
noktada tüm kurumlar için farkındalık ve dönemsel 
zorunluluk ortaya koymuş oldu. Özellikle sürekli eğitimi 
sağlayabilmesi noktasında eğitim kurumlarının ajandası 
daha hızlı değişmiş oldu. Tüm teknolojik gelişmeler 
ve kullanıcıların talepleri umut verici olsa da uzaktan 

eğitimde kalite sorunsalının bir an evvel yeniden 
tasarlanıp kurumlar tarafından süratle çözülürken, 
uzaktan eğitim süreçlerinin planlanması ve öğrenmeyi 
etkileyebilecek tüm bileşenlerin iyi analiz edilmesi 
gerekiyor. Baran’a göre özetle; uzaktan eğitim ve 
teknolojiyle desteklenen tüm öğrenme ortamlarının, tek tip 
ya da olumsuz bir bakış açısından ziyade, kalite odaklı ve 
eleştirel bir bakış açısıyla gelecek tasarımını yapmak şart.

“UZAKTAN KATILIM PAKETLERİ HAZIRLADIK”
Ekonomiye katkı sağlayan ve her yıl binlerce yerli ve 
yabancının da rağbet gösterdiği fuarlar ise, pandeminin 
gölgesine takılan sektörlerden oldu. Türkiye’nin ev 
sahipliğinde düzenlenen pek çok fuar, koronavirüs 
nedeniyle uzun bir süre ertelenir ya da yapılmazken, bir 
kısmı ise dijital ortamda yapıldı. İş yapış biçimlerinden 
verimliliğe kadar tüm süreçlerimizi etkileyen kritik 
kalemler, tüm dünyada yeniden gözden geçirildi. 
TÜYAP (Tüm Fuarcılık Yapım) Yönetim Kurulu Üyesi ve 
Stratejik Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Zeynep 
Ünal Öztop; mart 2020 ortasından eylül 2020’ye 
kadar, koronavirüs kısıtlamalarından dolayı fuarların 
gerçekleştirilemediğini, ancak bu süreci kayıptan ziyade 
avantaja çevirmek için büyük uğraşlar verdiklerinin 
altını çiziyor ve ekliyor: “Fuarcılık için bir yol haritasının 
belirlenmesine ve dijitalleşme çalışmalarının önceliğine 
ihtiyaç vardı. Bu süreçte biz de TÜYAP Fuarcılık 
Grubu olarak beş yılı aşkın süredir dijitale yaptığımız 
yatırımların çok iyi sonuçlarını gördük. Fuarlarımızı 
fiziki olarak gerçekleştiremediğimizde bile katılımcı ve 
ziyaretçilerimize iş bağlantılarının devam edebilmesi 
için hibrit fuarcılığın tüm imkanlarını seferber ettik. 
Böylece pandemi döneminde açtığımız her fuarda 
hem firmalar için uzaktan katılım paketleri hem de 
ziyaretçiler için dijital evrenimiz olan MyTüyap üzerinden 
online görüşme yapabilme olanağıyla, sektörde 
gerçekleştirdiğimiz ilklere bir yenisini ekledik.”

Ç alışma şekilleri, eğitim sistemi, sektörlerdeki dönüşüm, teknolojideki trendler ve altyapı, 
e-ticarete olan talep, gayrimenkuldeki istekler, tatil tercihlerindeki değişim derken liste 
böyle uzayıp gidiyor... Pandeminin 2020 mart ayından bu yana Türkiye’de görülmesi ve 
küresel salgının hayatımıza girmesi, hemen her sektörde değişimlere yol açtı. Hayatımızın 

neredeyse 1.5 yılını evlerde geçirdik. İçinde bulunduğumuz bu durum ile beraber dünya hızlı bir 
dönüşümden geçerken, bazı durumlara da hızlıca adapte olmak durumunda kaldık. Evden çalışmanın 
kolaylığı, eğitim olanaklarının uzaktan tercih edilebilir hale gelmesi, e-ticaret sayesinde istenilen her 
şeyin tek tıkla kapımızda olması, pandemi ile beraber sektörlerin 5-10 yılda kat edeceği yolun, bir 
yılda alınmasına sebep oldu. Salgının görülmesiyle beraber, ekonomide de büyük dönüşümler yaşandı. 
Perakende ve e-ticaret, temizlik, teknoloji, eğlence, oyun 5G teknolojisi gibi alanlarda pek çok şirket, 
bu dönemde kâr edenler arasındaki yerini aldı. Peki, bundan sonraki süreçte dünyada ekonomik 
anlamda neler değişecek? Hangi sektörde ne gibi planlamalar yapılıyor? Dijitalleşmenin ya da online 
olmanın şirketler üzerinde sağladığı etki nedir? Çalışma hayatında yaşanan devrim niteliğindeki 
değişim, insanları mutlu ediyor mu? Türkiye’de özellikle pandemi gölgesinde kalan şirketlerin yükselişi 
nasıl olacak? Turizm sektöründe neler değişecek? Salgın sonrası ekonomik beklenti ne olacak?  
İşin uzmanlarına sorduk.
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HİBRİT FUARCILIK HAYATIN PARÇASI
Geçirmekte olduğumuz süreç bize gösterdi ki iş dünyası 
fuarları özlüyor ve yüz yüze olmanın yerini hiçbir şey 
tutmuyor. Fuarlar birçok duyunun işin içine dahil olduğu 
önemli bir pazarlama enstrümanı. Bunu sadece dijitalde 
hakkıyla gerçekleştirmek ise neredeyse imkansız. Tabii 
ki pandeminin öğrettiği derslerden biri de artık dijital 
dünyanın herkes için vazgeçilmez olduğu. Yalnızca 
fiziki fuarla yetinmek mümkün değil. Bu yüzden dijital 
uygulamalarla zenginleştirilmiş fiziki fuarların gelecekte 
de yükselişini sürdüreceği öngörülüyor. 

Hibrit fuarcılığın ise artık hayatımızın bir parçası 
olduğunu belirten Öztop, paydaşların da bu sürece hızla 
uyum sağlamasını hoşgörüyle karşıladıklarını söylüyor. 
“Uzaktan katılım paketlerinin avantajıyla katılımcılarımız 
ürün ve hizmetlerini dijital evrenimizde sergileyebildi, 
fiziki fuarda açtıkları uzaktan katılım stantlarında yer 
alan rehberler sayesinde katılımcılarımız ziyaretçilere 
hızlıca ulaştı. MyTüyap üzerinden fuara kaydolan 
profesyonel ziyaretçilerimizle online toplantılar 
gerçekleştirdi” diyen Öztop, 2020 ve 2021’de Ticaret 
Bakanlığı desteğiyle pek çok organizatörün dijital 
fuarlara yöneldiğinin altını çiziyor. Fakat hem gelir 
hem de verimlilik açısından alınan performans ne 
denli beklentiyi karşıladı sorusuna olumlu bir yanıt 
vermek güç. “2020’nin ikinci yarısı ve 2021’nin ilk altı 
ayında organize ettiğimiz tüm fuarları hibrit formatta 
düzenledik” diye belirten Öztop, fuarda oluşturulan tüm 
iş bağlantılarının dijital dünyaya taşınmasına olanak 
sağladıklarına vurgu yapıyor. 

TÜYAP, plastik sektörünün en büyük buluşma noktası 

olan Plast Eurasia’yı Kauçuk Fuarı ile eş zamanlı olarak 
1-4 Aralık tarihlerinde İstanbul’daki fuar alanında 
gerçekleştirecek.

“AKSAMA YAŞANMADI”
Pandeminin etkilediği sektörlerden biri de spor oldu. 
Federasyon eğitimleri, spor bursları, milli sporcuların 
antrenmanları derken, çoğu ertelendi ya da online 
olarak devam etti. Eğitim online ve hibrit modellerle 
devam etti ama öğrenciler adına pek tadı olmayan bir 
süreç oldu diyen Uzm. Psk. ve Yurt Dışı Eğitim ve Kariyer 
Koçu Ertuğrul Gerdan, Amerika’da spor bursu ile okuyan 
ya da okumak isteyenlerin yaşadığı zorlukları şu sözlerle 
anlatıyor: “Özellikle 2020 Güz dönemi çok zordu. Çünkü 
öğrencilerin en çok gitmek istedikleri zamanda evde 
kalmaları ve zaman farkı olan ülkelerdeki derslere 
online olarak katılıp başarılı olmaları beklendi. Tabii 
bu süreç 2021’in başlarında, yani akademik yılın 
bahar dönemine girerken biraz daha hafifledi. O 
ülkelere öğrenciler gitmeye ve kampüste kontrollü bir 
şekilde eğitim devam etmeye başladı. Bu süreç sporcu 
öğrenciler için farklıydı. Özellikle spor bursunun olduğu 
Amerika’da yarışlar olmasa bile spor koçları, sporcu 
öğrencilerin kampüse yılın başından itibaren gelmelerini 
ve antrenman yapmalarını istedi. Bu sebeple çok 
azı hariç, sporcu öğrenciler Amerika’da sporlarına ve 
eğitimlerine devam ettiler.”

YÜZME, SU TOPU VE YELKENE TALEP
Gerdan’a göre; bundan sonraki süreçte sporcular 
daha avantajlılar. Tokyo Olimpiyatları ile birlikte spor 

K APAK



“PANDEMİ SÜRESİNCE  
SAĞLIK TURİZMİNDE  

YAŞANILAN EN BÜYÜK 
AKSAKLIK, ÜLKELERİN 

BİRBİRLERİNE KAPILARINI
KAPATMASI VE SEYAHATLERİN 

KISITLANMASIYLA OLDU.  
ANCAK TEMMUZ AYINDA 

NORMALLEŞMEYE 
DÖNÜLMESİYLE BERABER,
YURT DIŞINDAN HASTALAR 

GELMEYE BAŞLARKEN, 
SEKTÖRDE YENİDEN 

HAREKETLENME YAŞANIYOR.”

PLASFED 77

dünyasında hareketlilik artarken, 2021-2022 yılı için 
spor bursu ile kabul alan öğrenciler oldu. Özellikle 
yüzme, su topu, yelken sporları alanında talep 
artmaya başladı. Gerdan, “Amerika’da spor bursu 
ile okumak isteyen öğrenciler şimdiden çalışmaya 
başlamalı. Koçlarla iletişime geçmeli ve önlerindeki 
yarışma fırsatlarını değerlendirmeliler” diyor. Ülkelerin 
pandemi sonrası spor burslarındaki değişimlerini 
sorduğumuzda ise şu sözlerle yanıtlıyor: “Yurt dışında 
üç tip burstan söz edebiliyoruz: İhtiyaç bursu, akademik 
burs ve spor bursu. TL’nin dolar ve euro karşısındaki 
düşüşünden ötürü ihtiyaç odaklı bakıldığında, akademik 
ve spor anlamında üstün başarılı olan öğrencilerin 
burs konusunda daha avantajlı bir konuma geldiğini 
söyleyebiliriz. Üniversiteler akademik ve sosyal 
anlamda başarılı öğrencileri kovalıyor. Bu sebeple bir 
öğrenci iyi ise ve finansal olarak ihtiyaç duyduğunu 
gösterebiliyorsa, burs konusunda epey şansı var 
demektir. Değişen tek şey bizim paramızın değerindeki 
düşüş ve buna mukabil ihtiyaç seviyemizdeki artış oldu.”

SAĞLIK TURİZMİNDE 3 MİLYAR DOLAR
Temas, hijyen ve temizlik, salgın döneminde daha fazla 
ön plana çıkarken, güzellik ve estetik hizmetlerinde de 
bir dönüşüm yaşanmaya başladı. Özellikle yabancıların 
estetik ve sağlık için Türkiye’yi tercih etmesi, ekonomik 
açıdan da ciddi faydalar sağlıyor. 2019 yılında 750 
bini saç ekimi olmak üzere yaklaşık 1.3 milyon 
kişinin ülkemizi sağlık turizmi kapsamında ziyaret 
ettiğini söyleyen Türkiye Sağlık Turizmi Derneği ve 
Esteworld Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Servet Terziler, 
sağlık turizminden 3 milyar dolara yakın döviz girdisi 

sağlandığının altını çiziyor. Pandemi öncesinde hızlı 
bir yükseliş grafiği gösteren sağlık turizminde sert 
bir fren yapmak zorunda kaldıklarını belirten Terziler, 
son bir yılda yüzde 60’a varan kayıplar yaşadıklarını 
ifade ediyor. Sağlık turizmindeki değişiklikleri ve 
gidişattaki durumu ise şöyle özetliyor: “Yeniden eski 
günlere dönmek için canla başla çalışıyoruz. Tanıtım 
faaliyetlerimize hız verdik. Sağlık turizmi yapan 
kuruluşlar sancılı bir süreçten geçiyor. Türkiye’nin 
güçlü bir sağlık alt yapısı var. Süreci iyi yönetirsek kısa 
sürede toparlanıp, 20 milyar dolar sağlık geliri hedefine 
emin adımlarla ilerleriz. Türkiye sağlık turizminde ilk üç 
ülkeden biri olmaya aday. Beklentimizin altında bir süreç 
geçirsek de toparlanma başladı diyebiliriz. Şu anda 
dünyanın dört bir yanından hastalarımız kliniğimizde 
saç ve estetik tedavilerini görüyorlar. Şunu unutmamak 
gerekiyor; sağlık turizmi ülkemizin yurt dışında en 
büyük reklam kaynağı. Burada yabancı bir ziyaretçinin 
paket program kapsamında aldığı sağlık hizmeti, aynı 
zamanda turistik ziyaretleri iyi bir tanıtım aracı oluyor.” 

  
ESTETİKTE DÜNYA BAŞKENTİ 
Pandemi süresince sağlık turizminde yaşanılan 
en büyük aksaklık, ülkelerin birbirlerine kapılarını 
kapatması ve seyahatlerin kısıtlanmasıyla oldu. Ancak 
temmuz ayında normalleşmeye dönülmesiyle beraber, 
yurt dışından hastalar gelmeye başlarken, sektörde 
yeniden hareketlenme yaşanıyor. Terziler, “2021 
yaz aylarına, aşılanmanın yayılması ile birlikte pozitif 
etkiyle girdik. Beklentimizin altında bir süreç geçirsek 
de toparlanma başladı” diyor ve sağlık turizminde 
birinci talebin saç ekimi olduğuna vurgu yapıyor. 
Estetik ameliyat talepleri, estetik diş hekimliği, implant 
tedavileri ve genel sağlık hizmetleri de, talep edilen 
diğer işlemler arasında yer alırken, Türkiye saç ekiminde 
dünya liginde birinci ülke konumunda yer alıyor. Turizm 
ülkesi olan Türkiye’nin sağlık turizmine daha da önem 
vermesi gerektiğini söyleyen Terziler, sağlık turistlerinin 
diğer turistlerin neredeyse dört katı kadar gelir 
bıraktığının altını çiziyor. 

TURİSTLERİN TERCİHLERİ DEĞİŞTİ
Salgınla değişen yaşam tarzı, turistlerin tatil tercihlerini 
de kökten değiştirdi. Uzaktan çalışarak tatil yapmak 
isteyen her 100 kişiden 73’ü daha uzun tatil planlıyor. 
Uluslararası yönetim danışmanlığı şirketi Simon Kucher 
& Partners tarafından 2020 yılının mayıs ve aralık 
aylarında yapılan araştırmaya, 2021 yılı içerisinde 7 
binden fazla kişi katıldı. Araştırmaya göre; son dakika 
rezervasyonlarının iki kat artacağı öngörülürken, her 
100 kişiden 83’ünün yurt dışı tatil tercihinde deniz-
kum-güneş ve şehir-tarih turizmi talebi yerini, wellness 
ve doğa/macera deneyimlerinin de yaşanabileceği 
alternatif lokasyon ve tesislere bırakacak. Uzaktan 
çalışma konforu sunabilen tesisler, turistleri daha uzun 
süre ağırlayacak. Turizm sektörü paydaşlarının, son 
dakika yabancı turist rezervasyonlarına hazırlıklı olması 
ve pandemi kaynaklı endişelerin azalmasıyla birlikte 
artacak seyahat planları için erken rezervasyona teşvik 
edecek güçlü tatil paketleri hazırlamaları oldukça 
önemli.
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Simon-Kucher & Partners Direktörü Öykü Elmas, 
“Pandemi ile beraber dünyamıza giren uzaktan çalışma 
konseptini avantaja dönüştürmek ve tatilcilerin uzaktan 
çalışma ile ilgili beklentilerinin doğru anlaşılması için 
gerekli koşulların turizmciler tarafından karşılanması 
gerekiyor. Oluşan yeni konseptler, bu sektörde değer 
yaratımını hızlandırmak ve daha geniş alanlara yaymak 
için güzel bir fırsat. Biz de bu dönemde müşterilerimizle 
şirket DNA’larına uygun olan fırsatları en doğru şekilde 
nasıl değere dönüştürebilecekleri konusunda beraber 
çalışıyoruz” diyor.

 
YENİ TREND “WORKATION”
Salgın sonrası turizmdeki bu değişime ve araştırma 
sonuçlarına değinen Simon-Kucher & Partners 
Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetici Ortağı Mert Terzioğlu 
ise, turizm sektörünün yabancı turistlerin değişen 

beklentilerini doğru bir şekilde değerlendirmeleri 
gerektiğini söylüyor. Salgından sonra turizmdeki 
sektör temsilcilerine ise şu önerilerde bulunuyor: 
“Turizm sektörünün temsilcileri, tatilcilere sundukları 
deneyimleri, Workation gibi yükselen yeni trendleri 
göz önüne alarak değerlendirmeli ve bu trendler 
doğrultusunda hizmetlerini şekillendirmeli. Pandemi 
kaynaklı endişelerin azalmasıyla birlikte yerli ve 
yabancı ziyaretçilerin seyahat planları artacak ve bu 
dönemde turizm sektörünün yeni trendlerini, kişilerin 
bu doğrultuda değişen ödeme isteklerini anlayarak, tatil 
paketlerini buna göre ayarlamak gerekiyor.” 

HAYATI KOLAYLAŞTIRAN “ZOOM” 
Koronavirüs salgınıyla beraber teknolojideki değişimler 
şüphesiz ki kullanıcıları da hızlı bir değişime itti. 
Şirketler, eğitim sektörü ve pek çok kurum, online 
ve uzaktan sisteme hızlı bir geçiş yaptı. Çalışanların 
uzaktan ya da ofisten verimli bir şekilde çalışabilmeleri 
için sunulan teknolojiler, çalışma hayatının yeni 
döneminde kritik öneme sahip. Özellikle evden çalışma 
sistemiyle uzaktan çalışan profesyonellerin hayatını 
kolaylaştıran Zoom uygulaması, iş gücünün her yerde 
sürdürülebilir kılınmasına yardımcı oluyor. Uzman isimler 
salgın sonrası için fiziksel ofis yapılanmaları ve ofis içi 
çalışma düzeni konusunda çalışmalarını sürdürüyor. 
Peki, hâlâ belirsizliklerle dolu bu konuda herkese uyan 
bir yaklaşım hayata geçirilebilir mi? Bu tam anlamıyla 
mümkün olmasa da salgın sonrası için öngörülen hibrit 
çalışma düzeninde üretkenliği ve verimliliği arttırma 
adına yapılacak şeyler var.

Zoom uygulaması üzerinden, dünyanın dört bir yanından 

“SALGINLA DEĞİŞEN YAŞAM TARZI, 
TURİSTLERİN TATİL TERCİHLERİNİ 
DE KÖKTEN DEĞİŞTİRDİ. UZAKTAN 
ÇALIŞARAK TATİL YAPMAK İSTEYEN 
HER 100 KİŞİDEN 73’Ü DAHA 
UZUN TATİL PLANLIYOR.” 
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toplantılar gerçekleşti, konferanslar yapıldı ve paneller 
düzenlendi. Bu dönemde çalışanlar için artık en önemli 
önceliklerden biri esnek çalışma modelleri. Örneğin; 
Zoom tarafından, kullanıcıları arasında yapılan bir 
ankete göre çalışanların sadece yüzde 1’i ofiste tam 
zamanlı çalışmak istediğini ifade ediyor. Aynı ankete 
göre çalışanların yarısının tercihi hibrit çalışma iken, 
dörtte birinin tercihi ise evden tam zamanlı çalışmak. 

HİBRİT ÇALIŞMA ORTAMLARI
Salgın sonrası hibrit ve uzaktan çalışma modellerine 
geçen şirketlerin verim alıp almaması ise merak 
konularından biri oldu. Özellikle dünyada çalışma 
koşulları hızla değişirken, pandemi ile beraber bu 
durum hızlanmış oldu. Uluslararası araştırma firması 
Deloitte’un Türkiye Ortağı ve İnsan Yönetimi Hizmetleri 
Lideri Cem Sezgin, uzaktan çalışma modellerine geçen 
şirketler arasında verim alanların olduklarını belirtirken, 
tam aksini düşünenlerin de olduğunu söylüyor. “Ekipler 
arası yoğun iletişim ve iş birliği gerektiren durumlar söz 
konusu olduğunda veya çalışanlar özdisiplin-motivasyon 
sağlayamayıp işe odaklanamadıklarında verimlilik 
kaybı oluşuyor” diyen Sezgin, şirketlerin teknolojik 
altyapıları uzaktan çalışmaya uygun hale getirilmiş 
olsa da iş süreçleri, politika ve prosedürler, iş yapış 
şekilleri, organizasyon yapıları, ekiplerin yetkinlikleri 
ve kültürlerinin henüz sanal çalışma pratikleriyle tam 
anlamıyla uyumlanmadığının altını çiziyor. 

GENÇ KUŞAĞIN HIZLI ADAPTASYONU
Uzaktan çalışmanın verimli olduğunu söyleyenler 
ise, trafikten ve seyahatten tasarruf edilen zaman, 
toplantıların daha pratik şekilde yapılması, dijitalleşme 
ve otomasyonun artmış olması ve genç kuşakların hızlı 
adaptasyonu gibi argümanları paylaşıyorlar. Sezgin, 
pandemi sonrası iş yapış modellerinde değişim olup 
olmadığını ise şu sözlerle açıklıyor: “Pandemiden de 
önce başlamış olan, ‘İşin Geleceği’ni merkezine alan 
güvenceli esnek çalışma yöntemleri yaygınlaştı. Bu 
perspektifle işin çok daha fazla otomasyonla yapıldığı, 
iş gücünün alternatif yetenek kaynaklarını keşfetmeye 
başladığı ve iş yeri olarak sanal ile hibrit çalışma 
ortamlarının popülerlik kazandığı bir döneme girdik. 
Şirketler, müşteri memnuniyeti-verimlilik ve çalışan 
deneyimi üçgeninde dengeyi bularak; bu üç alanda da 
cesur adımlar atmaya devam edecekler. Her ne kadar 
içinde bulunduğumuz dönemde spot ışıkları iş yerlerinin 
dönüşümü üzerine çevrilmiş olsa da, esas ses getiren 
dönüşümlerin işin otomasyonu ve alternatif iş gücünün 
ağırlığını arttırması olacağını söyleyebiliriz.”

MUTLU DA VAR MUTSUZ DA
Pandemi dönemi ve sonrası sektörlerde pek çok 
değişim gözlenmeye devam ediyor. Dijital CEO ve Dijital 
CxO sanal toplantılarında üst düzeylerin paylaştıkları 
bilgiler ışığında, pandemi ile birlikte ticaret hacmi 
küçülmüş, olumlu etkilenen sektörler olmakla 
birlikte olumsuz olarak etkilenen sektörlerin daha 
fazla olduğu ortaya çıkmış. Dijital CEO ve Dijital CxO 
Sonuç Raporları’na yansıyan bu bilgi, aynı zamanda 
Vizyon 100 platformunun “Pandemi Sonrası Beş Yıl” 

başlıklı kitabında da yer alıyor. Vizyon 100 Platformu 
Kurucusu Bülent Kutlu, “Evden çalışıyoruz, peki mutlu 
muyuz?” sorusuna ise şu sözlerle yanıt veriyor: “Bu 
durum sektörlere, hatta fonksiyonlara göre değişiyor. 
Özellikle bilişim ve teknoloji sektörü ve çalışanları 
için evden çalışma son derece uygun. Bu bölümlerde 
çalışanlar da bundan memnunlar. Bununla birlikte 
müşterilerle doğrudan temas kurulan bölümlerde ise 
bu durum biraz daha farklı. Hatta evden çalışma bir 
takım olumsuz durumları da beraberinde getirebiliyor. 
Kanadalı bir firmanın yaptığı araştırmada; “En çok 
neyi özlüyorsunuz?” sorusuna çalışanların yüzde 53’ü 
“kahve molaları” cevabını vermiş. İnsan sosyal bir 
varlık. Tek başına evinde motive olması kolay değil. 
Sosyalleşmeyi özledik. Diğer taraftan iş yerine gelmek 
zorunda olanlar var. Çalışanların büyük kısmı mavi 
yaka. Beyaz yakalılar eve gidebildi ama mavi yakalılar 
sahada olmak zorundalar. Ayrıca herkesin evi çalışmaya 
müsait değil. Özellikle kadın çalışanlar evden çalışma 
düzeninde daha fazla zorlandılar.” 

TEK KULLANIMLIKTA BÜYÜME
Pandemiden sonra e-ticaretin tercih edilmesiyle 
beraber, tek kullanımlık ürünlere olan talep de 
yükselmeye başladı. Sektörün 4 milyar dolarlık bir 
üretim büyüklüğüne ulaştığı düşünülüyor. Pandemi 
sonrasında ambalaj sektöründe pek çok öne çıkan 
ürünler oldu. Bunlardan biri, geri dönüşüm ham 
maddesi içeren ürünler, diğeri ise medikalde ve 
savunma sanayiinde kullanılan plastik parçalar... 
Ambalaj sektörü bulaş riskini azaltmaktaki başarılı 
fonksiyonu sebebiyle bu dönemde yüksek performans 
gösteriyor. Gıda fiyatlarındaki artış, ürünlerin 
daha fazla korunmaya ihtiyaç duyulmasına neden 
oluyor. Aşılamanın bitmesiyle beraber de sektörün 
talebi karşılamak için yoğun çaba içerisine girmesi 
beklenirken, turizm sektörünün iyi geçmesiyle beraber 
sektörün bu seneyi rekorla kapaması hedefleniyor. 

E-TİCARET OLMAZSA OLMAZ
1972 yılında, teneke ürünlere ambalaj üreterek işe 
başlayan Sarten Ambalaj, bugün gıda, kozmetik 
ve endüstriyel ürünler olmak üzere üç ayrı sektöre 
üretim yapıyor. Türkiye’de Silivri, Gebze, Karacabey, 
Gemlik, Manisa, Ayvalık, Adana ve Çorlu’da 16; yurt 
dışında ise Bulgaristan, Rusya ve Hollanda’da olmak 
üzere fabrikaları bulunuyor. 100’e yakın ülkeye de 
ihracat yapan şirket, Kuzey Afrika ve Amerika Birleşik 
Devletleri’ne (ABD) fabrika açmak için kolları sıvadı. 
Sarten Ambalaj CEO’su Zeki Sarıbekir, “Türkiye’de 
geçen sene pandemiden dolayı büyüme sınırlı kaldı. 
Ciromuz 390 milyon dolar oldu. Bu da 2.8 milyar 
TL’ye tekabül ediyor. Bu sene dolar bazında yüzde 
20 büyüme hedefimiz var. Ham madde fiyatlarının 
artmasının da etkisiyle ciddi bir büyüme bekliyoruz. 
Pandemi bizim sektörümüzün önemini, ambalajlı 
ürünlerin kullanımının değerini topluma gösterdi. 
Ambalajsız e-ticaret de mevcut olamaz. Pandemi ile 
ihracatımızın en çok arttığı ülke ABD. Geçen sene yıl 
boyunca 2 milyon dolar olan ihracatımız ilk altı ayda 
6.5 milyon dolara yükseldi” diyor. 
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K APAK

Ömer Faruk AKBAL   
Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım 
Derneği (GİGDER) Başkanı

“PROPTECH İSE 
GAYRİMENKUL 
ALANINDA ÖNEMLİ BİR 
DEĞİŞİM YARATTI”

Pandemiyle birlikte en belirgin eğilimlerden biri, 
dijitalleşme ve online teknolojilerin adaptasyonunda 
kendini gösterdi. Temelinde internetle mobil iletişim 
yatan ve gayrimenkul teknolojilerini içerisinde 
barındıran PropTech ise gayrimenkul alanında önemli 
bir değişim yarattı. Bugün sadece inşaat yapım ve 
izleme süreçlerinde, yapı malzemelerinde, değerleme 
ve akıllı şehir yönetimlerinde, lojistik ve yönetimde 
değil, taşınmaz alım-satım faaliyetlerinde de dijital 
dönüşümü yaşıyoruz. Gayrimenkul sektöründe pek 
çok kurum, dijitalleşmeye hızla ayak uydurarak 
online satış kanallarının etkin şekilde kullanılması 
konusunda harekete geçti. Görüntülü ve sesli 
görüşme, proje tanıtımı, video galeri, sanal proje turu, 
örnek daire turu, dijital sunumlar, drone çekimleri ve 
online ödeme yöntemleriyle ülkemizde gayrimenkul 
ve vatandaşlık edinmek isteyenlerin taleplerini 
karşılayabilir duruma geldik. Ayrıca sektörde online 
alım, satım, kiralama yapabilen ve güvenli ticaret 
yapmaya imkan veren dijital kanallar oluşmaya 
başladı. Bu da dünyanın çok farklı bir yerinden 
Türkiye’de bir konutu incelemeye ve satın alma 
noktasına getirmeye olanak tanıdı. 

PANDEMİDE BÜYÜYEN 
SEKTÖRLER 
 Sağlık
 Telekom
 Bilişim ve Teknoloji
 Gıda 
 Ambalaj
 Kimya
 Temizlik Ürünleri
 Zinciri Ürünleri
 Zincir Market
 Enerji
 E-ticaret
 Kargo ve Lojistik
 Şans Oyunları ve Çevrimiçi Bahis
 Sigorta
 E-oyun
 Finans

Ülkelerin genel  
zorunlu seyahat şartları

Ülkelere girişlerde 72 saat içinde 
yaptırılmış negatif PCR testi.

İlk doz aşıyı yaptırdıklarına dair belge
Bazı ülkelerde karantina süresi  

(6-10 gün).
12 yaş altı çocuklarda PCR testi 

istenmiyor.
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DİKEY TARIM TRENDİ
Tarım 4.0, dijitalleşme ve inovasyonla yeni bir dönem açtı. Daha az su,  

daha az tarım ilacı ve daha az alan kullanarak daha verimli ürün almayı mümkün 
kılan “Dikey Tarım”ı araştırdık. ARZU KURUM

T EK NOLOJ İ

H ayatımıza giren yeni teknolojiler, tarımsal 
üretim yapmanın zor ve imkansız olduğu 
alanlarda, daha az çaba ile yüksek verim 
elde edilmesini sağlıyor. Geleneksel tarımın 

kurallarını yıkarak, oyunu değiştiren bu dönüşüm, 
tarımın kontrollü, akıllı bitki fabrikalarında güneşe 
ihtiyaç duyulmadan, topraksız bir şekilde yapılmasına 
imkan tanıyor, üstelik sabit fiyat garantisi sunarak. 
Bu gelişme, küresel iklim krizi nedeniyle yaşanması 
kaçınılmaz susuzluk ve açlık sorunları düşünüldüğünde 
tüm canlılar için hayati önem taşıyor.

2013’te Endüstri 4.0 ile başlayan hızlı dijitalleşmeyle 
birlikte başta Almanya olmak üzere Batı ülkeleri 
kaybettikleri krallıklarını geri kazanmaya başlarken; bu 
süreçte endüstri 4.0 rüzgarını arkasına alan; lojistik 
4.0, eğitim 4.0, sağlık 4.0 hatta sanat 4.0 olmak üzere 
her alanda büyük bir atılım yaşanmaya başlandı. Birinci 
evresi, insanların yerleşik düzene geçmesi ve ilkel 
aletler kullanmasıyla Göbeklitepe’de başlayan tarım 

sektörü de tüm bu gelişmelerin dışında kalamazdı. 
Makinelerin tarımda kullanımı ile ikinci evrede devam 
eden sektörün, üçüncü evresinde karşımıza çıkan 
seralar artık ihtiyaca cevap veremiyor, verim kaybına 
yol açıyor. 2010’lu yılların başında yine Almanya başta 
olmak üzere Hollanda, Danimarka, İsveç, Norveç, 
Danimarka, Finlandiya, Fransa ve İtalya gibi ülkeler 
yaptıkları yatırımlarla sektörde önemli gelişim kaydetti. 
‘Hassas tarım’ veya ‘akıllı tarım’ olarak adlandırılan, 
alanın dijitalleşmesi akımları ‘Tarım 4.0’ adı altında 
birleşti. Maliyet tasarrufunun sağlandığı sektörde, 
verimlilik ve kalite arttırılarak; iklime bağlı kalınmadan 
sürdürülebilir bir döneme girildi.

 
HIZLI ADAPTASYON
Endüstri 4.0 Derneği Başkanı ve ION Academy 
Kurucusu Ali Rıza Ersoy, Türkiye olarak Endüstri 4.0’ı 
ıskalamamak için kolları sıvadıklarını anlatıyor. 2018’in 
ortasında Türkiye imalat sanayinin dijital dönüşümünün 
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yol haritasını çok başarılı bir şekilde çıkardıklarını 
söyleyen Ersoy’a göre kamu ve özel sektör olarak sürece 
çok hızlı bir şekilde adaptasyon sağlandı. 2018’de 
yaşanan döviz krizine kadar her şeyin yolunda gittiği 
alanda bu nedenle bir yavaşlama yaşanmaya başlandı. 
Yaşanan bu gerileme pandemi sürecinden de nasibini 
aldı. Salgın sonrasında bütün şirket yönetim kurullarının 
ilk gündem maddesinin dijitalleşme ve Endüstri 4.0 
olacağına inanan Ersoy, bu dönemde kaybedilen bir-iki 
yılın çok hızlı bir şekilde kazanılacağını düşünüyor. 
Aynı zamanda start-up’lara yönelik geliştirme programı 
olan Agro 4.0’ın da kurucusu olan Ali Rıza Ersoy, 
“Takip edebildiğim kadarıyla 150’ye yakın, her yaştan 
gençlerimizin kurduğu girişimler var. Ülkemizde tarım 
4.0 çok hızlı gelişiyor” diyor.

Tarım 4.0’ın önemli bir kolu olan dikey tarım çiftliklerinin 
ticarileştirilmesi aslında 2010’dan itibaren Japonya 
ve Tayvan gibi Asya ülkelerinde tarım alanlarının dar 
ve elverişsiz olmasından dolayı başladı. Bu ülkelerin 
ardından Hollanda’da önemli çalışmalara imza atıldı. 
Öteki taraftan Rusya da sektöre ilgi gösteren bir başka 
ülke olarak karşımıza çıkıyor. Bu yatırımlardan en çok 
dikkat çekenlerden biri de 2020’nin başında Antalya’da 
hayata geçirilen Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın en büyük 
akıllı bitki fabrikası oldu.

 
AVRUPA’NIN EN BÜYÜĞÜ
İş insanı Can Hakan Karaca, Antalya’da kurduğu Cantek 
adlı şirketiyle, 30 yılı aşkın bir süredir gıda saklama 
ve soğutma teknolojileri alanında faaliyet gösteriyor. 

Afrika, Orta Doğu, Türki Cumhuriyetler ve Rusya gibi 
ülkelerde coğrafi ve iklim koşullarından dolayı gıda 
temininde büyük problemler yaşandığını gören Karaca 
konuyla ilgilenmeye başladı. ‘Dikey Çiftçiliğin Babası’ 
olarak da bilinen ve aynı zamanda Japonya’daki 
Chiba Üniversitesi’nde fahri profesör olan Dr. Toyoki 
Kozai’nin methini duyan Karaca, iki kere Japonya’ya 
gidip kendisinden eğitim aldı. Onun gösterdiği vizyon 
çerçevesinde kendi usul ve tekniğine uygun bir bitki 
fabrikası konsepti hazırlayan Karaca, 2020’nin 
başında Farminova adını verdiği bitki fabrikasını hayata 
geçirdi. O dönemde toplamda 5 milyon euroluk yatırım 
yapılan işletmede, topraksız ve güneş görmeyen 
kapalı bir alanda yüzde 95 daha az su kullanılarak, 
ilk etapta marul, roka, fesleğen gibi yeşil yapraklı 
bitkiler yetiştirildi. Yaklaşık 20 bitkinin bütün formülleri 
tamamlanarak üretildiği tesiste, 200 tane bitki üzerinde 
çalışıldı. Her şey yolunda giderken 17 Ağustos 2020’de 
elektrik kontağından çıkan bir yangınla işletmenin yüzde 
95’i kül oldu. Hakan Karaca, aradan geçen 8 ayda, 60 
milyon liralık yatırımla tesisi yeniden ayağa kaldırmayı 
başardı. İki ay sonra yeniden üretime başlanması 
planlan tesiste kapasite beş kat arttırılarak, 8 bin 
metrekareye çıkartıldı. Karaca, “Artık çok daha hızlı, çok 
daha büyük sahada çalışan, çok daha az elektrik ve 
su tüketen, çok daha mükemmel iklimlendirilmiş bitki 
fabrikaları neslini yarattık” diyor. 

 
ÜNİVERSİTELER İŞİN İÇİNDE
Hızla artan taze ve organik gıda talebinin karşılanması 
sonucunda atılan adımlardan biri de Gebze Teknik 
Üniversitesi (GTÜ), HGT Tarım iş birliği kapsamında 
hayata geçirilen dikey tarım uygulaması oldu. GTÜ 
kampüsünde kurulan LED Destekli Dikey Tarım 
Laboratuvarı’nda (LAVFARM) 20 farklı türde bitki, 
herhangi bir pestisit (zararlı organizmalara yönelik 
maddelerden oluşan karışım) ve herbisit (yabani ot 
ilacı) kullanılmadan üretildi. Bir milyon metrekarelik 
tarım fabrikası oluşturma çalışmalarının sürdüğü 
proje kapsamında, taban alanı 20 metrekare olan iki 
konteynerde üçer katlı dikey üretim alanı oluşturularak, 
bitki yetiştirme alanı 120 metrekareye çıkarıldı. 
Toprak ve gün ışığına ihtiyaç duymadan su ve LED ışığı 
kullanılarak yapılan deneme üretimleri sonucunda 
bitkilerin hasada gelme süreleri kısalırken, daha yüksek 
verim elde edildi.

 
TARIM ALANI GÖKDELENE UZANDI
Toprak yerine su ve bitkilere destek sağlamak için kaya 
yünü kullanılan üretimde suyun içine belli miktarda bitki 
besin solüsyonu ekleniyor. GTÜ Moleküler Biyoloji ve 
Genetik Bölümü Bitki Biyoteknolojisi Grubu Sorumlusu 
Prof. Dr. Yelda Özden Çiftçi, bitkileri tamamen sevdikleri 
bir ortamda yetiştirdiklerini söylüyor. Alanda, süs ve 
tıbbi aromatik bitkilerinden oluşan 20 çeşit için sistemi 
optimize ettiklerini, farklı reyhan çeşitleri ile biberiye, 
ekinezya, İngiliz çimi, fesleğen, roka, sarı gül, biber ve 
domates üzerinde çalışmalar yapıldığını belirtiyor. Prof. 
Dr. Çiftçi’ye göre; toprağın tarıma elverişli olmadığı ve 

ALLIED MARKET RESEARCH.COM 
VERİLERİNE GÖRE KÜRESEL DİKEY 

TARIM PAZARININ BÜYÜKLÜĞÜ 
2018’DE 2,23 MİLYAR DOLAR 

OLDU. PAZARIN 2019’DAN 
İTİBAREN ORTALAMA YÜZDE 24,6 

BÜYÜYEREK, 2026’YA KADAR 
12,77 MİLYAR DOLARA  

ULAŞACAĞI TAHMİN EDİLİYOR.
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özellikle İstanbul gibi metropollere yakın olan yerlerde 
dikey tarım gittikçe önemli hale gelecek. Son yapılan 
araştırmalar, hangar, metro istasyonu gibi yerlerde de 
veya gökdelenlerin otoparklarının bir köşesinde de dikey 
tarımın yapılabildiğini bize gösteriyor.

 
ŞEHİRDEKİ ÇİFTLİK
Geliştirdiği tarım teknolojisi sayesinde veri odaklı 
analizlerle bitki kalitesi ve lezzeti kontrol altında tutarak 
insan müdahalesini en aza indiren Plant Factory 
de dikey tarım alanında Türkiye’nin dikkat çeken 
girişimlerinden. 6 yıl içinde 12 tesis kurmayı hedefleyen 
şirket otel ve restoran zincirlerinin ağırlıkta olduğu 
müşterilerine de yakın olmak için şu sıralar Maslak Oto 
Sanayi’nin içinde uygun bir yer arıyor. Çimlendirmeden 
filizlendirmeye tüm aşamaları tesiste gerçekleştiren 
şirket su, ışık, nem, sıcaklık ve rüzgar faktörleri, üretim 
en verimli, temiz ve sağlıklı olacak şekilde kontrol ediyor. 
Geliştirdiği sirkülasyon sistemleri ile geleneksel tarım 
yöntemlerine göre yüzde 95 daha az su tüketiyor.

Plant Factory, Dragos’taki kendi tesisinin daha küçük 
bir uygulaması olarak Mutfak Sanatları Akademisi 
içerisinde kurduğu MSA Bahçe sistemi ile de geleceğin 
şef adayları için geleceğin gıdasını üretiyor. Plant 
Factory, Gebze Teknik Üniversitesi kampüsünde 
kuracağı, geliştirdiği topraksız dikey tarım sisteminde 
bitki besleme optimizasyonu ve biyofortifikasyon gibi 
yaklaşımlarla kaynak kullanım etkinliğini arttırmaya, 
karbon ayak izini azaltmaya, küresel gıda ve beslenme 
güvencesi bakımından sürdürülebilir ve iklim 
değişikliğine dirençli bir üretim sistemi oluşturmaya, 
ürünlere fonksiyonel gıda özelliği kazandırmaya ve 
sonuç olarak daha kaliteli, daha “yeşil” ve her bakımdan 
daha sağlıklı ürünler yetiştirmeye yönelik Ar-Ge 
çalışmalarının yürütülmesini planlıyor. 

DİKEY ÇİFTÇİLİĞİN BABASI, JAPONYALI DR. TOYOKI KOZAI OLARAK 
KABUL EDİLİYOR. DİKEY TARIM ÇİFTLİKLERİNİN TİCARİLEŞTİRİLMESİ, 
2010’DAN İTİBAREN JAPONYA VE TAYVAN’DA BAŞLADI.

BİTKİ FABRİKALARININ 
AVANTAJLARI
 Tarım ilacı kullanılmadan ilaçsız zirai 
üretim imkanı sunuyor.
 Yüzde 95 oranında su tasarrufu sağlıyor.
 365 gün 24 saat kesintisiz üretim 
yapılabiliyor.
 Hasat süresini kısaltıyor.
 Dar alanlarda yüzde 400 verim elde 
edilmesine olanak tanıyor.
 Doğal yollarla elde edilen üretim raf 
ömrünü uzatıyor.
 Sabit fiyat garantisi veriyor. 
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“AKILLI ŞEHİR” 
TEKNOLOJİLERİ

Büyük şehirlerde yaşamı 
kolaylaştırmak için “akıllı 
şehir” teknolojileri büyük 
önem taşıyor. Dünyada 
en akıllı şehirler; San 
Francisco, New York, 
Londra, Barcelona, Paris, 
Kopenhag, Berlin, Seul ve 
Singapur. Bu sayımızda 
kentlerimizi akıllandıracak, 
çoğu ulaşım odaklı 
çözümleri araştırdık.
ÜRÜN DİRİER

YAŞAM

Fatih Gündoğan / Asis CT Genel Müdürü 
“ANAHTAR PROJELER ÜRETİYORUZ”
Akıllı şehir danışmanlık hizmetleri, mobil izleme, 
yolcu sayma, geçiş kontrol, elektronik ücret 
toplama, yolcu bilgilendirme sistemleri, mikro 
mobilite çözümleri entegrasyonuyla birlikte 
şehir teknolojileri konusunda Ar-Ge çalışmaları 

yapıyoruz. Akıllı bisiklet ve elektrikli scooter gibi yeni nesil çözümler 
de sunuyoruz. Geleceğin şehirlerinde yerli teknolojilerin kullanılması 
konusunda çözümler geliştiriyor, danışmanlık hizmetleri veriyoruz. 
‘2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer 
alan akıllı şehir çözümleri, yerel akıllı şehir stratejisi ve yol haritası 
hazırlanmasına rehberlik edilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
ve ilgili üniversitelerle 81 ilde danışmanlık gerçekleştiriyoruz. 
Geliştirdiğimiz elektronik ücret toplama sistemlerini tüm dünyada 
16 milyondan fazla kişi kullanıyor. Bu yıl ihracat pazarlarımızdaki 
ağırlığımızı arttırmayı planlıyoruz. 

S on yıllarda daha sık 
duyduğumuz “akıllı 
şehir” kavramı, 
ulaşımdan mobiliteye, 

sürdürülebilirlikten çevre ve enerji 
teknolojilerine, ortak platformlardan 
görüntü işleme algoritmalarına 
kadar çok geniş bir yelpazeyi 
kapsıyor. Küresel akıllı şehirler 
pazar büyüklüğünün, 2021’de 
yaklaşık 420 milyar dolardan 
2025’e kadar 820 milyar dolara 
çıkacağı öngörülüyor. Yıllık bileşik 
büyüme oranının (CAGR) ise 
yüzde 14.8 olması bekleniyor. 15 
milyon nüfuslu İstanbul’a bakacak 
olursak, uzmanlara göre günlük 
hareketlilik 20 milyon kişiye kadar 
ulaşabiliyor. İstanbul’da kayıtlı 
araç sayısı 4.5 milyon civarında. 
Rakamlar, Türkiye’nin en büyük 
kentini akıllandırmanın neden çok 
önemli olduğunu göstermeye yeterli. 
Küçücük bir inovasyon bile şehrin 
keşmekeşi içinde soluk alınabilecek 
bir alan yaratabiliyor. İşte akıllı şehir 
uygulamalarından örnekler… 
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Sadullah Uzun / Verisun Teknoloji 
Kurucusu
“TURP İLE ULAŞIM ALTYAPILARINI 
AKILLANDIRIYORUZ”
İki alanda hayatı kolaylaştırmaya 
çalışıyoruz; Ulaşım Bilgi Sistemleri ve 
Akıllı Şehir Mobilyaları. Ulaşım Bilgi 

Sistemi kapsamında, toplu ulaşımda otobüs durağa kaç 
dakika sonra gelir, bir yerden bir yere nasıl gidebilirim 
gibi hizmetleri kapsayan bulut tabanlı bir ürünümüz var. 
TURP (Toplu Ulaşım Raporlama Platformu) adlı bu ürün 
sayesinde, herhangi bir belediye kısa sürede ulaşım 
altyapısını akıllı hale getirerek kullanıcılarına mobil 
uygulama üzerinden hizmet vermeye başlayabiliyor. 
Milyonlarca İstanbullu’nun kullandığı Mobiett 
uygulaması da, markalama dahil tüm özellikleriyle 
şirketimizce hayata geçirildi. Akıllı Şehir Mobilyaları 
alanında ise güneş enerjisiyle çalışan şarj ve internet 
noktaları üretiyoruz. Bunlara bir tür modern çağın 
sebili de diyebiliriz. Eskiden temel ihtiyaç suydu ve 
su sebilleri vardı, artık modern insanın temel ihtiyacı 
şarj ve internet. Ürünlerimiz hem çevre dostu enerji 
üreterek bu ihtiyacı karşılıyor, hem de estetik bir kent 
mobilyası olarak şehre değer katıyor. Ulaşımda dünya 
genelinde trend konulardan biri olan MaaS (Mobility 
as a Service) konusunda bir ürün hazırlığı içerisindeyiz. 
Ulaşımın Booking.com’u olacak bir ürün bu. Tek bir 
uygulama kullanarak şehir ve platform bağımsız olarak 
tüm ulaşım ihtiyaçlarınızı karşılayabileceksiniz. Projemiz 
Bilişim Vadisi tarafından onaylandı ve geliştirme 
çalışmalarına başladık.

Ali Kutay Yaralı / Delivers.ai Kurucu 
Ortağı 
“AVRUPA’NIN İLK TESLİMAT 
ROBOTU FİRMASIYIZ”
Pandemiyle artan kurye ihtiyacı 
üzerine, yapay zeka ile geliştirilmiş 
robot kurye üretimine başladık. 

Avrupa’nın ticari faaliyete başlayan ilk teslimat 
robotu firması olduk. Ocak başından itibaren 
İstanbul’un Maslak bölgesinde 500’den fazla teslimat 
gerçekleştirerek son testlerimizi tamamladık. Delivers.
ai robotları Dubai Ulaştırma Bakanlığı izni ile yakında, 
Dubai’nin Silikon Vadisi olarak bilinen Internet City 
bölgesinde yemek teslimatlarında kullanılmaya 
başlanacak. Yerel market zinciri Choithrams ile 
anlaşmaya vardık. İngiltere’den de bir bulut mutfak 
platformundan talep aldık, görüşmelerimiz devam 
ediyor. İstanbul’da ise mart ayında İTÜ Arı Teknokent 
yerleşkesinde, ardından İstanbul’da kaldırım altyapısı 
uygun birkaç pilot bölgede kullanılmaya başlanacak. 
Robotumuz yol üzerinde karşılaşabileceği engelleri 
tanıyarak yön değiştirebiliyor, trafik ışıklarına göre 
hareket ediyor. Ayrıca yollardaki çukur, tümsek gibi 
kusurları da analiz ederek yerel yönetimlere veri akışı 
sağlayacak. Böylece özellikle engelli bireyler için uygun 
yol yapımı ve tamiratı noktasında veri toplayacağız.   

Burak Işık / Byqee Kurucu Ortağı 
“BİSİKLETİNİZİ ELEKTRİKLİ ARACA ÇEVİRİYORUZ”
Trafikte bir otomobil ortalama 8 metrekarelik bir 
yer kaplıyor ve seyahatlerin yüzde 55’inden fazlası 
5 km’den az yolculuklardan oluşuyor. Oysa bu 
yolculuklar için otomobile kıyasla elektrikli bisikletler 
en konforlu seçenek. Hem trafik derdiniz olmuyor, hem 
de normal bisiklete kıyasla terlemeden, yorulmadan, 
bir yandan günlük sporunuzu da yaparak ulaşımınızı 
gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Biz de bu alanda katkı 
sunuyoruz. Şehir koşullarında kaliteli bir elektrikli 
bisiklete sahip olmak için minimum 8-9 bin TL’lik bir 
ilk yatırım maliyetini gözden çıkarmak gerekiyor. Düşük 
kalitede ürün satışları da mevcut ancak konforlu bir 
seçenek için dünyada olduğu gibi ülkemizde de fiyatlar 
bu seviyede. İlk yatırımı aşmak için sunduğumuz bir 
seçenek var. Byqee dönüşüm setiyle çok daha uygun bir 
fiyata, evinizin bodrumunda unuttuğunuz bisikleti yeni 
nesil bir elektrikli ulaşım aracına çevirebiliyorsunuz. 

“Milyonlarca İstanbullu’nun 
kullandığı Mobiett uygulaması da, 
markalama dahil tüm özellikleriyle 
şirketimizce hayata geçirildi. Akıllı 

Şehir Mobilyaları alanında ise güneş 
enerjisiyle çalışan şarj ve internet 

noktaları üretiyoruz. Bunlara bir tür 
modern çağın sebili de diyebiliriz. 
Eskiden temel ihtiyaç suydu ve su 

sebilleri vardı, artık modern insanın 
temel ihtiyacı şarj ve internet. 

Ürünlerimiz hem çevre dostu enerji 
üreterek bu ihtiyacı karşılıyor, hem 
de estetik bir kent mobilyası olarak 

şehre değer katıyor.”

- Sadullah Uzun / Verisun Teknoloji Kurucusu



Estetik elektrikli bisiklet seçenekleri çok kısıtlı. Byqee 
dönüşüm setiyle istediğiniz tarzda elektrikli bisikletinizi 
oluşturma imkanınız var. Bu yıl hem şık bir tasarımlı 
hem de son teknoloji güvenlik donanımlarına sahip 
elektrikli bisikletimizi de çıkarmayı hedefliyoruz. Bu 
atılımla global pazara açılarak, dünyanın diğer metropol 
şehirlerinin problemlerine çözüm sunan bir Türk 
markası olmayı hedefliyoruz.

Bugay Çağlar / Hergele Kurucu Ortak 
“HERGELE İLE MİKRO MOBİLİTE 
FİLOLARI OLUŞTURUYORUZ”
Hergele bir elektrikli scooter üreticisi 
ve mobilite paylaşım platformu 
sağlayıcısı. Ulaşım alışkanlıkları 
değişiyor. Covid-19 ile mikro 

mobilite konsepti, günlük rutinlerimizin bir parçası 
haline geldi. Mikro hareketliliğin her caddeye, yol ve 
köşe başına yayılmasını istiyoruz ve elektrikli araç 
kültürünün genişlemesi için çalışıyoruz. Temiz teknoloji 
ve sürdürülebilirlik ilkelerini takip ediyoruz. Kendi 
donanımımız ve yazılımımızla, yatırımcılar, girişimciler ve 
yerel yönetimler için mikro mobilite filoları oluşturarak 
emin adımlarla ilerliyoruz. Hergele’de mühendis, 
tasarımcı ve yazılımcılar bir arada daha iyi bir gelecek 
için çalışıyoruz. Aktif bir üretim hattımız var. Elektrikli 
araçlar hakkında kapsamlı mühendislik bilgisi ve 
mikromobilite araç tasarım deneyimine sahibiz. 
Paylaşım platformu yazılımlarımız yakında tamamlandı; 
şimdi amacımız, donanım ve yazılım bir arada 
operasyona hazır mikro mobilite filolarının ülkemizde 

ve globalde kurulmasında hızlandırıcı etki yaratmak. 
Future of Mobility Projesiyle, 3 Tekerli Paralellogram Aks 
Süspansiyon Sistemi, Çoklu Vites Özelliği, Arka Görüş 
Kamerası-Bluetooth bağlantı ile Akıllı Telefona Görüntü 
Aktarımı sağlayan Gidon Sistemi, Monokok Şasi içinde 
modüler katlanabilir oturma elemanı tasarımı gibi 
özelliklerin projelendirilmesi ve üretime hazırlanması 
üzerinde çalışıyoruz.  

YAŞAM
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Yusuf Güleç / Bulut Klinik Kurucusu 
“HASTANE YOĞUNLUĞUNU 
AZALTAN BİR TELETIP 
UYGULAMASIYIZ” 
Hasta ve doktorlara yeni nesil 
dijital hastane deneyimi sunan bir 
teletıp uygulamasıyız. Pandemi 

ile teletıp uygulamalarına talep çok arttı ve sağlık 
sektöründe krize hazır oluşumlar insanların imdadına 
yetişti. Bulut Klinik de bunlardan biri. Doktorları ve 
hastalarını sanal bir platformda bir araya getiriyoruz. 
Hastanelerde fiziksel varlığın azaltılması hedefiyle 
yola çıktık. Uygulama her branştan uzman hekimlerle 
online görüşme imkanı sağlıyor. Hekimler uygulama 
üzerinden hastalarının sağlık geçmişine cep telefonu 
üzerinden erişim sağlayabiliyor. Klinikler ise kendi 
işletmelerine dair mali, muhasebe ve idari ihtiyaçlarını 
uygulama üzerinden sağlayabiliyor. Çok kapsamlı akıllı 
sağlık deneyimi sunan uygulama Türkiye haricinde 
Azerbaycan ve Kırgızistan’da da kullanılıyor. İstanbul 
Havalimanı’nda yapılan PCR testleri Sağlık Bakanlığı’na 
Bulut Klinik üzerinden gönderiliyor. Sistemimizde 4215 
klinik ve 890 binden fazla hasta yer alıyor. Sistem 
üzerinden randevu yönetimi, medikal takip, hasta takibi, 
ölçüm takip, raporlama, doküman yönetimi ve hasta 
bilgilendirme hizmetlerini sağlayabiliyor. 

Mustafa Uçak / Akıllı Şehir Uzmanı, 
Arz Portföy İş Geliştirme Müdürü

“BATI İLE ASYA ARASINDA  
ANLAYIŞ FARKI VAR”
İstanbul’un güncel nüfusu 15.5 milyon 
görünse de gün içinde hareketlilik 20 
milyon üzerinde gerçekleşiyor. Şehir 

yönetiminin ciddi anlamda planlama ve çözüm üretme 
sorumluluğu var. İstanbul’un kayıtlı araç sayısı 4,5 
milyon. Bu rakam Avrupa Birliği ülkelerinin bazılarının 
nüfusundan daha yüksek bir sayı. Akıllı çözümlere 
İstanbul için en çok trafikte talep var. Akıllı şehir 
dediğimizde altı alan öne çıkıyor. Ekonomi, Mobilite, 
Çevre, İnsan, Yaşam ve Yönetişim. Özellikle şehir 
yönetimleri bakımından yapay zeka tabanlı karar destek 
mekanizmaları ve dijital ikiz uygulamaları, ilerleyen 
zamanlarda karşımıza çıkacak çözümler arasında. 
Sürdürülebilirlik bağlamında yeşil enerji ve düşük 
karbon salınımına yönelik çözümler de ön planda. 
Lojistik sektörü ise yüzünü drone teslimat ya da otonom 
paket servis çözümlerine çevirmiş durumda. Akıllı şehir 
kavramı konusunda Asya ile Batılı ülkeler arasında ciddi 
bir anlayış farkı var. Uzak Doğu’ya gittikçe çözümlerin 
daha teknoloji, Avrupa’da ise vatandaş odaklı 
olduğunu söyleyebiliriz. Küresel akıllı şehirler pazar 
büyüklüğünün 2021’de yaklaşık 420 milyar dolardan 
2025’e kadar 820 milyar dolara çıkması bekleniyor. 
Yıllık bileşik büyüme oranının (CAGR) yüzde 14.8 
olması öngörülüyor. Dünyada en akıllı şehirleri bugün 
için San Francisco, New York, Londra, Barcelona, Paris, 
Kopenhag, Berlin, Seul ve Singapur. 

Berk Şahin / Parxlab Kurucu Ortağı 

“HEDEFİMİZ VERİMLİ PARK 
ALANLARI OLUŞTURMAK”
Cadde üstü otopark yönetimi ile 
sürücü ve işletme tarafında daha 
verimli park alanları sunuyoruz. 
Bir araç trafikte park yeri aramaya 

başladığı andan itibaren trafiğin yüzde 30’luk kısmını 
oluşturuyor. Park alanlarının optimize yönetimi ile 
trafik yoğunluğuna etki edebiliyoruz. Uzun vadede akıllı 
şehirlerle otonom araçlar arasında bir köprü olmayı 
planlıyoruz. Bir otonom araç boş park yeri verisine 
nereden ulaşacak ve park ücretini nasıl ödeyecek gibi 
soruları çözüme ulaştırıyoruz. TET Proje Pazarı Akıllı 
Ulaşım Ödülü, TechAnkara Akıllı Şehirler Özel Ödülü, 
Almanya Duisport Liman Tır Otoparkı Yönetim Sistemi 
İhracatı, Almanya Rewe Alışveriş Merkezi Otoparkı 
Yönetim Sistemi İhracatı, TAV Teknoloji ile Havalimanları 
için Akıllı Apron ve Yer Hizmetleri Yönetim Sistemi AB 
Projesi gibi başarılarımız var.
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“Küresel akıllı şehirler pazar 
büyüklüğünün 2021’de yaklaşık  
420 milyar dolardan 2025’e kadar 
820 milyar dolara çıkması bekleniyor. 
Yıllık bileşik büyüme oranının (CAGR) 
yüzde 14.8 olması öngörülüyor. 
Dünyada en akıllı şehirleri bugün için 
San Francisco, New York, Londra, 
Barcelona, Paris, Kopenhag, Berlin, 
Seul ve Singapur.”

- Mustafa Uçak / Akıllı Şehir Uzmanı,  
Arz Portföy İş Geliştirme Müdürü
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ŞERAFETTİN SAVUR 

“MÜŞTERİ ODAKLI 
ÇÖZÜMLER 

ÜRETİYORUZ”
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SAVROB Mekatronik 
Teknoloji-Plastik Ekipman 
Çözümleri’nin sahibi 
Şerafettin Savur ile 
firmanın bugün geldiği 
noktayı, teknoloji 
yatırımlarının önemini 
ve gelecek hedeflerini 
konuştuk. 

Plastik enjeksiyon yardımcı ekipmanlarında yerli 
çözümler üreten bir firma olarak, kuruluş amacınızı ve 
bugüne kadar sizi başarıya ulaştıran sırları anlatabilir 
misiniz?

SAVROB Mekatronik olarak, enjeksiyon sektörü ile 
birlikte plastik işleyen diğer sektörlere çözüm ortaklığı 
yapıyoruz. Firmamız 2019 yılında plastik sektörüne 
hizmet vermeye başladı. Türkiye bilindiği üzere 
plastik işleme pazarında dünya genelinde büyük bir 
paya ev sahipliği yapıyor. SAVROB olarak kuruluş 
amacımız ise; plastik işleme makinaları ve ekipmanları 
konusunda dışa bağımlılığımızı en aza indirgeyerek 
yerli çözümler üretmek ve yerli üreticilerimize yan 
ekipman konusunda çözüm odaklı ürünler sunmak. 
Bununla beraber ihracatımızla ülke ekonomisine katkı 
sağlamak da amaçlarımız arasında. Genç ve dinamik 
bir firma olmamızın yanı sıra, genç mühendis ekibimiz 
ve çalışma arkadaşlarımızla hizmet vermeye devam 
ediyoruz. İki yıl içerisinde Türkiye pazarında önemli 
bir noktaya geldiğimizi düşünüyoruz, bu başarının 
en önemli noktasının ise genç ve heyecanlı bir ekibe 
sahip olmamız olduğunu düşünüyorum. Ekibimizle 
müşterilerimize çözüm odaklı ürünler sunarak iki yıl 
içerisinde önemli bir yol kat ettik. SAVROB olarak  
AR-GE odaklı sürekli yenilikçi ve yeni endüstri düzenine 
ayak uydurarak çalışmalarımıza devam ediyor, 
Endüstri 4.0 proseslerine uyumlu ürünler üretiyoruz. 
Kısacası; SAVROB olarak, tam anlamıyla müşteri odaklı 
çözümler üretiyoruz. Bu noktalardan edindiğimiz bilgiler 
neticesinde ise sektörün tamamına hitap edecek 
ürünler geliştiriyor ve seri üretimini yapıyoruz.

Bugün geldiğiniz noktada sektörü nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Müşterilerimiz ve sektördeki iş ortaklarımızla yapmış 
olduğumuz istişareler neticesinde plastik sektörü gün 
geçtikçe ülkemizde gelişiyor ve gelişmeye devam ediyor. 
Türkiye’de plastik işleyen firmaların sürekli olarak 
yatırımlarına devam ettiğini ve yeni ürünler için ciddi 
Ar-Ge çalışmaları yaptığını görüyoruz. Bununla birlikte 
firmaların Endüstri 4.0 noktasına önem verdiklerini 
biliyoruz. Bu gelişmeler sonucunda firmalar insan 
hatalarından kaynaklı üretimi etkileyecek faktörleri saf 
dışı bırakmak istiyor. Tam bu noktada ise yan ekipman 
olarak adlandırdığımız; dozajlama sistemleri, sıcak 
yolluk kontrolleri, hat kontrol sistemleri, ürün alma ve 
IML robotları ve kalıp üzerine görüntü işleme sistemleri 
gibi ürünlerimizle üretim prosesinden kaynaklı hataların 
önüne geçiyoruz. Firmaların seri üretimle aynı kalitede 
ürünler üretmeleri ve maliyetlerini düşürmeleri 
konusunda ciddi çalışmalar yapıyoruz. 

Sektörde istihdamın korunabilmesi için ne gibi 
çalışmalar yapıyorsunuz? 

Bu konuda naçizane düşüncelerim şöyle: Plastik 
sektörünün ülkemizde çok geniş bir alana ve istihdama 
sahip olduğunu düşünüyorum. Plastik sektörü aslında 
sadece enjeksiyon makinalarını kapsamıyor. PET, 
şişirme, ekstrüzyon ve geri dönüşüm gibi daha nice 
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makinalarla birçok farklı sektörde plastik işleme yapılıyor.  
Bu konuda ülke olarak dünya genelinde iyi noktalarda olduğumuzu 
söyleyebilirim. Gerek plastik ham maddelerin işlenmesinde gerekse 
plastik işleme makinaları üretiminde son yıllarda ülkemizin büyük 
bir kalkınma yaptığını düşünüyorum. Bahsetmiş olduğum gibi bu 
istihdamın korunabilmesi için çalışmış olduğumuz firmaların maliyet 
giderlerini düşürmeyi hedefliyoruz. Maliyet giderlerinde düşüş yaşayan 
firmalar ise yatırım yaparak, sektörde her kola istihdam sağlıyor. Bu 
yatırımlarla bizim gibi firmalar, istihdam ve kapasitelerini arttırarak 
çalışmalarını sürdürüyor. Yerli çözümler üretip müşterilerimizin dışa 
bağımlılığını azaltarak, ülke içi istihdamın artması için çalışmalar 
yapıyor ve üretmeye devam ediyoruz.

Pandemi gibi büyük krizleri aşmanın yolları sizce neler? Pandemi 
sizin çalışma süreçlerinizi ve satışlarınızı nasıl etkiledi? 

Son yıllarda teknoloji ve yapay zeka sistemlerinin ilerlemesiyle 
birlikte bu proseslerin insan yaşamına sağladığı kolaylığı pandemi 
döneminde çoklukla gördük. Günlük yaşantımız içerisinde sadece 
akıllı telefonlar gibi sistemlerin ne kadar önemli olduğunun farkına 
vardık. Hatta pandemi döneminde virüsün hızlı bir yayılım yapmasının 
önüne geçmek için birçok ülke mobil uygulamalarla pandemi 
döneminin en kısa sürede bitmesi adına çalışmalar yaptı. Dünya 
geneline baktığımızda ise bu çalışmaların bu tür krizlerde ne kadar 
etkili olduğunun farkına vardık. Pandemi gibi krizlere teknolojik olarak 
yaklaştığımızda, pandeminin üretim sektörü ve üreticilere farklı bilgiler 
kattığı kaçınılmaz bir gerçek. Üretimin aksamaması adına üreticiler 
yeni tecrübeler edindi. Özellikle Endüstri 4.0 prosesleri, IoT sistemleri 
ve akıllı fabrika yatırımlarının ilerleyen yıllarda vazgeçilmez bir gerçek 
olacağını düşünüyorum. 

SAVROB olarak pandemi krizinden etkilenmediğimizi belirtmek 
istiyorum. Çalışma süreçleri dışında pandemi döneminde plastik 
sektöründe oluşan yüksek talepleri karşılamakta zorlandık. Bu 
dönemde tek kullanımlık ürünlere oluşan ilgi neticesinde birçok firma 
krizi fırsata dönüştürdü ve bu dönemde yatırımlarına hız kazandırdı. 
Pandemi döneminin bizim sektör açısından geçen yıllara göre verimli 
geçtiğini rahatlıkla söyleyebilirim. 

Ar-Ge’ye ayırdığınız bütçe ve yatırımlardan bahseder misiniz? 
Geliştirdiğiniz yeni ürünler var mı?

SAVROB tamamen Ar-Ge odaklı kurulmuş bir şirket. Müşterimizden 
gelen her istek yanında bir özel çalışma getiriyor. Bu nedenle 
baktığımızda üretmiş olduğumuz her ürün, özel istekler doğrultusunda 
seri üretime geçmiş ürünler. Yan ekipman olarak, plastik sektörünün 
her noktasına hitap edebilecek ve çözüm üretebilecek sistemler 
üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Genellikle kompleks proseslere 
sahip, ihraç edilen ürünleri bünyemizde tamamen yerli olarak 
geliştirmeyi hedefliyoruz. 

2021 yılının ikinci yarısında dört farklı proje için çalışmalarımıza 
başladık. Halihazırda üretimini yapmış olduğumuz dozajlama 
sistemlerine benzer, maliyet giderlerini düşürmeye ve seri üretimin 
hatasız şekilde gerçekleşmesine yardımcı ürünler geliştirmeye 
devam ediyoruz. Şu an ise ürün alma, IML ve insert yerleştirme 
uygulamalarında kullanılmak üzere üst giriş Kartezyen robot 
çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. 2022 ilk çeyreğinde ise yan 
girişli IML robotları için çalışmalarımıza başlayacağız. Kısaca,  
SAVROB sürekli geliştiriyor ve ürün gamını arttırıyor.
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çalışmalarımıza 

başladık. 
Halihazırda 

üretimini yapmış 
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maliyet giderlerini 

düşürmeye ve 
seri üretimin 

hatasız şekilde 
gerçekleşmesine 
yardımcı ürünler 

geliştirmeye devam 
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“Gelecekte 
SAVROB olarak 

sadece Türkiye de 
değil, dünyanın 

birçok ülkesinde 
temsilciliklerle 
dünya çapında 

bilinen bir firma 
olmayı hedefliyoruz. 
Türkiye’nin sadece 

plastik işleme 
değil, plastik işleme 

makinaları ve yan 
ekipman üretimleri 
ile dünyada sayılı 
ülkeler arasında 

olmasını istiyoruz.”

Plastik ham madde fiyatlarındaki artışı değerlendirir misiniz?

Plastik ham madde fiyatlarındaki ani artışlar, üreticileri olumsuz etkiledi. 
Fakat bizler yan ekipman üretimi konusunda talep artışıyla karşı 
karşıya kaldık ve bu talepleri kısa süre içerisinde tamamladık. Özellikle 
dozajlama sistemlerimize yoğun talep artışı oldu. Bunun nedeni ise ham 
madde ile birlikte katkı maddelerinin de fiyatlarında artış yaşadığını için 
firmalar maliyet düşürme yolları aramaya başladılar. Bu noktada yerli 
ürünlerimizle çözüm ortaklığı yaptık. Halihazırla üretmiş olduğumuz 
dozajlama sistemleri ile katkı malzemelerinde yüzde 40’a varan bir 
tasarruf sağlattığı için firmalar bu sistemlere yöneldi ve artışları, 
maliyetlerini düşürerek dengelemeye çalıştılar. Bu artışlara baktığımızda, 
ekipman üretimi yapan biri olarak, plastik işleyen firmaların en verimli 
şekilde ham madde ve katkı malzemelerini kullanmak için yollar 
aradığını gözlemledik. Bu ani artışlarla tecrübe kazanan firmaların 
yan ekipman konusuna önceki yıllara göre daha çok önem verdiğini 
düşünüyorum.

Gelecek için hedefleriniz neler?

Gelecekte SAVROB olarak sadece Türkiye de değil, dünyanın birçok 
ülkesinde temsilciliklerle dünya çapında bilinen bir firma olmayı 
hedefliyoruz. Türkiye’nin sadece plastik işleme değil, plastik işleme 
makinaları ve yan ekipman üretimleri ile dünyada sayılı ülkeler arasında 
olmasını istiyoruz. Bu nedenle durmadan ve yorulmadan sürekli 
ürünler geliştiriyor, seri üretim yapıyor ve Ar-Ge çalışmalarımızla plastik 
sektöründe çözüm ortaklığı konusunda lider firma olmayı amaçlıyoruz.

Son dönemlerde Sayın Ömer Karadeniz’in başkanlığında Plastik 
Sanayicileri Federasyonu’nun çalışmaları hakkında neler 
düşünüyorsunuz?

Genç bir firma olarak, Ömer Bey’in geçmişten gelen sektör ve sanayi 
tecrübesiyle Plastik Sanayicileri Federasyonu vasıtasıyla birçok 
firmaya ışık olduğunu görüyoruz. Bizler de SAVROB olarak kendilerine 
teşekkürlerimizi iletiyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.
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Plastik sektörüne 1975 yılında adım 
atan Gema Polimer Plastik Ürünleri 
Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu 

Başkanı Mehmet Aydın, firmanın kuruluş 
aşamalarını, Ar-Ge yatırımlarını ve 

pandemi sürecini anlattı.   

MEHMET AYDIN

“SÜRDÜRÜLEBİLİR 
HEDEFLERİMİZ 

VAR”
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Sektörün güçlü firmalarından birinin kurucusu olarak 
hem kendi kariyer yaşamınızı hem de markalaşma 
hikâyenizi sizden dinleyebilir miyiz?

1949 yılında, Şile-Ahmetli köyünde doğdum. Eğitimimi 
Şile’de tamamladıktan sonra çalışma hayatıma 
ilk olarak konfeksiyonla başladım ve memleketin 
değerlerinden Şile Bezi üzerine çalıştım. Askerlik 
görevimi tamamlayıp 3 sene kadar daha Şile Bezi 
üzerine çalıştıktan sonra 1975 yılında plastik sektörü 
ile ilk olarak plastik malzeme üzerine serigrafi 
uygulamaları yaparak tanıştım. Edindiğim tecrübeler 
ve hareket alanımın genişlemesi ile 1980-1982 
yıllarında beyaz eşya sektörüne girdim. Süreklilik ve iş 
hacminin büyümesi, 1984 yılında plastik sektöründeki 
ilk firmam olan Aydınlar Plastik A.Ş.’yi kurmama 
vesile oldu. Türkiye’nin beyaz eşya sektöründeki öncü 
firmalarından AEG, Demirdöküm, Arçelik markalarına 
yan sanayi olarak ürettiğimiz ürün rakamları hızlı bir 
şekilde büyürken yaptığımız zamanında yatırımlar, 
makine parkurumuzu ve çalışan sayımızı arttırarak farklı 
alanlara da yönelmemize yardımcı oldu. Devamındaki 
yıllarda Telefunken gibi TV üretici firmalara büyük tonajlı 
enjeksiyon makinelerinde yan sanayi olarak TV ön panel 
üretimi yaptım. 1990’lı yıllara geldiğimizde Aydınlar 
Plastik’te 250 kişi istihdam ediyordum.

Aydınlar Plastik’te üretimimiz devam ederken, o 
dönemde AEG fabrikalarını BSH satın almıştı. BSH’taki 
plastik parça üretiminin artması ile firmanın üretimden 
plastik atıkları artmaya başladı. Geri dönüşüm plastikleri 
işleme fikrim 1995 yılında marka ismimiz olan Gema 
Polimer’in oluşmasına vesile oldu. Sonrasında farklı 
firmalardan geri dönüşüm plastikleri alarak ayda 

yaklaşık 1.000 tona kadar geri dönüşüm plastikleri 
işleme kapasitesine ulaştım. Gema Polimer iş hacminin 
artması beni yan sanayicilikten üretici firma haline 
getirmişti. Enerjimin tümünü Gema Polimer üretimine 
vererek yeni fikirler, yeni olanaklar yaratma çabam, yan 
sanayicilikten ayrılmama neden oldu. Gema Polimer’de 
ekstrüderler üzerine edindiğim bilgi ve tecrübe beni bir 
üst seviye olan plastik ham madde kompaund üretimine 
itti. 2000 yılında İzmir Ege Serbest Bölgesi’nde Gema 
Elektro Plastik A.Ş. firmasını kurarak ilk kompaund 
üretimine başladım. Bugün, İstanbul 4. Levent’te 
bulunan merkez binamız, 2018 yılında kurulan Silivri 
üretim tesisimiz ve ana üssümüz İzmir Serbest Bölge 
tesisimiz ile yılda yaklaşık 100.000 ton kapasite ile 
plastik sektörüne tonlarca öncü çözüm üretiyoruz.

Ar-Ge yatırımlarınız neler? 

Biz 2006’dan sonra hızlı bir şekilde Ar-Ge yatırımları 
yaptık. Ar-Ge merkezimizi İzmir’de kurduk. Şu an 12 
kişilik bir ekibimiz, sürdürülebilir bir sürü hedefimiz var. 
Ar-Ge birimimiz inşaatı biten 600 m2’lik yeni alanında 
katma değer yaratacak yeni ürünler geliştirmeye 
devam ediyor. Örnek olarak, nişastadan biyoplastik 
ham maddeler, yanmaz paneller için ham maddeler 
üretiyoruz. Bir de nefes alabilen filmler için kompaundlar 
üretiyoruz. Türkiye’de 2016 yılından beri bu ürünü 
kompaund olarak üretip satışını yapan tek firmayız. 
Şu an yüzde 50-60 seviyelerinde ürünlerimizi ihraç 
ediyoruz. Biyoplastik özelinde ülkemizin güçlü olduğu 
alanlarda, tarım önde olmak üzere, tarımsal bio bazlı 
film ham maddesinde birçok çalışmamız ve projelerimiz 
mevcut. Ar-Ge çalışmalarımız büyük hızda devam ediyor. 
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Bu anlamda geliştirdiğiniz yeni ürünlerden ve 
sürdürülebilirlik konularında yaptığınız çalışmalardan 
bahseder misiniz?

Firmamız yeni ürün tasarım ve üretiminin tüm 
süreçlerinde çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan 
sürdürülebilir kalkınma hedeflerine dayanan, bütünsel 
bir yaklaşım benimsiyor. Firmamız ayrıca; TÜBİTAK ve 
KOSGEB destekli birçok proje gerçekleştirerek katma 
değeri yüksek, sürdürülebilir, çevre dostu ürünler 
geliştirmenin yanı sıra, kurumsal bir şirket yapısına 
ulaşarak yetkinliklerini arttırıyor. Faaliyetlerimizden 
kaynaklı çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla 
2006 yılından itibaren ISO 14001 Çevre Yönetim 
Sistemi’ni bünyemize dahil ettik. TÜBİTAK destekli  
Ar-Ge projeleri ile fosil bazlı kaynak kullanımı azaltılmış, 
yüksek mineral dolgulu ve yenilenebilir doğal ham 
madde kaynaklı, çevre dostu inovatif kompaund ham 
maddeleri geliştirildi. Bu sayede ulusal ve uluslararası 
pazarda fosil kaynaklı ham madde kullanımı azaltılmış 
mühendislik plastiklerinin yanı sıra biyo-bazlı ve biyo-
bozunur kompaund ham maddeleri ile beyaz eşya, 
hijyen, ambalaj gibi sektörlerde çözüm ortağı olarak 
sürdürülebilirliğe katkı sağlıyoruz. Sürdürülebilir tasarım 
yaklaşımıyla geliştirilen, çevre dostu biyotabanlı ürün 
portföyünde yer alan, biyo-bazlı, kompostlanabilir, 
biyobozunur plastik kompaund ürünlerimiz, uluslararası 
akredite bir kurum olan TUV Austria tarafından analiz 
edilerek sertifikalandırıldı. Enjeksiyonluk, ekstrüzyonluk 
ve termoformluk plastik parça tasarımı için çevre dostu 
biyoplastik kompaund ham madde tedariği sağlayan 
firmamız 11 adet sertifikalı ürünüyle yüksek çeşitlilikte 
biyotabanlı ürün portföyüne sahip Türkiye’de lider tek 
firma.

Pandemi öncesi ve sonrası dönem sizin çalışma 
süreçlerinizi ve satışlarınızı nasıl etkiledi? Plastik 
sektörüne etkisi nasıl oldu?

Pandemi sağlık, sosyal, ekonomik ve finansal açıdan 

üretim sektöründe yer alan pek çok firmayı olumsuz 
yönde etkiledi. Pandemi krizi sırasında sağlık ve güvenlik 
endişeleri nedeniyle kapanmalar, sınır kontrolleri vb. 
tedarikçilerin teslimat kabiliyetinde ve lojistikte sorunlar 
yaşanmasına neden oldu. Ham madde tedarik sıkıntısı, 
ham madde fiyatlarındaki kontrolsüz artış, mesai 
saatlerinin sınırlandırılması, firmaların üretim ve satış 
hacminde düşüşe yol açtı. Ancak pandemi ile birlikte 
gıda, ambalaj ve hijyen sektöründe dünyada ciddi bir 
talep artışı meydana geldi. Özellikle koronavirüsün 
yayılmasını önlemedeki rolleri nedeniyle plastik esaslı 
tek kullanımlık servis malzemeleri, gıda ambalajları, 
hijyen ürünlerine yönelik artan talep, plastik sektöründe 
yer alan firmaların pandemiye rağmen üretim 
faaliyetlerine devam etmelerine olanak sağladı. 
Dediğim gibi firmamız son yıllarda çevre dostu 
biyoplastik kompaund ham maddelerin geliştirilmesine 
yönelik çalışmalar yürütüyor. Pandemi sırasında gıda 
ve hijyen sektörlerine yönelik artan taleplere sertifikalı 
biyoplastik kompaund ürünlerimiz cevap kabiliyetimizi 
arttırdı. Özellikle tek kullanımlık plastik çatal, bıçak, 
kaşık, bardak, kahve kapağı, pipet, torba, eldiven vb. 
ürünlerin üretiminde çevre dostu, biyoplastik ham 
maddelerin yurt dışı pazarında pandemi süresince 
ayrıca tercih edilmesi, ihracat potansiyelimizin 
artmasına olanak sağladı. Bu kapsamda firmamız 
geçmişten günümüze inovatif, sürdürülebilir ve çevre 
dostu plastik ham maddelerin geliştirilmesine yönelik 
yaptığı yatırım ve Ar-Ge çalışmaları sonucu geliştirdiği 
biyoplastik ürünlerle pandemi süresince sağlık, hijyen, 
güvenlik vb. gereksinimlerin karşılanmasına yardımcı 
oldu.

Ülkemizin plastik ihracatının yaklaşık yüzde 50’sini 
gerçekleştirdiği Avrupa’nın hayata geçireceği Yeşil 
Mutabakat’ın ülkemiz ve sanayimiz açısından 
önemi sizce nedir? Bu konuda ne gibi çalışmalar 
yapıyorsunuz?

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından 2019 yılı aralık 
ayında Yeşil Mutabakat Çağrısı (European Green Deal) 
ile; AB’nin tüm politikalarını iklim değişikliğini baz alarak 
şekillendireceği ve 2050 yılına kadar karbon-nötr ilk 
kıta olma yolunda yeşil dönüşüm hedefleri açıklandı. 
Bu kapsamda gerek ihracatta rekabet edebilmemiz 
gerekse ülkemiz ve sanayisinin sürdürülebilir büyümesi 
amacıyla Yeşil Mutabakat’a uyum sağlanması gerekti. 
Nitekim karbonsuz ekonomi modeli ile ticareti yeniden 
şekillendirecek olan Yeşil Mutabakat’ın; sanayicileri 
ihracatta sera gazlarının salım kriterlerini karşılamaya 
zorlayacak olması, sanayinin daha yeşil, döngüsel ve 
dijital olmasına katkı sağlayarak gelecekte avantaja 
dönüşeceği öngörülüyor. Firmamız Yeşil Mutabakat 
çağrısına uyum kapsamında 2021 yılı ilk yarısında 
JSO 14064-1 standartına uygun olarak Sera Gazı 
emisyonları envanterinin oluşturulması ve İklim Eylem 
Planı’nı da içeren kurumsal ve ürün bazında karbon 
ayak izinin hesaplanmasına yönelik çalışmalara 
başladı. Bu çalışmalar kapsamında, toplam sera 
gazı emisyonunda yüksek paya sahip ürün, üretim, 



“FİRMAMIZ GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE 
İNOVATİF, SÜRDÜRÜLEBİLİR VE ÇEVRE 
DOSTU PLASTİK HAM MADDELERİN 
GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK YAPTIĞI 
YATIRIM VE AR-GE ÇALIŞMALARI SONUCU 
GELİŞTİRDİĞİ BİYOPLASTİK ÜRÜNLERLE 
PANDEMİ SÜRESİNCE SAĞLIK, HİJYEN, 
GÜVENLİK VB. GEREKSİNİMLERİN 
KARŞILANMASINA YARDIMCI OLDU.”

süreç vb. faaliyetlerin belirlenerek sera 
gazlarının azaltılmasına yönelik çevre dostu 
ve sürdürülebilir stratejiler geliştirmeyi 
planlıyoruz. 

Plastik ham madde fiyatlarındaki artışı 
nasıl yorumluyorsunuz?

Plastik ham madde fiyatlarındaki artış 
sektörümüzü derin bir şekilde olumsuz 
yönde etkilemektedir. Bu fiyat dengesizliğini 
minimize etmek için sektörümüz bir an önce 
güç birliği yapıp devlet desteğini arkasına 
alarak petrokimya tesisi yatırımı yapmak 
zorundadır.

Sektörde başarılı olmanın sırrı sizce nedir? 

Sektörde başarılı olmamızın en büyük sırrı; 
kuruluşumuzdan beri disiplinli ve özgüvenli 
bir şekilde çalışmak, yenilikleri takip etmek 
ve hep üretim bazlı düşünmek. Ama burada 
asıl olan bu çalışmaların nesiller boyu 
sürmesidir. Benim temellerini oluşturduğum 
çalışma ortamını en iyi şekilde sürdüren 
oğullarım Erkan ve Gürkan, yenilikleri takip 
ederek sadece bünyesinde oldukları şirkete 
değil, sektöre de katkı sağlamış oluyorlar. 
1990’lı yıllara yaklaştığımızda sektörümüz 
değerlerinden Muammer Yüceler ile PAGEV 
kuruluş çalışmalarında ve İstanbul Sanayi 
Odası’nda Meclis üyeliği görevinde bulundum. 
Gürkan Aydın bir dönem İKMİB yönetiminde 
ve Erkan Aydın halihazırda PAGDER ve 
İKMİB yönetiminde bulunmakta ve İstanbul 
Sanayi Odası Meclis üyeliği görevine devam 
etmekteler. Eğer kurum olarak içinde 
bulunduğun sektöre, ülkene hizmet ediyorsan 
başarılısın demektir. Şu anda Şile’de ikamet 
ediyor ve TFF 3. Ligi’nde başarılı şekilde 
yoluna devam eden “Gema Polimer Şile Yıldız 
Spor” Yönetim Kurulu’nda sportif ve çevresel 
faaliyetlerime devam ediyorum. 

Son dönemlerde Ömer Karadeniz’in 
başkanlığında Plastik Sanayicileri 
Federasyonu’nun çalışmaları hakkında 
neler düşünüyorsunuz? 

Ömer Karadeniz, en başta dürüst, çok 
çalışkan ve azimli biri. Bizim dönemimizde 
Muammer Yüceler hep sektör için gece 
gündüz çalışırdı, çok çalışkandı ve hiç pes 
etmedi. Ömer Karadeniz de çalışkanlığı, 
azmi ve sektöre hizmet etme arzusu 
ile Sayın Yüceler’i andırıyor. Bu şekilde 
devam edeceğine ve sektörümüzün Ömer 
Karadeniz’in katkılarıyla daha iyi yere 
geleceğine inanıyorum.
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smini Aymara dilinde “dünyanın bitimi” 
anlamına gelen “chilli” kelimesinden alan Şili, 
Güney Amerika’nın güneybatı kıyısında yer 
alıyor. Atlantik ve Pasifik Okyanusları arasında 
stratejik bir konuma sahip olan ülkenin, Arjantin 
ile 5.308 km, Bolivya ile 860 km ve Peru ile 171 
km sınırı bulunuyor. 6.435 km kıyı uzunluğu olan 
Şili, kıyılarda çok yüksek olmayan dağların, orta 
kesimlerde verimli vadilerin, kuzeyde Atacama 
Çölü’nün, doğuda ise And Dağları’nın çevrelediği 
bir topografik yapıya sahip.

2021 yılı IMF tahminlerine göre yaklaşık 19.7 
milyon nüfusa sahip olan Şili’de yaklaşık 8.5 
milyon olarak tahmin edilen toplam işgücünün 
yüzde 13’ü tarım, yüzde 23’ü sanayi ve yüzde 
64’ü hizmetler sektöründe istihdam ediliyor.

Şili’nin başlıca doğal kaynakları; bakır, iyot, 
kereste, demir cevheri, nitrat, değerli metaller ve 
molibdenden oluşuyor. Şili’nin başlıca tarım ve 
hayvancılık ürünleri; üzüm, elma, armut, soğan, 
buğday, mısır, yulaf, şeftali, sarımsak ve fasulye 
olmakla beraber; sığır eti, kanatlı etler, yün ve 
deniz ürünleri ise başlıca hayvancılık ürünlerini 
meydana getiriyor. Ülkenin imalat sanayisi bakır, 
madencilik, gıda ürünleri, balıkçılık, demir-çelik, 
ahşap, taşıt araçları, çimento ve tekstilden 
oluşuyor. Ülke özellikle turizm açısından önemli 
doğal güzelliklere sahip. And dağları sayesinde 
Şili’nin büyük bir hidroelektrik enerji potansiyeli 
bulunuyor. Kıyıları boyunca ülkenin zengin 
balıkçılık kaynakları mevcut. Ülkenin kuzeyi 
maden yatakları bakımından çok zengin.

KREDİ NOTU 25 YILDIR “A”
Siyasi istikrar, ticaret serbestisi, kişi başı gelir, 
yaşam standardı, basın özgürlüğü, şeffaflık ve 
rekabetçilik açısından Latin Amerika’nın önde 
gelen ekonomilerinden olan Şili’nin finans 
sistemi de oldukça gelişmiş durumda. Şili, Latin 
Amerika’da kredi notunu 25 yıldır A’da tutmayı 
başarabilen tek ülke. Şili ithal ikameci ekonomi 
politikalarını 1970’lerin ortasında, diğer Latin 
Amerika ülkelerinden yaklaşık on yıl önce terk 

LATİN AMERİKA’NIN  
EN İSTİKRARLI EKONOMİSİ

ŞİLİ 
Türkiye ile Şili, birbirinden çok uzak coğrafyalarda yer almasına 
rağmen, iki ülke halkı arasında özel bir sempati var. 1923’te kurulan 
Türkiye Cumhuriyeti’ni ilk tanıyan Latin Amerika ülkesi olan Şili ile 
dış ticaretimiz hızla gelişiyor. ÖZBEY MEN

İBaşkenti   Santiago

Para birimi  Şili Pezosu

Dili   İspanyolca

Nüfusu   19.7 milyon

Kişi başı milli gelir  13 bin dolar
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ederek, liberal ekonominin uygulanması 
doğrultusunda önemli adımlar attı. Bu 
durum, üretim artışını ve rekabeti de 
beraberinde getirdi. Madencilik ve balıkçılık 
başta olmak üzere geleneksel ihracat 
endüstrilerinde önemli büyüme kaydedildi. 
Aynı zamanda, selüloz, meyve, somon, ağaç 
ürünleri, şarapçılık ve metanol gibi yeni 
sektörlerde, hava ve gemi taşımacılığı ve 
turizm gibi hizmet sektörlerinde gelişme 
sağlandı. İhracat gelirlerinin yüzde 40’ını 
madencilikten, milli gelirin ise üçte birini 
bakırdan elde eden Şili’nin en büyük 
madencilik şirketi olan Codelco, tek başına 
dünya bakır üretiminin yüzde 10’unu 
gerçekleştiriyor.

EN ÇOK SERBEST TİCARET  
ANLAŞMASI OLAN ÜLKE
Şili ekonomisi büyük ölçüde dış ticarete dayalı bir yapı 
arz ediyor. Halihazırda, dünyanın en çok Serbest Ticaret 
Anlaşması’na sahip ülkesi olan Şili, dünya ticaretine, 
farklı kapsam ve özellikteki ikili ve çoklu tercihli ticaret 
düzenlemeleri yoluyla entegre olmuş durumda. Dünya 
gayrisafi hasılasının yüzde 86.3’ünü, dünya nüfusunun 
yüzde 63’ünü temsil eden 64 ülke ile 26 Serbest Ticaret 
Anlaşması yürürlükte olan Şili, dış ticaretinin yüzde 
60’ını temsil eden Serbest Ticaret Anlaşmaları’nın 
yeniden müzakere edilmesi yönündeki çalışmalarını 
2017 yılından itibaren hızlandırdı.

TÜRKİYE İLE TİCARET
Türkiye ile Şili, birbirinden çok uzak coğrafyalarda 
yer almasına rağmen, iki ülke halkı arasında özel bir 
sempati var. 1923’te kurulan Türkiye Cumhuriyeti’ni 
ilk tanıyan Latin Amerika ülkesi Şili oldu. Bu davranış 
Türkiye’de, Şili ulusunun milli bağımsızlığa ve ülkeler 
arasındaki dostluğa verdiği değerin somut bir ifadesi 
olarak kabul edildi ve her iki ülke arasında 1926 yılında 
imzalanan Dostluk Anlaşması ile ikili ilişkilerin sağlam 

temelleri oluşturuldu. İki ülke arasındaki ticari ilişkiler 
ise 1970’li yıllarda başladı. Coğrafi uzaklık, doğrudan 
uçak seferlerinin olmaması gibi iş adamlarının karşılıklı 
ziyaretlerini kısıtlayan etmenlere rağmen, iki ülke 
arasındaki ticari ilişkilerde ve temaslarda artış trendi 
yakalandı ve karşılıklı olarak firmaların pazara ilgisinde 
olumlu yönde gelişmeler sağlandı. Türkiye ile Şili 
arasındaki ticaret yıllar itibarıyla incelendiğinde, söz 
konusu ülkeye gerçekleştirilen ihracatın 2009-13 yılları 
arasında düzenli olarak arttığı, iki ülke arasındaki ticaret 
hacminin 2015 yılı itibarıyla 470 milyon dolara ulaştığı 
görülüyor.

ŞİLİ’NİN 18’İNCİ DIŞ TİCARET PARTNERİYİZ 
2018 yılı sonu itibarıyla Türkiye’nin Şili’ye ihracatı 386 
milyon dolar, Şili’den ithalatı ise 371 milyon dolar olarak 
gerçekleşirken, iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi bir 
önceki yıla göre, yüzde 45.3 artarak 757 milyon dolara 
yükseldi. İhracatta, bir önceki yıla göre artış yüzde 51.7 
olurken, iki ülke arasında Serbest Ticaret Anlaşması’nın 
yürürlüğe girdiği tarihten bu yana, ilk defa Şili ile ikili 
ticarette dış ticaret fazlası verir hale geldi. 2018 yılında 
Türkiye, Şili’nin en büyük 18’inci ticaret partneri oldu. 
İki ülke arasındaki dış ticaret hacmi, Şili’nin Panama, 
Malezya, Avustralya ve P4 ülkeleri ile olan ticaret 
hacminin önünde yer aldı. Türkiye’nin 2020 yılında 
Şili’ye olan ihracatı yüzde 23 azalarak 280 milyon dolar 
olarak gerçekleşti. Ticaret hacmi de bir önceki yıla göre 
yüzde 0,34 azalarak 573 milyon dolar oldu.

Türkiye Şili dış ticareti (milyon dolar)
Yıllar  Türkiye’nin ihracatı  Türkiye’nin ithalatı
2015  188  283
2018  386  371
2019  344  231
2020  280  293
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ürkiye ile ilişkileri 1910 yılına dayanan Arjantin; Latin 
Amerika ve Karayipler’e açılım stratejisi nedeniyle son 
yıllarda ekonomik ve siyasi ilişkilerimizin artış gösterdiği 
ülkelerden biri. Geçen kasım ayı sonunda G 20 
Zirvesi’ne de ev sahipliği yapan ve ekonomisi büyüme 
trendinde olan Arjantin’in ekonomik potansiyelini ve 
Türkiye ile arasındaki ticari ilişkileri araştırdık.

GÜMÜŞ ÜLKE
Arjantin’in adı Latince “Argentum” (gümüş) 
kelimesinden geliyor. Maradona, Messi gibi dünyaca 
ünlü futbolcularıyla tanıdığımız Arjantin, Güney 
Amerika kıtasının güney ucunda, And Dağları ile Atlas 
Okyanusu arasında yer alıyor. Kuzeybatısında Bolivya, 
kuzeydoğusunda Paraguay, doğusunda Brezilya, 
Uruguay ve güneybatısında Şili ile çevrili olan Arjantin, 
Güney Amerika’nın ikinci, dünyanın ise sekizinci büyük 
ülkesi.

Ülkenin kuzeyinde yağmur ormanlarında nemli tropikal 
iklim, güneydeki Patagonya’da çöl iklimi, And dağları 
boyunca uzanan Bariloche bölgesinde ise İsviçre benzeri 
dağlar ve göllerle kaplı bir iklim ve Kuzey Doğuda ise 

ŞİMDİ TAM ZAMANI 

ARJANTİN 
Türkiye vatandaşlarına vize uygulamayan Arjantin, ekonomik olarak büyüme 
trendinde. Yabancı yatırımcılara bölgesel bazda çok cazip teşvikler var. Gıdadan 
beyaz eşyaya ihracatçılar için yeni pazar özelliği taşıyan Arjantin, müteahhitlik 
firmalarına da önemli imkanlar sunuyor. ÖZBEY MEN

T

Başkenti   Buenos Aires

Para birimi  Arjantin Pezosu

Dili   İspanyolca

Nüfusu   46 milyon

Kişi başı milli gelir  9.122 dolar

karasal ve kuru bir iklim hüküm sürüyor.

Arjantin doğal kaynakları açısından zengin bir ülke olup, 
Pampas’ın verimli ovaları, kurşun, çinko, kalay, bakır, 
demir cevheri, manganez, petrol, uranyum kaynaklarına 
sahip bulunuyor. Dünyaya en fazla futbolcu ihraç eden 
Arjantin’in futbol gelirleri de hayli yüksek seviyelerde.

Ülkenin, Bolivya ve Şili sınırlarında geniş mineral 
kaynakları yer alıyor. And dağlarındaki zengin maden 
yatakları, Catamarca ve San Juan’da bakır ve altın 
rezervleri, Mendoza’da uranyum, Jujuy’da çinko 
rezervleri mevcut. Arjantin, 4.700 kilometrelik sahiliyle 
dünyanın en iyi balıkçılık alanlarından birine sahip. 
Mürekkep balığı gibi dünyada zor bulunan birçok cins 
balık bol miktarda bulunuyor. Yerel balık filolarının yanı 
sıra, uluslararası anlaşmalarla Japonya, Kore, Rusya, 
İspanya ve diğer ülkeler de Arjantin sularında balıkçılık 
yapabiliyor.

LATİN AMERİKA’NIN ÜÇÜNCÜ BÜYÜK EKONOMİSİ
Arjantin, GSYİH’sının büyüklüğü açısından Brezilya 
ve Meksika’nın ardından Latin Amerika’nın 3’üncü 
büyük ekonomisi. Yaklaşık 46 milyon nüfusu olan 
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Arjantin’de, kişi başına düşen milli gelir (cari fiyatlara 
göre) 9.122 ABD Doları. Arjantin, gelir dağılımındaki 
uçurumlara rağmen, Latin Amerika ülkelerindeki kişi 
başına gelirin en yüksek olduğu ülkeler arasında yer 
alıyor. T.C. Buenos Aires Ticaret Müşavirliğimizce yapılan 
değerlendirmeye göre; Arjantin ekonomisi 2020 yılında 
yüzde 9.9 oranında daraldı. Bu oran son 20 yılın en 
büyük düşüşüne işaret ediyor. Geçen yıl resesyondaki 
üçüncü yılını yaşayan Arjantin’de tüketim yüzde 13.1, 
yatırımlar yüzde 13, ihracat yüzde 17.7, ithalat ise yüzde 
18.1 oranında geriledi. En çok darbe alan sektörler ise 
otel ve restoranlar, sosyal hizmetler, inşaat, balıkçılık, ev 
hizmetleri, ulaştırma ve iletişim ile madencilik sektörleri 
oldu.

DIŞ TİCARETİ YAKLAŞIK 100 MİLYAR DOLAR
Arjantin’in 2020 yılında ihracatı yüzde 15.8 azalarak 55 
milyar dolar, ithalatı ise yüzde 13.8 azalarak 42 milyar 
dolar olarak gerçekleşti. 2019 yılında 65 milyar dolarlık 
(yüzde 5 artan) ihracatla dünyada yüzde 0.3 pay ile 
46’ncı sırada ve 49 milyar dolarlık (yüzde 25 azalan) 
ithalatla dünyada yüzde 0.3 pay ile 50’nci sırada 
bulunuyor.

2020 yılında ihraç ettiği başlıca ürünler; soya küspesi, 
mısır, soya yağı, kamyon-kamyonet, soya fasulyesi, 
buğday, sığır eti (dondurulmuş), altın, ham petrol ve 
yer fıstığı, kabuklu deniz canlıları, taze üzüm şarabı ve 
sığır eti (taze/soğutulmuş), süt, krema ve petrol gazları 
olarak sıralanıyor. 2020 yılında ithal ettiği başlıca 
ürünler ise; soya fasulyesi, karayolu taşıtları için aksam 
ve parçaları, otomobiller, telefon cihazları, petrol gazları, 
dozlandırılmış ilaçlar, serum ve aşılar, bilgisayarlar, 
petrol yağları ve haşarat öldürücüler.

ARJANTİN TÜRKİYE DIŞ TİCARETİ
2020 yılında; Arjantin’e ihracatımız 54.8 milyon dolar 
(bir önceki yıla göre yüzde 16 azalma), ithalatımız 42.3 
milyon dolar (bir önceki yıla göre yüzde 14 azalma) olup, 
Arjantin ile ticarette Türkiye’nin 404 milyon dolar dış 
ticaret açığı verdiği gözleniyor.

TÜRKİYE’NİN ARJANTİN’E İHRACATINDA  
BAŞLICA ÜRÜNLER
Arjantin’in 2019 yılı toplam ithalatı dikkate alındığında; 

• Diğer motorlar ve kuvvet hasıl eden makinalar (GTİP: 
8412) ithalatının yüzde 8’i (13 milyon $) 

• Demir veya alaşımsız çelikten profiller (GTİP: 7216) 
ithalatının yüzde 18’i (13 milyon $) 

• Bakırdan diğer eşya (GTİP: 7419) ithalatının yüzde 
63’ü (7 milyon $) 

• Asiklik hidrokarbonlar (GTİP: 2901) ithalatının yüzde 
6’sı (6 milyon $) 

• Sentetik devamsız lifden iplik, dikiş ipliği hariç, 
toptan (GTİP: 5509) ithalatının yüzde 16’sı (6 milyon $) 

• Sülfatlar, şaplar, peroksisülfatlar-persülfatlar (GTİP: 
2833) ithalatının yüzde 13’ü (4 milyon $) 

• Kadınlar ve kız çocuklar için takım elbise, takım, 
ceket, blazer, elbise, etek, pantolon etek vb. (GTİP: 
6204) ithalatının yüzde 9’u (3 milyon $) 

• Sentetik filament demetleri (GTİP: 5501) ithalatının 
yüzde 34’ü (3 milyon $) 

• Sülfürik asit ve oleum (GTİP: 2807) ithalatının yüzde 
25’i (3 milyon $) 

• Yaprak tütün ve tütün döküntüleri (GTİP: 2401) 
ithalatının yüzde 23’ü (2 milyon $) Türkiye’den yapıldığı 
görülmektedir.

TÜRKİYE’NİN ARJANTİN’DEN İTHALATINDA 
BAŞLICA ÜRÜNLER
Soya fasulyesi, karayolu araçları için aksam ve 
parçalar, telefon cihazları, ses, görüntü cihazları, 
haşarat öldürücü, dezenfekte edici, zararlıları yok edici, 
sürgünleri önleyici, bitkilerin büyümesini düzenleyici 
ürünler, azot, fosfor ve potasyumun ikisini veya üçünü 
içeren mineral veya kimyasal gübreler, eşya taşımaya 
mahsus motorlu taşıtlar. 

2020 154 557

Türkiye Arjantin dış ticareti (milyon dolar)
Yıllar    Türkiye’nin ihracatı  Türkiye’nin ithalatı
2015    118 234
2018    169 358
2019     161 294
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ALİ İBRAHİM AYDIN
Yeminli Mali Müşavir
aaydin@prosesdenetim.com.tr

YENİDEN 
DEĞERLEME
Bu sayımızda taşınmazların ve amortismana 
tabi iktisadi kıymetlerin 31.12.2021 tarihine 
kadar yeniden değerlemeye tabi tutulabilmesine 
ilişkin uygulamadan söz edeceğiz.

 1. Uygulamanın Genel Özellikleri ve Yürürlük Tarihi
Sayın okurlar, kamuoyunda genel olarak “Af Kanunu” 

olarak adlandırılan 7326 sayılı Kanunla getirilen 
düzenlemelerden biri de, taşınmazların ve amortismana 
tabi iktisadi kıymetlerin 31.12.2021 tarihine kadar 
yeniden değerlemeye tabi tutulabilmesine imkan 
sağlanmış olmasıdır. Bu yazımızda, 31.12.2021 tarihine 
kadar yararlanma imkanı bulunan “yeniden değerleme” 
müessesesini detaylarıyla değerlendireceğiz.

Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanununa enflasyon 
düzeltmesine ilişkin düzenleme dahil edilmeden önceki 
dönemde, bilançoda yer alan iktisadi kıymetler yeniden 
değerlemeye tabi tutabilmekte ve bilanço değerlerini 
bu nispette artırılabilmekteydi. Üstelik bu değerleme 
işlemi üzerinden herhangi bir vergi hesaplanması da söz 
konusu değildi. 

Bilançonun aktif ve pasif tüm kalemleri itibarıyla 
değerlenmesi esasına dayanan enflasyon düzeltmesi 
uygulamasının 2004 yılında uygulamaya konulmasıyla, 
o döneme kadar sadece iktisadi kıymetlerin 
değerlemeye tabi tutulmasına imkan veren “yeniden 
değerleme” müessesesine son verilmiştir. Ancak, 
enflasyon düzeltmesi yapılabilmesi için birbirini takip 
eden 3 yılda toplam enflasyon oranının yüzde 100’ü 
aşması öngörülmekte olup, 31.12.2004 tarihinden 
sonra enflasyon düzeltmesi uygulanmasına ilişkin 
şartlar oluşmamıştır.

Enflasyon düzeltmesi uygulamasına geçilmesine 
karşın, enflasyon düzeltmesi uygulanmasına ilişkin 
şartların oluşmaması sebebiyle, iktisadi kıymetler 
31.12.2004 tarihi itibarıyla kayıtlı değerleriyle bilançoda 
yer almaya devam etmişlerdir. Aynı şekilde, bu tarihten 
sonra aktife kaydedilen iktisadi kıymetler de maliyet 
bedelleri ile kayıtlarda yer almaya devam etmişlerdir.

Ancak, 2018 yılında yürürlüğe giren 7144 sayılı 
Kanunla Vergi Usul Kanununa eklenen Geçici 31. 
madde, taşınmazların Yİ-ÜFE’ndeki artış oranı dikkate 

alarak yeniden değerlemesine imkan verilmiş olsa da, 
söz konusu düzenleme, ortaya çıkan değer artışları 
üzerinden yüzde 5 oranında vergileme öngördüğünden, 
geniş manada uygulama alanı bulamamıştır.

Bu defa, 7326 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanununun 
Geçici 31. maddesinde yapılan değişiklikle 
taşınmazların yanı sıra amortismana tabi iktisadi 
kıymetler için de yeniden değerleme imkanı getirilmiş 
ve değer artış tutarı üzerinden ödenecek verginin oranı 
yüzde 2 olarak belirlenmiştir.

1. Yeniden Değerleme Hakkından Yararlanabilecek 
Mükellefler

Tam mükellefiyete tabi ve bilanço esasına göre defter 
tutan kollektif, adi komandit ve adi şirketler de dahil 
olmak üzere ferdi işletme sahibi gelir vergisi mükellefleri 
ile kurumlar vergisi mükellefleri yeniden değerleme 
hakkına sahiptirler.

2. Yeniden Değerleme Hakkı Bulunmayan 
Mükellefler

Ancak, aşağıda sayılan mükellefler yeniden 
değerleme uygulamasından yararlanamayacaklardır.

▸ Dar mükellefiyet esasında vergilendirilenler,
▸ İşletme hesabı (zirai işletme hesabı dahil) esasına 
göre defter tutanlar,
▸ Serbest meslek kazanç defteri tutanlar,
▸ Finans ve bankacılık sektöründe faaliyet gösterenler,
▸ Sigorta ve reasürans şirketleri,
▸ Emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları,
▸ Münhasıran sürekli olarak işlenmiş altın, gümüş alım-
satımı ve imali ile iştigal edenler,
▸ Kayıtlarını Türk para birimi dışında başka bir para 
birimiyle tutmalarına izin verilenler.
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TAM MÜKELLEFİYETE TABİ 
VE BİLANÇO ESASINA GÖRE 
DEFTER TUTAN KOLLEKTİF, 

ADİ KOMANDİT VE ADİ 
ŞİRKETLER DE DAHİL OLMAK 

ÜZERE FERDİ İŞLETME SAHİBİ 
GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ 

İLE KURUMLAR VERGİSİ 
MÜKELLEFLERİ YENİDEN 

DEĞERLEME HAKKINA 
SAHİPTİRLER.

3. Yeniden Değerlemenin İhtiyari Oluşu
Yeniden değerleme uygulaması zorunlu değildir. 

Uygulamadan yararlanmak istemeyen mükellefler 
bilançolarında kayıtlı iktisadi kıymetlerini yeniden 
değerlemeye tabi tutmaksızın mevcut durumlarını 
muhafaza edebilirler.

Ayrıca, değerleme hakkı bulunan mükellefler, yeniden 
değerlemeye tabi tutulabilecek iktisadi kıymetlerin 
tamamı için uygulamadan yararlanabilecekleri 
gibi, yalnızca bir kısmı iktisadi kıymetleri için de 
uygulamadan yararlanabilirler

 
4. Yeniden Değerlemeye Tabi Tutulabilecek İktisadi 
Kıymetler

İlgili hükmün yürürlüğe girdiği 09.06.2021 tarihi 
itibarıyla aktifte kayıtlı bulunan iktisadi kıymetler 
bakımından yeniden değerleme uygulamasından 
yararlanılabilecektir.

Yeniden değerlemeye ilişkin düzenleme taşınmazların 
amortismana tabi iktisadi kıymet mahiyetinde olmasını 
zorunlu kılmamaktadır. Bu sebeple, boş arazi ve arsalar 
için de uygulama hükümlerinden faydalanılabilecektir.

Sat-kirala-geri al işlemine veya kira sertifikası 
ihracına konu edilen iktisadi kıymetler yeniden 
değerlemeye tabi tutulamayacaktır.

İktisadi kıymetlerin alım, satım ve inşa işleri ile 
devamlı olarak uğraşanların bu amaçla aktiflerinde 
kayıtlı bulunan emtia niteliğindeki kıymetler 
uygulama kapsamında yeniden değerlemeye tabi 
tutulamayacaktır. Ancak, bu mükelleflerin kiralamaya 
konu ettikleri iktisadi kıymetler yeniden değerlemeye 
tabi tutulabilecektir.

 
5. Yeniden Değerlemeye Esas Değer

Yeniden değerleme, iktisadi kıymetler ile bunlara 
ait amortismanların, Vergi Usul Kanununda yer 

alan değerleme hükümlerine göre tespit edilen ve 
09.06.2021 tarihi itibarıyla yasal defter kayıtlarında yer 
alan değerleri üzerinden yapılacaktır.

Amortismana tabi olan iktisadi kıymetler için 
amortismanın herhangi bir yılda eksik ayrılması veya hiç 
ayrılmamış olması halinde, yeniden değerleme, o tarihe 
kadar ayrılabilecek toplam amortisman tutarı dikkate 
alınmak suretiyle uygulanacaktır.

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre maliyet 
bedeline intikal ettirilen giderler ile maliyet bedeline 
dahil edilen kredi faizleri ve kur farkları değerleme 
kapsamındadır.

 
5. Uygulama Süresi ve Vergilendirme

5.1. Yeniden Değerleme Yapılabilecek Süre

Yeniden değerleme işlemi 31.12.2021 tarihine kadar 
yapılabilecektir. Uygulamadan yararlanabilmek için, 
değerleme işleminin en geç bu tarihe kadar yapılması 
ve yasal defterlere kaydedilmesi gerekmektedir.

 
5.2. Değerleme Üzerinden Yapılacak Vergileme

Yapılan yeniden değerleme neticesinde hesaplanan 
ve pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer artışı 
tutarı üzerinden yüzde 2 oranında hesaplanan vergi, 
yeniden değerleme işleminin yapıldığı tarihi izleyen ayın 
son günü akşamına kadar gelir veya kurumlar vergisi 
yönünden bağlı olunan vergi dairesine beyan edilir. 

Beyana göre hesaplanan vergi, ilk taksiti beyanname 
verme süresi içinde diğerleri beyanname verme süresini 
takip eden ikinci ve dördüncü ayda olmak üzere üç eşit 
taksitte ödenecektir. Beyan edilen tutarın tamamının ilk 
taksit ödeme süresi içerisinde ödenebilmesi mümkün 
olduğu gibi, ikinci ve üçüncü taksitlerin toplamının 
ikinci taksit ödeme süresi içerisinde ödenebilmesi de 
mümkündür.

Tüm iktisadi kıymetlerin aynı ay içinde değerlemeye 
tabi tutulması zorunlu değildir. İktisadi kıymetler, 
31.12.2021 tarihine kadar farklı tarihlerde değerlemeye 
tabi tutulabilir. Bu durumda, her bir iktisadi kıymet için 
beyanname verme ve ödeme süresi yukarıda yapılan 
açıklamalar çerçevesinde olacaktır.

Bu vergi; gelir ve kurumlar vergisinden mahsup 
edilmeyeceği gibi, gelir ve kurumlar vergisi matrahının 
tespitinde gider olarak da dikkate alınamaz.

Değer artışı üzerinden yüzde 2 oranında hesaplanan 
verginin zamanında beyan edilmemesi veya tahakkuk 
eden verginin taksitlerinin sürelerinde ödenmemesi 
halinde 213 sayılı Kanunun geçici 31. maddesi 
hükümlerinden faydalanılamaz.

6. Yeniden Değerleme Oranı
6.1. Hesap Dönemi Takvim Yılı Olan Mükelleflerin 

31.12.2004 Tarihi İtibarıyla Aktiflerinde Yer Alan ve 
Daha Önce Yeniden Değerleme Yapılmamış alan İktisadi 
Kıymetler 
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Bu iktisadi kıymetler ile amortismanları, uygulamanın 
yürürlüğe girdiği 09.06.2021 tarihinden bir önceki 
ay olan 2021 yılı mayıs ayına ilişkin Yİ-ÜFE değerinin, 
2005 yılı ocak ayına ilişkin Yİ-ÜFE değerine bölünmesi 
suretiyle bulunan oran üzerinden yeniden değerlemeye 
tabi tutulacaktır.

Hesap dönemi takvim yılı olan mükellefler, son 
olarak 2004 takvim yılı itibarıyla enflasyon düzeltmesi 
yapmıştır. Bu itibarla, Kanunun geçici 31. maddesi 
kapsamında ilk defa yeniden değerleme yapacak 
olan mükellefler bakımından 31.12.2004 tarihli 
bilançolarında yer alan iktisadi kıymetler ve bunların 
amortismanlarının düzeltilmesinde, 2021 yılı mayıs 
ayına ilişkin Yİ-ÜFE değerinin (666,79), 31/12/2004 
tarihli bilançoyu takip eden ay olan 2005 yılı ocak 
ayına ilişkin Yİ-ÜFE değerine (114,83) bölünmesi 
suretiyle bulunan katsayı kullanılacaktır. Kendilerine 
özel hesap dönemi tayin edilen mükelleflerin enflasyon 
düzeltmesine tabi tutulan en son özel hesap döneminin 
son ayına ilişkin değere göre katsayıyı hesaplayacakları 
tabiidir.

6.2. Hesap Dönemi Takvim Yılı Olan Mükelleflerin 
31.12.2004 Tarihinden Sonra İktisap Edilen ve 
Daha Önce Yeniden Değerleme Yapılmamış alan 
İktisadi Kıymetler

Enflasyon düzeltmesi yapılmış son bilanço tarihinden 
sonra iktisap edilen iktisadi kıymetler ve bunların 
amortismanlarının düzeltilmesinde dikkate alınacak 
yeniden değerleme oranı, 2021 yılı mayıs ayına ilişkin 
Yİ-ÜFE değerinin (666,79), iktisadi kıymetin iktisap 
edildiği ayı izleyen aya ilişkin Yİ-ÜFE değerine bölünmesi 
ile bulunan katsayı olacaktır.

6.3. V.U.K’nun Geçici 31. Maddesi Kapsamında 
2018 Yılında Yeniden Değerlemeye Tabi Tutulmuş 
Olan İktisadi Kıymetler

Daha önce geçici 31. madde kapsamında yeniden 
değerlemeye tabi tutulmuş iktisadi kıymetler ile 
amortismanları, 2021 yılı mayıs ayına ilişkin Yİ-ÜFE 

değerinin (666,79), 2018 yılı mayıs ayına ilişkin Yİ-ÜFE 
değerine (354,85) bölünmesi suretiyle bulunan oran 
üzerinden yeniden değerlemeye tabi tutulacaktır.

7. Değerleme Hesabında Özel Durumlar
7.1. Gelir Vergisi Kanununun 81. maddesinde 

sayılan devir-tür değiştirme halleri ile Kurumlar Vergisi 
Kanununa göre yapılan devir-bölünme hallerinde, 
iktisadi kıymetlerin devir alanlar tarafından yapılacak 
yeniden değerleme işlemlerinde, söz konusu iktisadi 
kıymetlerin devir edenler tarafından iktisap edildiği 
tarihin esas alınacaktır.

7.2. Finansal kiralama yoluyla iktisap edilen ve 
mülkiyeti devredilmiş olan iktisadi kıymetlere ait 
yeniden değerleme oranının belirlenmesinde iktisap 
tarihi olarak, kiracının kullanma hakkını aktifleştirdiği 
tarih esas alınır.

7.3. Maliyet bedeli ile değerlenen iktisadi kıymetlerin 
aktifleştirilmesinden sonra maliyet bedeline eklenen 
giderler ile maliyet bedeline dahil edilen kredi 
faizleri ve kur farkları için parçalı yeniden değerleme 
yapılacak ve iktisadi kıymetlerin yeniden değerleme 
sonrası değeri bulunacaktır. Aynı şekilde, söz konusu 
iktisadi kıymetlere ait amortismanların yeniden 
değerlenmesinde ise, yeniden değerlemeye esas alınan 
toplam amortisman rakamı içerisinde yer alan her bir 
maliyet unsuruna tekabül eden amortisman tutarı için 
ilgili maliyet unsurunun düzeltilmesinde kullanılan oran 
dikkate alınacaktır.

7.4. En son enflasyon düzeltmesi yapılan bilanço 
tarihinden sonra inşa edilerek aktifleştirilen binaların 
yeniden değerlemeye tabi tutulmasında, mükelleflerce 
bina maliyet bedeline dahil edilen arsa payı bedeli 
ile diğer maliyet unsurları ayrıştırılmak sureti ile 
yeniden değerleme sonrası tutar hesaplanır. Buna 
göre, bu binaların yeniden değerleme sonrası 
değerlerinin hesaplanmasında, arsa payı için arsanın 
iktisap tarihine göre, diğer maliyet unsurları için ise 
binanın aktifleştirildiği tarihe göre bulunacak yeniden 
değerleme oranı dikkate alınacaktır. Bu binaların 
amortismanında kullanılacak yeniden değerleme oranı 
ise, binanın aktifleştirildiği tarihe göre bulunacaktır.

7.5. Daha önce geçici 31. madde kapsamında 
yeniden değerlemeye tabi tutulmuş binaların, yeniden 
değerlemeye tabi tutulmasında, söz konusu iktisadi 
kıymetlerin yeniden değerleme sonrası değerleri 
dikkate alınacaktır. Yeni yapılacak değerlemede, 2021 
yılı mayıs ayına ilişkin Yİ-ÜFE değerinin, 2018 yılı mayıs 
ayına ilişkin Yİ-ÜFE değerine bölünmesi ile bulunan 
oran dikkate alınacaktır. Öte yandan, geçici 31. madde 
kapsamında daha önce yapılan yeniden değerleme 
sonrasında, bina maliyetine intikal ettirilen giderler 
bakımından da gider tarihleri dikkate alınmak suretiyle 
yeniden değerleme işlemi yapılacaktır.

7.6. Faydalı ömür süresini tamamlayan iktisadi 
kıymetlerin yeniden değerleme uygulamasından 
yararlanmaları mümkündür. Ancak,  faydalı ömrü sona 
ermiş amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden 

7.2. FİNANSAL KİRALAMA 
YOLUYLA İKTİSAP EDİLEN VE 
MÜLKİYETİ DEVREDİLMİŞ OLAN 
İKTİSADİ KIYMETLERE AİT 
YENİDEN DEĞERLEME ORANININ 
BELİRLENMESİNDE İKTİSAP TARİHİ 
OLARAK, KİRACININ KULLANMA 
HAKKINI AKTİFLEŞTİRDİĞİ TARİH 
ESAS ALINIR.



PLASFED 105PLASFED 105

değerleme sonrasında bulunan değerleri üzerinden, 
daha önceki yıllarda ayrılmamış amortismanlara bağlı 
olarak amortisman ayrılması söz konusu olmayacaktır.

 
8. Yeniden Değerleme Uygulaması

 Yeniden değerleme işlemi sonucunda, bilançonun 
aktifi, pasifinden daha yüksek bir değere ulaşmaktadır. 
Kanun, yeniden değerleme sonucunda ortaya çıkan 
değer artışını hesaplamada net değer artışı usulünü 
benimsemiştir. Net değer artışının hesaplanabilmesi 
için yeniden değerlemeye esas alınan ve 09.06.2021 
tarihi itibarıyla yasal defter kayıtlarında yer alan 
değerlerin yeniden değerlemeden önceki ve yeniden 
değerlemeye tabi tutulduktan sonraki tutarları dikkate 
alınarak hesaplanan net bilanço aktif değerlerinin 
tespiti gerekmektedir.

 Net bilanço aktif değeri, iktisadi kıymetlerin 
bilançonun aktifine kaydedildikleri değerden, bunlar için 
ayrılmış olup bilançonun pasifinde gösterilen birikmiş 
amortismanların indirilmesi suretiyle bulunan tutarı 
ifade etmektedir.

Amortismanların yeniden değerlenmiş tutarlarının 
belirlenmesinde, herhangi bir yılda ayrılmamış 
amortismanlar tam olarak ayrılmış gibi dikkate 
alınacaktır. Bu durumda, değer artışı, iktisadi 
kıymetlerin yeniden değerlemeden önceki net 
bilanço aktif değerinin, yeniden değerleme oranı 
ile çarpımından sonra bulunacak net bilanço aktif 
değerinden indirilmesi suretiyle hesaplanacaktır.

Yeniden değerleme neticesinde hesaplanan değer 
artışı, yeniden değerlemeye tabi tutulan iktisadi 
kıymetlerin her birine isabet eden değer artışları ayrıntılı 
olarak gösterilecek şekilde, bilançonun pasifinde özel 
bir fon hesabına alınacaktır.

Faydalı ömür süresi tamamlanmamış amortismana 
tabi iktisadi kıymetler için yeniden değerleme işleminin 
sonucunda bulunan değerleri üzerinden amortisman 
ayrılmaya devam edilir.

Pasifte özel bir fon hesabında gösterilen değer 
artışı tutarının, mükellefler tarafından istenildiğinde 
sermayeye ilave edilmesi mümkün bulunmaktadır. 
Ancak, söz konusu fonun sermayeye ilave edilme 
dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba 
nakledilen veya işletmeden çekilen kısmı, bu işlemin 
yapıldığı dönem kazancı ile ilişkilendirilmeksizin bu 
dönemde gelir veya kurumlar vergisine tabi tutulacaktır. 
Tasfiye halinde de bu kapsamda işlem tesis edilecektir.

9. Yeniden değerlemeye tabi tutulan iktisadi 
kıymetlerin elden çıkarılması

Yeniden değerlemeye tabi tutulan iktisadi kıymetlerin 
satılması veya herhangi bir şekilde elden çıkarılması 
halinde, pasifte özel fon hesabında gösterilen değer 
artışı tutarları, satış kazancına dahil edilmez. Bu 
durumda fon hesabı kayıtlarda kalmaya devam eder.

Yeniden değerlemeye tabi tutulan iktisadi kıymetlerin 
elden çıkarılmasından önce enflasyon düzeltmesi 

yapılmasına ilişkin şartların oluşması halinde, pasifte 
özel bir fon hesabında tutulan değer artışı tutarları 
özsermayeden düşülmek suretiyle enflasyon düzeltmesi 
yapılır. Fon hesabının sermayeye eklenmesi halinde de, 
bu tutar sermaye hesabından düşülerek anılan madde 
uyarınca enflasyon düzeltmesi yapılır.

10. Sonuç
İşletmelerin aktiflerinde yer alan iktisadi kıymetlerin 

yeniden değerlemeye tabi tutulmasına imkan veren 
yeniden değerleme uygulaması mükellefler bakımından 
önemli avantajlar sağlamaktadır.

Yeniden değerleme işlemi, varlıkların bilanço 
değerlerinin gerçeğe uygun değerlerine yaklaştırması 
sebebiyle bilançonun daha sağlıklı hale gelmesine 
imkan sağlayacağı gibi, iktisadi kıymetlerin satışına 
bağlı olarak ortaya çıkabilecek yüksek oranlı 
vergilemeden de mükellefleri koruyabilecektir.  

İktisadi kıymetlerin satışı söz konusu olmasa bile, 
uzun süredir aktifte yer alan iktisadi kıymetlerin 
şartlarının oluştuğu ilk dönemde enflasyon 
düzeltmesine tabi tutulmasının önemli ölçüde 
vergiye tabi gelir etkisi yaratabileceği gözden uzak 
tutulmamalıdır.

Bu itibarla, mükelleflerin yeniden değerleme 
uygulamasından istifade etmelerinin faydalı olacağı 
düşünülmektedir.

 NET BİLANÇO AKTİF DEĞERİ, 
İKTİSADİ KIYMETLERİN 
BİLANÇONUN AKTİFİNE 

KAYDEDİLDİKLERİ DEĞERDEN, 
BUNLAR İÇİN AYRILMIŞ OLUP 

BİLANÇONUN PASİFİNDE 
GÖSTERİLEN BİRİKMİŞ 

AMORTİSMANLARIN İNDİRİLMESİ 
SURETİYLE BULUNAN TUTARI  

İFADE ETMEKTEDİR.
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MURAT İNKÜN
PLASFED Genel Sekreteri

2021 yılının ilk 7 ayında, bir önceki yıla göre ihracatta gerek değer gerek miktar bazında artış gözlemlenmiştir. Söz 
konusu dönemde ihracatta yaşanan artış miktar bazında ortalama yüzde 23,5 olarak gerçekleşirken, değer bazında 
artış oranı ise yüzde 44,1 olmuştur. Aynı dönemde ithalat miktarı yüzde 6,0 oranında, ithalat değeri ise yüzde 49,2 
oranında artmıştır. Bu dönemde gerek ithalat gerek ihracatta değerin miktardan daha fazla artmış olması ham madde 
fiyatlarında yaşanan artışa işaret etmektedir. 

MALIYET KAYNAKLI 
ENFLASYON ARTTIKÇA  
KÂR MARJI ERIMEYE 
DEVAM EDIYOR

2020 yılı ağustos ayından beri ÜFE ve TÜFE arasındaki makasın hızla açıldığına şahit oluyoruz. Söz konusu durumun 
uzun süre devam etmesi ve üreticinin bu maliyet baskısını uzun süre frenlemesi mümkün gözükmüyor. Bu sebeple 
üretici fiyatlarında yaşanan bu artış mutlak suretle tüketici fiyatlarına da yansıyacaktır. Mevcut durumda üretici 
artan maliyetleri tüketiciye yansıtamadığı için kâr marjında hızlı bir erime söz konusu. Bahse konu durumun kontrol 

altına alınması adına döviz kurlarının stabil hale getirilmesi ise büyük önem arz ediyor. Zira ülkemizde sanayi üretimi büyük 
ölçüde ithal girdiye bağlı olarak gerçekleştiriliyor. Ayrıca girdi maliyeti kaynaklı bu enflasyon finansman maliyetlerinin de 
yüksek seyretmesine ve yatırımcıların yeni yatırımlara temkinli yaklaşmasına sebebiyet vermektedir.

ÜFE - TÜFE Karşılaştırması
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DIŞ TİCARET VERİLERİ
2021 yılının ilk 7 ayında, Türkiye plastik hammadde ihracatı miktar bazında yüzde 37,9, değer bazında ise 
yüzde 92,3 artmıştır.

İHRACAT
2020 (Ocak-Temmuz) 2021 (Ocak-Temmuz)

Miktar Değer Miktar % Değ. Değer % Değ.

Plastik Ham Madde 707,6 802,6 975,5 37,9 1.543,5 92,3

Plastik Mamul 1.228,2 2.920,3 1.415,3 15,2 3.821,9 30,9

Plastik ve Kauçuk Işleme Mak. N/A 106,8 N/A N/A 119,3 11,7

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

İTHALAT
2020 (Ocak-Temmuz) 2021 (Ocak-Temmuz)

Miktar Değer Miktar % Değ. Değer % Değ.

Plastik Ham Madde 4.599,7 5.010,8 4.848,5 5,4 7.877,4 57,2

Plastik Mamul 335,3 1.560,6 381,1 13,6 1.925,3 23,4

Plastik ve Kauçuk Işleme Mak. N/A 314,1 N/A N/A 386,1 22,9

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

TOPLAM DIŞ TİCARET
2020 (Ocak-Temmuz) 2021 (Ocak-Temmuz)

Değer Değer % Değ.

Ihracat 89.949,4 121.325,0 34,9

Ithalat 116.669,4 146.802,4 25,8

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

PLASTİK HAM MADDE- GTİP bazında ihracat 

GTİP GTİP Açıklama
2020 (Ocak-Temmuz) 2021 (Ocak-Temmuz)

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

($/KG)

3901 Etilen polimerleri 45,7 42,0 97,3 112,6 129,1 207,6 1,3

3902 Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri 18,5 19,6 55,0 196,7 87,2 345,2 1,6

3903 Stiren polimerleri 69,8 66,8 96,2 37,7 170,2 154,7 1,8

3904
Vinil klorür/halojenli diğer olefin 
polimerleri

19,1 18,8 21,4 11,9 38,3 103,3 1,8

3905
Vinil asetat/diğer vinil esterlerinin 
polimerleri

25,6 28,6 32,0 25,1 41,2 44,0 1,3

3906 Akrilik polimerleri 134,6 134,7 176,5 31,1 243,5 80,7 1,4

3907
Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-
alkid reçineler

241,6 310,5 344,6 42,6 560,6 80,5 1,6

3908 Poliamidler 16,0 37,3 22,5 40,1 63,7 70,9 2,8

3909
Amino reçineler, fenolik reçineler, 
poliüretanlar

95,3 85,8 87,3 -8,4 141,1 64,5 1,6

3910 Silikonlar 3,5 12,2 4,2 20,3 14,7 20,3 3,5

3911
Petrol reçineleri, politerpenler, 
polisülfitler vb.

1,8 4,5 1,6 -13,2 4,2 -5,8 2,7

3912 Selüloz ve kimyasal türevleri 27,1 34,2 29,0 7,1 39,2 14,4 1,4

3913
Tabii polimerler, değiştirilmiş tabii 
polimerler, türevleri

0,1 0,6 0,2 93,6 1,2 102,4 5,7

3914 Polimer esası iyon değiştiriciler 0,1 0,4 0,3 141,8 2,0 372,2 7,5

3915 Plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar 8,6 6,5 7,5 -13,2 7,3 11,5 1,0

TOPLAM 707,6 802,6 975,5 37,9 1.543,5 92,3 1,6

Kaynak :  TÜ İK   MİKTAR:  B in  Ton /  DEĞER:  Mi l yon  Do la r
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ENDÜS T R İDEN

2021 yılı ocak-temmuz dönemi verileri incelendiğinde hammadde ihracatımızın en yoğun olduğu ilk 10 ülkeye 
ihracatımız miktar bazında yüzde 38,3 değer bazında ise yüzde 99,2 artmıştır. Bu dönemde ihracatımızı en çok 
arttırdığımız ülkeler sırasıyla İspanya, İtalya ve Almanya olurken ilk 10 ülkenin hammadde ihracatımızdan aldıkları 
pay gerek miktar gerek değer bazında artış göstermiştir.

2021 yılının ilk 7 ayında geçen senenin aynı dönemine kıyasla Türkiye plastik mamul ihracatı miktar bazında yüzde 
15,2 artış gösterirken değer bazında yüzde 30,9 artmıştır.

PLASTİK HAM MADDE İHRACATI

Ülke
2020 (Ocak-Temmuz) 2021 (Ocak-Temmuz)

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

Italya 38,9 40,8 88,3 127,1 141,9 247,5 9,2 1,6

Romanya 95,3 65,7 100,0 4,9 130,4 98,5 8,4 1,3

Almanya 40,0 50,8 65,8 64,5 101,3 99,5 6,6 1,5

Ispanya 18,2 24,6 51,1 180,9 96,3 290,8 6,2 1,9

Mısır 49,1 46,2 53,5 9,1 73,8 59,9 4,8 1,4

Rusya Federasyonu 25,4 42,0 29,2 14,9 59,7 42,2 3,9 2,0

Bulgaristan 34,3 31,4 46,6 35,8 56,4 80,0 3,7 1,2

Israil 28,4 29,5 35,0 23,3 53,2 80,0 3,4 1,5

Iran 21,5 44,4 22,0 2,3 51,3 15,4 3,3 2,3

Cezayir 24,9 31,5 28,4 13,9 46,1 46,5 3,0 1,6

Ilk 10 Ülke Toplamı 376,0 406,9 519,9 38,3 810,5 99,2 52,5 1,6

GENEL TOPLAM 707,6 802,6 975,5 37,9 1.543,5 92,3 100,0 1,6

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

PLASTİK MAMUL - GTİP Bazında İhracat

GTİP GTİP Açıklama
2020 (Ocak-Temmuz) 2021 (Ocak-Temmuz)

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

($/KG

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

109,8 173,7 118,8 8,2 235,0 35,3 2,0

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

161,7 325,4 189,5 17,2 440,2 35,3 2,3

3918
Plastikten yer kaplamaları-duvar ve 
tavan kaplamaları 

15,7 24,5 21,9 39,6 37,5 53,2 1,7

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

11,7 55,4 14,1 19,7 77,8 40,4 5,5

3920
Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül 
ve lamlar

344,1 797,4 385,6 12,1 1.015,0 27,3 2,6

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

95,2 242,3 116,5 22,4 345,8 42,7 3,0

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

16,7 62,1 23,2 39,2 92,7 49,3 4,0

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

261,3 596,5 277,3 6,1 688,5 15,4 2,5

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

97,1 249,0 118,5 22,0 339,7 36,4 2,9

3925 Plastikten inşaat malzemesi 59,0 138,5 83,6 41,8 220,6 59,3 2,6

3926 Plastikten diğer eşya 56,0 255,7 66,4 18,7 329,2 28,8 5,0

TOPLAM 1.228,2 2.920,3 1.415,3 15,2 3.821,9 30,9 2,7

Kaynak :  TÜ İK   MİKTAR:  B in  Ton /  DEĞER:  Mi l yon  Do la r
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2021 yılı ocak-temmuz döneminde ülke bazlı bir inceleme yapıldığında ilk 10’da yer alan ülkelerin tamamına yapılan 
mamul ihracatının artmış olduğu görülmektedir. Öte yandan, ham madde fiyatlarında yaşanan artışa bağlı olarak ilk 
10’da yer alan tüm ülkelere yapılan ihracatta birim fiyatta artış yaşanmıştır.

2021 yılı ilk 7 ayında, Türkiye plastik ve kauçuk işleme makinaları ihracatı değer bazında yüzde 11,7 oranında artış 
göstermiştir. Söz konusu artışın tamamına yakını ihracatımızın en yoğun olduğu ilk 10 ülkeden kaynaklanmakta olup 
güçlü bir pazar odaklanmasına işaret etmektedir.

PLASTİK MAMUL İHRACATI

Ülke
2020 (Ocak-Temmuz) 2021 (Ocak-Temmuz)

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

Irak 150,4 244,6 152,9 1,7 291,9 19,3 7,6 1,9

Almanya 66,5 222,3 79,1 18,9 288,5 29,8 7,5 3,6

Birleşik Krallık 84,5 203,6 96,3 13,9 255,9 25,7 6,7 2,7

Israil 84,7 160,0 97,4 14,9 212,5 32,8 5,6 2,2

ABD 43,0 111,3 53,0 23,3 153,6 38,0 4,0 2,9

Fransa 35,6 110,3 46,0 29,1 151,0 37,0 4,0 3,3

Italya 45,3 106,1 54,8 21,0 147,2 38,8 3,9 2,7

Romanya 43,9 105,4 49,1 11,7 141,5 34,2 3,7 2,9

Ispanya 35,5 83,8 42,6 19,9 109,8 31,0 2,9 2,6

Polonya 24,5 69,7 32,1 31,1 102,5 47,0 2,7 3,2

Ilk 10 Ülke Toplamı 613,9 1.417,2 703,1 14,5 1.854,5 30,9 48,5 2,6

GENEL TOPLAM 1.228,2 2.920,3 1.415,3 15,2 3.821,9 30,9 100,0 2,7

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

PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI - GTİP bazında İhracat

GTİP GTİP Açıklama
2020 (Ocak-Temmuz) 2021 (Ocak-Temmuz)

Değer Değer % Değ.

847710 Enjeksiyon makinaları 8,4 7,0 -17,3

847720 Ekstrüzyon makinaları 20,2 22,8 12,7

847730 Şişirme makinaları 3,3 2,1 -35,5

847740 Termoforming makinaları 6,9 11,5 66,7

847751-59-80 Presler ve diğer makinalar 48,7 55,6 14,3

847790 Aksam ve parçalar 19,2 20,2 5,1

TOPLAM 106,8 119,3 11,7

Kaynak :  TÜ İK   MİKTAR:  B in  Ton /  DEĞER:  Mi l yon  Do la r
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ENDÜS T R İDEN

2021 yılının ocak-temmuz döneminde, Türkiye plastik ham madde ithalatı miktar bazında yüzde 5,4 oranında artarken, 
değer bazında ise yüzde 57,2 oranında artmıştır. En çok ithalat gerçekleştirilen ülkeler incelendiğinde ise Suudi 
Arabistan’ın gene en üst sırada yer aldığı öte yandan en hızlı artışın ise Çin ve İran’dan yapılan ithalatta gerçekleştiği 
gözlemlenmektedir. 

KAUÇUK VE PLASTİK İŞLEME MAKİNALARI İHRACATI

Ülke
2020 (Ocak-Temmuz) 2021 (Ocak-Temmuz)

Değer Değer % Değ. % Pay

Rusya Federasyonu 13,2 11,2 -14,9 9,4

Almanya 10,4 7,2 -30,6 6,1

Hindistan 3,8 7,1 86,6 5,9

ABD 3,7 5,8 55,9 4,9

Hollanda 0,2 5,2 2.604,2 4,3

Iran 3,9 5,1 30,4 4,3

Cezayir 5,1 4,4 -15,2 3,6

Özbekistan 2,5 4,0 60,0 3,4

Romanya 4,1 4,0 -4,0 3,3

Bulgaristan 1,8 3,8 106,8 3,2

Ilk 10 Ülke Toplamı 48,9 57,8 18,3 48,4
GENEL TOPLAM 106,8 119,3 11,7 100,0

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

PLASTİK HAM MADDE - GTİP Bazında İthalat

GTİP GTİP Açıklama
2020 (Ocak-Temmuz) 2021 (Ocak-Temmuz)

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

($/KG

3901 Etilen polimerleri 1.203,3 1.159,0 1.239,9 3,0 1.740,1 50,1 1,4

3902 Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri 1.443,4 1.517,3 1.455,2 0,8 2.319,3 52,9 1,6

3903 Stiren polimerleri 203,1 266,4 245,8 21,0 522,2 96,0 2,1

3904
Vinil klorür/halojenli diğer olefin 
polimerleri

445,7 407,4 470,4 5,6 801,5 96,7 1,7

3905
Vinil asetat/diğer vinil esterlerinin 
polimerleri

27,1 60,9 28,7 5,8 69,5 14,2 2,4

3906 Akrilik polimerleri 152,4 234,5 145,9 -4,3 265,5 13,2 1,8

3907
Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-
alkid reçineler

441,1 659,4 452,8 2,7 1.056,0 60,1 2,3

3908 Poliamidler 56,2 137,9 78,2 39,0 235,3 70,6 3,0

3909
Amino reçineler, fenolik reçineler, 
poliüretanlar

130,3 227,3 165,0 26,7 419,6 84,6 2,5

3910 Silikonlar 23,5 83,4 26,6 13,4 112,8 35,3 4,2

3911
Petrol reçineleri, politerpenler, 
polisülfitler vb.

25,7 65,0 29,6 15,4 84,1 29,3 2,8

3912 Selüloz ve kimyasal türevleri 23,5 89,6 24,6 5,0 98,9 10,3 4,0

3913
Tabii polimerler, değiştirilmiş tabii 
polimerler, türevleri

2,5 15,3 2,5 0,2 20,0 30,3 8,1

3914 Polimer esası iyon değiştiriciler 3,4 9,2 4,7 35,9 13,0 40,8 2,8

3915 Plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar 418,6 78,2 478,5 14,3 119,8 53,2 0,3
TOPLAM 4.599,7 5.010,8 4.848,5 5,4 7.877,4 57,2 1,6

Kaynak :  TÜ İK   MİKTAR:  B in  Ton /  DEĞER:  Mi l yon  Do la r
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2021 yılının ilk 7 ayında Türkiye plastik mamul ithalatı miktar ve değer bazında incelendiğinde bir önceki yıla göre 
sırasıyla yüzde 13,6 ve yüzde 23,4 artış gözlenmiştir. Ülke bazında mamul ithalatı incelendiğinde ise ilk 10 ülkenin 
toplam ithalatımızdan aldığı payın sabit kaldığı gözlemlenmektedir. 

PLASTİK MAMUL - GTİP Bazında Ithalat

GTİP GTİP Açıklama
2020 (Ocak-Temmuz) 2021 (Ocak-Temmuz)

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

($/KG

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

6,2 27,9 7,4 17,9 36,0 29,1 4,9

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

21,8 153,9 34,1 56,6 187,1 21,6 5,5

3918
Plastikten yer kaplamaları-duvar ve 
tavan kaplamaları 

12,8 35,0 13,1 2,0 31,6 -9,9 2,4

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

33,9 171,9 29,8 -12,0 183,7 6,9 6,2

3920
Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül 
ve lamlar

142,6 432,6 168,1 17,8 590,2 36,4 3,5

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

29,5 131,0 32,0 8,6 151,7 15,8 4,7

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

1,6 9,7 2,4 49,6 15,6 60,6 6,5

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

44,7 206,8 47,5 6,4 229,3 10,9 4,8

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

4,0 25,6 3,8 -4,6 27,8 8,6 7,2

3925 Plastikten inşaat malzemesi 2,7 15,3 2,7 1,7 18,8 22,5 6,8

3926 Plastikten diğer eşya 35,5 350,9 40,1 13,1 453,6 29,3 11,3
TOPLAM 335,3 1.560,6 381,1 13,6 1.925,3 23,4 5,1

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

PLASTİK HAM MADDE İTHALATI

Ülke
2020 (Ocak-Temmuz) 2021 (Ocak-Temmuz)

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

Suudi Arabistan 692,3 635,5 834,6 20,6 1.220,1 92,0 15,5 1,5

Güney Kore 408,6 516,2 393,1 -3,8 763,2 47,8 9,7 1,9

Almanya 372,1 543,6 337,1 -9,4 666,5 22,6 8,5 2,0

Çin 123,8 200,9 262,0 111,6 589,4 193,4 7,5 2,2

Belçika 301,8 352,9 294,7 -2,4 524,0 48,5 6,7 1,8

Iran 133,0 113,5 267,0 100,7 371,7 227,4 4,7 1,4

ABD 279,9 290,3 219,0 -21,8 329,2 13,4 4,2 1,5

Hollanda 182,1 208,9 174,3 -4,3 300,5 43,8 3,8 1,7

Rusya Federasyonu 154,1 135,3 205,4 33,2 289,7 114,1 3,7 1,4

Italya 129,8 202,9 148,6 14,5 288,6 42,2 3,7 1,9

Ilk 10 Ülke Toplamı 2.777,6 3.199,9 3.135,6 12,9 5.342,7 67,0 67,8 1,7
GENEL TOPLAM 4.599,7 5.010,8 4.848,5 5,4 7.877,4 57,2 100,0 1,6

Kaynak :  TÜ İK   MİKTAR:  B in  Ton /  DEĞER:  Mi l yon  Do la r
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ENDÜS T R İDEN

2021 yılı ilk 7 ayında, Türkiye plastik ve kauçuk işleme makinaları ithalatında değer bazında yüzde 22,9’luk bir artış 
yaşanmıştır. Ülke bazında kauçuk ve plastik işleme makineleri ithalatı incelendiğinde ise en hızlı artışın sırasıyla ABD, 
Avusturya ve İtalya’dan yapılan ithalatta yaşandığı görülmüştür.

PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI- GTİP Bazında İthalat

GTİP GTİP Açıklama
2020 (Ocak-Temmuz) 2021 (Ocak-Temmuz)

Değer Değer % Değ.

847710 Enjeksiyon makinaları 97,9 135,5 38,4

847720 Ekstrüzyon makinaları 60,3 82,0 35,8

847730 Şişirme makinaları 16,0 17,5 9,6

847740 Termoforming makinaları 7,2 4,1 -42,8

847751-59-80 Presler ve diğer makinalar 102,2 116,7 14,3

847790 Aksam ve parçalar 30,5 30,3 -0,8
TOPLAM 314,1 386,1 22,9

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

KAUÇUK VE PLASTİK İŞLEME MAKİNALARI İTHALATI

Ülke
2020 (Ocak-Temmuz) 2021 (Ocak-Temmuz)

Değer Değer % Değ. % Pay

Çin 117,5 161,3 37,3 41,8

Almanya 79,7 80,2 0,6 20,8

Italya 25,3 40,1 58,2 10,4

Avusturya 18,2 30,8 69,1 8,0

Tayvan 12,3 15,0 21,6 3,9

ABD 4,3 9,0 111,2 2,3

Japonya 10,4 8,7 -16,6 2,2

Hindistan 6,0 5,6 -6,6 1,5

Fransa 5,6 4,9 -13,2 1,3

Isviçre 8,3 4,7 -42,9 1,2

Ilk 10 Ülke Toplamı 287,7 360,3 25,2 93,3
GENEL TOPLAM 314,1 386,1 22,9 100,0

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

PLASTİK MAMUL İTHALATI

Ülke
2020 (Ocak-Temmuz) 2021 (Ocak-Temmuz)

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

Almanya 54,3 295,6 63,2 16,5 395,7 33,9 20,6 6,3

Çin 80,6 268,4 74,8 -7,2 313,9 17,0 16,3 4,2

Italya 34,4 180,2 40,3 17,2 237,7 32,0 12,3 5,9

Güney Kore 16,3 82,5 26,4 61,8 127,5 54,4 6,6 4,8

Fransa 14,2 92,9 16,4 15,1 99,9 7,5 5,2 6,1

ABD 6,7 74,8 6,6 -1,9 65,9 -11,9 3,4 10,0

Birleşik Krallık 6,6 48,5 7,1 7,3 57,5 18,5 3,0 8,1

Belçika 11,8 43,1 12,4 4,5 53,4 24,0 2,8 4,3

Ispanya 6,8 37,0 8,9 31,4 50,4 36,2 2,6 5,6

Polonya 7,3 38,0 6,3 -13,7 42,3 11,4 2,2 6,8

Ilk 10 Ülke Toplamı 238,9 1.161,0 262,2 9,7 1.444,2 24,4 75,0 5,5
GENEL TOPLAM 335,3 1.560,6 381,1 13,6 1.925,3 23,4 100,0 5,1

Kaynak :  TÜ İK   MİKTAR:  B in  Ton /  DEĞER:  Mi l yon  Do la r
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ÖMER KARADENİZ  
The Chairman of PLASFED

AGENDA AFTER PANDEMIC
Dear our industry members,
Dear readers,

The epidemic and its effects have caused many changes 
in our lives. After Covid-19, it is very important what kind 
of evolution, what kind of arrangements and changes will 
be made in both daily life and working life.
During the global epidemic, the daily working order turned 
into extraordinary conditions. Companies suffered heavy 
losses in terms of work, productivity and production 
during the crisis created by these extraordinary 
conditions. With the increasing effect of Covid-19, most 
or all of the employees of many institutions have switched 
to the remote working model. It is very important to 
ensure the operational sustainability of institutions in the 
post-Covid-19 period. Therefore, in this period of many 
innovations, there are basic principles to be followed in 
the working area and working conditions for returning 
to work. The most important of these are human health 
and safety, workplace risk analyses, arrangement of 
workplaces and interaction measures and technological 
infrastructure. The most important point of the return 
to work process after Covid-19 is to reduce risks for 
employees and customers while transitioning to physical 
operations. It is critical that the process be human-
centered in this period when social interactions will 
emerge visibly.

As it is known, the fair organization, which creates an 
economy of approximately 3.5 billion dollars in Turkey 
and contributes to the country’s economy with its 
subcontractor sectors, including the plastics industry, 
has also been adversely affected by the pandemic. In 
2020, fairs were not held at a rate as high as 80 percent. 
In 2021, expectations and figures are still low. Although 
the route has been completely turned into virtual fairs 
during the pandemic process, it is obvious that virtual 
fairs cannot replace physical fairs when we look at the 
actions taken. The sector is targeting the numbers in 
2019, but we believe that the disappointments in 2020 
and 2021 will decrease when the fair organization starts 

to gradually return to its former physical form. The biggest 
reasons that make physical fairs more important than 
virtual fairs are that they brand the country, city and 
sector where physical fairs are located and activate trade. 
Thanks to the physical fairs, the producers will continue 
to work and produce as efficiently as before and will also 
export. The winner here will not only be the sectors, but 
the Turkish economy.

Another important issue is that the pandemic process 
adversely affected almost all sectors, including the 
plastics industry, within the scope of travel conditions. 
With the closure of the borders, travel barriers, and the 
prolongation of the quarantine processes, the activities 
of the businesses first slowed down, and then came to a 
halt until the new normal process, which started on June 
1, 2020, which was implemented by the step-by-step 
lifting of the restrictions. With the new regulations brought 
by the official authorities of the Republic of Turkey, many 
decisions have been taken in travel conditions for post-
Covid-19, which will have many reflections not only on 
all aspects of daily life, but also on the economy. The 
most important reason for taking these decisions is; to 
eliminate the most serious economic recession of the 
century by ensuring that people regain their health, jobs 
and well-being.

As a result, we can say that the effects of the pandemic 
will continue for a while in the post-Covid-19 process. It is 
in our hands to reduce these effects in a short time and 
return to normal completely. As we always express; As 
a society, as long as we are sensitive and serious about 
vaccination, it will be possible to reduce this uncertainty 
to the lowest levels.

On this occasion, I wish all our readers a prosperous day 
full of health and happiness.
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BURÇ ANGAN 
PLASFED Magazine Editorial Board Chair

“WE ARE GOING THROUGH 
A PERIOD WHERE DIGITAL 
SERVICES ARE SPREADING”
Dear readers and industry stakeholders,
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We are going through a period in which the effects of the 
pandemic on a global scale have decreased relatively 
and international fairs have begun to be organized again. 
On the other hand, we can predict that the effects of 
the pandemic will continue for a few more years, albeit 
lesseningly, due to the fact that the vaccination rates 
have not yet been reduced to the desired levels. This 
several year process is important in terms of preparing 
for the post-pandemic period for businesses operating 
in both manufacturing and service sectors. Because the 
competitiveness of businesses that cannot adapt in the 
coming period is not even a problem.

Concepts such as working from home, digitalization and 
industry 4.0, which we thought had time to take place in 
every aspect of our daily life, although they were on our 
agenda before, have expanded their application areas 
very quickly with the effect of the pandemic. At this point, 
we foresee that working from home will be widely applied 
in the post-pandemic period. Because the working from 
home model in white-collar jobs increases employee 
satisfaction and decreases rental costs. Again in this 
period, we saw that machinery investments accelerated 
in order to minimize human factor-related problems and 
errors, and businesses operating in the manufacturing 
industry invested in this field. This is an issue that should 
be followed closely, as it may cause our country to lose its 
advantage due to low labor costs in the future. Similarly, 
we are going through a period in which digital services 
are spreading rapidly. It is estimated that this process 
will accelerate with the increase in big data processing 
capacity and the development of artificial intelligence 
applications. In this direction, even manufacturers who do 
not directly contact the final consumer can be expected to 
invest in the field of digitalization.

Another important issue that our industrialists need to be 
prepared for is the European Green Agreement. As you 
know, our businesses will also need to create compliance 
plans within the scope of the agreement. In particular, our 
companies that export directly to European countries may 
face the danger of cutting their exports if they do not fulfill 
the obligations of this agreement. When we look at the 
plastics industry specifically, we can say that our need for 
high quality recycled raw materials will increase rapidly. 
In the current situation, the amount of plastic waste 
collected in the country cannot sustain such an increase 
in demand, and the raw material obtained after recycling 
cannot reach the desired quality level because the 
collected waste is contaminated with domestic waste. For 
this reason, investments in the field of chemical recycling 
should be supported on the one hand, and on the other 
hand, the quality waste flow needed by the recycling 
industry should be provided by separating the domestic 
waste at its source.

I wish everyone happy reading and good health.

On behalf of our editorial board and professional staff,

Greetings and best regards.
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PLASFED PROGRESSES WITH THE 
PRESIDENT ÖMER KARADENİZ
The umbrella organization of the Turkish plastics industry, 
the Plastic Industrialists’ Federation (PLASFED), decided 
to continue down the road under the management of 
Ömer Karadeniz at the 4th Ordinary Meeting of the 
General Assembly. In the 4th Ordinary Meeting of the 
General Assembly of PLASFED, where approximately 
1,500 plastics industry enterprises were represented, 
within the body of Bursa Plastics and Packaging 
Industrialists Association, Aegean Plastics Industrialists 
Solidarity Association, Kayseri Plastics Operators 
Association, Composite Industrialists Association and 
Plastics Industrialists Association, President Ömer 
Karadeniz conveyed the federation activities for the 
period 2019-2021 to the participants with a presentation.
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PAGDER CONTINUES DOWN THE 
ROAD WITH SELÇUK GÜLSÜN
Plastic Industrialists Association PAGDER 38th Ordinary 
Meeting of the General Assembly was held. PAGDER will 
continue to work under the leadership of Selçuk Gülsün 
in its new management period, too. The 38th Ordinary 
Meeting of the General Assembly of PAGDER, which is 
one of the first non-governmental organizations in Turkey, 
was held with the participation of Turkish Exporters 
Assembly President İsmail Gülle, IKMIB President Adil 
Pelister, PAGDER Honorary President Muammer Yüceler, 
PLASFED President Ömer Karadeniz and its members. 
In the election in which only one list was entered, the 
management list under the chairmanship of Selçuk 
Gülsün took over the 2021-2024 period of PAGDER again.

Page 14

HOW SHOULD THE INDUSTRY  
BE PREPARED FOR THE EUROPEAN 
GREEN AGREEMENT?
Plastic Industrialists Federation (PLASFED) Board 
Chairman Ömer Karadeniz evaluated the effects of 
the Green Agreement, which will be implemented in 
Europe, the most important export market of the Turkish 
plastics industry. Underlining that the Green Agreement 
to be implemented by Europe, where approximately 50 
percent of our country’s plastic exports are realized, 
poses important challenges for both our country and our 
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industry, PLASFED Board Chairman Ömer Karadeniz said, 
“If our industrialists cannot adapt this process correctly, 
they are at the forefront of our traditional export markets. 
We may face losses in the European market, where we 
realize 50 percent of our total exports. In this context, one 
of our most important priorities in the medium term will be 
to improve the level of knowledge and adaptability of our 
industry on sustainability. Determining the road maps that 
businesses should follow in this transition period, carrying 
out carbon footprint analyzes and determining medium-
term strategies are of vital importance for the sector.”
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STARS OF EXPORT AWARDED
The export stars of 2020 in the chemical industry, which 
is Turkey’s second largest exporting industry, have been 
announced. The “IKMIB Stars of Export Award Ceremony”, 
organized annually by the Istanbul Chemicals and Products 
Exporters’ Association (IKMIB), was held as a hybrid on 18 
June 2021 this year. At the ceremony, 175 awards in 35 
categories found their owners.
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ISO ANNOUNCED THE GIANTS  
OF THE INDUSTRY
According to the “Turkey’s Top 500 Industrial Enterprises 
2020” research of the Istanbul Chamber of Industry (ISO), 
Turkish Petroleum Refineries Corporation became the 
largest industrial enterprise with 58.6 billion liras in sales 
from production. Ford Automative Industry Corp. is the 
second with 45 billion 223 million TL, and Oyak-Renault 
Automobile Factories Corp. is the third with 31 billion 242 
million TL and in the fourth place with 30 billion 812 million 
TL, Toyota Automative Industry Turkey Corp. it happened.
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AUGUST EXPORTS OF THE 
CHEMICAL SECTOR EXCEED  
$2 BILLION
According to the data of the Istanbul Chemicals and 
Products Exporters’ Association (IKMIB), the exports of the 
chemical industry in August reached 2 billion 50 million 
dollars. The exports of the sector increased by 48.98 
percent compared to August last year. Exports of chemicals 
and products made in the eight-month period this year 
increased by 38.56 percent to 15.95 billion dollars.

Page 24

THE IMPORT OF PLASTIC WASTE 
UNCERTANITY
After the waste import regulations published by the 
Ministry of Environment and Urbanization and the Ministry 
of Commerce, uncertainty in waste imports continues. 
PLASFED Chairman of the Board Ömer Karadeniz states 

that the irregularities in the legislation must be corrected in 
order to pave the way for the sector.
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REFLECTIONS OF THE PLASTIC 
WORLD ON TV 
PLASFED Board Chairman Ömer Karadeniz participated 
in the “Business World” program presented by Hande 
Berktan, which was broadcast on Bloomberg HT. Karadeniz 
made very important evaluations about the separation 
and deposit systems at the source. He said: “Currently, 
there is a separation and deposit return system at source. 
These are systems that have been used around the world 
for years. We will also start a new creation. E.g; When you 
go to Germany or Belgium, when you buy a plastic bottle in 
a market, if the usage price is 1 Euro, you pay a 0.25 Euro 
cent deposit. The citizen who pays this deposit naturally 
does not want to throw away that product. At worst, he / 
she’ll save it, then bring it to the market and get paid for it. 
As you know, the system in developed countries works like 
this. There are automatic machines that come in blue or 
other colors. You throw the bottle into the machine, and in 
return you get some of your money back. This is essentially 
a subset of parsing at source,”

PAGDER Chairman of the Board of Directors Selçuk Gülsün, 
who explains all the details about the plastics industry, 
which is widely spoken in the public, with the convenience 
it adds to our lives, the deposit application that will start 
in the upcoming period, and the waste import, also 
underlines that the industry has been positively affected  
by the pandemic process.
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SELÇUK GÜLSÜN
The Chairman of The Board of PAGDER

THE WORLD CHANGED  
BY PANDEMIC
Dear friends,

Although it will take almost two years since it started, the 
reality of the pandemic continues to change every aspect 
of our lives. For this reason, in this issue of our magazine, 
we touched on the changing living conditions due to the 
pandemic and how we can adapt to these changes.

As you know, the whole world lives its working life and 
social life as regulated by the pandemic and is trying 
to keep up with it. While we talked about technological 
developments and titles such as “Industry 4.0” in the 
pre-pandemic period and thought that we were not ready 
to implement it yet, a virus that shook us globally forced 
us to adapt to these changes before we had the chance to 
choose. For example, while the concept of “Home Office” 
was familiar to our ears two years ago, but reminds us only 
of technological work, today we see that many business 
lines have turned the situation in their favor and brought 
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this concept to the workflow. Therefore, we see that 
technology and digitalization increase the impact of 
our lives. In addition, the developments in the industry 
continue at a speed comparable to the science fiction 
films of a while ago. We are all aware that this global 
crisis has shown us that digitalization is a reality that 
surrounds our lives. In other words, companies now have 
to adopt a more digital-centric strategy in order not to be 
left behind or stuck in an outdated system.

In this context, it is possible for the plastics industry 
to experience a leap depending on the developments 
in the machinery sector instead of losing speed; 
because production with the machines produced 
with the latest technology will carry itself to a higher 
level in terms of quality, making sustainability more 
possible and facilitating the transition to the changing 
economic model. In this context, it is certain that all 
developments in the recycling industry will facilitate the 
steps we will take and increase the power of the impact 
we can create. We know that the cyclical economy, 
which has been talked about mostly when it comes 
to future scenarios in the past years, has entered our 
lives practically in recent years, with many restrictions, 
large and small, all over the World. In this context, if we 
evaluate the post-pandemic developments, it is possible 
to say that the demand for recycled raw materials in 
exports to this region will increase every year due to the 
regulations implemented by the European Union in this 
context. Here too, unfortunately, we have to return to the 
same point and the reality of our country. In the current 
conjuncture, it is not possible for the recycling industry 
to supply the amount of plastic waste it needs with 
domestic resources. On the other hand, in order not to 
affect the competitiveness of our country in the future, it 
is of great importance to implement regulations that will 
eliminate the uncertainties and question marks in waste 
imports, and to continue the momentum gained by our 
country in plastic recycling sector investments without 
slowing down.

In summary, while we shape our lives with our “new 
normal” and add all the opportunities that digitalization 
offers to our lives, we should also strengthen our 
infrastructure against such unexpected unpleasant 
surprises and continue to invest in this dynamic 
structure we have. These years have shown us that we 
have vulnerabilities and weaknesses against possible 
economic imbalances and uncertainties. However, as 
Turkish industrialists, we always have the power to adapt 
to changes. I would like to remind all my industrialist 
friends of this power and wish them profitable and 
healthy days.
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ŞENER GENCER
The Chairman of Board of EGEPLASDER

“A BRAND NEW ERA IS 
WAITING FOR HUMANITY”
It is possible to say in advance that the coronavirus 
epidemic, which has affected the whole world for more 
than a year and a half, will leave permanent and very 
deep traces in the lives of countries and societies. We 
have learned by experience what kind of a vortex the way 
of life, which is disrespectful to nature, the environment 
and the human family, drags humanity into a whirlpool. 
The cost of its impact can be calculated in trillions of 
dollars. It remains uncertain whether economic and 
social life will return to normal all over the world.

It is certain that working life and industrial relations 
will be one of the areas that will get the most from this 
break. We are witnessing that the “work from home 
one day a week” model, which we have witnessed in 
international companies for several years, has increased 
at an astonishing rate after the epidemic. A research 
conducted by Deloitte, one of the largest management 
and financial consultancy companies in the world, gives 
important clues about what companies should do about 
the course of the epidemic in the upcoming period.

KUBLER-ROSS CHANGE MODEL

In the research, it is recommended that companies 
immediately implement the “Kübler-Ross Change 
Model”. The story of this model is also quite interesting: 
Elisabeth Kübler-Ross (1926-2004), a Swiss psychiatrist, 
conducted a study on 2,000 people who were terminally 
ill in 1969.

Observing that almost all patients go through a very 
similar emotional state after receiving the bad news, 
Kübler-Ross models this process and brings it to the 
medical science literature under the name “Kübler-Ross 
Grief Process”. This model also proposes an interesting 
solution to the shock experienced by all humanity 
after the Covid-19 epidemic. The “Kübler-Ross Curve 
of Change” consists of 6 main steps: Shock, Denial, 
Anger, Depression, Acceptance and Integration… It is 
of great importance for companies to take precautions, 
strengthen internal communication and tell their 
employees that they have job security in order to quickly 
pass the first four stages of the coronavirus epidemic. 
It will be possible for companies that successfully 
overcome this mandatory integration process to survive 
and maintain their sustainable success.

OPPORTUNITIES OF DIGITALIZATION 

It is certain that a whole new era awaits humanity in 
every aspect. We have to adopt and implement more 
efficient and functional working methods by taking full 
advantage of the opportunities offered by digitalization. 
In a study conducted at the beginning of the pandemic; 
It was revealed that 41.3 percent of the companies had 
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a plan to prepare their employees for this period, while 
58.7 percent did not have a plan. Designing systems 
that will support digitalization and be ready to work 
remotely for sales and other teams, and improving the IT 
infrastructure stand out as the topics in the plans of the 
companies.

Although it seems to be early for today, real estate is 
among the sectors that will be most affected by the “new 
normal”. The working environments of the plazas, where 
thousands of people work, covered with glass, requiring 
high energy consumption for heating and cooling, and 
whose air conditioning systems are suitable for the 
spread of all kinds of virus epidemics, will be abandoned 
in the medium term. Perhaps the nasty skyscrapers, 
which are increasing in number in our cities today, will 
turn into concrete debris in the hands of their investors. 
The same will be true for complex high-rise and very 
quiet apartments.

IF WE STOP, WE FALL

The international fairs that we have been participating 
in for years as visitors and exhibitors continue in the 
digital environment, even though they cannot take 
place physically. Although commercial and industrial 
movements, travel and holiday circulation pause at 
certain intervals, it gains momentum in a short time and 
accelerates again. Our economy, which has been walking 
on a faltering path, continues on its way without slowing 
down, somehow harmonized by the Turkish industrialists, 
as it has become accustomed to the imbalances it is 
in for many years. We have to work non-stop to develop 
and increase our level of well-being. Nothing will cause 
Turkish industrial and commercial life to slow down. 
Because, as our great leader Atatürk rightly stated,  
“If we stop, we fall”…
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BARIŞ PAKİŞ
Turkish Composites Manufacturers Association 
Chairman

NOTES FROM THE AGENDA
Dear members of the plastics industry,

Within the framework of our association’s membership 
development efforts, the companies BOYDEM Yapı ve 
Elektrik Malz. San. ve Tic. Ltd. Şti., KLC Savunma Sanayi 
A.Ş., KP Kompozit Pazarı A.Ş. ve Enterbas Teknoloji Ltd. 
Şti. which became members of our Association in the 
previous period, helped us to become even stronger.

Turkish Composite Manufacturers Association held 
its 17th member meeting on ‘Work Accidents and 
Processes Awareness Training’ on September 6, 2021. 
More than 40 industry members attended the meeting, 
which was held over the Zoom application. At the 
meeting, which started with the opening speech of Mr. 
Barış Pakiş, Chairman of the Board of Directors of our 
association, Retired Chief Inspector Şerif Gözen shared 

his presentation on “Work Accidents and Processes 
Awareness Training” with the participants.

Our members, Mr. Tolga Kutluğ and Mr. Burak Darcan, 
assumed the membership of the Board of Directors and 
Mr. Özgür Sönmez, the Supervisory Board, at the 4th 
Ordinary General Assembly Meeting of PLASFED, the 
umbrella organization of the Turkish plastics industry, of 
which our association is also a member.

We congratulate TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii 
A.Ş., Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. ve DYO Boya Fabrikaları 
San. ve Tic. A.Ş. companies, which are among the top 
500 companies in the 2020 ISO list prepared by the 
Istanbul Chamber of Industry (ISO), andTelateks Tekstil 
Ürünleri San. ve Tic. A.Ş., Poliya Poliester San. ve Tic. Ltd. 
Şti., Turkuaz Polyester Reçine Kimya San. Tic. Ltd. Şti., 
Superlit Boru San. A.Ş., Fibrosan Cam Takviyeli Polyester 
San., ve Tic. A.Ş., Ege Kimya San. ve Tic. A.Ş., Eurotec 
Mühendislik Plastikleri San. ve Tic. A.Ş., Boytek Reçine 
Boya ve Kimya San. Tic. .A.Ş., Peker Yüzey Tasarımları 
San. ve Tic. A.Ş. and Sirena Marine Denizcilik San. ve 
Tic. A.Ş. companies, which are among the second 500 
companies, and wish them all the continuation of their 
success.

We also congratulate POLİYA POLİESTER, which won 
the 3rd prize in the Plastic Raw Materials Export 
category; AKPA ORGANİK PEROKSİT KİMYA which 
won the 4th prize in the Organic Chemicals Export 
category; SUPERLİT BORU which won the 2nd prize in 
the Construction Plastics Export category; SUBOR BORU 
which won the 4th prize in the category of Construction 
Plastics Export and EGE KİMYA which won the 3rd prize 
in the category of Export and Miscellaneous Chemicals 
and wish them all the continuation of their success.

I would like to inform you in advance that preparations 
have been started for the 5th of TURK KOMPOZIT Expo, 
which our association held for the 4th time in 2019, 
and that the Fair will be held on 6-8 October 2022 at 
Istanbul Lütfi Kırdar Convention and Exhibition Center.

I wish the members of the Turkish Composites and 
Plastics industry a prosperous business. 

With regards…
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TRANSFORMATION AFTER FIRE
Drones, robots, sensors, satellite technologies… Turkey 
continues to dust its off after the fire disaster. Plastic 
equipment and fire technologies used in the fight against 
fire after a natural disaster are on the docket. There 
is a lot of investment in this sector in the world and in 
Turkey…

There are many directives and practices for large 
forest fires, including the Ministry of Agriculture and 
Forestry, AFAD, and other official and non-governmental 
organizations. The main issue here is to take the 
necessary precautions before it causes a major fire, 
and to use early warning systems more actively and in 



a planned way, to fight before a major disaster occurs. 
One of these struggles is the technologies used in fire. 
The technological products used in fire extinguishing 
operations in the world are quite ambitious. After the 
forest fires that occurred in various regions of our 
country, fire equipment and tools used by firefighters 
began to be investigated. Fireproof gloves used in 
order not to be harmed in the fire response, shoes 
with high breathability, made of fireproof yarn against 
fire splashes, masks used to avoid being affected by 
fire smoke, fire hoses, generator, hand and overhead 
lamp, hard hat, work glasses, submersible pump, radio , 
awning, tent, sleeping bag and mat… These equipments, 
most of which are made of plastic, were delivered to the 
fire area by companies and benefactors. In Turkey, on 
the other hand, various studies continue to be carried 
out in some universities, especially on fire disasters.
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YUSUF ÖZKAN
The Chairman of KAYPIDER

“WE ARE A NATION THAT 
ADAPTS TO EVERY SITUATION”
Hello dear my friends,

Since it came to the agenda, the effects of the 
coronavirus have always been at the top of our agenda. 
Although it negatively affects our economic and social 
life, despite everything, life goes on and it has to. 
Nevertheless, I believe that we managed this process 
well despite all its negativities and that the Turkish 
economy is in a more advantageous position compared 
to the world economy.

I do not believe that some of our economic and cultural 
habits that we have acquired during the pandemic 
process will easily return to their old ways; because 
people have become accustomed to working while 
sitting at a busy pace, making virtual shopping from 
their seats and even visiting friends and friends from 
their seats thanks to technology, in short, laziness. I 
also think that this epidemic will remain a part of our 
lives for a long time. We will have to direct our business 
and social life in accordance with our current situation. 
We are a nation that adapts quickly to every situation 
we are exposed to. We will overcome the difficulties by 
using this advantage well in bad scenarios, but even if 
the pandemic process is completely over, the fact that 
we must have new and different strategies in our sector, 
business life and even social life has emerged.

It is a fact that the pandemic process is most beneficial 
for companies that deal with e-commerce and become 
brands in virtual shopping. Global powers do not 
hesitate to try every way for their own interests and 
growth, and they do not recognize competition. Although 
we are trying to make a profit and survive by overcoming 
difficulties such as raw material, labor, cost, competition 

and collection, they also continue to grow from where 
they sit.

It seems that even these days, thanks to the vaccine, 
the effects of Covid-19 will continue for a while, and 
the habits of consumers who have acquired the habit 
of virtual shopping during the pandemic will not change 
suddenly. However, instead of robotizing our lives; We 
need to live by seeing, touching, talking face to face, 
feeling, to show that we are human, that we have a 
conscience and mercy, as per our faith. We should 
further develop and reinforce our unity and solidarity 
against those who are jealous of our traits and want to 
distance us from each other.

Although there is an increase in the prices of all 
commodities, especially raw material prices, we will 
continue to work and produce by using our ability to turn 
crises into opportunities, with the belief that the coming 
days will be better than the past, without forgetting that 
we have a dynamic sector. May the God help us all.

With my love and affection…
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NEW UPDATE TO INVESTMENT 
INCENTIVES
With the update made to investment incentives, 
customs duty exemption will no longer be available when 
machinery and equipment with suitable production 
capacity are imported in Turkey. This new regulation, 
which concerns domestic and foreign investors, received 
positive reactions from the sector.
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KAĞAN YEŞİL
The Chairman of BURPAS

LIFE CONDITIONS  
AFTER COVID
It is not known at the moment when the epidemic, which 
is caused by the coronavirus (Covid-19) and spreads 
around the world since the beginning of 2020, can be 
completely brought under control. The effects of the 
epidemic caused by the virus are felt more and more 
every day, so it becomes a generally accepted view that 
the world is on the eve of important changes.

It is unthinkable that our working life, as well as our 
daily life, will not be affected by such a large and 
comprehensive transformation process. The coronavirus 
epidemic continues to pose a threat to the whole World. 
While scientists continue to research new methods 
to fight the virus, our plastic and packaging industry 
undoubtedly undertakes an important mission in this 
process in order to protect the life and especially the 
health of human beings.

The most sought-after products in the pandemic such as 
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masks, gloves, disinfectant bottles, disposable plastic 
cups, plates, forks, spoons and knives, which have an 
indispensable place in our lives today, have one thing in 
common: they are made of plastic...

The people of the world and our country have 
understood much better the difference that one of the 
most important ways to protect personal health and 
hygiene is with the correct use of plastic materials.

There has been an increase in masks, gloves, visors, 
diagnostic kits, disinfectant, cologne bottles, food 
packaging and disposable products, the raw material 
of which is plastic, in order to provide hygiene with the 
corona. During the epidemic process, the consumption 
of disposable plastics such as forks, spoons, knives and 
cups increased by 25 percent.

In addition to the coronavirus pandemic, our world 
is experiencing a major environmental problem with 
climate change. It is in our hands to protect our world 
together. For this we need to do; to see plastic as a 
recyclable, efficient material that makes our lives easier 
and even saves our lives in many ways, such as masks, 
disinfectant bottles, and disposable plastics.

We can realize the importance of plastic, which has an 
important mission in terms of our health and personal 
hygiene after Covid-19, and together we can bring to life 
a global circular economy system that can prevent the 
direct discharge of plastic waste into nature.

It is the common duty of all humanity to implement 
policies that will encourage the use of recycled plastic 
instead of producing new plastic in the new world order 
after the Covid pandemic.
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THE WORLD AFTER THE EPIDEMIC
We worked from home, had online education, 
understood the value of nature and natural resources, 
surfed the Internet a lot and watched movies... After the 
pandemic, needs and expectations have changed all 
over the World. This marked the beginning of a new era 
in the economy. After the epidemic, many changes have 
occurred in the sectors and continue to be experienced.

The list goes on like this: working styles, education 
system, transformation in sectors, trends in technology 
and infrastructure, demand for e-commerce, demands 
in real estate, change in holiday preferences... The 
fact that the pandemic has been seen in Turkey since 
March 2020 and that the global epidemic has entered 
our lives has led to changes in almost every sector. We 
spent almost 1.5 years of our lives at home. With this 
situation we are in, while the world is going through 
a rapid transformation, we had to adapt quickly to 
some situations. So, what will change economically in 
the world in the next period? What kind of plans are 
being made in which sector? What is the impact of 
digitalization or being online on companies?  
Does the revolutionary change in working life make 

people happy? How will the rise of companies, especially 
in the shadow of the pandemic, in Turkey? What will 
change in the tourism sector? What will be the economic 
expectation after the epidemic? We asked to its experts.
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VERTICAL AGRICULTURE TREND
Agriculture 4.0 opened a new era with digitalization 
and innovation. We researched “Vertical Agriculture”, 
which makes it possible to get more productive crops 
by using less water, less pesticides and less land. New 
technologies that have entered our lives enable high 
yields to be obtained with less effort in areas where it is 
difficult and impossible to make agricultural production. 
By breaking the rules of traditional agriculture, this 
game-changing transformation allows agriculture to 
be carried out in controlled, smart plant factories 
without the need for sun and soilless, moreover, by 
offering a fixed price guarantee. This development is 
of vital importance for all living things, considering the 
inevitable problems of thirst and hunger due to the 
global climate crisis.
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“WE PRODUCE CUSTOMER-
ORIENTED SOLUTIONS”
We talked to Şerafettin Savur, owner of SAVROB 
Mechatronics Technology-Plastic Equipment Solutions, 
about the current position of the company, the 
importance of technology investments and its future 
goals.

As a company that produces domestic solutions in 
plastic injection auxiliary equipment, can you tell us 
about your establishment purpose and the secrets that 
have brought you success so far?
As SAVROB Mechatronics, we are a solution partner to 
the injection industry and other industries that process 
plastics. Our company started to serve the plastics 
industry in 2019. As it is known, Turkey hosts a large 
share in the plastic processing market worldwide. Our 
founding purpose as SAVROB is; To produce domestic 
solutions by minimizing our foreign dependency on 
plastic processing machinery and equipment and 
to offer solution-oriented products to our domestic 
manufacturers in terms of auxiliary equipment. In 
addition, it is among our goals to contribute to the 
country’s economy with our exports. In addition to being 
a young and dynamic company, we continue to serve 
with our young engineer team and colleagues. We think 
that we have reached an important point in the Turkish 
market in two years, and I think that the most important 
point of this success is that we have a young and excited 
team. We have come a long way in two years by offering 
solution-oriented products to our customers with our 
team. As SAVROB, we continue our work by keeping up 
with the constantly innovative and new industry order 



focused on R&D, and we produce products that are 
compatible with Industry 4.0 processes.
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“WE HAVE SUSTAINABLE GOALS”
Having stepped into the plastics industry in 1975, 
Gema Polymer Plastic Products Industry Trade Corp. 
Chairman of the Board of Directors, Mehmet Aydın, 
explained the establishment stages of the company, 
R&D investments and the pandemic process.

As the founder of one of the strongest companies in 
the sector, can we hear from you both your career life 
and your branding story?

I was born in Şile – Ahmetli in 1949. After completing 
my education in Şile, I first started my working life 
with apparel and worked on gauze, one of the values 
of my hometown. After completing my military service 
and working on gauze for 3 more years, I first met 
the plastics industry in 1975 by making screen - 
printing applications on plastic materials. With the 
experience I gained and the expansion of my field of 
action, I entered the white goods sector in 1980-1982. 
Continuity and growth in business volume enabled me 
to establish Aydınlar Plastic Corp. my first company 
in the plastics industry, in 1984. While the number 
of products we produce as a sub-industry for AEG, 
Demirdöküm and Arçelik brands, one of the leading 
companies in the white goods sector in Turkey, has 
grown rapidly, our timely investments have helped 
us to focus on different areas by increasing our 
machinery park and the number of employees. In 
the following years, I produced TV front panels for TV 
manufacturers such as Telefunken in large tonnage 
injection machines as a sub-industry. In the 1990s, I 
was employing 250 people at Aydınlar Plastics. While 
our production was continuing at Aydınlar Plastics, 
BSH had bought the AEG factories at that time. With 
the increase in the production of plastic parts at BSH, 
the company’s plastic waste from production started 
to increase. My idea of processing recycled plastics led 
to the formation of our brand name, Gema Polymer, 
in 1995. Afterwards, I bought recycling plastics 
from different companies and reached the capacity 
to process up to 1,000 tons of recycled plastics 
per month. The increase in the business volume of 
Gema Polimer made me a producer company in the 
sub-industry. My effort to create new ideas and new 
possibilities by devoting all of my energy to Gema 
Polymer production caused me to leave the supplier 
industry. The knowledge and experience I gained on 
extruders at Gema Polymer pushed me to the next 
level of plastic raw material compound production. In 
2000, Gema Electro Plastics Corp. was established in 
İzmir Aegean Free Zone. I started the first compound 
production by establishing the company.  
Today, we produce tons of pioneering solutions for 
the plastics industry with a capacity of approximately 

100,000 tons per year, with our head office located 
in Istanbul 4th Levent, our Silivri production facility 
established in 2018 and our main base Izmir Free Zone 
facility.
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THE MOST STABLE ECONOMY  
IN LATIN AMERICA
Although Turkey and Chile are located in geographies far 
from each other, there is a special sympathy between 
the people of the two countries. Our foreign trade with 
Chile, which was the first Latin American country to 
recognize the Republic of Turkey, founded in 1923, is 
developing rapidly.
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THE TIME FOR FOOTBALL 
COUNTRY IS NOW
Argentina, which does not apply visas to Turkish citizens, 
is in an economic growth trend. There are very attractive 
incentives for foreign investors on a regional basis. 
Argentina, which is a new market for exporters from food 
to white goods, also offers important opportunities to 
contracting companies.
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REVALUATION
One of the regulations introduced by the Law No. 7326, 
which is generally referred to as the “Amnesty Law” in 
the public opinion, is that immovables and depreciable 
economic assets can be revalued until 31.12.2021. In 
this article, we will evaluate in detail the “revaluation” 
institution, which can be used until 31.12.2021.
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MURAT İNKÜN
PLASFED Secretary General

PROFIT MARGIN 
CONTINUES TO MELT 
AS COST-DRIVEN 
INFLATION INCREASES

W e have witnessed that the gap between PPI and CPI has widened rapidly since August 2020. It does not seem 
possible for this situation to continue for a long time and for the manufacturer to curb this cost pressure for a long 
time. For this reason, this increase in producer prices will definitely be reflected in consumer prices. In the current 
situation, there is a rapid meltdown in the profit margin as the producer cannot reflect the increased costs to the 

consumer. Stabilizing exchange rates is of great importance in order to control the situation in question. Because industrial 
production in our country is carried out largely depending on imported inputs. In addition, this inflation due to input costs causes 
financing costs to remain high and investors to approach new investments cautiously.

In the first 7 months of 2021, an increase was observed in exports in terms of both value and quantity compared to the 
previous year. In the said period, the increase in exports was 23.5 percent on average, while the rate of increase in value 
was 44.1 percent. In the same period, the amount of imports increased by 6.0 percent and the value of imports increased 
by 49.2 percent. The fact that the value in both imports and exports increased more than the amount in this period 
indicates the increase in raw material prices.

Source: Turkish Statistical Institute

Comparison of PPI - CPI
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FOREIGN TRADE DATA
In the first 7 months of 2021, Turkey’s plastic raw material exports increased by 37.9 percent on amount 
and 92.3 percent on value basis.

EXPORT
2020 (January-July) 2021 (January-July)

Quantity Value Quantity Change % Value Change %

Plastic Raw Material 707.6 802.6 975.5 37.9 1,543.5 92.3

Plastic Manufacture 1,228.2 2,920.3 1,415.3 15.2 3,821.9 30.9

Plastic and Rubber Machine Tool N/A 106.8 N/A N/A 119.3 11.7

Source :  Tu rk i sh  Sta t i s t i ca l  Ins t i tu te   QUANT ITY :  Thousand Tons  /  VALUE:  USD Mi l l i on

IMPORT
2020 (January-July) 2021 (January-July)

Quantity Value Quantity Change % Value Change %

Plastic Raw Material 4,599.7 5,010.8 4,848.5 5.4 7,877.4 57.2

Plastic Manifacture 335.3 1,560.6 381.1 13.6 1,925.3 23.4

Plastic and Rubber Machine Tool N/A 314.1 N/A N/A 386.1 22.9

Source :  Tu rk i sh  Sta t i s t i ca l  Ins t i tu te   QUANT ITY :  Thousand Tons  /  VALUE:  USD Mi l l i on

TOTAL FOREIGN TRADE
2020 (January-July) 2021 (January-July)

Value Value Change %

Export 89,949.4 121,325.0 34.9

Import 116,669.4 146,802.4 25.8

Source :  Tu rk i sh  Sta t i s t i ca l  Ins t i tu te   QUANT ITY :  Thousand Tons  /  VALUE:  USD Mi l l i on

PLASTIC RAW MATERIALS - Export by HS Code 

HS 
CODE

HS CODE Description

2020 (January-July) 2021 (January-July)

Quantity Value Quantity Change % Value Change %
Unit Price: 

($/KG)

3901 Ethylene Polymers 45.7 42.0 97.3 112.6 129.1 207.6 1.3

3902
Polymers of propylene and other 
olefins

18.5 19.6 55.0 196.7 87.2 345.2 1.6

3903 Styrene Polymers 69.8 66.8 96.2 37.7 170.2 154.7 1.8

3904
Vinyl chloride/halogenated other olefin 
polymers

19.1 18.8 21.4 11.9 38.3 103.3 1.8

3905
Vinyl acetate/polymers of other vinyl 
esters

25.6 28.6 32.0 25.1 41.2 44.0 1.3

3906 Acrylic polymers 134.6 134.7 176.5 31.1 243.5 80.7 1.4

3907
Polyacetals, other polyethers, epoxy-
alkyd resins

241.6 310.5 344.6 42.6 560.6 80.5 1.6

3908 Polyamides 16.0 37.3 22.5 40.1 63.7 70.9 2.8

3909
Amino resins, phenolic resins, 
polyurethanes

95.3 85.8 87.3 -8.4 141.1 64.5 1.6

3910 Silicones 3.5 12.2 4.2 20.3 14.7 20.3 3.5

3911
Petroleum resins, polyterpenes, 
polysulfides, etc.

1.8 4.5 1.6 -13.2 4.2 -5.8 2.7

3912 Cellulose and its chemical derivatives 27.1 34.2 29.0 7.1 39.2 14.4 1.4

3913
Natural polymers, modified natural 
polymers, derivatives

0.1 0.6 0.2 93.6 1.2 102.4 5.7

3914 Polymer-based ion exchangers 0.1 0.4 0.3 141.8 2.0 372.2 7.5

3915 Plastic waste, residue and scrap 8.6 6.5 7.5 -13.2 7.3 11.5 1.0
TOTAL 707.6 802.6 975.5 37.9 1,543.5 92.3 1.6

Source :  Tu rk i sh  Sta t i s t i ca l  Ins t i tu te   QUANT ITY :  Thousand Tons  /  VALUE:  USD Mi l l i on
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When the data for the January-July period of 2021 are analyzed, our exports to the top 10 countries where our raw material 
exports are the most concentrated increased by 38.3 percent on quantity basis and 99.2 percent on value basis. In this 
period, the countries to which we increased our exports the most were Spain, Italy and Germany, respectively, while the share 
of the top 10 countries in our raw material exports increased in terms of both quantity and value.

Compared to the same period of the previous year, in the first 7 months of 2021, Turkey’s plastic product exports 
increased by 15.2 percent on amount and 30.9 percent on value basis.

PLASTIC RAW MATERIALS EXPORT

Country
2020 (January-July) 2021 (January-July)

Quantity Value Quantity Change % Value Change % Share % Unit Price

Italy 38.9 40.8 88.3 127.1 141.9 247.5 9.2 1.6

Romania 95.3 65.7 100.0 4.9 130.4 98.5 8.4 1.3

Germany 40.0 50.8 65.8 64.5 101.3 99.5 6.6 1.5

Spain 18.2 24.6 51.1 180.9 96.3 290.8 6.2 1.9

Egypt 49.1 46.2 53.5 9.1 73.8 59.9 4.8 1.4

Russian Federation 25.4 42.0 29.2 14.9 59.7 42.2 3.9 2.0

Bulgaria 34.3 31.4 46.6 35.8 56.4 80.0 3.7 1.2

Israel 28.4 29.5 35.0 23.3 53.2 80.0 3.4 1.5

Iran 21.5 44.4 22.0 2.3 51.3 15.4 3.3 2.3

Algeria 24.9 31.5 28.4 13.9 46.1 46.5 3.0 1.6

Total of top 10 countries 376.0 406.9 519.9 38.3 810.5 99.2 52.5 1.6

Grand Total 707.6 802.6 975.5 37.9 1,543.5 92.3 100.0 1.6

Source :  Tu rk i sh  Sta t i s t i ca l  Ins t i tu te   QUANT ITY :  Thousand Tons  /  VALUE:  USD Mi l l i on

PLASTIC PRODUCTS - Export by HS Code

HS 
CODE

HS CODE Description

2020 (January-July) 2021 (January-July)

Quantity Value Quantity Change % Value Change %
Unit Price: 

($/KG)

3916
Monofilament, rod, profiles of plastic - 
Cross section 1 mm.

109.8 173.7 118.8 8.2 235.0 35.3 2.0

3917
Tubes, pipes, hoses of plastic; gasket, 
elbow, union

161.7 325.4 189.5 17.2 440.2 35.3 2.3

3918
Floor coverings - wall and ceiling 
coverings, plastic

15.7 24.5 21.9 39.6 37.5 53.2 1.7

3919
Adhesive sheets, sheets, strips, slides, 
etc., of plastic. flat fig.

11.7 55.4 14.1 19.7 77.8 40.4 5.5

3920
Other plates, sheets, pellicle and 
slides of plastic

344.1 797.4 385.6 12.1 1,015.0 27.3 2.6

3921
Other sheets, sheets, pellicle, foil and 
slides, of plastics

95.2 242.3 116.5 22.4 345.8 42.7 3.0

3922
Bathtub, shower, washbasin, bidet, 
latrine and equipment made of plastic.

16.7 62.1 23.2 39.2 92.7 49.3 4.0

3923
Plastic articles for transport 
packaging, stoppers, caps, capsules

261.3 596.5 277.3 6.1 688.5 15.4 2.5

3924
Tableware, kitchen and other 
household and toilet articles of plastic

97.1 249.0 118.5 22.0 339.7 36.4 2.9

3925 Construction material from plastic 59.0 138.5 83.6 41.8 220.6 59.3 2.6

3926 Other articles of plastic 56.0 255.7 66.4 18.7 329.2 28.8 5.0

TOTAL 1,228.2 2,920.3 1,415.3 15.2 3,821.9 30.9 2.7

Source :  Tu rk i sh  Sta t i s t i ca l  Ins t i tu te   QUANT ITY :  Thousand Tons  /  VALUE:  USD Mi l l i on
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When a country-based analysis is made in the January-July 2021 period, it is seen that product exports to all of the 
top 10 countries have increased. On the other hand, due to the increase in raw material prices, there was an increase 
in unit price in exports to all the top 10 countries.

In the first 7 months of 2021, Turkey’s plastic and rubber processing machinery exports increased by 11.7 percent 
on value basis. Almost all of the said increase stems from the top 10 countries where our exports are most intense, 
indicating a strong market focus.

PLASTIC PRODUCTS EXPORT

Country
2020 (January-July) 2021 (January-July)

Quantity Value Quantity Change % Value Change % Share % Unit Price

Iraq 150.4 244.6 152.9 1.7 291.9 19.3 7.6 1.9

Germany 66.5 222.3 79.1 18.9 288.5 29.8 7.5 3.6

United Kingdom 84.5 203.6 96.3 13.9 255.9 25.7 6.7 2.7

Israel 84.7 160.0 97.4 14.9 212.5 32.8 5.6 2.2

USA 43.0 111.3 53.0 23.3 153.6 38.0 4.0 2.9

France 35.6 110.3 46.0 29.1 151.0 37.0 4.0 3.3

Italy 45.3 106.1 54.8 21.0 147.2 38.8 3.9 2.7

Romania 43.9 105.4 49.1 11.7 141.5 34.2 3.7 2.9

Spain 35.5 83.8 42.6 19.9 109.8 31.0 2.9 2.6

Poland 24.5 69.7 32.1 31.1 102.5 47.0 2.7 3.2

Total of top 10 countries 613.9 1,417.2 703.1 14.5 1,854.5 30.9 48.5 2.6

Grand Total 1,228.2 2,920.3 1,415.3 15.2 3,821.9 30.9 100.0 2.7

Source :  Tu rk i sh  Sta t i s t i ca l  Ins t i tu te   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
2020 (January-July) 2021 (January-July)

Value Value Change %

847710 Injection machines 8.4 7.0 -17.3

847720 Extrusion machines 20.2 22.8 12.7

847730 Blow molding machines 3.3 2.1 -35.5

847740 Thermoforming machines 6.9 11.5 66.7

847751-59-80 Presses and other machinery 48.7 55.6 14.3

847790 Components and parts 19.2 20.2 5.1

TOTAL 106.8 119.3 11.7

Source :  Tu rk i sh  Sta t i s t i ca l  Ins t i tu te   QUANT ITY :  Thousand Tons  /  VALUE:  USD Mi l l i on
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In the January-July period of 2021, Turkey’s plastic raw material imports increased by 5.4 percent on quantity basis, while it 
increased by 57.2 percent on value basis. When the countries with the highest imports are analyzed, it is observed that Saudi 
Arabia ranks at the top, while the fastest increase is observed in imports from China and Iran.

PLASTIC AND RUBBER PROCESSING MACHINES EXPORT

Country
2020 (January-July) 2021 (January-July)

Value Value Change % Share %

Russian Federation 13.2 11.2 -14.9 9.4

Germany 10.4 7.2 -30.6 6.1

India 3.8 7.1 86.6 5.9

USA 3.7 5.8 55.9 4.9

Holland 0.2 5.2 2,604.2 4.3

Iran 3.9 5.1 30.4 4.3

Algeria 5.1 4.4 -15.2 3.6

Uzbekistan 2.5 4.0 60.0 3.4

Romania 4.1 4.0 -4.0 3.3

Bulgaria 1.8 3.8 106.8 3.2

Total of top 10 countries 48.9 57.8 18.3 48.4

Grand Total 106.8 119.3 11.7 100.0

Source :  Tu rk i sh  Sta t i s t i ca l  Ins t i tu te   QUANT ITY :  Thousand Tons  /  VALUE:  USD Mi l l i on

PLASTIC RAW MATERIALS- Import by HS Code

HS 
CODE

HS CODE Description

2020 (January-July) 2021 (January-July)

Quantity Value Quantity Change % Value Change %
Unit Price: 

($/KG)

3901 Ethylene polymers 1,203.3 1,159.0 1,239.9 3.0 1,740.1 50.1 1.4

3902
Polymers of propylene and other 
olefins

1,443.4 1,517.3 1,455.2 0.8 2,319.3 52.9 1.6

3903 Styrene polymers 203.1 266.4 245.8 21.0 522.2 96.0 2.1

3904
Vinyl chloride/halogenated other olefin 
polymers

445.7 407.4 470.4 5.6 801.5 96.7 1.7

3905
Vinyl acetate/polymers of other vinyl 
esters

27.1 60.9 28.7 5.8 69.5 14.2 2.4

3906 Acrylic polymers 152.4 234.5 145.9 -4.3 265.5 13.2 1.8

3907
Polyacetals, other polyethers, epoxy-
alkyd resins

441.1 659.4 452.8 2.7 1,056.0 60.1 2.3

3908 Polyamides 56.2 137.9 78.2 39.0 235.3 70.6 3.0

3909
Amino resins, phenolic resins, 
polyurethanes

130.3 227.3 165.0 26.7 419.6 84.6 2.5

3910 Silicones 23.5 83.4 26.6 13.4 112.8 35.3 4.2

3911
Petroleum resins, polyterpenes, 
polysulfides, etc.

25.7 65.0 29.6 15.4 84.1 29.3 2.8

3912 Cellulose and its chemical derivatives 23.5 89.6 24.6 5.0 98.9 10.3 4.0

3913
Natural polymers, modified natural 
polymers, derivatives

2.5 15.3 2.5 0.2 20.0 30.3 8.1

3914 Polymer-based ion exchangers 3.4 9.2 4.7 35.9 13.0 40.8 2.8

3915 Plastic waste, residue and scrap 418.6 78.2 478.5 14.3 119.8 53.2 0.3

TOTAL 4,599.7 5,010.8 4,848.5 5.4 7,877.4 57.2 1.6

Source :  Tu rk i sh  Sta t i s t i ca l  Ins t i tu te   QUANT ITY :  Thousand Tons  /  VALUE:  USD Mi l l i on
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When Turkey’s plastic product imports in the first 7 months of 2021 are analyzed on the basis of quantity and value, an 
increase of 13.6 percent and 23.4 percent was observed, respectively, compared to the previous year. When product imports 
are analyzed on a country basis, it is observed that the share of the top 10 countries in our total imports remains constant. 

PLASTIC PRODUCTS - Import by HS Code

HS 
CODE

HS CODE Description

2020 (January-July) 2021 (January-July)

Quantity Value Quantity Change % Value Change %
Unit Price: 

($/KG)

3916
Monofilament, rod, profiles of plastic - 
Cross section 1 mm.

6.2 27.9 7.4 17.9 36.0 29.1 4.9

3917
Tubes, pipes, hoses of plastic; gasket, 
elbow, union

21.8 153.9 34.1 56.6 187.1 21.6 5.5

3918
Floor coverings - wall and ceiling 
coverings, plastic

12.8 35.0 13.1 2.0 31.6 -9.9 2.4

3919
Adhesive sheets, sheets, strips, slides, 
etc., of plastic. flat fig.

33.9 171.9 29.8 -12.0 183.7 6.9 6.2

3920
Other plates, sheets, pellicle and 
slides of plastic

142.6 432.6 168.1 17.8 590.2 36.4 3.5

3921
Other sheets, sheets, pellicle, foil and 
slides, of plastics

29.5 131.0 32.0 8.6 151.7 15.8 4.7

3922
Bathtub, shower, washbasin, bidet, 
latrine and equipment made of plastic.

1.6 9.7 2.4 49.6 15.6 60.6 6.5

3923
Plastic articles for transport 
packaging, stoppers, caps, capsules

44.7 206.8 47.5 6.4 229.3 10.9 4.8

3924
Tableware, kitchen and other 
household and toilet articles of plastic

4.0 25.6 3.8 -4.6 27.8 8.6 7.2

3925 Construction material from plastic 2.7 15.3 2.7 1.7 18.8 22.5 6.8

3926 Other articles of plastic 35.5 350.9 40.1 13.1 453.6 29.3 11.3

TOTAL 335.3 1,560.6 381.1 13.6 1,925.3 23.4 5.1

Source :  Tu rk i sh  Sta t i s t i ca l  Ins t i tu te   QUANT ITY :  Thousand Tons  /  VALUE:  USD Mi l l i on

PLASTIC RAW MATERIALS IMPORT

Country
2020 (January-July) 2021 (January-July)

Quantity Value Quantity Change % Value Change % Share % Unit Price

Saudi Arabia 692.3 635.5 834.6 20.6 1,220.1 92.0 15.5 1.5

South Korea 408.6 516.2 393.1 -3.8 763.2 47.8 9.7 1.9

Germany 372.1 543.6 337.1 -9.4 666.5 22.6 8.5 2.0

China 123.8 200.9 262.0 111.6 589.4 193.4 7.5 2.2

Belgium 301.8 352.9 294.7 -2.4 524.0 48.5 6.7 1.8

Iran 133.0 113.5 267.0 100.7 371.7 227.4 4.7 1.4

USA 279.9 290.3 219.0 -21.8 329.2 13.4 4.2 1.5

Holland 182.1 208.9 174.3 -4.3 300.5 43.8 3.8 1.7

Russian Federation 154.1 135.3 205.4 33.2 289.7 114.1 3.7 1.4

Italy 129.8 202.9 148.6 14.5 288.6 42.2 3.7 1.9

Total of top 10 countries 2,777.6 3,199.9 3,135.6 12.9 5,342.7 67.0 67.8 1.7

TOTAL 4,599.7 5,010.8 4,848.5 5.4 7,877.4 57.2 100.0 1.6

Source :  Tu rk i sh  Sta t i s t i ca l  Ins t i tu te   QUANT ITY :  Thousand Tons  /  VALUE:  USD Mi l l i on
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In the first 7 months of 2021, there was an increase of 22.9 percent on value basis in Turkey’s plastic and rubber 
processing machinery imports. When the imports of rubber and plastic processing machinery are examined on a country 
basis, it is seen that the fastest increase is experienced in imports from the USA, Austria and Italy, respectively.

PLASTIC AND RUBBER PROCESSING MACHINES - Import by HS Code

HS CODE HS CODE Description
2020 (January-July) 2021 (January-July)

Value Value Change %

847710 Injection machines 97.9 135.5 38.4

847720 Extrusion machines 60.3 82.0 35.8

847730 Blow molding machines 16.0 17.5 9.6

847740 Thermoforming machines 7.2 4.1 -42.8

847751-59-80 Presses and other machinery 102.2 116.7 14.3

847790 Components and parts 30.5 30.3 -0.8

TOTAL 314.1 386.1 22.9

Source :  Tu rk i sh  Sta t i s t i ca l  Ins t i tu te   QUANT ITY :  Thousand Tons  /  VALUE:  USD Mi l l i on

PLASTIC AND RUBBER PROCESSING MACHINES IMPORT

Country
2020 (January-July) 2021 (January-July)

Value Value Change % Share %

China 117.5 161.3 37.3 41.8

Germany 79.7 80.2 0.6 20.8

Italy 25.3 40.1 58.2 10.4

Austria 18.2 30.8 69.1 8.0

Taiwan 12.3 15.0 21.6 3.9

USA 4.3 9.0 111.2 2.3

Japan 10.4 8.7 -16.6 2.2

India 6.0 5.6 -6.6 1.5

France 5.6 4.9 -13.2 1.3

Switzerland 8.3 4.7 -42.9 1.2

Total of top 10 countries 287.7 360.3 25.2 93.3

Grand Total 314.1 386.1 22.9 100.0

Source :  Tu rk i sh  Sta t i s t i ca l  Ins t i tu te   QUANT ITY :  Thousand Tons  /  VALUE:  USD Mi l l i on

PLASTIC PRODUCTS IMPORT

Country
2020 (January-July) 2021 (January-July)

Quantity Value Quantity Change % Value Change % Share % Unit Price

Germany 54.3 295.6 63.2 16.5 395.7 33.9 20.6 6.3

China 80.6 268.4 74.8 -7.2 313.9 17.0 16.3 4.2

Italy 34.4 180.2 40.3 17.2 237.7 32.0 12.3 5.9

South Korea 16.3 82.5 26.4 61.8 127.5 54.4 6.6 4.8

France 14.2 92.9 16.4 15.1 99.9 7.5 5.2 6.1

USA 6.7 74.8 6.6 -1.9 65.9 -11.9 3.4 10.0

United Kingdom 6.6 48.5 7.1 7.3 57.5 18.5 3.0 8.1

Belgium 11.8 43.1 12.4 4.5 53.4 24.0 2.8 4.3

Spain 6.8 37.0 8.9 31.4 50.4 36.2 2.6 5.6

Poland 7.3 38.0 6.3 -13.7 42.3 11.4 2.2 6.8

Total of top 10 countries 238.9 1,161.0 262.2 9.7 1,444.2 24.4 75.0 5.5

Grand Total 335.3 1,560.6 381.1 13.6 1,925.3 23.4 100.0 5.1

Source :  Tu rk i sh  Sta t i s t i ca l  Ins t i tu te   QUANT ITY :  Thousand Tons  /  VALUE:  USD Mi l l i on










