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ÖMER KARADENİZ
PLASFED Başkanı

Değerli sektör mensuplarımız,
Kıymetli okurlarımız,

P lastik geri dönüşümü; sağlıklı bir sürdürülebilirlik 
sağlaması, maliyetlerinde tasarruf edebilmesi, 
ham madde tedarik güvenliği ve çevresel 
etkilerin azaltılması gibi yönleriyle sektörümüzün 

tamamlayıcısı konumunda yer almaktadır. Hem 
dünyada hem de ülkemizde plastik sanayisini çok yakın 
zamanda etkisi altına alacak olan döngüsel ekonomi de 
hızla gelişmektedir.

Bilindiği üzere, Türk plastik sektörü üretici olarak 
Avrupa’da ikinci, dünyada ise yedinci sırada. 
Sektörümüz, 20 milyar dolara ulaşan dış ticaret 
hacmiyle Avrupa’nın birinci büyük üreticisi olma 
yolunda ilerlemeler kaydediyor. Bu da sektörümüzün 
ekonomiye sağladığı katkının açık bir göstergesi. Bugün 
baktığımızda; plastik geri dönüşüm sektörü ve onun 
beslediği sağlık, kozmetik, otomotiv, tarım, mobilya, 
tekstil vb. yaklaşık 30’dan fazla sektörde ihracatın 
yapılması ve dünya ile rekabet edilmesi büyük bir 
başarıdır.

Geri dönüşüm; sürdürülebilirliği, kullanım kolaylığı, 
hafifliği ve kolay şekil alabilme özelliği ile alternatif 
malzemelere göre bir adım daha öne çıktı. Bugün 
kozmetik ve ilaç sektörüne baktığımızda, bu özellikleri 
sayesinde geri dönüştürülen ambalajlara giderek 
ağırlık veriliyor. Son dönemlerde mobilya sektöründe 
de sürdürülebilirlik ve çevreci yaklaşımlar ön planda 
tutulmuş, artık geri dönüştürülmüş plastik şişelerden 
üretilen kumaşlarla mobilyalar üretilmeye başlanmıştır. 

Bir diğer önemli konu ise otomotiv sektöründe 
plastiklerin geri dönüşümü kolay malzeme olması 
özelliği. Plastik malzeme eritilip yeniden şekil 
verildikten sonra defalarca kullanılabiliyor ve çevrenin 
korunmasına fayda sağlıyor. Otomotiv üretiminde 
kullanılan plastiklerin yaklaşık yüzde 75’i geri 
kazanılabilir ürünlerden oluştuğu için tekrar otomotiv 
sektöründe plastik olarak kullanılabiliyor. Bir diğer 
örnek ise polyester elyaf sektörüdür. Yoğun olarak 
ihracata çalışan ve polyester elyaf kullanan tekstil 
sektörü rekabetini geri dönüşüm sektörüne borçludur. 

SEKTÖRLERİN  
PLASTİKLE DÖNÜŞÜMÜ

Başka bir örnek verecek olursak, altyapı yatırımlarında 
kullanılan plastik boruların yaklaşık yüzde 50’si geri 
dönüştürülmüş plastikten üretilmektedir. 

Sonuç olarak, plastik geri dönüşüm; otomotiv, 
tekstil, kimya gibi başat ihracatçı sektörleri besleyen 
kaynaklardan biri haline dönüştü. Tüm dünyada olduğu 
gibi ülkemizde de döngüsel ekonomi süreci içine 
girilmesi dış talebin de artmasını sağlayarak, plastik 
geri dönüşümü Türkiye’nin yakın gelecekte ihracatçı 
sektörleri arasında en başta yer alacak sektörlerden biri 
haline getirecektir.

Son olarak sektörümüzü sevindirecek bir gelişmeden 
bahsetmek istiyorum. Pandemi süreci hayatımıza 
ve işimize o kadar kısıtlamalar getirdi ki bunlardan 
bir tanesi de fiziki fuarlardı. Her ne kadar bu süreçte 
sanal fuarlar sektöre bir alternatif olmaya çalışsa da 
fiziki fuarların yerini asla tutamadı diyebiliriz. Normale 
dönmeye çalıştığımız bu günlerde yüz yüze, fiziki 
fuarların başlaması bizi umutlandıran bir gelişme.  
20 Ekim 2021 Çarşamba günü sektör kuruluşlarımızla 
birlikte katıldığımız ve açılışında yer aldığımız “Avrasya 
Ambalaj İstanbul Fuarı”ndan sonra 1-4 Aralık 2021 
tarihlerinde düzenlenecek olan “Plast Eurasia İstanbul” 
hepimiz için büyük heyecan ve umut vericidir. Avrupa’nın 
en büyük plastik endüstri fuarlarından biri olan “Plast 
Eurasia İstanbul”, sektörü yeniden bir araya getirerek 
ülkemiz plastik sanayisinin gelişimine ve büyümesine 
önemli katkılar sağlamaya devam edecektir. 

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

ÖNSÖZ
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ÖNSÖZ

Değerli okuyucularımız, kıymetli sektör paydaşlarımız,

Y ılın son sayısında sizleri selamlamaktan 
mutluluk duyuyorum. 2021 yılı hepimiz için 
normale dönüş mücadelesi ile geçti. Ve bu yılı 
bir anlamda pandeminin hafiflemesini, gerek iş 

gerek sosyal hayatımızın bir miktar daha normalleştiğini 
ifade etmesi açısından geçmişte hep olduğu gibi “Plast 
Eurasia” fuarımızla kapatıyoruz. Diliyorum ki 2022 yılı 
hem sektörümüz hem de ülkemiz adına daha iyi bir yıl 
olacak.
2021 yılının ikinci yarısından itibaren uluslararası 
anlamda pek çok ertelenmiş olan fuarın organizasyonuna 
şahit olduk ve pek çoğunda katılımcı olarak bulunma 
imkanım oldu. Şahsi izlenimim pandeminin fuar algısını, 
en azından şimdilik, değiştirdiği yönünde. Katıldığımız 
fuarlarda gördüğüm, ziyaretçi kitlesinin çok daha rafine 
bir hale geldiği oldu. Artık çok daha konsantre ve hedefe 
yönelik bir kitle fuarları dolaşıyor ve görüştüğünüz her 
bir kişi çok yüksek ihtimalle kilit bir önem taşıyor. Bu 
detayı pandeminin fuarlara olumlu etkisi anlamında bir 
kenara not düşebiliriz. Diğer taraftan olumsuz olarak 
ise fuarlarda uluslararası ziyaretçilerin büyük ölçüde 
azaldığını gözlemledim. Bu gözlemi yaptığım fuarların 
tamamı AB içerisindeydi. Bu sebeple bu konuya AB’nin 
katı vize ve seyahat politikasının da neden olduğu 
söylenebilir. Bu noktada ülkemiz pek çok coğrafya için 
aslında ön plana çıkıyor. Kuzey Afrika, Körfez, Orta Asya 
ve Rusya coğrafyasındaki sanayiciler bu açığı mutlaka 
ülkemizin fuarları ile kapatacaklardır. Keza bunu 
geride bıraktığımız “Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı”nın 
yansımalarında gördük. Umuyorum ki tüm katılımcı 
ve ziyaretçiler için başarılı bir “Plast Eurasia” fuarı 
geçireceğiz.
Pandemi sonrası dönemde fuarlardaki etkilerin yanı sıra 
malum pek çok alanda değişiklikler hissettik. Bunların 
sanayide kuşkusuz en net hissedileni ise navlun krizi 
ile birleşen Çin’in yurt dışına kapanması hadisesinin 
alternatif pazarlarda yarattığı canlılık oldu. Üçe, dörde 
katlanan navlun fiyatları hacimli ve adetli ürün ithalatını 
zedelerken, Çin’in halen yurt dışından ziyaretçi kabul 
etmemesi ve vize vermemesi konusu, yerinde görülmesi, 

BURÇ ANGAN
PLASFED Dergi Yayın Kurulu Başkanı

“BAŞARILI BİR  
‘PLAST EURASIA’  
FUARI GEÇİRECEĞİZ”

denenmesi gereken kalıp, makine gibi yatırım mallarının 
Çin’den temini konusunda da bir talep kayması yaşattı. 
Ülkemiz bu noktada gerek coğrafi konumu, gerek seyahat 
ve sevkiyat kolaylığı ile parlayan bir yıldız oldu. Çin’den 
kayan küresel talebin büyük kısmı ülkemize gelmeye 
başladı. Özellikle yatırım mallarında ülkemize seyahat 
engeli bulunmayan pek çok ülkedeki alıcı, ilk tercih 
olarak bizi değerlendirmeye başladı. Bu dönem güzel 
olduğu kadar geçici de bir dönem. Muhakkak bir gün 
Çin açılacak ve bu düzen eski haline bir miktar dönecek. 
Ancak o gün gelene kadar bize düşen ülkemize gelen 
alıcıları fazlasıyla memnun ederek devir değiştiğinde 
tekrar Asya ülkelerine kaptırmamak. Bu doğrultuda 
üreticilerimize büyük iş düşüyor. Doğru ürünü, doğru 
kalitede, doğru fiyatla verebilmemiz çok önemli. 
Umuyorum ki bu şerden ülkemiz adına uzun vadeli bir 
hayır doğacak.
Sözlerime son verirken önümüzdeki yılın sektörümüze, 
tüm sektör paydaşlarımıza ve ülkemize refah ve huzur 
getirmesini temenni ederim.

Yayın kurulumuz ve profesyonel kadromuz adına,
Selam ve saygılarımla.

“ARTIK ÇOK DAHA KONSANTRE 
VE HEDEFE YÖNELİK BİR KİTLE 

FUARLARI DOLAŞIYOR VE 
GÖRÜŞTÜĞÜNÜZ HER BİR KİŞİ 
ÇOK YÜKSEK İHTİMALLE KİLİT 

BİR ÖNEM TAŞIYOR. BU DETAYI 
PANDEMİNİN FUARLARA OLUMLU 
ETKİSİ ANLAMINDA BİR KENARA 

NOT DÜŞEBİLİRİZ.”









PANO

“ENFLASYON REKABETÇİLİĞİ 
ENGELLER HALE GELDİ”

Doğalgaz ve elektrik fiyatlarına gelen 
son zammın imalat sanayine etkilerini 
değerlendiren Plastik Sanayicileri 
Federasyonu (PLASFED) Yönetim Kurulu 
Başkanı Ömer Karadeniz, “Son dönemde 
enerji maliyetlerinde yaşanan artışların 
sürekli olarak sanayi tesislerine yansıtılması 
ve konut tüketimlerinin bu zamlardan azade 
tutulması yöntemi, girdi maliyeti kaynaklı 
enflasyon sebebiyle vatandaşın cebini 
korumadığı gibi sanayi kuruluşlarımızın 
küresel piyasada rekabet gücüne de 
olumsuz etki yapıyor” dedi.
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P lastik gibi enerji yoğun sektörlerde enerji 
maliyetlerinin işçilik maliyetlerini geçtiğini ve 
sanayicimizin rekabetçiliğini engeller hale 
geldiğini dile getiren Ömer Karadeniz şunları 

söyledi: “Ülkemizde yeterli hidrokarbon kaynaklarının 
bulunmaması ve bu enerji ihtiyacının tamamen ithalat 
yoluyla giderilmesi sebebiyle enerji fiyatlarımız küresel 
fiyat hareketlerinden doğrudan etkileniyor. Son bir 
yıllık dönemde doğalgaz fiyatlarının neredeyse 5 
katına çıkmış olması da bu yönüyle ülkemizi etkiler 
nitelikte. Ülkemizin doğalgaz alanında yapmış olduğu 
uzun vadeli kontratların varlığı bu zam dalgasının tam 
etkisinden bizleri koruyor olsa da, LNG alımlarımız spot 
piyasadan güncel fiyatlarla gerçekleştiriliyor. Öte yandan 
bu noktada önemli olan soru, doğalgaz fiyatlarında 
yaşanan bu artışın tüketicilere ne şekilde yansıtılacağı. 
Bir süredir fiyatlaması kamunun kontrolünde olan bazı 
kalemlerde yaşanan fiyat artışlarının nihai tüketiciden 
ziyade sanayiciye yansıtıldığına şahit oluyoruz. Bu 
noktada gözden kaçırılan önemli bir husus olduğu 
kanaatindeyim. Zira ülkemizde yaşamakta olduğumuz 
enflasyonun temel kaynağı, girdi maliyetlerinde 
yaşanan artış. Bunun üstüne enerji maliyetlerinde bir 
artış yaşanması, sanayicinin ürettiği ürünün fiyatını 
arttırmasına ve bu maliyet artışının dolaylı olarak 
nihai tüketiciye yansımasına sebebiyet veriyor. Öte 
yandan, enerji maliyetlerinde yaşanan artışı sadece 
sanayiciye yansıtıyor olmanın nihai tüketiciyi korumuyor 

olmasının yanı sıra çok olumsuz bir etkisi var. Şöyle ki, 
girdi maliyetlerinde yaşanan bu artışlar sanayicimizin 
rekabet gücünü azaltıyor ve uluslararası piyasalarda 
potansiyelini yakalamasını engelliyor. Ne yazık ki son 
doğalgaz ve elektrik zammında da aynı yöntem izlendi.” 

“İMALAT SANAYİSİ GÜÇLENDİRİLMELİ”
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin hemen hemen 
hepsinde imalat sanayinin teşvik edilmesi için kullanılan 
en önemli araçlardan birinin sanayi elektriğini konut 
elektriğinin altında fiyatlamak olduğunu belirten 
Karadeniz, “Ülkemizde ise ne yazık ki tam tersi bir 
durum söz konusu. Uzun bir süredir sanayi elektriği, 
konut elektriğinden daha pahalıya tedarik ediliyor. 
Esasen bu uygulamanın etkilerini enflasyon verilerine 
baktığımızda da görebiliyoruz. Özellikle son bir yıl 
içerisinde üretici fiyat enflasyonu ile tüketici fiyat 
enflasyonu arasındaki fark hızla açılıyor. Öyle ki 
geldiğimiz noktada üretici fiyat enflasyonu yüzde 45,5 ile 
tüketici enflasyonunun 2,5 katına çıkmış durumda. Tabii 
bu durum sanayicinin zaten daralmış olan kâr marjının 
hızla erimesine, işletmelerimizin rekabet gücünü 
yitirmesine ve yatırım imkanlarının ortadan kalkmasına 
sebep oluyor. Bu sebeple tüm dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de sanayi elektriği, konut elektriğinin 
altında fiyatlandırılmalı ve üretim özendirilmeli. Ülkemiz 
içinden geçmekte olduğu ekonomik açıdan çalkantılı 
dönemi atlatacak ve daha sürdürülebilir bir büyüme 
rotasını benimseyecekse bunu ancak imalat sanayisini 
güçlendirerek yapabilir. Bunun yolu ise sanayicimizin 
orta ve uzun vadeli stratejilerle desteklenmesinden 
geçiyor” dedi.
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“PLASTİK SEKTÖRÜ GELECEK 
ARAŞTIRMASI ÇALIŞTAYI” 
GERÇEKLEŞTİ
“Plastik Sektörü Gelecek Araştırması Çalıştayı”, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından 5-6 Kasım 2021 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirildi. 
Çalıştayda plastik sektörünün bugünü ve geleceği ele alındı.

PANO

İ KMİB’in alt sektörlerine yönelik sorun ve çözüm 
önerileriyle birlikte sektörün beklentilerinin detaylı 
olarak ele alındığı “Plastik Sektörü Gelecek 
Araştırması Çalıştayı” 5-6 Kasım 2021 tarihlerinde 

gerçekleştirildi. İKMİB ev sahipliğinde Antalya’da 
düzenlenen çalıştaya; Ticaret Bakanlığı, Çevre, Şehircilik 
ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ulaştırma ve Alt Yapı 
Bakanlığı, İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, 
İKMİB Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Tayfun Demir, 
İKMİB Yönetim Kurulu Üyesi Murat Akyüz, Plastik 
Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Başkanı Ömer 
Karadeniz, Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) 

Başkanı Selçuk Gülsün, Züccaciyeciler Derneği 
(ZÜCDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Öksüz, Bursa 
Plastik ve Ambalaj Sanayicileri Derneği (BURPAS) 
Başkanı Kağan Yeşil, Ege Plastik Sanayicileri Dayanışma 
Derneği (EGEPLASDER) Başkanı Şener Gençer, Kayseri 
Plastik İşletmeciler Derneği (KAYPİDER) Başkanı Yusuf 
Özkan başta olmak üzere İKMİB Yönetim Kurulu ve 
Denetim Kurulu Plastik Sektörü Üyeleri, sektörün önde 
gelen firmaları, Eximbank temsilcileri ile Kompozit 
Sanayicileri Derneği, FASD ve SEPA gibi sektörel 
derneklerin temsilcileri katıldı. 
İki gün süren çalıştayın ilk gününde, İKMİB Yönetim 
Kurulu Başkanı Adil Pelister tarafından pandemi 
öncesi ve pandemi döneminde yapılan çalışmalar 
ile gelecek dönemde yapılacak etkinliklere ilişkin 
bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi. PLASFED 
Başkanı Ömer Karadeniz ve PAGDER Başkanı Selçuk 
Gülsün de yaptıkları konuşmalarda sektörle ilgili 
değerlendirmelerde bulundu. Yapılan yuvarlak masa 
toplantılarında ise geri dönüşüm-döngüsel ekonomi, 
plastiğin imajının iyileştirilmesi, topluma sektöre 
daha iyi anlatılması, ihracatın arttırılması, ihracatta 
markalaşmak ve pazarlama için neler yapılması 
gerektiği ve Yeşil Mutabakat&Karbon Vergisi konuları 
hakkında bilgi alışverişi yapıldı.
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“24 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE İHRACAT YAPTIK”
Çalıştayın açılış konuşmasını yapan, İKMİB Yönetim 
Kurulu Başkanı Adil Pelister, bu yılın başında 
hedeflerinin 21 milyar doların üzerine çıkmak olduğunu 
ancak sektörün verimli çalışmaları sonucunda 24 milyar 
doların üzerinde bir ihracatla yılı kapatacaklarını söyledi. 
2022 senesinde 26,5 milyar dolarlık ihracat hedefi ve 
2023’te Cumhuriyet’in 100’üncü yılında ise 30 milyar 
dolarlık bir hedefle kimya sektörünün hızla işine devam 
edeceğini dile getiren Pelister, “Kimya sektörümüzün 
geniş yelpazesiyle 27 sektöre hizmet etmesiyle beraber 
plastik sektörümüzden başlayarak kozmetik, mineral 
yağlar, mineral yakıtlar, yapıştırıcılar, anorganik ve 
organik kimyasallar gibi alt sektörlerimizle birlikte çok 
ciddi bir katma değer sağlıyoruz. Dünya ekonomisine 
baktığımız zaman gelişmiş on ülkenin sekizinde 
kimya sektörünün kuvvetli olduğunu görüyoruz. 
Dolayısıyla bizim kimya sektörümüzün bakış açısını 
buna göre iyileştirmemiz gerekiyor. Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığımız başta olmak üzere Ticaret Bakanlığımız, 
Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği Bakanlığımız ve diğer Bakanlıklarımız 
ile beraber kimya sektörünün algısını ileriye taşımamız 
lazım. Bunu yapabilmek için de ülkemizde kimya 
sektörümüze yönelik ‘Türkiye Kimya Ajansı’nın 
kurulması gerektiğine inanıyorum. Sanayi Bakanlığı 
bünyesinde de özellikle kimya ile ilgili ‘Kimya Genel 
Müdürlüğü’nün olmasının sektörümüze çok büyük katkı 
sağlayacağını düşünüyorum” dedi.

“KİMYA SEKTÖRÜ HAK ETTİĞİ YERE GELECEK”
Kimya sektörünün ithalat ile ihracatı arasındaki farkın 
ciddi miktarlarda enerji ve yakıtta kullanılan kimyasal 

malzemelerden kaynaklandığını belirten Pelister, 
sözlerine şöyle devam etti: “Farklı sektörlerdeki 
ihracatları ölçmekte biraz zorlanıyoruz. Örneğin; 
Türkiye’nin en büyük sektörü otomotiv, 32 milyar 
dolarlık ihracat yaparken içindeki plastik, kauçuk, 
boya, yapıştırıcı ve diğer kimyasallardan dolayı aslında 
biz bu sektöre hizmet ediyoruz. 32 milyar doların 
içinde yaklaşık 12 milyar dolar civarında kimyasal 
ham maddenin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla 
kimya sektörünün önemini, algısını ve geleceğini 
mutlaka hepimiz her fırsatta dile getirerek algıyı 
düzeltmemiz lazım. Bu algıyı düzelttiğimiz zaman 
da kimya sektörü hak ettiği yere gelecektir. Pelister, 
kimya ve plastik sektörünün sıkıntılarıyla ilgili olarak 
ise emtia fiyat artışları, finansman sorunları, lojistik 
sorunları, konteyner bulamama ve konteyner fiyat 
artışları ile yurt içindeki satış vadelerinin uzunluğuna 
dikkat çekerek, yurt içindeki satış vadelerinin 3 ayla 
sınırlandırılmasını önerirken firmaların hacimlerini, 
ürettikleri miktarları arttırarak ölçek ekonomisini 
büyütmeleri gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, dönem 
dönem ürün satılan ülkelerde problemler olabildiğini 
belirten Pelister, “Emtia fiyatlarındaki artışlar 
sebebiyle PVC’de, pette, polipropilende, polietilendeki 
artışlardan dolayı karşı ülkelerde değişik anti damping 
davaları açılıyor. İnşaat plastiklerinde Mısır’da, 
Arjantin’de ve Ukrayna’da bununla ilgili davalar açıldı. 
Biz İKMİB olarak ihracatçımızı korumak ve aynı 
zamanda dünyanın Türkiye algısını değiştirmemesi 
adına avukatlarımız aracılığıyla orada savunmalarımızı 
yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“YEŞİL PLASTİK KONUSU KAPIMIZI ÇALACAKTIR”
Çalıştayın ana konularından bir tanesinin Yeşil 
Mutabakat ve döngüsel ekonomi olduğuna dikkat 
çeken Pelister, şöyle devam etti: “Avrupa Birliği bizim 
en büyük ihracat gerçekleştirdiğimiz partnerimiz. 
AB’ye mal satarken önümüzdeki seneden itibaren 
‘Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’ olarak 
vergi konusu gündeme gelecek. Direkt olarak plastik 
sektörümüzü ilgilendirmiyor gibi gözükse de mutlaka 
yeşil plastik konusu bizim kapımızı çalacaktır. İKMİB 
olarak bu yönde Türkiye İhracatçılar Meclisimiz ve 
Bakanlıklarımızla beraber çalışmalarımıza devam 
ediyoruz. Kimya sektörümüzü ileriye taşımak için 
birlikte olmalıyız. Güçlü olmalıyız. Kimya ihracatımızın 
üçte birini plastik sektörümüz yapıyor. Bu yaptığımız 
ihracatı daha ileri taşımak için de beraber çalışacağız.” 

Yapılan yuvarlak masa toplantılarında ise 
geri dönüşüm-döngüsel ekonomi, plastiğin 
imajının iyileştirilmesi, topluma sektöre daha 
iyi anlatılması, ihracatın arttırılması, ihracatta 
markalaşmak ve pazarlama için neler yapılması 
gerektiği ve Yeşil Mutabakat&Karbon Vergisi 
konuları hakkında bilgi alışverişi yapıldı.
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TİM’İN 28. OLAĞAN GENEL 
KURULU VE “2020 İHRACAT 
ŞAMPİYONLARI ÖDÜL TÖRENİ” 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM), 28. Olağan Genel Kurulu ve “2020 
İhracat Şampiyonları Ödül Töreni” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
katılımıyla gerçekleşti.

PANO
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T ürkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM), 28. Olağan 
Genel Kurulu ve “2020 İhracat Şampiyonları 
Ödül Töreni” geçtiğimiz eylül ayında 
gerçekleştirildi. Türkiye’de 2020 yılında en fazla 

ihracat yapan ilk 10 firmaya ödülleri, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edildi. 
Kurulda, TİM “Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı 2020 
Prestij Kitabı”nın tanıtımını da gerçekleştirdi ve yapılan 
araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Buna göre; ilk 
1000’de yer alan şirketlerin toplam ihracatı 92,6 milyar 
dolar, toplam ihracattan aldıkları pay ise yüzde 54,6 
oldu. İlk 1000’in yüzde 78,9’u yerli firmalardan oluştu. 
Bu firmalar, ilk 1000 firmanın toplam ihracatının yüzde 
59,3’ünü gerçekleştirdi. İlk 1000 firmanın yüzde 57,5’i 
Marmara Bölgesi’nde yer aldı. 2020 yılında listede en 
fazla firması yer alan il ise 426 ile İstanbul oldu. Sektör 
bazında İlk 1000 ihracatçı listesindeki toplam ihracatın 
yüzde 23,8’ini Otomotiv Endüstrisi, yüzde 10,7’sini 
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri, yüzde 10,5’ini Çelik, 
yüzde 9,4’ünü Hazır Giyim ve Konfeksiyon, yüzde 
8,4’ünü de Elektrik-Elektronik sektörleri gerçekleştirdi. 
İlk 1000 ihracatçı, toplam 1 milyona yakın istihdam 
sağladı.

Genel Kurul ve Ödül Törenine; Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil 
Karaismailoğlu, İlk 1000 İhracatçı firma temsilcileri, Sivil 
Toplum Kuruluşları, Dernek ve ilgili paydaş kurumların 
Başkanları, TİM Delegeleri, İhracatçı Birliklerinin 
Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ve Delegeleri ile TİM 
Konsey Üyeleri katıldı. Türkiye’de 2020 yılında en fazla 
ihracat yapan ilk 10 firmaya ödülleri, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edildi. Geçen 
yıl en fazla ihracat gerçekleştirerek ödül alan ilk 10 
şirket sırasıyla; Ford Otomotiv Sanayi, Toyota Otomotiv 
Sanayi Türkiye, Oyak-Renault Otomobil Fabrikaları, 
Vestel Ticaret, Kibar Dış Ticaret, Arçelik, TGS Dış 
Ticaret, Tofaş Türk Otomobil Fabrikaları, Türkiye Petrol 
Rafinerileri ve Mercedes-Benz Türk oldu. Törende ayrıca 
28 sektörün en fazla ihracat yapan şampiyonlarının 
ödülleri de Bakanlar ve TİM Başkanı İsmail Gülle 
tarafından takdim edildi.  

“HİÇBİR ZORLUK, HİÇBİR KRİZ, BÜYÜK İHRACAT 
AİLEMİZİ YILDIRACAK GÜÇTE DEĞİL” 
Kurulda konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle şunları 
söyledi: “Bugün bizleri bir araya getiren ihracat yolu, 
uzun bir yol. Bu yol meşakkatli, mücadele isteyen 
bir yol. Biliyoruz, işimiz kolay değil ama şunu da 
biliyoruz ki; hiçbir zorluk, hiçbir kriz, büyük ihracat 
ailemizi yıldıracak güçte değildir. Bu ülke için ihracat 
ailesi olarak daha fazla üretim, daha fazla ihracat, 
daha fazla istihdam için elimizi taşın altına koymaya; 
Cumhuriyet tarihinin yeni ihracat rekorlarını kırmaya 
devam edeceğimize söz veriyoruz. 2021 yılında güven 
endekslerinden sanayi üretimine kadar üretim ve 
ihracatı kapsayan tüm verilerde tarihî zirvelere eriştik. 
Yılın ikinci çeyreğindeki yüzde 21,7’lik büyümenin 10,8 
puanı, yani yarısı ihracattan geldi. Böylece Türkiye, 
OECD ülkeleri arasında en çok büyüyen ikinci ülke oldu. 

Bu başarıya en büyük katkıyı sağlayan biz ihracatçılar; 
2019’da 180 milyar dolarla kırdığımız Cumhuriyet tarihi 
rekorunu küresel salgına rağmen 2021’de 211 milyar 
dolara, 2026’da ise 300 milyar dolara emin adımlarla 
taşıyacağız. Bu potansiyel, bu inanç, bu gayret bizde 
mevcut. Veriler, gerçekler, olgular buna işaret ediyor. 
Allah’ın izniyle, bu noktadan geriye dönüş asla yok. Söz 
konusu hedefleri mümkün kılan, bayrağımızı dünyanın 
dört bir yanında dalgalandıran, elinde bavuluyla ülkeden 
ülkeye koşan, bunu da kendisi için değil, çalışanları 
için, onların aileleri için, evlatları için yapan; ülkemizi 
muasır medeniyetler seviyesine taşımak için gecesini 
gündüzüne katarak çalışan yol arkadaşlarımı, kıymetli 
ihracatçılarımızı tebrik ediyorum” dedi.

“TÜRKİYE GÜÇLÜ BİR ŞAHLANIŞIN EŞİĞİNDE”
Türkiye’nin bugün küresel ihracattan yüzde 1’in 
üzerinde pay alan, üretim ve ihracatta bir üst lige adım 
atmış bir ülke olduğuna işaret eden Gülle, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “80’li yıllarda yıllık ihracatımız 3 
milyar dolarken bugün bu rakamı sadece 2 günde 
gerçekleştiriyoruz. 90’lı yıllarda yıllık ihracatımız 15 
milyar dolarken bugün bu rakama bir ayda ulaşıyoruz. 
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, büyük bir cesaret ve 
vizyonla gerçekleştirilen sanayi ve yatırım hamleleri, 
ihracatımızı, 2000’li yıllarda 100 milyar dolara, 2010’lu 
yıllarda 150 milyar dolara, 2021’de 211 milyar dolara 
taşıdı. Hiç şüphesiz Türkiye bugün, katma değerli, 
inovatif, yüksek teknolojili ve markalı ihracatını arttırdı, 
ihracatçı sayısını 100 binlere ulaştırdı, ürünlerini 
ve ihraç pazarlarını çeşitlendirdi. Bugün göklerde 
uçan İHA’larımız, SİHA’larımız ve TİHA’larımızla yeni 
yatırımlarımızla, yeni projelerimizle, yerli otomobilimizle, 
milli gemilerimizle, savunma sanayimizle, artık Türkiye, 
üretim ve ihracatta yapısal değişimin, güçlü şahlanışın 
eşiğinde olduğunu gösteriyor.”

“2021 YILINDA GÜVEN 
ENDEKSLERİNDEN SANAYİ 
ÜRETİMİNE KADAR ÜRETİM 
VE İHRACATI KAPSAYAN TÜM 
VERİLERDE TARİHİ ZİRVELERE 
ERİŞTİK. YILIN İKİNCİ 
ÇEYREĞİNDEKİ YÜZDE 21,7’LİK 
BÜYÜMENİN 10,8 PUANI,  
YANİ YARISI İHRACATTAN 
GELDİ. BÖYLECE TÜRKİYE, OECD 
ÜLKELERİ ARASINDA EN ÇOK 
BÜYÜYEN İKİNCİ ÜLKE OLDU.”

-TİM Başkanı İsmail Gülle
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PANO

“İLKLERE İMZA ATMAYA DEVAM EDİYORUZ”
TİM olarak Cumhurbaşkanı desteği ve liderliğiyle 
Türkiye’nin müreffeh yarınları için ihracat ailesinin var 
gücüyle çalışmaya devam ettiğini aktaran Gülle, şunları 
kaydetti: “Büyük sorumluluğumuzun bilinciyle, ilklere 
imza atıyoruz. Türkiye’nin ilk ihracat şûrasını 2022 
yılı şubat ayında, istişarenin bereketinden istifade 
etmek ve ihracatımızın geleceğini şekillendirmek üzere  
Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştirmek 
arzusundayız. Ayrıca ihracatı tabana yaymak, daha 
fazla girişimciyi ihracatla tanıştırmak için Türkiye’nin 
dört bir yanında ilk kez TİM-KOBİ ihracat seferberliği 
eğitim programlarını düzenledik. Eğitimlerimizin olumlu 
sonuçlarını rakamlarda da net bir şekilde görmekteyiz. 
Her ay ortalama 1500 firmamız ailemize katılarak 
ihracatımıza her ay yaklaşık 100 milyon dolar katkı 
sağlıyor. 2018’de 65 bin olan ihracatçı firma sayımız 
da bugün büyük bir ivmeyle 100 bini aştı. İhracat 
ailesi her işini ölçerek yapar. Çünkü ölçemezsek 
yönetemeyiz, bunu gayet iyi biliyoruz. ‘Sadece nicelik 
yetmez, ihracatımızın niteliğini de arttırmalıyız’ 
diyerek İnovaTİM, İnovaLİG, İnoSuit ve TİM-TEB girişim 
evlerimizle ihracatımızın katma değerini arttıracak 
projeler yürütüyoruz. İnovasyon bilincini yaygınlaştırmak 
adına başlattığımız Türkiye İnovasyon Haftası’nı 
küresel ölçekte yarışan bir organizasyon haline getirdik. 
Sıra dışı ve marifetli işler yapabilmek adına istişare 
mekanizmamızı son zamanlarda daha da genişlettik.”

“DÜNYAYI TÜKETMEDEN, DÜNYA İÇİN ÜRETMEK”
“Bununla beraber, ihraç pazarımız olan küresel 
ekonomilerin, yeşil dönüşüm için bir dizi bağlayıcı 
çalışmalar yaptığını görüyoruz. Bunların arasında bizi 
en fazla etkileyecek düzenleme, hiç şüphesiz Avrupa 
Yeşil Mutabakatı. Ticaret Bakanlığımızın hazırladığı Yeşil 
Mutabakat Eylem Planı çerçevesinde bizler de ihracat 
ailesi olarak sürece en üst düzey katkıyı sunuyoruz.  

Bu kapsamda ‘Dünyayı tüketmeden, dünya için üretmek’ 
mottosuyla TİM Kadın Konseyimizle hazırladığımız TİM 
Sürdürülebilirlik Eylem Planı yol haritamızı kamuoyu 
ile paylaştık. Eylem planımızdaki 12 hedefimizden ilki 
olan TİM Sanayide Sürdürülebilirlik Bilim Komitesi’ni 
hayata geçirdik. İnşallah tüm sektörlerimizle birlikte, 
adım adım eylem planımızı uygulayarak yeşil dönüşüm 
çalışmalarının takipçisi olacağız. Genel kurulumuzla 
beraber, ülkemiz ihracatının dinamosu ihracatımızın 
şampiyonlarına ödüllerini takdim edeceğiz. Bugün bizim 
için başarı kazananlara ödül verilen herhangi bir gün 
değil. Bugün ihracatın, ihracatçının günüdür. Bugün 
Türkiye’ye değer katanların, yüreğini ortaya koyanların 
marifetine iltifat günüdür.”

“İHRACAT, DÜNYA ARENASINDAKİ 
GURURUMUZDUR”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ihracat 
ailesine verdiği desteğe vurgu yapan İsmail Gülle, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “İhracatçılarımızın son 2 
yılda hükümetimize ilettiğimiz 122 talebinin tamamı, 
ivedilikle çözüme kavuştuğu için müteşekkiriz. 
Cumhurbaşkanımızın bizlere açtığı yolda ihracatımız 
artıyor, demek ki doğru yolda ilerliyoruz. İhracatçı 
sayımız artıyor, demek ki her kesimde ihracat 
heyecanını uyandırıyoruz. İhracat birim değerimiz 
yükseliyor, demek ki markalaşmayla, inovasyonla, 
tasarımla ürünlerimizin katma değerini yükseltiyoruz. 
Ülkemiz ve ihracatçımıza değer katacak bir hayalimiz 
var; İstanbul’da ihracatçılarımızın ihtiyaçlarını 
karşılayacak nitelikte, ihracatçılarımızın ürünlerini 
gururla sergileyebileceği, uluslararası bir fuar 
merkezi… Ve bu hayalimiz için, ihracat ailesi olarak ne 
gerekiyorsa yapmaya hazırız. İhracat ailesi, rekorlara 
aşina, pandemiye karşı direnci tescil edilmiş bir 
camiadır. Bu ailenin Türkiye’deki tek çatı kuruluşu olan 
TİM, dün olduğu gibi bugün de aynı inanç ve şevkle 
bu yola devam ediyor. Hiç şüphesiz gençlerimizle, 
kadınlarımızla, markalarımızla, teknolojimizle 
yarın da büyük başarılara imza atacak. Her zaman 
söylüyoruz; ihracat görevimizdir, ihracat borcumuzdur, 
ihracat geleceğimizdir, ihracat istikrarımızdır, ihracat 
gücümüzdür. Cumhurbaşkanımıza bir kere söz 
verdik, sözümüzden dönmeyiz. Çünkü ihracat, dünya 
arenasındaki gururumuzdur.”

İLK 1000 İHRACATÇININ KATKISI 92,6 MİLYAR 
DOLAR
28. TİM Olağan Genel Kurulu’nda “Türkiye’nin İlk 1000 
İhracatçısı 2020” araştırmasının sonuçları da açıklandı. 
TİM tarafından gerçekleştirilen araştırma, ihracatın 
en büyük kuruluşlarının yıllık performanslarının 
gözlemlenmesine ve birçok detaylı analiz yapılmasına 
olanak sağlayarak ihracatçı firmalara yol gösterirken, 
ihracatın gelişimi için yapılan çalışmaların sonuçlarını 
da gözler önüne seriyor. Araştırmaya göre, ilk 1000’de 
yer alan şirketlerin toplam ihracatı 92,6 milyar dolar... 
Bu şirketlerin toplam ihracattan aldıkları pay yüzde 
54,6; 1 milyar dolar ve üzeri ihracat yapan firma sayısı 
11 oldu. İlk 1000’in yüzde 78,9’u yerli firmalardan 
oluştu. Bu firmalar, ilk 1000’in toplam ihracatının yüzde 
59,3’ünü gerçekleştirdi. İlk 1000 firmanın yüzde 57,5’i 
Marmara Bölgesi’nde yer aldı.
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PANO

TÜRKONFED 
PLASFED’İ  

ZİYARET ETTİ
TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı 

Orhan Turan ve Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Emine Erdem, Plastik Sanayicileri 

Federasyonu’nu (PLASFED) ziyaret etti.

T ÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 
Turan ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Emine Erdem, 12 Ekim 2021 tarihinde 
PLASFED’e ziyaret gerçekleştirdi. Toplantıda 

PLASFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tolga 
Kutluğ, Yönetim Kurulu Üyesi Tarık Özdemir ve Genel 
Sekreter Murat İnkün de yer aldı. 

TÜRKONFED olarak PLASFED’in Ataşehir’deki adresine 
ilk kez ziyaret gerçekleştiren Yönetim Kurulu Başkanı 
Orhan Turan, ev sahipliği için PLASFED Yönetim 
Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz’e teşekkürlerini iletti. 
TÜRKONFED olarak pandemi sürecindeki gelişmeleri 
değerlendiren Orhan Turan, pandemi sonrası süreç ve 
sektörün karşılaşabileceği durumları Ömer Karadeniz’e 
aktardı. 

NİTELİKLİ EĞİTİM VE NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞI 
Başta PLASFED ve TÜRKONFED olarak STK anlamında 
ülke sorunlarına çözüm üretmek için çalışmaların 
yapılması gerektiğinin vurgulandığı toplantıda nitelikli 
eğitim ve nitelikli insan kaynağı sorunları ele alındı. 
Başta meslek liseleri olmak üzere eğitimin gelecekte 
nitelikli istihdama altyapı oluşturduğunu söyleyen 
Ömer Karadeniz, “Eğitimde her zaman en üst seviyeyi 
hedef haline getirmeliyiz” dedi. Bir STK olarak önce 
ülke sorunlarına değinmenin gerekliliğini vurgulayan 
Orhan Turan ise konfederasyon olarak projelere yatırım 
yapmayı planladıklarını, özellikle gelişmekte olan 
ve iyi yönetilen şirketlere yatırım yaparak destekte 
bulunduklarını dile getirdi. 
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PLASTİK DÜNYASININ  
TV’YE YANSIMALARI

BBN Türk/“Ekonomi Meydanı”

“BANA GÖRE DÖVİZ EŞİTTİR GÜVEN”
PLASFED Başkanı Ömer Karadeniz katıldığı programda, 
“PLASFED yaklaşık 1.700’e yakın, tamamı sanayici 
üyesi olan, Türkiye genelinde üyeleriyle derneklerden 
oluşmuş geniş bir federasyon. Yani direkt sektörle ilgili 
bir federasyon. Ekonominin nabzını en iyi hisseden 
kurumlardan, STK’lardan biri. Bana göre döviz eşittir 
güven. Güven yoksa dövizin her zaman yukarı doğru 
hareketini gördük ve görmeye devam edeceğiz. Siz 
eğer almış olduğunuz kararlarla istikrarlı bir noktada 
değilseniz, sanayiye yatırım yeterince desteklenmiyorsa o 
sanayi o ülkeye gelmez. İnsanlara güven veriyor olmamız 
lazım ki, insanlar dövize yönelmesin. Dövize ne kadar 
yönelirseniz arz-talep gereği dövizin rakamını yukarı 
doğru çekmiş olursunuz. Bunun istatistiki değeri de çok 
kolay, çok rahat hesaplanabilir. Tüm ekonomistlerin de 
bu konuda aynı düşüncede olduğu kesin” dedi.

“ÖZELLİKLE PETROKİMYA SEKTÖRÜNDE  
BİR DENGESİZLİK VAR”
Türkiye’de sanayici olmanın zorluğuna dikkat çeken 
Karadeniz, şunları belirtti: “Baktığınız zaman en zor 
iş, günümüzde sanayici olmak. Her türlü problem 
mesela döviz problemi diyorsunuz, bizim petrokimya 
sektöründe döviz dediğiniz zaman ihracat tabii ki var. 
Sektör mensuplarının çoğu birçok ülkeye ihracat yapıyor. 
Bunların içerisinde Batı Avrupa önde geliyor. İnsanlar 
diyorlar ki genelde ‘Nasıl olsa döviz yukarı çıkıyor, 
yukarı çıktığına göre ihracat tarafından biz bu açığımızı 
yakalarız’. İşin realitesi öyle değil. Özellikle petrokimya 
sektöründe bir dengesizlik var. Türkiye’de birçok konuda 
olduğu gibi ham madde konusunda da maalesef çok 
büyük bir açık var. Sanayicilerimiz, 80’li yılların başında 
PETKİM Petro Kimya A.Ş.’nin Aliağa’daki tesislerinin 
açılışında bulundu. Bu, bizim için, ülkemiz için gerçekten 
çok büyük bir gururdu. Çünkü kendi elektriğini üreten, 
kendi altyapısını donatan bir ham madde kaynağı 

PLASFED Başkanı Ömer Karadeniz, BBN Türk’te Seda Akbay’ın “Ekonomi Meydanı” 
adlı programına konuk oldu. Karadeniz, ham madde sıkışıklığı, tedarik sorunu, 
konteyner maliyetlerinin artması ve kur hareketleri üzerine değerlendirmeler yaptı. 
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edinmiştik o yıllarda. Fakat o yıllardan itibaren maalesef 
yaklaşık 40 yıla yakındır petrokimya sektöründe yeterli 
bir yatırım olmadı. Olmayınca arz-talep dengesi tersine 
dönmeye başladı. İhracattan örnek vereyim; tabii ki 
ihracat yapmak ülkemiz için en büyük ideallerden, 
olmazsa olmazlardan biri ama baktığınızda ihracatın 
avantajını tam olarak kullanmak mümkün değil. Çünkü 
ham maddenin ülkeye gerekli olan yüzde 85’ini maalesef 
ithal etmek zorundayız. Biz sanayiciler için bir defa 
istikrar çok önemli. Sürdürülebilirlik için de en önemli 
şey, biliyorsunuz istikrar. İstikrar güvenin bir alt bükeyidir. 
Yüzde 85 ham madde yurt dışından ithal ediliyor. İhracat 
avantaja dönüşmüyor; çünkü siz o yüzde 85’i zaten 
dövizle alıyorsunuz. Yani ham madde otomatikman 
dövizle alınıyor. O zaman pek bir esprisi kalmıyor. Tamamı 
ülkemizde üretilen ürünlerin ham maddeleri açısından 
baktığımız zaman o ürünlerde ihracat gerçekten çok 
büyük bir avantaj.”

“YILLARDIR EN BÜYÜK HEDEFLERİ  
MUTLAKA KOYUYORUZ”
Yıllardan beri en büyük hedefleri koyduklarını vurgulayan 
Karadeniz, “Sonuç itibarıyla yıllardan beri en büyük 
hedefleri mutlaka koyuyoruz ve koymak zorundayız. 
İhracat şansımızı olabildiğince yukarıya doğru taşımamız 
gerekiyor. Faizin düşmesini kim istemez! Üretimin, 
ekonominin içinde olan herkes ister, ama eğer siz faizi 
düşürdüğünüzde doları fırlatıyorsanız dövizi yukarılara 
taşıyorsanız o zaman o faizin düşmesinin hiçbir esprisi 
kalmıyor, sanal bir düşüş yaşatıyorsunuz ve o zaman 
istenilen noktaya, hedefe maalesef getiremiyorsunuz. 
Burada çok net bir tablo var. Kafa karışıklığına sebebiyet 
verecek bir şey yok; çünkü hepimizin arzusu faizin 
aşağıya indirilmesi ama zaman bu zaman değil. Döviz 
eğer çıkıyorsa diğer tedbirleri almadıysanız faiz düşüşü 
nedeniyle döviz çıkacaksa o zaman orada bir dengeyi 
sağlamak lazım. Risklerin olduğu her yerde fırsatlar 
mutlaka vardır. Eğer siz yeterince araştırma yapıyorsanız 
yeterince kurumsallaşmışsanız risklerin olduğu yerde 
mutlaka fırsatlar olacaktır” dedi.

“ELİMİZDEKİ JOKERLERİ İYİ DEĞERLENDİRMELİYİZ”
Ömer Karadeniz, yaşanılan tedarik sorunlarıyla ilgili 
ise şöyle konuştu: “Bu sıkışıklık ötesinde bir de tedarik 
sorunu çıktı. Bu öyle ufak tefek bir şey değil. Güney 
Kore’den ham madde getiriyorsanız, 1.200 dolarlardan 
konteyner getirirken 20 bin dolarlara çıktı. Biz İstanbul 
Sanayi Odası yönetimi olarak bu konuya epeyce 
değindik. Bu durum maliyetlerin artışlarını getiriyor. 
Taşıma maliyetlerinin artması ülkemiz açısından hem 
tehdit bir taraftan da fırsat. Uzak Doğu ve Güney Doğru 
Asya ülkelerinin ana ihracat pazarımız olan Avrupa’ya 
erişiminin zorlaşması tabii ki bizler açısından bir fırsat 
doğuruyor. Öte yandan ülkemiz imalat sanayi için 
baktığınızda büyük oranda ham madde ve ara girdi 
ithalatına ihtiyaç duyuluyor. Artan navlun maliyetleri 
sebebiyle bu ürünlerin tedarik maliyetleri de ihracat 
pazarlarında rekabet gücümüzü azaltabilecek bir 
noktaya geliyor. Artan navlun maliyetlerine bağlı olarak 

hızla kısalan tedarik zincirleri dünya ekonomisini 
küreselleşmeden yerelleşmeye doğru itiyor. Bizim için 
en büyük avantaj şu, Türkiye gerçekten büyük bir ülke, 
kendimizi eleştireceğiz ama yapıcı olarak. Bir taraftan 
sanayileşmiş bir ülke, oraya hızla giden bir ülke... 
Elimizdeki jokerleri iyi değerlendirirsek bize yakın olan 
özellikle Avrupa’ya ihracat şansımız çok daha fazlalaşır. 
Konteyner ve tedarikle ilgili sıkıntı sadece bizim için değil, 
uzak ülkeler için de geçerli. Gerekli önlemleri alırsak 
bunu kuşkusuz kendi lehimize çevirmiş oluruz.” 

Ekotürk TV/“Son Seans”

“PLASTİĞİN YEŞİL MUTABAKATTAKİ ROLÜ 
ÇOK ÖNEMLİ”
PAGDER Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün, 
Ekotürk ekranlarında Ali Çağatay’ın sunduğu “Son 
Seans” programında plastiğin Yeşil Mutabakat’taki 
rolünün önemine dair açıklamalarda bulundu. 

AB Yeşil Mutabakatı ve plastik sektörü üzerine 
değerlendirmeler yapan Gülsün, “Yeşil Mutabakat’ın 
ruhunu anlatmak için adının nereden ve nasıl 
doğduğuna değinebiliriz. Malumunuz Avrupa Birliği (AB) 
1990 yılında karbon tüketimiyle alakalı kendine yüzde 
55 oranında bir iyileşmeyi ve zaman içinde nötr olmayı 
hedef koymuştu. Bu hedefe ulaşma noktasında birçok 
projeyi de ortaya sermişlerdi. Burada sektör tarafında 
bakacak olursak plastiğin Yeşil Mutabakat’taki rolünün 
çok önemli olduğunu vurgulayabiliriz. Karbon ayak izine 
etkisi olan unsurlar neler diye düşündüğümüzde örneğin, 
ısınma temel ihtiyaçlardan biri. Binalardaki yalıtımın 
önemi, Türkiye’de aslında son 30 yıldır kamuoyunun 
gündeminde olan bir konu. Binalar malumunuz 
giydiriliyor. Bu yalıtım malzemelerinin tamamı yüzde 100 
plastik ürünlerden elde ediliyor. Bu da karbon ayak izinin 
azaltılmasına çok büyük katkı sunuyor” dedi.
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Yenilenebilir enerji kaynaklarının da plastikle olan 
ilişkisini vurgulayan Selçuk Gülsün sözlerine şöyle 
devam etti: “Diğer bir husus da yenilenebilir enerji 
kaynakları. Burada rüzgar ve güneş enerjisi santralleri 
önem arz ediyor ki diğer taraftaki geleneksel olan enerji 
elde etme noktaları artık biliyorsunuz Hidroelektrik 
Santraller de (HES), Avrupa’nın nezdinde yenilenebilir 
kaynak olmaktan çıkarıldı. Ya da kömür santralleri gibi. 
Güneş ve Rüzgar enerji santrallerindeki teknolojilerin 
büyük kısmında plastik ve kompozitler var. Yine burada 
sektörün çok önem arz ettiğini vurgulamak isterim. Diğer 
bir husus da lojistik. Dünyada mal ve insan hareketleri 
müthiş bir enerji ihtiyacını doğuruyor. Bu noktada taşıtları 
ne kadar hafifletirsek ihtiyaç duyduğu güç o derece 
azalacak ve dolayısıyla karbon ayak izi de küçülecek. 
Burada elektrikle çalışan araçların ne kadar önemli 
olduğunun üstüne basa basa vurgulasak ve kamuoyunda 
bu konuşulsa da malumunuz onun için de bir enerji 
kaynağının harekete geçmesi gerekiyor. Dolayısıyla 
araçları hafifletmekte en maharetli malzemenin plastik 
olduğunu söyleyebiliriz.”

“YEŞİL MUTABAKAT’A HIZLA UYUMLANMALIYIZ” 
Selçuk Gülsün, geri dönüşüm sektörünün önemine de 
dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı: “Bu noktada geri 
dönüşüm sektörünün de önemine değinmek istiyorum. 
Petrokimyada malumunuz büyük petrokimyalar büyük 
yatırıma, büyük yatırımlar da büyük enerjiye ve büyük 
sermayeye ihtiyaç duyuyor. Bunların her birinde karbon 
ayak izi söz konusu. Yeşil Mutabakat’a uyumlanma, 
regülasyonlara uyum çok önemli. Yeşil Mutabakat’a 
uygun özellikle belli sektörler, AB yönünde yapacakları 
dış ticaret uygulamalarında belli fonlara tabi olacaklar. 
Elektrik sektörü, çimento sektörü, alüminyum sektörü, 
gübre ve demir-çelik gibi sektörler başta geliyor. Yeşil 
hisseleri konuşuyoruz malumunuz. Yeşil hisseler 
nerelerden elde edilecek? Bunların elde edildiği 
alanların başında Rüzgar Enerji Santralleri (RES) ve 
Güneş Enerjisi Santralleri (GES), geri dönüşüm tesisleri 
geliyor. Dış ticaretteki hedeflerimize ulaşmak için çok 
çalışmamız gereken alan olduğunu ifade edebilirim.” 
Son olarak İskenderun’da kurulacak olan petrokimya 
tesisi hakkında konuşan Gülsün, İskenderun-Ceyhan 
hattında birçok petrokimya tesisinin yapılmasının 
planlandığını aktardı. Gülsün bunlar arasında en somut 
atılımları Sasa Polyester Sanayi A.Ş.’nin gerçekleştirdiğini 
belirterek, “Orada entegre bir tesisten bahsediyoruz. Bu 
işin içinde sadece polipropilen tesisi yok, Pet ve Pb’deki 
entegre tesis monomer üretimi monoetilen glikol ve 
PTA gibi stratejik ürünlerin elde edilmesi neticesinde 
monomerden polimere geçen entegre bir yatırım söz 
konusu. Bu konunun yanında bir de orada 500’er bin 
tonluk gerek Rönesans grubun gerek Tekfen grubun 
almış olduğu teşvikler ve yatırım hedefleri var. Fakat 
bunlar örneğin; Rönesans grubun Cezayirli Sonera grupla 
yapacağı yatırım içerisinde gelecek olan gazın burada 
dönüşümü söz konusuydu, yani entegre bir yatırım 
değil. Ama bu kapasitenin hepsine de ülkenin ihtiyacı 
var. Buradaki katma değer en azından ülkede kalacak 
diyebiliriz” dedi. 

Bloomberg/“İş Dünyası”

“TÜRKİYE’NİN BÖLGEDE CİDDİ BİR BORU 
HATTI KAPASİTESİ VAR”
PAGDER Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün, 
Bloomberg’te yayınlanan Zeliha Saraç’ın sunduğu 
“İş Dünyası” programına konuk oldu. Gülsün, enerji 
maliyetlerindeki artışların sanayiye yansımalarının yanı 
sıra depozito sistemine geçişle alakalı değerlendirmeler 
yaptı. 

Selçuk Gülsün, doğalgazdaki fiyat artışının nedenleriyle 
ilgili açıklamada bulunarak şunları kaydetti: “Avrupa’da 
doğalgaz fiyatlarının artmasının ana sebebi Rusya’nın 
Avrupa’ya tedarikte yaşatmış olduğu kısıntı gibi 
gözüküyor. Bunda da temel sebep, Rusya’nın Avrupa’ya 
gaz temini sağladığı Yamal Boru Hattı’nda Avrupa 
yönünde gaz tedariğinin neredeyse yüzde 25 seviyelerine 
gelmesi. Bu durum da etkenlerden biri olmakla beraber 
dünyada da emtiaya olan talep doğalgazda da etkin bir 
rol oynuyor. Petrol fiyatları da artıyor. Neredeyse bu yıl 
beş kat gibi bir artış söz konusu. Önümüzdeki günlerde 
ben fiyatlarda bir gerileme bekliyorum. Türkiye’nin 
bölgede ciddi bir boru hattı kapasitesi var. Uzun dönemli 
kontratları var. Bu nedenle sanırım Avrupa’daki bu 
fiyatlardaki yüksek yöndeki seyirden görece daha az 
etkilendiğini düşünüyorum. Ama burada bizim tek 
tedariğimiz boru hatları üzerinden değil. Malumunuz 
aynı zamanda enerji ithalatı da yapıyoruz. Enerjideki bu 
fiyat artışlarından çok olumsuz yönde etkilendiğimizi 
düşünüyorum. Burada dikkat edilmesi gereken husus 
var, Batı ülkelerinde malumunuz sanayi teşvik edilen 
alandadır. Yani hanelere göre daha uygun şartlarda 
elektrik enerjisine ulaşıyorlar. Türkiye’de ise maalesef 
ki farklı bir uygulama var, sanayideki elektrik kilovat 
saat ücreti hanedeki tüketimin kilovat saat ücretinin 
üzerinde. Bu süreçte artan fiyatlarda üreticilerin üzerinde 
yaratacağı etkiyi azaltmak adına bu aritmetiğin de 
değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum.”
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“Dünyada mal ve insan hareketleri 
müthiş bir enerji ihtiyacını doğuruyor. 
Bu noktada taşıtları ne kadar 
hafifletirsek ihtiyaç duyduğu güç 
o derece azalacak ve dolayısıyla 
karbon ayak izi de küçülecek. Burada 
elektrikle çalışan araçların ne kadar 
önemli olduğunun üstüne basa 
basa vurgulasak ve kamuoyunda bu 
konuşulsa da malumunuz onun için 
de bir enerji kaynağının harekete 
geçmesi gerekiyor. Dolayısıyla araçları 
hafifletmekte en maharetli malzemenin 
plastik olduğunu söyleyebiliriz.”
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“DEPOZİTO SİSTEMİNİN ALTYAPISI HAZIRLANIYOR”

Selçuk Gülsün, 1 Ocak 2022 itibarıyla depozito 
sisteminin başlayacağını da söyledi ve bu işleyişin nasıl 
olacağına dair değerlendirmeler yaptı. “Tabii ciddi bir 
yatırım lazım. Doğru toplama, doğru fiyatlandırma ve 
sağlıklı ayrıştırma için kare-kod ve barkod uygulaması 
söz konusu. Bunları tanımlayacak, tanıyacak elektronik 
kumbaraların getirilmesi, bu altyapının oluşturulması 
gerekiyor. Altyapıyla ilgili hazırlıklar ağır ağır da olsa 
devam ediyor, fakat önümüzde çok az bir zaman kaldı. 
Burada yaklaşık olarak Avrupa’daki benzer sistemi 
kurmamızın kendi hesaplamalarımıza göre maliyeti bir 
milyar dolar. Tabii burada ayrıcalıklı bu kumbara sistemini 
kuracak ve nihayetinde de yaklaşık 150 ila 200 bin ton 
atığı da alacak kurumun ihaleyle belirlenmesi gerekiyor. 
Bu süreçlerde daha henüz bu adımlar atılmadı. 

Ekotürk TV/“Gün Ortası”

“DÜNYADA ÜRÜNE ERİŞİM NOKTASINDAKİ 
SIKINTILAR DEVAM EDİYOR”
PAGDER Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün, 
Ekotürk ekranlarında Ahu Orakçıoğlu’nun sunduğu 
“Gün Ortası” programına katılarak, Türkiye’de plastik 
sektörünün durumunun yanı sıra navlun ve emtia 
fiyatlarıyla ilgili de açıklamalarda bulundu.

Selçuk Gülsün, üreticinin üzerinde bir maliyet baskısının 
olduğunu belirterek, “Tabii bu bir açmaz gibi oluyor 
artık. Enflasyonla mücadele ediyorsunuz, maliyet yönlü 
baskı altındasınız. Kurların burada olumsuz etkisi var, 
buradaki istikrar kurlar da dahil önümüzdeki süreçte 
tüketici fiyatlarındaki artışın da ne yönde olacağının, 
gelişeceğinin işaretlerini veriyor olacak. Asya’da özellikle 
emtia fiyatlarında mütemadiyen bir artış söz konusu. 
O noktada tabii fiyatlar dip yapmıştı. Onunla beraber 
artış günümüz koşullarında da halen devam etmekte. 
Maalesef dünyada ürüne erişim noktasındaki sıkıntılar ve 
arz yönlü sürdürülebilirlikle ilgili sıkıntılar ortadan kalkmış 
değil. Dünyada bakıyorsunuz Avrupa ve Amerika’da 
PMA rakamları 63-64’ler seviyesine geldi, yani talebi 
izleyebiliyoruz, görebiliyoruz. Bu da emtiada güçlü fiyatları 
destekleyen durumlar olarak ifade edilebilir. Bunun 
önümüzdeki günlerde süreceğini düşünüyoruz; çünkü 
bu sürdürülebilirliği kısıtlayan çok da etken var” dedi. 
Lojistik anlamda ciddi sıkıntıların malların hareketlerini 
etkilediğini sözlerine ekleyen Gülsün, şöyle devam 
etti: “Bugün Asya’daki 40’lık konteynerlerin 13-15 bin 
dolara Doğu Avrupa bölgesine maliyetleri söz konusu. 
Yani, yaklaşık 20 tonluk bir malzemeyi getirdiğinizde 
ton başına etkisini hesapladığınızda bazı ürünler için 
neredeyse yüzde 50’lere kadar varabilen maliyet artışı 
demek. Lojistikte yaşanan bu sıkıntıların ortadan 
kalkmasını sağlamak gerekiyor. Dünyada ne oldu da bu 
durum buraya geldi, neden konteyner hareketlerinde 
bu kadar kısıtlamalar oldu? Önce bunların cevaplarının 
bulunması lazım. Diğer yandan bölgesel birtakım 
sorunlar da yaşanıyor. Bunlar da olumsuz etkiye katkı 
sunuyor diyebiliriz. İşte en son yaşadığımız Amerika’nın 
güney kıyılarında Illinois ve Teksas bölgesinde yaşanan 
kasırgayı söyleyebiliriz. O bölge dünyanın petrokimya 

ürünleri bakımından en büyük bölgelerinden biri. 
Ciddi bir kapasitesi var. Bunlar olumsuz manada da 
değerlendirilebiliyor üreticiler tarafından. Fiyat artışı 
için hızlı anlık sebepler olarak da hayatımızın içinde bir 
anda yeni fiyatlar, sözleşmeler, yeni kontratlar olarak yer 
alabiliyor.”

“TÜRKİYE’DE CİDDİ YATIRIMLARLA BELLİ BİR 
SEVİYEDE KAPASİTE OLUŞTURDUK”
Gülsün, plastik atık ithalatıyla ilgili gündemin 2019 
yılından bu yana oldukça yoğun olduğunu vurgulayarak, 
şunları kaydetti: “Plastik atık ithalatının önemiyle 
ilgili şunu ifade edeyim, az önceki verdiğimiz ihracat 
rakamları içinde dikkat çeken bir durum var. Ham madde 
ithalatının yaklaşık ilk 6 ayda 5 milyon ton olduğundan 
bahsettik. Bizim yaklaşık yıllık 10-10,5 milyon tonluk 
bir ithalat yapacağımızı düşündüğümüzde bunun ancak 
içeride 1,5 milyon tonunu karşıladığınızda, yani tamamen 
dışa bağımlı olan alanda bakarsanız plastik ham madde 
ihracatı görüyorsunuz ve rakam ciddi. İlk 6 ayda 975 bin 
tona gelmiş. Ne kadardı, 707 bin tondu. Çok ciddi bir 
artıştan bahsediyoruz. Olmayan ham maddeyi nereden 
bulduk da ihracatını gerçekleştirdik. Şu an konuşulan 
regülasyonlardaki arayacağımız cevabın burada adını 
koyabiliyoruz. Aslında Türkiye’nin plastik ham madde 
ihracatında atıklardan elde edilen geri dönüştürülmüş 
plastik ham maddeler çok önem ediyor. Burada da 
ciddi kapasiteler var ve ihracat her gün rakamları pozitif 
manada etkiliyor. Bu noktada Türkiye plastik ham 
maddenin genel birincil ürünlerin ithalatında çok büyük 
kısıtlamalara dahil olan bir ülke değil, çünkü koruyacak 
bir şeyi yok ham madde girdi imalatçısı olmadığı için. 
Dünya lineer bir ekonomiden döngüsel bir ekonomiye 
geçiyor. Yani dünyanın kısıtlı olan kıt kaynaklarını sonsuz 
insan ihtiyaçlarına cevap verebilir hale getirmek için 
tekrar kullanabilme çok büyük önem arz ediyor. Bizim 
sektörde yaklaşık 20-25 yıldır Türkiye’de ciddi yatırımlarla 
belli bir seviyede kapasite oluşturduk.”

“Türkiye plastik ham maddenin 
genel birincil ürünlerin ithalatında 

çok büyük kısıtlamalara dahil 
olan bir ülke değil, çünkü 

koruyacak bir şeyi yok ham 
madde girdi imalatçısı olmadığı 

için. Dünya lineer bir ekonomiden 
döngüsel bir ekonomiye geçiyor. 

Yani dünyanın kısıtlı olan kıt 
kaynaklarını sonsuz insan 

ihtiyaçlarına cevap verebilir hale 
getirmek için tekrar kullanabilme 

çok büyük önem arz ediyor.” 
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PANO

“DEPOZİTO SİSTEMİNİN UYGULAMASINA YÖNELİK 
SİSTEMLERİ DEĞERLENDİRİYORUZ”
Depozito sisteminin önümüzdeki sene hayatımıza girecek 
olmasının da önemine değinen Gülsün, “Hayatımıza 
bugünlerde ve bugünden sonra hızla girecek olan 
regülasyonlar var. 2022’de depozito uygulaması, 
yine atıkların kaynağında ayrıştırmasıyla ilgili yapılan 
düzenlemeleri görüyorsunuz. Bunların hepsinin ötesinde 
sıfır atık yönetmeliği var. Bizim bu işte başarı elde 
etmemizin yolu ne olacak diye baktığımızda, bunların 
hepsini değer olarak göreceğiz ve bu değeri kaynağında 
en iyi şekilde ayrıştırıp diğer atıklarla karıştırmadan 
toplama-ayrıştırma tesisleri eliyle geri dönüşüm 
sistemine kazandıracağız.  

Ekotürk TV/“Gün Sonu”
“SANAYİ ÜRETİMİ YILLIK BAZDA YÜZDE  8,7’LİK  
BİR ARTIŞ GÖSTERDİ” 
PAGDER Başkanı Selçuk Gülsün, Ekotürk ekranlarında 
Öykü Cengiz’in sunduğu “Gün Sonu” programında sanayi 
üretimi ve tedarik sorunuyla alakalı açıklamalar yaptı.

Selçuk Gülsün, “Geçtiğimiz yıl Türkiye’de pandeminin 11 
Mart’ta başladığını ve kapanmaları düşünürsek, haziran 
ayına kadar bütün sanayi faaliyetinde çok keskin bir 
düşüş yaşadığımızı söyleyebiliriz. Fakat haziran ayıyla 
beraber bu düşüşün tersine döndüğünü gördük, hatta 
ülkemiz için bazı fırsat kapılarının da açıldığına şahit 
olduk. Son bir yıla bakacak olursak sanayi üretimi yıllık 
bazda yüzde 8,7’lik bir artış gösterdi. Bunun içerisinde 
imalat sanayinin rolü ise yaklaşık olarak yüzde 8, yani 
7,9 gibi bir rakam. Burada belki temmuz verisi bizi böyle 
bir değerlendirmeye itiyor olabilir; çünkü temmuz ayında 
imalat sanayi sektör endeksinde yüzde 5’lik bir daralma 
söz konusu. Bu mevsimsel etkisiyle açıklanabilecek bir 
husus. Malumunuz temmuz ayı bayram ayıydı, uzun 
bir tatil vardı. Yaklaşık olarak ayın üçte biri tatille geçti. 
Ülkemizde bu da imalat sanayinin genel olarak üretim 
kapasitelerini aşağıya çekmiş oldu. Değerlendirmeyi bu 
yönde sağlıklı okuyabileceğimizi düşünüyorum. Ekim-
kasım aylarında sanayide faaliyetler yine güçlü bir şekilde 
devam etti. İhracatla da bu fikri destekleyebiliyoruz. 
İhracatta da hem değer bazında hem miktar bazında 
bir artış söz konusu. Değer bazında sene sonu yıllık 
bazda 210 milyar doların biraz üzerinde bir rakam 
yapabileceğimizi düşünüyorum” dedi.

“PLASTİK SEKTÖRÜ ÇOK BÜYÜK KATMA DEĞER 
YARATAN BİR SEKTÖR”
Son olarak tüm sektörlerde yaşanan tedarik sorunuyla 
ilgili konuşan Gülsün, “Bu noktada bizim sıkıntılarımız 
oldukça büyük. Malumunuz plastik sektörü çok büyük bir 
katma değer yaratan bir sektör. Otuza yakın sektöre girdi 
tedarik ediyor. Bugün yaklaşık 40 milyar dolara yakın 
yarattığı katma değerle doğrudan ve dolaylı yaklaşık 
on buçuk milyar dolar ihracatıyla büyük bir sektör. Bu 
sektörde yaklaşık olarak her bir mil için 0.75 centlik 
dışarıdan bir girdi tedariki söz konusu. Dışarıdaki mücbir 
sebepler, olağan dışı durumlar ham maddeye erişimle 
ilgili sıkıntılar yaşamamıza sebep olabiliyor. Son dönemde 
o kadar çok sıkıntı var ki sadece bir tanesini size ifade 

edeyim. Bu mücbir sebepler ‘force-majeur’ diye ifade 
ettiğimiz, ağustos ayı içerisinde yaşanan kasırga. Teksas 
bölgesinde yaşanan kasırganın etkisiyle dünyanın en 
büyük petrokimya tesislerinin bulunduğu bölgeyi vurması 
neticesiyle fiyatlar yine olumsuz bir şekilde etkilenmiş 
oldu. Buna ilave olarak söyleyebileceğim tabii ki navlun 
maliyetleri bunları her platformda gün içerisinde sizler 
de dile getiriyorsunuz. Bu kadar dışa bağımlı olduğumuz 
bir alanda ham maddede tabii ki lojistiğin de önemi 
çok ortaya çıkıyor. Konteyner maliyetleri neredeyse beş 
katına çıkmış durumda. Yine bunlar girdi maliyetlerini, 
girdi tedariklerini etkileyen unsurlar” diyerek sözlerini 
tamamladı.

Ekotürk/“Sanayi ve Ticaret”

“PLASTİK OLMAZSA OLMAZIMIZ”
PAGDER Başkan Vekili Ali Alper Olgun, Ekotürk 
ekranlarında yayınlanan “Sanayi ve Ticaret” 
programında ham madde, petrol fiyatlarındaki artış ve 
navlun sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Ali Alper Olgun, “Plastik hayatımızın sürekli içinde olan 
bir meta ve olmazsa olmazımız. Bizim işlerimiz pandemi 
döneminde tek kullanımlık ürünler ve hijyen noktasında 
çok fazla arttı. Türkiye olarak ciddi oranda ham madde 
ithalatı yaptık. Biliyorsunuz kaynak sorunumuz var 
ama bunun karşılığında da çok ciddi üretimler yaptık, 
ihracatlara imza attık. İşler bizim tarafta dolu dizgin 
gidiyor. Bu işin bir de geri dönüşüm kısmı var. Bir önceki 
yılla karşılaştırdığımızda yüzde 100’e varan ham madde 
ihracatı yapmışız. Bu kadar ham madde kısıtı olmasına 
rağmen geri dönüşüm sektörünün dinamizmiyle 
beraber bir noktada hem iç piyasayı desteklemişiz, 
hem de dünyadaki diğer ülkelere de ham madde 
noktasında faydamız olmuş” dedi. Olgun, sözlerine şöyle 
devam etti: “Ağustos ayı sanayi rakamları açıklandı, 
burada bir önceki yılla karşılaştırdığımız zaman yüzde 
13,8’lik bir büyümeden bahsediyoruz. Bir önceki ayla 
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karşılaştırdığınızda yüzde 6,3 gibi bir büyüme karşımıza 
çıkıyor. Bunun dışında 2021’in ilk sekiz ayında 6,8 milyon 
tona yakın işleme kapasitesine ulaşmışız. Bunun üretim 
olarak rakamsal karşılığı 26,4 milyar dolar gibi bir rakam. 
Ülke ekonomisine ana taşıyıcı sektörlerden birisi plastik 
ve petrokimya sektörü. Pandemi ilk başladığında bütün 
dünyadaki ülkelerde maske krizi yaşanırken biz bu işi çok 
hızlı bir şekilde aştık. Hatta tüm dünyaya tedarik eder 
noktaya geldik. Özellikle hijyen kitlerinde, test kitlerinde 
Türkiye’nin plastik gücü ortaya çıktı. Ülkemizi bu noktada 
pandemiden korurken dünyaya da faydamız oldu.”

“GERİ DÖNÜŞÜM SEKTÖRÜNDE BÜYÜYORUZ”
Ham madde üzerindeki ciddi maliyet baskısıyla ilgili 
yaşanan süreci de anlatan Olgun, “Ham madde 
noktasında malum bütün sektörler şu anda çok şikayetçi, 
biz de plastik sektörü olarak çok etkilendik. Ülke 
olarak şöyle bir avantajımız oldu, o da geri dönüşüm 
sektörü. Her geçen gün hızlanan ve büyüyen, dinamik 
bir sektör. Atık ithalatıyla ilgili belli kotalar, kriterler 
getirildi. Burada yılın ortasında 2-3 aylık bir duraksama 
dönemi yaşasak da tekrar ithalata başladık. Firmalarımız 
tekrar üretim yapıp ham madde tedariğini sağlar hale 
geldi” diye konuştu. Olgun, medyaya da çok yansıyan 
“Türkiye çöp merkezine dönüştü” gibi yapılan haberlere 
ilişkin de şunları vurguladı: “Ciddi bir algı operasyonu 
oluşturuldu. Bununla ilgili çok yol kat ettik. Hem sektör 
temsilcileri hem devletin bakanlıklar nezdinde yaptığımız 
çalışmalarla sorunu ciddi oranda hallettik. Türkiye’ye 
kalitesi düşük, niteliğini yitirmiş bir atık getirmeniz artık 
imkansıza yakın. Teminat mektubu isteniyor, gümrüklerde 
çok sıkı kontroller var, laboratuvara gönderiliyor, yani 
artık bu tarz yayınlarla karşılaşmayacağız” ifadelerini 
kullandı.” Ali Alper Olgun, konuşmasında geri dönüşüm 
noktasında Türkiye’de irili ufaklı kurulmuş 1.300’e 
yakın tesis olduğunun altını çizdi. Olgun, “Bu tesislerde 
çok ciddi bir istihdamımız var. Ciddi bir kapasiteye 
ulaşmış durumdayız. Türkiye’deki kurulu petrokimya 

tesisi kapasitesi kadar da geri dönüşümde kapasitemiz 
var. Tekstilden ambalaja, otomotivden ev tüketimine kadar 
her yerde plastiği görüyorsunuz. Sadece geri dönüşüm 
noktasında değil makine teçhizat noktasında da çok 
kuvvetli bir sektör. Bunların hepsini üst üste koyduğumuzda 
350 bin gibi bir istihdam rakamıma ulaşıyoruz. Bu da 
Türkiye için önemli majör sektörlerden biri olduğunun 
göstergesi” dedi.

“DÜNYANIN EN BÜYÜK SORUNLARINDAN  
BİRİ LOJİSTİK”
Petrokimya kaynaklı tesislerin sayısının arttırılmasıyla ilgili 
soruyu da yanıtlayan Olgun, şunları söyledi: “Şu an hali 
hazırda yatırım teşvik belgesi alınmış, proje kapsamında 
olan rafineri yatırımları devam ediyor. Bunların bir an 
önce hızlanıp hayata geçmesi lazım. Malum pandemi 
süreci çok ani geldi ve çoğu sektörü ve ülkeyi hazırlıksız 
yakaladı. Kaynak noktasında kısıtlı bir ülkeyiz. Petrolümüz 
yok, doğalgazla ilgili çalışmalar devam ediyor, inşallah 
güzel sonuçlar elde edeceğiz. Eğer bu tesisleri bir an 
önce faaliyete geçirirsek Türkiye açısında çok büyük bir 
avantaj sağlayacağız. Ham madde noktasında tedarik 
ve lojistikte de çok ciddi sorunlar yaşıyoruz. Dünyanın en 
büyük sorunlarından biri başlı başına lojistik şu anda. 
Burada Çin ana etken. Çin’den kaynaklanan sıkıntılardan 
dolayı bu sorun yaşanıyor. Türkiye’ye avantaj olarak da 
belli noktalarda bu lojistik sorunu işimize yarar noktaya 
gelir. İhracat rakamlarımızı arttırıyoruz. Daha güvenilir bir 
tedarikçi olma noktasında diğer ülkelere güven veriyoruz. 
Bir de son dönemin en fazla konuşulan konusu enerji 
noktasında yaşanacak sorunlar. İnşallah kışın bunu çok 
fazla yaşamayız. Devletimiz bu konuda ciddi önlemler 
alıyor. Bu noktada da sanayicimizi bir şekilde enerjisiz 
bırakmayacağını görüyoruz. Çünkü gerekli önlemler 
ve tedbirler alındı. Enerji çeşitliliği noktasında Türkiye 
belli adımları atmıştı. Yenilenebilir enerji ile ilgili olarak 
bu tesislerin çatılarının güneş paneli ile kaplanması 
noktasında da devlet şu anda çok ciddi teşvik ediyor. Biz bir 
şekilde kömürle, hidroelektrikle, doğalgazla enerji çeşitliliği 
sayesinde bu engeli aşacağımızı düşünüyorum. Türkiye 
enerjisiz kalmaz diye tahmin ediyorum.” 

“ENERJİ DUYARLI BİR SEKTÖRÜZ”
Tüm sorunları kısaca derleyen Olgun, sözlerine şöyle devam 
etti: “Nitelikli iş gücüyle ilgili sorunlar yaşıyoruz. Meslek 
liseleri ve meslek okullarının sayısı, bunun haricinde 
lojistikle ilgili sorunlar yaşıyoruz. Lojistik ve enerjiyle ilgili 
sorunlarımızın bir an önce çözülmesi gerekiyor. Hepsi 
sırayla çözmemiz gereken sorunlar. Bunların arasında 
nitelikli iş gücünü ben ilk sıraya koyarım. Özellikle Organize 
Sanayi Bölgelerindeki (OSB) okullar ve Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, her OSB’ye 
meslek okulu açılması noktasında yapılan çalışmalar var. 
Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak çalışmalarla bölümlerin 
tespitinden tutun, birlikte daha efektif daha verimli insan 
kaynağını nasıl oluştururuz konusunda sürekli iş birliği 
halindeyiz. Güzel bir insan kaynağımız var ama bunu 
doğru planlarsak sanayimize ve ülkemize çok daha katkısı 
ve faydası olacaktır. Niteliksiz yığınlarla, gereksiz iş gücü 
yığınlarıyla değil de daha nitelikli meslek gruplarıyla hareket 
edersek ülkemiz için çok daha faydalı olacaktır.”

“Enerji çeşitliliği noktasında 
Türkiye belli adımları atmıştı. 
Yenilenebilir enerji ile ilgili olarak 
bu tesislerin çatılarının güneş 
paneli ile kaplanması noktasında 
da devlet şu anda çok ciddi teşvik 
ediyor. Biz bir şekilde kömürle, 
hidroelektrikle, doğalgazla enerji 
çeşitliliği sayesinde bu engeli 
aşacağımızı düşünüyorum. Türkiye 
enerjisiz kalmaz diye tahmin 
ediyorum.” 
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açıklamada ülkemizin enerji ithalatı 
olmasa cari fazla verebileceğinin 
altını çizdi. “Bu doğrultuda 
yenilenebilir enerji yatırımlarının 
ülkemiz açısından büyük potansiyel 
arz ettiğini düşünüyorum” diyen 
Karadeniz, sözlerine şöyle devam 
etti: “Özellikle son dönemde güneş 
enerjisi panellerinde yaşanan 
teknolojik gelişmeler sayesinde 
bu yatırımların geri dönüş süreleri 
daha hayata geçirilebilir noktalara 
geldi. Kamunun son yıllarda verdiği 
desteklerle de bu alanda önemli 
yatırımlar hayata geçirildi. Öte 
yandan, boş arazilere kurulan güneş 
enerjisi santrallerinin yanı sıra sanayi 
tesislerimizin çatıları da bu alanda büyük bir potansiyel 
oluşturuyor. Bu kapsamda sanayi tesislerimizin 
çatılarına güneş enerjisi sistemlerinin kurulması 
ile ilgili teşvik mekanizmalarının geliştirilmesi bu 
dönüşümün hızlanmasına katkıda bulunacak. Bir diğer 
önemli husus ise enerji verimliliği konusu. Dünyada 
enerji verimliliği yatırımlarına da bir enerji kaynağı 
olarak bakılıyor. Zira enerji söz konusu olduğunda arzı 
arttırmak kadar tüketimi azaltmak da önemli. Sanayi 
tesislerimizde enerji verimliliği projeleri geliştirilmeli 
ve makine altyapısı enerji dostu olarak güncellenmeli. 
Gene ilgili kamu kuruluşlarının bu konuda özendirici 
teşvikler vermesi, ülkemizin enerji ithalatını azaltıcı bir 
etki yapacak.”

“KÜÇÜK İŞLETMELERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ 
KONUSUNDA BÜYÜK SORUNLAR VAR”
Karadeniz, “Enerji verimliliği alanında verilen belirli 
destek mekanizmaları mevcut, lakin bu destekler 
yıllık enerji tüketimi 500 TEP ve üzeri olan orta 
büyüklüğün üstündeki sanayi tesislerini kapsıyor. 
Oysa ki hepimizin malumu olduğu üzere küçük 
işletmelerde enerji verimliliği konusunda çok daha 
büyük sorunlar var. Üstelik orta vadede bu projeler 
kendi kendilerini finanse edebilir durumda olsa dahi 

küçük işletmelerin finansmana erişiminin kısıtlı olması 
sebebiyle bu yatırımların altına girmesi çok daha zor 
oluyor. Bu sebeple söz konusu destek mekanizmaları 
tabana yayılacak şekilde güncellenmeli ya da yeni 
destek mekanizmaları oluşturulmalı. Sanayide 
kullanılan verimsiz elektrik motorlarının yenilenmesi 
ve kojenerasyon sistemlerinin yaygınlaştırılması gibi 
fiziki altyapı yatırımlarının desteklenmesinin yanı sıra ısı 
ticaretine imkan sağlayacak mevzuat çalışmalarının da 
tamamlanması durumunda ülkemizin enerji ithalatını 
önemli ölçüde düşürmek mümkün olacak.”

“KONUTLARDA ISI İZOLASYONU ZORUNLU 
OLMALI”
Konutların iklimlendirme amaçlı enerji tüketimlerinin 
asgari düzeye çekilebilmesi adına izolasyonun 
hayati önem taşıdığını belirten Ömer Karadeniz, “Isı 
izolasyonu konusunda üstün performans gösteren 
plastik izolasyon malzemelerinin konut inşaatlarında 
uygulanmasının zorunlu hale getirilmesi ve eski konut 
sahiplerinin izolasyon projelerinin uzun vadeli düşük 
faizli kredilerle cazip hale getirilmesi durumunda 
toplam doğalgaz tüketimimizin yaklaşık yüzde 25’ine 
denk gelen konutlardaki doğalgaz tüketiminin 
düşürülmesi de mümkün olacaktır” diye konuştu.

“YENİLENEBİLİR ENERJİ 
YATIRIMLARI ÜLKEMİZ 
AÇISINDAN ÖNEMLİ”
Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz, 
ülkemizin en önemli sorunlarından birinin enerjide dışa bağımlı yapısı olduğunu belirtti.
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ENERJİ KRİZİ 
NEREYE 

EVRİLECEK?
Küresel çapta yaşanan enerji tedarik 

sıkıntıları ile doğalgaz ve elektrik 
fiyatlarında rekor artışlar yaşanıyor. 
Türkiye’nin uzun dönemli doğalgaz 

anlaşmalarının fiyat yapıları nedeniyle 
kısa dönemli dalgalanmalardan 

etkilenmesi beklenmiyor.

HÜLYA GENÇ SERTKAYA

P andemi sebebiyle tüm dünyada düşen enerji 
talebi, pandeminin etkilerinin zayıflamasını 
takiben üst noktalarda seyretmeye başladı. 
Arz ve iletim kısıtlarının da etkisiyle bu durum 

küresel doğalgaz piyasalarında rekor seviyede fiyat 
artışlarına neden oldu. Avrupa, Amerika ve Asya’da spot 
doğalgaz piyasasında yaşanan yüksek fiyatlara bağlı 
olarak elektrik fiyatları da yükseldi. Öyle ki, Avrupa’da 
doğalgaz ve elektrik fiyatları bir ayda iki kat artarken, 
yılın ilk 9 ayındaki artış ise yüzde 250’yi aştı. Yüksek 
fiyatların devamı bazı sanayi tesislerinin kapanmasına, 
bazı enerji şirketlerinin iflasına yol açtı. İklim değişikliği 
sebebiyle bu sene de Avrupa’da sert kış beklentisi 
ve yükselen fiyatlar, hükümetlerin fiyatları sübvanse 
etmesini gündeme getirdi. Dünyanın en büyük ikinci 
ekonomisi Çin’de yaşanan enerji krizi ülke ekonomisini 
etkilerken küresel tedarik zincirlerini de aksatmaya 
başladı. Enerji talebinin önümüzdeki dönemde daha 
hızlı büyümeye devam etmesinin beklendiğine dikkat 
çeken uzmanlar, son dönemde rekor kıran fiyatların bir 
süre daha yüksek seyredeceği görüşünde. Türkiye’de 
doğalgaz satış fiyatları özellikle Avrupa ülkeleri ile 
kıyaslandığında başta konut tüketimi olmak üzere 
oldukça düşük seviyede bulunuyor. Türkiye’nin uzun 
dönemli doğalgaz anlaşmalarının fiyat yapılarının 
piyasalarda yaşanan kısa süreli dalgalanmalardan 
etkilenmediğine dikkat çekilirken, ancak özellikle 
kış aylarında arz güvenliğinin sağlanması adına spot 
piyasadan gerçekleştirilen LNG tedariğinin söz konusu 
yüksek fiyat atmosferine maruz bıraktığı vurgulanıyor. 
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“ARZ GÜVENLİĞİ SIKINTISI OLMAZ”
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez 
yaptığı bir açıklamada Türkiye’nin yıllık doğalgaz 
ihtiyacının bu yıl 55-60 milyar metreküp arasında 
olmasını öngördüklerini vurgulayarak, bunun ülke 
ekonomisindeki büyümeye paralel artabileceğini ifade 
etmişti. Mavi Akım ve Türk Akımı’nın tam kapasite 
çalışması durumunda arz güvenliği ile ilgili bir sıkıntı 
olmayacağını değerlendirdiklerini söyleyen Dönmez, 
Türk Akımı’nın kontratının kamu ve özel şu anda 14 
milyar metreküp, Mavi Akım’ın da 16 milyar metreküp 
olduğunu kaydetti. Yaptıkları hesaplamalara göre Türk 
Akımı’nın da 16 milyar metreküpe kadar çıkabileceğini 
ifade eden Dönmez, Türkiye’nin alternatif kaynaklar 
konusunda da çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı. 
Bu süreçte uygun fiyat konusunun da önem taşıdığının 
altını çizen Dönmez, Türk Akımı’ndan gelen 8 milyar 
metreküplük gazla ilgili kontratın bu yıl sona erdiğini 
anımsattı. Bakan Dönmez, “Türk Akım’dan getirilen 
8 milyar metreküpün yarısı BOTAŞ’a yarısı da özel 
sektöre aitti. Dolayısıyla burada yeni kompozisyonda 
Gazprom’un tercihleri de önemli” dedi. Dönmez, 
Karadeniz’de keşfedilen doğalgaz rezervinin, 2027’de 
en yüksek üretim kapasitesine ulaştığında, Türkiye’nin 
yıllık iç ihtiyacının yaklaşık üçte birini karşılar hale 
geleceğini söyledi.

ERTELENMİŞ TALEP AÇIĞA ÇIKTI
Enerji maliyetleri ve arz sıkıntısına yönelik 
değerlendirmelerde bulunan Elektrik Üreticileri Derneği 
(EÜD) Başkanı Cem Aşık, küresel emtia fiyatlarında 
son bir yılda yaşanan hızlı artışın arkasında, esas 
itibarıyla pandemi sürecinde ertelenmiş talebin hızlı 
bir şekilde açığa çıkmasının etkili olduğunu söyledi. 
Pandemi öncesi 2009-2019 döneminde yıllık ortalama 
yüzde 3 civarında artış gösteren küresel tüketimin, 
pandemiyle birlikte tüketim tarafında yüzde 2.1, üretim 
tarafında ise yüzde 3.1’lik keskin düşüş gösterdiğine 
dikkat çeken Aşık, “Bu düşüş bir taraftan ileriye dönük 
projeksiyonların daha konservatif yapılmasına ve arz 
tarafındaki yatırımlarının durmasına neden oldu. Diğer 
taraftan tedarik zinciri olumsuz etkilenerek fiyatların 
arttığı bir döneme girildi. Artan aşırı talep, kuraklık, 
yenilenebilir enerjideki kapasite kullanım düşüşü, 
Rusya’dan gaz akışında yaşanan çekinceler, teknik 
problemler ve ABD-Rusya arasındaki Kuzey Akım  
2 anlaşmazlıkları Avrupa’da gaz fiyatlarının bir sene 
öncesine göre 3 kata yakın seviyelerde artmasına sebep 
oldu” dedi. Aşık, doğalgaz fiyatlarındaki bu artışın, 
kömür kaynaklı üretime geçişi de beraberinde getirdiğini 
vurgulayarak, kömüre gelen bu talebin, Covid-19 
kaynaklı arz sıkıntılarıyla birleşerek, küresel kömür 
fiyatlarında bir önceki seneye göre yüzde 100’lük bir 
artışa neden olduğunu kaydetti. 

“TÜKETİCİLER DE NASİBİNİ ALIYOR”
Aşık, küresel ısınmanın bu artışa etkisinin “aşırı ısınma 
kaynaklı ekstra klima talebi ve kuraklık kaynaklı 
yenilenebilir enerji üretimindeki kapasite kullanım 

düşüşü” olmak üzere iki yönlü olduğunu kaydetti. 
Yenilebilir enerji kaynaklarındaki kapasite kullanım 
düşüşü sebebiyle, termal kaynaklı üretime kayışın 
Avrupa’daki karbon salım limitleriyle birlikte karbon 
fiyatlarının oldukça yüksek seviyelere ulaşmasına sebep 
olduğunu dile getiren Aşık, karbon fiyatlarının 1 yıllık 
dönemde yüzde 100 üzerinde bir artışa uğradığını dile 
getirdi. Aşık, “Tüm bu birleşenlerdeki yüzde 100’ün 
üstündeki artış, Avrupa elektrik fiyatlarında rekorlar 
kırılmasına sebep oldu. İngiltere’ye ait gün öncesi 
fiyatlarında günlük ortalamaların 60 GBP seviyesinden 
180 GBP’lere kadar ulaştığını görebilmekteyiz. Bu fiyat 
dalgalanmaları uzun vadeli kontratlara risk primi olarak 
eklenerek, tüketicilerin de bu fiyat artışlarından nasibini 
almasına neden oluyor” dedi.

“FİYATLAR YÜKSEK SEYREDER”
Enerji Uzmanı Dr. Nejat Tamzok, talebin önümüzdeki 
en az iki yıl boyunca daha hızlı büyümeye devam 
etmesinin beklendiği dikkate alındığında, son dönemde 
rekorlar kıran fosil yakıt fiyatlarının bir süre daha 
yüksek seyredeceğinin söylenebileceğini vurguladı. 
Tamzok, “Brent petrolün varili bir yıl önce 40 dolarlar 
seviyesindeyken yüzde 100’e yakın artışla 80 doları 
aştı. Batı Teksas petrolü 70 doları gördü. Doğalgaz 
vadeli kontratların fiyatlarındaki gelişme çok daha 
dramatik; son bir yıldaki artış oranı yüzde 150’ye 
yaklaştı. LNG fiyatlarının da rekor seviyelere yükseldiğini 
görüyoruz. Aslında son bir yıldaki en yüksek artışlara 
kömürde şahit olduk; bir yıl önce tonu 50 dolarlar 
seviyesinde bulunan buhar kömürü fiyatları yüzde 
300’lük artışla 220 dolar seviyelerine kadar tırmandı. 
Türkiye’de ise bu fiyatların üzerine bir de yurt içi döviz 
kurlarındaki artışları eklememiz gerekiyor. Bu durumda 
Türk lirası bazında çok daha keskin artışlar karşımıza 
çıkmakta. Fiyatlar daha nereye kadar gider, bunu tam 
olarak söyleyebilmek zor. 

Bakan Dönmez, “Türk Akım’dan 
getirilen 8 milyar metreküpün 
yarısı BOTAŞ’a yarısı da özel 
sektöre aitti. Dolayısıyla burada 
yeni kompozisyonda Gazprom’un 
tercihleri de önemli” dedi. Dönmez, 
Karadeniz’de keşfedilen doğalgaz 
rezervinin, 2027’de en yüksek 
üretim kapasitesine ulaştığında, 
Türkiye’nin yıllık iç ihtiyacının 
yaklaşık üçte birini karşılar hale 
geleceğini söyledi.
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Bununla birlikte, gelinen bu fiyatların üzerinde çok fazla 
bir marj kalmadığı öngörülebilir. Türkiye ekonomisi 
enerji fiyatlarındaki bu gelişmelerden büyük ölçüde 
etkilenecektir” dedi.

“TAM KAPASİTEYE ÇIKARILMALI”
Şimdi de Türkiye’ye bir bakalım. Türkiye’de doğalgaz, 
sanayi, elektrik üretimi ve konutlarda kullanılıyor. ADG 
Anadolu Doğalgaz Danışmanlık Müdürü ve BOTAŞ 
eski Genel Müdürü Gökhan Yardım geçen yıl yeterli 
yağış olmayınca hidroelektrik santrallardan elektrik 
üretiminin azaldığını ve doğalgazdan elektrik üretimi ile 
açığın kapatıldığını anımsatarak, doğalgazdan elektrik 
üretimine daha önceki yıllardaki tüketimin aksine artan 
biçimde devam edildiğini kaydetti. Yardım, “Henüz 
barajlarımız dolmadı. Önümüz kış ve bu sene kışın 
sert geçeceği konusunda bazı tahminler var. Bildiğimiz 
gibi doğalgazı konut sektöründe yoğun biçimde kış 
aylarında kullanırız. Bu amaçla kışın yurt genelinde 
artan doğalgaz tüketimimizi karşılamak amacıyla yer 
altı deposundan gaz alırız, ancak bu çekiş tüketimi 
karşılamaya yetmez, o amaçla kurduğumuz FSRU 
tesislerine spot LNG ithal eder ve tüketime sunar, artan 
talebi karşılarız. Türkiye iki adet karasal LNG tesislerinin 
çıkış kapasitesi arttırdı ve iki yeni FSRU tesisi kuruldu. 
Tüm LNG tesislerinin çıkış kapasitesi ülke doğalgaz 
ihtiyacının yarısını karşılayabilecek hale geldi. Saros 
FSRU tesisi inşaatı da devam ediyor.  

Çıkış kapasitesi önümüzdeki yıl daha da artmış olacak. 
2020 Eylül’de yer altı gaz depomuzda 2.2 milyar m3 gaz 
varken bu sene eylülde henüz 1.7 milyar m3 gaz vardı. 
Geçen sene kış başlangıcı olarak kabul edilen kasım 
ayı başında 2.7 milyar m3, 2019 yılı 5 Aralık tarihinde 
depolarda 2.9 milyar m3 gaz depolamıştık. Yurt dışı 
yayınlardan takip ettiğimiz kadarıyla BOTAŞ ülke 
doğalgaz ihtiyacını sağlamak amacıyla iki adet spot LNG 
Alım ihalesi düzenlemişti. BOTAŞ’ın doğalgaz altyapısı 
ihtiyaç halinde daha fazla LNG kargoları alabilecek 
hale getirilmişti. Bu açıdan doğalgaz da beklenmeyen 
durumlar hariç bir arz sıkıntısı yaşamayacağımızı ifade 
etsek de; yer altı doğalgaz deposunu tam kapasiteye 
mümkün olduğu kadar çıkartmak, ülke arz güvenliği 
açısından önemli” dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 
doğalgazın yeni evinde çalışmaların devam ettiğini 
kaydetti. Bakan Dönmez, “Tuz yapılarında inşa edilen 
dünyanın en büyüğü olan Tuz Gölü Doğalgaz Yer Altı 
Depolama Tesisi’nin yüzde 51’i tamamlandı. Hedef 
2023. Tamamlandığında ülkemizin toplam doğalgaz 
depolama kapasitesinin yarısını karşılayacak” ifadelerini 
kullandı. 

“İTHALAT FATURALARI ARTACAK”
Yardım, bu yılın ilk sekiz aylık gaz çekiş verilerinin yıl 
sonu itibarıyla Türkiye’nin doğalgaz tüketiminin geçen 
seneye göre yüzde 30 artarak 60 milyar m3 düzeyine 
çıkabileceğini gösterdiğini vurgulayarak, “Bu 50 yıllık 
ülke doğalgaz tarihinde en yüksek doğalgaz tüketimi 
olacak. Önümüzdeki yıl da hava tahminlerine bağlı 
olarak 60 milyar m3 gaz tüketebiliriz” dedi.

Türkiye’nin 2022 yılı için mevcut uzun dönemli petrol 
ve petrol ürünlerine bağlı gaz alınan kontratların Rusya 
ile 16 milyar m3/yıl, özel sektörün 6 milyar m3/ yıl, 
İran 10 milyar m3/yıl, Azerbaycan Şahdeniz’in 6 milyar 
m3/yıl, Cezayir’in 4 milyar m3/yıl olmak üzere diğer 
spot alım anlaşmalarıyla beraber 47 milyar m3 alım 
kontratı olduğunu dile getiren Yardım şunları aktardı: 
“Spotlar LNG alımları hariç bu kontratlarımızla petrolün 
40 dolarlardan 80 dolarlar seviyesine çıkmasıyla 
alım fiyatlarımız artacak. Kış ihtiyacımız için spot LNG 
alımlarımız ile birlikte doğalgaz ithal faturalarının 
artacağını söyleyebiliriz. Dünyada her yerde doğalgaz, 
petrol ve bunlara bağlı olarak elektrik fiyatları artıyor. 
Kömür fiyatları da bu artıştan nasibini aldı ve fiyatlar 
200 dolar/tona çıktı. Artan alım fiyatlarının ne kadarının 
iç piyasaya yansıtılacağı henüz belli olmamakla beraber 
elektrik ve doğalgazda artış beklemek lazım. Hatta bir 
miktar artış konut sektöründe de görülebilir” ifadelerini 
kullandı. Şunu da hatırlatalım; fiyat tarifelerinin aylık 
olarak hesaplandığı doğalgazda Ekim ayı için konut 
tarifesi sabit kalırken, sanayi ve elektrik üretim amaçlı 
tarifeye yüzde 15 zam yapıldı. EPDK ise 1 Ekim 2021 
itibarıyla nihai elektrik satış fiyatlarında herhangi bir 
değişiklik yapılmadığını açıkladı. 



DR. NEJAT TAMZOK/Enerji Uzmanı

“İHRACATI DAHA DA 
ARTTIRMA FIRSATLARI 
ORTAYA ÇIKABİLİR”

Yüksek doğalgaz fiyatları 
Türkiye’nin gaz alım 
fiyatlarına da yansıyacak 
ve bu nedenle 
muhtemelen öncelikle 
elektrik fiyatları 
yükselecek. Fiyatlardaki 
artış Türkiye’deki spot 
doğalgaz fiyatlarına da 
yansıdı ve yükselmeye 

devam ediyor. Dolayısıyla, enerji fiyatlarındaki 
artışların elektrik faturalarına yansımaması 
mümkün değil. Sanayi tarafında, demir-
çelikten çimentoya, gıdadan ulaştırmaya 
kadar tüm sektörler kaçınılmaz olarak 
fiyat artışlarından etkilenecek. Türkiye’de 
ısınmada yüzde 80’e varan oranda doğal 
gaz ve ithal kömür kullanıldığı dikkate 
alındığında, vatandaşın yakıt faturalarının 
artması da kaçınılmaz. Elbette, yüksek 
fiyatların ardından cari açık, artan döviz 
kuru ve enflasyon artışıyla birlikte zor bir kış 
geçireceğimiz anlaşılıyor. Bununla birlikte, 
yüksek enerji fiyatları, ihracatının önemli 
bir kısmını Irak, Rusya ve İran gibi petrol 
ve doğalgaz ihraç eden ülkelere yapmakta 
olan Türkiye için ihracatını daha da arttırma 
fırsatlarını ortaya çıkarabilir. Son olarak, 
zengin güneş ve rüzgâr potansiyeline sahip 
olan Türkiye için fosil yakıtların giderek daha 
pahalı hale geldiği bir dünya belki de bir şans 
olarak görülmeli. 

EVSEL KULLANIM DIŞINDA EN DÜŞÜK FİYAT TÜRKİYE’DE
Türkiye’de doğalgaz satış fiyatları özellikle Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığında başta konut tüketimi olmak üzere oldukça 
düşük seviyede. BOTAŞ’tan edinilen bilgiye göre; 2021 yılı ağustos ayında, Avrupa ülkelerinin başkentlerindeki bireysel 
kullanım için doğalgaz satış fiyatlarına bakıldığında, en ucuz doğalgazın Türkiye’de kullanıldığı görülüyor. Şöyle ki; 
bireysel kullanım için doğalgaz satış fiyatları (tüm vergiler dahil) Amsterdam’da 0,1099 euro/kwh, Roma’da 0.0972 
euro/kwh, Viyana’da 0.0833 euro/kWh, Paris’te 0,0821 euro /kWh, Sofya’da 0,0715 euro/kWh, Atina’da 0.0653 euro, 
Londra’da 0,0540 euro /kWh, Ankara’da 0,0215 euro/kwh seviyesinde. Yine Eurostat tarafından son yayınlanan verilere 
göre Avrupa ülkelerindeki evsel kullanım haricinde satılan doğalgazın fiyatının en düşük olduğu ülke Türkiye.

CEM AŞIK/Elektrik Üreticileri Derneği (EÜD) Başkanı

“TÜRKİYE’DE ELEKTRİK VE GAZ 
FİYATLARI AVRUPA’NIN OLDUKÇA 
ALTINDA”

Türkiye’de Covid-19 nedeniyle ertelenen 
talebe, yazın yüksek sıcaklıklar nedeniyle 
oluşan ek talep de eklendi. Diğer taraftan 
yaşanan kuraklık nedeniyle Türkiye’nin 
kurulu gücünde yüzde 32’lik paya sahip 
olan hidroelektrik santraller daha düşük 
üretim yapabildiler ve şu anda da su 
rezervleri oldukça düşük seviyede. Oluşan 
bu durum, Türkiye’nin elektrik üretim 
karışımında termik santrallerin daha çok 

çalıştırılmasını gerektiriyor. Fakat bu santrallerde ithal yakıt 
maliyetlerindeki artışa maruz kalıyorlar. Kömür fiyatları ciddi 
artış göstermiş durumda ve ithal kömür santrallerin değişken 
maliyetleri, şu andaki elektrik fiyat tavanına tehlikeli ölçüde 
yaklaşmış bulunuyor. Doğalgazda ise dördüncü çeyrekte 
BOTAŞ’ın maliyetlerinde ciddi bir yükselme yaşanması 
bekleniyor. Şu anda Türkiye’deki elektrik ve gaz fiyatları euro 
bazında Avrupa’nın oldukça altında. Ancak artan bu maliyetler 
ve döviz kurlarıyla birlikte, bizim de fiyat artışlarına maruz 
kalmamız kaçınılmaz görünüyor.

GÖKHAN YARDIM/ADG Anadolu Doğalgaz Danışmanlık Müdürü 
ve BOTAŞ Eski Genel Müdürü

“YERLİ DOĞALGAZIMIZ RAHATLAMA 
SAĞLAYACAK”

TPAO’nun Sakarya sahasında denizde 
bulduğu 540 milyar m3 rezerv kapasiteli 
yeri doğalgazımızın 2023 yılında 3.5 
milyar m3 gaz akışıyla devreye girmesinin 
beklendiğini Enerji Bakanı Fatih Dönmez 
geçenlerde ifade etti. 2026-2027 yılında 
yıllık üretimin 15 milyar m3’e çıkması 
beklenildiğine göre bugüne göre yıllık 
tüketimin yüzde 20-25’inin yerli doğalgazla 
karşılanacağını ifade edebiliriz. Tabii ki 

yerli doğalgazımız devreye girdiği zaman hem arz güvenliği hem 
de maliyetler açısından bir rahatlama sağlayacak. Bulunan 
yerli doğalgazların yurt içinde kullanılmasına ağırlık vermeli ve 
denizlerimizde daha çok ve farklı bölgelerde arama yapmalı, 
yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji tasarrufu yatırımlarına 
artarak devam etmeliyiz.
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Z iyarette PLASFED adına Yönetim Kurulu Başkanı 
Ömer Karadeniz ile birlikte Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Tolga Kutluğ, Yönetim Kurulu Üyesi Tarık 
Özdemir ve Genel Sekreter Murat İnkün yer aldı.

PLASFED’in sektör için yapmış olduğu çalışmaları  
İKMİB olarak yakından takip ettiklerini söyleyen  
Adil Pelister, bu takdire şayan çalışmaların her zaman 
takipçisi ve destekçisi olacaklarını söyledi. Ömer Karadeniz 
de sektörün çatı kuruluşu olarak İKMİB’e desteklerinden 
ötürü başta Adil Pelister olmak üzere tüm yönetim ve 
denetim kuruluna teşekkürlerini dile getirdi. Sektör olarak 
yaşanılan sıkıntı ve zorlukları zaten İKMİB ile paylaştıklarını 
belirten Karadeniz, yine birlik ve beraberliğe vurgu yaparak 
sektörün bu zorlu süreçten yine her zaman olduğu gibi 
beraber hareket ederek çıkacağını söyledi. Özellikle pandemi 
döneminde sanayicinin gece-gündüz demeden fedakârca 
çalışıp ürettiğini söyleyen Ömer Karadeniz, üretimin sekteye 
uğramaması için bugün de sanayicinin hâlâ çalışmaya 
devam ettiğinin altını çizdi.

İKMİB’DEN PLASFED’E ZİYARET
İstanbul Kimyevi Maddeler ve İhracatçılar Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı 
Adil Pelister, 22 Eylül 2021 tarihinde Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu 
üyelerinden oluşan bir heyetle PLASFED’e ziyarette bulundu. 

Özellikle pandemi döneminde 
sanayicinin gece-gündüz demeden 
fedakârca çalışıp ürettiğini 
söyleyen Ömer Karadeniz, üretimin 
sekteye uğramaması için bugün de 
sanayicinin hâlâ çalışmaya devam 
ettiğinin altını çizdi.
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“ATIKLARIN DEPOZİTO 
SİSTEMİYLE TOPLANMASININ 
ÖNEMİ BÜYÜK”
Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün, 
1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla hayatımıza girmesi beklenen depozito sisteminin 
nasıl işleyeceğini ve sektöre olası etkilerini değerlendirdi.

PANO

P AGDER Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün, 
“depozito sisteminin, sektör paydaşlarını ve 
sanayicilerini kapsayıcı şekilde kurgulanıp 
kurgulanmayacağı konusunda belirsizliklerin 

devam ettiğini söyledi ve “Bu sistem özellikle Batı 
Avrupa ülkelerinde uzun yıllardır uygulanıyor olsa da her 
ülkenin kendi gerçeklerini göz önünde bulundurarak, 
kendi özgün şartlarına uygun bir sistem kurgulaması 
depozito uygulamasının başarıya ulaşması açısından 
büyük önem arz ediyor” dedi.

“DEPOZİTO UYGULAMASI TEMİZ ATIĞA ERİŞİMİ 
KOLAYLAŞTIRACAK”
İlk aşamada plastik, cam ve metal içecek ambalajlarını 
kapsayacak olan depozito uygulamasının geçmişte 
kısmen de olsa ülkemizde uygulanmakta olduğunun 
altını çizen Selçuk Gülsün, “Bizim uzun yıllardır hayata 
geçmesi için talepte bulunduğumuz bir uygulama 
olmakla birlikte depozito sistemine tüm atık yönetimi 
sorunlarını çözecek bir sihirli değnek muamelesi 
de yapmamak gerekiyor. En nihayetinde depozito 

uygulamaları ambalaj atıklarının tamamını kapsamadığı 
gibi yürürlükte olduğu hiçbir ülkede de yüzde 100 geri 
dönüş başarısına ulaşmıyor ve tüketilen ambalajların 
bir kısmı sistemin dışında kalıyor. Öte yandan, 
geri dönüşüm sektörünün ihtiyaç duyduğu kaliteyi 
yakalayabilmesi açısından atıkların depozito sistemi ile 
toplanmasının önemi büyük. Plastik sektörü özelinde 
bakıldığında depozito sistemine ilk aşamada dahil 
olacak PET ambalajlardan elde edilen geri dönüşüm 
ham maddeye olan talebin tüm dünyada hızla arttığını 
gözlemliyoruz. Bilhassa tekstil ve içecek sanayicilerinin 
başını çektiği talep artışının karşılanabilmesi adına 
geri dönüşüm sektörünün yüksek kalitede atığa 
ulaşılabilmesini sağlamak gerekiyor. Bu noktada da 
depozito sisteminin çok faydası olacağı aşikâr” dedi.

“YANLIŞ UYGULAMA ZARAR GETİREBİLİR”
Toplama-ayrıştırma tesisleri, geri dönüşüm tesisleri 
ve sivil toplum kuruluşları gibi Türkiye geri dönüşüm 
sektörünün tüm paydaşlarının yanı sıra depozito 
sistemine dahil olacak içecek ambalajlarını piyasaya 
süren işletmeleri ve depozito toplama noktası olarak 
hizmet verecek olan perakendecileri de sürece dahil 
eden Gülsün, “Bilindiği üzere özellikle plastik ve metal 
içecek ambalajları toplama-ayrıştırma tesislerinin 
gelirinin önemli bir bölümünü oluşturmakta. Depozito 
sistemi ile bu ambalajların atık kaynağından ayrılması 
bu tesislerin faaliyetlerini devam ettirmesini zora 
sokabilir. Bu sebeple kurgulanacak depozito sisteminin 
bu tesisleri de kapsayacak şekilde kurgulanmasına özen 
gösterilmelidir. Gündemde olan kurguların bazılarında 
ülkenin belirli sayıda bölgeye ayrılması ve bu bölgelerin 
tüm depozito hakkının ihale ile tek bir işletmeye 
verilmesi düşünülüyor. Bu gibi sistemler mevcut 
tesislerin atıl hale gelmesine sebep olacağı gibi geri 
dönüşüm sektörünün ana ham madde kaynaklarından 
bazıları üzerinde de monopol yapılar kurulmasına sebep 
olacaktır. Gene benzer şekilde depozito sisteminin 
finansmanını sağlayacak olan içecek ambalajlarını 
piyasaya süren işletmelere de en az yükü oluşturacak 
kurguyu oluşturmak gerekiyor” şeklinde konuştu.
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“Bizim uzun yıllardır hayata geçmesi 
için talepte bulunduğumuz bir 
uygulama olmakla birlikte depozito 
sistemine tüm atık yönetimi 
sorunlarını çözecek bir sihirli değnek 
muamelesi de yapmamak gerekiyor. 
En nihayetinde depozito uygulamaları 
ambalaj atıklarının tamamını 
kapsamadığı gibi yürürlükte olduğu 
hiçbir ülkede de yüzde 100 geri dönüş 
başarısına ulaşmıyor ve tüketilen 
ambalajların bir kısmı sistemin dışında 
kalıyor. Öte yandan, geri dönüşüm 
sektörünün ihtiyaç duyduğu kaliteyi 
yakalayabilmesi açısından atıkların 
depozito sistemi ile toplanmasının 
önemi büyük...”

“KADEMELİ BİR GEÇİŞ OLACAK”
Depozito sisteminin ilk hayata geçeceği dönemde 
depozito iade makinelerinin çok yaygın olarak 
bulunmasının gerçekçi bir beklenti olmadığını dile 
getiren Gülsün sözlerine şöyle devam etti: “Malum 
bu otomatlar gerek yatırım maliyeti gerek kapladığı 
alan bakımından perakendecilere belirli bir yük 
oluşturacaklar. O sebeple kademeli bir geçiş öngörmek 
daha sağlıklı olacaktır. Kaldı ki hali hazırda uzun yıllardır 
depozito sistemini uygulayan ülkelerde dahi manuel 
toplama yöntemi hâlâ uygulanıyor. Esasen geldiğimiz 
noktada teknoloji de depozito sisteminin manuel olarak 
yürütülebilmesine olanak sağlıyor. Özellikle karekodların 
ürün bazlı olarak oluşturulabiliyor olması ve hata 
paylarının çok düşük olması tüketiciden depozitolu 
ambalajları alacak olan perakendecilerin ambalajın 
uygunluğunu cep telefonu ile belirleyebilmesini de 
mümkün kılıyor. Üstelik bu teknolojiler sayesinde ülke 
çapında depozito sistemine yapılması gereken toplam 
yatırımın da çok daha makul seviyelere gerileyeceğini 
öngörüyoruz.” 
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E GEPLASDER Yönetim Kurulu Başkanı ve Plastik 
Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Başkan 
Yardımcısı Şener Gençer, derneğin üyesi olan 
Dinamik Isı’nın 30 yıllık geçmişi ile Türkiye’nin 

yalıtım malzemeleri alanında en başarılı şirketleri 
arasında yer aldığını belirterek, “Üyemizin geçen haziran 
ayında temeli atılan ve 2022 yılı ocak ayında devreye 
alınması öngörülen yeni yatırımının, yalıtım sektörüne 
yeni bir ivme kazandıracağına inanıyoruz. EGEPLASDER 
olarak Türk ekonomisinde döviz kurlarından 
kaynaklı öngörülebilirliğin neredeyse sıfıra indiği bir 
dönemde, Dinamik Isı’nın bu önemli yatırımını yerinde 
gözlemlemek, destek vermek ve başarı dileklerimizi 
iletmek istedik. Önümüzdeki dönemde üyelerimizi 
fabrikalarında sıklıkla ziyaret edecek, yaşadıkları 
sorunları yerinde görecek ve dayanışma duygularımızı 
ifade edeceğiz” dedi.  

“PLASTİK SEKTÖRÜNDE  FAALİYET GÖSTEREN 
ŞİRKETLER ÇOK ZORLANIYOR”
Petrokimya ürünleri başta olmak üzere emtia 
fiyatlarında son bir yılda yaşanan büyük artışların, 
plastik sektöründe faaliyet gösteren şirketleri 
çok zorladığını kaydeden Gençer, küresel tedarik 
zincirlerinde zaman zaman kopmalar yaşandığını 

ve öngörülebilirliğin azaldığını vurguladı. Yerli 
ham madde üretiminin ülke ihtiyacının yüzde 
20’sini bile karşılamadığına dikkat çeken Şener 
Gençer, plastik sektörü olarak bu alanda yapılması 
planlanan yatırımların bir an önce devreye alınmasını 
beklediklerini dile getirdi. 

İLK AŞAMADA YILDA 4 BİN TON ÜRETİM 
EGEPLASDER heyetine ev sahipliği yapan Dinamik Isı 
Yönetim Kurulu Başkanı Metin Akdaş ise çatısı altında 
oldukları derneğin ziyaretinden duydukları memnuniyeti 
dile getirdi. Tire OSB’de 20 bin metrekare üzerinde 
yükselmekte olan Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım 
Malzemeleri Üretim Tesisi’nin ilk aşamada yılda 4 bin 
ton üretim kapasitesine sahip olacağı bilgisini veren 
Akdaş, 40 yeni personel istihdamı sağlanacak tesisin 
tam kapasiteye ulaşması ile yıllık 8 bin ton üretim 
yapacağını sözlerine ekledi.
Panelde son konuşmacı olan Muzaffer Ünsaldı, SAHA 
İstanbul’un AYM’ye uyumlu çalışmaları hakkında özet 
bilgi sunduktan sonra SAHA EXPO Hibrit Fuarı ve 
Kobi’lerin dijital dönüşüm ve AYM’ye uyumu için gerekli 
yeteneklerin kazandırılması amacıyla oluşturulan 
SAHAMBA Executive MBA programı hakkında 
açıklamalarda bulundu.

EGEPLASDER’DEN DİNAMİK 
ISI’NIN DEV YATIRIMINA DESTEK 
Ege Plastik Sanayicileri Dayanışma Derneği (EGEPLASDER) Yönetim Kurulu, Tire Organize 
Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Dinamik Isı Makine ve Yalıtım Malzemeleri A.Ş’yi ziyaret 
etti. EGEPLASDER, şirketin 55 milyon TL’ye mal olacak “Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım 
Malzemeleri Üretim Tesisi” yatırımına tam destek verdi. 
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T ürkiye’nin genç nüfus anlamında diğer ülkelere 
göre sayısal üstünlüğüne dikkat çeken Ömer 
Karadeniz şöyle konuştu: “Bu kadar genç 
nüfusun bir ülkenin olmazsa olmazı, bel kemiği 

olan sanayiye tam anlamıyla katkı sağlayamaması üzüntü 
verici bir durum. Ülkemizde işsizlik azımsanmayacak 
derecede, fakat nitelikli personel bulamayan işveren 
sayısı da çok fazla. Türkiye’nin hızlı kalkınma sürecini 
devam ettirmesi ve uluslararası alanlarda ekonomisinin 
rekabet gücünü arttırması için üretim ve istihdam 
sekteye uğramamalı. Fakat bu süreçte yaşanan nitelikli 
eleman eksikliği gelecekte maalesef sanayimizin en 
önemli sorunu olarak karşımıza çıkacaktır. Bugün 
birçok aile, çocuklarının rahat edeceğini düşündüğü, 
masa başı diye tabir ettiğimiz mesleklere sahip 
olmasını istiyor ve bu doğrultuda yeri geldiğinde baskı 
da yaparak çocuklarını yönlendirmeye çalışıyorlar. Bu 
baskıdan ötürü başarısız olan çocuklarımız ne bir işe ne 
de bir vasfa sahip olabiliyor. Ebeveynlerin karar verme 
aşamasında çocuklarının yetenek ve niteliklerini göz 
önünde bulundurarak yönlendirmesi büyük önem arz 
ediyor. Bu yönlendirmenin hatalı olması sebebiyle hem 
gençlerimizin hem de üretmeye ve büyümeye ihtiyacı 
olan ülkemizin geleceği tehdit altında.” 

“MESLEK LİSELERİNE VERİLEN DESTEK ARTMALI”
Ülkemizde meslek liselerine verilen desteğin daha 
fazla olması gerektiğini dile getiren Karadeniz, 
“Gençlerimizi sanayiye çekebilecek, gelecekte nitelikli 
ve vasıflı bir insan olmasını sağlayacak, bu doğrultuda 
yönlendirebilecek meslek liselerimiz var. Bugün meslek 
liselerimiz maalesef bu söylediklerimizi tam anlamıyla 
yerine getiremiyor. Gençlerin ilgisi çok az, bir zamanlar 
adeta cevher niteliğinde insan yetiştiren meslek liseleri 
bugün sıradan bir okulmuş gibi görülmemeli. Sadece 
sanayiciler değil, asıl geleceğe yeni nesil yetiştiren 
eğitmenler de meslek liselerinin önemini gençlere 
anlatmalı. Mesleki eğitimde refah seviyesinin yukarı 
noktalara çıkarılması için bu çok önemli” dedi. Mesleki 
eğitimlerde yaşanan sıkıntıların doğru bir şekilde analiz 
edilmesi gerektiğini belirten Ömer Karadeniz, “Ülkemizin 
geleceğine katkı sağlayacak bir mesleki eğitim sistemi 
kurmak adına konunun tüm aktörlerinin sürecin içine 
çekilebilmesi büyük önem arz ediyor. Sektörün çatı 
kuruluşu PLASFED olarak düşüncemiz, hem kamu 
otoriteleri hem biz sanayiciler ve STK’lar, birlikte hareket 
ederek meslek liselerini öyle bir cazip hale getirmeliyiz 
ki, tekrar akademik başarılarına dönsün ve sektörde 
nitelikli istihdam yaratılsın” şeklinde konuştu.   

“NİTELİKLİ İSTİHDAM SORUNU 
SANAYİMİZİ TEHDİT EDİYOR”
Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz, 
ülkemiz sanayisinin nitelikli istihdam sorununu değerlendirdi. 
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MAKFED OLAĞANÜSTÜ  
GENEL KURULU YAPILDI
Türkiye Makine Federasyonu’nun (MAKFED) 
Olağanüstü Genel Kurulu “Tüzük değişikliği” 
gündemi ile Ankara’da yapıldı.

M akine sektörünün öncelikleri doğrultusunda 
politikalar geliştirmek ve sektörel örgütlerin 
faaliyetlerini destekleyerek iş birliği kültürü 
oluşturmak amacıyla 2014 yılında 14 kurucu 

derneğin bir araya gelmesiyle kurulan ve bugün 20 üyeye 
ulaşan MAKFED’in Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 
16 Eylül 2021 tarihinde Orta Anadolu İhracatçılar Birliği 
Merkezi’nde yapıldı. Toplantıda yaptığı konuşmasında 
Türkiye’nin dış ticaret açığının kapanmasında en etkin 
rolü makine sektörünün oynadığına dikkat çeken 
MAKFED Başkanı Adnan Dalgakıran, “Krizleri lehine 
çevirme yeteneğine sahip olduğunu bir kez daha 
gösteren sektörümüz, yükselen performansı ile pandemi 
nedeniyle Avrupa devletlerindeki sıkıntıların devam 
ettiği bölgelerde artan faaliyetleriyle sınai ve teknolojik 
iş birliklerinden aldığı payı arttırma eğilimini sürdürdü. 
Sektör olarak pandemide dünya pazarının daralmasına 
karşın tüketimdeki farklılaşma nedeniyle, küresel imalat 
sanayi yatırımlarının hızla yenilenmesi bakımından artan 
talebe yanıt verebilmek için yoğun gayret gösteriyoruz. 
Firmalarımızın, seyahat imkanlarının kısıtlandığı bu 
dönemde, uzaktan erişimi mümkün kılan teknoloji 
uygulamalarına odaklanması, sektörün dijital dönüşüm 
çalışmalarını da ivmelendirmiş oldu” dedi.

MAKFED’E TÜRKİYE ÖN ADI TESCİLLENDİ 
Genel Kurul Toplantısında İçişleri Bakanlığı’nın 
30.06.2020 tarihli oluru ile Federasyona tanınan 
“Türkiye” kelimesi kullanma izni ve diğer bazı 
hususlardaki MAKFED Ana Tüzüğü değişikliği önerisi 
oy birliği ile kabul edildi. MAKFED tüzüğünde yapılan 
değişikliklerle Federasyonu büyütme yönünde açılımlar 

yapılırken, her alt-sektörden sadece bir derneğin üye 
kabul edilmesi uygulamasına devam edilmesi kararı 
sürecek. Federasyon tarafından yapılan açıklamada şu 
ifadelere yer verildi: “MAKFED’in tüzüğü, uzun zamandır 
iç içe olduğumuz AB federasyonlarının deneyimleri 
gözetilerek, kurucu derneklerimizin tam mutabakatı ile 
oluşturulmuştur. Temel amaç üye derneklerin güçlerini 
pekiştirerek kendi segmentlerinde tek temsilci halinde 
kalmalarıdır. Her segmentten tek derneği üye yapabiliyor 
oluşumuz, iş dünyamızda yeni dernekler kurmak yerine 
mevcut dernek altında örgütlenerek, iç dinamiklerle 
derneğin başarısını yükseltmek gayesiyledir. MAKFED 
üyeleri, her ülkeden yalnızca bir derneğin üye olabildiği 
AB örgütlerinde büyük kabul görüyor, Türkiye’nin 
temsilcileri olarak başkanlık görevine kadar sorunsuzca 
yükselebiliyor.” 
Olağanüstü Genel Kurul kararı doğrultusunda yapılan 
tüzük değişikliğinin, paydaşlara sağladığı genişleme 
ise Federasyon tarafından şu şekilde değerlendirildi: 
“Mevcut tüzükle 20 üyeye ulaşan üye tabanımız makine 
imalat sektörünün hemen bütün alt dallarını kapsar hale 
geldi. Ancak makine imalat sektörünün ülkemizde odağa 
yerleşerek büyük sorumluluk üstlenmesi, yan ve tedarikçi 
sektörlerin dernekleri, kümeler, bölgesel dernekler 
ve diğer paydaşlar ile ilişkilerin güçlendirilmesini ve 
müşterek mesaiyi zorunlu hale getiriyor. Bu doğrultuda 
Tüzükte yapılan düzenleme ile alt sektör dernekleri 
dışındaki paydaşlarımız olan ve tüzüksel sebeplerle 
Federasyona üye olamayacak fakat sektörün bütünlüğü 
ve müşterek menfaatleri doğrultusunda ahenk ve iş 
birliği içinde çalışılabilecek istekli dernek, vakıf, birlik, 
meclis, oda ve sair teşekküle (bölgesel dernekler, 
ihtisas organize sanayi bölgeleri, yan ve tedarikçi 
sektör dernekleri, TİM ihracatçı birlikleri, TOBB sektör 
meclisleri, mühendislik odaları gibi) Gözlemci statüsü ile 
çalışmalara katılım imkanı tanınmış oldu.”

“Krizleri lehine çevirme yeteneğine 
sahip olduğunu bir kez daha gösteren 
sektörümüz, yükselen performansı ile 
pandemi nedeniyle Avrupa devletlerindeki 
sıkıntıların devam ettiği bölgelerde 
artan faaliyetleriyle sınai ve teknolojik 
iş birliklerinden aldığı payı arttırma 
eğilimini sürdürdü.” 
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DOKUZ AYLIK KİMYA İHRACATI 
18,2 MİLYAR DOLAR! 
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre, kimya 
sektörünün eylül ayı ihracatı 2,3 milyar dolar oldu. Sektörün ihracatı, geçen yıl eylül ayına 
göre yüzde 41’in üzerinde arttı. Bu yıl dokuz aylık dönemde yapılan kimyevi maddeler ve 
mamulleri ihracatı ise yüzde 39 artışla 18,2 milyar dolara ulaştı.

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

Adil Pelister şunları söyledi: “Kimya sektörümüz 
eylül ayında geçen yıla kıyasla yüzde 41,71 
artışla 2,3 milyar dolarlık kimyevi maddeler ve 
mamulleri ihracatı gerçekleştirdi. İlk dokuz aylık 
sektör ihracatımız yüzde 39 artışla 18,2 milyar 
dolara ulaştı. Üçüncü çeyrekte ihracatımız 6,2 
milyar dolar olarak gerçekleşirken, geçen sene aynı 
döneme göre yüzde 37 büyüdü. Eylül ayında en çok 
“plastikler ve mamulleri”, “mineral yakıtlar, mineral 
yağlar ve ürünleri” ve “anorganik kimyasallar” 
ürünlerini ihraç ettik. Eylül ayında en çok ihracat 
yaptığımız ülke Irak olurken, sıralamanın devamında 
ABD ve Belçika yer aldı. Tabii diğer yandan ham 
madde tedariğindeki sıkıntı ve yüksek maliyet 
devam ediyor. İhracatçılarımız bu sıkıntılara rağmen 
üretmeye ve ihracatı arttırmaya çalışıyor. Bu yıl ilk 
dokuz aylık dönemde en çok ihracat gerçekleştiren 
ikinci sektör olarak ülke ekonomisine büyük 
katkı sağlıyoruz. Dolayısıyla, Cumhurbaşkanımız 
tarafından açıklanan İhracat Geliştirme Fonu 
oluşturma çalışmasını ve Eximbank’ın yeniden 
yapılandırılacak olmasını finansmana ulaşım 
açısından çok önemli buluyoruz. Son üç aylık 

dönemde ihracatımızın bu olumlu ivmeyi arttırarak 
sürdürmesini bekliyoruz. İKMİB olarak ihracatçılarımızı 
destekleyecek faaliyetlerimizi gerçekleştirmeye devam 
ediyoruz. Yıl sonuna kadar her ay bir fuar milli katılım 
organizasyonumuz olacak. Bu ay Dubai’de BeautyWorld 
Me 2021, Kasım ayında Düsseldorf’ta Medica 2021 
ve Aralık ayında Amsterdam’da PLMA 2021 fuarına 
katılacağız. Pandemi sonrası bu etkinliklerimizi fiziki 
olarak yapabilmek küresel normalleşmenin de en 
büyük göstergesi diyebiliriz. Amacımız pandemi sonrası 
küresel tedarik zincirinde öne çıkan ülkemizin daha iyi 
noktalara gelmesi ve daha çok ihracat yaparak payımızı 
arttırabilmek.”

EYLÜL AYINDA EN FAZLA İHRACAT  
YAPILAN ÜLKE; IRAK
Irak, eylül ayında en çok ihracat yapılan ülke oldu. Eylül 
ayında Irak’ı takip eden ilk onda yer alan diğer ülkeler 
ise şöyle: ABD, Belçika, Hollanda, Almanya, Romanya, 
İtalya, İspanya, Lübnan ve İngiltere. Eylül ayında ilk 10 
ülke arasında en çok artış yüzde 282,12 ile Belçika’da 
oldu. Eylül ayında Irak’a yapılan kimya ihracatı 111 
milyon 161 bin dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıl aynı 
döneme kıyasla yüzde 5,50 arttı. Eylül ayında Irak’a en 
çok ihraç edilen ilk beş ürün grubu sırasıyla “plastikler 
ve mamulleri”, “uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun”, 
“boya,vernik, mürekkep ve müstahzarları”, “eczacılık 



2021 AYLIK BAZDA KİMYA İHRACATI
Ay       2020 Değer ($)       2021 Değer ($)    Fark (%)

Ocak     1.683.149.805,88     1.637.631.418,69      % - 2,70

Şubat     1.493.576.713,86     1.673.060.516,03     % 12,02

Mart     1.491.852.701,25     1.999.891.865,84     % 34,05

Nisan     1.278.276.069,99     2.164.482.067,34      % 69,33

Mayıs     1.184.183.786,45     2.134.813.739,14     % 80,28

Haziran     1.426.833.934,11     2.373.193.239,10     % 66,33

Temmuz     1.583.849.648,10     1.921.860.755,97     % 21,34

Ağustos     1.376.133.256,50     2.049.051.298,48     % 48,90

Eylül     1.623.184.305,93     2.300.201.088,97     % 41,71

Toplam       13.141.040.222 18.254.185.990  % 38,91     

PLASTİKLER VE MAMULLERİ  587.607.282 843.316.632 % 43,52

MİNERAL YAKITLAR, MİNERAL YAĞLAR VE ÜRÜNLER 238.238.613 460.002.897 % 93,08

ANORGANİK KİMYASALLAR  126.587.190 186.643.360 % 47,44

UÇUCU YAĞLAR, KOZMETİKLER VE SABUN  133.179.571 131.875.511 % -0,98

KAUÇUK, KAUÇUK EŞYA 118.702.184 128.922.221 % 8,61

ECZACILIK ÜRÜNLERİ 100.008.934 128.499.877 % 28,49

BOYA, VERNİK, MÜREKKEP VE MÜSTAHZARLARI 86.933.202 103.171.105 % 18,68

MUHTELİF KİMYASAL MADDELER  84.336.453 90.522.882 % 7,34

ORGANİK KİMYASALLAR 40.367.307 86.836.774 % 115,12

YIKAMA MÜSTAHZARLARI 51.029.914 54.137.103 % 6,09

GÜBRELER 33.153.134 51.572.962 % 55,56

YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZİMLER 20.150.917 31.899.448 % 58,30

BARUT, PATLAYICI MADDELER VE TÜREVLERİ  1.753.452 1.991.939 % 13,60

FOTOĞRAFÇILIK VE SİNEMACILIKTA KULLANILAN ÜRÜNLER 1.055.891 567.378 % -46,27

GLİSERİN, BİTKİSEL MAMULLER, DEGRA, YAĞLI MADDELER  22.970 230.883 % 905,16

İŞLENMİŞ AMYANT VE KARIŞIMLARI, MAMULLERİ 57.292 10.117 % -82,34

TOPLAM  1.623.184.306 2.300.201.089    % 41,71

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

                                          Eylül 2020                 Eylül 2021 %Fark
ÜRÜN GRUBU        Değer ($)    Değer ($)                 Değer

2021 YILI AĞUSTOS AYI EN FAZLA KİMYA İHRACATI YAPILAN ÜLKELER
                       Eylül 2020                       Eylül 2021  Değişim   
                                    Değer ($)          Değer ($)  Değer (%)

1       105.362.807,10      111.161.166,77             % 5,50

2       102.367.774,44      108.902.900,78                % 6,38

3        28.074.555,51      107.277.272,94 % 282,12

4        35.448.961,96      105.201.033,18     % 196,77

5        78.872.326,40      101.273.259,20 % 28,40

6        47.420.379,92       84.313.869,22 % 77,80

7        54.911.488,60       80.768.145,61 % 47,09

8        68.658.333,27       79.457.431,48 % 15,73

9        20.952.594,42       76.496.109,32 % 265,09

10        68.628.474,25       73.396.123,15                % 6,95

www.ikmib.org.tr

ürünleri” ve “yıkama müstahzarları” 
oldu. 2021 yılı Ocak-Eylül döneminde 
en çok kimya ihracatı yapılan ülkeler 
ise sırasıyla Hollanda, Almanya, ABD, 
İtalya, Irak, İspanya, Yunanistan, 
İngiltere, Belçika ve Romanya olarak 
ilk onda yer aldı.

“PLASTİKLER VE MAMULLERİ” 
İHRACATI İLK SIRADA
Eylül ayında kimyevi maddeler ve 
mamulleri ürün gruplarında plastikler 
ve mamulleri ihracatı, 843 milyon 
316 bin dolarla kimya ihracatında 
ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 
460 milyon 2 bin dolarlık ihracatla 
“mineral yakıtlar”, “mineral yağlar 
ve ürünler” yer alırken, “anorganik 
kimyasallar” ihracatı 186 milyon 643 
bin dolarla üçüncü sırada yer aldı. 
“Anorganik kimyasallar”ı takiben ilk 
onda yer alan diğer sektörler ise; 
“uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun”, 
“kauçuk, kauçuk eşya”, “eczacılık 
ürünleri”, “boya, vernik, mürekkep ve 
müstahzarları”, “muhtelif kimyasal 
maddeler”, “organik kimyasallar” 
ve “yıkama müstahzarları” oldu. 
Eylül ayında alt sektörlerde en çok 
ihracat artış yüzde 115,12 ile organik 
kimyasallar sektöründe gerçekleşti.

ÜlkeS. no

IRAK

ABD  

BELÇİKA

HOLLANDA

ALMANYA

ROMANYA

İTALYA

İSPANYA

LÜBNAN

İNGİLTERE
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P andeminin ilk dönemlerinde tüm dünyada üretim 
faaliyetleri yavaşladı. Bu duruma kapanma süreci de 
eklenince dış ticaret durma noktasına geldi ve artan 
talep karşılanamamaya başladı. Enerji ve ham madde 

fiyatlarında yaşanan artışlara, taşıma ücretleri ve tedarik 
zincirindeki diğer kalemlerde yaşanan artışlar da eklenince ortaya 
çıkan maliyet bazı uluslararası firmaları da olumsuz etkiledi. 
Bu durum karşısında firmalar ise yeni çözüm yolları arayışına 
başladı. Özellikle, Çin gibi Asya ülkelerinden tedarik sağlayan 
Avrupalı firmalar artan navlun maliyetleri ve konteyner krizi 
nedeniyle tedariki Türkiye gibi daha yakın ve istikrarlı merkezlere 
yöneltti. Mobilya, ilaç, tekstil ve paketleme gibi alanlarda faaliyet 
gösteren pek çok Avrupa merkezli uluslararası şirket, güçlü 
lojistik altyapıya ve imkanlara sahip Türkiye’ye yönelik yeni yatırım 
planlarını açıkladı. İsveçli mobilya şirketi IKEA, Polonya hazır giyim 
firması LPP, Alman ilaç firması Boehringer Ingelheim ve Belçika 
paketleme şirketi DW Reusables, İtalya merkezli Benetton Group 
ve Rusya’nın en büyük petrokimya şirketi SIBUR, Türkiye’de 
yatırım yapacaklarını açıkladı. Fitch de Türkiye’nin Avrupa’da 
tedarik zincirlerindeki değişimden en fazla kazanç elde  
edecek ülke konumunda olduğunu söyledi.

ÜRETİMİN YENİ  
GÖZDESİ TÜRKİYE

Covid-19 salgınının küresel ekonomi üzerindeki etkileri ve lojistik ile üretimde yarattığı 
krizi herkes biliyor. İşte tam bu noktada Türkiye çok önemli bir yere sahip. Çünkü üretimde 

devamlılık ve kalite deyince akla ilk olarak Türkiye geliyor ve uluslararası yatırımcılar 
Türkiye’ye yatırım yapmayı tercih ediyor. 

Özellikle, Çin gibi Asya 
ülkelerinden tedarik sağlayan 
Avrupalı firmalar artan navlun 
maliyetleri ve konteyner krizi 
nedeniyle tedariği Türkiye gibi 
daha yakın ve istikrarlı merkezlere 
yöneltti. Mobilya, ilaç, tekstil ve 
paketleme gibi alanlarda faaliyet 
gösteren pek çok Avrupa merkezli 
uluslararası şirket, güçlü lojistik 
altyapıya ve imkanlara sahip 
Türkiye’ye yönelik yeni yatırım 
planlarını açıkladı.
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EVFED 3. OLAĞAN GENEL 
KURULU GERÇEKLEŞTİ
Ev ve Mutfak Eşyaları Federasyonu’nun (EVFED) 3. Olağan Genel Kurulu toplantısında 
İsmail Erdoğan yeniden başkan seçildi. İsmail Erdoğan toplantıda, sektörün rekabet 
gücünü arttırmak adına hedeflerinden bahsetti.

E v ve mutfak eşyaları sektörünün etkinlik ve 
rekabet gücünü arttırmak amacıyla kurulan 
ve sektörün hacmini belirleyen en önemli çatı 
dernekleri Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER), 

Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER), Endüstriyel 
Mutfak, Çamaşırhane Servis ve İkram Ekipmanları 
Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TUSİD), Mobilya 
Sanayi İşadamları Derneği (MOBSAD) ve İSTOÇ İş 
Adamları Derneği (İSTOÇDER)’nin bir araya gelmesiyle 
kurulan Ev ve Mutfak Eşyaları Federasyonu’nun 
(EVFED) 3. Olağan Genel Kurulu toplantısı 2 Kasım 
2021 Salı günü Hilton İstanbul Bakırköy Oteli’nde 
gerçekleşti. 

EVFED İSMAİL ERDOĞAN’LA DEVAM KARARI ALDI
Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Başkanı 
Ömer Karadeniz’in yanı sıra, birçok STK Başkanı ve 
temsilcilerinin katıldığı toplantıda, EVFED Başkanı 
İsmail Erdoğan, 2018-2021 döneminde EVFED’in 
faaliyetleri hakkında bilgiler verdi ve sektörün rekabet 
gücünü arttırmak adına hedeflerinden bahsetti. 
Toplantı sonunda İsmail Erdoğan, yeniden başkan 
seçildi ve Erdoğan önderliğinde yeni atılımları 
gerçekleştirme kararı alındı.



BAKİOĞLU HOLDİNG’DEN 
YENİLENEBİLİR ENERJİ 

ATILIMLARI

Y eşil Enerji Sertifikası, International Renewable 
Energy Certificate Standard (IRECS) 
tarafından, tükettiği elektriği yenilenebilir 
kaynaklardan sağlayan şirketlere veriliyor. 

Yürüttüğü sürdürülebilirlik politikaları ile karbon 
ayak izini azaltmayı hedefleyen Bakioğlu Holding’in 
tükettiği elektriğin yüzde 100 oranında yenilenebilir 
kaynaklardan geldiğini kanıtlayan kuruluşları; Bak 
Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş., Polibak Plastik Film 
Sanayi ve Ticaret A.Ş., Bareks Plastik Film Ekstrüzyon 
Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bak Gravür Teknolojisi Sanayi 
ve Ticaret A.Ş.; hak kazandıkları I-REC sıfır karbonlu 
yeşil elektrik sertifikalılarını enerji tedarikçileri Enerjisa 
Enerji Üretim AŞ firmasının elinden aldı.

GES YATIRIMI
Bakioğlu Holding’in enerji konusundaki diğer 
önemli yatırımı olan Güneş Enerjisi Santrali (GES), 
kuruluşlarından Bareks Polietilen Sanayi ve Ticaret 
A.Ş. tarafından geçtiğimiz temmuz ayında tamamlanıp 
devreye alındı. İzbaş İzmir Serbest Bölgesi’nde 

faaliyetlerini sürdüren Bareks Polietilen Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.’nin fabrika çatısında kurulan yeni Güneş Enerjisi 
Santrali 980 kWp kurulu güce sahip ve son teknoloji 
MonoPERC PV modülleri ve MLPE (Module-Level Power 
Electronics) teknolojili dizi inverterleri kullanılarak modül 
düzeyinde uzaktan izlenebiliyor. Devreye giren bu proje 
ile Bareks Polietilen Sanayi ve Ticaret A.Ş. yıllık 654 ton 
CO2 salımını engellemeyi amaçlıyor. Tüketilen elektrik 
enerjisini dijital enerji yönetim teknolojilerini kullanarak 
azaltmayı hedefleyen Bakioğlu Holding Şirketleri, kaçak 
ve gizli arızaların anında tespit edilerek giderilmesi, 
uzaktan izleme ve kontrol sistemlerinin devreye 
alınması, ekonomik ömrünü tamamlayan ekipmanların 
yüksek verimli ve enerji tasarruflu yeni ekipmanlar 
ile değiştirilmesi üzerine çalışmalarını sürdürüyor.
Bakioğlu Holding tükettiği elektriğin tamamını yeşil enerji 
kaynaklarından sağlamaya devam ederek; yürüttüğü 
yenilenebilir enerji yatırımları ve enerji verimlilik projeleri 
ile yılda 100 bin ton elektrik tüketiminden kaynaklanan 
CO2 salımını azaltıp, karbon ayak izini sıfıra indirme 
hedefine hızla ilerliyor.

Yenilenebilir enerji üretimine ilk olarak 2014 yılında Ege Orman Vakfı Güneş Enerji  
Santrali ile başlayan Bakioğlu Holding, İzmir Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde  

faaliyet gösteren tüm tesislerinde 01 Haziran 2021’den itibaren I-REC Uluslararası  
Yenilenebilir Enerji Sertifikası’nı yüzde 100 oranında almaya hak kazandı. 
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Z iyaret toplantısında PLASFED Genel Sekreteri Murat 
İnkün ve EVFED-ZÜCDER Genel Sekreteri Sibel 
Palacıoğlu da yer aldı. Sektörle ilgili gelişmelerin ele 
alındığı toplantıda imalat sanayi ve üretim konuları 

ağırlıklı olarak konuşuldu. Toplantıda imalat sanayisinde 
yaşanan zorluklara değinen Ömer Karadeniz, üretim ve 
sanayinin bir ülkeyi ayağa kaldıracak en önemli unsurların 
başında geldiğini vurguladı. Sektörün çatı kuruluşu 
PLASFED olarak bu konuyu kamu otoriteleri nezdinde 
olmak üzere tüm platform ve etkinliklerde dile getirdiklerini 
söyleyen Karadeniz, başta EVFED ve ZÜCDER olmak üzere 
tüm sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hareket etmeye 
hazır olduklarını dile getirdi. Misafirperverliği için Ömer 
Karadeniz’e teşekkür eden İsmail Erdoğan ve Mesut Öksüz, 
PLASFED’in sektör için yapmış olduğu çalışmaları yakında 
takip ettiklerini, Ev ve Mutfak Eşyaları Federasyonu ve 
Züccaciyeciler Derneği olarak sektör adına atılacak adımlar 
için destek olmayı istediklerini söylediler. 

EVFED VE ZÜCDER, PLASFED’E 
NEZAKET ZİYARETİNDE BULUNDU
Ev ve Mutfak Eşyaları Federasyonu (EVFED) Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Erdoğan 
ve Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Öksüz, PLASFED’i 
ziyaret etti. 
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GÖR ÜŞ

SELÇUK GÜLSÜN
PAGDER Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli dostlarım,

P LASFED DERGİ’nin bu sayısı, her yıl özenle 
fuar için hazırladığımız özel ve ayrıcalıklı bir 
sayı olarak yine, yeniden sizlerle buluşuyor. 
Derginin bu özel sayısında sektörlerin plastikle 

dönüşümüne odaklandık ve plastiğin hayatımızdaki 
yerini bir kez daha hatırlatmak istedik. Daha önceleri 
de pek çok kez dile getirdiğimiz gibi plastik sektörü 
30’dan fazla sektöre girdi sağlayarak, hayatımızın 
birbirinden farklı noktalarında kullandığımız ürünlerde 
bizler farkında olmasak da tekrar karşımıza çıkıyor. Her 
ne kadar plastik sektörü poşetten ya da tek kullanımlık 
ürünlerden ibaretmiş gibi gösterilmeye çalışılarak çevre 
tartışmalarına gündem olsa da bizler biliyoruz ki; bunun 
dışında kalan çok büyük bir sektör var. 

Plastik sektörü her gün hayatımızı kolaylaştıracak 
inovasyonlar üretmeye devam ediyor, geri dönüşüm 
projeleri hız kesmeden sürüyor. Gelişen teknoloji 
ve değişen tüketim alışkanlıkları ile birlikte plastik, 
geri dönüştürülerek tüm sektörlerde yeniden hayat 
buluyor. Örneğin, bizleri koruyan temel malzemelerin; 
kurşun geçirmez camların, yeleklerin, elektrik kablo 
yalıtımlarının, motosikletçiler için dizayn edilen 
kıyafetlerin, arabalarımızdaki emniyet kemerlerinin 
ve hava yastıklarının plastiklerden yapıldığını kim 
konuşuyor? Bizleri koruyan itfaiyecilerimizin teçhizatının 
plastik kumaşlar sayesinde var olduğunu kim biliyor? 
Dünyanın sonunu plastiğin getireceği algısını yaratmaya 
çalışanlara rağmen, sağlıktan tekstile, otomotivden 
mobilyaya kadar her sektörde gelişerek var olan plastik 
hedef olmaktan artık çıkmalı. Solunum cihazlarına olan 
entegrasyonundan tutun da, protez dişlere kadar geniş 
bir yelpazede kullanılan 3D printer’lar sağlık sektörüne 
büyük güç katıyor. Etkili bir koruma sağlayarak geri 
dönüşü olmayacak enfeksiyonlardan bizleri koruyacak 
olan steril ambalajlar yine plastikler sayesinde var 
oluyor. 

Tüm bu kullanım örneklerinden daha da önemlisi 
bu bilgilerin paylaşımının sağlanması; çünkü hangi 
materyal olursa olsun sorumluluğun tüketiciye ait 
olduğu bilincini anlatmak bizim görevimiz. Bunun 
yanında geri dönüşümü benimsemiş markaları da 
destekleyerek ve bu girişimlerin karşılıksız kalmamasını 

“PLASTİK, GERİ 
DÖNÜŞTÜRÜLEREK TÜM 
SEKTÖRLERDE YENİDEN 
HAYAT BULUYOR”

sağlayarak, bu negatif algının pozitif yönde hayatımıza 
eklenmesi için bunları göz önünde tutmak zorundayız. 
Ekonomik verilerle konuştuğumuzda çevre ile ilgili 
kaygılarımızı geride bıraktık gibi yorumlanabiliyor 
ancak katiyetle durum bu değildir; tam tersine, örneğin 
otomotiv gibi geri dönüşümü katma değere dönüştüren 
sektörlerin önemini vurgularken, bir yandan da Yaşam 
Döngüsü Analizi kapsamında plastiğin avantajlarına 
değinerek, uzun vadede karbon salımı nedeniyle diğer 
materyallerin çevreye etkisini de paylaşıyoruz. 

Sonuç itibarıyla yalnızca bir ham maddeyi tek başına 
çevre kirliliğinin sorumlusu tutmak rasyonel bir 
yaklaşım değildir. Bakış açımızı değiştirerek var olan 
çevre sorunlarımıza her yönden bakmalı, her yönüyle 
değerlendirmeli ve bunun sonucunda belli kriterlere 
uyuyor olmalıyız. Aksi takdirde, belli bir zaman sonra 
da alternatif olarak sunulan ham maddeler adına 
tükettiğimiz kaynaklardan söz ediyor olacağız; kağıt 
için ormanlarımızı, pamuk için kuruyan topraklarımızı 
konuşmamız bu nedenle çok da uzak bir gelecekte 
olmayacaktır. 

Bu yılın son sayısıyla siz değerli okuyucularımıza kısa 
bir süreliğine veda ediyor, önümüzdeki yılın ilk sayısında 
yeniden sektörümüzün gündemine dair görüşlerimizi 
sizlerle paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.

“PLASTİK SEKTÖRÜ HER GÜN 
HAYATIMIZI KOLAYLAŞTIRACAK 
İNOVASYONLAR ÜRETMEYE DEVAM 
EDİYOR, GERİ DÖNÜŞÜM PROJELERİ 
HIZ KESMEDEN SÜRÜYOR. GELİŞEN 
TEKNOLOJİ VE DEĞİŞEN TÜKETİM 
ALIŞKANLIKLARI İLE BİRLİKTE 
PLASTİK, GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEREK 
TÜM SEKTÖRLERDE YENİDEN  
HAYAT BULUYOR.”
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fuar ortamının yanı sıra Business Connect Programı 
üzerinden dijital ortamda iş bağlantıları kurma fırsatı da 
sundu. Fuarda ayrıca, Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) 
ve Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı katkısıyla Reed Tüyap 
iş birliğiyle düzenlenen 17. Ambalaj Tasarımı Ulusal 
Öğrenci Yarışması 2021’in kazananları da ödüllendirildi. 

“6,5 MİLYAR DOLAR İHRACAT GELİRİ 
HEDEFLERİMİZE ULAŞACAĞIMIZA İNANIYORUZ”
Fuarda konuşan Ambalaj Sanayicileri Derneği 
(ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, “Bu sene 26’ncısını 
gerçekleştirdiğimiz fuarımız ilk yılından bu yana 40 kat 
büyüyerek Avrasya’nın ve Avrupa’nın her yıl yapılan en 
büyük Ambalaj Fuarı haline geldi ve sektöre katkısı 
da her sene artarak devam ediyor. 2021 yılında 

A mbalaj sektörünü İstanbul’da bir araya getiren 
Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı’nın 26’ncısı 
Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) ve Reed 
Tüyap iş birliği ile Tüyap Fuar ve Kongre 

Merkezi’nde kapılarını açtı. 4 gün boyunca devam 
eden fuara İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller 
İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, 
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları 
Birliği (İKMİB) Başkanı Adil Pelister, Plastik Sanayicileri 
Federasyonu (PLASFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer 
Karadeniz, Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) 
Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün ve birçok sektör 
derneği başkanı katıldı. 1.000’in üzerinde katılımcının 
yer aldığı fuar 10 bini yurt dışından olmak üzere, 60 bini 
üzerinde yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Bu yıl ilk 
kez hibrit olarak düzenlenen fuar, katılımcılara fiziksel 

“26. AVRASYA AMBALAJ  
İSTANBUL FUARI” DÜNYA  
DEVLERİNİ BULUŞTURDU
Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) ve Reed Tüyap iş birliğiyle 20-23 Ekim 2021’de 
düzenlenen “26. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı” dünya ambalaj devlerini buluşturdu. 
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ambalaj sektörü olarak, en az 28 milyar dolar pazar 
büyüklüğü ve 6,5 milyar dolar ihracat geliri hedeflerimize 
ulaşacağımıza inanıyoruz. 2030 yılına ise sektör 
büyüklüğümüz için 50 milyar dolar, ihracat için de 20 
milyar dolarlık hedef koyduk. Türkiye ambalaj sektörü 
güçlü bir altyapıya ve dünyadaki şirketlerle yarışacak 
yetkinliğe sahip. Ancak global pazarlarda da yoğun bir 
rekabet var. Bu noktada, tüm dünyanın gündeminde 
olan; sürdürülebilir kalkınma hedefleri, döngüsel 
ekonomi ve Yeşil Mutabakat konuları bizim de ana 
gündemimiz olmalı. Türkiye’nin itibarı için bu konular 
büyük önem taşıyor. Ayrıca 17. Ambalaj Tasarımı Ulusal 
Öğrenci Yarışmamızın kazananları belli oldu. Yarışmada 
ödül alan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Derece alanlar 
Dünya Ambalaj Örgütü’nün yarışması WorldStar Student 
ile Asya Ambalaj Federasyonu tarafından düzenlenen 
AsiaStar yarışmalarına da katılım gösterebilecekler” dedi.

“HEDEFİMİZ 2023 YILINDA İHRACATTA  
25 MİLYAR DOLARI AŞMAK”
Fuar ile eş zamanlı alım heyeti düzenleyen İstanbul 
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 
(İKMİB), 9 ülkeden gelen 15 firmayı Türk ambalaj 
sektörünün temsilcileriyle buluşturdu. Fuarda İKMİB 
üyesi 194 firma katılımcı olarak yer aldı. Fuarda konuşan 
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları 
Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, 
sektörün yaşadığı sıkıntılara rağmen Türk sanayici ve 
ihracatçılarının üretmeye ve ihraç etmeye devam ettiğini 
söyledi. Pelister, “Bu seneyi 200 milyar doların üzerinde 
tamamlayacağı öngörülen ülke ihracatımız içerisinde biz 
kimya sektörü ihracatı olarak 22 milyar doları aşacağız. 
Sektörel bazda ihracatta sürdürülebilir bir ikincilik 
yakaladık. Hedefimiz Cumhuriyetimizin 100’üncü kuruluş 
yılı olan 2023 yılında 25 milyar doları aşmak ve 2030 
hedefi olarak da sektörel bazda ülke ihracatımızda 
birinciliği yakalamak. Bunun imkansız olduğunu 
düşünmüyorum. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinin 
8’i kimya sektöründe de gerek endüstri gerekse ihracat 
anlamında lider konumdalar. Dolayısıyla dünya ekonomisi 
kimya sektörünün omuzlarında yükseliyor dersek 
yanılmış olmayız” dedi. 

 
“AMBALAJ HAYATIMIZIN HER ALANINA 
DOKUNUYOR”
Ambalaj sektörünün de en önemli yer teşkil eden alt 
sektörlerin başında geldiğini belirten Pelister, “Ambalaj 
endüstrisi, makina sanayi demek, gıda endüstrisi demek, 
sağlık, bilişim, tekstil, metal endüstrileri demek. Ambalaj 
sanayici ve ihracatçılarının hayatımızın her alanına 
dokunuyor olması, sektörün önemini gösteriyor. Sektörün 
uluslararası ticari normların oluşmasındaki katkısı da 
çok önemli. Çünkü ticari norm demek, sınıflandırma ve 
kodlama demektir. Bu kodlama ancak ambalajlanma 
ile sınıflandırılabilir. Diğer yandan ambalaj sektöründe 
yeşil ambalaj fırsat alanı olarak önümüze çıkıyor. Yine 
Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde de bu alan ciddi 
bir gelecek vaat ediyor. Biz İKMİB olarak sektörümüzün 
sektörel projelerinde özellikle de “Yeşil Ambalaj” fırsat 
alanında birlikte çalışmaya hazırız” şeklinde konuştu.

“Fuar beklentimden  
daha iyi geçti”
Mehmet Fatih Bakırdemir/Gediz Plastik A.Ş. Genel 
Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi 

“Ambalaj fuarı beklentimden 
daha iyi geçti. Pandeminin 
hâlâ devam ettiği böyle 
bir dönemde yurt dışı 
ziyaretçilerin de ilgi 
göstermesi beni umutlandırdı. 
Fuarda yerli ve yabancı yeni 
müşterilerle yeni bağlantılar 
kurduk. Gayet memnunuz. 
Bu sene fuarda üretimini 

planladığımız yeni ürünlerimizi de müşterilerimizle 
paylaşma imkanı bulduk. Fuardaki ilgi bizi yeni 
yatırımlar konusunda daha da şevklendirdi. 
Önümüzdeki yıl yatırımlarımızı büyük ölçüde 
tamamlayarak, yapılacak fuarda yeni ürünlerimizin 
lansmanını da yapmak istiyoruz. Temennimiz ve 
duamız bir an önce bu salgının bitmesi ve artık eski 
günlere dönülmesi.” 

“Yeni nesil makinelerimizi 
tanıtma fırsatı bulduk”
Mustafa Eren/İnpak Makine Pazarlama  
ve İş Geliştirme Müdürü 

“Avrasya Ambalaj İstanbul 
Fuarı’na yoğun bir ilgi 
bekliyorduk ve beklentimiz 
karşılığını buldu. İnsan sağlığı 
için büyük tehdit olan, sosyal 
ve iş hayatlarımızı etkileyen 
pandemi süreci ne yazık ki 
devam ediyor. Pandeminin 
getirdiği bu olumsuzluklar 
içerisinde, olumlu ayrışan 

bir özellik ise ambalajlara verilen önemin artması 
oldu. Ayrıca plastik aleyhine olan haksız ve yanlış 
kampanyalar gündem dışı kaldı. Hatırlatmak isteriz 
ki plastikler geri dönüştürülebilir oldukları için çevre 
dostudur. Kullanım süresi dolmuş plastikler geri 
dönüşüm ve sonrasında yeniden üretim döngüsüne 
alındığında tekrar bir değer kazanır. Ayrıca toplam 
yaşam döngüsü analizlerine göre daha düşük karbon 
ayak izine sahiptirler. Son kullanıcılar açısından 
da en önemlisi, ürünleri dış ortamlardan uzak 
tutarlar, hijyen bariyerleriyle organik ürünlerin 
ömrünü uzatırlar. Bugün itibarıyla dünya genelinde 
44 farklı ülkede, tamamı aktif çalışan termoform 
makinelerimiz bulunuyor. Türkiye’de öncü olan, 
global sektörde de çok iyi bir bilinirlik ve pazar 
payına sahip olan İnpak olarak sektöre güvenimiz 
sürüyor. Yenilikçi mühendislik yaklaşımı ile ideal 
çözümler sunmaya devam ediyoruz. ‘Avrasya Ambalaj 
İstanbul Fuarı’nda da yeni nesil makinelerimizi 
tanıtma fırsatı bulduk. Bu vesileyle sektördeki yerli 
ve yabancı dostlarımızla bir araya geldik ve çok iyi 
dönüşler aldık.”
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PLASTİK ÜRETİMİNDE 
AVRUPA’DA İKİNCİ SIRADAYIZ
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi (GEPOSB), 
kendi alanını büyüterek plastik üretiminde Avrupa’da ikinci sırada bulunan Türkiye’yi 
zirveye taşımayı hedefliyor. 

fazla, makine, ekipman, robot, ham madde, kalıp, bunlar 
diğer üretim şekilleri gibi değil. 0 yüzden büyük şehir ve 
metropollere yakın olması lazım. Önümüzdeki dönemde 
genişleme alanı veya yeni bir OSB kurulmasıyla ilgili 
alan proje hazırlayıp Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına 
sunacağız. Şu anda burası yaklaşık 1 milyon 400 bin 
metrekare alana sahip. Bunu yine Gebze bölgesinde 5 
milyon metrekare alana yayabilirsek o zaman Avrupa’da 
birinci olur burası. Çünkü ekipman ve istek var buradaki 
sanayicide” dedi. 

“BU BÖLGE YÜZDE 99 DOLULUK ORANINA GELDİ”
Yapılan hamle ile Türkiye’nin dünyada dördüncü sıraya 
yerleşebileceğini söyleyen Çetin, “Çünkü Avrupa’da 
birinci olduğumuz zaman bayağı bir tonaj madde 
işlenecek ve her alanda kullanıldığı için de bu plastik 
üretiminin sürecini uzak bölgelerde yapmak çok zor. 
Buranın İstanbul’a, havayolu, demiryolu ve limanlara 
yakın olması lazım. Burası da en uygun bölge. Onun için 
zaten bu bölge çok isteniliyor, o yüzden yüzde 99 doluluk 
oranlarına geldi. Önümüzdeki sene burası yüzde 100 
dolu olacak, yer kalmayacak. Herkes çok sıkışık durumda 
üretim yapıyor. Talep de çok fazla sanayicilerden. Proje 
netleşirse Gebze-Kocaeli bölgesinde yine buraya yakın 
bir alan tahsil edilirse OSB’yi büyütmeyi hedefliyoruz” 
diyerek durumu açıkladı.

G ünlük yaşamın hemen hemen her alanında 
kullanılan plastiğin üretiminde Türkiye, 
Avrupa’da ikinci sırada bulunuyor. Türkiye’nin 
en önemli plastik üretim merkezlerinden birisi 

olan sanayinin kalbi Kocaeli’deki Gebze Plastikçiler 
Organize Sanayi Bölgesi (GEPOSB), yüzde 99 doluluk 
oranıyla hız kesmeden üretime devam ediyor. GEPOSB’un 
yaklaşık 3 ay önce yönetim kurulu başkanlığını devralan 
Dursun Çetin, göreve gelir gelmez Türkiye’nin plastik 
üretiminde Avrupa’da zirveye tırmanması için adımlar 
atmaya başladı. Çetin, yaklaşık 1 milyon 400 bin 
metrekarelik alana sahip olan GEPOSB’un alanının 5 
milyon metrekareye çıkarılması için Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’na teklif sunmaya hazırlanıyor. Bu hamleyle 
birlikte sanayicilerin yoğun talep gösterdiği ve 1 sene 
sonra yüzde 100 doluluk oranına ulaşması beklenen 
Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi’nde yapılacak 
olan üretimle birlikte, Türkiye’nin Avrupa’da zirveye 
tırmanması hedefleniyor. 

“BÜTÜN ALTYAPI BURADA”
Dursun Çetin yaptığı açıklamada; “Avrupa’da birinci 
olmak için Gebze’deki Plastikçiler Organize Sanayi 
Bölgesi’nin alanının büyütülmesi lazım. Hatta ortak 
Organize Sanayi Bölgesi bile kurulabilir yine Gebze 
içerisinde. Ama uzak bölgelerde bu iş olmaz, zor. Çünkü 
bütün altyapı burada. Plastik üretimindeki girdiler çok 

Türkiye’nin 
en önemli 
plastik üretim 
merkezlerinden 
birisi olan 
sanayinin kalbi 
Kocaeli’deki 
Gebze Plastikçiler 
Organize Sanayi 
Bölgesi (GEPOSB), 
yüzde 99 doluluk 
oranıyla hız 
kesmeden üretime 
devam ediyor. 
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az atık oluşturarak en iyi korumayı sunar. Plastik yerine 
kullanılan alternatif ambalajların ağırlığı 4 kat, üretim 
maliyetleri ve enerji tüketimi 2 kat ve katı atık hacmi de 
1,5 kat daha fazladır.

Bugün dünyada insanoğlunun karşılaştığı birçok sorun 
dikkate alındığında, çevre ve insan sağlığı, ekonomik 
gelişme ve sosyal sorumluluk ekseninde plastik 
malzemeler olumsuz göstergeleri pozitife çevirebilecek 
en önemli parametrelerden biri olarak görülmektedir. 
Bu nedenle plastik poşetlerin engellenmesi yerine 
üretim ve kullanım koşulları düzenlenmelidir. Bir ürünün 
yaşam döngüsü düşünülürken üretimden tüketime ve 
geri kazanıma kadar bütün bu basamaklar göz önüne 
alınmalı ve resmin geneline öyle bakılmalıdır.

Son olarak, değer yarattığımız ülkemiz ekonomisine 
olan pozitif etkimizin daha iyi anlatılması gerektiğini 
düşünüyorum. 2,2 milyar dolar ithalata karşılık, 4,4 
milyar dolar ihracat yapan ve net dış ticaret fazlası  
veren plastik sektörü, Türk sanayisi için vazgeçilmez  
bir sektördür. 

GÖR ÜŞ

ŞENER GENÇER
EGEPLASDER Başkanı

“HEMEN HEMEN TÜM SEKTÖRLERİN 
ÜRETİM SÜREÇLERİNDE YER 
ALAN, DEĞER ZİNCİRİNİN EN 

ÖNEMLİ HALKALARINDAN BİRİ 
OLAN PLASTİK SEKTÖRÜ, İMALAT 
SANAYİMİZİN İTİCİ GÜÇLERİNDEN 

BİRİ OLMA ÖZELLİĞİNİ HER GEÇEN 
YIL ARTTIRMAKTADIR.”

B irleşmiş Milletler, sürekli küresel sorun yaratan 
ekonomik düzen yerine, uzun süren araştırmalar 
sonunda yeni bir ekonomik yaşam düzeni 
öneriyor. “Global Green New Deal” adı altında 

önerilen bu “Küresel Yeşil Yeni Düzen”; çevre bilincini 
odağına alan, binalarla enerji verimliliğini gözeten, 
yenilenebilir enerji ve atıkların yeniden değerlendirilmesi 
alanında istihdam yaratıcı, organik tarım ağırlıklı ve 
ülkeler arası dayanışma ile yoksulluğu azaltmayı öngören 
yeni bir toplumsal iş birliği önerisi sunuyor. 
Türk iş dünyası ve plastik sektörü olarak bu anlamıyla zor 
bir imtihan ile karşı karşıya olduğumuzu kaydetmemiz 
gerekiyor. 300 binin üzerinde insanımıza istihdam 
sağlayan, yıllık 35 milyar doların üzerinde katma değer 
yaratan Türk plastik sektörü; dünyada gelişen bu “yeni 
normal”e ne kadar hazır ya da hazırlıklı? Cevabını 
vermemiz gereken on puanlık sınav sorusu bu olsa 
gerek… PLASFED DERGİ’nin bu sayısında kapak konusu 
olarak işlediğimiz “Sektörlerin Plastikle Dönüşümü” 
başlığı da, sadece plastik sektörünün değil, ham madde 
ve nihai ürün üreticisi tüm sektör paydaşlarının cevabını 
aradığı bir soru… 

ÇEVREYE VE İNSANA FAYDACI YAKLAŞIM

Bu noktada plastik sektörü mensupları olarak, 
kamuoyumuza kendimizi anlatmakta daha proaktif 
davranmamız gerektiğini düşünmekteyim. Hemen 
hemen tüm sektörlerin üretim süreçlerinde yer alan, 
değer zincirinin en önemli halkalarından biri olan plastik 
sektörü, imalat sanayimizin itici güçlerinden biri olma 
özelliğini her geçen yıl arttırmaktadır.  

Petrol artığından değil; petrol ve doğal gaz gibi doğal 
kaynaklardan elde edilen hidrokarbonlar kullanılarak 
üretilen plastikler, bugün hayatımızın her anında ve 
alanında birçok nedenle kullanılmaktadır. Ancak 
plastiklerin en önemli fonksiyonu, üretimden tüketime 
kadar izledikleri yol boyunca hassas elektroniklerden, 
taze ve hazır gıdalara kadar malzemelerin kalitesini 
korumaktır. Ambalaj uygulamalarında kullanıma uygun 
çok yönlü bir malzeme grubu olan plastikler, çoğu kez 
alternatiflerine kıyasla en az kaynak harcayarak ve daha 

PLASTİK SEKTÖRÜNÜN 
“DÖNÜŞÜM” İLE İMTİHANI  





ASKON’UN PLASFED  
ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİ

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği 
(ASKON) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 

Aydın, Yönetim Kurulundan oluşan 
bir heyet ile 7 Eylül 2021 tarihinde 

PLASFED’e bir ziyaret gerçekleştirdi. 
PLASFED Başkanı Ömer Karadeniz’in 
ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarete 

PLASFED adına Yönetim Kurulu Üyesi 
ve aynı zamanda PAGDER Yönetim 

Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün ve Genel 
Sekreter Murat İnkün katıldı.

T oplantıda ASKON’un faaliyetleri hakkında bilgi 
veren Orhan Aydın, STK olarak PLASFED ile 
sektörün geleceği ve menfaatleri için birlikte 
hareket etmenin gerekliliğine vurgu yaptı ve 

ev sahipliği için Ömer Karadeniz’e teşekkürlerini iletti. 
Hem sektör hem sanayi hem de üretim anlamında 
ülkemizin menfaatleri ve çıkarları için PLASFED olarak 
birçok STK ile çalışmayı hedeflediklerini belirten Ömer 
Karadeniz, bir ülkenin bel kemiğinin sanayi olduğunu, 
sanayi olmadan üretimin asla olamayacağını bunun için 
de sektörün birlik ve beraberlik içinde bir bütün olarak 
hareket etmesi gerektiğini vurguladı. 

PLASFED’in çalışmaları ve yapmış olduğu etkinlikleri 
hakkında da bilgi veren Karadeniz, sektörün çatı 
kuruluşu olarak PLASFED’in en önemli adres olduğunu 
söyledi. ASKON Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın da 
ASKON’un Türkiye’nin hedefleri, politikaları ve stratejik 
planları doğrultusunda ülkemizin uluslararası alanda 
rekabet gücünü arttırmak ve ekonomik gelişmeleri 
analiz ederek PLASFED gibi sektöründe söz sahibi 
sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hareket etmeyi 
hedeflediklerini belirtti.

PANO
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BARIŞ PAKİŞ
Kompozit Sanayicileri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli plastik sektörü mensubu,

Ü
yelik geliştirme çalışmalarımız çerçevesinde 
geçtiğimiz dönemde derneğimize üye olan 
GOBARR Kimya Ltd. Şti, derneğimizin daha da 
güçlenmesini sağlamıştır. 

Derneğimizin aylık periyotlarla internet üzerinden 
gerçekleştirdiği üye toplantılarının 18.’si, 28 Eylül 
2021 tarihinde, 30’un üzerinde sektör mensubunun 
katılımıyla TÜBİTAK-Bilimsel Programlar Başuzmanı 
Sayın Kerim Gökhan Kinalır’ın ‘TEYDEB Destek 
Programları Hakkında Bilgilendirme ve 1501/1507 
Programlarına Proje Önerisi Hazırlama Eğitimi’ konulu 
sunumu ile; 19.’su 19  Ekim 2021 tarihinde 100’e 
yakın sektör mensubunun katılımı ile Ege Kimya San. 
ve Tic. A.Ş., Dış İlişkiler ve Teknoloji Danışmanı Sayın 
Derya Erçıkan’ın moderatörlüğünde, Avrupa Birliği 
Yeşil Mutabakatı ve Karbon Ayak İzi konusuna sektörel 
açıdan T.C. Ticaret Bakanlığı, Uluslararası İlişkiler ve AB 
Genel Müdür Yardımcısı Sayın Bahar Güçlü, özel sektör 
açısından ise Arçelik A.Ş. Sektörel İlişkiler Koordinatörü 
Sayın Canan Ergün Tavukçu’nun görüşlerini 
aktarmalarının hemen ardından Horizon Consultancy 
Yönetici Ortağı Sayın Eser Erginoğlu’nun Karbon Ayak 
İzi, CBAM ve AB Akreditasyonu ve Validasyonu konulu 
sunumları ile gerçekleştirilmiştir. Sektörümüz tarafından 
ilgi gören temalı üye toplantılarımız ve çalışmalarına 
devam ettiğimiz eğitim webinarlarımız tüm sektör 
mensuplarının istifadelerine açıktır.

FUARA HAZIRLIK 

5. Türk ve Bölgesel Kompozit Sanayi, Teknoloji ve 
Uygulamaları etkinliğini, yani TURK KOMPOZIT 2022 
Kompozit Zirvesini, 6-8 Ekim 2022 İstanbul Lütfi Kırdar 
Uluslararası Kongre Sergi Sarayı’nda gerçekleştirme 
doğrultusundaki çalışmalarımız hızla devam ediyor. 
Etkinliğimiz bu yıl SEREKS FUARCILIK ile iş birliği 
içerisinde yine Fuar olarak düzenlenecek. “4. Türk ve 
Bölgesel Kompozit Sanayi, Teknoloji ve Uygulamaları 
Fuarı” veya kısaca “TURK KOMPOZIT 2022 KOMPOZİT 
ZİRVESİ” kompozit sanayine özgü üretim, işleme ve 
uygulama metotları başta olmak üzere tüm kompozit 

TOPLANTI VE 
EĞİTİMLERİMİZDEN 
NOTLAR

sektörünü kapsayan faaliyetleri içerecek. Özellikle 
ham maddeler (reçineler, elyaf ve takviye malzemeleri, 
teknik tekstiller, termosetler, termoplastikler, katkı 
malzemeleri), yarı ve ara ürünler, nihai ürünler, 
işleme teknolojileri, makine ve ekipmanlar, tüketim 
malzemeleri ve hizmetler, ziyaretçilere dönük teknik 
ve ticari seminerler, ürün sergileri, ürün tanıtımları ve 
ödüller çerçevesinde sunulacak.

Etkinlik, katılımcılara öncelikle Türkiye’nin yükselen 
bir sektöründe yer almanın ve güçlerimizi birleştirerek 
sektörün en güçlü tanıtımını yapmanın fırsatını 
sağlayacak. Katılımcılar, yerel ve bölgesel kullanıcılarla 
bir araya gelecek, ürünlerini, hizmetlerini sunma, sağlıklı 
iş ilişkileri geliştirme şansına sahip olacaklar.

Fuar, yerel ve bölgesel kullanıcılara, kompozit 
üreticilerine, ham madde tedarikçilerine, hizmet 
servislerine ulaşabilme, en son teknolojik uygulamalar 
hakkında bilgi alma fırsatı sunarken, sektörün 
profesyonellerine ise iş ve kariyer fırsatları yaratıyor. 
Öğrencilere kompozit sektörünün sunduğu ürün ve 
hizmetleri tanıma fırsatı veriyor. 3 gün sürecek etkinlikte 
88 ürün sergi alanında 200’e yakın markanın ürünlerini 
tanıtmaları, çok sayıda uzman ve firmanın teknik ve 
ticari sunumlar yapmaları bekleniyor.

Bu fuarda Türk Kompozitçileri birlikte yer alarak Türk 
Kompozitinin yeteneklerini, gücünü ve potansiyelini 
ziyaretçilerine sergileme fırsatı bulacaklar. Bu tarihleri 
ajandanıza şimdiden not etmenizi tavsiye ederim. Türk 
Kompozit ve Plastik sektörü mensuplarına bol kazançlı 
ve bereketli işler dilerim. 

Saygılarımla…
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A dana’da faaliyet gösteren SASA Polyester 
Sanayi A.Ş., elyaf ve polyesterin ham maddesi 
olan Saflaştırılmış Tereftalik Asit (PTA) üretimi 
için 950 milyon dolar yatırımla kurulumuna 

başladığı tesisin 2023’te hizmete girebilmesi için inşaat 
çalışmalarını hızla sürdürüyor. 

SASA Polyester Sanayi A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi 
Mehmet Şeker yaptığı açıklamada, “Hedefimiz 1 
milyar dolar ihracat ve yaklaşık 3,5 milyar dolar ciro” 
dedi. Bu yatırımın hizmete alınmasıyla üretimlerinin 
ve istihdamlarının artacağını söyleyen Şeker, sözlerine 
şöyle devam etti: “İnşaata yaklaşık 5 ay önce başladık. 
İnşallah söz verdiğimiz gibi 2023’ün şubat ayında 
devreye almayı düşünüyoruz. Burada 1,5 milyon ton 
PTA üreteceğiz. Bu tesis Türkiye’de ilk olacak, daha 
önce böyle bir tesis kurulmadı. Hatta Kuzey Afrika’dan 
Rusya’ya kadar bu bölgenin en büyük tesisi olacak. 
Burası bittikten sonra 3 milyon ton civarında yıllık 
üretim yapacağız.” Mehmet Şeker ayrıca; 1,8 milyon 
metrekarelik alan üzerinde kurulu tesislerinde yıllık 
1,4 milyon ton elyaf, cips, poy ve kimyasal üretim 
kapasitesine sahip olduklarını söyledi. 

SASA’DAN DEV YATIRIM
Polyester ve elyaf üretimiyle adından söz ettiren SASA Polyester Sanayi A.Ş., yeni petrokimya 
tesisiyle hem istihdama hem de ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Mehmet Şeker, dev petrokimya tesisiyle üretim 
kapasitelerinin artacağını, bu kapsamda ürünlerin daha 
kolay nakliyesi için de Adana-Mersin demir yolu hattına 
yaklaşık 7 kilometrelik hat döşeyerek bağlanacaklarını 
belirtti. SASA’yı devraldıktan sonra cips, polyester, elyaf 
yatırımlarıyla çalışan sayılarını 6 yılda 1.000’den 4 
bin 800’e çıkardıklarına dikkati çeken Şeker, yeni PTA 
tesisiyle bunun 6 bin 500’e ulaşacağını bildirdi. 

“2024 SONUNDA 10 BİNE YAKIN KİŞİNİN ÇALIŞTIĞI  
BİR TESİS OLACAK”

Şu anda SASA’da günlük 4 bin ton civarında elyaf, poy 
ve cips üretiminin olduğunu belirten Mehmet Şeker, 
konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bizim bu yeni kurduğumuz 
tesislerle elyafın, cipsin artık yurt dışından Türkiye’ye 
girmesine gerek kalmadı, tamamını üretiyoruz. PTA’da da 
öyle olacağız. PTA ile birlikle 2023’ün sonunda bitirmek 
üzere 1050 tonluk bir elyaf tesisi yapıyoruz. Yine 900 ton 
günlük cips tesisi yapacağız, bir de poy tesisi var. Bunları 
yaptıktan sonra SASA’da toplam bugünkünün 2 katı olan, 
yani 10 bine yakın kişi istihdam edilecek. Burası 2024 
sonunda 10 bine yakın kişinin çalıştığı bir tesis olacak.”

SASA Polyester Sanayi A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Şeker 
yaptığı açıklamada, “Hedefimiz 1 milyar dolar ihracat ve yaklaşık 
3,5 milyar dolar ciro” dedi. 
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31. Uluslararası Zuchex Ev ve Mutfak 
Eşyaları Fuarı 16-19 Eylül 2021’de, 
Tüyap Beylikdüzü’nde ziyaretçilerini 

ağırladı. Yarattığı 1,5 milyar dolarlık iş hacmi 
ile sektörün geleceğine ışık tutan fuarda 4 gün 
boyunca sergilenen cam, porselen, seramik, metal 
mutfak eşyaları; plastik ev ve bahçe gereçleri; ev 
ve mutfak eşyaları; dekoratif ev ve mutfak eşyaları; 
elektrikli ev aletleri gibi ürünler büyük ilgi gördü. 
#yenidenbuluşuyoruz sloganıyla gerçekleşen fuarda 
firma ve markalar ziyaretçilere kendilerini yakından 
tanıtma fırsatı bulurken en yeni koleksiyonlarının da 
lansmanlarını gerçekleştirdi. Lider markalarla dünyanın 
çeşitli bölgelerinden satın almacının buluştuğu fuara 
yoğun ilgi, memnuniyeti de beraberinde getirdi. Fuara, 
Plastik Sanayicileri Derneği (PADGER) Yönetim Kurulu 
Başkanı Selçuk Gülsün de katıldı. 

ZUCHEX 2021, 
SEKTÖRÜ BULUŞTURDU
Ev ve mutfak eşyaları sektörünü iki yıl aradan sonra yeniden İstanbul’da buluşturan 
31. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı “Zuchex”, 142 ülkeden toplam 36 bin 
332 satın almacıyı bir araya getirdi. 
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Merhaba değerli dostlarım,

K ış mevsiminin ayak seslerini duyduğumuz 
bugünlerde yaşadığımız olumsuz çevre 
olaylarına hepimiz çok üzülüyoruz şüphesiz. 
Ama üzüldüğümüz kadar, sebeplerine de 

kayıtsız kalmamamız gerektiğini de doğa tüm insanlığa 
hatırlatıyor. Bir gün geliyor, doğa ona yapılanları 
umursamadan, aslına dönüyor.

Sürekli gelişen ve değişen teknolojiyi kullanarak yeraltı 
kaynaklarını yer üstüne çıkarmaya çalışırken, bir 
taraftan da endüstride işlenen ve yaşam sürecinde 
insanların ürettiği yer üstü atıkları yeraltına saklamaya 
çalışıyoruz. Yani tabiri caizse, yeryüzünün altını üstüne 
getiriyoruz. Tabii ki doğanın da buna tepkisi deprem, 
erozyon, sel felaketleri ya da kuraklık, faaliyete geçen 
yanardağlar, ısı değişikliği vb. olaylarla ortaya çıkıyor 
ve bizi adeta uyarıyor. Evet bu tür doğa olaylarına 
müdahale gücümüz elbette yeterli değil. Fakat artık 
günümüzde önemini iyice hissettiren geri dönüşüm 
olgusunu üretimin, yaşantımızın ve toplumun bir hayat 
felsefesi olarak görmemiz, elzem olarak hayatımızın 
merkezine koymamız gerekiyor.

Geri dönüşüm konusunda endüstrinin, üretimin, 
sanayinin sorumluluklarının kat kat daha fazla olduğu 
da bir gerçek. Endüstrinin her alanında faaliyet gösteren 
bütün işletmelerin mutlaka ürün çeşitliliğine göre 
geri dönüştürülebilecek atıkları çıkmaktadır. Ayrıca 
buna ilaveten bütün sektörlerin kullandığı plastik ara 
malzeme ve ambalaj malzemelerinden kaynaklanan 
plastik atıkları da çıkmaktadır. Yani bütün sektörler 
kendi atıklarının haricinde plastik atıklarını da ıslah 
etmek durumundadır.

Her ne kadar bütün sektörler piyasaya sürdükleri 
malzemelerin belli bir yüzdesini tekrar geri dönüşüme 
göndermekle mükellef olsalar da bu sistemin sağlıklı 
yürütüldüğünü söyleyemeyiz. Hem üreticiden hem son 
kullanıcıdan kaynaklanan geri dönüşüm malzemelerinin 
ekonomiye azami şekilde kazandırılması için gerekli 
düzenlemelerin ve yasaların yapılması gerektiğini 
düşünüyorum. Üretim sırasında çevreye atık bırakan, 
atıkları suya karışan, emisyon gazlarını havaya bırakan 

YUSUF ÖZKAN
Kayseri Plastik İşletmeciler  
Derneği Başkanı 

“YERYÜZÜNÜN 
ALTINI ÜSTÜNE 
GETİRİYORUZ”

tesislere ceza yazılması, ıslah edilecek tedbirlerin ve çözüm 
yollarının bulunması şart.

Girdi ham maddelerinin büyük bölümünü plastik ürünlerin 
oluşturduğu firmaların da geri dönüşüm tesisleriyle ciddi 
iş birliği içinde olup üretim fazlalığı ve plastik atıklarını geri 
dönüşüme kazandırmasıyla hem kendileri hem alan firma 
hem de ekonomimiz kazanacaktır. Ayrıca sanayi atıklarının 
içinde ekonomik olarak da, işleme maliyeti olarak da 
en değerli malzeme plastik atıklardır. Bunu fırsat olarak 
değerlendirip geri dönüşüme kazandırma anlamında diğer 
malzemelere göre avantaj olarak iyi kullanmalıyız.

Teknoloji olarak bu kadar gelişmemize rağmen maalesef 
gerek üreticinin gerekse tüketicinin geri dönüşüm 
alanında istenen seviyeye gelemediğini kabul etmemiz 
gerekiyor. Bu bilinci kazanma sürecimiz çok yavaş ilerliyor. 
Sanayi alanında da sivil toplum örgütleri olarak belki 
ortak bir komisyon kurmak suretiyle geri dönüşümün 
toplanma yüzdesini arttırmak adına orta ve uzun vadede 
bir yol haritası hazırlayarak raporlama yapıp Çevre 
Bakanlığına sunmamızın sektörümüz için faydalı olacağını 
düşünüyorum. Bu vesileyle tüm dostlarıma hayırlı, bereketli 
işler diliyorum.

Sevgi ve muhabbetlerimle…                                      

“GÜNÜMÜZDE ÖNEMİNİ İYİCE 
HİSSETTİREN GERİ DÖNÜŞÜM 

OLGUSUNU ÜRETİMİN, YAŞANTIMIZIN 
VE TOPLUMUN BİR HAYAT FELSEFESİ 

OLARAK GÖRMEMİZ, ELZEM  
OLARAK HAYATIMIZIN MERKEZİNE 

KOYMAMIZ GEREKİYOR.”
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RAF ÖMRÜNÜ  
UZATAN AMBALAJ

Kahramanmaraş’ta ambalaj üretimi yapan 
Kayaş Kurubuz, yeni nesil soğutma, ısıtma ve 
ısı sabitleme özelliklerine sahip, Shock Pack 

adını verdiği ambalajı geliştirdi. Kayaş Kurubuz 
Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Bayazıt, “Ürünü 
geliştirme sürecine 2020’de başladık. Bu ürün 
tek kullanımlık ve raf ömrünü 7 gün uzatıyor. 
Bu inovatif ürünümüzle markamızı daha da 

güçlendireceğiz” dedi. Akıllı Shock Pack ile ilgili 
saha çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Bayazıt 
sözlerine şöyle devam etti: “Ambalajlarımızı sütlü 

tatlı sektöründe kullanan müşterilerimizden, 
bu inovatif ürünümüzle ilgili olumlu geri 

dönüşler alıyoruz. 2009 yılından itibaren de 
sektörün ambalaj ihtiyacını karşılamak için 
Kurubuz’un yanı sıra enjeksiyon ve ısıl işlem 

ile tek kullanımlık polietilen, polipropilen, 
polistiren üretimi ve pazarlama alanlarında 

hizmet vermeye başladık. Ürün yelpazemize her 
geçen yıl yenilerini dahil ediyoruz. Ürünlerimizde 

tamamıyla geri dönüşebilir ham madde 
kullanıyoruz.”

SEPA TEMSİLCİLERİ 
GELENEKSEL SEKTÖR 
YEMEĞİNDE BULUŞTU
Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneği’nin 

(SEPA), “Yeşil Dönüşüm ve Plastik Ambalaj 
Sektörüne Etkileri” başlığı ile düzenlenen 
geleneksel sektör buluşma yemeği dernek 
üyeleri, sektörün önde gelen sivil toplum 

kuruluşları temsilcileri ve sektör mensuplarının 
katılımıyla geçtiğimiz ay gerçekleştirildi. 

Organizasyon, SEPA Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Kınacı’nın açılış konuşmasıyla başladı, 

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu 

Başkanı Adil Pelister’in konuşması ile devam 
etti. Adil Pelister ve Mustafa Kınacı’nın 

konuşmalarında üzerinde hassasiyetle durduğu 
konu; başta kimya sektörü olmak üzere sert 
plastik ambalaj sektörü ve tüm sektörlerin 

Covid-19 sürecinde yakaladığı olumlu rüzgarı 
arkaya alarak yeşil dönüşüme hızla adapte olma 
gerekliliği oldu. SEPA’nın artık gelenekselleşen 

sektör yemeğine Plastik Sanayicileri 
Federasyonu (PLASFED) Yönetim Kurulu Başkanı 
Ömer Karadeniz ve Plastik Sanayicileri Derneği 

(PADGER) Yönetim Kurulu Başkanı  
Selçuk Gülsün de katıldı.
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GÖR ÜŞ

KAĞAN YEŞİL 
BURPAS Başkanı 

“GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEN PLASTİK 
EKONOMİYE GÜÇ KATAR 

ANLAYIŞIYLA ÜLKEMİZDE PLASTİK 
GERİ DÖNÜŞÜMÜ ALANINDA 

LİSANSLI İŞLETME SAYIMIZ 1.039 
CİVARINDA VE BU İŞLETMELER 
YAKLAŞIK 350 BİNDEN FAZLA 

KİŞİNİN İSTİHDAMINI ETKİLEMEKTE. 
BUGÜN, ÜRETİM KAPASİTESİ  
850 BİN TON OLAN SEKTÖR, 

MEVCUT BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRÜRSE 
2030 YILINDA 4,3 MİLYON TONA 

ULAŞACAKTIR.”

M odern dünyamızda doğal kaynaklarımız 
kısıtlı ve nüfusla birlikte her geçen gün 
gıdaya ve enerjiye olan talep de artıyor. 
Tüketim alışkanlıklarımız ve alışveriş 

eğilimlerimiz de giderek değişime uğruyor. 

Ortak geleceğimiz yarınımız için bugünden yapacağımız 
küçük alışkanlık değişiklikleri büyük farkındalık 
yaratacaktır. Bunun için tüm insanlık “kullan-at” kültürü 
yerine “kullan-geri dönüştür-tekrar kullan” anlayışını 
benimsiyor ve tüketiciler çevreye duyarlı ürünleri tercih 
ediyor. Atıkların geri dönüştürülmesi çevreye ve ülke 
ekonomimize önemli kazanımlar sağlıyor. Bir plastik 
ortalama 25 kez geri dönüştürülerek ekonomiye 
kazandırılıyor. 

Türk plastik sektörümüz bugün Avrupa’nın ikinci, 
dünyanın ise altıncı büyük üreticisi konumunda. 
Sektörümüz bugün 20 milyar dolara ulaşan dış ticaret 
hacmiyle dünya plastik dış ticaretinden yaklaşık yüzde 
2 pay alıyor. Hedefimiz 2023 yılında 17 milyar dolar 
ihracat gerçekleştirmek. Ayrıca Avrupa’nın birinci büyük 
üreticisi olma yolunda da hızla ilerliyoruz. 

‘Geri Dönüştürülen Plastik Ekonomiye Güç Katar’ 
anlayışıyla ülkemizde plastik geri dönüşümü alanında 
lisanslı işletme sayımız 1.039 civarında ve bu 
işletmeler yaklaşık 350 binden fazla kişinin istihdamını 
etkilemekte. Bugün, üretim kapasitesi 850 bin ton olan 
sektör, mevcut büyümesini sürdürürse 2030 yılında 4,3 
milyon tona ulaşacaktır. 

Türkiye, 2019 yılında tükettiği toplam 1 milyon 803 bin 
ton plastik geri dönüşüm malzemesinin yüzde 31’ini 
(560 bin ton) ithalatla karşılamış, kalan yüzde 69’unu 
yurt içi kaynaklardan sağlamıştır. Bu noktada özellikle 
belirtmeliyim ki, sektörümüzün yaşadığı ithalat krizinin 
aşılmasında önemli emekleri olan Plasfed Başkanımız 
Ömer Karadeniz’e, sektörümüzün diğer önemli 
oyuncularına ve tüm sektör paydaşlarımıza teşekkür 
etmek istiyorum. Ayrıca, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanımız Sayın İbrahim Burkay’a da hem sektörümüz 
hem de geleceğimiz adına krizin aşılmasında gösterdiği 
gayretli çalışmaları için teşekkür ediyorum. 

“KULLAN-GERİ 
DÖNÜŞTÜR-TEKRAR 
KULLAN” 

Ülkemiz plastik sanayinin global döngüsel ekonomi 
içinde pozisyon alması önemli iken, iş işten geçmeden 
kısa vadeli değil, orta ve uzun vadeli yararların dikkate 
alındığı politikaların oluşturulması önem arz ediyor. Zira 
günümüzde 370 milyon ton olan yıllık dünya plastik 
tüketiminin, 2050’de 1 milyar tonu geçmesi bekleniyor.  

Yukarıda söylediğimi bir kez daha ifade etmem 
gerekirse, ortak geleceğimiz adına yarınımız için 
bugünden yapacağımız küçük alışkanlık değişiklikleri 
büyük farkındalık yaratacaktır. Bunu hem toplumsal 
hem de bireysel olarak başarmak hepimizin elindedir. 
Son söz olarak; plastiğin hayatımızda yeri çok, fakat 
doğada yeri yok.
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FUARLAR YENİDEN...
Pandemi sürecinde çevrim içi olarak düzenlenen fuarlar yerlerini tekrar  
fiziki fuarlara bırakıyor. Peki fuarlara olan ilgi nasıl, uygulanan Covid-19 tedbirleri  
neler ve 1-4 Aralık 2021 tarihleri arasında yapılacak olan “Plast Eurasia  
İstanbul Fuarı”nda bizleri neler bekliyor?

F uarcılık konusunda yapılan araştırmalara göre, 
fuarlar firmaların pazarlama araştırmalarının 
gerçekleştirilmesi için önemli fırsatlar sunuyor. 
Mesela, katılımcı firmalar yeni bir ürün ya da 

hizmeti pazara sunmayı düşünüyorsa, katıldığı fuarda 
ziyaretçiler üzerinde çalışmalar yürütüp; fiyatlama, dağıtım 
gibi konular hakkında fikir sahibi oluyorlar. Ziyaretçiler ise, 
fuar alanında katılımcı firmaları karşılaştırıp; ürünlerin 
performans, fiyat, kalite, hizmet açısından üstünlüklerini 
değerlendiriyorlar. Fuarların bu kadar önemli olduğu 
bir dönemde pandemi sürecinden en çok etkilenen 
sektörlerden biri de hiç kuşkusuz fuarcılık sektörü oldu. 
Bu süreçte çevrim içi olarak düzenlenen fuarların eski 
tadını vermediğini söyleyen firma yetkilileri, fuarların 
tekrar fiziki olarak yapılmasıyla gerçekleşen yüz yüze 
iletişimin önemini vurguluyorlar. “Avrasya Ambalaj 
İstanbul Fuarı”, “Fakuma Friedrichshafen Fuarı” ve “Index 
Fuarı” şu ana kadar fiziki olarak gerçekleşen fuarlardan... 
Bu fuarlara katılan isimlerin izlenimlerini ve fuarlarda 
yaşanan gelişmeleri derledik.  

“YENİ DÖNEMDE FUARLARA  
SEKTÖREL İLGİ ARTMIŞ”
Mustafa Cem Palabıyık/Üstün İş Makine

Pandemi sürecinde öncelikle çevrimiçi 
toplantılarla ardından da çevrimiçi 
fuarlarla tanıştık. Her ne kadar 
seyahat esnasında harcadığımız 

zamanı ortadan kaldırarak yoğun programımızı 
bir nebze olsun rahatlatmış olsa da maalesef 
çevrimiçi fuarlar makine sektörüne beklenen faydayı 
sağlayamadı. Fiziki olarak makinelerin sergilendiği ve 
çalıştırıldığı fuarlarda makine kalitesinin ve makine 
verimliliğinin ziyaretçilere sergilenmesi sanal ortamlara 
kıyasla çok daha rahat oluyor. Fuarların tekrar fiziki 
olarak düzenlenmeye başlanmasından sonra “Plastpol 
Fuarı”na katılımcı, “Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı”na 
ise ziyaretçi olarak katıldım. Yeni dönemde fuarlarda 
alınan önlemlerle sağlıklı ve güvenilir ortamlar 
yaratıldığını ve bu sayede ziyaretçilerin güvenle 
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fuarları ziyaret ettiklerini gördüm. Fuarlara sektörel 
ilginin arttığını, fuar alanına gelen ziyaretçilerin büyük 
çoğunluğunun sektörün içinde bulunan ya da sektöre 
doğrudan ilgisi olan kişiler olduklarını gözlemledim. 
Ziyaretçi portföyündeki bu olumlu değişim hem katılımcı 
firmalara hem de ziyaretçilere fayda sağlıyor.

“İNSANLAR FİZİKİ  
FUARLARI ÖNEMSİYOR”
Volkan Yaprak/Yapraksan Masterbatch

Pandemi sırasında mecburi olarak 
düzenlenen çevirimiçi fuarların çok 
verimli olduğunu düşünmüyorum. 
Fakat değişen dünya koşullarında bu 

bir zorunluluk haline gelirse bir şekilde daha faydalı ve 
verimli hale dönüştürüleceği kanısındayım. Fuarların 
tekrar fiziki olarak başlamasıyla birlikte insanların 
fuar ortamını çok özlediğini gözlemledim. Bunun 
nedeni ise insanların fuardaki samimi ve yüz yüze 
iletişimi önemsiyor olmaları. Firma olarak katıldığımız 
“Fakuma Friedrichshafen Fuarı”nda (12-16 Ekim 2021) 
standımızı ziyaret eden misafirlerimizin çoğu tekrar 
yüz yüze buluşmanın özlemini ve memnuniyetlerini 
bildirdiler. Bir diğer “Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı”na 
da ziyaretçi olarak katıldım. Hem gördüğüm kalabalık 
hem de katılımcı firmaların yapılan görüşmelerden 
memnun kalmaları insanların fiziki fuarları önemsediğini 
ve ne kadar özlediğini gösteriyor. 

“FİZİKİ OLARAK KATILIM,  
VERİMLİLİĞİ ARTTIRIYOR”
Erkan Aydın/Gema Polimer

Bizim açımızdan fuarlar kısa sürede 
birçok firma ile tanışma imkanı 
sağlıyor. Aynı zamanda daha önce 
kurgulamadığımız bazı yeni projelere 

de kapı açıyor. Her ne kadar online toplantılar, 
seminerler ve fuarlar hayatımızın bir parçası haline 
gelse de, bizce fuarlara fiziki olarak katılım, verimli 
iletişim kurabilmek adına çok daha etkili. Bu nedenle 
pandemi sürecinde bize çok katkı sağlamayacağını 
düşündüğümüzden herhangi bir online fuara katılmadık. 
Açılmalar sonrası ise katıldığımız ilk fuar “Fakuma 
Friedrichshafen Fuarı” oldu. Ayrıca; sonrasında 
“Index Fuarı”nda da ziyaretçi olarak bulunduk. Ekip 
arkadaşlarım ise “Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı”nda 
ziyaretçi olarak bulundular. Bizim izlenimimiz gayet 
güzel ve heyecanlı bir kalabalığın olduğu yönünde. Uzun 
zaman sonra tekrar fuara katılmış olmak bizleri çok 
sevindirdi ve yüksek verim aldığımızı da söyleyebilirim. 

DÜNYA PLASTİK ENDÜSTRİSİ  
30. KEZ TÜYAP’TA BULUŞUYOR
Plastik endüstrisinin bölgedeki en önemli fuarı olan 
“Plast Eurasia İstanbul”,  30’uncu yılında en büyük 
üreticileri bir araya getirmeye hazırlanıyor.  
1-4 Aralık 2021 tarihlerinde İstanbul’daki Tüyap 
Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan fuar, 
120 bin metrekarelik alanda Avusturya, Belçika, 
Brezilya, Çin, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, 
Yunanistan, Hong Kong, Hindistan, İsrail, İtalya, 
Japonya, Malezya, Hollanda, Kore, Rusya, İspanya, 
Tayvan, İngiltere ve Suudi Arabistan’dan binin üzerinde 
katılımcı firmayı ve 50 binin üzerinde ziyaretçiyi 
ağırlayacak. Fuarın katılımcılarına sunduğu dijital 
çözümlerle ticari iş birlikleri fuar tarihi öncesinde 
başlayacak ve fuar sonrasında da devam edecek. 
Fuar Türk plastik sektörü için de verimli iş birliklerine 
sahne olacak. Plastik makinelerinden makine yan ve 
ara sanayi ürünlerine, ham madde ve kimyasallardan 
ısı kontrol cihazlarına kadar plastiğin alanına giren en 
yeni ürün ve teknolojilerin sergileneceği fuar, 4 Aralık 
Cumartesi günü 18:00’e kadar ziyaret edilebilecek.

PLASTİK ENDÜSTRİSİ YENİ NESİL FUARCILIK 
DENEYİMİ İLE TANIŞACAK 
Tüyap’ın geliştirdiği dijital çözümlerle katılımcı 
firmalar ve ziyaretçiler online iş ağı platformu 
Business Connect Programı üzerinden dijital 
ortamda bir araya gelecek. Bu program sayesinde 
fuardan önce, fuar sırasında ve fuardan sonra online 
çözümler ile katılımcılar ve ziyaretçiler kesintisiz 
buluşacak. Business Connect Programı sayesinde 
fuar başlamadan önce katılımcı ve ziyaretçiler 
birbirlerinin online profillerini görüntüleyebilecek, 
dijital platformda yapacakları toplantılar için 
istek gönderebilecek, ilgilendikleri ürünleri ve 
hizmetleri kolayca filtreleyip doğru ürüne ve kişiye 
ulaşabilecekler. Fuar öncesinde planladıkları 
toplantıları ister uygulama üzerinden dijital olarak 
isterlerse yüz yüze fuar esnasında yapabilecekler. 
Katılımcılar fuar sonrasında da kayıt yaptırmış 
ziyaretçileri inceleyebilecek, mesajlaşabilecek ve bu 
platform üzerinden potansiyel müşteriler ile ticarete 
devam edilebilecek. 

COVID-19 TEDBİRLERİ 
Düzenlediği fuarlar aracılığıyla savunmadan ambalaja, 
tarımdan inşaat sektörüne kadar çok sayıda sektörün 
gelişimine yön veren TÜYAP, her fuarda uyguladığı 
Covid-19 tedbirlerini Plast Eurasia buluşmasında 
da titizlikle uygulayacak. Türk Standartları Enstitüsü 
Covid-19 Güvenli Hizmet Belgesi’ni alan ilk fuar 
merkezi olarak aldığı tedbirlerle katılımcı ve 
ziyaretçilerine güvenli fuar ortamı yaratacak.
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Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Başkanı  
ÖMER KARADENİZ

Pandemi sürecinde uzak kaldığımız fiziki fuarlara tekrar kavuştuk. Yüz yüze fuarların uzun 
bir aradan sonra tekrar başlaması bizi sevindiren bir gelişme. 20 Ekim 2021 Çarşamba 
günü sektör kuruluşlarımızla birlikte katıldığımız ve açılışında yer aldığımız “Avrasya 
Ambalaj İstanbul” fuarından sonra, 1-4 Aralık 2021 tarihlerinde düzenlenecek olan “Plast 
Eurasia İstanbul” fuarı, Avrupa’nın en büyük plastik endüstri fuarlarından biri olarak, 
sektörü yeniden bir araya getirecek. Ayrıca, bu fuar ülkemiz plastik sanayisinin gelişimine 
ve büyümesine de önemli katkılar sağlamaya devam edecek.

“PLAST EURASIA İSTANBUL” 
KAPILARINI AÇIYOR
1-4 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek olan “Plast Eurasia İstanbul” fuarı için 
sektör oldukça heyecanlı. Uzun bir aradan sonra ilk kez yüz yüze gerçekleşecek olan “Plast 
Eurasia İstanbul” fuarı hakkında düşüncelerini ve fuardan beklentilerini, fuar öncesinde 
sektör başkanlarına sorduk. 
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İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Başkanı  
ADİL PELİSTER

Plastik sektörünün en önemli fuarlarından olan “Plast Eurasia İstanbul”, 30 yıldır sektörü 
uluslararası platformda buluşturan Avrupa’nın en büyük plastik endüstrisi fuarı. Pandemi 

dolayısıyla geçen yıl gerçekleştirilemeyen fuarın bu yıl 30’uncusu 1-4 Aralık 2021 tarihlerinde 
Tüyap İstanbul’da düzenlenecek. Uzun bir aradan sonra sektörü fiziki olarak tekrar bir araya 

getirecek olan fuarın katılımcı firmalarımıza en yeni, en son teknolojileri yakından görme fırsatı 
sunacağına, yeni iş birlikleri için önemli bir başlangıç olacağına inanıyoruz. 

Türkiye Makine Federasyonu (MAKFED) Başkanı  
ADNAN DALGAKIRAN
Pandeminin sıkı etkisini atlatmaya başladığımız bu günlerde, sektörde yer alan yerli ve 
yabancı üreticilerin bu fuarda bir araya gelecek olması ülkemiz sanayisi açısından olumlu 
olacaktır. En büyük temennim pandemide gece-gündüz demeden çalışan, üreten ve 
ihracatını yapan Türk plastik sektörünün, “Plast Eurasia İstanbul” fuarını başarılı bir şekilde 
geçirerek ülke ekonomisinin geleceğine yönelik yeni yatırımlara katkı sağlamaya devam 
etmesidir.

Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Başkanı  
SELÇUK GÜLSÜN

Covid-19 salgını etkisiyle uzun süre uzak kaldığımız fiziki fuarlar başladı. Her ne kadar 
pandemi sürecinde sanal fuarlarla ilgili pozitif düşünceler yer alsa da fiziki fuarların yerini 
dolduramadığını gördük. “Plast Eurasia İstanbul” sektörümüzün en önemli fuarlarından biri. 
Sektörü tekrar bir araya getirecek olan bu güzel organizasyon için başta Tüyap Fuarcılık’a 
teşekkür ediyor, ülke ekonomisine katkı sağlayan plastik sektörümüz için de başarılı 
geçmesini umut ediyoruz.

Ev ve Mutfak Eşyaları Federasyonu (EVFED) Başkanı  
İSMAİL ERDOĞAN

En son 2019 yılında gerçekleşen fuarın bu yıl tekrar gerçekleştirilecek olması, hepimiz 
için büyük heyecan ve umut verici. Fuarın, EVFED üyeleri arasında yer alan PAGDER ve 

kurucusu oldukları PLASFED ile yakından takip ettiğimiz plastik sektörünün, tüm dünyada 
giderek artan kullanımı ve ülkemizin giderek artan ihracatına büyük katkı sağlayacağı 
görüşündeyim. Ülkemizin stratejik konumu ve avantajının bu fuarda da öne çıkacağını 

şimdiden görebiliyorum.  

Bursa Plastik ve Ambalaj Sanayicileri Derneği (BURPAS) Yönetim Kurulu Başkanı 
KAĞAN YEŞİL 

Türkiye, dünya plastik sektöründe bölgesinde önemli bir güç haline geldi. Bugün dünyanın 
altıncı, Avrupa’nın ise ikinci en büyük plastik üreticisiyiz. Bu sektörümüz için büyük bir 

başarı, fakat yeterli görmüyoruz, sektör olarak liderliği hedefliyoruz. Her geçen yıl daha fazla 
firmanın katıldığı, ziyaretçi sayısının yükseldiği “Plast Eurasia İstanbul”, sektörün gelişim 

çizgisinde önemli bir yer tutuyor. Bu anlamda sektörümüzün gelişimine ve büyümesine 
önemli katkılar sağlayan bu fuarı önemsiyoruz. Daha da büyüyüp yeni iş olanakları ve 

pazarlar oluşturmak istiyoruz.
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Ege Plastik Sanayicileri Dayanışma Derneği (EGEPLASDER) Başkanı  
ŞENER GENÇER

“Plast Eurasia İstanbul”, Türk plastik sektörümüzün en önemli ve uluslararası buluşma 
noktaları arasında yer alıyor. İlk yıllarını bugün gibi anımsadığımız, daha çok yerli 
firmalarımızın ürünlerini sergiledikleri ve müşterileriyle buluştukları bir fuar olan “Plast 
Eurasia İstanbul”, bugün dünyanın dev firmalarına ev sahipliği yapan, sektörde B2B 
buluşmaların merkezi sayılabilecek bir fuar haline geldi. Son derece geniş bir perspektifte 
katılımcı profiline sahip olan “Plast Eurasia İstanbul” organizasyonunu yıllardır başarıyla 
üstlenen Tüyap Fuarcılık’ın yönetici ve çalışanlarına EGEPLASDER olarak şükranlarımızı 
sunuyor, tüm katılımcı ve ziyaretçilerimize iyi fuarlar diliyoruz.

Kompozit Sanayicileri Derneği (KSD) Başkanı  
BARIŞ PAKİŞ

2019 yılında rekor ziyaretçiyle gerçekleştirilen “Plast Eurasia İstanbul”un 
pandemi nedeniyle 2020 yılında gerçekleştirilememesi sektörlerimiz açısından 
önemli bir eksiklik oldu. Ancak, bu yıl fuarın gerçekleştirilebiliyor olması, büyük 
fırsatlar içeriyor. Pandemi nedeniyle Türkiye’ye yönelen talepler fuarda karşılık 
bulacak ve sektörlerimizi daha da ileriye taşıyacak. Fuarın ihracatla büyüyen 
ülke ekonomimize katkılarda bulunmasını dilerim.

Ambalaj Sanayicileri Derneği Başkanı (ASD)  
ZEKİ SARIBEKİR

“Plast Eurasia İstanbul”un bu sene de başarıyla gerçekleşeceğine inanıyorum. 
Sektördeki tüm yenilikleri aynı platformda tanıma fırsatı sunan fuar, son teknolojileri bir 
arada görürken onları test etme imkanı sağlaması açısından da önem taşıyor. Sektörün 
durumunu yerinde analiz ederek rakiplerinin bir adım ötesine geçmek isteyenler için 
doğru adres olan bu fuarın, aynı zamanda yurt dışından satın almacılarla da firmaları 
buluşturması bakımından ticaret hacmi yaratacak. 

PANO

Kayseri Plastik İşletmecileri Derneği (KAYPİDER) Başkanı  
YUSUF ÖZKAN

Pandemi sürecinde birçok toplumsal alışkanlıkların değiştiği gibi fuar ve toplu etkinlikler 
de aksamış ve yapılamamıştır. Her ne kadar bilgisayarlar vasıtasıyla bu açığı gidermeye 

çalışsak da yüz yüze fuarların yerini hiç bir teknolojinin dolduramayacağını daha iyi anladık. 
Geçen yıl eksikliğini hissettiğimiz “Plast Eurasia İstanbul” fuarı sektörümüz için emsalsiz bir 
önem taşımaktadır. Sektörün Almanya’daki “K” fuarından sonra Avrupa’da ikinci, Türkiye’de 

ise tek plastik makine fuarı olan “Plast Eurasia İstanbul”un gelişmesi ve sürekliliğini 
koruması için katılımcı firmalarımızın da gerekli hassasiyeti gösterdiklerine inanıyor, fuar 

yöneticilerine ve katılımcı firmalara da teşekkür ediyorum.

Başkent Plastik Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BAPSİD) 
Başkanı MEHMET HAKAN ATALAY

“Plast Eurasia İstanbul” bir yıllık aradan sonra tekrar katılımcılar 
ve ziyaretçiler için sektörümüzün lokomotifi olarak sektördeki 
en son teknolojileri, yenilikleri, paydaşları bir araya getireceği 

için önemli bir misyon üstelenmiş durumda. Fuarın sektörümüz 
için çok başarılı geçeceğini düşünüyorum. Tüm paydaşlarımıza 

hayırlı olmasını diliyorum. 
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Esnek Ambalaj Sanayicileri Derneği (FASD) Başkanı  
MURAT ÖZHUN

“Plast Eurasia İstanbul” fuarının; Reed Tüyap Fuarcılık tarafından düzenlenen ve 
Esnek Ambalaj Sanayicileri Derneği olarak desteklemekte olduğumuz “Avrasya 
Ambalaj İstanbul” fuarında yaşananlara benzer bir fuar olacağı beklenebilir. “Avrasya 
Ambalaj İstanbul” fuarı, bölgede en önemli ihtisas fuarı olduğunu göstermiş ve 
Türkiye’nin konumu itibarıyla ambalaj sanayisinde uluslararası bir merkez haline 
gelmesi hedefine ulaşabileceği konusunda ümitlerimizi arttırmıştır. Özellikle 
Avrupa’nın en büyük plastik sanayisine sahip olan Türkiye’nin “Plast Eurasia 
İstanbul” fuarında benzer bir durum yaşayacağını beklediğimizi belirtmek isterim.

Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneği (SEPA) Başkanı  
MUSTAFA KINACI

“Plast Eurasia İstanbul”, plastik paydaşı tüm sektörlerde olduğu gibi 
sert plastik ambalaj sektörü paydaşları için de ham madde, yarı mamul, 
kalıp, makine ve geri dönüşüm sektöründen tedarikçiler ile bir araya 
gelme, yenilik ve değişimlerden haberdar olma ve yeni iş birlikleri 
geliştirme fırsatları sunuyor. Fuarın tüm katılımcılar ve ziyaretçiler için 
yeni fırsatlara aracı olmasını diliyoruz. 

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı  
TALHA ÖZGER

Pandemi ile ara verdiğimiz fuarlara eylül ayı ile birlikte hızlıca geri döndük. 
Eylül ayı başında gerçekleşen sektörel fuarlarda hem katılımcılarımız hem 
de ziyaretçilerimizin ilgisinin üst düzeyde olduğunu gördük. “Plast Eurasia 

İstanbul” da uzun süre sonra yüz yüze görüşmelere sahne olacağı için 
üreticilerimiz ve ihracatçılarımız için büyük bir öneme sahip. Bütün göstergeler 

ve diğer sektörlerde gerçekleşen fuarların performansı bize “Plast Eurasia 
İstanbul”un da başarılı geçeceğinin işaretlerini veriyor. 

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı 
MESUT ÖKSÜZ

İki yıldır pandemi dolayısıyla gerçekleştirilemeyen 
fiziki etkinlik ve fuarlardan sonra tekrar fuarlar 

vasıtasıyla bir araya gelmek hepimiz için çok 
değerli. “Plast Eurasia İstanbul”un çok verimli 
geçeceğine inanıyoruz. Tüm dünyaya her çeşit 

plastik ürünü ihraç eden ülkemizin, bu sektörde de 
artık dünyada hak ettiği yere geleceğine inanıyor 

ve keyifli bir fuar diliyoruz.
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PANO

NAVLUN FİYATLARINDAKİ 
ARTIŞ SÜRÜYOR
Dünyada salgınla başlayan ham madde ve navlun krizinin etkileri 
artarak devam ediyor. Türkiye’de her sektörde maliyet artışları görülüyor. 
Önümüzdeki aylar için de bu konuda olumlu bir bekleyiş görülmüyor. 

D ünyada pandemi ile birlikte başlayan tedarik zincirlerindeki değişim, taşıma 
ücretlerindeki aşırı artış, Türkiye gibi ham maddede dışa bağımlı ülkeleri zora sokuyor. 
Pandemi döneminde kapanan ülkeler önce iç tüketime yöneldi ve ham maddelerini 
stok yaptı. Bu da global ham madde krizinin başlamasına neden oldu. Diğer yandan 

uluslararası taşımaların yapıldığı konteyner fiyatları da patladı. Dünya Ticaret Örgütü’nün dün 
açıkladığı endekse göre konteyner ücretleri bir yılda yüzde 351 arttı. Çin’den Türkiye’ye 4-5 
bin dolara gelen konteynerin fiyatı bugün 16 bin dolar. Navlun ve konteyner krizinin ancak 
2023’te normale dönebileceğini söyleyen Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır, 
“Fiyatlar çok hızlı artıyor. Temmuz ayında 12-14 bin dolar olan fiyat bugün 16 bin dolar bandına 
çıktı. Fiyat ne olursa olsun taşınmak zorunda olan zorunlu ürünler var. Artık kuru yük gemileri 
konteynerleri alıyor. Bu adımlar işe yararsa önümüzdeki bir yıl içinde fiyatlarda bir düşüş 
bekliyoruz” dedi.



PLASFED 85

TARIK ÖZDEMİR:  
“PLASTİK SEKTÖRÜ ANA 
HAM MADDE TARAFINDA 
CİDDİ BİR ŞEKİLDE 
İTHALATÇI KONUMUNDA”
Tetra Polimer Genel Müdür 
Yardımcısı Tarık Özdemir 
navlun fiyatlarındaki artışla 
ilgili şunları söyledi: “Plastik 
sektörü ham madde 
konusunda ciddi bir şekilde 

ithalatçı konumunda yer alıyor. İthal rotalarımız genelde 
Uzak Doğu; Kore, Çin, Malezya vb. ülkeler ya da Orta 
Doğu’dan Arabistan, Katar, Kuveyt, Umman gibi ülkeler. 
İthal ürünlerin büyük kısmını yüzde olarak buralardan 
getiriyoruz. Avrupa’nın da payı var burada ama diğerleri 
çok daha fazla. Burada yaşanan navlun artışlarının 
fiyatlara çok ciddi bir etkisi var” diyen Özdemir, bu 
etkileri 2 madde halinde özetledi: 

1. Navlun fiyatının artışından kaynaklı direkt olarak 
fiyatların üstüne nominal olarak gelen bir zam var. 
Örneğin, Arabistan-Türkiye navlun bedeli bizim ham 
madde durumunda kabaca 40-50 dolar/ton iken şu 
anda 200 dolar/ton fiyatlarını konuşuyoruz. Bu aradaki 
150 dolarlık farkı üretici satış esnasında yansıtma 
durumuna gidiyor. 
2. madde ise navlundaki bu sıkışıklıktan ve konteyner 
gemi bulunamamasından kaynaklı olarak malzemelerin 
çok geç teslim edilmesi. Bu da fiyatı arttıran diğer bir 
unsur. Örnek vermek gerekirse; ekim ayının başında 
malzemesi gelmesi gereken üretici bundan iki ay 
önce malını almış, bağlamış iken ürün gelmediği için 
mecburen iç piyasadan mal almak zorunda kalıyor. 
Bu da içerideki mala olan talebi arttırıyor, haliyle 
fiyatlar tekrar ciddi bir artışa sahne oluyor. İkinci etkisi 
de bu oluyor. Sektör olarak genel anlamda bunları 
söyleyebiliriz. Kısa dönemde yaşadığımız etkiler bunlar. 
Görüştüğümüz tedarikçiler, taşıma firmaları sorunun 
Mart 2022’ye kadar çözüleceğini düşünmüyorlar. 

“GLOBAL BİR PROBLEM” 
Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ben, bu noktada bir 
önlem alınabileceğini düşünmüyorum. Yaşanılan, global 
bir problem. En büyük ekonomi Amerika’da bile nakliye 
sıkıntısı, malzemelerin zamanında ulaşmaması, ABD 
limanlarında gemilerin beklemesi, bundan kaynaklı da 
karayolu ulaşımında büyük sıkışıklıklar olduğunu hep 
okuyoruz. Muazzam kuyruklar oluşmuş durumda. Şoför 
açığı çok gündemde olduğu için İngiltere ve Amerika 
tarafında çok benzer bir problem var. Çin-Amerika 
ticareti özellikle yılbaşı öncesi dönemde çok ciddi 
boyutlara ulaşıyor. Bu ürünlerin transferinde bile çok 
ciddi problemler var. Geçen bir yazı okumuştum hatta 
‘Yılbaşı ağaçlarınızı çok erkenden almanız gerekiyor, 
yoksa Noel’de ağacınız olmaz’ şeklinde esprili dille. 
Böyle eleştirel bir yaklaşım da var. Ama bu doğru 
10-15 Aralık’a bırakırsanız muhtemelen yılbaşı ağacı 
alamazsınız. Kamu nezdinde kısa vadede bu problemin 

çözüleceğine dair bir şey görmüyoruz. Trafikte bilirsiniz 
‘solucan sendromu’ denilen bir durum vardır. Herkes 
kendi şeridinde gittiğinde trafiğin tıkanmaması gerekir. 
Sağdaki sola, soldaki sağa geçmek istediğinde ani 
frenlemeler yapılır, bu yüzden trafik durur, hızlanır 
siz de buna adapte olmaya çalışırsınız. Şu an tedarik 
zincirindeki durum da bu şekilde. Bir bakıyorsunuz 
hızlanıyor gibi oluyor, fiyatlar düşüyor gibi oluyor, iki 
gün sonra endekste yüzde 5’e varan yükselişler oluyor. 
Bu da kolay kolay düzene girecek gibi gözükmüyor, 
2022’nin ilk çeyreğinin sonuna kadar. Biz de kendi 
önlemlerimizi buna göre alıyoruz. Müşterilerimize de bu 
bilgiyi sürekli vermek durumundayız. Müşteri de kendini 
buna adapte etmeye çalışıyor.”

TALHA ÖZGER:  
“KONTEYNER 
REZERVASYONU VE 
FİYATLAMADA SIKINTILAR 
YAŞIYORUZ” 
EVSİD Yönetim Kurulu 
Başkanı Talha Özger, 
lojistik alanında yaşanan 
problemlerin Türk 
ihracatçıları için ne ifade 
ettiğini şöyle özetledi: 

“Pandemi ile birlikte dönem dönem farklı problemlerle 
karşılaşıyor ve sanayiciler olarak bunlara uygun 
pozisyon almaya çalışıyoruz. Ancak geçtiğimiz yılın 
son dönemlerinde başlayan lojistik problemleri 
azalmak yerine, giderek daha kaotik bir duruma 
ulaştı ve özellikle Uzak Doğu’dan ABD ve Avrupa’ya 
sevkiyatlar ciddi şekilde etkilendi. Uzak Doğu-Avrupa 
40 konteyner nakliyesinde 12-15 bin dolar arasında 
fiyatlar konuşulmaya başlandı. Benzer sorunlar Türkiye 
gibi bu dönemde ihracatını arttırmak isteyen ülkeleri de 
etkiledi doğal olarak. Halen konteyner rezervasyonu ve 
fiyatlamada sıkıntılar yaşadığımız bir gerçek. Ne yazık ki 
problemin çoğu bizim dışımızda gelişiyor ve konteyner 
dolaşımının eskiden olduğu düzenine kavuşmadan 
fiyatların dengelenmesi mümkün olmayacak diye 
düşünüyor, pozisyon almakta zorlanıyoruz. Burada iki 
önemli noktada aksiyon almak önemli; ilki Uzak Doğu 
ile Avrupa arasındaki navlun problemleri nedeniyle 
Avrupa ile karasal bağlantımızı avantaja çevirmek 
ve hem teslimat süresi hem de düşük navlun fiyat 
avantajımızı kullanarak talebi kendimize çekmek. Bunu 
yaparken birim kârlılığımızı düşürmemek. İkincisi ise 
hep konuştuğumuz ihracat birim değerimizi arttırarak 
ürün fiyatı üzerindeki navlunun maliyet baskısını 
azaltmak. Örnek vermek gerekirse, ülke olarak 1 
konteyner ev ve mutfak eşyaları ürün ihracatımız 30 bin 
dolar iken bizden daha yüksek birim ihracat değerine 
sahip olan Polonya 1 konteynere 60 bin dolarlık ihracat 
sığdırabiliyor. Gerek navlun gerekse ham madde 
artışlarından daha az etkilenen rakiplerimizi takip 
ederek bizlerin de birim ihracat değerimizi arttırmamız 
artık her zamankinden daha önemli.”
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MELTEM KİMYA’YA 30 MİLYON 
DOLARLIK KREDİ
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi 
alanında dünyada bir ilkin gerçekleşmesini sağlıyor.  

Y enilikçi finansman modelleriyle Türkiye’nin 
sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümesine katkı 
sağlayan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 
(TSKB), Meltem Kimya’nın döngüsel ekonomi 

alanında dünya çapında önemli bir ilki gerçekleştiren 
geri dönüşüm projesine 30 milyon dolar tutarında 
finansman desteği sağlıyor. Meltem Kimya bu projeyle, 
kimyasal depolimerizasyon yöntemiyle kullanılmış 
pet şişeleri yapıtaşlarına ayırarak ürettiği PET Resin 
ham maddesiyle pet şişelerin sonsuz kez geri 
dönüştürülmesine imkan sağlayacak.

“PET ŞİŞELER SONSUZ KEZ GERİ DÖNÜŞTÜRÜLECEK”

TSKB ile Meltem Kimya arasında imzalanan kredi 
anlaşması, TSKB Genel Müdürü Ece Börü ve Meltem 
Kimya CEO’su Turan Şahin’in katılımıyla gerçekleştirildi. 
Meltem Kimya’nın Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi 
Bölgesi’nde bulunan tesislerinde gerçekleştirilen imza 
töreninde TSKB Genel Müdürü Ece Börü, “Pet şişelerin 
doğada yok olması 400 yılı buluyor. Birleşmiş Milletler 
Çevre Programı tahminlerine göre plastik atıkların 2050 
yılında 12 milyar tonu bulacağı ön görülüyor. İklim krizi 
riskinin kritik boyutlara ulaştığı günümüzde doğayı ve 
geleceğimizi koruyan iş birlikleri son derece büyük önem 
taşıyor. TSKB olarak kredi sunduğumuz Meltem Kimya, 
dünyada ilk kez kullanılacak kimyasal ayrıştırma yöntemi 
ile pet şişelerin sonsuz kez geri dönüştürülebilmesini 
sağlayacak. Bu yöntem aynı zamanda geri dönüşüm 
işleminin düşük karbon salımı ile gerçekleşmesine 
olanak tanıyacak. Döngüsel ekonomi açısından 
böylesine önemli bir projeye finansman sağlamaktan 
dolayı büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

“ÜRÜNLER GIDA İLE TEMASA UYGUN”

1990 yılından itibaren ülkemizin çeşitli bölgelerinde 
kurmuş olduğu pet atıklarını toplama ve işleme 
istasyonları ile Türkiye’de bu alanda hizmet veren 
ilk firma olan Meltem Kimya’nın hayata geçirdiği 
kimyasal depolimerizasyon yönteminin diğer bir 
önemli çıktısı da, elde edilen ürünlerin gıda ile temasa 
uygun olması. Türkiye’de yiyecek-içecek sektöründe, 
insan sağlığını riske atması nedeniyle gıda ile temas 
edecek pet şişelerin mekanik geri dönüşümüne izin 
verilmiyor. Meltem Kimya’nın uyguladığı yöntemle 
gıda ile temasa uygun PET resin üretimi açısından 
kabul gören tek uygulama olacak. Diğer yandan 
mekanik geri dönüşüm metoduyla üretilen polimer, 
yalnızca 7 kez geri dönüştürülebilirken, kimyasal 
depolimerizasyon metoduyla pet şişeler sonsuz defa 
geri dönüştürülebilecek.

“TOPLAM YATIRIM TUTARI 45 MİLYON DOLAR”

Geri dönüştürülmüş PET resini, FMCG (Hızlı tüketim 
ürünleri) sektöründe faaliyet gösteren çok uluslu 
firmalara tedarik edecek olan Meltem Kimya, 
TSKB’den sağladığı finansmanla 125 bin metrekarelik 
kapalı alana sahip bir tesis kurarak kapasite artışı 
sağlayacak. 15 bin metrekarelik ilave alanda ise depo 
ve yardımcı işletmeler bulunacak. Firma böylelikle 
büyük yiyecek-içecek markalarının geri dönüşüm 
stratejileri ve 2025-2030 projeksiyonları çerçevesinde 
artan talebini karşılayabilecek. Toplam yatırım tutarı 
45 milyon dolar seviyesindeki tesisin Ekim 2022’de 
tamamlanması planlanıyor. 

TSKB Genel  
Müdürü Ece Börü  
ve Meltem Kimya 

CEO’su Turan Şahin

PANO
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PANO

T ürkiye’nin ilk kimya ihtisas OSB’si GEBKİM ile Rusya’nın en büyük petrokimya 
üreticilerinden biri olarak gösterilen Tatneft arasında tesis yatırımı için 24 Haziran 
2021 tarihinde ön protokol anlaşması imzalanmıştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
Fuat Oktay ve Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 

Rüstem Minnihanov’un başkanlığında imzalanan anlaşma GEBKİM OSB’de ham madde 
üretimi için tesis kurulmasını öngörüyordu. Anlaşma sonrası 28 Eylül tarihinde GEBKİM’i 
ziyaret eden Tatneft’in üst düzey yöneticileri anlaşma sonrası atılacak adımları konuştu. 

TATNEFT’İN ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİ ZİYARETE KATILDI

GEBKİM OSB’yi ziyaret eden Tatneft yöneticileri arasında Tatneft Genel Müdürü Nail 
Maganov, Petrogaz Kimya Grubu Direktörü Azat Bikmurzin, Petrol Ürünleri İhracat 
Müdürü Luiza Bagautdinova, Genel Müdür Asistanı Evgeni Kahichko yer aldı. Ayrıca 
görüşmelerde RF Tataristan Cumhuriyeti Ticaret Ofisi Başkanı Ramil Mavlyutov ve Rusya 
Federasyonu Ticaret Mümessil Yardımcısı Radik Gimatdinov’da gözlemci olarak bulundu. 
GEBKİM OSB’yi ise Yönetim Kurulu Başkanı V. İbrahim Aracı, Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili M. Şafak Türkay, Yönetim Kurulu Üyeleri M. Cem Yelten, Sebahattin Işık ve Eralp 
Erdem temsil etti. Görüşmeler hakkında açıklamalarda bulunan GEBKİM OSB Yönetim 
Kurulu Başkanı V. İbrahim Aracı, “Taraflar, yapılan protokol anlaşması çerçevesinde 
paylaşılan bilgileri tekrar değerlendirip son kez gözden geçirdi. Ayrıca, Tatneft’in 
Türkiye’nin diğer bölgelerinde yapmayı planladığı başka yatırımlarla da ilgili görüş 
alışverişinde bulunduk. İnanıyoruz ki protokol anlaşmamızın sonuçlarını yakında  
görmeye başlayacağız” dedi. 

TATNEFT’DEN GEBKİM’E 
YATIRIM ZİYARETİ
Rusya’nın önde gelen petrokimya şirketlerinden Tatneft, 24 Haziran 2021 tarihinde  
imzalanan ön protokol anlaşması sonrası GEBKİM’e yatırım ziyaretinde bulundu. Tatneft 
Genel Müdürü Nail Maganov’un katıldığı ziyarette taraflar ön protokol anlaşmasının geleceğini 
konuşurken, Tatneft’in Türkiye’de yapmayı planladığı diğer yatırımlar da ele alındı. 

GEBKİM OSB Yönetim Kurulu 
Başkanı V. İbrahim Aracı, 
“Taraflar, yapılan protokol 
anlaşması çerçevesinde 
paylaşılan bilgileri tekrar 
değerlendirip son kez 
gözden geçirdi. Ayrıca, 
Tatneft’in Türkiye’nin 
diğer bölgelerinde yapmayı 
planladığı başka yatırımlarla 
da ilgili görüş alışverişinde 
bulunduk. İnanıyoruz ki 
protokol anlaşmamızın 
sonuçlarını yakında görmeye 
başlayacağız” dedi. 
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“KALKINMA VİZYONUMUZUN 
OMURGASINDA ÇEVRE OLMALI”
Türkiye’de etkin bir atık yönetimine ulaşmak amacıyla düzenlenmeye başlanan TÜRKTAY 
etkinlikleriyle ilgili BENLİ Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve 12. TÜRKTAY Platformu 
Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Benli’den detaylı bilgi aldık.

A vrupa Birliği (AB) liderleri 2021-2026 döneminde 
kullanılmak üzere 1 trilyon Euro hacminde bir bütçe 
üzerinde anlaştı. Bunun yüzde 30’luk kısmı iklim hedefleri 
doğrultusunda kullanılacak. Sadece bu bile dikkate 

alındığında dünyada yeşil kalkınma hedeflerinin ekonomiler üzerinde 
ne denli önemli ve büyük bir etkisi olduğu görülüyor. İlki 2010 yılında 
Türkiye’de etkin bir atık yönetimine ulaşmak amacıyla düzenlenmeye 
başlanan TÜRKTAY; ülkemizin önemli etkinliklerinden biri. Özellikle 
1970’li yıllardan sonra bir yandan sanayi kaynaklı sorunların 
çözülmesi, öte yandan atıkların ikincil ham madde olarak ekonomiye 
ve sanayiye kazandırılması yönünde dünyada özellikle gelişmiş 
ülkelerin öncülüğünde bir dizi çalışmalar başlatıldı. Türkiye’de de 
90’lı yıllardan sonra bu alanda somut adımlar atmaya başlandı. 
TÜRKTAY, tüm paydaşların bilgi ve deneyimlerini her yıl bir araya 
gelerek paylaştıkları bir etkinlik olmakla birlikte, bu kapsamda 
kurulan TÜRKTAY Platformu Yürütme Kurulu aracılığıyla başta kamu 
olmak üzere yıl boyu pek çok toplantı organize ederek aktif bir 
çalışma içerisinde faaliyetlerini yürütüyor. 

BENLİ Şirketler Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı ve  
12. TÜRKTAY Platformu Yürütme Kurulu Başkanı ÖMER BENLİ
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BENLİ Şirketler Gurubu Yönetim Kurulu Başkanı ve 
12. TÜRKTAY Platformu Yürütme Kurulu Başkanı Ömer 
Benli, TÜRKTAY hakkında şunları söyledi: “TÜRKTAY, 
atık yönetiminin iyi orkestrasyon gerektirmesinden 
yola çıkarak bu alanda kurumlar arası koordinasyonun 
güçlendirilmesine önemli katkılar sundu. Tamamen 
gönüllülük esasına dayanan Yürütme Kurulu 
çalışmalarında 12 yıldır uyum içerisinde çalışmalar 
yürütüldü. Yürütme Kurulu Başkanları bir yıl süreyle görev 
yapmakta olup Türkiye’nin ihtiyacı doğrultusunda kendi 
alanıyla ilgili raporlar hazırlıyor ve bunu kamuoyu ile 
paylaşıyor. Bugüne kadar Cumhurbaşkanlığı başta olmak 
üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Çevre Komisyonuna, 
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ve ilgili bakanlıklara 
raporlar hazırlanarak paylaşıldı. Öte yandan TÜRKTAY 
Sonuç Bildirgeleriyle çözülmesi gereken sorunlar dile 
getirildi ve bunların çözümüne yönelik çalışmalar 
sürdürülüyor. Bu kapsamda atık yönetiminin bir 
bütünlük içerisinde kamu tarafından değerlendirilmesi 
noktasında bugüne kadar önemli kazanımlar elde edildi. 
TÜRKTAY’a bugüne kadar 450’den fazla konuşmacı 
katılım sağlayarak önemli bir veri tabanının oluşmasına 
katkıda bulundu. TÜRKTAY Platformu Yürütme Kurulunun 
ana hedeflerinden bir tanesi; atık yönetiminin stratejik 
öneminden hareketle bakanlıklar arası koordinasyonu 
güçlendirmek, sanayicinin uluslararası rekabetçi yönünü 
arttırmak ve ekonominin bu çerçevede güçlendirilmesine 
destek vermek olarak özetlenebilir.” 

“ATIKLARIN DOĞRU YÖNETİMİ ÖNEMLİ”
Ömer Benli; “Sağlıkta, Savunmada, Sanayide Ekonomide, 
Enerjide, Eğitimde Ulusal Atık Yönetim Stratejisi Sıfır Atık” 
ana temasıyla 8-9 Eylül 2021 tarihlerinde Ankara’da 
düzenlenen 11. TÜRKTAY programı hakkında da bilgi 
verdi: “2019 yılında gerçekleştirdiğimiz 10. TÜRKTAY’a 
T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine 
Erdoğan katılmıştı. Hanımefendi o gün TÜRKTAY’da 
yaptığı konuşmada son derece önemli mesajlar verdi. 
Kültürel bir dönüşüme ihtiyacımız olduğunun altını 
çizdi. Sıfır atığı himayesine almasıyla birlikte son birkaç 
yılda farkındalık gözle görülür bir şekilde arttı. Tabii 
ki bu alandaki değişim ve dönüşüm toplumsal bazda 
çok hızlı gerçekleşmiyor. Ama bugün attığımız adımlar 
inanıyorum ki çok kısa zamanda meyvesini verecek. Biz 
11. TÜRKTAY’ın ana temasını belirlerken tüm bunlardan 
hareketle atık yönetiminin sağlık alanına etkilerinin de 
değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yaparak en başta 
ifade ettiğim gibi bütünsel bakış açımızın ana hatlarını 
ortaya koymaya çalıştık. Atıkları doğru yönettiğinizde 
daha az kaynak, daha az enerji kullanıyorsunuz. Cari 
açığı düşürüp ekonominin kırılganlığını azaltıyorsunuz. 
Uluslararası alanda daha fazla kabul görüyor ve 
istihdam yaratıyorsunuz. 11. TÜRKTAY’da bir önceki 
TÜRKTAY’ın sonuç bildirgesi ele alındı; nelerin yapıldığı, 
nelerin yapılmadığı, nelerin yapılamadığı değerlendirildi. 
Başta T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olmak üzere 
9 bakanlık TÜRKTAY’a katılım sağladı. T.B.M.M. Çevre 
Komisyonu Başkanı, milletvekilleri konuyu siyaset üstü 
bir anlayışla ele aldı. 11. TÜRKTAY’da özellikle Paris İklim 

Anlaşması’nın T.B.M.M. tarafından onaylanması gerektiği 
önemle belirtildi ve hemen ardından mecliste oy birliğiyle 
Paris Anlaşması onaylandı ve 6 Ekim 2021 tarihinde 
Resmî Gazete’de yayınlandı. 11. TÜRKTAY’a yoğun bir ilgi 
olması bizleri gelecek adına bir kez daha ümitlendirdi.”

“TÜRKİYE ATIĞA ÇÖP OLARAK DEĞİL, BİR HAM 
MADDE OLARAK BAKMAYA BAŞLADI”
Benli, Atık Yönetiminin Türkiye’de geldiği noktayı ise 
şöyle değerlendirdi: “Türkiye’de atık yönetimiyle ilgili 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı özellikle son 3-4 yıllık zaman 
diliminde çok önemli çalışmalara imza attı. TÜRKTAY 
olarak bu çalışmalara yoğun mesai harcayarak katkıda 
bulunduğumuz için de ayrıca çok mutluyum. Çevre 
Kanunu iki kez değişti ve günün ihtiyaçlarına uygun hale 
getirildi. GEKAP Uygulaması ve Çevre Ajansı’yla birlikte 
Türkiye’nin bu alanda ne kadar kararlı olduğu görüldü. 
Biz gelişen bir ülkeyiz. Genç ve dinamik bir nüfusumuz 
var. Nüfusumuzun artık yüzde 75’i şehirlerde yaşıyor. 
Biz değiştirebiliriz düşüncesiyle yola çıktık ve bardağın 
dolu tarafına bakıp değiştirdik. TÜRKTAY Platformu 
Yürütme Kurulu sorunları ele alırken değişebileceğimiz 
inancına hep sadık kaldı. Söylenmeden, suçlamadan; ne 
yapabiliriz’e odaklandı. Türkiye uluslararası alanda da 
kabul gören çevre odaklı büyüme yönünde çok sağlam 
adımlar attı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız Türkiye’de 
geri dönüşüm alt yapısının güçlenmesi yönünde adımlar 
atarak yatırımların gerçekleşmesine olanak sağladı. Bu 
dönem zarfında Türkiye atığa çöp olarak değil, bir ham 
madde olarak bakmaya başladı. Geçmiş yıllara nazaran 
atıklarımızı tekrar işleyerek ekonomiye ve sanayiye girdi 
olarak sunuyoruz. Mevzuatımızı geliştirerek 25 yılda 
yüzde 1 olan geri dönüşüm oranını yüzde 13’e çıkardık, 
ancak gelişmiş ülkelerin ortalama yüzde 40’ların 
üzerinde seyreden oranlarına ulaşmamız için yapacak 
daha çok işimiz olduğunu da unutmamalıyız. Şu an 
önümüze konulan Avrupa Yeşil Mutabakatı konusunda 
da Türkiye’nin herhangi bir engelle karşılaşmaması için 
atılması gereken adımlar var. Türkiye’nin yeni kalkınma 
vizyonunun omurgasında çevre olmalı. Nitekim T.C. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin 
yeşil kalkınmayla daha güçleneceğini ifade etti. Bu son 
yıllarda Türkiye’nin önüne koyduğu en stratejik en önemli 
hedeflerinden biridir.” 

“TÜRKTAY Platformu Yürütme Kurulunun 
ana hedeflerinden bir tanesi; atık 

yönetiminin stratejik öneminden 
hareketle bakanlıklar arası koordinasyonu 

güçlendirmek, sanayicinin uluslararası 
rekabetçi yönünü arttırmak ve ekonominin 

bu çerçevede güçlendirilmesine destek 
vermek olarak özetlenebilir.” 

- Ömer Benli







KARBON AYAK 
İZİNİZİ SİLİN!
Dünya hızla karbon nötr ekonomiye geçerken karbon ayak izini 
silemeyen firmaların ihracat şansı da azalacak. Yasal düzenleme 
ve politikaları takip eden, gerekirse danışmanlık hizmeti alan ve 
harekete geçenler ise bir adım önde olacak. ESİN ÇETİNEL
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S on yıllara damgasını vuran küresel ısınma ve 
sürdürülebilirlik kavramı yalnız firmaların değil, 
bireylerin de bu konuda çok ciddi adımlar atması 
gerektiğini acı biçimde karşımıza çıkartıyor. 

Sadece üretmek ve kâr etmek değil, artık işletmeler için 
daha doğa dostu üretim hayati önem arz ediyor. Hatta 
yalnız gelişmiş ülkeler değil, gelişmekte olan ekonomiler 
de buna göre şekilleniyor. Çünkü artık “Ben üretir, 
satarım” dönemi sona eriyor. Ülke otoriteleri, uluslararası 
kurumlar, örgütler, finans dünyası hatta bireyler bu 
konuda daha sert ve kalıcı önlemler almanın adımlarını 
atıyor. Ülkemizde ve dünyada finansal kuruluşlar 
çevre dostu ürünlere ve üretimlere daha uygun fiyatlı 
finansman sağlıyor. Hatta bazı faaliyet alanlarına kredi 
vermeyeceklerini açıklıyor. Uluslararası kuruluşlar ise 
ardı ardına karbon nötr hedeflerini açıklıyorlar. Örneğin 
Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın 2050 hedefi Avrupa’yı 
karbon nötr kıta yapmak. Başka bir ifadeyle, artık 
doğa dostu olmayan hiçbir ürün ve hizmeti Avrupa’ya 
sokmamak için adım attılar. Bireyler ise son yıllarda 
insana, doğaya, hayvanlara dost ürünlere yöneldiler. 

HEDEF NÖTR KARBON
Geldiğimiz noktada artık bireysel ve kurumsal olarak 
karbon nötr bir dünya yaratmak ve karbon ayak izini 
silmek en büyük hedefimiz haline gelmeli. Özellikle 
gelişmiş ülkelere ihracat yapan işletmelerin bir an 
önce karbon ayak izini silmesi gerektiği konusunda 
uyarıda bulunan Deloitte Türkiye Sürdürülebilirlik 
Hizmetleri Kıdemli Müdürü Mine İzmirli, kurumların bu 
konuda gerekirse danışmanlık hizmeti alarak bu geçişi 
hızlandırabileceklerini söylüyor. Öncelikle kurumsal 
ölçekte işletmelerin faaliyetlerinden kaynaklanan sera 
gazı salımlarını tespit etmelerinin büyük önem taşıdığını 
söyleyen İzmirli, kurumların atmaları gereken diğer 
adımları ise şöyle sıralıyor:
“Buna sera gazı envanteri hazırlanması/kurumsal 
karbon ayak izi hesaplaması deniyor. İlk adım ise 
işletmenin atmosfere salımına neden olduğu sera 
gazı miktarını bilmesi. Diğer yandan işletmeler dolaylı 
emisyonlarını da hesaba katmalı ve risk analizi yapmalı. 
Yeni düşük emisyonlu ürünler ve hizmetler geliştiren 
kuruluşların, rekabetçi konumlarını iyileştirebileceğini 
unutmamalıyız. İşletmeler emisyonlarını azaltmaya 
yönelik adımlarını nihai tüketici ile paylaşarak sorumlu bir 
işletme olduklarını gösterebilirler. Bu yönleriyle pazarda 
farklılaşıp ayrışarak rekabet güçlerini arttırabilirler. 
Proaktif olarak yeni pazarlarda veya varlık türlerinde 
fırsatlar arayan işletmeler, faaliyetlerini çeşitlendirebilir 
ve daha düşük karbonlu bir ekonomiye geçiş için 
kendilerini daha iyi konumlandırabilirler. Yeşil tahvillerin 
ve altyapının (örneğin, düşük emisyonlu enerji üretimi, 
enerji verimliliği, şebeke bağlantısı veya ulaşım ağları) 
sigortalanması veya finanse edilmesi yoluyla da yeni 
fırsatlar yakalanabilir.” İzmirli, firmaların alması gereken 
önlemleri ise şöyle özetliyor: “İlk olarak işletmeler 
kendilerini küresel ekosistemin bir parçası olarak 
konumlandırmalı. Özellikle ihracatçı işletmeler karbon 
emisyonu maliyeti ve işletme maliyetleri gibi konularda 
küresel oyuncuların aldığı kararlara bağlı kalıyorlar. İkinci 

olarak işletmeler yasal düzenlemeler, küresel politika ve 
programları mutlaka takip etmeliler. Bu konuda gerekirse 
danışmanlık almalarını da tavsiye ediyoruz. Üçüncü 
olarak stratejik yönetim prensiplerini benimsemek de 
yolun yarısını oluşturuyor. Daha sonraki adımları ise şöyle 
sıralayabiliriz: İşletmenizin karbon envanterini yapın ve 
Kurumsal Karbon Emisyonu Yönetim Planı’nızı hazırlayın. 
Enerji ve kaynak verimliliğine yatırım yapın. Alternatif 
ham maddeler ve ambalaj kullanımı için araştırmalar 
yapın. Düşük karbonlu ürün ve hizmetler için süreç ve 
ürün tasarımı alanlarına eğilin. Ayrıca, ülkemizde enerji 
arzını karbonsuzlaştırmak için yenilenebilir kaynaklar ve 
elektrik kullanımını yaygınlaştırıcı yatırımları daha fazla 
görmek istiyoruz.” 

ŞİRKETLER HANGİ 
ÖNLEMLERİ ALMALI?

- Karbon ayak izinin periyodik olarak Kapsam 
1-2-3 çerçevesinde hesaplanması,

- En çok karbon ayak izine katkı sağlayan 
alanların belirlenmesi, 

- Karbon offsetleme mekanizması ile en azından 
şirket karbon ayak izinin offsetlenmesi, 

- Şirket içerisinde operasyonlara bağlı 
müdahale edilebilecek alanların belirlenmesi 

(LED Ampullere geçiş, enerji verimliliği yüksek 
klimalar vb.), 

- Şirket çalışanlarının iklim değişikliği, enerji 
verimliliği vb. konularda bilgilendirilmesi 

(eğitimler, çalıştaylar ve fikir toplama 
platformları), 

- Şirket içerisinde enerji dönüşümünü 
sağlayacak adımların atılması (Kademeli 

yenilenebilir enerji alımına geçiş),
- Şirket içerisinde kendi yenilenebilir enerji 

üretim mekanizmasının kurulması adına 
çalışılması (çatı GES sistemleri vb.),

- Şirket tedarikçilerinin bu yönde 
bilgilendirilmesi ve karbon ayak izini azaltma 

adına aksiyon almaya yönlendirilmesi,
Kaynak: PwC Türkiye
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EVREN SEZER/PwC Türkiye ESG Platform Lideri

“ÜRETTİĞİNİZ KİRLİLİĞİ HESAPLAYIN”
Firmaların karbon ayak izlerini Kapsam 1-2 ve 3 çerçevesinde hesaplamalarına ve bu kapsamda 
geriye dönük trend analizleri ile karbon ayak izlerini azaltmak ya da nötr olmaları adına hedefler ile 
aksiyon planları çerçevesinde destek oluyoruz. Aynı zamanda enerji ve kaynak verimliliğini destekleyen 
çalışmaların ne gibi katkılar sağladığı ya da sağlayabileceği konusunda firmalara danışmanlık 
veriyoruz. Bu konuda öncelikli hedef koymanın sonrasında da bu hedefe ulaşmak adına doğru aksiyon 
planlarının yapılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Firmalar bu süreçte öncelikle doğru ve şeffaf 
bir şekilde “ürettikleri kirliliği” yani karbon ayak izlerini hesaplamalılar. Bu kapsamda hangi tüketim 
kalemlerinin karbon ayak izine en yüksek katkısının olduğuna bakılarak özellikle bu alanlara odaklı 
bir azaltım planı üzerinde çalışılabilir. Her sektörün ve her şirketin kendi iklim eylem planı olmalı 
ve öncelikle en çok kirlettiği alanları bulup bu alanlara odaklanmalıdır. Türkiye’de bu alanda hâlâ 
standartlaştırılması gereken birçok nokta bulunuyor.

ZEYNEP OKUYAN/EY Türkiye İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Hizmetleri Lideri

“AB SINIRDA KARBON VERGİSİ GETİRİYOR”
Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın (AYM) 2050’de Avrupa’yı karbon nötr kıta yapma hedefiyle yola çıktığını 
biliyoruz. Temelde kirliliğin engellenerek ekosistemin korunmasını, şirketlerin temiz ürünlere ve 
teknolojilere sahip olmasını sağlamayı ve en önemlisi de adil ve kapsayıcı olmayı içeriyor. Bu büyük 
dönüşümün sağlanması için Avrupa Komisyonu 1 trilyon avroluk yatırım gerektiğini vurguluyor. 
Burada da sürdürülebilir finans konusu oldukça öne çıkıyor. Elbette bu dönüşüm yalnızca Avrupa’yı 
değil, Türkiye’yi de yakından ilgilendiriyor. Türkiye’nin, Avrupa’nın en büyük ticari ortaklarından 
biri olarak pek çok riski bir arada barındırmasına karşın, atacağı proaktif adımlarla bu risklerin 
fırsata dönüştürülmesi mümkün. Avrupa, AB iklim hedeflerine ulaşabilmek adına çok sert tedbirler 
alıyor. Örneğin AB seçilen bazı sektörlere yönelik “Sınırda Karbon Vergisi” getiriyor. Sınırda Karbon 
Vergisi nedeniyle Türkiye’deki sektörler ek karbon maliyeti ile karşılaşacaklar. Ancak bu riskler 
fırsata dönüştürülebilir. Düşük karbonlu ürün üretilmesi teşvik edildiğinden, düşük karbonlu ürün 
üretimi ile Türkiye AB ülkelerine daha rahat ihracat yapabilir ve finansman olanaklarına daha rahat 
erişebilir. Ancak düşük karbonlu ürün üretimi için sanayide dönüşüm gereklidir. Bu sayede Türkiye, 
karbonsuzlaşma sürecini güçlendirebilir. Teknoloji ve finans sektörlerinde yeni fırsatlar yaratılabilir. 
Yeşil Mutabakat, tarım ve gıda sektöründen çimento ve yapı sektörüne, tekstil sektöründen finans 
sektörüne kadar geniş bir yelpazede değişim, dönüşüm ve yeni fırsatlar barındırıyor. Döngüsel 
ekonomiyi ürün ve üretim süreçlerine entegre ederek atıklara değer olarak bakılmasını sağlarken, 
ekonomik olarak büyümeyi doğal kaynak kullanımından ayrıştırmayı sağlıyor. Geri dönüşüm, geri 
kazanım kavramlarını hayatımıza iyice entegre etmemizi sağlarken, farkındalığın arttırılması 
konusunda da ciddi katkı sağlıyor. 

MİNE İZMİRLİ/Deloitte Türkiye, Sürdürülebilirlik Hizmetleri Kıdemli Müdür

“KARBON YOĞUN FİRMALAR ODAĞIMIZDA”
Demir-çelik, çimento, alüminyum, elektrik, gübre, cam ve tekstil sektörleri başta olmak üzere 
karbon-yoğun üretim yapan sektörler ve finans sektörü odağımızda yer alıyor. Bildiğiniz gibi Paris 
Anlaşması hedefleri doğrultusunda; aralarında AB ülkelerinin de olduğu 73 ülke 2050 yılına kadar 
karbon nötr ülke olma taahhüdünde bulundu. Dolayısıyla saydığımız sektörlerde karbon yoğun 
üretim yapan şirketler için küresel çapta rekabetçiliklerini korumak amacıyla ve döngüsel ekonomi 
prensipleri doğrultusunda sera gazı salımlarını azaltmak yönetim kararlarının başında gelmeli. Bu 
doğrultuda Deloitte Türkiye Sürdürülebilirlik Hizmetleri olarak işletmelere Düşük Karbonlu İş Modeli 
Dönüşümü Danışmanlığı, Sera Gazı Emisyonlarının Hesaplanması ve Raporlanması, Kurumsal Karbon 
Yönetim Planı oluşturulması, TCFD Raporlaması ve senaryo analizi, CDP Raporlaması ve ClimWise 
Kurumsal İklim Riskleri Stres Testi gibi çözümler geliştiriyoruz. Ayrıca şirketlerin iklim risklerinin de 
içinde bulunduğu Çevresel, Sosyal ve Yönetişime dair (ÇSY) etkilerini topyekûn yönetebilmeleri için 
Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi Danışmanlığı, İzleme Sistemi Oluşturulması ve Sürdürülebilirlik 
Raporlaması hizmeti de sunuyoruz ve ÇSY bağlantılı sendikasyon kredilendirme süreçlerinde 
işletmelerin ihtiyacı olan ÇSY verilerine, ÇSY raporlamalarına güvence hizmeti de sağlıyoruz. Düşük 
Karbonlu İş Modeli Dönüşümü Danışmanlığı kapsamında işletmelerin iklim risklerine ilişkin mevcut 
strateji ve önceliklerini değerlendiriyor; stratejilerinin yapılanması için çalışıyoruz. 
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“4. İSTANBUL 
KOBİLER VE 

BİLİŞİM 
KONGRESİ”  

GERÇEKLEŞTİ
Türkiye Bilişim Derneği 

(TBD) İstanbul şubesinin 
düzenlediği “4. İstanbul 

KOBİ’ler ve Bilişim Kongresi” 
(KOBİ 21) Webinarı, 

‘Yeşil Dünya, Teknoloji ve 
İhracatçı KOBİ’ler’ ana 

temasıyla 6-7 Ekim 2021 
tarihlerinde çevrimiçi olarak 

gerçekleştirildi.

A çılış konuşmalarını; TBD İstanbul Şube Yönetim Kurulu 
Başkanı Deniz Tiryakioğlu ve KOSGEB Eski Başkanı, 
Dünya Gazetesi Yazarı Hilmi Develi’nin gerçekleştirdiği 
kongrede; Avrupa Yeşil Mutabakatı’na (AYM) 

hazırlanırken dijital dönüşüm sürecinde KOBİ’lerin, OSB’lerin 
yapması gerekenler tartışıldı. 
Deniz Tiryakioğlu açılış konuşmasında şunları söyledi: “Bu yıl 
temamızı Yeşil Dünya, Teknoloji ve İhracatçı KOBİ’ler olarak 
belirledik. Son yıllarda teknoloji ve sanayinin hızla gelişmesi, 
beraberinde çevre sorunlarının artmasına sebep oldu ve olmaya 
devam ediyor. Görüyoruz ki 21. yüzyıl, dijital ve yeşil dönüşümü 
küresel gündemin merkezine taşıdı. Bir yandan dünyada iklim 
değişikliği ile mücadele politikaları hız kazanırken, diğer yandan 
iklim değişikliğinin ticaret politikalarıyla bağlantısı giderek 
güçlendi. Yine son yıllarda, ekonomik büyümenin sürdürülebilir 
bir biçimde sağlanması hedefi dünya ekonomisinin neredeyse 
tüm aktörleri tarafından benimsendi; çevre, yeşil, doğa, 
doğrudan sağlığımızla ve geleceğimizle ilgili. Doğal olarak bugün 
sağlığımızı ve işlerimizi etkileyen bu süreç ve üstüne devam 
eden pandeminin kobilere etkisi hepimizin öncelikli konusu. 
Dünyanın en büyük küresel sorunlarından olan iklim değişikliği, 
geçmişten günümüze hem çevre hem insan sağlığı üzerinde 
olumsuz sonuçlar doğuruyor. Tüm dünya ülkelerinin,  iklim 
değişikliğinin ve biyolojik çeşitlilik kaybının küresel bir sorun 
olduğunu kabul ederek, önlemler alması gerektiği vurgulanıyor. 
Birçok mecrada iklim değişikliği ile mücadele, karbon piyasaları, 
emisyon ticaret sistemi, sürdürülebilirlik ve AB Yeşil Mutabakatı 
(AYM) gibi konular görüşülüyor ve çalışmalar yapılıyor. Bu 
çalışma ve anlaşmalarda yeni iklim politikaları ve uygulamaları 
isteniyor. Bu yeni politikalar ülkemizi doğrudan ve dolaylı olarak 
etkileyecek. Bu noktada kongremizde değerli başkanlarımız, 
değerli moderator ve panelistlerimizle birlikte Avrupa Yeşil 
Mutabakatı’nı, ülkemizdeki durumu, sektörel etkilerini, fırsatları 
ve krizleri, KOBİ’lerimizin bilgi ve teknolojiyi kullanarak yeni 
fırsatlara nasıl sahip olabileceklerini yazılımlarımızın gücünü 
detaylı bir şekilde konuşacağız.”
Kongrenin ilk gününde “Avrupa Yeşil Mutabakatı ve İhracatçı 
KOBİ’ler Paneli”, “Potansiyeli Keşfet, Yeni Nesil Yazılımlar Paneli”, 
“Avrupa Yeşil Mutabakatının Sektörel Etkileri Paneli” ikinci günde 
ise “Mavi Beyaz Robotlar” ile “Bulutların Üstündeyiz, Farkında 
mıyız” başlıklı paneller gerçekleştirildi. 



PLASFED 105

“AVRUPA YEŞİL MUTABAKATI’NIN (AYM)  
SEKTÖREL ETKİLERİ” PANELİ
TBD İcra Kurulu Başkanı Dr. Aydın Kolatın’ın 
moderatörlüğünü üstlendiği ilk günün son paneli olan 
“Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın (AYM) Sektörel Etkileri” 
paneline Değer Denetimi Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı Özgür Artak, SKD-İş Dünyası ve Sürdürülebilir 
Kalkınma Derneği Genel Sekreteri Konca Çalkıvik,  
PAGDER-Türkiye Plastik Sanayicileri Derneği Genel 
Sekreteri Murat İnkün ve SAHA İstanbul-Savunma 
Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği Kurumsal 
İletişim Yöneticisi Muzaffer Ünsaldı panelist olarak 
katıldı. Panelde; Özgür Artak AYM kapsamında 
değişmekte ve gelişmekte olan Finansal Raporlama ve 
Denetim yaklaşımlarını özetleyip Döngüsel Ekonomi ve 
Sürdürülebilirlik Finansmanı hakkında bilgi verdikten 
sonra Yeşil Tahvil ve Finansmana Erişim konularında 
açıklamalar yaptı. Konca Çalkıvik ise iklim krizi, 
AYM’nin Türkiye’ye etkileri, bu konudaki tehditler ve 
fırsatlar konularında genel bir durum tespiti yaptıktan 
sonra bu konuda SKD Türkiye’nin çözüme yönelik 
çalışmalarını aktarıp, KOBİ’lerin bu çalışmalardan nasıl 
faydalanabileceklerini özetledi.
Daha sonra söz alan Murat İnkun da AYM’nin plastik 
sektörüne etkileri, bu süreçte uyum çalışmaları 
kapsamında yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi. 
İnkun şunları söyledi: “Plastik sektöründe faaliyet 
gösteren Plastik Sanayicileri Derneği (PADGER), 1969 
kuruluşlu bir dernek. Plastik sektörünün her alanında 
üyelerimiz var. Bu kapsamda yapılan tüm çalışmalara 
Avrupa tarafında da destek veriyoruz. Bizim sektörümüz 
özeline indiğimizde, bizi doğrudan ilgilendiren 
düzenlemeler var. Bunları incelediğimiz zaman 
Avrupa’nın perspektifinin aslında daha dayanıklı ürünler 
olması, ürünlerin tamir edilebilir olması, geliştirilebilir 
olması ve geri dönüştürülmüş ham maddeden üretilmiş 
olması gibi talepleri olduğunu görüyoruz. Bu yaklaşımın 
ister istemez plastik sektörüne de belli yansımaları 
oluyor. Plastik atık sık konuşulan, son günlerde de sık 
sık gündeme gelen bir konu. Biraz da bunun üstüne 
gidecek şekilde bu sorunun çözümü için ürünü piyasaya 

sürenlere de belirli sorumluluklar yüklenen uygulamalar 
geliştiriliyor.” 
Murat İnkün, AYM uyumu konusunda geri dönüşümün 
önemini vurgularken, bu alanda güncel teknolojik 
gelişmeler hakkında ise şunları söyledi: “Avrupa Yeşil 
Mutabakatı bütün konuşmacıların da belirttiği gibi 
sadece tehditler değil, fırsatlar da barındırıyor. Bunlardan 
bir tanesi de plastik sektörü açısından geri dönüşümün 
de çok hızlı büyüyecek olması. Çünkü plastik mamul 
üreticilerine çok ciddi kotalar konuyor. O kotaları 
yakalamaları da mevcut geri dönüşüm oranlarıyla 
mümkün değil. Kabaca bir rakam vermek gerekirse 
günümüzde kullanılan plastiğin yüzde 90’ı petro kimya 
tesislerinden çıkıyor. Yüzde 10’u geri dönüşümden 
geliyor. Bununsa çok küçük bir oranı kimyasal geri 
dönüşümden geliyor. 2040 yılına geldiğimizde bu 
oranların yüzde 55 petrokimya, yüzde 35 mekanik geri 
dönüşüm, yüzde 10 kimyasal geri dönüşüm şeklinde 
olacağı ön görülüyor. Bu da çok büyük ve hızlı büyüyecek 
bir pazar demek. Kimyasal geri dönüşüm tarafından da 
kısaca bahsedecek olursam; plastik geri dönüştürülebilir 
bir ürün ama her geri dönüşümde ciddi bir fiziki nitelik 
kaybı oluyor. Kimyasal geri dönüşüm yaparken ürünü 
yapı taşlarına ayırıp tekrar polimerize edebiliyorsunuz. 
Tamamen petrokimya tesisinden çıkan birinci ham 
madde gibi oluyor. Bunların gıdaya temasında da 
herhangi bir sıkıntı olmuyor. Pet şişelerde kullanılıyor. 
Bu alandaki teknik gelişmelerin önümüzdeki 10 yıllık 
süreçte çok hızlı gelişeceğine inanıyoruz. Pet alanında 
şu an ciddi tesisler var. Türkiye’de de bu alanda 2 tane 
geri dönüşüm tesisi yapıldı. Ama diğer polimer türlerinde 
de bunlar artacaktır. Burada bir diğer önemli husus ise 
mamul üreticilerinin üstüne düşen rol. O da Türkiye’de 
çok konuşuluyor olmasa da döngüsel tasarım konusu. 
Ürünün daha tasarlanırken geri dönüştürülebilir olarak 
tasarlanması çok önemli.”

“Avrupa Yeşil Mutabakatı bütün 
konuşmacıların da belirttiği gibi 

sadece tehditler değil, fırsatlar da 
barındırıyor. Bunlardan bir tanesi 
de plastik sektörü açısından geri 

dönüşümün de çok hızlı büyüyecek 
olması. Çünkü plastik mamul 

üreticilerine çok ciddi kotalar 
konuyor. O kotaları yakalamaları da 

mevcut geri dönüşüm oranlarıyla 
mümkün değil...” - Murat İnkün
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2 007 yılında Kütahya’nın Gediz ilçesinde bir ilki 
hayata geçirerek Türkiye’nin ilk polipropilen 
oluklu levha fabrikasını kuran Gediz Plastik, 
beyaz eşyadan otomotive, ilaçtan geri 

dönüşüme kadar çok sayıda sektörle iş birliğini 
sürdürüyor. 
Gediz Plastik Genel Müdürü M. Fatih Bakırdemir, 2023 
yılında devreye girecek iki yeni tesis ile toplamda 25 
bin metrekare kapalı alana sahip olacaklarını söyledi. 
Bakırdemir yeni yatırımlarını ise şöyle anlattı: “2020 
yılının son çeyreğinde 40.000.000 TL’lik yatırım teşviki 
alarak beyaz eşya ve otomotiv sektörüne yönelik 
parça imalatları için yatırım planlamamızı yaptık. Bu 
doğrultuda 10.000 m2 yeni yatırımlarımız için kapalı 
alan inşaatına 2021 yılının 2. çeyreğinde başladık. 
Halen inşaat yüzde 75 seviyesinde olup bu konudaki 
çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Beyaz eşya 
sektörüne yönelik parça imalatı yapmayı planladığımız 
2.500 mm oluklu plastik levha hattı için makine 
siparişini verdik. Bu makinenin 2021 yılı sonuna kadar 
kurulup deneme üretimlerine başlaması planlanıyor. 
Otomotiv sektörüne yönelik bal peteği (honey camp) 
pp levha makinesi, şekillendirme makineleri ve diğer 
teçhizatlar için araştırmalar, tedarik görüşmeleri ve 
teklif alma süreçleri devam ediyor. Bu yatırımlarımızla 
birlikte beyaz eşya ve otomotiv sektörünün şirket 
büyümesine oldukça önemli katkılar sağlayacağı ön 

görülüyor. Almış olduğumuz toplam 40.000.00 TL’lik 
yatırım teşvikiyle yüzde 55’lik kurumlar vergisinde 
yatırım indirimi, KDV muafiyeti, SGK primi ve faiz 
indirimi gibi oldukça önemli destekler sağlanmış 
olacak. Yeni kurulacak olan tesisimizde beyaz eşya 
sektörü için arka duvar ve taban destek levhası gibi 
oluklu pp levhadan yapılabilen ürünler imal edilirken, 
PP Bal Peteği levha imalatı ile otomotiv sektöründe 
kullanılan bagaj altı levhalar, yan duvar levhaları ve 
özellikle otobüs tarzı araçlarda, araç içi klima kanalları 
gibi ürünler istenen yanmazlık sınıfında imal edilecek.”

GEDİZ PLASTİK’TEN  
YENİ YATIRIMLAR
Kütahya’nın Gediz ilçesinde kurulan Türkiye’nin ilk polipropilen oluklu levha fabrikası  
Gediz Plastik, geleceğe dönük yeni yatırımlarıyla büyümesini sürdürüyor. 

Gediz Plastik A.Ş. olarak kuruldukları 
günden itibaren istikrarlı şekilde büyümesini 
devam ettiren ve yatırımları belli planlar 
dahilinde sürdüren bir şirket olduklarını 
söyleyen Bakırdemir, “Yeni yatırımlarımızla 
birlikte mevcut 70 kişilik çalışan sayımızı 
2023 yılına kadar 80 yeni istihdam ile 
130 kişiye çıkarma hedefindeyiz. Özellikle 
nitelikli eleman istihdamı tarafında da yeni 
alımlarımız olacak” dedi.  

PANO
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D ijital ansiklopedi Vikipedi’de insan kaynakları, 
“Organizasyonların üretim yapma, hizmet 
verme ve kâr etme hedeflerine ulaşmak 
için kullanmak zorunda oldukları kaynağı 

yani insanı ifade eder” şeklinde tanımlanıyor. İnsan 
kaynakları yönetimi içinse “İş gücü ile ilgili çeşitli 
kriterleri kullanarak çalışan bağlılığı, verimlilik ve iş 
yaşamının niteliği üzerinde olumlu gelişmelerin elde 
edilmesini sağlar” deniyor. Bu gelişimi başarıyla hayata 
geçiren yönetim modelleri içinde ise dünya düzenini iyi 
okuyarak çalışanların taleplerine kulak verenlerin ön 
plana çıktığı görülüyor. 
Pandemi ile geçen bir buçuk yılda olduğu gibi… Artık 
sektör gözetmeksizin hemen hemen hepimiz evimizi 
ofise çevirdik. İnternet üzerinden toplantılar yapıyor, 
iş arkadaşlarımızla olan ilişkilerimizi dijital platformlar 
üzerinden sürdürüyoruz. Söylemesi kulağa garip 
gelse de pandemi gölgesinde geçen bu home ofis 
dönemine, çalışanlar kadar İK birimleri de çabucak 
adapte oldu. Bundan sonrası için izlenecek politikalara 
yönelik tartışmalar, yeni modeller arayışı var ama 
uzaktan çalışmayı artık pek çok profesyonel kolay 
kolay bırakmayacak gibi görünüyor. Rakamlar da bunu 
kanıtlar nitelikte. Dünya genelinde her 10 çalışandan 
9’u Covid-19 krizi sonrasında da kısmen uzaktan 
çalışmayı tercih ettiğini dile getiriyor. Türkiye’de her 

beş çalışandan biri, mümkün olsa tamamen uzaktan 
çalışma modeline geçmek istiyor. Dijital sistemler 
üzerinden çözülemeyecek mesleklerde istihdam 
edilenler de mesailer konusunda esneklik aradıklarını 
söylüyor.

TÜM DÜNYA AYNI ŞEYİ İSTİYOR
Boston Consulting Group (BCG) ve The Network 
tarafından hazırlanan, Türkiye ayağı Kariyer.net’in iş 
birliğiyle gerçekleştirilen “Küresel Yeteneklerin Şifresini 
Çözmek” başlıklı araştırma şimdiye kadar tartıştığımız 
global iş kültürü farklılıklarının üzerini çizecek cinsten. 
Araştırma sonunda çıkan raporun her bir maddesi 
küresel yeteneklerin şifresini tek tek çözüyor ve yeni 
dünya düzeninin kodlarını ele veriyor. 
Öyle ki çalışanların istekleri ülke gözetmeksizin oransal 
olarak birbirini tutuyor. İlginç olan ‘En Çok Çalışılmak 
İstenen Ülkeler’ sıralaması ortak global düşman Covid-
19’la birlikte ciddi bir değişimi gözler önüne seriyor.  
Raporun detaylarına geçmeden önce global değişimi 
görmemizi sağlayan veri tabanına bakmakta fayda 
var. 190 ülkede toplam 209 bin çalışanla yapılan 
araştırmaya Türkiye’den de 27 bin kişi katılmış. Yüzde 
46’sını lisans, yüzde 23’ünü ise lisansüstü bireylerin 
oluşturduğu araştırma; enerji, finans, kamu, sağlık, 
teknoloji, telekom, perakende, sigortacılık, medya ve 

YENİ NORMAL  
UZAKTAN ÇALIŞMAK

190 ülkedeki istihdamın yaklaşık yüzde 25’i hibrit modelden vazgeçmiyor, 
Türkiye’de her beş çalışandan biri ‘home office’ diye diretiyor. ABD artık hayaller 
ülkesi değil, İspanya ve İtalya ilk 10 listesine veda etti. Global yeteneklerin 
şifresini çözen araştırma ve çarpıcı sonuçları… İPEK ALPKÖKİN OLGUNSOY
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turizmin de aralarında olduğu yaklaşık 16 sektörü 
kapsıyor. 

KANADA’DAN AMERİKA’YA ÇELME
Peki rapor bize ne anlatıyor, nasıl yol gösteriyor? Her 
yıl yapılan bu araştırma önceki yıllara kıyasla çalışan 
dünyasının tercihlerini, stillerini, geleceğe yönelik 
planlarının nasıl ve ne yönde değiştiğini ortaya koyuyor. 
Ve insan kaynakları yönetimine adeta bir yol haritası 
çiziyor. Rapora göre; pandeminin en çok değişim 
yarattığı alanlardan biri olan ‘Çalışanlar Tarafından 
En Çok Tercih Edilen Ülkeler’ sıralamasına gelecek 
olursak tablo, insan kaynağı uzmanlarını şaşırtacak 
şekilde değişiyor. Zira küresel verilere göre ABD, 
Kanada’nın gerisinde kalırken, Covid-19 vakalarının 
daha az görüldüğü; Avustralya, Japonya, Singapur ve 
Yeni Zelanda gibi Asya-Pasifik ülkeleri tercihlerde ön 
sıralara yükselmiş durumda. 2014’te 7’inci sırada olan 
Avustralya, 2021 itibariyle 3’üncü sırada. Dubai, Abu 
Dabi, Tokyo ve Singapur ise çoktan New York’un önüne 
geçti!
Yeteneklerin en çok çalışmak istediği ilk on ülkeye 
bakacak olursak; popüler konumlardan biri olan 
Japonya altıncı sırada geliyor. Halk sağlığı konusunda 
övgü toplayan iki Asya-Pasifik ülkesi Singapur ve Yeni 
Zelanda ise listede ilk kez yer alıyor.
Aslında buradan bir çıkarım yapmamız gerekirse 
çalışanlar, sağlık ve iş destek fonları konusunda 
güvence sunan ülkelere daha çok göz kırpmaya 
başlamış durumda. Öyle ki pandemi sınavında en çok 
zorlananlar arasında yer alan İtalya ve İspanya onların 
gözündeki kıymetini yitirerek ilk ona çoktan veda etmiş. 
Covid-19 sonrası iş hayatına ışık tutan bu kapsamlı 
araştırmanın Türkiye ayağını üstlenen Kariyer.net 
Genel Müdürü Fatih Uysal, “Sağlık önlemlerine ilişkin 
endişelerin, daha önce popüler olan birçok hedef 
ülkenin sıralamada gerilemesine neden olması 
düşündürüyor” diyerek ekliyor: “Özellikle ABD’nin, 
yabancıların en çok çalışmak istediği yer olma 
statüsünü kaybettiğini görüyoruz. Almanya ve Fransa 
sıralamada ikişer sıra geriledi. İtalya ve İspanya ise ilk 

ondan tamamen çıktı.” 
Diğer taraftan pandeminin etkisiyle benimsenen 
bağımsız çalışmanın getirdiği esneklik, yurt dışına 
gitme zorunluluğunun kalkmasıyla birleşince birçok 
kişiye kariyerlerini neredeyse hiç hareket etmeye gerek 
kalmadan ilerletebileceklerini hissettiriyor. Bu da 
tercihlere yansıyor.

YURT DIŞINA TALEP AZALDI
Anket sonuçları; çalışanlar arasında yabancı bir 
ülkeye taşınma isteğinin azaldığına hatta yabancı 
bir işveren için çalışırken kendi ülkesinde kalma 
modeline yönelik heves artışı yaşandığına da işaret 
ediyor. Nitekim Uysal da katılımcıların yüzde 57’sinin 
bu plana istekli olduklarını söylüyor. “Konu, uzaktan 
uluslararası çalışma olduğunda, ABD Kanada’yla tekrar 
yer değiştirerek yine bir numarayı alıyor. Yüksek lisans 
yapmış kişiler arasında bu oran yaklaşık yüzde 62.”
Yani rapor, ülke sıralamalarındaki değişimin yanı sıra 
yurt dışında çalışma isteğinin de azalmasına dikkat 
çekiyor. “Küresel sonuçları incelediğimizde yurt dışında 
çalışma isteğinin 2014’te yüzde 63,8 iken 2020’de 
yüzde 50,4’e gerilediğini görüyoruz” diyen Uysal, “Ülke 
değiştirme konusundaki istekliliğin azalması, dünyanın 
hemen hemen her ülkesindeki katılımcılar tarafından 
ifade ediliyor. Bu azalışın en önemli parametresi; 
insanları ihtiyatlı hale getiren yeni bir değişken; 
Covid-19” diyor. Türkiye’de ise bu istek 2018 sonucu 
olan yüzde 58 ile halen aynı seviyede devam ediyor. 
Küresel sonuçlara göre yurt dışında çalışma isteğinin 
yaklaşık yüzde 13 gerilemesi oldukça önemli bir 
değişim. Bu durum karşımıza gelecek dönemlerde iki 
yeni kavramı çıkartacak. İlki yabancı bir işveren için 
uzaktan çalışma seçeneğinin artması yani International 
Remote Work. Diğeri ise hiçbir ofise bağlı olmadan 
çalışma kavramı yani, Virtual Work. 

TÜRKİYE ÇEVREYE HASSAS
Araştırmada çalışanların meslek tercihinde önem 
verdikleri özellikler de değerlendirilmiş. Buna göre hem 
küresel hem de Türkiye sonuçlarında çalışanların iyi 
iş-yaşam dengesini önemsemesi öne çıkıyor. Uysal, 
“Globalde sosyal faydanın ön planda olduğu, Türkiye’de 
ise yükselme/gelişim/konfor ve güvence arasında bir 
denge arandığı görüldü” diyor. 
Sonuçlara baktığımızda Türkiye’de çalışanların 
tercihlerini kariyer geliştirme olasılıkları ve iş güvencesi 
şekillendiriyor. İşten beklenti sıralamasında ilk altı 
maddenin geçmiş yıllar ile aynı kalması da dikkat çekici 
bir diğer unsur. Türk iş dünyasına göre; kariyer/gelişim 
olanakları, iş-yaşam dengesi, iş güvencesi, öğrenim ve 
beceri eğitimleri, üstlerle ve iş arkadaşlarıyla iyi ilişki 
hâlâ çok önemli. 
“Türkiye’de çalışanların neredeyse yüzde 80’i yeni 
yetkinlikler kazanma/farklı bir iş için yeniden eğitilme 
yani ‘reskilling’ fikrine sıcak bakarken, kalan yüzde 
20’si işinin riske girdiğini hissederse bu duruma pozitif 
bakabileceğini belirtti” diyen Uysal, “Üstelik diğer 
ülkelerle karşılaştırıldığında, farklı eğitim düzeylerinin 
yanıtlarının daha az farklılaştığı görüldü” diyor.

“BİRÇOK AVRUPA ÜLKESİ 
GÖZDEN DÜŞERKEN, TÜRKİYE’NİN 
VE ÖZELLİKLE DE İSTANBUL’UN 
KÜRESEL İŞÇİLER İÇİN GENEL 
ÇEKİCİLİĞİ ARTIYOR. AĞIRLIKLI 
OLARAK ORTA ASYA’DAN GELEN 
GÖÇMEN İŞÇİLER, TÜRK İŞGÜCÜ 
PİYASASI AÇISINDAN GÖZ 
ÖNÜNDE TUTULMASI GEREKEN 
BİR FAKTÖRE DÖNÜŞÜYOR.”
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Diğer taraftan Türkiye; iş birliği ve esneklik başlıklarında 
pandemi öncesine göre kötüleşme görülen az sayıda 
ülkeden biri. Öyle ki ankete katılan her on kişiden 
yaklaşık yedisi, geçen yıl kimlik çeşitliliği ve iklim 
konularının kendileri için daha önemli hale geldiğini 
dile getirmiş durumda. Bu oran Türkiye’de çalışanlar 
için globale göre daha yüksek. Küresel verilere göre 
çalışanların yüzde 50’si, Türkiye’de ise çalışanların 
yüzde 65’i, bu alanlardaki politikaları kişisel inançlarıyla 
uyuşmayan bir işverenden gelen teklifi kabul etmeyi 
düşünmüyor. 

SAĞLIKTA YENİ ALANLAR
Pandeminin bir diğer olmazsa olmazı dijitalleşmenin 
hızlanması; yazılım uzmanları/mühendisleri, Ar-Ge 
mühendisleri, mobil uygulama geliştiricileri, ürün 
geliştirme yöneticileri, kullanıcı deneyimi uzmanları, 
kullanıcı ara yüz tasarımı uzmanları, sistem 
mühendisleri, veri analitiği uzmanları gibi teknoloji 
alanında çalışan pozisyonlara talebin artmasına yol 
açtı. Kariyer.net’in bu yıl içinde yayınlanan yeni iş ilanı 
sayısına göre yaptığı değerlendirmede; yapı, mobilya-
aksesuar, elektrik-elektronik, kimya, bilişim, enerji, 
otomotiv, taşımacılık gibi geleneksel sektörlerde her 
ay yayınlanan iş ilanı sayılarının pandemiye rağmen 
2019’un altına düşmediği görüldü. Hatta bazı dallarda 
geçen yılın üzerine çıkıldı.
Uysal, “Söz konusu sektörlerdeki oyuncuların iş 
hacminin pandemide negatif etkilenmemesi, bu 
alanlarda istihdamın korunması ve hatta artması 
sonucunu doğurdu. Bu sektörlerin, yakın gelecek için 
lokomotif sektörler olacaklarını söyleyebiliriz” diyor. 
Pandemi sebebiyle sağlık konusundaki mesleklerde de 
değişim yaşanıyor. Platform, sağlık ve sağlık kontrolü 
alanlarında yeni mesleklerin çıktığını da tespit etmiş 
durumda. 

TÜRKİYE BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE YÜZDE 83 
İSTİHDAM AÇIĞI
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bilişim 
sektöründe daimi bir yetenek açığı var, işe 
alım uzmanlarının yüzde 83’ü bu alanlardaki 
pozisyonları doldurmakta zorluk çektiklerini 
belirtiyor. Bu tablo, bireylerin kariyerleri açısından 
değerlendirildiğinde; iş hayatında talep gören dijital 
yetenekler arasına girmek, kariyer gelişimi ve daha 
fazla iş fırsatı yakalayabilmek için kısa bir yol gibi 
değerlendirilebilir.  
“Özellikle gençlerin dijital yetenekler arasında yer 
alabilmeleri için beceriler biriktirmeleri, esnek 
olmaları ve yeniliğe çabuk adapte olabilmeleri 
gerekiyor” diyen Uysal, sözlerini şöyle sürdürüyor: 
“Dijital yetenekler alanında arz ve talep dengesini 
değiştirecek bir çözüm ortaya çıkmadığı sürece bu 
pozisyonlara yetenek çekme yarışı katlanarak devam 
edecek. Teknolojiye olan ihtiyacın arttığı bu dönem, 
her seviye ve kıdemden beyaz yaka çalışanın teknik 
yetkinliklerini arttırması ve geliştirmesi ihtiyacını 
da beraberinde getiriyor.” Uysal’a göre dayanıklılık, 
esneklik, çeviklik, belirsizliğe hızlı adapte olma, 
problem çözme becerisi, stresle başa çıkma, yeniliği 
kucaklama, öğrenmeye açık olma ve etkili iletişim 
gibi yetkinliklerin de önemi artmış durumda.

“UZAKTAN ÇALIŞMA 
MODELİ EVRENSEL 
TERCİH OLARAK 
KARŞIMIZA ÇIKIYOR”

Dünyanın önde gelen istihdam platformları 
iş birliğiyle kurulan The Network’ün 190 
ülkede yürüttüğü “Global Yeteneklerin 
Şifresi” başlıklı araştırmanın Türkiye ayağı 
tamamlandı. Araştırmaya göre; her 10 
çalışandan dokuzu, gelecekte, kısmen de 
olsa evden çalışmalarına izin veren bir işi 
tercih edeceğini belirtiyor. Türkiye’de ise her 
beş çalışandan biri, mümkün olsa, tamamen 
uzaktan bir çalışma modeline geçmek istiyor. 
Bu sorunun küresel sonuçlardaki karşılığı 
ise yüzde 25. Birçok çalışan haftada iki veya 
üç gün evden, geri kalan mesai saatlerinde 
de ofiste olmak üzere hibrit bir modeli tercih 
ediyor. Çalışanların uzaktan çalışmaya 
eskiye göre daha sık ve kolay izin verileceği 
beklentisi, pandeminin çalışma hayatına 
bıraktığı miraslardan biri olarak hayatımızda 
yer edindi. Üstelik bu sadece Türkiye için 
geçerli de değil; pandemi ile neredeyse bir 
gecede geçilen uzaktan çalışma modeli 
‘evrensel tercih’ olarak karşımıza çıkıyor.
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TÜRKİYE 33’ÜNCÜ SIRAYA YÜKSELDİ
Araştırma, Türkiye’nin küresel işçiler için genel çekiciliğinin 
arttığını ortaya koydu. Buna göre 2018’de 41’inci sırada yer 
alan Türkiye, 2020’de 33’üncü sıraya yükseldi. Benzer şekilde 
İstanbul’un da cazibesi artarak, 43’üncü sıradan 30’uncu sıraya 
çıktı. İnsanların çalışmak için Türkiye’ye gelmek istediği ülkeler 
ise şöyle sıralandı: Azerbaycan, Ürdün, Yemen, Kazakistan, 
Pakistan, Kosova, Özbekistan, Irak, Mısır ve Kuveyt.

Türkiye’deki katılımcıların  
yurt dışındaki bir şirket için  
uzaktan çalışma istekliliği: 

%51
Küresel işgücündeki diğer 

katılımcıların yurtdışındaki bir şirket 
için uzaktan çalışma istekliliği: 

%57

Türkiye’deki katılımcıların  
yurt dışında bir işveren için  

uzaktan çalışmayı düşüneceği  
İLK 10 ÜLKE 

ALMANYA 
ABD

KANADA 
İNGİLTERE 

AVUSTRALYA 
İSVİÇRE 

İTALYA 
BELÇİKA 

HOLLANDA 
FRANSA



Y ürüttüğü sürdürülebilirlik ve çevre politikaları  
ile karbon ayak izini azaltmayı hedefleyen 
Bareks; yüzde 100 geri dönüştürülebilir ve 
daha az kaynak tüketen ambalaj çözümleri 

konusunda devam eden çalışmaları kapsamında önemli 
bir adım atarak; MDO (Machine Direction Orientation-
Makine Yönü Oryantasyonu) özellikli “blown film” hattı 
yatırımını devreye aldı. 
Bareks’te devreye alınan MDO teknolojisi sayesinde 
daha gelişmiş özelliklere daha az kaynak kullanımı 
ile ulaşarak; karbon ayak izi azaltılıp  yüzde 100 geri 
dönüştürülebilir esnek ambalaj üretimi mümkün oluyor. 
Bu işlemin üretim esnasında makine üzerinde yapılıyor 
olması, haricen yapılmasına kıyasla daha düşük enerji 
tüketimi ve daha az fire oluşumu sağlıyor. Yeni üretim 
hattında makine yönünde esnetilen filmler, standart çok 
katlı polietilen esnek ambalaj üretiminden farklı olarak; 
ısıl dayanım, çekme dayanımı, delinme direnci, sertlik ve 
makine yönünde uzama kontrolü gibi gelişmiş mekanik 
özellikler kazanıyor.

PANO

BAREKS’DEN ÇEVREYE  
DUYARLI YATIRIMLAR

Bareks’te devreye alınan MDO 
teknolojisi sayesinde daha gelişmiş 
özelliklere daha az kaynak kullanımı ile 
ulaşarak; karbon ayak izi azaltılıp  yüzde 
100 geri dönüştürülebilir esnek ambalaj 
üretimi mümkün oluyor. Bu işlemin 
üretim esnasında makine üzerinde 
yapılıyor olması, haricen yapılmasına 
kıyasla daha düşük enerji tüketimi ve 
daha az fire oluşumu sağlıyor. 

İzmir Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi ve İzmir Serbest Bölgesi’nde faaliyetlerini 
yürüten Bakioğlu Holding şirketlerinden Polietilen Film Üreticisi Bareks, yeni fabrika ve 
çevreci MDO PE hat yatırımlarını tamamlayarak üretim kapasitesini arttırdı.
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Aşı tartışmaları istisnasız 
tüm dünyanın gündeminde. 
Haliyle iş dünyası da bu 
konunun tarafları arasında 

yer alıyor. Uzmanlar, aşı olmayı 
reddeden çalışanlar ve işverenler 
arasında yakın zamanda ciddi 
sıkıntılar çıkabileceğini söylüyor. 
Ancak özellikle Delta varyantı 
sonrasında global şirketlerin pek 
çoğunun aşılanma konusunda farklı 
tutumlar sergilemeye başladığı da 
bir gerçek. Öyle ki ABD eğlence 
endüstrisinin devlerinden Walt 
Disney, geçen ay çalışanları için 
aşılamayı zorunlu hale getirdiğini 
duyurdu. Tüm personeline 60 
gün süre tanıyan kurum, evden 
çalışanların ise belirli istisnalar 
dışında, dönüşlerinden önce aşılarını 
tamamlamaları gerektiğini, işe yeni 
başlayacak kişilerde de aşı şartı 
arandığını açıkladı. 
Benzer bir diğer karar ise Facebook, 
Apple ve Google’dan geldi. Facebook 
İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı 
Lori Goler bir açıklama yaparak 
ABD’deki çalışanlarından ofise 
dönebilmeleri için Covid-19’a karşı 
aşılanmalarını istedi. 

Sadece Türkiye’nin değil dünyanın 
gündeminde de şu sıralar en çok 
tartışılan konulardan biri Covid-19 
aşısı. Farklı kurumların geliştirdiği 
aşılar hakkındaki görüş ayrılıkları, 
aşı karşıtlığı, toplum sağlığına 
yönelik polemikler bir yana dursun 
bu konuda hükümetlerin ve iş 
dünyasının alacağı kararlar da bir 
o kadar merak konusu. 

İPEK ALPKÖKİN OLGUNSOY

PANO

KURUMLAR ÇUVALDIZI  
KİME BATIRACAK?
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Goler, tıbbi nedenlerle aşı yaptıramayan çalışanlar 
içinse farklı seçenekler oluşturacaklarını vurguladı.
Google’ın Fırsat Eşitliği İstihdam Komisyonu da 
işverenlerin, tıbbi veya dini itirazları nedeniyle aşı 
olamayan çalışanlar için alternatif düzenlemeler 
bulma yükümlülüğünü hatırlatarak, ekiplerinden 
Covid-19 aşısı olma koşulu talep edebileceklerini 
söyledi. Türkiye’ye bakacak olursak henüz resmi 
bir açıklama yapan şirket yok. Ama kafaların biraz 
karışık olduğu ve özellikle devlet yetkililerinin 
yapacağı yönlendirmeleri bekledikleri yanlış bir 
çıkarım olmaz. Çünkü ülkemizde hukuksal açıdan 
baktığımızda kurumların çalışanlarına aşı olma 
şartı kuralı getirmesi şu an için zor gözüküyor. 
Ancak taraflar arasında yaşanacak fikir ayrılıkları 
sonucunda çalışanların iş akdinin sonlanmasına yol 
açabilecek hukuksal bir boşluk da yok değil. 

AŞI REDDİ İLE İŞ AKDİ SONLANABİLİR
Çalışanların aşı olma zorunluluğu konusunu 
hukuksal açıdan değerlendiren Avukat Çiğdem Şelli 
Dilek, “Şu an itibarıyla ülkemizde bu konuya ilişkin 
herhangi bir kanuni bir düzenleme yapılmamış, 
konunun güncel olması nedeniyle herhangi 
Yargıtay kararı da bulunmuyor” diyor. İşçinin sağlık 
hakkının kişinin kendisini ilgilendiren, anayasa ve 
uluslararası mevzuatlarla koruma altına alınan 
haklardan olduğunun altını çizen Dilek, anayasa ile 
bu özel alanın koruma altına alındığını ve müdahale 
edilemeyeceğini belirtiyor. Çalışan yönünden süreç 
böyle işlese de işverenin de teşebbüs ve çalıştırma 
özgürlüğü bulunduğunu unutmamak gerek. Zira bu 
hak iş akdi feshine kadar gidebilecek bir sürecin 
kapısını açıyor. “Türk Borçlar Kanunu, İş Kanunu, 
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve sair mevzuatların 
çeşitli hükümleri ile işveren, işyerinde iş sağlığı ve 
güvenliğini sağlamak, çalışanların ve müşterilerinin 
sağlığını korumak amacıyla her türlü tedbiri 
almakla yükümlü kılınmıştır” diyen Dilek, işçinin 
özel hayatı ve işverenin çalıştırma özgürlüğünün 
karşı karşıya gelmesinin yaratacağı sorunlara 
dikkat çekiyor. 
Koruma altında bulunan bu alanları ihlal etmeden, 
işverenin yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi 
aynı zamanda işçinin haklarının da ihlal 
edilmemesi gerektiğini de sözlerine ekliyor: “Tüm 
bu hususları göz önünde bulundurarak işverenin, 
çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını korumak 
amacıyla aşı olmayan işçinin iş akdini, tazminatının 
mutlaka ödenmesi koşulu ile feshedebileceği 
kanaatindeyiz. Söz konusu feshin 4857 sayılı İş 
Kanunu kapsamında iş akdinin geçerli feshi olarak 
değerlendirilmesi gerekmektedir.” 
Ancak bu feshinin geçerli olması için işverenin iyi 
niyetli davranması, işçinin işyerindeki pozisyonu, 
diğer çalışanlarla ve müşterilerle irtibatının da 
değerlendirilmesi gerekiyor. Tek başına çalışan ve 
müşterilerle herhangi bir irtibatı bulunamayan bir 
çalışanın toplum sağlığının gerekçe gösterilerek 
işten çıkartılması söz konusu değil.

KURUMLARDA AŞI ORANI NE?
Belli ki işin hukuki boyutu önümüzdeki aylarda 
oldukça tartışma yaratacak bir yöne gitme 
eğiliminde. Peki, iş dünyası aşılanma konusunda ne 
düşünüyor? Nasıl adımlar atacaklar ve en önemlisi 
hali hazırda aşı olan çalışan oranı ne?
Yüzde 98 ile yüksek aşı oranına sahip kurumlardan 
biri olan Asis Elektronik’in İK Direktörü Emek 
Eraslan bu rakam nedeniyle kurum içinde aşı 
konusunda özel bir düzenlemeye gitmediklerini 
anlatıyor. “Aşılanma konusunda farkındalık 
sağlayacak duyurular yayınlayarak çalışanları 
teşvik etmeye çalışıyoruz” diyen Eraslan, “Şu anda 
tam zamanlı ofise dönme planımız kısa vadede 
görünmüyor. Teknokent şirketi olmamız nedeniyle 
ofiste bulunma politikasını yakından takip ediyoruz. 
Bu konuda çıkacak bir yasa ile bizlerde daha kalıcı 
politikalar uygulayabileceğiz” diyor.
İkinci doz aşısını yaptıran çalışan oranı yüzde 70’in 
üzerine çıkan Arzum da ofis içinde çalışanları için 
çeşitli önlemleri almış şirketlerden. Arzum İnsan 
Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Didem Oral, 
çalışma düzenlerini salgının seyrine göre her ay 
gözden geçirdiklerini anlatıyor. Oral, “Bu oran 
yüzde 30 ile yüzde 50 arasında değişiyor. Salgın 
nedeniyle hayatımıza hızla giren esnek çalışma 
uygulamalarının bundan sonraki iş hayatımızı 
şekillendireceğinin farkındayız” diyerek sözlerini 
sürdürüyor. 
Aşılanma rakamı yüzde 90’a ulaşan üretici ECE 
şirketi tüm ekiplerinin aşılanması hedefiyle 
faaliyetlerini sürdürenlerden. “Çalışanlarımızın 
tümünün eylül ayında aşılanmasını bekliyoruz. 
Bu uygulamanın en büyük tedbir olduğunu biliyor 
ve çalışanlarımızı da bu konuda bilgilendirmeye 
özen gösteriyoruz” diyen ECE Üretim ve Pazarlama 
Direktörü İbrahim Özdemir, “Şirket çalışanlarımızın 
yüzde 80’i iki, kalan yüzde 10 ise ilk dozu yaptırdı. 
Bu grup ikinci doz için tarihlerini bekliyor” diyor. 

ÖNLEMLER ALINIYOR
Ancak planlarını şimdiden hazırlayan kurumlar 
da yok değil. “Aşı olan çalışanlarımızın (yüzde 
98) sağlık haklarını koruyabilmek amacı ile bazı 
tedbirler almak durumundayız. Yasal çerçeve 
içinde yönetimimiz durumları değerlendirecek” 
diyen Söktaş İnsan Kaynakları Yönetmeni Ayşe 
Mercan Yağcıoğlu, bundan sonraki süreçte de hibrit 
sistemde çalışmayı hedeflediklerini anlatıyor. 
Çalışanlarının sağlığı için aldıkları önlemlere 
değinen Yağcıoğlu, “İdari olarak bu konuda 
olabildiğince çözümden yana olmaya, sağlıklı bir 
çalışma ortamı sağlamaya çalışıyoruz. Uzaktan 
çalışması mümkün olan ve aşılanmayan çalışanlar 
için tam zamanlı uzaktan çalışma yapılacak” diyor.
Türkiye’de TÜRSAB üyesi olması nedeniyle ilk 
aşılanan meslek gruplarının arasında yer alan 
Enterprise Türkiye de yüzde 93 oranıyla Covid-19 
kapsamındaki aşılarını tamamlamış. Dr. Uğur Baran 
ile birlikte aşı tedirginliği yaşayan çalışanlarına 
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bilgilendirme seminerleri düzenlediklerini ve bilgi 
eksikliklerini gidermeye çalıştıklarını anlatan 
Enterprise Türkiye İnsan Kaynakları Müdürü 
Sibel Altun, “Enterprise Türkiye olarak; kendi 
sektörümüzde ilk aşılanan araç  kiralama şirketi 
olduk” diyor. Bilgilendirme toplantıları ile aşı 
oranını yükselten bir diğer kurum da Form Düğme. 
Şu anda çalışanlarının yüzde 90’ının aşılandığını 
anlatan Form Düğme Kurucu Ortağı Mustafa Oktay, 
“Aşı olmayan çalışanlarımızın oranı yüzde 20 
civarıydı, yapılan bilgilendirici toplantılar sonucunda 
çalışanlarımızın yüzde 10’u aşılarını yaptırdı” diyor. 
Aşı olmayanlar için ilave tedbirler uygulayacaklarını 
anlatan Oktay, “Salgının seyrine göre ilerleyen 
dönemde gerekirse aşı olmayan çalışanlarımızdan 
her hafta PCR testi isteyeceğiz.” 

AŞI KARŞITLIĞINA YÖNELİK TOPLANTILAR
Konu sağlık olunca her bireyin kendi bedeni 
üzerinde söz söyleme hakkını da unutmamak 
gerekiyor. Zira aşı olmak kadar aşı karşıtlığı da 
kişisel bir özgürlük alanı. Kurumlar bu konuda 
da aşı karşıtı çalışanlarına yönelik bilgilendirme 
toplantıları düzenlemeye başlamış. “Aşı olmayan 
çalışanlarımız ile şirket doktorumuzu bir araya 
getirerek akıllarındaki soru işaretlerini gidermeye 
çalışıyoruz” diyen ODE Yalıtım İnsan Kaynakları 
Müdürü Gizem Özgüney, “Bu zamana kadar 
çalışanlarımızın yüzde 74’ü aşı oldu. Aşı karşıtı 
olan çalışanlarımız ile onların yöneticilerinin ve İK 
ekibinin katıldığı görüşmeler gerçekleştiriyor, aşının 
önemini vurguluyoruz” diyor. Şirketi içi bilgilendirme 
duyuruları ile çalışanlarımıza aşı olmanın önemini 
ve konunun hassasiyetini aktardıklarını dile getiren 
Özgüney, “Bu yaklaşımımız ve çalışmalarımız ile 
aşılanma oranını mümkün olduğunca artırmayı 
hedefliyoruz.” 24 Saatte İş’in Kurucu Ortağı 

Gizem Yasa da kurumların tüm çalışanlarına 
olan sorumluluk duygusuna dikkat çekiyor. Yasa, 
“Şu ana kadar çalışanlarımızın yüzde 85’i aşı 
oldu. Aşılanmayan çalışanların yüzde 10’u şehir 
dışında ve tamamen evden çalışıyor. Dolayısıyla, 
aşılanmama kararının ofisteki diğer çalışanlara 
bir yansıması yok” diyor. Aşı olmama kararına da 
değinen Yasa, “Aşılanmama kararına saygımız var 
fakat herkesin sağlığını ve güvenliğini düşünmek 
ve gözetmek zorundayız. Bu anlamda herkese karşı 
eşit sorumluluk duygusu ve hassasiyete olmak için 
çabalıyoruz.” 

RESMİ AÇIKLAMA BEKLİYORLAR
Aşılanma oranı yüzde 95 olan L’Occitane Genel 
Müdürü Pınar Akçam ise çalışanlarına yönelik bir 
aşı yaptırımı uygulamadıklarını ancak bu konuda 
hükümet tarafından yapılacak bir düzenlemenin 
yerinde olacağını aktarıyor. Akçam, “Biz 
aşılanmayı motive ediyor, yaptırmalarına teşvik 
etmeye çalışıyoruz ancak herhangi bir yaptırım 
uygulayamıyoruz. Bu nedenle bulunduğumuz noktada 
asıl düzenleme devlet tarafından yapılmalı diye 
düşünüyorum” diyor. “Aşı olmayı tercih etmeyen 
personel için yine devlet tarafından düzenleme 
yapılarak çözüm getirilmelidir” diyen Akçam; 
“AVM, toplu taşıma, restoran gibi alanlara aşı 
olmayanların girmemesi gibi uygulamalar hayata 
geçirilirse personel de zorunlu aşı olmak durumunda 
kalacaktır. İnsanlarla iletişim halinde olması gereken 
mesleklerde bu durumun kişisel tercihlere bırakılması 
mümkün değil diye düşünüyorum.”
Resmi kurumlardan gelecek düzenlemelerin 
beklenmesi gerektiğini düşünen bir diğer kurum da 
aşı oranı yüzde 65 olan İncehesap.com. Şu anda aşı 
konusunda bir uygulamalarının olmadığını anlatan 
İncehesap.com İnsan Kaynakları Müdürü Gökçe 
Kömeçoğlu, “Toplumun genelini ilgilendiren bu tipteki 
bir düzenlemenin hayata geçirilmesi için bir toplumsal 
mutabakatın oluşması gerektiğini düşünüyoruz. 
Sağlık Bakanlığımız ve diğer yetkili kurumlarımızın iş 
yerleri için belirleyeceği kurallar doğrultusunda, bizler 
de çalışmalara başlayacağız.” diyor.

İŞE ALIMLARDA AŞI ŞARTI
İşe alımlarda da aşı bundan sonraki süreçlerde 
etkili olacak. Erin Motor Genel Müdürü Ersin 
Şahin, “Öncelikle yeni personel alımlarında 
aşılanmayanları işe almıyoruz. Bizim açımızdan 
aşı olmazsa olmaz bir tercih durumunda. Bir 
işveren olarak çalışan arkadaşlarımızın sağlığı 
her şeyin önünde geliyor. Toplu çalışılan yerlerde 
aşı olmamayı diğer çalışma arkadaşlarımıza karşı 
yapılan bir sorumsuzluk olarak nitelendiriyorum” 
diyor. Şahin, mevcut çalışanları arasında aşı 
olmayanlara yönelik planlarını da ise şu sözlerle 
aktarıyor: “Aşılanma oranımız yüzde 82 civarında. 
Daha çok çalışan arkadaşlarımızı aşı olmaları 
konusunda ikna etmeye çalışıyoruz. Ancak yakın 
zamanda aşı olmayanları farklı bir bölgede 
çalıştırmayı düşünebiliriz.” 
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D ünyadaki plastik atıkların 
çevreye ve insan sağlığına karşı 
olumsuz etkilerini hepimiz 
biliyoruz. Tam bu noktadan 

yola çıkan ve ekosistemimizdeki 
sürdürülebilirlik çalışmalarına katkı 
sağlamayı amaçlayan Cozzoni, yeni 
nesillere daha iyi bir dünya bırakabilmek 
ve karbon ayak izinin azaltılmasına 
yardımcı olmak için bir süredir Plastik Ev 
Gereçleri Pazarına “Tamamen Biyolojik” 
ve “Biyo Plastik”ten oluşan ürünler 
üretmeye başladı. 2021 yılında yoğun Ar-
Ge çalışmalarıyla tüm performans testleri 
başarıyla tamamlanan gıdaya uygun Biyo 
Bozunur Ev Gereçleri projesinde; yeni 
kullanılan devrim niteliğindeki sertifikalı 
özel ham madde katkısı ile ürünler artık 
sadece karada değil, denizlerde de 
biyo bozunur ve geri dönüşüme uygun 
olarak üretilebiliyor. Ayrıca, yüzde 100 
doğal içerik barındıran, gıdayla temasa 
uygun “Endüstriyel Kompostlanabilir 
Ev Gereçleri” üreterek haziran ayından 
itibaren piyasaya sunmaya başlayan 
şirket; sektörde sıklıkla kullanılan 
Polipropilen plastiğin çevreye verdiği 
uzun vadeli zararı azaltmak adına 
da bazı önemli adımlar attı. Yakın 
zamanda kullanmaya başladığı özel katkı 
maddesi ile doğadaki doğal enzim ve 
mikroorganizmaların Polipropilenden 
üretilen ürünleri tamamen element 
seviyesinde karbona dönüştürmesini 
sağlayan şirket, diğer plastik üreticilerini 
de bu katkı maddesi ile Biyo Plastik 
üretimi yapması hususunda destekleyerek 
bu alanda özel bir farkındalık yaratmaya 
çalışıyor. Konu hakkında Ar-Ge 
çalışmalarına aralıksız devam eden 
Cozzoni, yakın zamanda yeni ürün tiplerini 
de piyasaya sunacağının sinyallerini verdi.

COZZONI’DEN PLASTİK EV 
GEREÇLERİNDE DEVRİMSEL BİR 
ÇALIŞMA: “BİYO BOZUNUR VE 
KOMPOSTLANABİLİR EV GEREÇLERİ”
Cozzoni, yeni nesillere daha iyi bir dünya bırakabilmek, karbon ayak izinin 
azaltılmasına destek vermek için “Biyo Plastikler ve Biyolojik Ürünler” üretmeye 
başladı. Bu gelişme ile Sertifikalı, Gıda ile Kullanıma Uygun, Biyolojik Ev Gereçleri 
üreten ilk Türk firma unvanını da kazanmış oldu.

PANO
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PANO

E nerji Kaynakları ve Tüketim Araştırma Merkezi 
CIRCE (Zaragoza, İspanya) tarafından koordine 
edilen polynSPIRE, plastik geri dönüşümü 
üzerine inovatif, uygun maliyetli ve sürdürülebilir 

çözümler sunmayı hedefleyen teknolojileriyle 
dünyanın en büyük sivil Ar-Ge programı Ufuk 2020 
kapsamında desteklenen ve 2018’de başlayan bir 
proje. Projenin en inovatif çıktısı, mevcut eriyik işleme 
teknolojisi ile yapılan mekanik geri dönüşümden farklı 
olarak, polimerlerin yapı taşı olan monomerlerine 
parçalanmasını sağlayan kimyasal geri dönüşüm 
teknolojisi. Toplam 9,95 milyon Euro bütçeye sahip 
olan projenin AB katkısı yaklaşık 7,95 milyon Euro.  
Bu bütçenin yaklaşık yüzde 4’ü İKMİB ve Kordsa 
tarafından ülkemize kazandırılıyor. Proje toplam 11 
ülkeden Kordsa, Repsol, Arkema, Novamont gibi Avrupa 
kimya sektörünün önemli aktörlerini içeren  
21 proje ortağını aynı konsorsiyumda buluşturuyor. 
polynSPIRE ortaklarından olan İstanbul Kimyevi 
Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB), 
projede ortaya çıkan ürünlerin pazar analizlerinin 
yapılması, bu ürünlerin atık mevzuatı kapsamında 

değerlendirilmesi ve projenin tanıtım ve yaygınlaştırma 
faaliyetleri konularına katkı sağlıyor. Diğer taraftan, 
Avrupa’nın atık haritasının çıkarılması ve atıkların 
işlenmesi süreçlerindeki son teknolojilerin İKMİB’in 
geniş üye portföyü ile paylaşımı planlanıyor. Bu 
çerçevede İKMİB, kimya sektöründe kaynakların daha 
verimli kullanılmasına, dolayısıyla daha çevreci ve 
rekabetçi bir yapıya kavuşturulmasına katkı sağlamayı 
da hedefliyor. Plastiklerin geri dönüşümüyle ilgili başarılı 
olmuş prosesler hakkında know-how transferi sağlamak 
amacıyla projede yer alan İKMİB, 2019 yılı ekim 
ayında, projenin yaygınlaştırma etkinliği kapsamında 
Avrupa’dan 11 ülkeden 21 proje ortağını İstanbul’da 
ağırlayarak Türk paydaşları ile buluşturdu. Bilindiği 
gibi günümüzde fosil yakıtlara dayalı termoplastik 
malzemeler çok geniş bir ürün ve uygulama 
yelpazesinde kullanılmakta olup, bu durum plastik atık 
üretimini her geçen yıl arttırıyor. Buna rağmen plastik 
atık geri dönüşümünün önünde birkaç teknolojik ve 
teknolojik olmayan engel var. En büyük teknolojik 
engellerden biri, mevcut atık yönetim sisteminin 
plastik karışımları ve kompozitleri ayırma konusundaki 

İKMİB VE KORDSA  
İŞ BİRLİĞİ

Dünyanın en büyük sivil Ar-Ge programı Ufuk 2020 kapsamında desteklenen 
polynSPIRE, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) 

ve Kordsa tarafından ülkemize kazandırılıyor.
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yetersizliği. Plastik 
atıkların heterojenliği ve 
değişken yapısı, mekanik 
geri dönüşüm için başka 
bir zorluk. Bu durum 
yüksek tonajlarda farklı 
cins plastik atıkların 
işlenmesini zorlaştırıyor. 
Teknolojik olmayan 
kısıtlara bakıldığında ise 
Avrupa’da standartların 
farklılıkları (Atık 
Direktifleri ve Atık 
Sonu Kriterleri) atık 

türlerinin sınıflandırılarak bir plastik atık haritasının 
oluşturulmasını zorlaştırıyor. Sonuç olarak, AB üyesi 
olan ülkelerin çoğunda tüketiciden ve endüstriden 
alınan plastik atıkların arıtımı için ilk seçenek halen 
katı atık depolama alanı olarak öne çıkıyor. Son 
zamanlarda Avrupa Komisyonu, Avrupa ekonomisinin 
daha sürdürülebilir hale gelmesine yardımcı olacak 
yeni bir dizi önlemler aldı. Avrupa Komisyonu’nun bu 
girişimi plastik endüstrisini değiştirecek bir süreci 
başlatmış olup, polynSPIRE bu amaca hizmet edecek 
önemli bir araştırma projesi olduğundan AB tarafından 
finanse ediliyor. polynSPIRE’ın tüm detaylarını  
Kordsa Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür 
Yardımcısı Deniz Korkmaz’dan dinledik. 

Kordsa’nın böyle inovatif teknolojiler barındıran ve 
böyle büyük bir konsorsiyum içerisinde yer alması 
gurur verici. Peki, Kordsa olarak projeye nasıl dahil 
oldunuz? 

Proje koordinatörü olan Araştırma Merkezi CIRCE, 
projede Nylon 6.6 validasyonu konusunda çalışabilecek 
firma arayışında olduğunu Türkiye’deki proje 
ortaklarından İKMİB’e iletti. İKMİB Avrupa Birliği Proje 
Ofisi, konuyla ilgili uzman firma arayışı sürecinde, 
Sabancı Üniversitesi Proje Yönetim Ofisinden destek 
istedi. Projenin kapsamı ve gereksinimleri Sabancı 
Üniversitesi Proje Yönetim Ofisi aracılığıyla Kordsa’ya 
iletildi. Kordsa olarak hem teknik yeterliliğimiz hem 
de projenin sürdürülebilirlik hedeflerimizle uyumunu 
dikkate alarak projeye dahil olmayı memnuniyetle kabul 
ettik. Proje koordinatörü onay verdikten sonra proje 
yönetim dokümanlarını hazırlayıp proje başvurusunu 
gerçekleştirdik. Kısa bir sürede başvuruyu başarıyla 
tamamlamamızda katkısı olan İKMİB’e bu vesileyle 
tekrar teşekkür etmek isteriz. 

Projede tam olarak hangi ürünler kapsama alındı ve 
teknolojik olarak projenin hedefi nedir?

Projenin genel amacı, plastik içeren malzemeler 
için geri dönüşüm süreçlerinin enerji ve kaynak 
verimliliğini iyileştirmek üzere kapsamlı bir yenilikçi, 
uygun maliyetli ve sürdürülebilir çözümler seti sunmak. 
Proje sonunda beklenen etki, en az yüzde 80 oranında 
plastik ihtiva eden yüzde 100 poliamid (PA) ve yüzde 
100 poliüretan (PU)  atıklarının en az yüzde 50 
oranında geri dönüştürülmesinin sağlanması ve ilgili 
polimerlerin üretim süreçlerinin sebep olacağı CO2 
eşdeğer emisyonunda yüzde 30 ile yüzde 40 arasında 
bir azalmanın sağlanması. Endüstriyel prosesler sonrası 
elde edilen atıkların yanı sıra tüketiciden kullanım 
ömrünü tamamlamasının ardından elde edilen atıklar 
ele alınıyor. Bu projenin iş planı geliştirilirken farklı 
iş modelleri içerisinde plastik, kimya ve çelik imalat 
sektörleri arasında atıkların sürekli geri kazanımıyla 
döngüye dahil edilmesini sağlayan bağlantılar kuruldu.

Sizlerden dinlediğimizde projenin heyecan veren 
asıl kısmının, mevcut ve bilinen yöntemlerle bahsi 
geçen kompleks atıkları döngüye kazandırmanın 
mümkün olmadığı ürünlerin bu yöntemle geri 
kazandırılabilmesi ve hatta birincil bir ürün kalitesinde 
geri kazandırılması, kalan atığın tamamının 
değerlendirilerek sıfır atığın nicel olarak hedeflenmesi 
olarak anlıyoruz. Peki geliştirilecek teknoloji ile ilgili 
biraz daha detay bilgi verebilir misiniz?

Proje 54 ay içerisinde TRL-7 seviyesinde kimyasal 
geri dönüşüm, mekanik geri dönüşüm, görece düşük 
kalitede olan plastik atıkların çelik sektöründen 
değerlendirilmesini hedef alan 3 farklı inovasyona imza 
atacak. Bunları şöyle özetleyebiliriz:
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İnovasyon A. Kimyasal Geri Dönüşüm: Kimyasal 
geri dönüşümün amacı termoplastik kompozitlerden 
yalnızca monomerlerin (PA66) için, adipik asit (AA) 
ve hekzametilen diamin (HMDA) değil, kompozit 
içerisindeki dolgu maddelerinin (karbon fiber, cam fiber, 
mineraller vb.) de geri kazanılmasının sağlanması. 
Projede kimyasal geri dönüşüm iki farklı teknolojiyle 
gerçekleştiriliyor. Projenin en çarpıcı teknolojileri 
inovasyon A’da yer alıyor.
• Mikrodalga yöntemiyle kimyasal geri dönüştürme 
ile ilgili iş paketi Alman bir reaktör mikrodalga 
reaktör üreticisi olan Fricke und Mallah Microwave 
Technology GmbH (FM) liderliğinde yürütülürken, Ulusal 
Kimya Enstitüsü (Kemijski inštitut, Slovenya NIC) ve 
proje koordinatörümüz CIRCE(İspanya) teknolojinin 
geliştirilmesinde rol alan partnerler arasında.
• Akıllı Manyetik Malzemeler yardımıyla daha ılımlı 
reaksiyon ve proses koşullarında kimyasal geri 
dönüşüm olanağı sunmayı hedefleyen bir diğer 
teknoloji ise partnerimiz Ioniqa (Hollanda) tarafından 
Sloven bir reaktör tedarikçisi olan Kimyasal ve 
Farmasötik Proses Mühendisliği (CPPE, Slovenya)’nin 
desteğiyle geliştiriliyor. Projede Kordsa PA66 atıklarının 
depolimerizasyonu mikrodalga yöntemine dayanan 
teknolojiyle gerçekleştiriliyor.  
İnovasyon B. Mekanik Geri Dönüşüm: Mekanik 
geri dönüşümün amacı, vitrimerler, yüksek enerjili 
radyasyon ve uyumlaştırıcı katkı maddeleri kullanarak 
mekanik olarak geri dönüştürülmüş plastiklerin 
kalitesini arttırmaya yönelik yöntemler geliştirmek. 
Kimyasal ve mekanik geri dönüşüm yaklaşımıyla, 
Poliamidler (PA) için fosil kaynaklarda doğrudan 
yüzde 34 ve Poliüretan (PU) için ise yüzde 32 tasarruf 
sağlanması hedefleniyor. 
İnovasyon C. Çelik Sektöründe Değerlendirme: 
Görece daha düşük kalitede olup geri dönüşümü 
sağlanamayan plastik atıkların çelik sektöründe 
değerlendirilmesi amaçlanıyor. Bu atıkların karbon 
kaynağı olarak çelik endüstrisinin elektrik ark 
ocaklarında (EAF) kullanımıyla çelik imalat sektöründe 
fosil yakıt üretiminin yaklaşık yüzde 80 oranında 
azaltılması hedefleniyor.

Özellikle poliamid dünyasını ele aldığımızda mevcut 
yöntemlerle geri dönüştürülebilecek erişilebilir atık 
miktarının çok sınırlı olduğunu biliyoruz. Bu kapsamda 
polynSPIRE projesinde geliştirdiğiniz yöntemlerle her 
türlü poliamid atığın geri dönüştürülebiliyor olması 
gerçekten bütün oyunu değiştirecek ve karbon 
salımının azaltılmasında önemli rol oynayacak bir 
inovasyon. Bu denli büyük bir projenin her aşamasında 
Kordsa ile birlikte 20 farklı firma daha yer aldığından 
bahsettiniz. Proje partnerleriyle ilgili daha fazla bilgi 
verebilir misiniz?

Proje araştırma/akademik kurumlar, devlet kurumları, 
endüstri firmaları ve kobiler dahil olmak üzere 
değer zincirindeki ilgili 21 partneri aynı çatı altında 
(konsorsiyumda) topladı. 

Projedeki atık plastiklerin geri dönüşüm süreci

Kimya şirketleri: Kordsa (Türkiye), Repsol Quimica 
(İspanya), Nurel (İspanya), Arkema (Fransa) ve 
Novamont (İtalya)
Plastiği proses eden firmalar: Plastik  
birleştirici(compounder) Bada (İspanya), dönüştürücü 
Maier UK (İspanya)
Teknoloji gelişitiriciler: CIRCE (İspanya), Kemijski 
Inštitut (Slovenya), Ioniqa (Hollanda), AITIIP (İspanya), 
Eindhoven Teknik Üniversitesi (TU/e, Hollanda) ve RINA 
Consulting (İtalya)
Atık yöneticisi: IdealService’dir (İtalya)
Teknolojiye hizmet eden ekipman ve çelik üreticiler: 
Fricke und Mallah (FM, Almanya), Chemical and 
Pharmaceutical Process Engineering (CPPE, Slovenya), 
HTT Engineering (Çek Cumhuriyeti) ve Ferriere Nord 
SPA (İtalya)
Standardizasyon: Danimarka Standartlar Vakfı 
(Danimarka) 
Yaygınlaştırma: İstanbul Kimyasallar ve Kimyasal 
Mamuller İhracatçıları Birliği (İKMİB, Türkiye) ve Avrupa 
Plastik Dönüştürücüleri (EuPC, Belçika) 

“PROJENİN GENEL AMACI; 
PLASTİK İÇEREN MALZEMELER 

İÇİN GERİ DÖNÜŞÜM 
SÜREÇLERİNİN ENERJİ VE 

KAYNAK VERİMLİLİĞİNİ 
İYİLEŞTİRMEK ÜZERE KAPSAMLI 

BİR YENİLİKÇİ, UYGUN 
MALİYETLİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR 

ÇÖZÜMLER SETİ SUNMAK.”



Ayrıca proje, farklı malzemelerin geri dönüşüm 
süreçlerini teknik, çevresel ve ekonomik etkenleriyle 
değerlendirip en uygun kombinasyonu sunabilmek 
için her bir geri dönüştürülmüş malzeme için Yaşam 
Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) ve Yaşam Döngüsü 
Maliyeti (LCC) analizlerinin yürütülmesi üzerine 
çalışmalar da yapıyor. Plastik geri dönüşümünün 
yaygınlaşmasının önündeki mevzuat ve standardizasyon 
engellerinin (AB düzeyinde teknolojik olmayan 
sorunların) aşılabilmesi için Danimarka Standartlar 
Vakfı (Danimarka) liderliğinde çalışılarak proje 
çıktıları standardize edilecek. Proje kapsamında geri 
dönüştürülmüş monomerlerden sentezlenecek yeni 
polimerlerin kullanılabilirliği, elyaf üreticileri, bileşik 
(compound) üreticileri ve termoplastik kompozit 
üreticileri gibi polimer kullanıcıları tarafından 
değerlendirilecek. Polyamid validasyon görev lideri 
olarak Kordsa, Polyamide-66 (PA66) için geri 
dönüştürülmüş monomerlerin validasyonundan 
ve Arkema (PA10, PA11 ve PA12 gibi uzun zincirli 
poliamidlerden sorumlu) ile Nurel (poliamid-
6’nın validasyonun sorumlu) arasındaki işbirliğini 
geliştirmekten sorumlu olacak. 

Projede partner olarak teknolojiyi geliştirmeye katkı 
sağlayan enstitülerden nihai kullanıcılara kadar birçok 
farklı büyük firma görev alıyor, Kordsa ve İKMİB’i de 
bu partnerler arasında görmek gerçekten gurur verici. 
Peki Kordsa’nın projedeki görevi tam olarak nedir?

Öncelikle kısaca Kordsa’dan bahsetmek isterim. 
Lastik ve inşaat güçlendirme ile kompozit teknolojileri 
pazarlarının global oyuncusu Kordsa, 4.500’ü aşkın 
çalışanı ile Türkiye, Brezilya, Endonezya, Tayland 
ve ABD olmak üzere 5 ülkede 12 üretim tesisi ile 
hizmet veriyor. “Yaşamı Güçlendirme” misyonu ile tüm 
paydaşlarına ve içinde yer aldığı toplumlara katma 
değeri yüksek yenilikçi güçlendirme çözümleri sunarak 
sürdürülebilir değer yaratmayı hedefliyoruz. Kordsa 
bugün dünyada lastik güçlendirme teknolojileriyle her 
3 otomobil lastiğinden 1’ini, her 3 uçak lastiğinden 
2’sini güçlendiriyor. Lastik sektöründe yakıt kullanımını 
azaltan, yolu daha iyi kavrayan, çevre dostu ürünler 
geliştirirken, kompozit sektöründe araçların daha 
hafif olmasını, daha az yakıt ve daha düşük karbon 
emisyonuyla performans göstermesini sağlayan 
teknolojiler geliştiriyor. İnşaat sektöründe ise altyapı 
ve üst yapı projelerine yönelik daha dayanıklı ve 

daha pratik güçlendirme çözümleriyle yaşamın 
her alanına dokunuyor. Kordsa 2019 yılında ise 
mevcut iş kollarına ek olarak dünyada yeni gelişen 
teknolojilerden biri olan ve yakın gelecekte çok yaygın 
bir kullanımı olması beklenen İnce Film ve Basılabilir 
Esnek Elektronik platformunu kurdu. Kordsa 
faaliyet gösterdiği her iş kolunda katma değerli, 
fark yaratan, sürdürülebilir teknolojiler geliştirmek 
için inovasyonu ve Ar-Ge’yi faaliyetlerinin merkezine 
koyuyor. İşte bu sebeple, Ar-Ge merkezleri, Kordsa 
kültüründe yalnızca bir araştırma geliştirme merkezi 
olmanın ötesinde, bir iş birimi olarak yer alıyor. 
Kordsa’nın bu projedeki görevinden bahsedecek 
olursak, Avrupa’da önde gelen bir PA66 üretici 
olan Kordsa, geri dönüştürülmüş ham maddelerin 
karakterizasyonu ve polimerizasyonu için çalışmalar 
yapıp, mikrodalga teknolojisiyle geri dönüşüm yapan 
partnerlerin çalışmalarını yönlendirecek önemli geri 
bildirimler verecek. Proje kapsamında laboratuvar 
ölçekli, yarı endüstriyel ve nihai olarak endüstriyel 
ölçekli mikroldalga reaktörlerinde geri dönüştürülmüş 
monomerler elde edilecektir. Elde edilen bu 
yeni monomerlerin endüstriyel uygulamalarda 
petrokimya türevi muadillerinin yerine tutabilecek 
şekilde kullanılabilirliği, Kordsa tarafından 3 farklı 
ölçek/kapasitede PA66 senteziyle valide edilecek. 
Kordsa, sentez yürütmenin yanı sıra PA66’nın kendi 
bünyesinde birleştirme (mühendislik plastikleri) ve 
laboratuvar ölçekli monofilament elyaf işlemesini de 
gerçekleştirecek. Atık kaynağına bağlı olarak, geri 
dönüştürülmüş ham maddeler farklı özelliklere sahip 
olabilir. Bu, standart PA66 polimerinin yanı sıra pazar 
için yeni polimer formülasyonlarının ve yeni ürünlerin 
yolunu açabilir. Böylece proje, şirketin yeni teknolojiler 
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“BUNDAN SONRA YARI  
ENDÜSTRİYEL ÖLÇEKLİ GERİ 

DÖNÜŞÜM ÇALIŞMALARINDAN 
GELECEK MONOMERLERLE 

VALİDASYON ÇALIŞMALARIMIZA 
DEVAM EDİP PROJEYE KATKI 

SUNMAYI SÜRDÜRECEĞİZ.  
PROJE İLE İLGİLİ GENEL İLERLEME 
HAKKINDAKİ GÜNCELLEMELERİ DE 

İKMİB VE KORDSA İLE BİRLİKTE 
DÜZENLENECEK ETKİNLİKLERLE 

PAYLAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ.”

ve malzemeler için bilgi birikimini geliştirmesine 
olanak sağlayacak. Geleceğin geri dönüşüm 
endüstrisinin iş modellerinin şekillendirilmesine 
Kordsa’nın etken bir aktör olmasına hizmet edecek. 
Şu an gelinen noktada ise paydaşlarımız tarafından 
PA66 kimyasal geri dönüşümüne yönelik lab ölçekli 
çalışmalar mikrodalga destekli hidroliz yöntemiyle 
tamamlandı. Gerekli saflaştırma çalışmalarının 
ardından validasyon çalışmaları için Kordsa’ya iletildi. 
Biz de bu monomerlerin karakterizasyon ve lab ölçekli 
polimerizasyon çalışmalarını yürüterek geri dönüşüm 
çalışmalarını yönlendirecek geri bildirimleri verdik. 
Bundan sonra yarı endüstriyel ölçekli geri dönüşüm 
çalışmalarından gelecek monomerlerle validasyon 
çalışmalarımıza devam edip projeye katkı sunmayı 
sürdüreceğiz. Proje ile ilgili genel ilerleme hakkındaki 
güncellemeleri de İKMİB ve Kordsa ile birlikte 
düzenlenecek etkinliklerle paylaşmaya devam edeceğiz.

En başta da bahsettiğiniz üzere, mevcut geri dönüşüm 
yöntemleri bütün atıkların geri dönüşümü için 
çözüm bulamıyor. polynspire kapsamında geriştirilen 
kimyasal geri dönüşüm yöntemini mevcut yöntemlere 
göre farklılaştıran nedir? Kimyasal geri dönüşüm 
teknolojilerini mekanik geri dönüşümün ötesinde çığır 
açıcı yapan özellikler nelerdir?

Mekanik geri dönüşümle elde edilen ürünler özellikleri 
ve kalitesi itibarıyla gıda ile temas eden, görselliğin ön 
planda olduğu ürünlerde tercih edilemiyor. Bir diğer 
deyişle bu geleneksel geri dönüştürme yöntemleri 
çoğunlukla malzemenin ileri dönüşümünden 
çok (upcycling) geri dönüşümüyle (downcycling) 
sonuçlanan süreçleri içeriyor ve ürüne katma değer 
katamıyor.  Fakat döngüsel ekonomiye hizmet 
edebilmek için kaynakları geliştirmemiz gerekiyor. 
Geleneksel metotlarda geri dönüştürme sayısı arttıkça 
plastiğin/polimerin mekanik özellikleri zayıflarken, 
kimyasal geri dönüşümle kaynakların değerlerinin 

korunması sağlanarak polimerin sonsuz kez geri 
yeniden işlenip kullanılabilmesinin önü açılıyor. 
Ayrıca kimyasal geri dönüşümle geri dönüşüm hızının 
arttırılması, kontaminantları, dolgu malzemelerini 
ve koku oluşumuna sebep olabilecek safsızlıkları 
uzaklaştırılarak kalite problemlerinin çözülebilmesi, 
virjin (saf) kalitede polimer, monomer ve hatta 
petrokimya ham maddelerinin elde edilmesine 
varan geri dönüşümlere olanak sağlıyor. Böylece 
ham petrol/doğalgaza olan bağımlılık azaltılıyor, 
atıkların yakılarak bertaraf edilmesi yöntemine göre 
sera gazı emüsyonlarının azaltılmasına katkıda 
bulunuyor ve plastik atıkların doğal çevreye sızması 
büyük ölçüde azaltılıyor. Son yıllarda global anlamda 
‘sıfır atık’ uygulamaları yaygınlaşıyor. 2050 yılında 
dünyanın plastik ihtiyacının yaklaşık yüzde 60’ının geri 
dönüşümle karşılanması bekleniyor.  Lastik, kompozit 
teknolojileri ve inşaat güçlendirme pazarlarında 
global bir oyuncu olan Kordsa olarak “sıfır atık/
emüsyon” hedefine ulaşmanın kimyasal geri dönüşüm 
teknolojileriyle gerçekleştirilebileceğine inanıyoruz. 
Bu teknolojilerin içerisinde yer almak ve teknolojilerin 
Türkiye’de yaygınlaşmasına öncü olacak firmalar 
arasında yer almaktan mutluluk duyacağız.

PA66’nın kimyasal geri dönüşümü için geliştirilen 
teknoloji mikrodalga teknolojisi. Mikrodalgayı 
günümüzde her alanda duymaya başladık, ancak geri 
dönüşümde rol aldığını duymak ayrıca heyecan verici. 
Mikrodalga destekli bir reaktör kullanmanın plastik 
geri dönüşümüne katkısı nedir? 

Endüstriden veya tüketiciden gelen plastik atık 
parçalarının mikrodalga destekli bir reaktörde 
depolimerize edilmesi/geri dönüştürülmesi, 
mikrodalganın anlık ve hızlı bir ısıtma sağlaması 
sayesinde enerji tüketimini yüzde 65 oranında 
azaltırken, reaksiyon hızını 10 katına çıkarıyor. Daha da 
önemlisi, reaksiyon veriminin yüzde 70’ten yüzde 82’ye 
yükseleceği öngörülüyor. Bu teknolojiyle, sürdürülebilir 
bir yaşam için sadece geri dönüştürerek değil, aynı 
zamanda proses koşullarında iyileştirme yaparak da 
karbon ayak izini azaltmayı hedefliyoruz.
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CEO’LARIN ‘BİR SONRAKİ 
NORMAL’ İÇİN 5 ÖNCELİĞİ 
Pandemi süreci sonrasında özellikle yöneticileri zorlu bir dönem bekliyor. 
Peki bu dönemin öncelikleri neler olacak? VOLKAN AKI

PANO

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KISTAS OLACAK
Pandemi, gelecekteki küresel ekonominin şekillenmesinde önemli bir rol 
oynayacak bir dizi eğilimi hem ortaya çıkardı, hem de hızlandırdı. Küresel 
yöneticilerle yapılan görüşmelerde, bir sonraki normal için beş öncelik belirlediler. 
Şirketler, geleceği şekillendiren trendlerde gezinirken bu beş önceliği Kuzey 
Yıldızları olarak benimsemek isteyeceklerdir. Çevreye en az zararı vererek mal ve 
hizmet üretmeyi ilke edinen sürdürülebilirliği ele alalım. Birçok şirket sırf istedikleri 
için bu konuda ciddi adımlar attı. Ancak çok yakın bir gelecekte bunu yapmak, bir 
bilanço derlemek kadar iş yapmak için temel olacak: Tüketiciler ve düzenleyiciler 
bunun üzerinde ısrar edecekler. Bu bağlamda, sürdürülebilirlik, uzun vadeli rekabet 
avantajının önemli bir kaynağı olacağından, dijitalleşme veya strateji geliştirme 
kadar sistematik bir şekilde yapılması gerekecek.

BULUT OKURYAZARLIK
Bulutu düşünün. Potansiyeli uzun zamandır bilinmekte 
ve şimdi yenilik ve üretkenlikte gerçek sonuçlar ortaya 
çıkarmaya başlamıştır. O halde ikinci bir öncelik, 
şirketlerin bulutu iyi bir amaç için dağıtması. Bunu yapmak 
için çalışanlarının “bulut okuryazar” olması, yani bulutun yetenekleri konusunda 
keskin bir sezgiye sahip olması gerekir. Her zaman olduğu gibi, farkı yaratan 
insan unsurudur. Yetenek geliştirmek bu nedenle başka bir önceliktir. Geleceğin 
organizasyonu, 2019’da var olana benzememeli veya en azından olmamalı. 
Daha esnek, daha az hiyerarşik ve daha çeşitli olması gerekecek. Ve daha hızlı. 
Değişimin hızı artıyor ve iş ortamı her zamankinden daha akıcı. Bu nedenle, 

Y eni koşullar 
pandemi 
sonrasında 
önümüze 

çıkacak. Özellikle 
yöneticiler için zorlu bir 
dönem onları bekliyor. 
Peki bu dönemin 
öncelikleri neler 
olacak? Danışmanlık 
şirketi McKinsey’in bir 
çalışması bu konuda 
önemli ipuçları veriyor. 
Pandemi boyunca 
işletmeler büyük 
ölçüde ve çoğu zaman 
başarılı bir şekilde yeni 
çalışma biçimlerine 
uyum sağladılar. 
Ayrıca dijitalleşmeyi 
benimsediler ve tedarik 
zincirlerini yeniden 
düzenlediler. Bütün 
bunlar gerekliydi, 
ama bunlar yeterli 
olmayacak. Covid-19 
sonrası döneme 
hazırlanmak için 
liderlerin günlük 
görevlerinde ince 
ayar yapmaktan daha 
fazlasını yapmaları 
gerekiyor; nasıl 
çalıştıklarını ve hatta 
neden var olduklarını 
yeniden düşünmeye 
hazır ve istekli olmaları 
gerekiyor. Başka bir 
deyişle, liderlerin 
geri adım atması, bir 
nefes alması ve daha 
geniş bir bakış açısıyla 
düşünmesi şart!
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dördüncü bir öncelik olan hız ihtiyacı aslında çok acil. Ancak bu 
hızın sürdürülebilir olması gerekiyor. İşletmeler, pandeminin ilk 
aylarında adrenalin ve aciliyet duygusuyla beslenen olağanüstü 
şeyler yaptı. Gelecekte, hızın organizasyona dahil edilmesi 
gerekiyor. Başka bir deyişle, hız sadece motoru daha hızlı 
çalıştırmakla ilgili değil, aynı zamanda daha verimli ve akıllıca 
çalışacak şekilde tasarlamakla da ilgili.

LİDERLERİN ANLAMASI GEREKEN
Son olarak, liderlerin insanların hayatlarında ve işlerinde anlam 
istediklerini anlamaları gerekiyor. Önceki araştırmalar, güçlü 
bir amaç duygusuna sahip şirketlerin, bir amacı olmayanlardan 
daha iyi performans gösterdiğini bulmuştur. Ve işte amaçlarını 
yaşadıklarını söyleyenler sadece daha iyi çalışanlardır -daha 
sadık, daha fazla yol kat etme olasılıkları daha yüksektir ve 
ayrılma olasılıkları daha düşüktür. Amaç, şirketlerin ortaya 
çıkan fırsatları tanımasına ve müşterileriyle bağlantı kurmasına 
yardımcı olur. Bu da bir öncelik ve rekabet avantajı kaynağı 
olarak görülmelidir. Bu beş önceliğin nasıl uygulanacağı 
şirketten şirkete değişecektir; bazıları pazara bağlı olarak 
diğerlerinden daha önemli olacaktır. Ancak biz inanıyoruz ve 
dünyanın dört bir yanında birlikte çalıştığımız yöneticiler bu 
beş önceliğe hakim olmanın başarı şansını önemli ölçüde 
arttıracağına inanıyor.

İŞTE YENİ ÖNCELİKLER 

1 Sürdürülebilirlik temel strateji: 
İş dünyası, sürdürülebilirliğin bir 
moda kelimeden daha fazlası 

olmasını sağlamak için harekete 
geçebilir. Bir olasılık, atmosferden 
karbon emen teknolojilere yatırım 
yapmayı düşünmek. Unutmayın, bugün 
ve gelecekteki taahhütler göz önüne 
alındığında, iklim rekabet avantajı 
yaratmanın giderek daha önemli bir 
yolu olacak.

2 Bulutta dönüştürün: Bulutun 
değer yaratma potansiyeli uzun 
zamandır açıktı, ancak şimdi 

yetenekleri gerçeğe dayanıyor. Bulut, 
hem hızı hem de ölçeği etkinleştirerek 
inovasyon için kritik öneme sahip. 
2030 yılına kadar 1 trilyon dolar 
tehlikede olabilir ve bulutu erken 
benimseyenlerin aslan payını alması 
mümkün olabilir.

3 Yeteneğinizi geliştirin: Yetenek 
en önemli doğal kaynak ve 
önde gelen şirketler onu nasıl 

geliştireceklerini gösteriyorlar. Küçük 
takımlara koçluk yaparak ve onları 
güçlendirerek; yetenekleri hiyerarşiye 
değil, becerilere göre dağıtmak çok 
önemli… Eğitim ve geliştirme yoluyla 
da boşlukları doldurun. Sonuç olarak: 
Daha iyi bir çalışan deneyimi, daha iyi 
sonuçlar verir.

4 Hızınızı güçlendirin: Salgın, 
birçok kuruluşu hızlı hareket 
etmeye zorladı. Şimdi öncelik,  

bu hızı organizasyon içinde tasarlayarak 
sürdürmek. Hızı geliştirilecek bir 
kas olarak düşünün. Yeni iş birliği 
teknolojilerine yatırım yapın. Talepteki 
değişimleri tahmin edin. Sonuçlara 
odaklanın.

5 Amaca uygun hareket edin: 
Çalışanlar bir amaç duygusu 
olan yerlerde çalışmak isterler 

ve bulamazlarsa da ayrılırlar. Amaca 
yönelik çalışan şirketlerin uzun vadeli 
değer üretme olasılığı daha yüksek. 
Ve insanlar, işin hissedarlar için para 
kazanmaktan daha fazlasını yapmasını 
bekliyor -bu çok önemli olsa da.
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PANO

E ge Plastik Sanayicileri Dayanışma Derneği 
(EGEPLASDER) Yönetim Kurulu Başkanı ve 
Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) 
Başkan Yardımcısı Şener Gençer, atık 

toplayıcılarıyla ilgili konuştu. Türkiye’de atıkların 
kaynağında ayrıştırılması bilincinin gelişmiş ülkelerin 
çok gerisinde olduğuna dikkat çeken Gençer, sokak ve 
caddelerde atık toplayan vatandaşların geri dönüşüm 
ekonomisinin ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi.
Şener Gençer şöyle konuştu: “Türkiye’de 2019 yılı 
itibarıyla kağıt atıkların yüzde 43’ü, plastik atıkların 
yüzde 27’si, cam atıkların yüzde 12’si, tekstil 
atıklarının yüzde 8’i, metal atıkların yüzde 4’ü geri 
dönüştürülebiliyor. Bugün dünyada yılda 370 milyon 
ton olan plastik tüketiminin, 2050’de 1 milyar tonu 
geçmesi bekleniyor. Küresel geri dönüşüm sektörünün 
ise 2050’deki bu talebin yaklaşık yüzde 60’ını 
karşılayacağı öngörülüyor. 

“ATIK TOPLAYICILARIMIZ  
HAYATİ BİR İŞLEV YAPIYOR”
Ege Plastik Sanayicileri Dayanışma Derneği (EGEPLASDER) Yönetim Kurulu Başkanı  
ve Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Başkan Yardımcısı Şener Gençer,  
atık toplayıcılarıyla ilgili görüşlerini paylaştı.

Bugün sokak ve caddelerimizde gördüğümüz atık 
toplayıcı vatandaşlarımız, maddi imkansızlıklar 
nedeniyle bu işi bir geçim kapısı olarak görüyor 
olsalar da, geri dönüşüm ekonomimiz için hayati işlev 
yükleniyorlar. Bir anlamıyla vatandaşımızın yapmadığı, 
yerel yönetimlerin tam anlamıyla ilgilenmediği çok 
önemli bir işi yapıyorlar. Atıklarımızı kaynağında ayrıştırıp 
geri dönüşüme kazandırarak, hem doğaya hem de 
döngüsel ekonomiye destek olmamız gerekiyor. Geri 
dönüşüm bilincinin ülkemize ve doğamıza karşı sahip 
olduğumuz en büyük sorumluluklardan biri olduğunu 
unutmamamız gerekiyor.” Türkiye’de geri dönüşüm 
bilincinin anaokullarında çocuklardan başlayarak 
tüm topluma yayılması gerektiğini vurgulayan Gençer, 
bunun için ham madde üreticileri, sanayiciler ve geri 
dönüşümcüler ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı ve yerel yönetimlerin ortak bir 
strateji geliştirmesi gerektiğinin altını çizdi.
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P lastik, günümüzde en yaygın olarak kullanılan 
ve düzenli olarak atılan malzemelerden 
biri. Dünya çapında yapılan araştırmalarda, 
insanların ürettiği çevre atığının yaklaşık yüzde 

10’unun plastik malzemelerden oluştuğu tahmin 
ediliyor. Çalışmalar, gündelik yaşamda kullandığımız 
tüm plastik malzemelerin yüzde 50’sinin tek kullanımlık 
malzemeler olduğunu gösteriyor. Plastik malzemeler, 
günlük yaşamda hemen her yerde kullanılıyor. 
Plastikten yapılmış nesnelerin bazıları, uzun süre 
boyunca kullanılmak üzere üretiliyor. Çok büyük bir 
bölümüyse kısa süreli kullanım için tasarlanıp satışa 
sunuluyor. Günümüzde çevremizde ve dünyanın en 
uzak köşelerinde bile plastik atıklarına rastlamak 
mümkün. Oysa plastik, geri kazanılabilen bir madde. 
Söz konusu atık malzemeyi geri dönüştürmek için büyük 
bir fırsatımız var. Plastik malzemenin geri dönüşümünü 

düşündüğümüzde ilk ilişkilendireceklerimiz, plastik  
su şişeleri, naylon poşetler, yoğurt ve benzeri 
gıda kutuları, şampuan ve diğer kozmetik şişeleri 
olacaktır. Saydığımız bu ve benzeri ev kullanımı için 
üretilen plastik malzemeler endüstriyel geri dönüşüm 
tesislerinde tekrar tekrar dönüştürülebilir ve yeniden 
kullanıma kazandırılabilir. Günümüzde popüler markalar 
artık geri dönüşüm adına pek çok Ar-Ge çalışması 
gerçekleştiriyor. Mavi markasının plastik şişelerinden 
ürettiği jean’ler, Adidas’ın okyanus atıklarından hayata 
geçirdiği ayakkabı ve kıyafetler, ABC Mobilya firmasının 
ağaç kullanmadan yine plastikten ürettiği ürünler 
derken örnekler uzayıp gidiyor. Firmaların plastik geri 
dönüşümü konusuna daha fazla yatırım yapması hem 
çevreye hem de doğaya katkı sağlamayı sürdürüyor. 
Sektörlerin plastik üzerindeki geri dönüşümü ise 
rekabete yol açacak gibi görünüyor.

SEKTÖRLERİN
PLASTİK DÖNÜŞÜMÜ
Spor ayakkabıdan jean’lere, mobilyadan deterjan kutularına, araba lastiklerinden 
ipliğe kadar pek çok sektör, plastik atıklarını ekonomiye kazandırıyor. Geri dönüşüm 
furyası Türkiye’de büyümeye devam ederken firmalar ise farklılaşmanın ve çevreyi 
korumanın yollarını arıyor… AYŞEGÜL KÜÇÜKKURT ZOR 

K APAK



PLASFED 135

PLASTİKTEN MOBİLYA ÜRETTİ
Türk mobilya üreticisi olan ABC Mobilya, plastik 
geri dönüşümüne önem veren firmalardan biri. Bu 
nedenle de özellikle son dört yıldır Ar-Ge çalışmalarının 
sonucunda dünyada bir ilki gerçekleştirerek ‘ağaçsız 
mobilya’ üretimine başladı. Plastik atık ve bor madeni 
kullanarak yapılan ürünlerin patentini de alan firma, 
yıllık 30 bine yakın ağacın da hayatta kalmasına vesile 
oluyor. Her bir koltuk takımının imalatında 100 kilogram 
plastik atık ve pet şişe dönüşümü gerçekleştiriyor. 
ABC Mobilya, plastik atık ve bor madeni karışımından 
elde edilen koltuk ve sandalye ana iskeletinin üzerine 
poliüretan dökerek sünger kalıplama metodunun 
dünya patentini aldı. ABC Mobilya CEO’su Burhan 
Gül; dört yıl süren çalışmanın ardından hedeflerini 
gerçekleştirdiklerini söylerken, “Plastik atık malzemeleri 
ve ülkemizin milli değeri olan bor madenini karıştırarak 
neredeyse kırılmaz diyebileceğimiz özellikte bir 
koltuk ve sandalye iskeleti elde etmeyi başardık. Yeni 
malzememiz geleneksel mobilya üretiminde kullanılan 
ağaç ve plastiğe oranla yüzlerce kat daha sağlam ve 
uzun ömürlü. Bu nedenle koltuk ve sandalye imalatında 
ağaç malzemeden iskelet dönemini bitiriyoruz” diye 
konuşuyor. Plastik dönüşümden yapılan bu ürünler, 
firmada magazin serisi olarak lanse ediliyor. Gül, 
Türkiye’de yaşanan son orman yangınlarına değinirken 
şu değerlendirmelerde bulundu: “Ağaçlarımız, 
ormanlarımız yanıyor. Bizler de üretimlerimizde ağacı 
kullanıyoruz. Dünyada hızla azalan ormanlar ve bununla 
ortaya çıkan çevre felaketlerinin önüne geçebilmek 
adına dünya mobilya sektöründe devrim niteliği 
taşıyan yeni üretim modelimize geçtik. İlk etapta 30 
bin adet ağacın hayatta kalmasını sağladık. Ağaçsız 
mobilya ürün grubumuzla alakalı 500 milyon dolarlık 
yatırım planımız var. Bu yatırımın sonucunda yıllık 
yüzde 70’i ihracat olmak üzere 1 milyar dolarlık ciro 
hedefliyoruz. Yatırımı gerçekleştirdiğimizde yıllık 300 bin 
ağaç mobilya imalatı için kesilmemiş olacak. Ağaçlar 
korunurken atık pet şişelerin, plastik malzemelerin geri 
dönüşümü için de büyük bir adım atmış olduk. Her bir 
koltuk takımı imalatında 100 kg civarında atık plastiği 
geri dönüştürerek ekolojik denge için de mobilyacılık 
sektöründe önemli bir gelişmeye imza attık. Yeni 
yatırımımızla yapacağımız üretimde yıllık 150 milyon 
adet pet şişenin geri dönüşümünü de sağlayacağız.”

LASTİKLER DE GERİ DÖNÜŞÜMLÜ
Premium lastik üreticilerinden biri olan Continental 
firması da, plastik geri dönüşümüne destek verenlerin 
başında geliyor. Aldığı kararla 2022 yılından itibaren 
lastik üretiminde geri dönüştürülmüş plastik şişelerden 
elde edilen yeniden işlenmiş polyester kullanacak. 
Bu malzeme ileride tamamen geleneksel polyesterin 
yerini bile alabilir. Bu doğrultuda elyaf uzmanı ve tekstil 
üreticisi OTIZ ile iş birliğine giden şirket, öncesinde 
gerekli ara kimyasal adımlar olmadan pet şişeleri 
geri dönüştüren ve polyester ipliği lastiğin yüksek 
mekanik ihtiyaçlarını karşılayacak hale getiren özel bir 
teknoloji geliştirdi. İleri dönüşüm adı verilen bu süreçte 
pet şişeler, yüksek performanslı PET malzemeye 
dönüştürülüyor.

Continental Lastikleri Malzeme, Süreç Geliştirme 
ve Endüstrileşme Müdürü Dr. Andreas Topp; “Bu yıl 
Münih’te düzenlenen IAA MOBILITY Fuarı’nda geri 
dönüştürülmüş pet şişelerden yapılan polyester iplikli 
son derece yenilikçi bir konsept lastiği tanıtacağız. 
Geri dönüştürülmüş polyester iplikleri kullanarak ürün 
bazında döngüsel ekonomiye geçiş için önemli bir 
adım daha atıyoruz. 2022 gibi yakın bir tarihte lastik 
üretiminde geri dönüştürülmüş pet şişelerden elde 
edilen malzemeyi kullanabileceğiz” diye ifade ediyor. 
OTIZ Araştırma ve Geliştirme Departmanı Müdürü 
Dr. Derren Huang da, değiştirilen üretim süreçlerinin 
monomerlerden herhangi bir polimerizasyon işlemine 
gerek kalmadan, lastik üretiminde kullanmak üzere 
pet şişelerden polyester iplik elde etmelerine imkan 
sağladığını söylüyor.

Günümüzde popüler markalar artık 
geri dönüşüm adına pek çok Ar-Ge 

çalışması gerçekleştiriyor.  
Mavi markasının plastik şişelerinden 

ürettiği jean’ler, Adidas’ın okyanus 
atıklarından hayata geçirdiği 

ayakkabı ve kıyafetler, ABC Mobilya 
firmasının ağaç kullanmadan yine 
plastikten ürettiği ürünler derken 
örnekler uzayıp gidiyor. Firmaların 

plastik geri dönüşümü konusuna daha 
fazla yatırım yapması hem çevreye 

hem de doğaya katkı sağlamayı 
sürdürüyor.
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OKYANUS PLASTİĞİNDEN YAPILIYOR
Spor kıyafetleri üreten markaların son zamanlarda 
plastik geri dönüşümünden ürettiği ürünler çok 
konuşulur oldu. Spor tekstili içerisinde öne çıkan 
markalardan biri de Adidas. Firma her yıl 400 milyona 
yakın ayakkabı üretiyor. Bu kadar çok ayakkabının 
üretimi çok fazla kaynak gerektiriyor; ancak bu, çevre 
için dezavantajlı bir durum olduğundan Adidas farklı 
bir kaynağa yönelmeye karar verdi. 2015 yılında 
çevre örgütü “Parley for the Oceans” ile iş birliği 
yapan firmanın amacı, deniz kirliliğini spor giyime 
dönüştürmek. Adidas, bu iş birliğinin 2 bin 810 ton 
plastiğin okyanuslara ulaşmasını engellediğini söylüyor.
Peki, bu ayakkabılar nasıl yapılıyor? Parley ve 
ortakları, Maldivler gibi kıyı bölgelerinden çöp 
topluyor. Daha sonra toplanan atık sınıflandırılıyor 
ve geri kazanılan plastik, Adidas işleme tesisine 
gönderiliyor. Adidas polietilen tereftalat veya pet 
içeren plastik şişeler kullanıyor. Şişe kapakları gibi 
üretimde kullanamayacağı malzemeleri ise normal 
geri dönüşüm tesislerine gönderiyor. İşleme tesisi 
atıkları eziyor, yıkıyor, kurutuyor; nihayetinde küçük 
plastik pullardan başka hiçbir şey kalmıyor. Pullar 
ısıtılıp kurutulduktan ve soğutulduktan sonra küçük 
reçine taneleri haline getiriliyor. Polyesterin petrolden 
üretilen bir madde olmasına karşın Adidas, bu taneleri 
eriterek bir tür polyester iplik olan okyanus plastiği 
denilen bir madde oluşturuyor. Adidas, forma gibi 
giysilerin ve ayakkabıların üst kısımlarını oluşturmak 
için okyanus plastiği kullanıyor. Parley koleksiyonundaki 
her bir parçanın en az yüzde 75’i denizdeki atıklardan 
yapılmasına rağmen Adidas’ın diğer ayakkabılarıyla 
aynı performans ve konfor standartlarını karşılıyorlar. 
Geri dönüştürülmüş polyester, daha az su ve kimyasal 
kullanıyor ve plastik kirliliğinin önlenmesine yardımcı 
oluyor.

PLASTİK ŞİŞEDEN JEAN’LER
Mavi, iki yıl önce hayata geçirdiği All Blue 
sürdürülebilirlik stratejisini “Mavi Dönüşüm Başladı” 
söylemiyle ileriye taşıyor. Sürdürülebilir bir gelecek 

için doğaya saygılı ürünler geliştirmeye devam eden 
marka, şimdi de 30 yıllık denim uzmanlığıyla geri 
dönüştürülmüş plastik şişelerden ve malzemelerden 
jean üretti. Mavi Pro SportRepreve® koleksiyonu için 
593 bin 750 plastik şişe dönüştürülmüş. Organik 
pamuk, geri dönüştürülmüş pamuk ve yeniden 
hayat bulmuş malzemelerle daha az su ve daha 
az enerji harcanarak üretilen ve yüzde 100 vegan 
olma özelliği taşıyan koleksiyon, bu sezon Mavi Pro 
SportRepreve® ürünleriyle genişliyor. Pro Sport’taki 
ürünlerin her birinde sekiz adet geri dönüştürülmüş 
pet şişe kullanılmış. Mavi CEO’su Cüneyt Yavuz; “30. 
yaşımızı kutladığımız bu sene, sürdürülebilirliği şirket 
kültürümüze, vizyonumuza, iş yapış şekillerimize, 
ürünlerimize ve büyüme hedeflerimize entegre etmek 
üzere çok önemli yol aldık. Türkiye’de karbon ayak 
izini şeffaf bir şekilde açıklayan ilk hazır giyim markası 
olduk. Doğaya olan sevgimizle yarattığımız sürdürülebilir 
All Blue koleksiyonumuzu iki katına çıkardık. UN Global 
Compact, WEPs, CEO WaterMandate gibi dünyanın en 
önemli kurumsal sürdürülebilirlik platformlarında imzacı 
olduk. Sürdürülebilirliğin çok uzun bir yolculuk olduğunu 
biliyor, yaptığımız her işe Mavi kalitesini katarak 
sürdürülebilirlik dönüşümümüze devam ediyoruz. 30 
yıldır tutkuyla en iyi jean’lerin peşinden koşan bir marka 
olarak, şimdi de daha sürdürülebilir ve doğaya saygılı 
ürünler yapma motivasyonuyla çalışıyoruz” diyerek 
koleksiyonun önemine vurgu yapıyor.

PLASTİK, HAM MADDEYE DÖNÜŞÜYOR
Bursa’da faaliyet gösteren ve profesyonel atık 
yönetimi konusunda uzman olan Burkasan firması, 
kurduğu son teknoloji otomasyon sistemiyle saatte 
5 ton plastik atığı ham maddeye dönüştürüp tekrar 
ekonomiye kazandırıyor. Kestel ilçesindeki tesiste, pet 
ve yüksek yoğunluklu polietilen atıkları, ön ayıklama, 
ayrıştırma ve plastik kırma üniteleri, yüzdürme, sıcak 
ve soğuk yıkamanın ardından durulama ve kurutma 
işlemlerinden geçiriliyor. İşlemlerin ardından flake 
(pul) ve granül şeklinde iki çeşit ham madde elde 
ediliyor. Laboratuvarda analizleri gerçekleştirilen ham 
maddeler, başta Türkiye olmak üzere çeşitli ülkelerde 
plastik endüstrilerinde kullanılıyor. Çevreci bir kimlik 
ve sıfır atık prensibiyle çalışılan tesiste, yıkama 
işlemleri sırasında kullanılan su da tesisteki atık su 
arıtma ünitesinde çeşitli işlemlerden geçirilerek tekrar 
kullanılabilir hale getiriliyor. 
Burkasan Genel Müdürü Birhan Denktaş; “Pet ve 
yüksek yoğunluklu polietilen plastiklerin geri kazanımını 
gerçekleştirerek, ana sanayide orijinal malzemeye 
ikame olarak kullanılabilecek bir ham madde üretimi 
gerçekleştiriyoruz. Pet malzemenin birçok farklı 
kullanım alanı var. Bunlardan en önde geleni, tekstil 
sektörü. Pet şişeler, polyester üretiminde kullanılıyor. 
Ürettiğimiz pet flekler, tekstil işletmelerinde elyaf veya 
ipliğe dönüştürülerek, kıyafetlerin birçoğunda geri 
dönüştürülmüş ham madde olarak değerlendiriliyor. 
Ambalaj sektöründe de pet kullanımı yaygın. Yüksek 
yoğunluklu polietilenler de geri kazanımdan sonra 
genellikle deterjan, şampuan gibi ürünlerin ambalajında 
kullanılıyor” diyor. Plastiğin geri dönüşümünün önemine 

K APAK



PLASFED 137

Geri Dönüştürülebilir  
Plastik Türleri

- Polietilen tereftalat/Meşrubat, su şişeleri, 
kavanozlar

- Yüksek yoğunluklu polietilen/Su boruları, 
şampuan şişeleri

- Polivinil klorür/Yiyecek dışı şişeler,  
çit, parmaklık, pencere

- Düşük yoğunluklu polietilen/Sera örtüsü, film, 
ambalaj, elektrik sanayi

- Polipropilen/Plastik şişe, elektrik sanayi, 
mutfak eşyası

- Polistiren/Oyuncak, videokaset,  
yalıtım malzemeleri

- Polikarbonat/ CD, gözlük vb.

değinen Denktaş; “Malzemeyi geri dönüştürüp ham 
madde haline getirdiğimizde bir anlamda petrol türevi 
bir şeye bağımlılığımız kalmıyor ve bunu bir defa 
değil, onlarca defa gerçekleştirebiliyoruz. Bu döngüyü 
sağladığımızda daha az kaynakla maksimum fayda elde 
etmiş oluyoruz” diye de ekliyor. 

ŞİŞEYİ GETİREN İNDİRİMİ KAPIYOR
Kozmetik sektöründe de plastik geri dönüşümünün 
destekleri sürüyor. Kiehl’s markası da 2025 yılına kadar 
tüm ürünlerin yüzde 100 geri dönüştürülebilir olmasını 
hedefleyen markalardan. Bu kapsamda; 2020 yılında 
tüm mevcut mağazalarında ve yeni mağazalarında 
yüzde 100 yeşil enerji, 2019’dan beri ise çevre 
dostu materyaller ve led ışıklandırmalar kullanılmaya 
başlandı. Geri dönüşümü desteklemek ve arttırmak 
için birçok uygulaması bulunan Kiehl’s, mağazalarında 
kullanılan alışveriş çantalarını yüzde 100 geri dönüşüm 
sertifikalı kağıtlardan üretiyor. Kiehl’s, tüketicilerini aşırı 
ambalaj kullanımını azaltmak amacıyla da teşvik ediyor 
ve boş ürün ambalajlarını geri dönüşüme kazandırıyor. 
Tüketiciler, biten ürünlerin kutu ve ambalajlarını 
Kiehl’s mağazalarında geri dönüşüme atarak her ürün 
karşılığında bir damga kazanıyor ve damgalar biriktikçe 
de hediye ürün kazanma fırsatına sahip oluyor. Ayrıca 
Kiehl’s mağazalarında tohum kart uygulamasıyla, 
alışveriş sonrası özel not yazılarak verilen kartlar, 
toprağa ekilerek rengarenk çiçekler olarak tekrar 
doğaya kazandırılıyor. 2009’dan bu yana dünya 
çapında 11.2 milyondan fazla ürünü geri dönüştüren 
marka, 2020’de cilt bakımı formüllerinin yüzde 98’ini 
en az üç yenilenebilir ham madde içerir hale getirdi. 
Üretim tesislerinden satış noktalarına kadar yüzde 
100 yenilenebilir enerji kullanıyor. Tüm mağazalarda 
çevre dostu uygulamaya geçerek, daha sürdürülebilir 
malzemeler kullanmaya başladı. 
 

Hangi sektörlerde hangi plastik kullanılıyor?
Polietilen (Polyethylene) (PE): Geniş bir kullanım alanı vardır.

Polipropilen (Polypropylene) (PP): Yaygın kullanılan plastiklerdendir. Otomobil yan 
sanayinde, bahçe mobilyalarında vb. yerlerde kullanılır.

Polistiren (Polystyrene) (PS): Paketleme, elektronik ve beyaz eşyaların  
plastik kısımları vb. kullanım alanları vardır.

Polietilen tereftalat (Polyethylene terephthalate) (PETE):  
Pet şişe ismi bu malzemeden gelmektedir.

Polyamid (Polyamide) (PA) (Nylon):  
Fiber, diş fırçası kılları, misina vb. kullanım alanları vardır.

Polyester (Polyester): Tekstilde kullanımı yaygındır.
Polivinil klorür (Polyvinyl chloride) (PVC): Boru, profil vb. imalatında kullanılır.

Polikarbonat (Polycarbonate) (PC): CD, gözlük vb. imalatında kullanılır.  
Alevi iletmeme ve kendini söndürme özelliğine sahiptir.

Akrilonitril bütadien stiren (Acrylonitrile butadiene styrene) (ABS):  
Elektronik aletlerin plastik aksamında yaygın olarak kullanılır.

Poliviniliden klorür (Polyvinylidene chloride) (PVDC) (Saran):  
Yiyecek paketlemede kullanılır.
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HEDİYENİZ 
İYİLİK OLSUN!
Son zamanlarda özel gün bağışları çok revaçta. Adınıza bağış yapıldığı veya bir ormana 
fidan dikildiği ibaresi kimi mutlu etmez ki… Son yıllarda böyle bir trend var. Zaten birbirimize 
vereceğimiz en güzel hediye kendimizi, arkadaşımızı, sevdiklerimizi bir iyilik hareketinin 
parçası yapmak değil mi? Hazır yeni yıla girerken “iyilik” vesilesi hediyeleri derledik.

MERVE YILMAZ GERGİN

YAŞAM
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S evdiklerinizin özel günlerinde onun adına 
bağışta bulunuyorsunuz, bu bağış ile ihtiyaç 
sahiplerinin hayatlarına da dokunmuş 
oluyorsunuz. Bundan güzel bir hediye olabilir 

mi? Birbirimizden uzak kaldığımız pandemi döneminde 
bu bağış türlerine gösterilen ilgi daha da arttı. Sektörün 
öncü isimleri, vakıflara yapılan bağışlarda özel günlerde 
artış gözlemlediklerini söylüyorlar. Ayrıca STK’lar 
konusunda bilincin de yükseldiği bilgisini paylaşıyorlar. 
Sizler için bağış temalı hediye seçeneklerini araştırdık.

“HAYAT TARZINA DÖNÜŞTÜ”
Darüşşafaka tamamen gönüllülük kavramı üzerine 
temellendirilmiş, 1863 yılından bu yana sadece 
bağışlarla ayakta kalan bir kurum. Hamiyetperver 
Türk halkının kaynaklarını, bu ülkenin toplumsal 
kalkınmasına destek olmak için; küçük yaşta anne ve/
veya baba kaybı yaşamış, maddi durumu elverişsiz, 
yetenekli çocuklara eğitimde fırsat eşitliği sunmak 

için kullanıyor. Bu açıdan bakıldığında gönüllülük 
kavramı Darüşşafaka’yı yaşatan, büyüten, bugünlere 
getiren kavramların başında geliyor. Hem dünyada 
hem Türkiye’de son yıllarda gönüllülük ve hayırseverlik 
kavramlarının ciddi güç kazandığının bilgisini paylaşan 
Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. 
Tayfun Öktem, son 10 yıldır sosyal fayda ekseninde 
ciddi bir değişimin olduğunu dile getiriyor. İçinde 
bulunduğumuz bu dönemi sosyal bilinçlenme dönemi 
olarak adlandırdığını ifade eden Öktem, “Gönüllülük 
faaliyetlerinin, hayırseverlik projelerinin günden güne 
arttığı bir sürecin içindeyiz. Bu yaklaşımın önümüzdeki 
günlerde daha da güçlenmesini bekliyoruz” diyor. 
“Gönüllülük, hayırseverlik pek çok kişi için artık bir 
hayat tarzına dönüşmüş durumda” diyen Öktem, 
insanların bu tarz faaliyetlerde bulunduklarında 
kendilerini daha mutlu hissettiklerini söylüyor. 

“BAYRAMLARDA ARTIŞ MEVCUT”
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, dezavantajlı bölgelerde 
yaşayan ilköğretim çağı çocuklarını nitelikli eğitim 
desteği ile buluşturmaya devam ediyor. 26 yıldır 
aralıksız sürdürdükleri faaliyetler ile bugüne kadar 
3 milyona yakın çocuğun geleceğine ışık tutuyor. 
Tüm bunları yaparken de destek vermek isteyen 
bağışçılara ve eğitim dostlarına farklı ve birbirinden 
etkili ürünlerle bağış olanağı oluşturuyor. Dünyada 
STK’lara olan desteğin yükselişe geçtiğinin bilgisini 
paylaşan TEGV İş Geliştirme Müdürü İpek Uralcan, 
bireylerde de bu konuda bilincin arttığını ifade ediyor. 
Kurumlarında sosyal sorumluluk projelerini daha 
fazla önemsediklerini söyleyen Uralcan, “Bu konuda 
ayırdıkları bütçeler her sene artış gösteriyor. Bireyler 
de, kurumlardan sosyal sorumluluk projelerine destek 
vermelerini talep eder hale geldi” diyor. Ülkemizde 
hayırseverliğin daha fazla önemsenmeye başladığının 
bilgisini veren Uralcan, “Vakfımıza yapılan bağışlarda 
özel günlerde ve özellikle bayramlarda bir artış 
gözlemliyoruz. Ancak Türk insanı hâlâ genelde yapmayı 
planladığı bağışı STK’lar yerine bire bir olarak ihtiyaç 
sahibi olduğunu düşündüğü kişilere yapmayı tercih 
ediyor. Ama STK’lar konusunda bilinçlenme her yıl daha 
fazla artıyor” diyor. Uralcan, bağışçılarına ise şu sözlerle 
sesleniyor: “Kendilerine tüm destekleri için çocuklarımız 
adına teşekkür ediyoruz. Eğitim Türkiye’nin en önemli 
konularının başında geliyor. Vakfımıza yaptıkları 
bağışlarla hem eğitimde fırsat eşitliğini destekliyorlar, 
hem de ülkemizin geleceğine destek veriyorlar.”

“BAĞIŞ ŞEKİLLLERİ ÇEŞİTLENDİ”
Küreselleşme ve teknolojinin hayatın her alanına 
yoğun olarak entegre olmasıyla birlikte sivil toplum 
çalışmaları konusunda da önemli bir farkındalık 
oluştuğunu söyleyen Koruncuk Vakfı Mütevelli Heyet 
ve Yönetim Kurulu Başkanı Av. Dr. Z. Figen Samuray, 
bununla birlikte iş yapış biçimlerinin ve bağış toplama 
yöntemlerinin çeşitlendiğini söylüyor. Sosyal medyanın 
bağışçı ile kurulan çok önemli bir temas noktası 
haline geldiğini söyleyen Samuray, bağışların internet 



üzerinden de yapıldığının bilgisini paylaşıyor. Kurumsal 
bağışlar kategorisinde e-Sertifika bağışlarında yükselen 
bir trendin olduğunu sözlerine ekleyen Samuray, “Özel 
dönemlerde, özellikle pandeminin oluşturduğu koşullar 
sebebiyle kargo ile gönderim sağlayamayan kurumlar özel 
günlerini e-Sertifika bağışları ile kutlamayı tercih ediyorlar” 
diyor. Bireysel bağışlarda ise, özel dönemlerde pandemi 
nedeniyle oluşan ihtiyaçlara özel bir ilgi gösterildiğini 
söyleyen Samuray, bağışlarda yüzde 35’lere varan bir 
artış gözlemlediklerini, ayrıca ayni bağışlarda da pandemi 
öncesine nazaran bir artışın olduğunu ekliyor. Samuray, 
bağışçılara ise şu sözlerle sesleniyor: “Koruncuk Vakfı 
olarak bizler, eğitime erişimi risk altındaki kız çocuklarının 
nitelikli bir eğitime kesintisiz olarak ulaşabilmeleri ve onların 
toplumda kendine güvenen ve ayakları üzerinde durabilen 
bireyler olmaları için faaliyet gösteriyoruz. Eğitime erişimin 
ne denli önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Çocuklarımızın 
kesintisiz olarak eğitimlerine devam edebilmeleri içinse 
yardımseverlerimizin düzenli bağışlarına ihtiyacımız var. 
Miktarı ne olursa olsun düzenli olarak yapılan bağışlar çok 
önemli.” 

“STK’LAR DOĞRU TANITILMALI”
Charities Aid Foundation (CAF) tarafından hazırlanan Dünya 
Bağışçılık Endeksi’nin 2021 yılı raporlarına göre ilk sırada 
Endonezya, ikinci sırada Kenya ve üçüncü sırada Nijerya 
yer alıyor. Türkiye ise 78. sırada. Türkiye’nin bir önceki yıl 
raporda 131. sırada olduğu da iddia ediliyor. Hayırseverlik 
ve bağışçılık kavramlarında önemli değişiklikler olduğunu 
söyleyerek konuşmasına başlayan Tohum Otizm Vakfı 
Kaynak Geliştirme ve Kurumsal İletişim Direktörü İrem 
Yılgaz, “Araştırmanın yapıldığı ülkelerde pandeminin de 
etkisiyle birlikte tanımadığı bir kimseye yardım edenlerin 
sayısı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı” diyor. 
Ülkemizde sadaka vermenin, birine yardım etmenin bağış 
adı altında toplandığı bilgisini paylaşan Yılgaz, bu noktada 
sivil toplumun kalkınabilmesi ve farkındalığın arttırılabilmesi 
için doğru iletişim mecralarında anlatılmasının büyük önem 
taşıdığını söylüyor. Pandemide bağış sertifikalarının iyi bir 
seçenek olduğu kanaatinde olan Yılgaz, “Web sitelerimizden 
online olarak ulaşılabilen, kişiselleştirilerek bağış karşılığı 
alınan dijital kartlara erişmek iki adımda tamamlanan 
kolay bir seçenek olarak bağışçıya sunuldu” diyor. Pandemi 
ile birlikte özel gün tebrik sertifikalarının daha çok tercih 
edildiğini söyleyen Yılgaz, “Tohum Otizm Vakfı’ndan 
hareketle örnek verecek olursak, bireyler hem sevdiklerinin 
özel gününü kutlarken, hem de otizmli çocukların eğitim 
alabilmelerini sağlamak için büyük küçük demeden eğitim 
burs fonumuza katkı sağladılar” diyor. 

YAŞAM

İpek URALCAN/TEGV İş 
Geliştirme Müdürü

“BİRÇOK 
KATEGORİDE 
SERTİFİKA MEVCUT”
Nikah ürünleri kategorisinde 
davetiyelerimiz, kitap ayracı 

ve magnetlerimiz, lavanta kesesi ve mumlar, 
yeni doğan ve doğum günü kategorisinde 
mum, lavanta kesesi ve sabunlar (bebek 
ismine göre özelleştirilebiliyor) anne ve 
babalara sunduğumuz seçenekler arasında 
yer alıyor. Bunun yanı sıra bir çocuğun bir yıllık 
eğitim giderini 200 TL olarak belirlediğimiz 
eğitime destek sertifikalarımız ile dilediğiniz 
kadar çocuğu nitelikli eğitim desteği ile 
buluşturabiliyorsunuz. Nikah tebriğinden yeni 
ev kutlamasına, mezuniyetten iş terfisine kadar 
uzanan, anneler günü, öğretmenler günü vb. 
pek çok önemli günü de içeren kategoride 
sertifikalarımız mevcut. Tüm bunların yanı sıra 
TEGV’in e-ticaret sitesi olan tegvdukkan.com 
TEGV Dükkan’da ise davetiye, magnet, mum ve 
yeni doğan ürünlerinin yanı sıra puzzle, eğitici 
oyunlar ve pek çok sürpriz kategori yer alıyor.

M. Tayfun ÖKTEM/
Darüşşafaka Cemiyeti 
Yönetim Kurulu Başkanı 

“HAYIRSEVERLER 
DİLEDİĞİ TUTARDA 
BAĞIŞ YAPABİLİR”
158 yıl boyunca sadece 

bağışlarla ayakta kalan; bu süreçte ülkemizin 
yaşadığı sayısız zorluğa rağmen eğitimde 
fırsat eşitliği misyonundan bir an bile 
ayrılmayan Darüşşafaka Cemiyeti’nin hikayesi 
sadece Türkiye’de değil dünyada da sivil 
toplum kuruluşları için çok önemli bir örnek. 
Hayırseverler, Darüşşafaka’ya dilediği tutarda 
bağış yapabiliyor. Yapılacak bağışlar, bugün 
Darüşşafaka Eğitim Kurumları çatısı altında 
eğitim alan bine yakın annesi veya babası 
vefat etmiş çocuğun başta eğitim olmak üzere 
beslenme, barınma ve diğer ihtiyaçlarının 
(eğitim malzemeleri, sağlık, kıyafet, cep 
harçlığı, sosyal ve kültürel aktiviteler vs.) 
karşılanması için kullanılıyor. Öğrencilerimizin 
et ihtiyacını yıl boyu yapılan adak bağışlarıyla 
karşıladığımız için Kurban Bayramı’nda 
vekaleten kesimli kurban bağışı kabul 
edemiyoruz. 2013’te Türkiye’deki sivil toplum 
kuruluşları arasında bir ilke imza attık ve 
Darüşşafaka Cemiyeti olarak bağımsız şekilde 
kendimizi kurumsal yönetim derecelendirme 
çalışmasına tabi tutturduk ve ilk olarak 2013’te 
8,4 olan notumuzu 9,66’ya yükselttik.
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LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR VAKFI 
(LÖSEV)
Tüketilecek armağanlar yerine sizi her 
zaman hatırlatacak LÖSEV YAŞAM 
Sertifikaları ile iki kalıcı bir gülümseme 
bırakabilirsiniz. Doğum günü, yıl 
dönümü, taziye… Sizin için özel olan 
günü belirleyerek kampanyanızı 
oluşturabilirsiniz. Lösev’in online bağış 
türleri: Bağış, Adak Bağışı, Zekat Bağışı, 
Sağlık Kredisi, Tedavi Giderleri Bağışı, 
Bilgisayar Kampanyası, Oyuncak Bağışı, 
Aylık Düzenli Bağış, Özel Gün Bağışları, 
Acil Yardım Kolisi Bağışı, Gönüllü Aidatı, 
İyilikler Çarşısı,  Koşar Adım Lösev 
Bağışı, Tuğla Bağışı. Ayrıntılı bilgi için 
https://www.losev.org.tr/v6/bagis 
sayfası ziyaret edilebilir. 

YEŞİLAY
Sevdiklerinizin doğum gününde Yeşilay’a 
bağış yaparak onlara anlamlı bir hediye 
verebilir, iyi ve sağlıklı nesiller için 
verdiğimiz bağımlılıkla mücadelelerine 
destek olabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için 
https://www.yesilay.org.tr/tr/bagis-yap 
sayfası ziyaret edilebilir. 

TÜRKİYE EROZYONLA  
MÜCADELE, AĞAÇLANDIRMA  
VE DOĞAL VARLIKLARI KORUMA 
VAKFI (TEMA)
Bağış Kategorisi: Yeniden Yeşerteceğiz, 
Fidan Bağışı, Eğitim Bağışı, Genel 
Bağış, Çelenk Bağışı, Mutlu Gün Panosu 
Bağışı, Özel Günler. Ürünler: Nikah ve 
düğün davetiyeleri, Bebek kartları ve 
magnetleri, Nikah kartları ve magnetleri, 
Sünnet davetiyeleri ve magnetleri, Nikah 

ve düğün aksesuarları, Özel amaçlı 
davetiyeler ve magnetler. Ayrıntılı bilgi 
için https://www.tema.org.tr/bagislar 
sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ (TED)
Kutlama/teşekkür gibi konularda 
isime ve konuya özel olarak hazırlanan 
sertifikaları tercih ederek hediye almak 
yerine derneğe bağışta bulunabilirsiniz.
Bağış sertifikası için minimum bağış 
bedeli 50 TL. Ayrıntılı bilgiye https://
www.ted.org.tr/burslar/ozel-gun-
sertifikalari/ adresinden ulaşılabilir.

DOĞAL HAYATI KORUMA VAKFI
Davetiye, nikah şekeri, çocuk doğum 
günü veya yeni doğan sertifikalarını 
tercih ederek nesli tehdit altındaki 
türlerin yaşam alanlarının korunmasına 
destek olabilirsiniz. Paylaştıkça çoğalan 
sevginizi geleceği tehdit altındaki bir türle 
de paylaşarak; hem doğa ve tür koruma 
çalışmalarına destek olmuş hem de 
misafirlerinize ‘yaşam dolu’  
bir anı armağan etmiş olacaksınız. 
Ayrıntılı bilgi için mutlugunbagis@wwf.
org.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

KADIN EMEĞİNİ  
DEĞERLENDİRME VAKFI
KEDV özel gün sertifikalarından 
kendiniz ve sevdikleriniz için satın 
alarak kadınların  yoksulluğa karşı 
güçlenmesine destek  olabilirsiniz. 
Sertifikaların metinleri isteğe göre 
düzenlenip, dilerseniz İngilizce olarak 
da hazırlanabiliyor. Kategoriler; Bayram 
tebrik kartları, Doğum günü bağışı, 

Yardımseverlik koşusu, Eşya bağışı. 
Ayrıntılı bilgiye https://www.kedv.
org.tr/bagis-sertifikalari adresinden 
ulaşılabilir.

GÜLMEK İYİLEŞTİRİR DERNEĞİ
Sevdiklerinize, Gülmek İyileştirir 
Derneği’nin özel gün sertifikalarından 
hediye ederek, hem onları hem de 
minik kahramanları gülümsetebilirsiniz. 
Sertifika gönderimi basılı ve dijital olmak 
üzere iki türlü gerçekleşiyor. Hediye 
etmek istediğiniz kart detaylarına 
https://fonzip.com/gulmekiyilestirir/e-
kartlar adresinden ulaşılabilir.

ANNE ÇOCUK EĞİTİM VAKFI (AÇEV)
Kurum ya da bireysel olarak yapılacak 
her bağış ailelere ve çocuklara sağlanan 
eğitimlere katkı olarak aktarılıyor. Ürünler 
arasında; yılbaşı ve bayram, doğum, 
nikah, doğum günü gibi özel günleriniz 
için; tebrik kartları, isime özel sertifikalar 
ve kitap ayraçları yer alıyor. Ayrıntılı bilgi 
için https://www.acev.org/destek-ol/
ben-nasil-destek-olabilirim/ozel-gun-
kartlari/ adresi ziyaret edilebilir.

KIZILAY
Türk Kızılay’ı insan ıstırabını hafifletme 
sorumluluğuna, özel günlerinde insanları 
mutlu etme sorumluluğunu da ekliyor. 
Seçeceğiniz özel gün ürünlerini bağış 
karşılığı sevdiklerinize göndererek, 
o güne farklı bir anlam ve değer 
yükleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için 
https://www.kizilay.org.tr/bagis/
ozelgun adresini ziyaret etmeniz yeterli.

BAĞIŞ YAPILAN DİĞER KURUMLAR
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SÖYLEŞ İ

İSMAİL GÜLLE  

“TÜRKİYE BUGÜN 
GÜÇLÜ BİR ŞAHLANIŞIN 

EŞİĞİNDE”
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ile 2021 yılı ihracat 

rakamlarını, pandemi sürecinin bu rakamlara olan yansımalarını ve TİM’in bu konudaki 
çalışmalarını konuştuk. “Krizde önemli fırsatlar yakaladık” diyen Gülle, Türkiye’nin 

artık tedarikte güvenli bir liman olduğunun da altını çizdi. 
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2021 yılı ihracat rakamlarını nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Gelecekle ilgili ihracat  
öngörü ve hedefleriniz neler?

Türkiye pandeminin zorlu şartlarında üretim ve 
ihracatı aksatmayarak ve alternatif çözümler üreterek 
güvenilir üretici olarak öne çıktı. Krizde önemli fırsatlar 
yakaladık ve bunları çok iyi değerlendirdik. Avrupa başta 
olmak üzere kısıtlamaların uzatıldığı veya arttırıldığı 
aylarda ihracatımızdaki artış, hep vurguladığımız gibi 
Türkiye’nin artık tedarikte güvenli bir liman olduğunun 
göstergesi oldu. Çünkü tedarik zincirlerinde yaşanan 
sıkıntılar neticesinde ithalatçı ülkeler, tedarikte tek 
kaynağa bağımlılığın olumsuzluklarını tecrübe etti ve 
yeni arayışa girdi. Dünya artık tek bir bölgeden, tek 
bir fabrikadan çıkan ürünlere bağımlı olamayacağının 
farkında. Tedarik krizinin zirve yaptığı anlarda, ülkemiz 
alternatif bir güvenilir tedarikçi olarak öne çıktı.  
Birçoğumuzun ihracatla yeni tanıştığı 80’li yıllarda 
yıllık 3 milyar dolar ihracat yapılırken, bugün bu rakamı 
iki günde gerçekleştirebiliyoruz. 90’lı yıllarda yıllık 15 
milyar dolar ihracat yapan bir ülkeyken, bugün bu 
rakamı bir ayda rahatlıkla yapabilen bir ülkeyiz. Son 
12 ayda 212,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek 
yıllık ihracat hedefimiz olan 211 milyar doları aşmayı 
başardık. Böylelikle “Orta Vadeli Program” hedefini 
şimdiden yakalamış olduk. Son 13 ayın 11’inde ihracat 
rekorları kırdık. Eylülde tarihimizin en yüksek aylık 
ihracat rakamına imza attık; 20 milyar dolar sınırını 
da aşarak ihracatta yeni bir lige çıktığımızı bir kez 
daha tescilledik. Yılın ilk dokuz ayında ise ihracatımız, 
yüzde 36 artışla 161 milyar dolar oldu. Birim ihracat 
değerimiz ocak-eylül döneminde yüzde 14 artışla 1,22 
dolara yükseldi. Eylül ayını baz alırsak Türk bayrağını 
218 ülke ve bölgede dalgalandırdık ve 170 ülkeye 
ihracatımızı arttırdık. Türkiye bugün artık üretim ve 
ihracatta yapısal bir değişimin, güçlü bir şahlanışın 
eşiğindedir. 2026 yılında ihracatımızı 300 milyar dolara 
emin adımlarla çıkaracağız. “Orta Vadeli Progam”da 
2022 yılı için ihracat hedefi 230,9 milyar dolar olarak 
belirlendi.  Önümüzdeki 15 yıl içerisinde, ihracatımızın 
yüzde 100 artmasını bekliyoruz. Birçok sektörümüz 
için, büyük bir fırsat döneminin arifesindeyiz. Sektörel 
anlamda yaptığımız hesaplamalara göre; 2035’te, 
ülkemiz ihracat artışının en yüksek olacağı sektör, 
yüzde 425 artış beklediğimiz “Savunma ve Havacılık 
Sanayii” olacakken, bu sektörü yüzde 297 artışın 
yaşanacağı “Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller”,  yüzde 
179 artışın yaşanacağı “Makine ve Aksamları”,  yüzde 
164 artışın yaşanacağı “Halı” ve yüzde 156 artışın 
yaşanacağı “Mücevher” sektörlerinin takip edeceğini 
öngörüyoruz. Küresel talep noktasında ise, 2025 yılında 
ilk üç sırada yer alması beklenen sektörler sırası ile; 
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri, Elektrik Elektronik ve 
Otomotiv Endüstrisi sektörleri olurken, 2035 yılında da 
sıralamanın değişmemesini bekliyoruz.
İhracat, başlı başına bir Cumhuriyet projesidir. 
Atatürk’ün İzmir İktisat Kongresi’nde başlattığı 
ekonomik bağımsızlık mücadelesi bugün de devam 
ediyor. İnşallah bu küresel kriz sonrası dönem, Türkiye 
için yeni bir sıçrama dönemi olacak. Gelen rakamlar 

bize bunu söylüyor. Bugün ihracatçımız 100 bine ulaştı. 
Bunu beş yıl içerisinde 130 binlere, 10 yıl içerisinde 
de 300 bine çıkarma arzusundayız. İhracatımız 1923 
yılında 50 milyon dolardı. Bugün ise 220 milyar dolara 
gidiyor.

Pandemi süreci sektörlerin ihracat rakamlarına nasıl 
yansıdı? Eylül ayını sektör bazında değerlendirebilir 
misiniz?

Eylülde, birim ihracat değerini en çok arttıran 
sektörlerimiz, yüzde 102 artışla “Gemi ve Yat”, yüzde 71 
artışla “Çelik” ve yüzde 27 artışla “Kimyevi Maddeler” 
oldu. Katma değerli ve markalı ihracatımız arttıkça, 
ürünlerimizin değeri daha da katlanacak. Tam 23 
sektörümüz ihracatını arttırdı. Ayrıca “Çelik, Hazır 
Giyim, Tekstil, Makine, Hububat, Mobilya, Madencilik ve 
Meyve-Sebze Mamulleri” sektörlerimizin dahil olduğu 
toplam 8 sektörümüz tarihlerinin en yüksek aylık ihracat 
rakamına erişti. Geçtiğimiz ay 2,6 milyar dolarlık ihracat 
gerçekleştiren “Çelik” sektörümüz ilk sırada yer alırken, 
2,5 milyar dolara yaklaşan “Otomotiv” sektörümüz 
ikinci ve 2,3 milyar dolara ulaşan “Kimyevi Maddeler” 
sektörümüz üçüncü oldu. Çelik sektörümüz, geçtiğimiz 
yılın eylül ayına göre ihracatını 1,5 milyar dolar arttırarak 
tarihinde ilk kez zirvede yer aldı. Diğer dikkat çekici 
artışlar ise, geçtiğimiz yıla göre ihracatını 677 milyon 
dolar arttıran “Kimyevi Maddeler”, 401 milyon dolar 
arttıran “Demir ve Demir dışı Metaller” ile 257 milyon 
dolar arttıran “Tekstil” sektörlerimizde yaşandı.
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Pandemi döneminde TİM bünyesinde ne gibi 
çalışmalar yaptınız ve bu çalışmalar ihracatımıza 
nasıl yansıdı? 
Burada, tekrar sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarların 
öneminin altını çizmeliyiz. Çünkü sadece bir fuar veya 
heyet gerçekleştirmedik, aynı zamanda pek çok algıyı 
da yıktık. Pek çok kişi, bu tarz işlerin fiziki olmadan 
gerçekleştirilemeyeceğine inanıyordu, ancak biz, çok 
önceden tamamladığımız dijital dönüşüm hamlesiyle 
beraber, sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarı alnımızın 
akıyla tamamladık. Tabii heyet ve fuarların sonuçları, 
ihracatımıza da yansıdı. Bundan dolayı da oldukça 
mutluyuz. 19 aylık dönemde toplamda 73 ülkeye 
97 Sanal Ticaret Heyeti gerçekleştirdik. Pandemi 
döneminde üretime, ihracata ara vermedik. Küresel 
tedarik zincirlerindeki dönüşüm sürecini iyi okuduk. 
Pazara giriş çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sanal 
platformlara taşıdık. Pandemide sanal platformlarda 
sabahları Uzak Doğu’daki müşterilerimizle, akşamları 
Latin Amerika’daki müşterilerimizle görüşerek günler, 
haftalar geçirdik. Bu gayretlerimizin meyvelerini 
topluyoruz. Her bir sektörümüzde, ihraç mallarımıza 
talep artarken Türkiye markası daha da güçleniyor. 
Farklı coğrafyalardan birçok ülkeyle yeni nesil ticaret 
faaliyetlerine de yeni normalde devam edeceğiz. 

“Made in Türkiye” markasını güçlendirmek için 
yaptığınız çalışmalardan bahseder misiniz?

TİM olarak bizim misyonlarımızdan biri de “Made 
in Türkiye” markasını dünyanın dört bir köşesinde 
güçlendirmek. Bu açıdan ihracatımızı arttırmak 

kadar ülkenin marka algısını da yükseltmek ve 
sürdürülebilir kılmak bizler için çok önemli. Katma 
değeri yüksek, markalı ürün ve hizmetlerin ihracat 
artışının sağlanmasına yönelik çalışmalara büyük önem 
veriyoruz. Bu kapsamda; markalaşmanın rekabetin 
dinamiklerini belirlediği yeni dönemde, firmaların 
markalı ihracat artışlarını teşvik etmek ve ülke imajına 
katkı sağlamak adına TİM Marka Konseyi’ni kurduk. 
Konsey çatısı altında, markalarımızı uluslararası 
arenada güçlendireceğiz. Bunun sonucu olarak da 
ihracat birim değerimizi 2030 yılına kadar inşallah 2 
doların üzerine çıkaracağız. Konsey sayesinde dünya 
ile yarışan marka sayımız artacak. Konseyimizde ilk 
hedefimiz, markalı Türk ürünlerinin uluslararası alanda 
imajının iyileştirilmesi. Bu noktada, ürün ve hizmet 
kalitesinin arttırılması, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri, 
Türkiye markası ile global PR, reklam ve kurumsal kimlik 
faaliyetleri, ajandamızda yer alıyor. İkinci ana hedefimiz, 
firmalarımızın bilinen ya da gelişme potansiyeli bulunan 
yabancı şirket ve markaları satın alarak global pazarlara 
doğrudan erişim sağlamaları. Bu hedef doğrultusunda 
ihracatçılarımıza bilgilendirme, danışmanlık ve teknik 
destek sağlanmasına yönelik mekanizmalar oluşturmayı 
planlıyoruz. Üçüncü ana hedefimiz, firmaların kendi 
markaları ile yaptıkları ihracatın izlenmesine yönelik 
bilgi altyapısı oluşturulması. Dördüncü ana hedefimiz, 
markalı Türk ürünlerinin dijital platformlarda daha 
etkin tanıtılması. Bu kapsamda, dünyanın önde gelen 
büyük alıcı ve satıcılarının bir araya geldiği e-ticaret 
pazaryerleri aracılığıyla, firmalarımızın bilinirliğini 
arttırmayı hedefliyoruz. Beşinci ve son ana hedefimiz 
ise, Türkiye Tanıtım Grubumuz bünyesindeki Türkiye 
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markası ve ihraç sektörlerine yönelik tanıtım faaliyetlerini 
TİM Marka Konseyimizin çalışmalarıyla güçlendirmek. 

Gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakmak 
için sürdürülebilirlik çok önemli; bu konuda yaptığınız 
çalışmalar neler?

TİM olarak Türkiye’yi geleceğe güvenle taşıyacak projelere 
devam ediyoruz. “Dünyayı tüketmeden, dünya için 
üretiyoruz” sloganıyla TİM Kadın Konseyi öncülüğünde 
12 ana hedefin yer aldığı “Sürdürülebilirlik Eylem Planı” 
hazırladık. Eylem planındaki bu hedefler ise, ‘TİM 
Sanayide Sürdürülebilirlik Bilim Kurulu, İhracatta Sıfır 
Atık Seferberliği, Dijital Mentorlük ve Eğitim Programları, 
Kurumsal Karbon Ayak İzi Çalışmaları, Sanayide 
Döngüsellik ve İleri Kazanım, İleri Arıtma Teknolojileri, 
Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi, Standardizasyon 
Uygulamaları, Sertifikasyon Uygulamaları, Yenilenebilir 
Enerji Kaynakları, Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme 
ve İstihdam, Dijital Ürün Pasaportu ve İzlenebilirlik’ 
olarak belirlendi. Ortaya koyduğumuz bu hedefler, 
sürdürülebilirlik noktasında ülkemizi markalaştırarak 
bizleri “Her Alanda Sürdürülebilir Türkiye” hedefine 
ulaştıracak. Çalışmalarımızın sonucunda dünyayı 
tüketmeden, dünya için üreten ülkemiz hem sürdürülebilir 
kalkınma modeliyle ihracatla yükselecek, hem de çevreye 
değer veren herkesin bir numaralı tercihi haline gelecek. 
İhracatçılar olarak bu yola çıktığımızda, iki önemli 
vazifemiz bulunuyordu. Bunların ilki, sürdürülebilir 
ihracatı başarmaktı. Hamdolsun bunu hep birlikte 
başardık. İhracatımızı sürdürülebilir bir zemine bağladık. 
2018 yılında görevi devraldığımızdan beri, dış ticaret 
fazlası verdiğimiz Avrupa Birliği’nin (AB) ısrarla karbon 
nötr kıta olma hedefini dile getirmesi, ihracatımız için 
oldukça önemli bir gelişme. Kimsenin kuşkusu olmasın, 
ihracatçımız Yeşil Mutabakat’la beraber, mutlaka 
sürdürülebilir değer fazlası vermeye devam edecektir. 
TİM ve ihracatçı birliklerimizle, sürecin başarıyla 
tamamlanabilmesi adına var gücümüzle çalışıyoruz. 
Çalışmalarımıza yol göstermesi amacıyla, TİM tarihinde 

ilk kez İklim Değişikliği Komitesi ve Kadın Konseyimiz 
bünyesinde “Sürdürülebilirlik ve İklim” başlıklarında alt 
çalışma komiteleri oluşturduk. Enerji Yoğun, Kaynak 
Yoğun ve Tarım Sektörü ana gruplandırması ile üç 
farklı tarihte “TİM Avrupa Yeşil Mutabakatı Farkındalık 
Toplantıları” düzenledik. İhracatçı Birlikleri bünyesinde 
görev yapmakta olan personelimizin iklim değişikliği 
konusunda yeterliliğini arttırmak amacıyla, Boğaziçi 
Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve 
Araştırma Merkezi iş birliğinde “İklim Değişikliği ve AB 
Yeşil Düzen Eğitimi” düzenledik. 
Doğaya, çevreye ve insana faydalı üretim, hem dünyanın 
hem de ülkemizin uyması gereken altı kalın çizgi olacak. 
Buna uyanlar ticaretini yapacak. Bundan sonraki 
kriter ucuz fiyat değil, çevre olacak. Buna uyulması için 
getirilecek ek müeyyideleri ve vergileri biz de kontrol 
edeceğiz hem de uyacağız. İhracatçılarımız için sınırda 
karbon düzenlemesi uygulaması da önem taşıyor. Bu 
konunun son tarihi var. 2030’da uygulanacak ve bir 
vergisi de olacak. Orada doğal olarak herkes, bütün 
sektörler kendini gözden geçirip, karbon konusundaki 
kirletmesinin ölçülmesi ve bunun kontrol altına 
alınmasıyla ilgili çalışmaları yapacak. TİM olarak bu 
konuda bir çalışma yapıyoruz ve AB’den bir proje 
de kazandık. Bunun dışında biz ihracatçılarımızın, 
firmalarımızın karbon emisyonlarını ölçerek onların 
durumları, kirlilikleri, temizlikleri ve ne yapmaları 
gerektiğiyle ilgili hazırlık yapıyoruz. Önümüzde 10 
senelik süreç var. Sınırda karbon düzenlemesinde bazı 
sektörlerde iyiyiz, bazılarında sınırdayız. Bu uygulama 
kapsamında AB, firmaların karbon değerine bakacak 
ve yüksek çıkanlar konulacak vergiyi ödeyerek malını 
satmak zorunda kalacak.

İthalat-ihracat dengesi lehimize nasıl değişir?

İhracat, cari açığın cari fazlaya dönmesinde en önemli 
etken olarak öne çıkıyor. Mal ve hizmet ihracatının 
zirveye çıktığı 2019 yılında Türkiye cari fazla vermişti. 
İnşallah 2021 yılında mal ihracatında yakaladığımız güçlü 
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performans, hizmet ihracatında yaşanan toparlanmayla 
birleşince 2022 yılında cari işlemler dengesi açısından 
olumlu bir havada olacağımızı ön görüyoruz.

TİM olarak yaptığınız çalışmalardan söz eder misiniz?

Ülkemizin müreffeh yarınları için var gücümüzle 
çalışıyoruz. Büyük sorumluluğumuzun bilinciyle, ilklere 
imza atmaya devam ediyoruz. 61 ihracatçı birliği, 27 
sektör ile 100 bin ihracatçının tek çatı kuruluşu TİM 
olarak “Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye” hedefine 
ulaşabilmek için projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. 
Son olarak Türk bayrağını dünyanın dört bir yanında 
dalgalandıran ihracatçılarımız ile taşımacılık sektörü 
arasında dijital köprü vazifesi görecek lojistik portalını 
faaliyete geçirdik. İhracatı tabana yaymak, daha fazla 
girişimciyi ihracatla tanıştırmak amacıyla, Türkiye’nin 
dört bir yanında ilk kez TİM-KOBİ ihracat seferberliği 
eğitim programlarını düzenledik, düzenlemeye de 
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devam ediyoruz. İhracatımızın niteliğini de arttırmalıyız 
diyerek; İnovaTİM, İnovaLİG, İnoSuit ve TİM-TEB 
girişim evlerimizde firmalarımıza mentorluk vererek, 
ihracatımızın katma değerini arttıracak projeler 
yürütüyoruz. İnovasyon bilincini yaygınlaştırmak adına 
başlattığımız Türkiye İnovasyon Haftası’nı da küresel 
ölçekte yarışan bir organizasyon haline getirdik. Sıra dışı 
ve marifetli işler yapabilmek için istişare mekanizmamızı 
son zamanlarda daha da genişlettik. Her ülke sahip 
olduğu markalar kadar zengindir diyerek, ülkemizin 
kıymetli markalarının temsilcileriyle “TİM Marka 
Konseyimizi” kurduk. İhracatımızda sürdürülebilirliği 
sağlamak, gençlerimizi ihracat ailesine kazandırmak, 
geleceğin ihracat ehli genç neslini yetiştirmek amacıyla 
GençTİM’i kurduk. Sürdürülebilir kalkınmanın en önemli 
unsurlarının başında kadın ihracatçı ve kadın girişimci 
sayısının arttırılması geliyor. Biz de bu bilinçle, “Güçlü 
Kadın, Güçlü İhracat, Güçlü Türkiye” diyerek, Meclisimiz 
tarihinde yine bir ilk olan “TİM Kadın Konseyi”ni kurduk. 
Şu an Türkiye, dünya ticaretinden yüzde 1 pay alırken, 
e-ticaretinde binde 1 pay alıyor. E-ticaretin gerçek 
performansı ölçülerek hanemize yazılması gerekiyor. 
Buradan daha çok başarı hikâyesi çıkacaktır. Biz de 
TİM olarak sınır ötesi ihracat yapan firmaların hayatını 
kolaylaştırmak için E-İhracat Konseyi kurma çalışmaları 
yapıyoruz. Merkez Bankası 2 puanlık radikal ve 
beklentilerin üzerinde faiz indirimi yaparak ülkenin tek 
yolunun ihracat olduğunu gösterdi. Ve biz de bu mesajı 
alıp daha fazla ihracat için çalışacağımızı söyledik. 
Bu ülkenin büyümesinin, istihdamının, gelişmesinin 
tek yolu ihracat. Biz bunu ne kadar yukarı çıkarırsak, 
öncelikle dış ticaretteki dengeyi sağlarsak ve sonrasında 
da fazlasını sağlarsak işte o gün Cumhuriyet’teki 
bağımsızlığımızı ekonomik bağımsızlıkla taçlandırarak 
bütün hedeflerimizi gerçekleştirmiş olacağız.

Plastik sektörü hakkında neler söyleyeceksiniz?

Plastik sektörü; ambalajdan inşaata, otomotivden 
medikal ürünlere kadar birçok sektörün üretiminde 
kullanılan ürünler üretip, bu üretimi ihracat noktasında 
başarıyla sürdürüyor. Türk plastik sektörümüzün 
üretim kapasitesi ile dünyada ön sıralarda olması 
bu başarıyı kanıtlar nitelikte. Yapılacak çalışmalar 
ve atılacak yenilikçi adımlarla sektörümüzün daha 
başarılı bir noktaya gelmesi ve bu başarıyı sürdürülebilir 
kılacağına olan inancımız tam. Türkiye İhracatçılar 
Meclisi olarak, sektör temsilcilerimize bu doğrultuda 
her zaman destek veriyor ve bilgilendirme çalışmaları 
yapıyoruz. İhracatımızda en başarılı sektörlerimizden 
biri olan kimya sektörümüzün, alt sektörleri arasında 
yer alan plastik sektörümüzün, her zaman dile 
getirdiğimiz Ar-Ge, inovasyon, markalaşma, tasarım 
ve yüksek teknolojiyi en iyi şekilde değerlendirerek, 
ihracatımıza önemli destek vereceği düşüncesindeyiz. 
Başta Plastik Sanayicileri Federasyonu Başkanı Sayın 
Ömer Karadeniz olmak üzere, sektördeki sanayici ve 
ihracatçılarımızı başarılarından dolayı can-ı gönülden 
kutluyor, emekleriyle ülkemizin küresel marka değerini 
yukarılara taşıyacağına olan inancımla, ülkemize değer 
katan çalışmalarının artarak devam etmesini diliyorum.
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ADİL PELİSTER  

“BİZ BİRLİKTE 
GÜÇLÜYÜZ”
İstanbul Kimyevi 
Maddeler ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği 
(İKMİB) Yönetim Kurulu 
Başkanı Adil Pelister 
ile kimya sektörünü, 
pandemi sürecinin 
sektöre olan etkilerini 
ve gelecek hedeflerini 
konuştuk. 
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Sektörün duayen isimlerinden birisiniz, bize öncelikle 
başarılı kariyer yolculuğunuzdan bahseder misiniz? 
Sektöre nasıl adım attınız, sizi bugünlere taşıyan 
kariyer sırlarınız neler?

İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği 
Bölümü’nden mezun olduktan sonra 1987 yılında 
kurduğum BETA Kimya A.Ş. ile kimya sektöründe 
çalışmaya başladım. 34 yıldır Türk kimya sektörüne 
değer katan, yüzde yüz yerli sermayeye sahip güçlü 
şirket yapısı ile ülkemizin lider firmalarından biri 
konumundayız. BETA Kimya A.Ş. olarak MitreApel ve 
Apel gibi jenerik markalarımızla, bugün Türkiye’nin 
en büyük yapıştırıcı ve tutkal üreticileri arasında yer 
alıyoruz. 100’den fazla çeşit olan ürünlerimizin yüzde 
70’ini 78 ülkeye ihraç ediyoruz. Ayrıca; Türkiye’nin 
AR-GE’ye en çok yatırım yapan 250 firması arasında 
yer alırken, ihracatta öne çıkan MitreApel markamız 
ile de TURQUALITY Marka Destek Programı içinde 
bulunuyoruz. 2020 yılı itibarıyla MitreApel markamız 
Türk Patent ve Marka Kurumu’nca sektöründeki 
bilinirliği dikkate alınarak Tanınmış Marka statüsüne 
alındı. Küresel hedeflerimizle yatırımlarımızı 
sürdürürken, Türkiye’nin gururu olacak yüksek teknolojili 
üretim tesislerinden BETA Kimya GEBKİM Kampüsü’nü 
açmaya hazırlanıyoruz.
BETA Kimya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanlığı görevimin 
yanı sıra 2018 yılı Nisan ayında yapılan seçimli Genel 
Kurul Toplantısı’nda İstanbul Kimyevi Maddeler ve 
Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu 
Başkanı olarak seçildim. Göreve başladığım günden 
bugüne kadar geçen sürede yönetim ekibim, çalışma 
arkadaşlarım ve sektörümüzün değerli üyeleri ile 
birlikte kimya sektörümüzü en çok ihracat yapan 
ikinci sektör konumuna ulaştırmayı başardık. Bu 
kapsamda plastikten kauçuğa, kozmetikten ilaca, 
boyadan medikale 16 alt sektörümüzle birlikte birçok 
faaliyet gerçekleştirerek sektörümüzün ihracatına ve 
ülkemizin ekonomisine önemli bir katkı sağlıyoruz. 
Sektörümüzün gelişimine büyük bir katkı sağlayacağına 
inandığımız en önemli projelerimizden biri olan Kimya 
Teknoloji Merkezi’ni önümüzdeki yıl sonu faaliyete 
geçirmek üzere çalışmaya devam ediyoruz. Bugün, 
İKMİB Yönetim Kurulu Başkanlığı görevimin yanı sıra, 

2019 yılı Aralık ayı itibarıyla seçildiğim Kimya Sektör 
Platformu Başkanlığı görevini yürütüyorum. Bununla 
birlikte, TİM Kimya Sektör Kurulu Başkanı, İSO Kimya 
Meslek Komitesi, İSO-OSB Geliştirme İhtisas Kurulu, 
DEİK Türkiye-Almanya, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri İş 
Konseyleri Yürütme Kurulu, PAGDER, ASAD, İ.T.Ü. Kimya 
Mühendisliği Danışman Kurulu gibi önemli kurum ve 
kuruluşların üyesi olarak aktif görev alıyorum. 

Aslında herkesin bildiği kariyer ile ilgili sırrı şöyle 
açıklayabilirim. Uzun yol hedefinde birlikte ve beraber 
çalışmanın önemine inanıyorum. Disiplinli bir şekilde 
çalışmak, üretmek hedefler koymak ve bunu ekip 
olarak yapmak güzel sonuçları da beraberinde getiriyor. 
Elbette zaman zaman olumsuzluklarla karşılaşıyoruz 
ama bunlardan yılmadan önümüze bakmamız gerekiyor. 
Bu açıdan her zaman “Biz Birlikte Güçlüyüz” sözümüzü 
vurgulamaya çalışıyorum.

Kimya sektörü Türkiye ekonomisine ve ihracat 
artışına en büyük katkı sağlayan ikinci sektör 
konumunda. Pandemi süreci sektörü nasıl etkiledi? 
2021 kimya sektörü için nasıl geçti?

Kimya sektörümüz diğer 27 sektöre değen disiplinler 
arası bir sektör. Otomotivden boyaya, tarımdan 
sağlığa, kozmetikten plastiğe, ilaçtan kauçuğa kadar 
hangi sektöre bakarsanız bakın içinde kimya mutlaka 
vardır. Her geçen gün üretim ve ihracattaki büyüyen 
potansiyeliyle ülkemizin lokomotif sektörlerinden biri. 
Bugün Türkiye’nin en çok ihracat yapan ikinci sektörü 
olmak bizleri gururlandırıyor ve daha güçlü bir Türkiye 
olma yolunda, dış ticaret fazlası verme hedefinde 
bizleri cesaretlendiriyor. Tüm dünyayı etkisi altına 
alan, dünyada yeni bir düzen ve değişime sebep olan 
pandemi her sektörü etkilediği gibi kimya sektörümüzü 
de etkiledi elbette, ancak 16 farklı alt sektörü içinde 
barındıran kimya sektörümüzün diğer sektörlere göre 
daha şanslı olduğunu da belirtmek isterim. Sektörümüz 
petro kimya alanında küresel enerji ihtiyacı azalmasına 
bağlı olarak ihracat düşüşü yaşasa da plastik, kozmetik, 
ilaç, medikal, temizlik maddeleri başta olmak üzere 
diğer alt sektörlerinde nispi bir artış kaydetti. Pandemi 
ile birlikte stratejik önemi daha çok anlaşılan kimya 
sektörümüz, 2020 yılında tüm zor koşullara rağmen, 
18,3 milyar dolarlık ihracat yaparak, Türkiye’nin en fazla 
ihracat gerçekleştiren ikinci sektörü olmayı başardı.  
Bu yıl ise devam eden lojistik sıkıntılara ve ham madde 
arzı sıkıntılarına rağmen sektörümüzün gösterdiği büyük 
çaba ile ihracatımız ilk dokuz aylık dönemde yüzde 
39 artışla 18,2 milyar dolara ulaştı. Mayıs ve haziran 
aylarında ihracatta lider sektör olduk. Haziran ayında 
gerçekleştirdiğimiz 2,37 milyar dolarlık ihracat şimdiye 
kadar gerçekleştirdiğimiz en yüksek ihracat rakamı 
oldu. Yılı 23 milyar doların üstünde tamamlayacağımızı 
öngörüyoruz.

2022 yılı için beklentileriniz ve gelecek hedefleriniz 
ne yönde? İKMİB’in sektöre olan katkılarını ve 
yarattığı farkları sizden dinleyebilir miyiz? 

Türkiye’nin kimya sektörü büyüklüğüne baktığımızda 

“Pandemi ile birlikte stratejik 
önemi daha çok anlaşılan kimya 

sektörümüz, 2020 yılında tüm 
zor koşullara rağmen, 18,3 

milyar dolarlık ihracat yaparak, 
Türkiye’nin en fazla ihracat 

gerçekleştiren ikinci sektörü 
olmayı başardı.”
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yaklaşık 80 milyar dolarlık dış ticaret hacmi var.  
TÜİK verilerine göre, 2020 yılında 61,41 milyar dolar 
değerinde ithalat gerçekleştirildi. İhracatın ithalatı 
karşılama oranı yüzde 33,9 oldu. Bu açığın en büyük 
kaynağının ise petrol ve türevlerinin dahil olduğu 
mineral yakıtlar ithalatından kaynaklandığını görüyoruz. 
Sektöre ilişkin ithalatı, mineral yağlar ve yakıtlara ilişkin 
ürün grubundan ayrıştırdığımızda ithalatın 33,92 milyar 
dolar olduğu ve ihracatın ithalatı karşılama oranının ise 
yüzde 50,9’a yükseldiği görülüyor. Sektörümüzde ham 
madde bakımından yüzde 70 dışa bağımlılığımız var. 
Yüksek katma değerli üretimler yaparak bu bağımlılığı 
azaltmamız gerekiyor. İKMİB olarak uzun bir emek 
ve uğraş sonucu sektörde ithalatı frenleyecek ve cari 
açığın azalmasına katkı sağlayacak Türk Kimya Sektörü 
Yatırım Öncelikli Ürünler Raporu’nu hazırladık. Türk 
kimya sektörünün en fazla ithal ettiği ham madde ve 
ara mamulleri mercek altına aldık ve 103 stratejik ürün 
alanını belirledik. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın 
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’nda öncelikli 
ürünler listesinde raporumuzda olan 98 ürüne yer 
verildi. Ağustos-eylül arasını kapsayan bir zamanlama 
ile kimya ve eczacılık sektörlerimize yönelik çağrıya 
çıkıldı. Bu programı sektörümüze yapılacak yeni 
yatırımlar için çok önemli buluyor, program kapsamında 
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verilecek teşvikler doğrultusunda yatırımların en kısa 
zamanda başlamasını diliyoruz. Orta Vadeli Program 
kapsamında 2022 yılı için belirlenen 230,9 milyar 
dolarlık ülke ihracat hedefi doğrultusunda kimya 
sektör ihracatımızın da 25 milyar dolara ulaşmasını 
hedefliyoruz. Bu hedefimize ulaşabilmek için İKMİB 
olarak fuar milli katılım organizasyonlarından 
sektörel ticaret heyetlerine, alım heyetlerinden Ur-Ge 
projelerine, eğitim ve seminerlerden çalıştaylara, 
yarışmalara kadar pek çok faaliyet gerçekleştiriyoruz. 
Bu faaliyetlerimizin birçoğunu pandemi süresince 
dijitale taşıyarak gerçekleştirdik. İKMİB olarak 
dijital dönüşümde öncülük ederek birçok ilke imza 
attık. Türkiye’nin dijital ihracatta ilk sektörel sanal 
ticaret heyetini ve ihracatta ilk dijital ödül törenini 
gerçekleştirdik. Bu yıl özellikle ikinci yarı itibarıyla 
fuarlar fiziki olarak yapılmaya başlandı. Gelecek yıl 
da pandemi kuralları çerçevesinde gerekli önlemlerin 
alınarak etkinlik ve faaliyetlerimizi gerçekleştirmeyi 
planlıyoruz. Hem genç kimyacıları hem de kadın kimya 
ihracatçılarını bir araya getirmek, yeni bir farkındalık 
yaratarak sektörümüzdeki sinerjiyi yükseltmek 
amacıyla oluşturduğumuz “İKMİB Gençlik Komitesi”ni 
ve “İKMİB Kadın Kimya İhracatçıları Komitesi”ni daha 
aktif hale getirmek istiyoruz.

“En büyük 
projelerimizden olan 
Kimya Teknoloji 
Merkezi’mizi 
2022 yılı itibarıyla 
faaliyete geçirmek 
için çalışmalarımıza 
aralıksız devam 
ediyoruz. 
Merkezimizde yer 
alacak uluslararası 
akredite referans 
laboratuvarlarımız 
ile sektörümüzün bu 
alandaki ihtiyacını 
karşılayarak gerekli 
testlerin hızlı ve 
daha uygun fiyatlarla 
gerçekleştirilmesini 
amaçlıyoruz.”
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Günümüzde Ar-Ge yatırımlarına önem veren sektörler 
öne çıkıyor, bu anlamda İKMİB olarak çalışmalarınız 
neler?

Kimya sektörümüz, sermaye ve teknoloji yoğun bir 
sektör. Sektörümüz için sürdürülebilir büyümeyi 
ve dünya rekabetinde öne çıkmamızı sağlayacak 
en önemli konulardan biri yüksek katma değerli 
üretim yapısına geçmek. Bunu da ancak Ar-Ge ve 
inovasyon yatırımlarıyla sağlayabiliriz. Bu sebeple 
İKMİB olarak 2011 yılından bu yana her sene düzenli 
olarak gerçekleştirdiğimiz Kimya Ar-Ge Proje Pazarı 
yarışması, Ar-Ge’ye verdiğimiz desteğin en önemli 
göstergelerinden biri. Bununla birlikte Ur-Ge projeleri 
ve endüstriyel tasarım yarışmalarıyla sektörümüze yeni 
ürünler, projeler kazandırıyoruz. Diğer yandan İKMİB 
olarak, Avrupa’nın en büyük sivil Ar-Ge programı olan 
Horizon 2020 kapsamında desteklenen ve 4 yıl süreyle 
2022 yılında tamamlanacak polynSPIRE Projesi’nin 
ortağıyız. 2019 yılı ekim ayında, projenin yaygınlaştırma 
etkinliği kapsamında Avrupa’dan 11 ülkeden 21 proje 
ortağını İstanbul’da ağırlayarak Türk paydaşlarımızla 
buluşturduk. Plastiklerin geri dönüşümüyle ilgili 
başarılı olmuş prosesler hakkında know-how transferi 
sağlamak amacıyla projede yer alıyoruz. Ayrıca İKMİB 
bünyesinde kurduğumuz Geri Dönüşüm Komitemiz 
sektörün gelişimine yönelik aktif olarak çalışmalarını 
sürdürüyor. En büyük projelerimizden olan Kimya 
Teknoloji Merkezi’mizi 2022 yılı itibarıyla faaliyete 
geçirmek için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. 
Merkezimizde yer alacak uluslararası akredite referans 
laboratuvarlarımız ile sektörümüzün bu alandaki 
ihtiyacını karşılayarak gerekli testlerin hızlı ve daha 
uygun fiyatlarla gerçekleştirilmesini amaçlıyoruz. İçinde 
yer almasını planladığımız Ar-Ge merkezimiz yeni 
teknoloji ve katma değerli ürün üretebilmek için hizmet 
verecek. Girişimci kuluçka merkezimiz, yeni buluşların 
ve teknolojilerin ekonomiye kazandırılmasına öncülük 
edecek. Bütün amacımız 2019 ve 2020 yıllarında 
toplam ülke ihracatımızda sektörel bazda kalıcı ikinciliği 
yakalayan kimya sektörümüzü gerek hacim gerekse 
değer bazında hak ettiği yere yükseltmek. 

Pandemi sonrası oluşan yeni dünya düzeni sektörü 
nasıl etkileyecek?

Pandemi ile birlikte özellikle döngüsel ekonomi 
kapsamında geri dönüşümü mümkün olan plastik 
atıkların geri dönüşümünün sağlanması ve yeniden 
eko sisteme kazandırılması, tek kullanımlık plastikler 
ve ambalaj kullanımı, hijyen ürünleri, medikal ürünler 
ve tıbbi cihaz sektörleri daha çok önem kazandı. 
İklim değişikliği, küresel ısınma, sera gazı ve karbon 
emisyonları günümüz dünyasının en öncelikli 
ele alınması gereken sorunların başında geliyor. 
Önümüzdeki süreçte fosil yakıt kullanımına dayalı 
ekonomik modelin uygulamasının, çevreye verdiği 
zarardan ötürü giderek azalması, alternatif üretim 
modellerinin ise artması bekleniyor. Gelecekte enerji 
kaynağı olarak yenilenebilir enerji kaynakları, yeşil 
hidrojen kaynakları daha çok kullanılacak. Özellikle 

Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında Emisyon 
Ticaret Sistemi (ETS) ve Sınırda Karbon Düzenleme 
Mekanizması (SKDM) en çok tartışılan konulardan biri. 
Sürdürülebilirlik için kimyasallar stratejisi ve özellikle 
REACH 2.0 ile ilgili çalışmaların Avrupa’da başladığını 
görüyoruz. Bu konuları yakından takip ediyoruz. Uygun 
politikaların belirlenmesi ile en kısa zamanda Türk 
ihracatçılarımızı yeşil dönüşüme uyumlu hale getirecek 
çalışmaların başlamasını bekliyoruz. Bununla birlikte 
daha yeşil bir dünya için biyorafinerinin de ön plana 
çıkacağını düşünüyorum. 

İKMİB olarak sektörün yaşadığı başlıca sıkıntılar 
hakkında neler söylemek istersiniz? Bu sıkıntıları 
gidermek için ne gibi adımlar atılmalı?

Pandeminin başlarında yaşanan tedarik zincirindeki 
kırılma ve arz-talep dengesinin bozulması dolaylı 
etkilerini halen sürdürüyor. Lojistik yönünde global 
anlamda sıkıntılar mevcut. Yüksek navlun fiyatlarının yıl 
sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. Ham madde 
fiyatları, özellikle petrokimya ham maddelerinin dolar 
bazındaki fiyatları arttı. Ham madde fiyat artışı, kur artışı 
ile birlikte oldukça yüksek maliyetlere sebebiyet veriyor. 
Sektörümüzün ithal girdi bağımlılığından ötürü üretim 
maliyetleri olumsuz etkileniyor. Diğer yandan faizlerdeki 
ciddi artış finansmana ulaşmada zorluk yaratıyor, 
KOBİ’lerimiz başta olmak üzere üretici firmalarımızın 
sermaye sorunlarına sebep oluyor. Tüm bu sorunların yol 
açtığı maliyet artışı rekabetçiliğimizi olumsuz etkiliyor. 
Finansman sorununa çözüm olması beklenen İhracat 
Geliştirme Fonu’nun en kısa zamanda uygulamaya 
geçmesini bekliyoruz. Bununla birlikte ham maddede 
ithal bağımlılığın azaltılması, stratejik ürün yatırımlarının 
desteklenerek hayata geçirilmesi gerekiyor. Ayrıca, 
Lojistik Merkezlerinin hızlı bir şekilde kurulması, lojistik 
konusunda destekler getirilmesi, yurt içi satışlarda 
vade kısıtlaması getirilmesi, etkin piyasa gözetim 
ve denetim kurumu faaliyetlerinin hayata geçmesi, 
sanayide kullanılan enerji maliyetlerinin düşürülmesine 
yönelik gerekli düzenleme veya desteklerin sağlanması, 
mevzuatsal düzenlemeler, güncellemeler, teşvikler gibi 
sektörü ilgilendiren konularda, kimya sektörünün etkin 
STK’larının görüşleri alınarak uygulamaya sunulması 
büyük önem taşıyor.

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

Plastik sektörü derneklerini bir çatı altında bir 
araya getirerek, kamu otoriteleri nezdinde sektörü 
temsil eden, düzenlediği seminer ve çalıştaylar ile 
sektörün sorunlarını ve beklentilerini dile getiren 
en önemli kurumlardan biri olan Plastik Sanayicileri 
Federasyonu’nun ve Sayın Başkan Ömer Karadeniz’in 
başarılı faaliyetlerini yakından takip ediyoruz. Plastik 
sektörünün nabzını tutan PLASFED dergisi de sektöre 
ilişkin önemli haberlere, raporlara, sosyal sorumluluk 
projelerine yer veriyor. Başarılı çalışmalarından ötürü 
tebrik ediyoruz.
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BÜLENT ÜNAL  

“ÜLKE SANAYİMİZE 
ÖNEMLİ İMKANLAR 

SAĞLIYORUZ”
Tüm Fuarcılık Yapım (TÜYAP) ve Türkiye Fuar Yapımcıları Derneği (TFYD) Başkanı 
Bülent Ünal ile Türkiye’de fuarcılık sektörü üzerine konuştuk. Fuarcılık sektörünün 

gelişimini anlatan Ünal, yeni nesil fuarcılıkla ilgili de önemli bilgiler verdi. 



Türk fuarcılık sektörünün bugünlere gelmesinde 
büyük emekleri olan bir isim olarak, sizi daha 
yakından tanıyabilmemiz için bize kısaca kendinizden 
bahsedebilir misiniz? Fuarcılık sektörüne nasıl adım 
attınız?

78 yıllık yaşamımın 56 yılı çalışarak geçti, geçmeye de 
devam ediyor. Son 42 yılı fuar endüstrisinde yoğun bir 
çaba oldu. TÜYAP’ın kuruluşu 1979 Haziran. Ülkemizde 
öncelikle bilinen İzmir Fuarı. O dönem iki kutuplu dünya 
rekabeti içinde özel yasalar, özel ithalat kotaları ile 
sürdürülen bir dönemdi. Gazinolar, şarkıcılar, lunapark ve 
ABD-Rusya rekabetini öne çıkartan ülke pavyonları vardı. 
Türkiye’nin kotaları kaldırıp liberal bir ekonomik modele 
geçmesi ve Sovyetler’in dağılmasıyla eski etkinliğini 
doğal olarak sürdürmesi mümkün olmadı. O dönemlerde 
İstanbul’da iki yılda bir eski adı “Spor ve Sergi Sarayı” 
olan şimdiki Lütfü Kırdar Kongre Merkezi’nde ve bazı 
büyük otellerin lobi ve katlarda boşaltılan odalarında bir 
şeyler yapma çabası vardı.Ben işletme ekonomisi eğitimi 
aldım. İlaç endüstrisinde yoğun bir çalışma sonrası 
danışmanlık, zamanın üçüncü büyük kuluçkahanesi 
ile civciv üretimi ve Türkiye’de bir ilk olarak bir grup 
arkadaşım ile birlikte PİAR Pazar Araştırma Merkezi’ni 
kurduk. Onu takiben ülkenin ilk siyasi araştırmalarını 
yapan SİAR, arkasından ilk doğrudan pazarlama 
şirketi DAP’ı kurduk. Hepsi ülke ekonomisinde ilklerdi. 
PİAR bünyesinde yaptığımız pazar analizleri ve yatırım 
araştırmalarının bir ayağı hızla Almanya’ya ulaştı. 
Almanya’da çalışan Türk işçilerin o dönem bir bölümünün 
Türkiye’ye geri dönmesi isteniyordu. Alman Ekonomi 
Bakanlığı’ndan bu yönde iş alan bazı Alman şirketleri 
için Türkiye’nin en batısından en doğusuna bir dizi 
araştırmalar yaptık. Bunlar da Türkiye’nin ilk hizmet 
ihracatı içindeki yerini aldı. Bu ilişkiler iki yönlü etki 
yarattı. İlki, tüm işçilerin ciddi birikimleri vardı ve bunu 
ülkesinde gayrı menkul olarak değerlendirmek istiyordu. 
Diğeri bizim pek bilmediğimiz ölçekte ve etkinlikte ticari 
fuarlar yapılıyordu ve çok etkili oldukları bir dönemdi. 
Bunu düzenli ticari bir faaliyet haline getirebilir miydik? 
Çok çalıştık. Önce Spor Sergi Sarayı’nda, İzmir Fuar 
alanında, sonra ilk fuar alanımız Taksim meydanındaki 
“TÜYAP Ticaret Merkezi”nde. Kumarhane yapmak için bizi 
tahliye etmişlerdi onu da burada anımsatmalıyım. 

TÜYAP’ın kuruluş aşamasından itibaren bugün geldiği 
noktayı kısaca özetler misiniz? TÜYAP’ın başarısını 
neye bağlıyorsunuz?

1987 yılında Tepebaşı’nda açtığımız “TÜYAP İstanbul 
Sergi Sarayı”nda da gerçekten çok çalıştık. 1996 yılında 
herkesin bunlar deli dediği, hemen hemen kimsenin 
olmadığı Beylikdüzü’nde 36.000 m2’lik “TÜYAP Fuar ve 
Kongre Merkezi”ni 9 ayda inşa ettik. Bugün Beylikdüzü 
TÜYAP Fuar alanı çevresi ile yaklaşık 4 milyon nüfusun 
barındığı, sanayinin en etkin olduğu ve Türkiye’yi 
Avrupa’ya bağlayan üç büyük otoyolun ortasında, 
limanların arasında, havalimanına sadece 30 dakika 
mesafede ve 120.000 m2 büyüklüğü ile ülkemizin en 
etkili ve büyük fuarlarına ev sahipliği yapıyor. Bizim 
dışımızda önemli İngiliz, Alman ve diğer Türk fuar 

şirketlerinin faaliyetlerine de destek sağlıyor. Beraberinde 
630 odalı, 5 yıldızlı İstanbul’un ikinci büyük oteline sahip. 
21 toplantı salonu, 1000 kişilik balo salonu, değişik 
lokantalar gibi alt yapı imkanları ile de fuar endüstrisinde 
katılımcı ve ziyaretçiler için büyük bir konfor da sağlıyor.

Fuarcılığın Türk sanayisi üzerine etkileri konusunda 
neler söylemek istersiniz?

Şuan 500 çalışanımız ve İstanbul, Bursa, Konya, 
İzmir, Adana, Eskişehir, Samsun ve Kayseri’deki fuar 
alanlarımızla ülke sanayimize önemli imkanlar sağlıyoruz. 
Ayrıca; 75-80 ülkeden gelen katılımcı firmaların 
teknolojilerinin tanınmasına ve dünya ile paylaşılmasına 
imkan yaratabiliyoruz. İstanbul’da hazırladığımız hemen 
hemen her fuarın konusuna göre 90 ila 125 ülkeden çok 
uluslu ziyaretçisi var. 2021 yılı ekim ayı içinde yaptığımız 
Ambalaj Fuarı pandemi döneminde 1000’e yakın firmayı 
ve 125 ülkeden 68.000’i aşkın ziyaretçiyi bir araya getirdi. 
Burada bir teşekkürü de ihmal etmemek gerek. Türk Hava 
Yolları’nın en çok yurt dışı noktadan uçabilme becerisi 
ve başarısı bu ziyaretçilerimizin fuarlarla buluşmasında 
en önemli etkenlerden biri. 1982 yılından günümüze 
yurt dışında da ülkemiz ihraç ürünlerinin tanıtımını 
sağladığımız fuarlar hazırlıyoruz. Bu iş için ayrı ve çok 
deneyimli bir ekibimiz var. İlk yurt dışı fuarını 1982 yılında 
o zaman adı Kızıl Çin idi, Pekin’de yapmıştık. Bugüne 
kadar 39 ülkede 198 yurt dışı fuar hazırladık  
ve sayıları hızla artıyor. Dünyanın bir numaralı fuar şirketi 
REED Grubu ile yarı yarıya ortak olduğumuz bir şirketimiz 
daha var, adı REED TÜYAP, birlikte hareket edebilmemiz 
önemli. Türkiye dışında çalışanlarımızın olduğu ofislerimiz 
var. Makedonya’da, Bulgaristan’da, Moskova’da, Tiflis’te, 
Tahran’da, Halep ofisini kapatmak zorunda kaldık. Bölgeyi 
Ürdün ve Mısır’dan yönetiyoruz. Bölgenin haritasını göz 
önüne getirin. Tamamı Türkiye’yi çevreleyen ülkeler ve 
onların işlerini en doğru yapabilecekleri yerin başında 
Türkiye geliyor. Tüm dünyada on sekiz ülkede konulara 
bağlı 80 temsilcimiz var, fuarların satışını yapan, 
ziyaretçileri harekete geçiren. Fuar endüstrisi ülkemizin 
çok uzun yıllar ihmal ettiği bir işti. TÜYAP’la beraber 
gündeme geldi ve bugün gerek iş dünyasının gerek 
kamunun neler yapabiliriz diye kafa yorduğu bir konumda.

Pandemi sürecinin en çok etkilediği alanlardan biri 
de fuarlar oldu. Bu süreci nasıl yönettiniz? Yeni nesil 
fuarcılık ve çevrimiçi olarak düzenlenen fuarları 
değerlendirir misiniz?

Dünyanın pandemi öncesi fuar bilgilerini de kısaca 
paylaşayım. Her yıl 31.000 fuar, 4,5 milyon katılımcı 
firma ve her daim hareket halinde 265 milyon iş erbabı 
insan. Bir fuar kendi yarattığı iş hacminin ötesinde, 
yarattığının 10-11 katı kadar aklınıza gelen her mesleğe 
katkı sağlıyor. Ulaşım, nakliye, gümrük, konaklama, 
yeme-içme, mimarlar, elektrikçiler, marangozlar, akıllı 
üniversite talebeleri hepsi için ek gelir demek. Pandemi 
döneminde fuar endüstrisi ve turizm faaliyetleri en 
olumsuz etkilenenler. Yaklaşık 18 ay hiçbir iş yapamadık. 
Bizim temel işimiz de hem fuar hem turizm. Önceliğimiz 
çalışanlarımızı ve sağlığımızı korumak oldu. Bunda da 
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sanıyorum başarılı olduk. 2021 yılı ağustos ayı sonu 
itibariyle İDEF Savunma Sanayii Fuarı ile başladık. 
Dünyanın ilk beş büyük savunma endüstrisi fuarından 
biri. Çok başarılı bir fuar geçti. Ülkemiz savunma 
endüstrisi konusunda hızla ve çok olumlu bir mesafe 
kaydediyor. Pandemi dijital dünyayı kullanma çabalarımızı 
hızlandırdı. Büyük bir hazırlığımız vardı. Özel yazılımlarımız 
bitmiş, uygulama testlerine başlamıştık. Pandemi ile bir 
ilgisi yok. Dijitalleşme çabamızın ve bu amaç için çalışan 
genç arkadaşlarımızın başarısı. Her şey hazırdı. 16 Mart 
2020’de evlere çekildiğimizin ertesi günü, ofislere çok az 
giderek tüm işlerimizi yapabildiğimizi gördük. Bu konuda 
büyük emeği olan yazılım ekibimize de kocaman bir 
teşekkür borcum var. Sanal fuarlar bizim inandığımız bir 
konu değil, zaten konuşanı da pek kalmadı. Ancak, hayata 
geçirdiğimiz, pandemi nedeniyle fuara katılamayanları 
dijital ortamda fuara katan, yine pandemi nedeniyle 
gelemeyen ziyaretçileri dijital ortamda buluşturan hibrit 
çözümler ürettik. Ciddi yararlarını da gördük. Gelecekte 
çok uzaklara ulaşmak için yardımcı bir yöntem olabilir 
gibi. Dijital beceri maliyetler üstünde de olumlu etkiler 
yarattı. Hedefe doğrudan ulaşabilmeyi hem kolaylaştırdı, 
hem daha etkili hale getirdi.

Gerçekleşecek olan fuarlarda şu an hangi önlemler 
alınıyor?

Fuar alanlarımızda sağlık yönünden tüm önlemleri 
alıyoruz. Ziyaretçilerimiz için çok özel kabul bölümleri 
hazırladık. Temassız işlem yapabilmeleri için çevrimiçi 
ulaşımlar çok kolaylaştırıldı. Web sayfaları üzerinden kayıt 
yapıp aldığınız kodu giriş turnikelerinde okuttuğunuzda 
giriş işleminiz tamamlanıyor. Yazıcı imkanı olanlar 
kendi yaka kartlarını da basarak geliyorlar. Hepimizin 
artık çok iyi öğrendiği HES kodu üzerinden tüm kontrol 
yapılıyor. Bina içleri hava akımları yenilenen filtreler ile 
30 dakikada bir temiz hava ile yenileniyor. Bina içi hijyen, 
maske kullanmak, iş güvenliği ekiplerimiz tarafından 
devamlı denetleniyor. Giriş-çıkış sayılarını ve fuar alanında 
anlık kaç kişi bulunduğunu saptayabiliyor ve ekranda 
yayınlayabiliyoruz. Yaptığımız işin pandemi şartlarının en 
güvenilirlerinden olduğunu söylemeliyim. “Güvenli İş Yeri 
Belgesi” alabilen ilk fuar şirketiyiz.

Türkiye’deki fuar merkezleri sizce yeterli mi? Şu an 
hangi şehirlere yatırım yapıyorsunuz? Yeni açmayı 
düşündüğünüz fuar merkezleri var mı?

İstanbul ve diğerleri diye ayıralım. Türkiye’de şu anda 
32 şehirde fuar düzenleniyor. Diğerleri dediğimizde, 
nitelikli fuar yerleri olarak tarif edebileceğimiz Bursa, 
Konya, Adana, İzmir, Antalya, Ankara, Denizli, Diyarbakır, 
Samsun, Kayseri, Antep, Mersin, Urfa, Van, Çanakkale, 
Eskişehir, Mardin, Isparta, Maraş, Erzurum, Sakarya. 
Bu fuar alanları yıl boyunca kapılarını dört veya beş 
kez açabildiklerinde iyi sayılıyor. İzmir-Antalya-Ankara 
8-10 dönem çalışabiliyor. İstanbul büyüklü-küçüklü 
bir hayli fuar yerine sahip. Kapasite kullanımları yüzde 
70’i bulamıyor. Yazın en az iki ay bayram. Yılsonu, 
yılbaşı dönemleri bir ay da ona koyarsanız 4-4,5 ay 
eli kolu bağlı oturuluyor. Eskiden Ramazan dönemleri 
fuar mevsimlerine geldiğinde çalışılır, önemli işler 

yapılabilirdi. Artık çalışılamıyor. Bu tablo yeni fuar merkezi 
tartışmalarına yol gösterici olabilir. Yenisi yapılır ve 
kuruluş yeri vb. doğru değerlendirmelerle kabul görür ise 
var olan büyüklerden biri kapanır. Böyle bir pazar yok. 
Yakın bir gelecek için de pek gözükmüyor.

Ülkemizde her yıl yaklaşık olarak kaç fuar 
düzenleniyor? Bu fuarlara kaç firma katılıyor?

Ülkemizde 2022 yılı programına göre 350 civarında 
yapılması planlanan fuar var. Bunlar yüzde 10-15 eksiği 
ile yapılabilir görünümde. Kayıtlı, fuarcılık mesleğini 
yapma belgesini TOBB’dan almış 260 fuar kuruluşu var. 
İlginç olanı bunların 136’sı, yani yüzde 52’sinin 2022 
yılında herhangi bir fuar planlama ve yapma niyeti yok. 
Projelerin niteliğine baktığımızda tarım konusunda 36 
fuar var, yani toplamın yüzde 10’u. Yedi ana başlık; tarım-
gıda-eğitim-evlilik-ayakkabı-kitap-yapı, toplam fuarların 
yüzde 35’ini oluşturuyor. Yani 350’nin 120’si aynı konuları 
değişik başlıklar altında sunmaktan oluşuyor. Kısacası 
yaratıcı tarafı oldukça sınırlı, birbirini taklit eden işler.

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

TÜYAP’ın plastik endüstrisi ile ilişkisi, bağı çok kuvvetli 
ve çok eskiye dayanıyor. 30 yılı aşkın, çok önemsenen 
bir birliktelik. Plastik sanayiinin birinci nesli ile başlamış, 
bugün bazı kurumlarda üçüncü nesil ile devam eden çok 
önemli bir bağ. Bu süre içinde sadece fuar yapılmadı, 
herkes elini taşın altına koydu. Fuar gelirlerinden ayrılan 
paylarla iki önemli meslek okulu da inşa edildi. Plastik 
Sanayicileri Federasyonu altında yer alan kurumlar hepsi 
iyiyi, zorluğu paylaştığımız dostlarımız. Bu endüstriye 
yıllarını veren iyi dost, her zaman desteğiyle yanımızda 
olan değerli Ömer Karadeniz ve sektöre hizmetlerini 
esirgemeyen yol arkadaşlarının sorunlara ortak çözüm 
arayışları, ısrarlı çabaları, gayretleri plastik endüstrisinin 
gelişimine olumlu katkılar sağlıyor. Plastik endüstrisinin 
bugüne gelmesinde meslek örgütlerinin ve yöneticilerinin 
emeği çok fazla. Bu örgütlenme geleceğin yönetilmesinde 
de biliyorum ki her zaman çok etkili, yol gösterici olacak. 
TÜYAP, plastik endüstrimiz ve ona gönül verenlerle birlikte 
olmaktan hep mutlu oldu. Onur duydu. Dilerim genç 
nesillerimiz de bu anlamlı ve birbirini tamamlar, güvene 
dayalı iş birliğinin yanında ve destekçisi olsunlar.

“Şu an 500 çalışanımız ve  
İstanbul, Bursa, Konya, İzmir, Adana, 

Eskişehir, Samsun ve Kayseri’deki 
fuar alanlarımız ile ülke sanayimize 

önemli imkanlar sağlıyoruz.”
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ŞAMİL TAHMAZ

“AVRUPA 
PAZARINDA 

DAHA 
FAZLA ROL 
OYNAMAK 

İSTİYORUZ”
Pimtaş Plastik A.Ş. Yönetim Kurulu 

Başkanı Şamil Tahmaz, Pimtaş 
Plastik’in gelişim süreçlerini 

ve Ar-Ge yatırımlarını anlattı. 
Sürdürülebilirlik çalışmalarına çok 
önem verdiklerini söyleyen Tahmaz, 

dünyada perlatör alanında bio 
plastik ham maddeli tek ürün olan 
su tasarruf perlatörü hakkında da 

bilgiler verdi. 

Aile şirketiniz Pimtaş A.Ş.’de ilk işe başladığınız 
zamandan bugüne kariyer yolculuğunuzu sizden 
dinleyebilir miyiz? 

1974 yılında İstanbul’da doğdum. 1991 yılında Özel 
Erenköy Güneș Koleji’nden, daha sonra Anadolu 
Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldum. Askerlik 
görevim sonrası aile șirketimiz olan Pimtaș A.Ș.’de 
yöneticilik görevime bașladım. İlk olarak iç satıș ve ihracat 
tarafında, șirketin daha dinamik ve satıș kabiliyeti daha 
yüksek hale getirilmesi konusunda süreçleri yönettim. 
Pimtaș’ın marka ve șirket değerinin günden güne artması, 
ülke adına değerli bir Türk șirketi ve markası yaratmak 
için 20 yıldır șirketimizin her bölümünde yer aldım. Tüm 
departmanların belli bir kalite ve dokümantasyon sistemi 
içerisinde yönetilmesini sağladım.

Șirketimizi kurumsal ve 107 ülke ile ihracat yapar hale 
getirdikten sonra șirketin en yüksek yönetim kademesi 
olan Yönetim Kurulu Bașkanlığı görevini 2016 senesi 
itibariyle Cevat Tahmaz Bey’den devir aldım. Aynı 
zamanda eğitim hayatımın da hep artarak devam etmesi 
için Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 
İșletme alanında Yüksek Lisans eğitimimi 2018 yılı 
itibariyle tamamladım. Universidad Empresarial de Costa 
Rica’da 2021 yılında İșletme  doktoramı tamamladım. 
Șu an da ortağı olduğum Pimtaș Plastik A.Ș. firmamızın 
Yönetim Kurulu Bașkanlığını devam ettirmekte ve aynı 
zamanda șirketimiz bünyesinde 700 kișiye istihdam 
sağlamaktayım.

Pimtaş Plastik hakkında bilgi verebilir misiniz? 
Kuruluşu, gelişim süreçleri, ürün çeşitleriniz ve müşteri 
portföyünüz nasıl?

1977 yılında kurulan Pimtaş Plastik A.Ş. geçmişten 
gelen deneyimini günümüzün teknolojisini kullanarak 
dört büyük fabrikasına kurmuş olduğu  üretim tesisinde, 
üretmiş olduğu kendine özgü tasarıma sahip olan 
8.000’den fazla ürününü 107 ülkeye ihracat yapan,  
ülkemizde 81 ilde bulunan geniş bayi ağı ile müşterilerine 
ulaştıran, plastik sektöründeki uluslararası öncü 
kuruluşlardan biri. Yüzde 100 yerli sermaye şirketi olan 
Pimtaş Plastik, 43 yıl önce temelleri atılırken içinde 
bulunan o heyecanını hiç kaybetmeden 700’den fazla 
çalışanıyla kendisine koymuş olduğu hedef doğrultusunda 
emin adımlarla hızlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. 
Pimtaş Plastik hedefleri içerisinde müşteri memnuniyetini 
de üstte tutuyoruz. Bu kapsamda yaptığımız çalışmalar 
sayesinde çok yakında yeni ürünlerimizi de piyasaya 
sunacağız.



Pandemi süreci Pimtaş’a nasıl yansıdı? 

Pimtaş Plastik olarak pandemiye rağmen Avrupa 
ülkeleri olmak üzere 106 ülkeye ihracat yapıyor, iç 
pazarda da 81 ilde satış gerçekleştirmeye devam 
ediyoruz. Boru, ek parça, küresel vana, kelebek vana, 
çekvalf, rakor, havuz ve tesisat ekipmanlarının kendine 
özgü tasarımını ve imalatını yapmaya devam ediyoruz. 
Endüstri, Yapı, Tarım ve Plastik sektöründe hizmet 
veren Pimtaş Pilastik, 2018’de Türkiye’nin en çok Ar-Ge 
harcaması yapan şirketler araştırmasında, 1.500’den 
fazla Ar-Ge merkezi ve tasarımı içinde 2 milyar 28 
milyon TL Ar-Ge harcamasıyla 294’üncü sırada 
yer alıyor. Yılda 25 Ar-Ge projesi gerçekleştiriyoruz. 
İhracat ağımıza yeni pazarların eklenmesi de şuan 
gündemimizde; çünkü Avrupa pazarında daha fazla rol 
oynamak istiyoruz. Pandemi döneminde ayrıca, ticari 
faaliyetlerin aksamaması için yeni yöntemler geliştirdik. 
Temassız ticaret lokasyonları ile dış ticaret çalışmaları 
için lojistik ekipleri ve çalışanlarının sağlığını düşünerek 
uygun çalışma modeli sağlıyoruz.

2022 için ihracat hedefleriniz neler?
Hedeflerimize ulaşmak için yerli ve milli üretimimizi 
arttırarak, yerli üretimle daha fazla katma değerli ürünler 
üretip ihracat ederek ülke ekonomisine katkı sağlamayı 
sürdürüyoruz. Türkiye pazarına özel yeni ürünler 
geliştirdik. Bu yeni ürün yelpazesi Türkiye pazarındaki 
konumumuzu daha da ileri taşımamızı sağladı. 
Ekonomimizin büyüme eğilimindeki üretkenlik artışı 
bunda etkili oldu. Bu büyüme modelini ihracata yönelik 
teşviklerle destekliyoruz. İhracatımızı arttıracak inovatif 
ürünler geliştirmeyi ve büyümeye devam etmeyi, ülkemiz, 
sektörümüz, iş ortaklarımız ve toplumumuz için sürekli 
katma değer katmayı hedefliyoruz. Lojistik ağımızdaki 
gücümüze güç katarak liderliğimizi ve kalitemizi her 
alanda korumaya devam edeceğiz.

Teknolojik gelişmeler Pimtaş’a nasıl yansıyor?

Covid-19 virüsü, dünya düzenini derinden sarsan bir 
pandemi olarak tarihe geçti. Küresel çapta ticaret 
şekillerinin de değişerek, krizin yaşanmasına sebebiyet 
veren bu süreçte çözümler dijitalleşmeden yana oldu. 
İletişim çağının ana paradigmalarından teknoloji, 
pandemi ile birlikte ticaret dengesini değiştirecek önemli 
bir unsur olarak kapımızı çaldı. Pimtaş Plastik teknolojiye 
entegre olan firma olarak, yeni dünya düzeninde rekabete 
önde başladı. Pandemi sürecinde Pimtaş Plastik ihracatta 
ve yurt içinde yaşanan dijital dönüşüme hazır olarak 
hedefinin üzerinde ciro kapanışı yaptı. Çevre dostu olan 
Pimtaş Plastik, Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ni uygulayan 
ilk özel şirket olma başarısını gösterdi. Özellikle gelecek 
nesiller için daha yaşanabilir bir dünya bırakabilmek 
adına buna önem veriyoruz.

Ar-Ge yatırımlarınızı öğrenebilir miyiz?

Pimtaş Plastik kurulmuş olduğu 1977 yılından itibaren 
sadece bildiği işi yapıyor. Odak noktamız kaliteli ve katma 
değerli ürünlerin üretimini gerçekleştirerek büyümek. 
Büyümek, büyük olmak, büyük kalmak. Kazancımızı 

işimize, sektöre, teknoloji ve kaliteye harcıyoruz. Yeni 
nesil teknoloji ve müşteri taleplerinde beraberinde 
getirdiği istekler doğrultusunda ürün gamımız her geçen 
gün genişliyor. Endüstri 4.0 sanayide dönüşümün 
anahtarı olmaya tüm hızıyla devam ediyor. Endüstri 4.0’ın 
durdurulamaz yükselişi ile sensör ağları, big data ve 
yapay zeka gibi kavramların plastik sektörüne etkisi daha 
fazla olacak. İleri teknolojiye imza atan projeler üreterek 
rekabet üstünlüğünü sağlamak, bu teknolojiyi donanımlı 
insan kaynaklarımızla geliştirmek öncelikli hedeflerimiz. 
Özellikle Ar-Ge merkezimizle sektör-üniversite-araştırma 
merkezleri arasında rol model oluşturmak istiyoruz. 
İnanıyoruz ki katma değeri yüksek teknolojiye sahip 
olabilirseniz global anlamda da rekabete girebiliyorsunuz. 
Genç yeteneklerle, tecrübelerle, emin adımlarla yola 
devam edeceğiz. 

Pimtaş Plastik olarak bio plastik ham maddeli tek ürün 
olan su tasarruf perlatörünü ürettiniz. Bu ürün hakkında 
bilgi verebilir misiniz? 

Bu ürün dünyada bio plastik ham maddeden oluşan 
tek perlatör olarak Pimtaş’ın kuruluşlarından HGT ve 
PİMARGE’nin imzasını taşıyor. Musluklara takılabilen bu 
ürün ile günlük iki saat sürekli kullanılan bir muslukta 
yıllık 300-400 ton arasında su tasarrufu sağlanıyor. Bir 
yılda sebze ve meyveleri açık musluk altında yıkanan 
sudan 16 ton su tasarrufu ve dişlerimizi fırçalarken açık 
bıraktığımız musluktan 1 yılda 10,5 ton su tasarrufu 
sağlıyor. Perlatör sayesinde, herhangi bir kimyasal işleme 
gerek kalmadan doğada kompost işlem de yapılabiliyor. 
Bu ürünün her okul, ev, hastane ve sanayi tesisleri gibi 
kurumlarda bulunması gerekiyor. 

Bir Pimtaş kuruluşu olan HGT Tarım’la ilgili neler 
söylemek istersiniz?

Tarımda yanlış sulama yöntemi gereğinden fazla 
su tüketimine neden oluyor, hem de toprak ve ürün 
verimliliği düşüyor. Pimtaş Plastik olarak bu soruna da 
çözüm bulabilmek adına modern sulama sistemlerine 
yönelerek, ürettiğimiz damla sulama borularını sarılabilir 
yapabilmek için Ar-Ge çalışmaları yürütüyoruz. HGT 
Tarım, kuracağı dikey tarım fabrikasında, tarım arazisine 
ihtiyaç duymadan, suyun devir daim sistemiyle sürekli 
kullanılmasını sağlayacak. Pimtaş Plastik olarak, su dostu 
projelerle hem ekonomiyi canlandıracak, hem de en 
büyük hazinemiz olan suyun verimli kullanılmasında tüm 
dünyaya örnek olmaya devam edeceğiz.

Son dönemlerde Ömer Karadeniz’in başkanlığında 
Plastik Sanayicileri Federasyonu’nun çalışmaları 
hakkında neler düşünüyorsunuz?
Federasyonumuz ve kıymetli başkanımız sektör için  
çok güzel çalışmalar yürütüyor. Emeğinden dolayı 
öncelikle kendisine teşekkürlerimizi sunuyoruz. 
Sektörün ve plastikçilerin sorunlarını daha yukarılara 
taşıyan ve bunlara çözüm önerileri geliştirip önümüzün 
açılmasına katkıda bulunan ve bunu canla başla yapan 
bir başkanımız var. Biz kendisinin bir neferi olarak her 
daim yanındayız.
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SÖYLEŞ İ

ÖNDER BAL  

“ÜRETİMLERİMİZ SON 
TÜKETİCİYE HİTAP EDİYOR”

Separ Plastik Yönetim Kurulu Başkanı Önder Bal firmanın kuruluş aşamalarını, 
sürdürülebilirlik çalışmalarını ve gelecek hedeflerini anlattı.

Öncelikle kariyer yolculuğunuzu sizden dinleyebilir 
miyiz? Separ Plastik’in kuruluş aşamaları ve gelişim 
süreçleri hakkında bilgi verebilir misiniz?

Bir aile şirketi olarak 1999 yılında profesyonel üretime 
başladık. İstanbul Bayrampaşa’da küçük bir atölyede 
başlayan serüvenimiz bugün yüksek üretim kapasitesi ve 
son teknolojiye sahip 4 ayrı üretim tesisiyle devam ediyor. 
Bursa’da 1, İstanbul’da 3 fabrika ve Hollanda’da lojistik 
depo merkezimiz yer alıyor. Kuruluşumuzdan bugüne 
kadar üretim gerçekleştirdiğimiz tüm aşamalarda sürekli 
kendimizi geliştirdik. Müşteri taleplerini iyi analiz edip 
hayata geçirerek maksimum verim, yüksek kalite prensibi 
ile çalıştık. Plastik sektörüne ‘extruder’ film üretimi ile 
başladık. Sonra bugüne kadar geniş bir yelpaze şeklinde 
mamul üretimine geçtik. Üretimimizin büyük bir kısmı şu 
an son tüketiciye hitap ediyor.

Separ Plastik olarak şu an hangi ürünleri imal 
ediyorsunuz? Üretim hacminiz hakkında bilgi verebilir 
misiniz?
Şu an otomotiv plastikleri, mobilya plastik aksesuarları, 
mutfak gereçleri, tek kullanımlık gıda kapları, karton 
bardak üretimi, taşıma seperatörleri, stant ve enjeksiyon 
ürünlerinin üretimini gerçekleştiriyoruz. Aylık üretim 
kapasitemiz 1.500-2.000 ton arasında.

Müşteri profilinizi kimler oluşturuyor? 
Separ Plastik yüzde 100 ihracat odaklı çalışıyor. Başta 
Amerika, İsrail, Hollanda ve birçok Avrupa ülkesi olmak 
üzere ürettiğimiz ürünlerin tamamını uluslararası 
piyasadaki müşterilerimize ulaştırıyoruz. Dünyanın 
birçok büyük market zincirleri ve toptancıları müşteri 
portföyümüzü oluşturuyor.



Sizi diğer firmalardan ayıran özellikleriniz neler?

Uzun yıllardır hizmet sunduğumuz profesyonel 
müşterilerimizin taleplerini çok iyi analiz ediyoruz ve 
ihtiyaçlarına hızlı, akılcı çözümler üretiyoruz. Üretim 
tesislerimizi son teknoloji ile donatıp kesintisiz 7/24 
üretim yapıyoruz. Gıda ambalajı üretimimizde ağırlıklı 
kullan-at ürünler üretmemize rağmen görselliği çok ön 
planda tutuyoruz. Tek kullanımlık bir tabak olsa bile son 
tüketicinin kullandığı zaman kendini mutlu hissedeceği 
tasarımlar yapıyoruz.

Gıdayla direkt temas eden ürünler üretiyorsunuz. Bu 
noktada normal plastik ürün üretimine göre farklılıklar 
neler? En çok nelere dikkat ediyorsunuz?

Tek kullanımlık plastik gıda kaplarının kullanım alanları 
çok geniş kitlelere yayıldı. Daha hijyenik ve pratik olma 
şansı sunan bu ürünlerimizin üretim aşamasında da 
hijyenik olması için üstün bir çaba sarf ediyoruz. Bu 
konuda teknolojiden de çok fazla yararlanıyoruz. Gıda 
kaplarımız el değmeden en az temasla üretim prosesini 
tamamlıyor. Ürünlerimizde orijinal ve geri dönüşebilen 
ham madde kullanıyoruz. Ulusal ve uluslararası birçok 
kalite belgesine sahibiz.

Ar-Ge yatırımlarınız hakkında bilgi verebilir misiniz? 
Tüketici talepleri bu yatırımlarınızı direkt olarak 
etkiliyor mu?

Ar-Ge departmanımız gelişen teknolojiyi sürekli takip 
ederek hem üretim proseslerimizi geliştiriyor, hem de 
inovasyon projeleriyle müşterilerin taleplerine cevap 
veriyor. Müşteri taleplerine çözüm sunacak birçok yatırımı 
hayata geçirdim. Bu yatırımlarımız yüksek katma değerli 
son teknoloji yatırımlar oldu.

Sürdürülebilirlik konusunda ne gibi çalışmalarınız var?

Sürdürülebilirliği üretim proseslerimizde ve ürünlerimizde 
en önemli başarı olarak görüyoruz. Bizim için ekonomik 
tüm değerlerden önce çevreye saygılı üretim bilinci 

geliyor. Sürdürülebilirlik önce çevrenin korunması, 
sosyal gelişimin sağlanması ve sonra ekonomik büyüme 
olmalıdır. İnsanların hayatını kolaylaştıran ürünler 
üretip satarken kullanılan ürünlerimizin geri dönüşüme 
kazandırılması için toplumu bilgilendirici faaliyetler 
yürütüp çeşitli yayınlar hazırlıyoruz. Daha yaşanılır ve 
sürdürülebilir bir çevre bilinci için “İhtiyacın Kadar Tüket 
ve Mutlaka Geri Dönüştür” sloganını kullanıyoruz. 21. 
yüzyılın malzemesi olan plastiğin bilinçli kullanılıp çevreye 
atmak yerine geri dönüşüme kazandırıldığı zaman 
olumsuz tüm algıların yıkılacağına inanıyoruz. 

Pandemi sürecinin firmanıza yansımaları nasıl oldu? 
2021 yılını firmanız açısından değerlendirirseniz neler 
söylemek istersiniz? Gelecek yıl için hedefleriniz neler?

Pandemi tüm dünyayı derinden sarstı. Ama aşılanma ile 
toparlanma sürecinin hız kazandığını görüyoruz. Pandemi 
sürecinde maskeden sonra belki de en çok önem 
kazanan ve değeri çok iyi anlaşılan tek kullanımlık gıda 
ambalajları oldu. Hijyenik olması nedeniyle tek kullanımlık 
gıda kapları tüketimi dünya genelinde çok fazla arttı. 
Bu tüketim bizim üretim kapasitemizin yüzde 100’lere 
ulaşmasına sebep oluyor. Ve bu talep eksilmeden devam 
ediyor. Tek kullanımlık gıda kapları ve karton bardak 
üretimimize olan talebi karşılamak adına mevcut 4 üretim 
tesisimize İstanbul’da yeni bir tesis daha kazandırıyoruz. 
Firmamız bugüne kadar ürettiği ürünlerin tamamını ihraç 
ediyordu ancak 2021 yılında oluşturduğu yeni markası 
“Disposable Shop” ile dünyada ve Türkiye’de ilk kez 
hayata geçen tek kullanımlık lüks satış mağazaları ile 
ülkemizde de son tüketiciye direkt ulaşma imkanı sağladı. 
“Disposable Shop” mağazaları plastik sektörü için yeni 
bir ufuk açtı ve prestijli bir imaj kazandırdı. Türkiye’de 
ilk kez şık, kaliteli, renkli ve özgün tasarımlara sahip tek 
kullanımlık plastik ürünleri Lüks Mağaza Konsepti ile son 
tüketiciye sunan “Disposable Shop”, geri dönüştürülebilir 
bardak, çatal, kaşık, bıçak ve saklama kaplarında kalite 
çıtasını yükseltiyor. Sadece tek kullanımlık plastik gıda 
kaplarının yer aldığı bu lüks mağaza konsepti ile üreticiyi 
zor durumda bırakan ve son tüketiciye yüksek fiyatla 
ürün satan zincir market tekelini aradan çıkarmak 
istedik. “Disposable Shop” mağazaları ile son tüketici en 
kaliteli ve en iyi tasarımlı ürünlere çok uygun fiyata direkt 
üretici üzerinden ulaşmış oldu. Hedefimiz bu mağazaları 
Türkiye’nin ve dünyanın her yerine taşımak.

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

Sivil toplum kuruluşları sadece sanayi için değil, bir 
ülkenin bütünü için en önemli mihenk taşlarından. 
Çünkü birlikte güç vardır. Problemlerin ortak akıl ile 
çözülmesi ülkenin refahı ve gelişimi için çok önemlidir. 
Plastik sektörü için kamuoyu çalışmalarını yürüten sivil 
toplum kuruluşları çoğu zaman bizim yükselen sesimiz 
oluyor. Plasfed de o STK’lardan biri. Sayın Başkan Ömer 
Karadeniz’in hem İSO hem PLASFED’deki çalışmalarını 
takdirle takip ediyor ve başarıların devamını diliyoruz. 

“Şu an otomotiv plastikleri, 
mobilya plastik aksesuarları, 

mutfak gereçleri, tek kullanımlık 
gıda kapları, karton bardak üretimi, 

taşıma seperatörleri, stant ve 
enjeksiyon ürünlerinin üretimini 

gerçekleştiriyoruz.”
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UZAKLARDAKİ HEDEF PAZAR

AVUSTRALYA
Coğrafi olarak çok uzak ama duygusal açıdan yakın olduğumuz Avustralya, 

kişi başı 52 bin dolarla dünyanın en zengin ülkelerinden biri. Türkiye ile siyasi 
ve ekonomik ilişkileri her geçen gün artan bu ülke, hem ihracatçılar hem de 

yatırımcılar için önemli bir potansiyele sahip… ÖZBEY MEN

Başkenti Canberra

Para birimi  Avustralya Doları

Dili  İngilizce

Nüfusu  25,7 milyon

GSYİH  1.359 milyar dolar

İhracatı  254 milyar AUD

İthalatı 203 milyar AUD
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G üney Yarımküre’de, Hint Okyanusu ile Atlas Okyanusu 
arasında yer alan Avustralya, Okyanusya kıtasında 
bulunuyor. Dünyanın en büyük ada devleti olan 
Avustralya, Endonezya, Doğu Timor, Papua Yeni Gine, 
Solomon Adaları, Vanuatu, Yeni Kaledonya ve Yeni 
Zelanda ile komşu. Ekonomisi genel olarak madencilik, 
tarım, turizm ve eğitim sektörlerine dayanıyor. Buğday, 
şeker, pirinç, meyve, çiçek, et, yün ve pamuk önemli 
ihraç kalemlerini oluşturuyor. Ham şeker sanayiinde 
dünyada ikinci sırada yer alan Avustralya, ürettiği 
ham şekerin yüzde 85’ini ihraç ediyor. Aynı zamanda 
dünyanın önde gelen altın, demir cevheri ve uranyum 
üreticisi olan Avustralya, yine dünyanın ikinci büyük 
LNG ihracatçısı konumunda bulunuyor. Yılda 36 
milyar dolarlık tarım ürünü ihraç eden ülke, birçok 
üründe dünyada ilk sıralarda. Avustralya aynı zamanda 
üniversite eğitimi için dünyada en çok tercih edilen 
ülkelerin de başında geliyor. Bu sayımızda uzak 
diyarlarda yer almasına rağmen hemen yanı başımızda 
hissettiğimiz Avustralya’yı masaya yatırdık. Kişi başı 
milli geliri 52 bin doları geçen bu zengin ülke ile Türkiye 
arasındaki ekonomik ilişkileri irdeledik.

BİR TURİZM ÜLKESİ
El değmemiş muhteşem bir doğal güzelliğe sahip olan 
Avustralya aynı zamanda bir turizm ülkesi. Yılda yaklaşık 
8 milyon kişinin ziyaret ettiği bu ülke her şeyden önce 
güvenli olması sebebiyle yabancı gezginler tarafından 
tercih ediliyor. Özgün mutfağıyla dünya çapında giderek 
daha fazla tanınmaya başlayan Avustralya’ya son 
dönemde Türkiye’den gidenlerin sayısında da artış 
olduğu gözleniyor. Bu arada her yıl yaklaşık 8 milyon 
Avustralyalı’nın da yurt dışına çıktığını belirtelim. En 
çok gittikleri ülkeler ise Yeni Zelanda, Fiji, Birleşik 
Krallık ve Fransa olarak sıralanıyor. Avustralya’dan 
Türkiye’ye yönelik turizmde ise, Çanakkale ve Gelibolu 
Yarımadası’nda her yıl nisan ayının ikinci yarısında 
düzenlenen Anzak Günü anma törenleri önemli bir 
ziyaret sebebi teşkil ediyor. Bu kutlamalar nedeniyle 
Avustralya’dan ülkemize gelen turist sayısında her yıl 
artış gözleniyor.

Avustralya nüfus sayımı sonuçlarına göre, eğitim için 
gidenler hariç bu ülkede yaklaşık 66 bin Türk vatandaşı 
yaşıyor. Hemen her ülkede olduğu gibi Avustralya’da da 
Türk girişimciler var. Bunlar daha çok turizm, yeme-içme 
ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteriyorlar.

ARAMIZDA DUYGUSAL BAĞ VAR
Her ne kadar binlerce kilometre uzaklıkta olsa da 
Türkiye ile Avustralya arasında güçlü bir duygusal 
bağ var. 1915 Çanakkale Savaşları’nda İngilizler’in 
yanında Mehmetçik’e karşı savaşan Avustralyalılar, bu 
savaşlarda ağır kayıplar verdiler. Fakat savaşın sona 
ermesinden sonra iki toplum da o kötü günleri unutup 
dostluğa kapı araladı. Bu dostluğun oluşmasında 
kuşkusuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şu 
cümlelerinin önemi yadsınamaz:



“Bu memleketin topraklarında kanlarını döken 
kahramanlar! Burada, dost bir vatanın toprağındasınız. 
Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler, Mehmetçiklerle 
yan yana, koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan 
evlatlarını harbe gönderen analar! Gözyaşlarınızı 
dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur 
içindedirler ve rahat uyuyacaklardır. Onlar bu 
topraklarda canlarını verdikten sonra, artık bizim 
evlatlarımız olmuşlardır.”

İki ülke arasındaki bu duygusal bağ, her yıl Çanakkale 
Savaşları’nın yıldönümünde Türkiye’yi ziyaret eden 
Avustralyalılar sayesinde daha da güçleniyor. Bunda 
elbette eşsiz sahilleri ve egzotik özellikleri nedeniyle 
her yıl daha fazla Türk turistin Avustralya’yı ziyaret 
etmesinin de büyük katkısı var.

RİSKSİZ BİR ÜLKE
Avustralya’nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown, 
yatırım ve iş yapmak açısından ülkenin son derece 
risksiz bir ortam sunduğunu vurguluyor. Avustralya 
ekonomisinin kesintisiz 26 yıldır büyüdüğünü söyleyen 
Brown, küresel derecelendirme kuruluşlarının yaptığı 
tahminlere göre önümüzdeki 5 yıl boyunca da yıllık 
yüzde 2,9 oranında büyüme göstereceğinin altını çiziyor. 
Brown, bu oranla Avustralya’nın gayri safi milli hasılası 
en yüksek ülkeler arasında da ilk sıralarda geldiğine 
dikkat çekiyor. Brown, sözlerini şöyle sürdürüyor:
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Avustralya’nın dış ticareti (milyar dolar)

Yıllar İhracatı İthalatı

2010 212 202
2015 191 201
2018 255 228
2019 273 214
2020 254 203

Türkiye’nin Avustralya ile dış ticareti  
(milyon dolar)

Yıllar İhracatı İthalatı

2010 336 445
2015 521 545
2018 687 1083
2019 635 1031
2020 726 407
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“Avustralya, Asya ülkeleriyle iş yapan uluslararası 
şirketler için bir ticaret ve yatırım üssü konumunda. 
Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika’daki ülkelerle imzaladığı 
serbest ticaret anlaşmaları sayesinde bu bölgedeki 
ülkelere mal ve hizmetler gümrüksüz olarak giriyor. 
Yabancı yatırımcılar Avustralya’nın siyasi istikrarını, 
şeffaf yasal mevzuatlarını ve genel olarak iş yapma 
kolaylığını memnuniyetle karşılıyorlar. Avustralya’da 
tarım, gıda, müteahhitlik ve enerji sektörlerinde ciddi 
fırsatlar var.”

DIŞ TİCARETİMİZ GELİŞİYOR
Avustralya ile Türkiye arasında karşılıklı ticari ilişkilerin 
devamını veya iş hayatını etkileyecek siyasi veya ticari 
herhangi bir sorun bulunmuyor. Ancak Türkiye’nin 
Avustralya’ya ihracatının daha fazla arttırılmasının 
önündeki en büyük engeli, zaman farkı, uzaklık ve 
Avustralya’nın Çin, Tayland, Hindistan gibi ucuz mal 
üreten ülkelere yakın olması ve bölge ülkeleri ile 
ticarete ağırlık vermesi oluşturuyor.

Avustralya’nın mevcut ihracatının ağırlıklı olarak 
doğal kaynaklar, mineraller ve tarım ürünlerinden, 
ithalatının ise yaklaşık üçte ikisinin imalat sanayi 
ürünlerinden oluştuğu görülüyor. Söz konusu dış ticaret 
kompozisyonu Türkiye’nin ekonomik yapısı/dış ticaret 
yapısı ile karşılaştırıldığında her iki ülke ekonomilerinin 
birbirlerini tamamlayıcı bir nitelik taşıdığı, ekonomik 
ve ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesi bakımından 
elverişli bir ortam yarattığı anlaşılıyor.

2016 yılı verilerine göre iki ülke arasındaki dış ticaret 
hacmi 1.5 milyar Avustralya Doları’nı geçmiş durumda. 
Bu ülkeye en fazla ihraç edilen ürünlerin başında altın, 
meyve ve kuru yeşimler, taşıt ve inşaat malzemeleri 
gelirken, Avustralya’dan en fazla ithal edilen ürünlerin 
başında ise kömür, ilaç, altın ve canlı hayvan bulunuyor.

Yeme ve giyim alışkanlıkları Avrupa ve Amerika’yla 
aynı olan Avustralya’nın Türk firmaları için iyi bir 

ÖNEMLİ TİCARET FUARLARI
FUAR                                          DÜZENLENDİĞİ ŞEHİR

Avustralya Ayakkabı Fuarı  Sydney 
Ayakkabı, Çanta ve Aksesuar Fuarı  Melbourne 
Tekstil, İnşa ve Yenileme Fuarı  Melbourne 
Temizlik Club & Hotel Fuarı  Melbourne 
Hizmet Dekorasyon-Dizayn Fuarı  Sydney 
İnşaat Dekorasyon-Dizayn Fuarı  Melbourne 
Ticaret/İnşaat Moda Fuarı  Sydney 
Tekstil Moda Fuarı Melbourne 
Tekstil Moda Fuarı Sydney 
Fayans ve Alüminyum Fuarı  Sydney 
Ev Eşyaları Fuarı   Melbourne 
Işıklandırma Materyal İşlemesi Fuarı  Melbourne 
Sanayi Güvenlik Fuarı  Brisbane 
Otomotiv Emniyet Fuarı  Sydney

pazar olabileceğini belirten Brown, Türk ihracatçıların 
Avrupa’da elde ettikleri başarıları Avustralya’da da 
gösterebileceklerine işaret ediyor. Brown, “Şu anda 
en büyük sıkıntı uzaklık. Fakat umuyorum Avustralya 
ile Türkiye arasındaki doğrudan uçuşlar ekonomik 
ilişkilerimizi daha da güçlendirecek. İstanbul ile Sydney 
arasındaki en hızlı rota genellikle Singapur, Abu Dabi, 
Dubai veya Doha aktarmalı oluyor ve yaklaşık 20 saat 
sürüyor” diyor.

Türkiye ve Avustralya’nın Meksika, Endonezya ve 
Güney Kore ile birlikte MIKTA adı verilen iş birliği 
örgütü üyesi olduklarını hatırlatan Brown, bir süre önce 
Avustralya Meclisi Senato Başkanı ve iki milletvekilinin 
Türkiye’yi ziyaret ettiğini söylüyor. Brown, ticaret, tarım 
ve göçün aralarında bulunduğu birçok konunun bu 
ziyaret sırasında görüşüldüğü, böylece bu ziyaretin iki 
ülke arasındaki siyasi ve ekonomik bağları daha da 
güçlendirdiğini vurguluyor.
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ALİ İBRAHİM AYDIN
Yeminli Mali Müşavir
aaydin@prosesdenetim.com.tr

VARLIK BARIŞI 
UYGULAMASI
Sayın okurlar, bu sayımızda bazı varlıkların 
ekonomiye kazandırılması amacıyla yapılan 
ve kamuoyunda “varlık barışı” olarak bilinen 
düzenlemeyi ele alacağız. 

İlk olarak 2008 yılında 5811 sayılı kanunla yürürlüğe 
konulan varlık barışı düzenlemelerinin ekonomiye 
iki şekilde katkı sağlaması hedefleniyor. Bunlardan 
ilki, yurt dışında bulunan varlıkların yurda getirilmek 

suretiyle ekonomiye kazandırılmasını temin etmek, 
ikincisi ise, yasal kayıtlarda yer almayan para, altın, 
döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası 
araçlarının kayıt altına alınmasını sağlamaktır. 

Son olarak 7256 sayılı kanunla 17.11.2020 tarihinde 
yürürlüğe giren altıncı varlık barışı düzenlemesiyle, 
gerek yurt dışındaki varlıkların Türkiye’ye getirilmesine 
gerekse kayıt altında olmayan varlıkların işletme 
kayıtlarına intikal ettirilebilmesine imkân tanınmış 
ve bu işlemlerden yararlanma süresi 30.06.2021 
tarihine kadar olarak belirlenmişti. Ancak, bu süre, 
Cumhurbaşkanı Kararı ile 31.12.2021 tarihine kadar 
uzatılmıştır.

1. Düzenlemenin Amacı
Varlık barışının iki amacı aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Gerçek ve tüzel kişilerce sahip olunan ve yurt 
dışında bulunan bazı varlıkların yurda getirilerek milli 
ekonomiye kazandırılması.
Yurt içinde bulunan ancak gelir ve kurumlar vergisi 
mükelleflerinin kanuni defter kayıtlarında yer almayan 
para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye 
piyasası araçları ile taşınmazların vergi dairesine 
bildirilerek kanuni defter kayıtlarına alınabilmesi.

2. Bildirim Konusu Yapılabilecek Varlıklar
Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet 
ve diğer sermaye piyasası araçları için düzenleme 
hükümlerinden yararlanılabilecek. Yurt içindeki varlıklar 
bakımından ise yukarıda sayılan para, altın, döviz, 
menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının 
yanı sıra taşınmazlar bakımından da düzenlemeden 
yararlanmak bu varlıkları işletme kayıtlarına intikal 
ettirmek mümkün.

3. Düzenleme Hükümlerinden Yararlanma Süresi
Gerek yurt dışındaki varlıkların Türkiye’ye getirilmesine 
ilişkin bildirimin gerekse Türkiye’deki varlıkların 
işletmeye kaydedileceğine dair bildirimin en geç 
31.12.2021 tarihine kadar verilmesi gerekiyor.

4. Bildirime Konu Varlıklar Üzerinden Vergi Ödenip 
Ödenmeyeceği
Daha önceki vergi barışı uygulamalarından farklı 
olarak 7256 sayılı Kanunla getirilen düzenlemeye 
göre, yapılacak bildirimler üzerinden herhangi bir vergi 
ödenmesi gerekmiyor.

5. Yurt Dışında Bulunan Varlıkların Bildirimi  
ve Türkiye’ye getirilmesi
Yurt dışında bulunan varlıklarını (para, altın, döviz, 
menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları) 
Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildiren gerçek 
ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf 
edebileceklerdir.

Bildirilen varlıklar nedeniyle hiçbir suretle vergi 
incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır. Ancak, bu 
haktan istifade edilebilmesi için bildirime konu edilen 
varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay 
içinde Türkiye’ye getirilmesi veya Türkiye’deki banka 
ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer 
edilmesi şarttır. 

Gerçek ve tüzel kişiler, yurt dışında bulunan varlıklarını 
31.12.2021 tarihine kadar bankalara veya menkul 
kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları için aracı 
kurumlara bildirilebilecektir. 

Yurt dışında bulunan varlıklar, yurt dışındaki banka veya 
finansal kurumlardan kullanılmış olan ve 17.11.2020 
tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin 
kapatılmasında da kullanılabilir. 

Aynı şekilde, 17.11.2020 tarihi itibarıyla kanuni 
defterlerde kayıtlı olan sermaye avanslarının, yurt 
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DÜZENLEME KAPSAMINDA, 
TAŞINMAZLAR DIŞINDAKİ 

BİLDİRİME KONU VARLIKLARIN, 
GELİR VEYA KURUMLAR VERGİSİ 
MÜKELLEFLERİNCE BANKA VEYA 

ARACI KURUMLARDAKİ HESAPLARA 
YATIRILMASI GEREKMEKTEDİR. 
BİLDİRİME KONU KIYMETLERİN 

BANKA VEYA ARACI KURUMLARA 
YATIRILARAK VARLIKLARININ 

İSPATLANMASI VE BANKA VE ARACI 
KURUMLARCA DÜZENLENMESİ 

ZORUNLU BELGELERLE  
TEVSİKİ ŞARTTIR.

dışında bulunan varlıkların bu tarihten önce Türkiye’ye 
getirilmek suretiyle karşılanmış olması halinde, söz 
konusu avansların defter kayıtlarından düşülmesi 
kaydıyla düzenlemeden yararlanılabilecektir.

6. Türkiye’de Bulunan Varlıkların Bildirimi
Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan 
ve Türkiye’de bulunan, ancak kanuni defter kayıtlarında 
yer almayan varlıkların düzenleme kapsamında 
31.12.2021 tarihine gelir veya kurumlar vergisi 
yönünden bağlı olunan vergi dairelerine elektronik 
ortamda verilecek bildirim ile bildirilebilecektir.

Yurt içinde sahip olunan ancak kanuni defter 
kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul 
kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile 
taşınmazlar, madde kapsamında bildirim konusu 
yapılabilecektir.

Düzenleme kapsamında, taşınmazlar dışındaki 
bildirime konu varlıkların, gelir veya kurumlar vergisi 
mükelleflerince banka veya aracı kurumlardaki 
hesaplara yatırılması gerekmektedir. Bildirime konu 
kıymetlerin banka veya aracı kurumlara yatırılarak 
varlıklarının ispatlanması ve banka ve aracı kurumlarca 
düzenlenmesi zorunlu belgelerle tevsiki şarttır.

7. Varlıkların Bildirim Değeri
Gerek yurt dışında bulunan varlıkların banka veya aracı 
kurumlara bildirilmesinde gerekse yurt içinde bulunan 
varlıkların vergi dairelerine bildirilmesinde, bildirim tarihi 
itibarıyla aşağıdaki değerleme ölçütleri esas alınacaktır.

Türü  Değerleme Ölçüsü
Türk Lirası:  İtibari Değer

Döviz:   T.C. Merkez Bankası alış kuru

Hisse Senetleri:   Borsa rayici

Tahvil, Bono:  Borsa rayici yoksa rayiç bedeli

Eurobond: Rayiç bedel tespit edilemiyorsa  
  alış bedeli

Türev Araçlar:  Alış bedeli de belli değilse itibari   
  (nominal) değeri

Taşınmazlar: Rayiç Bedel

8. Bildirilen Varlıkların Kanuni Defter Kayıtlarına 
İntikal Ettirilmesi
 Bildirilen varlıklar, Vergi Usul Kanunu uyarınca 
defter tutan mükelleflerce, kanuni defterlere 
kaydedilebilecektir.
 Yurt dışında bulunan varlıkların; şirket adına 
bildirilmesi durumunda şirket adına bildirime konu 
edilen varlıklar, şirketin kanuni defter kayıtlarına intikal 
ettirilebilecektir.
 Vergi Usul Kanunu uyarınca defter tutan 
mükelleflerce, Türkiye’ye getirilen varlıklar ile gelir veya 
kurumlar vergisi mükelleflerince kanuni defterlere 
kaydedilen varlıklar, dönem kazancının tespitinde 
dikkate alınmaksızın işletmelerine dâhil edilebilecektir. 
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Bu varlıklar, aynı şekilde, vergiye tabi kazancın ve 
kurumlar için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate 
alınmaksızın işletmelerinden çekilebilecektir.
 Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, kanuni 
defterlerine kaydettikleri kıymetleri için pasifte özel 
fon hesabı açacaklardır. Söz konusu hesap serbestçe 
tasarrufa konu edilebilecek, sermayeye eklenebileceği 
gibi ortaklara da dağıtılabilecektir. 
 Fon hesabında izlenen tutarlar, gerek işletmenin 
tasfiye edilmesi halinde gerekse devir bölünme ve 
birleşme hallerinde vergilendirilmeyecektir.
 Aynı şekilde, fon hesabında yer alan tutarın kurumlar 
vergisi mükellefleri tarafından ortaklara dağıtılması 
halinde kar dağıtımına bağlı stopaj yapılmayacağı 
gibi gerçek kişi ortaklar ile kurumlar vergisi mükellefi 
olan ortaklar tarafından elde edilen bu tutarlar da 
vergilendirilmeyecektir.
 Bildirim konusu yapılarak kanuni defter kayıtlarına 
intikal ettirilen taşınmazlar için amortisman 
ayrılmayacaktır.
 Kayıtlara alınan varlıkların elden çıkarılması halinde, 
elden çıkarılmasından doğan zararlar, gelir veya 
kurumlar vergisi uygulaması bakımından gider veya 
indirim olarak kabul edilmeyecektir.

9. İnceleme ve tarhiyat yapılmayacak haller
Aşağıda yazılı şartların yerine getirilmesi halinde, 
bildirim konusu yapılan varlıklar sebebiyle vergi 
incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır. 

 Yurt dışında bulunan bildirime konu varlıkların 
bildirimin yapıldığı tarihten itibaren üç ay içinde 
Türkiye’ye getirilmesi ya da Türkiye’deki banka veya 
aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi.
 Türkiye’de bulunan ve taşınmazlar dışındaki bildirime 
konu varlıkların ise banka veya aracı kurumlardaki 
hesaplara yatırıldığını gösterir belgelerle tevsik edilmesi.
Yurt dışında bulunan varlıklar, yurt dışındaki banka veya 
finansal kurumlardan kullanılmış olan ve 17.11.2020 
tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin 
kapatılmasında kullanılabileceği için defter kayıtlarından 
düşülmesi şartıyla, bu borçların ödenmesinde kullanılan 

varlıklar için Türkiye’ye getirilme şartı aranmayacaktır. 
Bu durumda, yurt dışındaki kredi borcunun kapatıldığını 
tevsik edici belgeleri talep edildiğinde ibraz etmek üzere 
muhafaza edilmesi yeterlidir.

Aynı şekilde, 17.11.2020 tarihi itibarıyla kanuni 
defterlerde kayıtlı olan sermaye avanslarının, yurt 
dışında bulunan varlıkların bu tarihten önce Türkiye’ye 
getirilmek suretiyle karşılanmış olması hâlinde, söz 
konusu avansların defter kayıtlarından düşülmesi 
kaydıyla düzenlemeden yararlanılabilecektir.

10. Sonuç
Bazı varlıkların ekonomiye kazandırılmasına dair 
hususları düzenleyen varlık barışı uygulaması, vergi 
incelemesi veya vergi tarhiyatı yapılmayacağına yönelik 
güvence hükmü sebebiyle önemli bir fırsat sunuyor. 
Bu itibarla, gerek yurt dışındaki varlıklarını Türkiye’ye 
getirmek isteyen gerekse Türkiye’deki varlıklarını 
kayıtlara intikal ettirmek isteyen gerçek ve tüzel kişilerin 
son tarih olan 31.12.2021 tarihini geçirmeksizin 
bildirimde bulunmaları ve yazımızda açıklanan şartları 
yerine getirmeleri gerektiği hususlarını hatırlatmakta 
fayda var.

YURT DIŞINDA BULUNAN VARLIKLAR, YURT DIŞINDAKİ BANKA VEYA FİNANSAL 
KURUMLARDAN KULLANILMIŞ OLAN VE 17.11.2020 TARİHİ İTİBARIYLA KANUNİ 
DEFTERLERDE KAYITLI OLAN KREDİLERİN KAPATILMASINDA KULLANILABİLECEĞİ 
İÇİN DEFTER KAYITLARINDAN DÜŞÜLMESİ ŞARTIYLA, BU BORÇLARIN 
ÖDENMESİNDE KULLANILAN VARLIKLAR İÇİN TÜRKİYE’YE GETİRİLME ŞARTI 
ARANMAYACAKTIR. BU DURUMDA, YURT DIŞINDAKİ KREDİ BORCUNUN 
KAPATILDIĞINI TEVSİK EDİCİ BELGELERİ TALEP EDİLDİĞİNDE İBRAZ ETMEK 
ÜZERE MUHAFAZA EDİLMESİ YETERLİDİR.
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MURAT İNKÜN
PLASFED Genel Sekreteri

2021 yılının ilk 9 ayında, bir önceki yıla göre ihracatta gerek değer gerek miktar bazında artış gözlemlenmiştir. Söz 
konusu dönemde ihracatta yaşanan artış miktar bazında ortalama yüzde 24,0 olarak gerçekleşirken, değer bazında 
artış oranı ise yüzde 46,0 olmuştur. Aynı dönemde ithalat miktarı yüzde 4,4 oranında, ithalat değeri ise yüzde 50,3 
oranında artmıştır. Bu dönemde gerek ithalat gerek ihracatta değerin miktardan daha fazla artmış olması ham madde 
fiyatlarında yaşanan artışa işaret etmektedir. 

İMALAT SANAYİ 
PERFORMANSINDA 
BÖLGESEL FARKLILIKLAR 
TOPARLANMAYI 
GECİKTİRİYOR

Kaynak :  T rad ing  Economics

P andeminin etkilerinin azalmaya başladığı bu dönemde imalat sanayinin performansının tüm dünyada eşgüdümlü 
olarak toparlanmadığını gözlemliyoruz. Avrupa ve Amerika’da PMI eşik değer olan 50’nin çok üzerinde seyrederken 
Asya ülkelerinin imalat sanayi PMI’nın 50’nin altında kaldığını ve henüz toparlanma seyrine girmediğini görüyoruz. 
Bu gibi bölgesel dengesizlikler sağlıklı tedarik zincirlerinin kurulmasını engellediği gibi lojistik sektöründe de 

konteynerlerin belirli limanlarda birikmesine ve maliyetlerin artmasına sebep olmaktadır. Göze çarpan bir diğer önemli 
husus ise ülkemiz PMI’nın 52,5 ile eşik değerin üzerinde olmasına rağmen Avrupa bölgesinde rekabet halinde olduğumuz 
ülkelere nazaran istenilen seviyede olmadığıdır.
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DIŞ TİCARET VERİLERİ
2021 yılının ilk 9 ayında, Türkiye plastik ham madde ihracatı miktar bazında yüzde 40,0, değer bazında ise yüzde 99,4 
artmıştır.

İHRACAT
2020 (Ocak-Eylül) 2021 (Ocak-Eylül)

Miktar Değer Miktar % Değ. Değer % Değ.

Plastik Ham Madde 929,1 1.053,3 1.300,7 40,0 2.100,4 99,4

Plastik Mamul 1.608,8 3.832,4 1.847,5 14,8 5.033,2 31,3

Plastik ve Kauçuk İşleme Mak. N/A 135,5 N/A N/A 162,5 19,9

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

İTHALAT
2020 (Ocak-Eylül) 2021 (Ocak-Eylül)

Miktar Değer Miktar % Değ. Değer % Değ.

Plastik Ham Madde 5.937,5 6.464,5 6.154,7 3,7 10.259,6 58,7

Plastik Mamul 427,1 2.017,2 487,5 14,1 2.488,5 23,4

Plastik ve Kauçuk İşleme Mak. N/A 399,3 N/A N/A 495,4 24,1

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

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

Değer Değer % Değ.

İhracat 118.396,7 160.950,9 35,9

İthalat 156.273,0 193.301,5 23,7

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

PLASTİK HAM MADDE- GTİP bazında ihracat 

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

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

($/KG)

3901 Etilen polimerleri 59,3 54,1 129,9 119,1 172,9 219,8 1,3

3902 Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri 25,1 25,9 74,2 194,9 117,9 354,6 1,6

3903 Stiren polimerleri 92,8 88,9 139,0 49,8 248,3 179,4 1,8

3904
Vinil klorür/halojenli diğer olefin 
polimerleri

24,4 24,3 27,8 13,8 49,7 104,7 1,8

3905
Vinil asetat/diğer vinil esterlerinin 
polimerleri

33,4 37,6 39,7 18,9 55,7 48,0 1,4

3906 Akrilik polimerleri 181,8 180,5 233,7 28,5 332,9 84,5 1,4

3907
Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-
alkid reçineler

317,4 406,5 456,3 43,8 752,9 85,2 1,7

3908 Poliamidler 21,2 48,8 30,9 45,5 90,5 85,6 2,9

3909
Amino reçineler, fenolik reçineler, 
poliüretanlar

121,7 111,8 112,1 -7,9 185,9 66,3 1,7

3910 Silikonlar 4,8 16,3 5,3 10,2 18,8 15,7 3,6

3911
Petrol reçineleri, politerpenler, 
polisülfitler vb.

2,4 6,1 2,1 -11,9 5,8 -3,9 2,8

3912 Selüloz ve kimyasal türevleri 34,9 44,2 38,6 10,6 54,6 23,5 1,4

3913
Tabii polimerler, değiştirilmiş tabii 
polimerler, türevleri

0,1 0,7 0,3 75,1 1,5 109,5 5,9

3914 Polimer esası iyon değiştiriciler 0,1 0,5 0,3 171,6 2,4 425,7 7,0

3915 Plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar 9,8 7,3 10,8 10,7 10,6 45,5 1,0

TOPLAM 929,1 1.053,3 1.300,7 40,0 2.100,4 99,4 1,6

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

2021 yılı ocak-eylül dönemi verileri incelendiğinde ham madde ihracatımızın en yoğun olduğu ilk 10 ülkeye ihracatımız 
miktar bazında yüzde 40,0 değer bazında ise yüzde 99,4 artmıştır. Bu dönemde ihracatımızı en çok arttırdığımız ülkeler 
sırasıyla İspanya, İtalya ve Ukrayna olurken ilk 10 ülkenin ham madde ihracatımızdan aldıkları pay gerek miktar gerek 
değer bazında artış göstermiştir.

2021 yılının ilk 9 ayında geçen senenin aynı dönemine kıyasla Türkiye plastik mamul ihracatı miktar bazında 
yüzde 14,8 artış gösterirken değer bazında yüzde 31,3 artmıştır.

PLASTİK HAM MADDE İHRACATI

Ülke
2020 (Ocak-Eylül) 2021 (Ocak-Eylül)

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

İtalya 50,7 52,9 113,5 124,1 186,4 252,6 8,9 1,6

Romanya 122,8 85,4 130,9 6,6 176,3 106,4 8,4 1,3

Almanya 51,4 65,3 84,7 64,9 135,4 107,4 6,4 1,6

İspanya 25,5 34,2 70,2 175,4 131,8 285,7 6,3 1,9

Mısır 63,3 58,8 72,1 13,9 102,1 73,8 4,9 1,4

Bulgaristan 42,3 39,2 67,6 59,9 83,4 112,9 4,0 1,2

Rusya Federasyonu 33,2 55,2 39,8 19,9 82,6 49,7 3,9 2,1

İsrail 37,9 38,9 47,1 24,5 72,3 85,7 3,4 1,5

İran 27,5 57,8 25,9 -5,9 62,5 8,2 3,0 2,4

Ukrayna 18,3 24,7 30,9 68,2 59,9 142,3 2,9 1,9

İlk 10 Ülke Toplamı 472,8 512,3 682,8 44,4 1.092,7 113,3 52,0 1,6

GENEL TOPLAM 929,1 1.053,3 1.300,7 40,0 2.100,4 99,4 100,0 1,6

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

PLASTİK MAMUL - GTİP Bazında İhracat

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

Miktar Değer Miktar % Değ, Değer % Değ,
Birim Fiyat

($/KG

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

146,2 231,5 156,6 7,1 314,9 36,1 2,0

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

210,0 427,7 243,4 15,9 572,3 33,8 2,4

3918
Plastikten yer kaplamaları-duvar ve 
tavan kaplamaları 

22,5 34,1 29,3 30,5 50,8 49,0 1,7

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

15,2 73,5 18,0 17,9 99,9 35,9 5,6

3920
Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül 
ve lamlar

445,8 1.034,7 503,4 12,9 1.340,5 29,6 2,7

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

128,2 328,5 155,1 21,0 462,9 40,9 3,0

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

22,7 83,7 30,8 35,6 122,8 46,7 4,0

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

335,1 765,2 364,9 8,9 912,0 19,2 2,5

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

129,3 330,1 153,9 19,0 445,6 35,0 2,9

3925 Plastikten inşaat malzemesi 79,9 187,1 107,6 34,7 287,4 53,6 2,7

3926 Plastikten diğer eşya 73,8 336,5 84,5 14,6 424,2 26,1 5,0

TOPLAM 1.608,8 3.832,4 1.847,5 14,8 5.033,2 31,3 2,7

Kaynak :  TÜ İK   MİKTAR:  Bin  Ton  /  DEĞER:  Mi l yon  Do la r
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2021 yılı ocak-eylül 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 9 ayında, Türkiye plastik ve kauçuk işleme makinaları ihracatı değer bazında yüzde 19,9 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-Eylül) 2021 (Ocak-Eylül)

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

Irak 204,3 332,0 203,1 -0,6 395,2 19,0 7,9 1,9

Almanya 84,3 284,5 101,6 20,6 371,7 30,7 7,4 3,7

Birleşik Krallık 112,0 271,2 129,2 15,4 342,1 26,1 6,8 2,6

İsrail 111,3 210,2 126,0 13,2 278,9 32,7 5,5 2,2

ABD 61,2 156,8 72,0 17,6 210,9 34,5 4,2 2,9

Fransa 46,5 142,8 58,8 26,4 194,4 36,2 3,9 3,3

İtalya 58,0 137,1 69,3 19,6 188,3 37,3 3,7 2,7

Romanya 57,0 138,9 64,2 12,6 186,6 34,3 3,7 2,9

İspanya 44,8 107,6 54,2 21,1 142,3 32,2 2,8 2,6

Polonya 32,1 91,2 41,2 28,5 133,7 46,6 2,7 3,2

İlk 10 Ülke Toplamı 811,4 1.872,4 919,7 13,3 2.444,1 30,5 48,6 2,7

GENEL TOPLAM 1.608,8 3.832,4 1.847,5 14,8 5.033,2 31,3 100,0 2,7

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

PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI - GTİP bazında İhracat

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

Değer Değer % Değ,

847710 Enjeksiyon makinaları 9,9 8,3 -16,2

847720 Ekstrüzyon makinaları 25,0 30,2 20,8

847730 Şişirme makinaları 3,6 2,4 -32,3

847740 Termoforming makinaları 9,7 17,3 78,2

847751-59-80 Presler ve diğer makinalar 62,4 76,2 22,2

847790 Aksam ve parçalar 24,8 28,0 12,5

TOPLAM 135,5 162,5 19,9

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

2021 yılının ocak-eylül döneminde, Türkiye plastik ham madde ithalatı miktar bazında yüzde 3,7 oranında artarken, değer 
bazında ise yüzde 58,7 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-Eylül) 2021 (Ocak-Eylül)

Değer Değer % Değ. % Pay

Rusya Federasyonu 16,5 15,2 -8,4 9,3

Hindistan 5,3 9,5 79,8 5,8

Almanya 14,3 9,4 -34,4 5,8

ABD 5,0 7,2 43,6 4,4

Romanya 5,0 6,5 28,8 4,0

Bulgaristan 2,7 6,2 132,5 3,8

İran 4,7 6,2 32,3 3,8

Hollanda 0,8 5,9 634,1 3,6

Mısır 2,2 5,4 141,9 3,3

Cezayir 5,9 5,1 -12,2 3,2

İlk 10 Ülke Toplamı 62,4 76,6 22,7 47,1
GENEL TOPLAM 135,5 162,5 19,9 100,0

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

PLASTİK HAM MADDE - GTİP Bazında İthalat

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

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

($/KG

3901 Etilen polimerleri 1.522,0 1.470,8 1.621,0 6,5 2.313,9 57,3 1,4

3902 Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri 1.862,5 1.960,8 1.887,5 1,3 2.997,4 52,9 1,6

3903 Stiren polimerleri 275,2 355,7 301,3 9,5 650,8 83,0 2,2

3904
Vinil klorür/halojenli diğer olefin 
polimerleri

583,8 534,0 605,4 3,7 1.053,8 97,3 1,7

3905
Vinil asetat/diğer vinil esterlerinin 
polimerleri

33,8 75,8 36,7 8,6 93,4 23,3 2,5

3906 Akrilik polimerleri 198,7 304,3 185,8 -6,5 347,0 14,0 1,9

3907
Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-
alkid reçineler

562,4 849,4 571,8 1,7 1.386,7 63,3 2,4

3908 Poliamidler 75,0 181,0 98,9 32,0 306,8 69,5 3,1

3909
Amino reçineler, fenolik reçineler, 
poliüretanlar

175,1 299,6 209,7 19,8 545,5 82,0 2,6

3910 Silikonlar 29,5 104,6 34,0 15,5 148,0 41,5 4,3

3911
Petrol reçineleri, politerpenler, 
polisülfitler vb.

31,3 80,5 36,8 17,5 107,9 34,1 2,9

3912 Selüloz ve kimyasal türevleri 30,0 115,7 32,7 8,8 132,2 14,3 4,0

3913
Tabii polimerler, değiştirilmiş tabii 
polimerler, türevleri

3,0 19,7 2,9 -4,5 24,6 24,9 8,5

3914 Polimer esası iyon değiştiriciler 4,3 11,1 5,9 37,7 15,9 42,9 2,7

3915 Plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar 550,9 101,4 524,3 -4,8 135,6 33,7 0,3
TOPLAM 5.937,5 6.464,5 6.154,7 3,7 10.259,6 58,7 1,7

Kaynak :  TÜ İK   MİKTAR:  Bin  Ton  /  DEĞER:  Mi l yon  Do la r
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2021 yılının ilk 9 ayında Türkiye plastik mamul ithalatı miktar ve değer bazında incelendiğinde bir önceki yıla göre sırasıyla 
yüzde 14,1 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-Eylül) 2021 (Ocak-Eylül)

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

($/KG

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

8,7 37,9 9,1 4,8 45,2 19,2 5,0

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

28,7 200,6 41,0 42,9 236,9 18,1 5,8

3918
Plastikten yer kaplamaları-duvar ve 
tavan kaplamaları 

16,5 43,1 17,6 6,2 40,7 -5,5 2,3

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

42,7 218,3 38,2 -10,5 238,0 9,0 6,2

3920
Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül 
ve lamlar

178,6 550,8 214,8 20,3 759,5 37,9 3,5

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

36,5 167,6 41,8 14,6 198,3 18,3 4,7

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

2,1 12,7 2,9 39,2 19,3 52,0 6,6

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

57,7 266,9 61,2 6,1 298,5 11,8 4,9

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

5,1 32,2 5,2 2,0 37,0 14,9 7,1

3925 Plastikten inşaat malzemesi 3,5 20,2 3,6 2,9 24,5 21,0 6,8

3926 Plastikten diğer eşya 47,0 466,9 52,1 10,8 590,7 26,5 11,3
TOPLAM 427,1 2.017,2 487,5 14,1 2.488,5 23,4 5,1

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

PLASTİK HAM MADDE İTHALATI

Ülke
2020 (Ocak-Eylül) 2021 (Ocak-Eylül)

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

Suudi Arabistan 893,7 819,5 1.139,3 27,5 1.666,5 103,4 16,2 1,5

Güney Kore 533,4 669,1 486,3 -8,8 973,3 45,5 9,5 2,0

Almanya 496,4 710,5 404,0 -18,6 852,7 20,0 8,3 2,1

Çin 154,8 252,9 322,7 108,6 741,6 193,2 7,2 2,3

Belçika 386,2 453,6 360,3 -6,7 659,0 45,3 6,4 1,8

İran 167,4 142,9 379,8 126,9 534,7 274,2 5,2 1,4

ABD 378,0 381,8 272,8 -27,8 422,5 10,7 4,1 1,5

Rusya Federasyonu 196,8 174,0 275,0 39,7 387,5 122,7 3,8 1,4

Hollanda 225,0 262,0 207,4 -7,8 379,8 45,0 3,7 1,8

İspanya 245,9 290,4 211,3 -14,1 364,5 25,5 3,6 1,7

İlk 10 Ülke Toplamı 3.677,6 4.156,8 4.059,1 10,4 6.982,1 68,0 68,1 1,7
GENEL TOPLAM 5.937,5 6.464,5 6.154,7 3,7 10.259,6 58,7 100,0 1,7

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

2021 yılı ilk 9 ayında, Türkiye plastik ve kauçuk işleme makinaları ithalatında değer bazında yüzde 24,1’lik bir artış 
yaşanmıştır. Ülke bazında kauçuk ve plastik işleme makineleri ithalatı incelendiğinde ise en hızlı artışın sırasıyla Avusturya, 
ABD ve İtalya’dan yapılan ithalatta yaşandığı görülmüştür.

PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI- GTİP Bazında İthalat

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

Değer Değer % Değ.

847710 Enjeksiyon makinaları 127,2 175,8 38,2

847720 Ekstrüzyon makinaları 81,3 110,7 36,1

847730 Şişirme makinaları 20,6 19,8 -4,0

847740 Termoforming makinaları 8,2 5,8 -29,0

847751-59-80 Presler ve diğer makinalar 120,0 143,3 19,5

847790 Aksam ve parçalar 42,1 40,0 -5,0
TOPLAM 399,3 495,4 24,1

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

KAUÇUK VE PLASTİK İŞLEME MAKİNALARI İTHALATI

Ülke
2020 (Ocak-Eylül) 2021 (Ocak-Eylül)

Değer Değer % Değ. % Pay

Çin 153,5 210,3 37,0 42,4

Almanya 102,0 105,1 3,0 21,2

İtalya 32,4 49,1 51,5 9,9

Avusturya 22,3 40,7 82,3 8,2

Tayvan 15,1 17,6 16,3 3,5

ABD 6,2 10,7 73,7 2,2

Japonya 12,1 9,8 -19,3 2,0

Güney Kore 10,5 7,8 -26,3 1,6

İsviçre 8,5 6,2 -27,8 1,2

Hindistan 7,5 6,0 -19,1 1,2

İlk 10 Ülke Toplamı 370,2 463,2 25,1 93,5
GENEL TOPLAM 399,3 495,4 24,1 100,0

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

PLASTİK MAMUL İTHALATI

Ülke
2020 (Ocak-Eylül) 2021 (Ocak-Eylül)

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

Almanya 71,7 397,6 79,6 11,0 506,4 27,4 20,3 6,4

Çin 96,9 339,3 97,2 0,3 417,5 23,1 16,8 4,3

İtalya 43,4 233,3 50,7 16,9 301,0 29,0 12,1 5,9

Güney Kore 21,5 106,0 32,9 53,1 161,4 52,2 6,5 4,9

Fransa 18,5 121,3 21,8 17,9 132,0 8,8 5,3 6,1

ABD 7,7 90,9 8,8 13,2 87,4 -3,9 3,5 10,0

Birleşik Krallık 8,8 63,9 9,1 3,7 73,6 15,3 3,0 8,1

Belçika 15,2 56,3 16,5 8,4 71,6 27,2 2,9 4,3

İspanya 8,6 47,5 11,0 28,5 64,9 36,7 2,6 5,9

Polonya 9,2 50,1 8,2 -11,5 54,7 9,2 2,2 6,7

İlk 10 Ülke Toplamı 301,5 1.506,1 335,8 11,4 1.870,5 24,2 75,2 5,6
GENEL TOPLAM 427,1 2.017,2 487,5 14,1 2.488,5 23,4 100,0 5,1

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

TRANSFORMATION OF 
SECTORS WITH PLASTIC
Dear our industry members,
Dear readers,

Plastic recycling is in the position of complementing our 
industry with its aspects such as providing a healthy 
sustainability, saving in costs, raw material supply 
security and reducing environmental impacts. The cyclical 
economy, which will soon affect the plastics industry both 
in the world and in our country, is developing rapidly.

As it is known, the Turkish plastics industry ranks second 
in Europe and seventh in the world as a producer. Our 
industry is making progress towards becoming the first 
largest producer in Europe with its foreign trade volume 
reaching 20 billion dollars. This is a clear indication of 
the contribution of our industry to the economy. When 
we look today; plastic recycling sector and health, 
cosmetics, automotive, agriculture, furniture, textile etc. 
that it feeds. It is a great success to export in more than 
30 sectors and compete with the world. Recycling; with 
its sustainability, ease of use, lightness and ability to 
be easily shaped, it has stepped forward compared to 
alternative materials. When we look at the cosmetics and 
pharmaceutical industry today, thanks to these features, 
recycled packaging is increasingly being given weight. 
In recent years, sustainability and environmentalist 
approaches have been prioritized in the furniture industry, 
and furniture has begun to be produced with fabrics 
made from recycled plastic bottles. Another important 
issue is that plastics are easy to recycle materials in the 
automotive sector. After the plastic material is melted and 
reshaped, it can be used many times and contributes to 
the protection of the environment. Since approximately 
75% of the plastics used in automotive production consist 
of recyclable products, they can be used as plastics in 
the automotive industry again. Another example is the 
polyester fiber sector. The textile industry, which is heavily 
exported and uses polyester fiber, owes its competition 
to the recycling industry. To give another example, 
approximately 50 percent of the plastic pipes used in 

infrastructure investments are produced from recycled 
plastic. As a result, plastic recycling; It has become one 
of the sources that feed the main exporting sectors such 
as automotive, textile and chemistry. Entering the cyclical 
economy process in our country as well as in the whole 
world will increase the foreign demand and make plastic 
recycling one of the sectors that will take place among the 
exporting sectors of Turkey in the near future.

Finally, I would like to talk about a development that will 
make our industry happy. The pandemic process brought 
so many restrictions to our lives and work that one of 
them was physical fairs. Although virtual fairs tried to 
be an alternative to the sector in this process, we can 
say that they could never replace physical fairs. In these 
days when we are trying to return to normal, the start of 
face-to-face, physical fairs is a development that gives 
us hope. Plast Eurasia Fair, which will be held on 1-4 
December 2021 after the Eurasia Packaging Istanbul 
Fair, which we attended and took part in the opening on 
Wednesday, October 20, 2021, is great excitement and 
hope for all of us. Plast Eurasia, one of the largest plastics 
industry fairs in Europe, will continue to make significant 
contributions to the development and growth of our 
country’s plastics industry by reuniting the industry.

On this occasion, I wish all our readers a prosperous day 
full of health and happiness.

Page 8

BURÇ ANGAN
PLASFED Magazine Broadcasting Board President

“WE WILL HAVE A 
SUCCESSFUL ‘PLAST  
EURASIA’ FAIR”
Dear our readers and our sector stakeholders,

I am happy to greet you in the last issue of the year. 2021 
passed with a struggle to return to normal for all of us. 
And we are closing this year with our “Plast Eurasia” fair, 
as always in the past, in order to express the easing of 
the pandemic and the normalization of both our business 
and social life. I hope that 2022 will be a better year for 
both our industry and our country. Since the second half 
of 2021, we have witnessed the organization of many 
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postponed international fairs and I had the opportunity to 
be a participant in many of them. My personal impression 
is that the pandemic has changed the perception of the 
fair, at least for now. What I saw in the fairs we attended 
was that the audience became much more refined. A 
much more concentrated and targeted audience is at 
the fairs now, and each person you meet is very likely 
to be of key importance. We can take note of this detail 
in terms of the positive effect of the pandemic on the 
fairs. On the other hand, on the other hand, I observed 
that the international visitors at the fairs decreased to a 
large extent. All of the fairs where I made this observation 
were in the EU. For this reason, it can be said that this 
issue is also caused by the strict visa and travel policy of 
the EU. At this point, our country actually stands out for 
many geographies. Industrialists in North Africa, the Gulf, 
Central Asia and Russia will certainly fill this gap with our 
country’s fairs. Likewise, we saw this in the reflections of 
the “Eurasia Packaging Istanbul Fair” that we left behind. 
I hope that we will have a successful “Plast Eurasia” fair 
for all exhibitors and visitors.

In the post-pandemic period, besides the effects at the 
fairs, we have felt changes in many areas. Undoubtedly, 
the most clearly felt in the industry was the dynamism 
created in alternative markets by the event of China’s 
closure to abroad combined with the freight crisis. While 
the tripled, quadrupled freight prices harmed the volume 
and quantity product imports, the fact that China still 
does not accept visitors from abroad and does not issue 
visas has also caused a demand shift in the supply of 
investment goods such as molds and machinery from 
China that need to be seen and tested on site. At this 
point, our country has become a shining star with its 
geographical location and ease of travel and shipment. 
Most of the global demand shifting from China has 
started to come to our country. Especially in investment 
goods, buyers in many countries that do not have travel 
barriers to our country have started to evaluate us as their 
first choice. This period is as beautiful as it is temporary. 
Surely, one day, China will open up and this order will 
return to its former state to some extent. However, until 
that day comes, our duty is to make the buyers who come 
to our country very satisfied and not to lose them to Asian 
countries when the times change. In this direction, a great 
job falls on our producers. It is very important that we 
can provide the right product, with the right quality, at the 
right price. I hope that a long-term good will emerge from 
this evil for our country. As I conclude my words, I hope 
that the next year will bring prosperity and peace to our 
industry, all our stakeholders and our country.

On behalf of our broadcasting board and professional 
staff, greetings and regards.
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“INFLATION STARTED TO BECOME 
AN OBSTACLE FOR COMPETITIVES”
Evaluating the effects of the last hike in natural gas and 
electricity prices on the manufacturing industry, Plastic 
Industrialists’ Federation (PLASFED) Chairman of the 
Board Ömer Karadeniz said, “The method of reflecting 
the recent increases in energy costs to industrial facilities 
and keeping the housing consumption free from these 
hikes, caused the citizens to suffer from inflation due to 
input cost. Not only does it not protect its pocket, it also 
negatively affects the competitiveness of our industrial 
establishments in the global market,” he said.
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TIM’S 28th ORDINARY GENERAL 
ASSEMBLY AND “2020 EXPORT 
CHAMPIONS AWARD CEREMONY” 
WAS HELD
The 28th Ordinary General Assembly of the Turkish 
Exporters Assembly (TIM) and the “2020 Export 
Champions Award Ceremony” were held last September. 
The awards were presented to the top 10 exporting 
companies in Turkey in 2020 by President Recep Tayyip 
Erdoğan. At the Board, TİM also promoted the “Turkey’s 
Top 1000 Exporters 2020 Prestige Book’ and shared the 
results of the research.
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Page 22

REFLECTIONS OF THE PLASTIC 
WORLD ON TV
The Chairman of PLASFED Ömer Karadeniz was the guest 
of Seda Akbay’s program at BBN Türk. Karadeniz made 
evaluations on the shortage of raw materials, the supply 
problem, the increase in container costs and exchange 
rate movements. PAGDER Chairman of the Board Selçuk 
Gülsün explained the importance of the role of plastic 
in green reconciliation in the “Last Session” program 
presented by Ali Çağatay on Ekotürk screens. Ali Alper 
Olgun, Deputy Chairman of PAGDER, made evaluations 
about the increase in raw material, oil prices and freight 
problems in the “Industry and Trade” program broadcast 
on Ekotürk screens.
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“INVESTMENTS IN RENEWABLE 
ENERGY ARE IMPORTANT FOR  
OUR COUNTRY” 
Plastic Industrialists’ Federation (PLASFED) Chairman of 
the Board Ömer Karadeniz stated that one of the most 
important problems of our country is its foreign-dependent 
structure in energy. In his statement, Karadeniz underlined 
that our country would have a current account surplus if it 
were not for energy imports.
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WHERE WILL THE ENERGY  
CRISIS EVOLUTION?
With the energy supply problems experienced on a 
global scale, there are record increases in natural gas 
and electricity prices. Turkey’s long-term natural gas 

agreements are not expected to be affected by short-term 
fluctuations due to price structures. Natural gas sales 
prices in Turkey, especially when compared to European 
countries, are at a very low level, especially for residential 
consumption. While it is pointed out that the price 
structures of Turkey’s long-term natural gas agreements 
are not affected by short-term fluctuations in the markets, 
it is emphasized that LNG procurement from the spot 
market in order to ensure supply security, especially in the 
winter months, exposes it to the high price atmosphere in 
question.
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“COLLECTING WASTE THROUGH THE 
DEPOSIT SYSTEM IS IMPORTANT”
Plastic Industrialists’ Association (PAGDER) Chairman 
of the Board Selçuk Gülsün evaluated how the deposit 
system, which is expected to come into our lives as of 
January 1, 2022, will work and its possible effects on 
the sector. Gülsün said, “Uncertainties continue as to 
whether the deposit system will be designed to be inclusive 
of industry stakeholders and industrialists. Although 
this system has been used for many years, especially in 
Western European countries, it is of great importance 
for the success of the deposit application to construct a 
system suitable for its own unique conditions, taking into 
account the realities of each country.
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“QUALIFIED EMPLOYMENT 
PROBLEM THREATS OUR INDUSTRY”
Ömer Karadeniz, Chairman of the Board of Plastic 
Industrialists’ Federation (PLASFED), evaluated the 
qualified employment problem of our country’s industry. 

While it is pointed out 
that the price structures 
of Turkey’s long-term 
natural gas agreements 
are not affected by short-
term fluctuations in the 
markets, it is emphasized 
that LNG procurement 
from the spot market in 
order to ensure supply 
security, especially in the 
winter months, exposes 
it to the high price 
atmosphere in question.
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Karadeniz said, “Despite many negative conditions 
during the pandemic process, our industrialists worked 
hard day and night to produce and still continue to work, 
but serious problems in terms of qualified personnel 
slow down the wheel of production and industry.”
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NINE-MONTH CHEMICAL EXPORTS 
18.2 BILLION DOLLARS!
According to the data of the Istanbul Chemicals and 
Products Exporters’ Association (IKMIB), the chemical 
industry’s exports in September reached 2.3 billion 
dollars. The exports of the sector increased by more 
than 41 percent compared to September last year. The 
exports of chemicals and products made in the nine-
month period this year reached 18.2 billion dollars with 
an increase of 39 percent.
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SELÇUK GÜLSÜN
Chairman of The Board Of PAGDER

“PLASTIC IS REVIVING BY 
RECYCLING IN ALL SECTORS”
Dear my friends,

This issue of PLASFED MAGAZINE is meeting with you 
once again as a special and privileged issue that we 
carefully prepare for the fair every year. In this special 
issue of the magazine, we focused on the transformation 
of sectors with plastic and wanted to remind once again 

the place of plastic in our lives. As we have mentioned 
many times before, the plastics industry provides 
input to more than 30 industries, and we encounter it 
again, even if we are not aware of it, in the products 
we use at different points in our lives. Although the 
plastics industry is on the agenda of environmental 
discussions by trying to show it as consisting of bags 
or disposable products, we know that; there is a huge 
industry out there. The plastics industry continues to 
produce innovations that will make our lives easier every 
day, and recycling projects continue unabated. With 
the developing technology and changing consumption 
habits, plastic is recycled and comes to life in all sectors. 
For example, the basic materials that protect us; Who is 
talking about that bulletproof glasses, vests, electrical 
wiring insulation, clothes designed for motorcyclists, seat 
belts and airbags in our cars are made of plastic? Who 
knows that the equipment of our firefighters protecting 
us exists thanks to plastic fabrics? Despite those who try 
to create the perception that plastic will bring the end of 
the world, plastic, which has developed in every sector 
from health to textile, from automotive to furniture, 
should no longer be a target. 3D printers, which are used 
in a wide range from their integration with respiratory 
devices to prosthetic teeth, add great strength to the 
health sector. Sterile packages that will protect us from 
irreversible infections by providing effective protection 
exist thanks to plastics.

More importantly than all these use cases, ensuring 
the sharing of this information; because it is our duty to 
convey the awareness that the responsibility belongs to 
the consumer, regardless of the material. In addition, 
we have to consider them in order to add this negative 
perception to our lives in a positive way by supporting 
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the brands that have adopted recycling and ensuring 
that these initiatives do not go unrewarded. When we 
talk about economic data, it can be interpreted as if 
we have left our environmental concerns behind, but 
this is definitely not the case; on the contrary, while 
emphasizing the importance of sectors that transform 
recycling into added value, such as automotive, we also 
mention the advantages of plastic within the scope of 
Life Cycle Analysis and share the environmental impact 
of other materials due to carbon emissions in the long 
term. As a result, it is not a rational approach to blame 
only one raw material for environmental pollution. By 
changing our point of view, we should look at our existing 
environmental problems from all sides, evaluate them 
from all aspects, and as a result, we must comply with 
certain criteria. Otherwise, after a certain time, we will 
be talking about the resources we consume in the name 
of alternative raw materials; Therefore, it will not be in 
the distant future for us to talk about our forests for 
paper and our drying up lands for cotton. With the last 
issue of this year, we bid farewell to you, our esteemed 
readers, for a short while, and we look forward to 
sharing our views on the agenda of our industry in the 
first issue of next year.
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26th EURASIA PACKAGING 
ISTANBUL FAIR GATHERED  
THE GIANTS OF THE WORLD
Organized by the Packaging Manufacturers Association 
(ASD) and Reed TÜYAP on October 20-23, 2021, the 

26th Eurasia Packaging Istanbul Fair brought together 
the world’s packaging giants. Istanbul Ferrous and 
Non-Ferrous Metals Exporters’ Association (IDDMIB) 
President Tahsin Öztiryaki, Istanbul Chemicals and 
Products Exporters’ Association (İKMİB) President Adil 
Pelister, Plastics Industrialists’ Federation (PLASFED) 
Chairman Ömer Karadeniz, Plastics Industrialists’ 
Association (PAGDER) Chairman of the Board Selçuk 
Gülsün and many industry association presidents 
attended. The fair, where more than 1,000 participants 
took part, hosted more than 60 thousand domestic and 
foreign visitors, 10 thousand of which were from abroad.
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ŞENER GENCER 
Ege Plastic Industrialists Solidarity Association
Chairman of The Board

THE PLASTIC INDUSTRY’S 
CHALLENGE WITH 
“CONVERSION”
The United Nations proposes a new economic life order 
after long researches instead of the economic order that 
constantly creates global problems. This “Global Green 
New Deal” proposed under the name of “Global Green 
New Deal”; It offers a new social cooperation proposal 
that focuses on environmental awareness, considers 
energy efficiency in buildings, creates employment in the 
field of renewable energy and waste reuse, focuses on 
organic agriculture, and aims to reduce poverty through 



inter-country solidarity. As the Turkish business world 
and the plastics industry, we need to record that we are 
facing a difficult test in this sense.
The Turkish plastics industry, which employs more than 
300 thousand people and creates an added value of 
over 35 billion dollars annually; How ready or prepared 
is it for this “new normal” that is developing in the world?
This must be the ten-points exam question we need to 
answer…
In this issue of Plasfed Magazine, the title of 
“Transformation of Industries with Plastic” is a question 
that not only the plastics industry, but also all industry 
stakeholders, raw material and end product producers, 
seek answers to.

ENVIRONMENTAL AND HUMAN BENEFIT 
APPROACH

At this point, as members of the plastics industry, I think 
we should be more proactive in explaining ourselves 
to the public. The plastics industry, which is one of the 
most important links of the value chain and is involved 
in the production processes of almost all sectors, 
increases its feature of being one of the driving forces of 
our manufacturing industry with each passing year.
Not from oil residue; Plastics produced using 
hydrocarbons obtained from natural resources such as 
oil and natural gas are used in every moment and area 
of our lives for many reasons today. However, the most 
important function of plastics is to preserve the quality 
of materials, from sensitive electronics to fresh and 
ready-to-eat foods, along the way from production to 
consumption.
Plastics, which are a versatile material group suitable 
for use in packaging applications, often offer the best 
protection by consuming the least resources and 
creating less waste compared to their alternatives. The 
weight of alternative packaging used instead of plastic is 
4 times, the production costs and energy consumption 
are 2 times, and the volume of solid waste is 1.5 times 
more.
Considering the many problems faced by human beings 
in the world today, plastic materials are seen as one of 
the most important parameters that can turn negative 
indicators into positive in the axis of environment and 
human health, economic development and social 
responsibility. Therefore, instead of preventing plastic 
bags, production and usage conditions should be 
regulated. When considering the life cycle of a product, 
all these steps from production to consumption and 
recycling should be taken into account and the overall 
picture should be looked at.
Finally, I think that our positive impact on the economy 
of our country, where we create value, should be better 
explained. The plastics industry, which exports 4.4 billion 
dollars against an import of 2.2 billion dollars and has a 
net foreign trade surplus, is an indispensable sector for 
the Turkish industry.
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BARIŞ PAKİŞ
Composites Manufacturers Association
Chairman of The Board

NOTES FROM OUR MEETINGS 
AND TRAININGS
Dear plastics industry member,

Within the framework of our membership development 
efforts, GOBARR Chemistry Ltd. Comp., which became a 
member of our association in the past period, has made 
our association even stronger.
The 18th of our association’s monthly member meetings 
over the internet was held on September 28, 2021, 
with the participation of more than 30 members of the 
sector, by TUBITAK-Scientific Programs Chief Specialist 
Kerim Gökhan Kinalır, “Informing about TEYDEB 
Support Programs and Preparing a Project Proposal 
for 1501/1507 Programs.” With his presentation on 
‘Education’; the 19th edition of Ege Chemistry Ind. and 
Trade Inc. under the moderation of Foreign Relations 
and Technology Consultant Derya Erçıkan, on the 
subject of the European Union Green Consensus and 
Carbon Footprint from a sectoral perspective. Ms. 
Bahar Güçlü, Deputy Director General of the Ministry 
of Trade, International Relations and EU, and Arçelik 
Inc. The presentations on Carbon Footprint, CBAM and 
EU Accreditation and Validation were made by Horizon 
Consultancy Managing Partner Ms. Eser Erginoğlu, right 
after Sectoral Relations Coordinator Ms. Canan Ergün 
Tavukçu gave her views. Our themed member meetings, 
which attract attention from our industry, and our 
training webinars, where we continue to work, are open 
to the benefit of all industry members.

PREPARATION FOR THE FAIR

Our efforts to hold the 5th Turkish and Regional 
Composite Industry, Technology and Applications event, 
namely the TURK KOMPOZIT 2022 Composite Summit, 
at the Istanbul Lütfi Kırdar International Congress and 
Exhibition Center on October 6-8, 2022 are continuing 
rapidly. Our event will be organized as a Fair again this 
year in cooperation with SEREKS FAIRS. “4. Turkish 
and Regional Composite Industry, Technology and 
Applications Fair” or briefly “TURK KOMPOZIT 2022 
COMPOSITE SUMMIT” will include activities covering 
the entire composite industry, especially production, 
processing and application methods specific to the 
composite industry.

In particular, raw materials (resins, fiber and 
reinforcement materials, technical textiles, thermosets, 
thermoplastics, additives), semi and intermediate 
products, final products, processing technologies, 
machinery and equipment, consumables and services, 
technical and commercial seminars for visitors, product 
will be presented within the framework of exhibitions, 
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product promotions and awards. The event will provide 
the participants with the opportunity to take part in 
a rising sector of Turkey and to combine our forces to 
make the strongest promotion of the sector. Participants 
will meet with local and regional users, have the chance 
to present their products and services and develop 
healthy business relations. The fair offers local and 
regional users, composite manufacturers, raw material 
suppliers, service services, the opportunity to get 
information about the latest technological applications, 
while creating job and career opportunities for the 
professionals of the sector. It gives students the 
opportunity to get to know the products and services 
offered by the composite industry. In the 3-day event, 
nearly 200 brands are expected to promote their 
products in 88 product exhibition areas, and many 
experts and companies are expected to make technical 
and commercial presentations.
In this fair, Turkish Composites will have the opportunity 
to exhibit their talents, power and potential to their 
visitors by participating together. I recommend that 
you note these dates in your agenda in advance. I wish 
the members of the Turkish Composites and Plastics 
industry a prosperous and fruitful business.
Yours sincerely…
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YUSUF ÖZKAN
President of The Kayseri Plastics Operators  
Association

“WE ARE TURNING THE 
WORLD UPSIDE DOWN”
Hello my dear friends,

Undoubtedly, we are all very sorry for the negative 
environmental events we experience these days when 
we hear the footsteps of the winter season. But as much 
as we are sad, nature reminds all humanity that we 
should not be indifferent to its causes. One day comes, 
nature returns to its origin, ignoring what has been done 
to it. While trying to bring underground resources above 
ground by using constantly developing and changing 
technology, we also try to hide the above-ground wastes, 
which are processed in the industry and produced by 
people during their life, underground. So, so to speak, 
we are turning the earth upside down. Of course, the 
reaction of nature to this is earthquake, erosion, floods 
or drought, active volcanoes, temperature change, 
etc. emerges with events and almost warns us. Yes, of 
course, our power to intervene in such natural events 
is not enough. However, we need to see the recycling 
phenomenon, which makes its importance felt today, as 
a philosophy of life of production, our life and society, 
and put it at the center of our lives as a necessity.
It is also a fact that the responsibilities of the industry, 

production and industry in recycling are many times 
greater. All businesses operating in all areas of the 
industry definitely have wastes that can be recycled 
according to the product variety. In addition to this, 
plastic wastes originating from plastic intermediate 
materials and packaging materials used by all sectors 
are also generated. In other words, all sectors have to 
rehabilitate their plastic wastes as well as their own 
waste. Although all sectors are obliged to send a certain 
percentage of the materials they put on the market to 
recycling, we cannot say that this system is carried out in 
a healthy way. I think that the necessary regulations and 
laws should be made in order to maximize the recycling 
of materials originating from both the manufacturer and 
the end user. It is obligatory to penalize the facilities 
that leave waste to the environment during production, 
mix the wastes into the water, and release the emission 
gases into the air, and to find measures to be improved 
and solutions.
The companies whose input raw materials are mostly 
plastic products are in serious cooperation with the 
recycling facilities, and both themselves, the receiving 
company and our economy will gain by recycling the 
excess production and plastic waste. In addition, the 
most valuable material among industrial wastes, both 
economically and in terms of processing costs, is plastic 
waste. We should evaluate this as an opportunity and 
use it well as an advantage over other materials in terms 
of recycling.
Although we have developed so much as technology, 
we have to accept that unfortunately both the producer 
and the consumer cannot reach the desired level in the 
field of recycling. Our process of gaining this awareness 
is progressing very slowly. As non-governmental 
organizations in the industry, I think it would be 
beneficial for our industry to prepare a roadmap in the 
medium and long term and present it to the Ministry 
of Environment in order to increase the collection 
percentage of recycling, perhaps by establishing a joint 
commission. On this occasion, I wish good and fruitful 
work to all my friends.
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KAĞAN YEŞİL
The Head Of BURPAS

“USE-RECYCLE-REUSE”
In our modern world, our natural resources are limited 
and the demand for food and energy is increasing day 
by day with the population. Our consumption habits and 
shopping tendencies are also gradually changing.
Small habit changes that we will make today for our 
common future tomorrow will create great awareness. 
For this, all humanity adopts the “use-recycle-reuse” 
approach instead of the “use-throw” culture, and 
consumers prefer environmentally friendly products. 
Recycling of waste provides significant gains to the 



environment and our country’s economy. A plastic is 
recycled an average of 25 times and brought into the 
economy.
Today, our Turkish plastics industry is the second 
largest producer in Europe and the sixth largest in 
the world. Our industry has a share of approximately 
2 percent from the world plastics foreign trade with 
its foreign trade volume reaching 20 billion dollars. 
Our goal is to realize an export of 17 billion dollars 
in 2023. In addition, we are on the way to become 
the first largest producer in Europe.  With the 
understanding of “Recycled Plastic Adds Strength to 
the Economy”, the number of licensed enterprises in 
the field of plastic recycling in our country is around 
1,039, and these enterprises affect the employment 
of more than 350 thousand people. The sector, which 
has a production capacity of 850 thousand tons today, 
will reach 4.3 million tons in 2030 if it continues its 
current growth.
Turkey met 31 percent (560 thousand tons) of a total 
of 1 million 803 thousand tons of plastic recycling 
materials consumed in 2019, and obtained the 
remaining 69 percent from domestic sources. At 
this point, I should especially mention that I would 
like to thank our Plasfed President Ömer Karadeniz, 
other important players of our sector and all our 
sector stakeholders, who have made significant 
efforts in overcoming the import crisis experienced 
by our sector. I would also like to thank our President 
of Bursa Chamber of Commerce and Industry, Mr. 
İbrahim Burkay, for his diligent work in overcoming the 
crisis on behalf of both our industry and our future.
While it is important for our country’s plastics industry 
to take a position in the global cyclical economy, it is 
important to create policies that consider medium and 
long-term benefits, not short-term, before it’s too late. 
Because the annual world plastic consumption, which 
is 370 million tons today, is expected to exceed  
1 billion tons in 2050.
If I have to reiterate what I said above, small habit 
changes that we will make for our future tomorrow will 

create great awareness for our common future. It is up 
to all of us to achieve this both socially and individually. 
As a final word; Plastic has a great place in our lives, but 
it has no place in nature.
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FAIRS ARE OPENED AGAIN!
Fairs organized online during the pandemic process are 
leaving their place to physical fairs again. So, how is the 
interest in the fairs, what are the Covid-19 measures 
applied, and what awaits us at Plast Eurasia Istanbul 
Fair, which will be held between 1-4 December 2021.
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INCREASE IN FREIGHT PRICES 
CONTINUES
The effects of the raw material and freight crisis, which 
started with an epidemic in the world, continue to 
increase. Cost increases are seen in every sector in 
Turkey. There is no positive expectation in this regard 
for the coming months. The change in the supply 
chains that started with the pandemic in the world, the 
excessive increase in transportation fees, puts countries 
that are dependent on foreign raw materials such as 
Turkey into difficulties. Countries that closed during the 
pandemic period first turned to domestic consumption 
and stocked their raw materials. This led to the onset 
of the global raw material crisis. On the other hand, 
container prices for international shipments exploded. 
According to the index announced by the World Trade 
Organization yesterday, container fees increased by 
351% in a year. The price of the container, which comes 
to Turkey from China for 4-5 thousand dollars, is 16 
thousand dollars today.
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and Informatics Congress” (SME 21) Webinar was held 
online on 6-7 October 2021 with the main theme of 
“Green World, Technology and Exporter SMEs”. Opening 
speeches; in the congress held by TBD Istanbul Branch 
Chairman Deniz Tiryakioğlu and KOSGEB Former 
President and Writer of Dünya Newspaper Hilmi Develi; 
while preparing for the European Green Agreement 
(AYM), the things that SMEs and OIZs should do in the 
digital transformation process were discussed.
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NEW NORMAL:  
REMOTE TELEWORKING
Approximately 25 percent of employment in 190 
countries does not give up on the hybrid model, one out 
of every five employees in Turkey insists on ‘home office’. 
The USA is no longer the land of dreams, Spain and Italy 
bid farewell to the top 10 list. Research that deciphers 
global talent and its stunning results...
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PLASTIC TRANSFORMATION  
OF SECTORS
Many sectors, from sports shoes to jeans, from furniture 
to detergent boxes, from car tires to yarn, bring plastic 
waste into the economy. While the recycling frenzy 
continues to grow in Turkey, companies are looking for 
ways to differentiate and protect the environment.
Plastic is one of the most widely used and regularly 
discarded materials today. In studies conducted 
around the world, it is estimated that approximately 10 
percent of environmental waste produced by humans 
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“ENVIRONMENT SHOULD 
BE AT THE BOTTOM OF OUR 
DEVELOPMENT VISION”
We received detailed information from BENLİ Group of 
Companies Board Chairman and 12th TÜRKTAY Platform 
Executive Board Chairman Ömer Benli about the 
TÜRKTAY activities, which were started to be organized 
in order to achieve an effective waste management in 
Turkey.
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CLEAN YOUR CARBON FOOTPRINT!
While the world is rapidly transitioning to a carbon-
neutral economy, the export chance of companies 
that cannot erase their carbon footprint will decrease. 
Those who follow legal regulations and policies, receive 
consultancy services if necessary and take action will 
be one step ahead. The concept of global warming 
and sustainability, which has left their mark on recent 
years, reveals that not only companies, but also 
individuals should take very serious steps in this regard. 
More environmentally friendly production is vital for 
businesses, not just to produce and make a profit.
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“4. ISTANBUL SMES AND IT 
CONGRESS” WAS HELD
Organized by the Istanbul branch of the Turkish 
Informatics Association (TBD), the “4. Istanbul SMEs 



consists of plastic materials. Studies show that 50 
percent of all plastic materials we use in our daily life 
are disposable materials. Plastic materials are used 
almost everywhere in daily life. Some of the objects 
made of plastic are made for long-term use. Most of 
them are designed for short-term use and offered 
for sale. Today, it is possible to come across plastic 
waste around us and even in the farthest corners of 
the world. However, plastic is a recyclable material. We 
have a great opportunity to recycle this waste material. 
When we think about recycling plastic material, the 
first things we will associate with will be plastic water 
bottles, plastic bags, yoghurt and similar food boxes, 
shampoo and other cosmetic bottles. These and 
similar plastic materials produced for home use can be 
recycled and reused in industrial recycling facilities.
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YOUR GIFT IS GOODNESS!
Special day donations have been very popular lately. 
Who wouldn’t be happy to say that a donation was 
made in your name or a sapling was planted in a 
forest… There has been such a trend in recent years. 
After all, isn’t the best gift we can give each other to 
make ourselves, our friends and loved ones part of a 
good act? As we enter the new year, we have compiled 
gifts for the occasion of “goodness”.
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“TURKEY IS TODAY ON THE LIMIT 
OF A STRONG REVOLUTIONARY”
We talked to İsmail Gülle, President of the Turkish 
Exporters Assembly (TİM), about the export figures 
of 2021, the reflections of the pandemic process on 
these figures and TİM’s work on this issue. Gülle said, 
“We have found significant opportunities in the crisis,” 
and underlined that Turkey is now a safe port in supply. 
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“WE ARE STRONG TOGETHER”
We talked with Adil Pelister, Chairman of the Board 
of the Istanbul Chemicals and Products Exporters’ 
Association (İKMİB), about the chemical industry, the 
effects of the pandemic process on the industry, and 
its future goals.
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“OUR COUNTRY PROVIDES 
IMPORTANT OPPORTUNITIES TO 
OUR INDUSTRY”
We talked with Bülent Ünal, President of All Fairs 
Production (TÜYAP) and Turkish Fair Producers 

Association (TFYD), about the fair sector in Turkey. 
Explaining the development of the fair sector, Ünal also 
gave important information about the new generation 
fair organization.
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“WE WANT TO PLAY MORE ROLE  
IN THE EUROPEAN MARKET”
Şamil Tahmaz, who is Chairman of the Board of Directors 
in Pimtaş Plastic Inc., explained the development 
processes, R&D and technology investments of Pimtaş 
Plastic. He says that they attach great importance to 
sustainability studies and also, Tahmaz gave information 
about the water saving aerator, which is the only product 
with bio plastic raw materials in the aerator field in the 
world.
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“OUR PRODUCTS ATTEND  
THE LAST CONSUMER”
Separ Plastik Chairman of the Board Önder Bal 
explained the establishment stages of the company, its 
sustainability efforts and future goals.
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THE FAR TARGET IS MARKET
Australia, where we are geographically far away but 
emotionally close, is one of the richest countries in the 
world with 52 thousand dollars per person. This country, 
whose political and economic relations with Turkey are 
increasing day by day, has an important potential for 
both exporters and investors.
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PEACE OF ASSETS APPLICATION
Dear readers, in this issue, we will discuss the 
arrangement known as “asset peace”, which was 
made for the purpose of bringing some assets into the 
economy.
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MURAT İNKÜN
PLASFED Secretary General

I n this period, when the effects of the pandemic began to diminish, we observe that the performance of the manufacturing 
industry did not recover in a coordinated manner all over the world. While the PMI in Europe and America is well above the 
threshold value of 50, we see that the manufacturing industry PMI of Asian countries remains below 50 and has not yet 
entered a recovery course. Such regional imbalances not only prevent the establishment of healthy supply chains, but also 

cause the accumulation of containers in certain ports and increase costs in the logistics sector. Another striking point is that 
although our country’s PMI is above the threshold with 52.5, it is not at the desired level compared to the countries in which.

In the first 9 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 experienced in exports was 24.0 percent on quantity basis, while the increase 
rate on value basis was 46.0 percent. In the same period, the amount of imports increased by 4.4 percent and the value of 
imports increased by 50.3 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.

REGIONAL  
DIFFERENCES  
IN MANUFACTURING 
INDUSTRY 
PERFORMANCE  
DELAY RECOVERY

186 PLASFED



PLASFED 187

FOREIGN TRADE DATA
In the first 9 months of 2021, Turkey’s plastic raw material exports increased by 40.0 percent on amount and 99.4 percent 
on value basis.

EXPORT
2020 (January-September) 2021 (January-September)

Quantity Value Quantity Change % Value Change %

Plastic Raw Material 929.1 1,053.3 1,300.7 40.0 2,100.4 99.4

Plastic Product 1,608.8 3,832.4 1,847.5 14.8 5,033.2 31.3

Plastic and Rubber Processing 
Machine

N/A 135.5 N/A N/A 162.5 19.9

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

IMPORT
2020 (January-September) 2021 (January-September)

Quantity Value Quantity Change % Value Change %

Plastic Raw Material 5,937.5 6,464.5 6,154.7 3.7 10,259.6 58.7

Plastic Product 427.1 2,017.2 487.5 14.1 2,488.5 23.4

Plastic and Rubber Processing 
Machine

N/A 399.3 N/A N/A 495.4 24.1

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

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

Value Value Change %

Export 118,396.7 160,950.9 35.9

Import 156,273.0 193,301.5 23.7

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 RAW MATERIALS - Export by HS Code 

HS 
CODE

HS CODE Description
2020 (January-September) 2021 (January-September)

Quantity Value Quantity Change % Value Change %
Unit Price: 

($/KG)

3901 Ethylene polymers 59.3 54.1 129.9 119.1 172.9 219.8 1.3

3902
Polymers of propylene and other 
olefins

25.1 25.9 74.2 194.9 117.9 354.6 1.6

3903 Styrene polymers 92.8 88.9 139.0 49.8 248.3 179.4 1.8

3904
Vinyl chloride/halogenated other olefin 
polymers

24.4 24.3 27.8 13.8 49.7 104.7 1.8

3905
Vinyl acetate/polymers of other vinyl 
esters

33.4 37.6 39.7 18.9 55.7 48.0 1.4

3906 Acrylic polymers 181.8 180.5 233.7 28.5 332.9 84.5 1.4

3907
Polyacetals, other polyethers, epoxy-
alkyd resins

317.4 406.5 456.3 43.8 752.9 85.2 1.7

3908 Polyamides 21.2 48.8 30.9 45.5 90.5 85.6 2.9

3909
Amino resins, phenolic resins, 
polyurethanes

121.7 111.8 112.1 -7.9 185.9 66.3 1.7

3910 Silicones 4.8 16.3 5.3 10.2 18.8 15.7 3.6

3911
Petroleum resins, polyterpenes, 
polysulfides, etc.

2.4 6.1 2.1 -11.9 5.8 -3.9 2.8

3912 Cellulose and its chemical derivatives 34.9 44.2 38.6 10.6 54.6 23.5 1.4

3913
Natural polymers, modified natural 
polymers, derivatives

0.1 0.7 0.3 75.1 1.5 109.5 5.9

3914 Polymer-based ion exchangers 0.1 0.5 0.3 171.6 2.4 425.7 7.0

3915 Plastic waste, residue and scrap 9.8 7.3 10.8 10.7 10.6 45.5 1.0
TOTAL 929.1 1,053.3 1,300.7 40.0 2,100.4 99.4 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-September period of 2021 are examined, our exports to the top 10 countries where our raw 
material exports are the most concentrated, increased by 40.0 percent on quantity basis and 99.4 percent on value basis. 
In this period, the countries to which we increased our exports the most were Spain, Italy and Ukraine, 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 9 months of 2021, Turkey’s plastic product exports 
increased by 14.8 percent on quantity basis and increased by 31.3 percent on value basis.

PLASTIC RAW MATERIALS EXPORT

Country
2020 (January-September) 2021 (January-September)

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

Italy 50.7 52.9 113.5 124.1 186.4 252.6 8.9 1.6

Romania 122.8 85.4 130.9 6.6 176.3 106.4 8.4 1.3

Germany 51.4 65.3 84.7 64.9 135.4 107.4 6.4 1.6

Spain 25.5 34.2 70.2 175.4 131.8 285.7 6.3 1.9

Egypt 63.3 58.8 72.1 13.9 102.1 73.8 4.9 1.4

Bulgaria 42.3 39.2 67.6 59.9 83.4 112.9 4.0 1.2

Russian Federation 33.2 55.2 39.8 19.9 82.6 49.7 3.9 2.1

Israel 37.9 38.9 47.1 24.5 72.3 85.7 3.4 1.5

Iran 27.5 57.8 25.9 -5.9 62.5 8.2 3.0 2.4

Ukranie 18.3 24.7 30.9 68.2 59.9 142.3 2.9 1.9

Total of Top 10 Countries 472.8 512.3 682.8 44.4 1,092.7 113.3 52.0 1.6

General Total 929.1 1,053.3 1,300.7 40.0 2,100.4 99.4 100.0 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-September) 2021 (January-September)

Quantity Value Quantity Change % Value Change %
Unit Price: 

($/KG)

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

146.2 231.5 156.6 7.1 314.9 36.1 2.0

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

210.0 427.7 243.4 15.9 572.3 33.8 2.4

3918
Floor coverings - wall and ceiling 
coverings, plastic

22.5 34.1 29.3 30.5 50.8 49.0 1.7

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

15.2 73.5 18.0 17.9 99.9 35.9 5.6

3920
Other plates, sheets, pellicle and slides 
of plastic

445.8 1,034.7 503.4 12.9 1,340.5 29.6 2.7

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

128.2 328.5 155.1 21.0 462.9 40.9 3.0

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

22.7 83.7 30.8 35.6 122.8 46.7 4.0

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

335.1 765.2 364.9 8.9 912.0 19.2 2.5

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

129.3 330.1 153.9 19.0 445.6 35.0 2.9

3925 Construction material from plastic 79.9 187.1 107.6 34.7 287.4 53.6 2.7

3926 Another material from plastic 73.8 336.5 84.5 14.6 424.2 26.1 5.0

TOTAL 1,608.8 3,832.4 1,847.5 14.8 5,033.2 31.3 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-September period of 2021, 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 9 months of 2021, Turkey’s plastic and rubber processing machinery exports increased by 19.9 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-September) 2021 (January-September)

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

Iraq 204.3 332.0 203.1 -0.6 395.2 19.0 7.9 1.9

Germany 84.3 284.5 101.6 20.6 371.7 30.7 7.4 3.7

United Kingdom 112.0 271.2 129.2 15.4 342.1 26.1 6.8 2.6

Israel 111.3 210.2 126.0 13.2 278.9 32.7 5.5 2.2

The USA 61.2 156.8 72.0 17.6 210.9 34.5 4.2 2.9

France 46.5 142.8 58.8 26.4 194.4 36.2 3.9 3.3

Italy 58.0 137.1 69.3 19.6 188.3 37.3 3.7 2.7

Romania 57.0 138.9 64.2 12.6 186.6 34.3 3.7 2.9

Spain 44.8 107.6 54.2 21.1 142.3 32.2 2.8 2.6

Poland 32.1 91.2 41.2 28.5 133.7 46.6 2.7 3.2

Total of Top 10 Countries 811.4 1,872.4 919.7 13.3 2,444.1 30.5 48.6 2.7

General Total 1,608.8 3,832.4 1,847.5 14.8 5,033.2 31.3 100.0 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-September) 2021 (January-September)

Value Value Change %

847710 Injection machines 9.9 8.3 -16.2

847720 Extrusion machines 25.0 30.2 20.8

847730 Blow molding machines 3.6 2.4 -32.3

847740 Thermoforming machines 9.7 17.3 78.2

847751-59-80 Presses and other machinery 62.4 76.2 22.2

847790 Components and parts 24.8 28.0 12.5

TOTAL 135.5 162.5 19.9

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
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In the January-September period of 2021, Turkey’s plastic raw material imports increased by 3.7 percent on amount and 
58.7 percent on value basis. When the countries with the highest imports are analyzed, it is observed that Saudi Arabia ranks 
at the top again, while the fastest increase is in imports from China and Iran.

PLASTIC AND RUBBER PROCESSING MACHINES EXPORT

Country
2020 (January-September) 2021 (January-September)

Value Value Change % Share %

Russian Federation 16.5 15.2 -8.4 9.3

India 5.3 9.5 79.8 5.8

Germany 14.3 9.4 -34.4 5.8

The USA 5.0 7.2 43.6 4.4

Romania 5.0 6.5 28.8 4.0

Bulgaria 2.7 6.2 132.5 3.8

Iran 4.7 6.2 32.3 3.8

Holland 0.8 5.9 634.1 3.6

Egypt 2.2 5.4 141.9 3.3

Algeria 5.9 5.1 -12.2 3.2

Total of Top 10 Countries 62.4 76.6 22.7 47.1

General Total 135.5 162.5 19.9 100.0

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 RAW MATERIALS- Import by HS Code

HS 
CODE

HS CODE Description
2020 (January-September) 2021 (January-September)

Quantity Value Quantity Change % Value Change %
Unit Price: 

($/KG)

3901 Ethylene polymers 1,522.0 1,470.8 1,621.0 6.5 2,313.9 57.3 1.4

3902
Polymers of propylene and other 
olefins

1,862.5 1,960.8 1,887.5 1.3 2,997.4 52.9 1.6

3903 Styrene polymers 275.2 355.7 301.3 9.5 650.8 83.0 2.2

3904
Vinyl chloride/halogenated other olefin 
polymers

583.8 534.0 605.4 3.7 1,053.8 97.3 1.7

3905
Vinyl acetate/polymers of other vinyl 
esters

33.8 75.8 36.7 8.6 93.4 23.3 2.5

3906 Acrylic polymers 198.7 304.3 185.8 -6.5 347.0 14.0 1.9

3907
Polyacetals, other polyethers, epoxy-
alkyd resins

562.4 849.4 571.8 1.7 1,386.7 63.3 2.4

3908 Polyamides 75.0 181.0 98.9 32.0 306.8 69.5 3.1

3909
Amino resins, phenolic resins, 
polyurethanes

175.1 299.6 209.7 19.8 545.5 82.0 2.6

3910 Silicones 29.5 104.6 34.0 15.5 148.0 41.5 4.3

3911
Petroleum resins, polyterpenes, 
polysulfides, etc.

31.3 80.5 36.8 17.5 107.9 34.1 2.9

3912 Cellulose and its chemical derivatives 30.0 115.7 32.7 8.8 132.2 14.3 4.0

3913
Natural polymers, modified natural 
polymers, derivatives

3.0 19.7 2.9 -4.5 24.6 24.9 8.5

3914 Polymer-based ion exchangers 4.3 11.1 5.9 37.7 15.9 42.9 2.7

3915 Plastic waste, residue and scrap 550.9 101.4 524.3 -4.8 135.6 33.7 0.3

TOTAL 5,937.5 6,464.5 6,154.7 3.7 10,259.6 58.7 1.7

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 Turkey’s plastic product imports in the first 9 months of 2021 are analyzed on the basis of quantity and value, an 
increase of 14.1 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-September) 2021 (January-September)

Quantity Value Quantity Change % Value Change %
Unit Price: 

($/KG)

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

8.7 37.9 9.1 4.8 45.2 19.2 5.0

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

28.7 200.6 41.0 42.9 236.9 18.1 5.8

3918
Floor coverings - wall and ceiling 
coverings, plastic

16.5 43.1 17.6 6.2 40.7 -5.5 2.3

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

42.7 218.3 38.2 -10.5 238.0 9.0 6.2

3920
Other plates, sheets, pellicle and slides 
of plastic

178.6 550.8 214.8 20.3 759.5 37.9 3.5

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

36.5 167.6 41.8 14.6 198.3 18.3 4.7

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

2.1 12.7 2.9 39.2 19.3 52.0 6.6

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

57.7 266.9 61.2 6.1 298.5 11.8 4.9

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

5.1 32.2 5.2 2.0 37.0 14.9 7.1

3925 Construction material from plastic 3.5 20.2 3.6 2.9 24.5 21.0 6.8

3926 Another material from plastic 47.0 466.9 52.1 10.8 590.7 26.5 11.3

TOTAL 427.1 2,017.2 487.5 14.1 2,488.5 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-September) 2021 (January-September)

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

Saudi Arabia 893.7 819.5 1,139.3 27.5 1,666.5 103.4 16.2 1.5

South Korea 533.4 669.1 486.3 -8.8 973.3 45.5 9.5 2.0

Germany 496.4 710.5 404.0 -18.6 852.7 20.0 8.3 2.1

China 154.8 252.9 322.7 108.6 741.6 193.2 7.2 2.3

Belgium 386.2 453.6 360.3 -6.7 659.0 45.3 6.4 1.8

Iran 167.4 142.9 379.8 126.9 534.7 274.2 5.2 1.4

The USA 378.0 381.8 272.8 -27.8 422.5 10.7 4.1 1.5

Russian Federation 196.8 174.0 275.0 39.7 387.5 122.7 3.8 1.4

Holland 225.0 262.0 207.4 -7.8 379.8 45.0 3.7 1.8

Spain 245.9 290.4 211.3 -14.1 364.5 25.5 3.6 1.7

Total of Top 10 Countries 3,677.6 4,156.8 4,059.1 10.4 6,982.1 68.0 68.1 1.7

GENERAL TOTAL 5,937.5 6,464.5 6,154.7 3.7 10,259.6 58.7 100.0 1.7

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 first 9 months of 2021, there was an increase of 24.1 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 Austria, USA and Italy, respectively.

PLASTIC AND RUBBER PROCESSING MACHINES - Import by HS Code

HS CODE HS CODE Description
2020 (January-September) 2021 (January-September)

Value Value Change %

847710 Injection machines 127.2 175.8 38.2

847720 Extrusion machines 81.3 110.7 36.1

847730 Blow molding machines 20.6 19.8 -4.0

847740 Thermoforming machines 8.2 5.8 -29.0

847751-59-80 Presses and other machinery 120.0 143.3 19.5

847790 Components and parts 42.1 40.0 -5.0

TOTAL 399.3 495.4 24.1

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 AND RUBBER PROCESSING MACHINES IMPORT

Country
2020 (January-September) 2021 (January-September)

Value Value Change % Share %

China 153.5 210.3 37.0 42.4

Germany 102.0 105.1 3.0 21.2

Italy 32.4 49.1 51.5 9.9

Austria 22.3 40.7 82.3 8.2

Taiwan 15.1 17.6 16.3 3.5

The USA 6.2 10.7 73.7 2.2

Japan 12.1 9.8 -19.3 2.0

South Korea 10.5 7.8 -26.3 1.6

Sweeden 8.5 6.2 -27.8 1.2

India 7.5 6.0 -19.1 1.2

Total of Top 10 Countries 370.2 463.2 25.1 93.5

General Total 399.3 495.4 24.1 100.0

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-September) 2021 (January-September)

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

Germany 71.7 397.6 79.6 11.0 506.4 27.4 20.3 6.4

China 96.9 339.3 97.2 0.3 417.5 23.1 16.8 4.3

Italy 43.4 233.3 50.7 16.9 301.0 29.0 12.1 5.9

South Korea 21.5 106.0 32.9 53.1 161.4 52.2 6.5 4.9

France 18.5 121.3 21.8 17.9 132.0 8.8 5.3 6.1

The USA 7.7 90.9 8.8 13.2 87.4 -3.9 3.5 10.0

United Kingdom 8.8 63.9 9.1 3.7 73.6 15.3 3.0 8.1

Belgium 15.2 56.3 16.5 8.4 71.6 27.2 2.9 4.3

Spain 8.6 47.5 11.0 28.5 64.9 36.7 2.6 5.9

Poland 9.2 50.1 8.2 -11.5 54.7 9.2 2.2 6.7

Total of Top 10 Countries 301.5 1,506.1 335.8 11.4 1,870.5 24.2 75.2 5.6

General Total 427.1 2,017.2 487.5 14.1 2,488.5 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
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