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ÖMER KARADENİZ
PLASFED Başkanı

Değerli sektör mensuplarımız,
Kıymetli okurlarımız,

S on iki seneyi aşkın yaşadığımız salgın ve 
etkilerini hayatımızdan çıkarmaya başladık. 
Covid-19 sonrası hem insan hayatında hem 
de çalışma hayatında değişim ve yeniliklerin 

olacağı çok açık. Burada önemli olan hızlı bir şekilde 
uyum sağlayıp adapte olmak. 

Pandemi sonrası gelişmeye devam eden teknoloji 
ve değişen ihtiyaçlar doğrultusunda üretime yönelik 
beklenti ve talepler de farklılaşmaya başladı. Son 
yıllarda ülkemizde otomotiv, beyaz eşya, elektronik, 
dayanıklı tüketim malzemeleri, iletişim ve tekstil 
sektörlerindeki hızlı gelişmenin bir sonucu olarak daha 
kaliteli ve dayanıklı ürünlerin üretilmesi ile dünyada 
plastik üretimi yapan ülkelerle yarışır hale geldik. 
Bunlardan en göze çarpanlardan birisi de otomotiv 
sektörü. Plastiğin, teknolojik anlamda otomotiv 
sektörünün gelişmesinde payı büyük. Hafif ve kolay 
işlenebilir olma özellikleriyle otomotiv endüstrisinde 
kullanımı giderek de artmaya devam ediyor. Bu talepleri 
optimum şekilde karşılayan ve geleceğin otomobillerini 
şekillendiren tek malzeme ise plastik. Bugün modern 
araçların yüzde 15’i artık hafifletilmiş plastik malzeme 
kullanılarak üretiliyor.

Plastikler, otomobillerin performansını, yapısını 
ve güvenliğini geliştirip hafifliğine de önemli bir 
katkıda bulunarak yakıt verimliliğini ve sera gazı 
emisyonlarındaki azalmayı sağlıyor. Dolayısıyla plastik,  
yakıt verimliliği açısından, otomotiv üretiminde 
ve tasarımında anahtar bir faktör. Plastik ayrıca, 
araçlarda kullanılan parçaların kütlesini azaltmanın 
yanı sıra, metallere karşı daha fazla tasarım özgürlüğü 
sağlıyor. 2024 yılına kadar otomotiv plastik pazarını 
tanımlayacak bazı trendlere baktığımızda polipropilen 
talebinin artacağını görüyoruz. Polipropilen, otomotiv 
iç ve dış kısımlarının haricinde genellikle metal 
parçaların yerini alan kaput altı uygulamaları için de 
tedarik ediliyor. Akü ağırlığını nötralize etmek amacıyla 
kullanılan polipropilen, elektrikli araç üretiminin 
artmasıyla birlikte çoğalacak.

“PLASTİĞİN OTOMOTİV 
SEKTÖRÜNÜN 
GELİŞMESİNDE  
PAYI BÜYÜK”

Bir diğer önemli konu ise plastikler genel anlamda 
yüzde 15 oranında araçlarımızdaki yerini alırken, detaylı 
şekilde ifade etmek gerekirse yüzde 48 iç kısım, yüzde 
27 dış ve yüzde 14 kaporta altında kullanılıyor. Otomotiv 
dış kısımlarındaki plastiklere olan talep ise otomobil 
karoseri tasarımına bir paradigma değişikliği getirdi. 
Hafif ağırlığa ek olarak, plastik kullanımı üreticilerin 
üretim maliyetlerini düşürmelerine, modüler montaj 
uygulamalarını ilerletmelerine ve araç dışlarının 
aerodinamik özelliklerini geliştirmelerine olanak tanıdı. 

Sonuç olarak plastik, üreticilerin Kurumsal Ortalama 
Yakıt Ekonomisi (CAFE) standartlarını karşılamasına, 
pazar eğilimlerine, ürün ve şirketlerin çevreye karşı 
sorumlu olmasını isteyen tüketicilerin satın alma 
alışkanlıklarına hitap ediyor. Pandemi sonrası dönemde 
de Kuzey Amerika ve Avrupa, yatırımcıları otomotiv 
plastikleri pazarına çekmeye devam edecek; çünkü bu 
sektördeki polimer tüketimi 2024 yılına kadar benzeri 
görülmemiş bir büyüme yaşamaya devam ediyor. Bu da 
demektir ki; otomotiv plastikleri pazarı hem ülkemizde 
hem de dünyada kayda değer bir dönüşüm yaşayacak.

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

ÖNSÖZ

“SON YILLARDA ÜLKEMİZDE 
OTOMOTİV, BEYAZ EŞYA, 

ELEKTRONİK, DAYANIKLI TÜKETİM 
MALZEMELERİ, İLETİŞİM VE TEKSTİL 

SEKTÖRLERİNDEKİ HIZLI GELİŞMENİN 
BİR SONUCU OLARAK DAHA 

KALİTELİ VE DAYANIKLI ÜRÜNLERİN 
ÜRETİLMESİ İLE DÜNYADA PLASTİK 

ÜRETİMİ YAPAN ÜLKELERLE YARIŞIR 
HALE GELDİK.” 
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ÖNSÖZ

Değerli okuyucularımız, kıymetli sektör paydaşlarımız,
37. sayımızdan herkese merhabalar. 

H er bir yılın ardından “Artık ne olabilir?” diye 
sorarken sürekli bambaşka gündemlere 
uyandığımız günler yaşıyoruz. 2022 yılı artan 
vakalar ile üreticiler açısından zorlu başladı. 

Tek tesellimiz ise pandemideki ölüm oranlarının 
düşük olmasıydı. Ana gündemimiz pandemiyken kuzey 
komşularımızın arasında baş gösteren savaş her sektörü 
olduğu gibi bizleri de sarstı ve sarsmaya devam ediyor. 

Yazımın girişinde söylediğim gibi, gündem öylesine 
yoğun ki; bizim gibi çeyrekte çıkan bir dergi için güncel 
başlıkları yakalamak çok güç. Bu sebeple bugün 
itibariyle en güncel başlığımız olan Rusya ve Ukrayna 
arasındaki savaş ile yazıma başlamak istiyorum. 
Öncelikle belirtmek isterim ki ülkemizin bu sürecin 
başından beri takındığı tavrı takdir ediyorum. İyi ilişkilere 
ve önemli ortaklıklara sahip olduğumuz iki komşumuzun 
arasındaki anlaşmazlıkta takındığımız dengeleyici tavır 
kesinlikle çok önemli. İhracat rakamlarına baktığımızda 
her iki ülke de çok önemli ortağımız. 2020 ve 2021 
rakamlarında Rusya Federasyonu “Kauçuk ve Plastik 
İşleme Makineleri” başlığında en çok ihracat yaptığımız 
ülke konumunda. Bu coğrafyadaki olumsuzluklar 
şüphesiz ki sektörümüzün ihracatını da önemli oranda 
etkileme potansiyeline sahip. Ancak mevcut politika 
çerçevesinde krizi fırsata çevirme imkanımız da 
olduğunu belirtmek isterim. Güncel durumda dünyanın 
büyük bir kesimi tarafından sırt çevrilmiş bir Rusya 
var. Mevcut partnerleri arasında ticaret bakımından 
bize rakip olabilecek ülke ise Çin. Fakat Çin de son 
dönemde gevşetmediği tedbirlerini arttırmış, hatta 
ciddi kapanmalar boyutuna ulaşmış durumda. Bu 
sebeple Çin ile halihazırda bir tedarik ağı bulunmayan 
firmalar için en somut alternatif olarak Türkiye ön plana 
çıkmakta. Şahsi kanaatim bu dönemi Rusya bölgesi için 
frene basacağımız değil, aksine meydan boşken gaza 
basacağımız bir dönem olarak görmeliyiz.

Bu sayımızda kapak konumuz otomotiv sektörü. 
Otomotiv bilindiği gibi mevcut ve güçlü olduğu pek çok 

BURÇ ANGAN
PLASFED Dergi Yayın Kurulu Başkanı

ÇEVRECİ ÜRETİM 
VE DÜŞÜK KARBON 
SALINIMI 

ülke için bir lokomotif sektör konumunda. Ülkemiz 
için de farklı bir durum söz konusu değil. Günümüzde 
plastik sektörü tarafından yoğun bir şekilde beslenen, 
polimer ve kompozit alanındaki gelişmelerin ve 
yeniliklerin yoğun olarak uygulandığı ve sektörümüzün 
dolaylı ihracatının çok büyük kısmını gerçekleştiren bir 
sektör olarak karşımıza çıkıyor otomotiv sektörü. Son 
yılların önde gelen başlığı ise pek çok sektörde olduğu 
gibi çevreci üretim ve düşük karbon salınımı. Bu konuda 
enteresan araştırmalar yayınlanıyor. Bilindiği gibi 
günümüzde çevreci ve karbon salınımı düşük otomobil 
denildiğinde hepimiz elektrikli araçlara yöneliyoruz. 
Ancak son dönemde aynı aracın hem elektrikli hem 
de içten yanmalı versiyonunu üreten bir üreticinin 
yayınladığı rapora göre; elektrikli araçların üretimindeki 
karbon salınımı içten yanmalı araçlarınkine kıyasla çok 
daha yüksek. Bu çalışmaya göre; aynı fabrikanın aynı 
hattından çıkan elektrikli aracın üretimdeki CO2 salınımı 
içten yanmalı motor kullanan alternatifinden yüzde  
70 daha fazla. Gerçekten ilgi çekici ve düşündürücü bir 
istatistik. Diğer taraftan bu yeşil araçları şarj etmek için 
kullandığımız enerjinin üretimindeki karbon salınımını 
da hesaba kattığımızda özellikle yeşil enerjiye geçişi 
sağlayamamış olan ülkelerin elektrikli araç kullanımı 
doğaya yarardan fazla zarar verecek gibi gözüküyor. 

Sözlerime son verirken genel kurulunu gerçekleştirmiş 
olan Türkiye Makine Federasyonu’nun yeni yönetim 
kuruluna ve başkanı Sayın Adnan Dalgakıran’a tebrik  
ve başarı dileklerimi sunmak istiyorum.

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





PANO

SANAYİDE KADININ  
GÜCÜ ARTIYOR

8 Mart 2022 Salı günü, Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) tarafından 
İSO Meclis Salonu’nda düzenlenen “Sanayide Kadının Gücü” paneli, 

sanayimizin değerli kadın yöneticilerini buluşturdu ve sektördeki kadın gücünün 
artması yönünde sinerji oluşturdu.
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İ SO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay’ın açılış 
konuşması yaptığı, Dünya Eko A.Ş. CEO’su Burcu 
Kösem, Güloğlu Plastik Genel Müdürü Gülçin 
Güloğlu, AAG Makine Kurucu Ortağı İlknur Cantürk, 

Suteks Group Kurucusu Nur Ger, Reeder Kurucu Ortağı 
Sezen Sungur Saral’ın konuşmacı olduğu ve Hande 
Berktan’ın moderatörlüğünü yaptığı “Sanayide Kadının 
Gücü” panelinde açılış konuşması yapan Plastik 
Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Yönetim Kurulu 
Başkanı Ömer Karadeniz, “8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü’nün tüm kadınlarımız için, geleceğimiz için daha 
güzel olmasını temenni ediyorum. Kadınlar hayatımızın 
her anında yanımızda olan, bizleri, çocuklarımızı dünyaya 
getiren, yetiştiren, sevgi ve şefkatiyle bizi bir an bile 
yalnız bırakmayan en değerli varlıklarımızdır” dedi. 

“SANAYİMİZDE KADIN İSTİHDAMI  
OLUŞTURULMASI ÇOK ÖNEMLİ”

Birçok sektörde olduğu gibi sanayide de kadın 
istihdamının oluşturulmasının önemine vurgu yapan 
Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Başkanı 
Ömer Karadeniz, “Biz sanayiciler olarak, üretimde 
kadınlarla çalışan firmalarımıza baktığımızda son derece 
verimli ve etkili sonuçlar görüyoruz. Bunun en büyük 
sebebi de kadınlarımızın azimleri ve işlerine sadakat 
derecesinde bağlı olmaları sayesinde bulundukları 
yerde farkındalık yaratmalarıdır. İş hayatında farkındalık 
yaratan değerli kadınlarımızı “Sanayide Kadının Gücü” 
konulu panelimizde ağırlamak bizim için gurur verici. 
Şunu belirtmek isterim ki biz her zaman zekasıyla, 
gücüyle ve çalışkanlığıyla parlayan üretimin güçlü 
kadınlarına inanıyoruz. Son yıllarda sanayide sayıca 
düşük gözüken kadın istihdamının yükselmeye 
başlaması olumlu bir gelişme. Özellikle sanayide 
kadınların çalışma koşullarını iyileştirmeye yönelik 
hizmet içi teknik eğitimin arttırılması, esnek çalışma ve 
biraz sonra üzerinde konuşacağımız toplumsal cinsiyet 
eşitliği bilincinin arttırılması girişimleri gelecek için umut 
verici gelişmelerdir” dedi.

“KADINLARIMIZ ADETA SEKTÖRÜ YENİDEN 
ŞEKİLLENDİREREK YÖN VERİYOR”

Sektörün çatı kuruluşu Plastik Sanayicileri Federasyonu 
(PLASFED) olarak plastik sektöründe kadın istihdamının 
arttırılması için de araştırmalarının ve çalışmalarının 
devam ettiğini söyleyen Ömer Karadeniz, “Bugün 
federasyonumuz üyesi derneklerimizin bünyesinde 
yer alan firmalarımızın birçoğunda kadınlarımız adeta 
sektörü yeniden şekillendirerek yön veriyor. Sadece 
üyelerimiz değil, üyemiz olmayan birçok kurumda 
da bunu görüyoruz. Bunun en güzel örneğini de 
1-4 Aralık 2021 tarihlerinde TÜYAP’ta düzenlenen 
Plast Eurasia İstanbul Fuarı’nda gördük. Birçok 
üreticinin yer aldığı fuarda, kadınlarımızın da sektörü 
temsil edecek şekilde yer alması bizim için onur 
verici bir durum. Umarım zaman ilerledikçe bu sayı 
daha da artacak ve kadınlarımız aklıyla, azmiyle ve 
çalışkanlığıyla sektörümüze daha çok şekil verip katkıda 
bulunacaklardır” diye konuştu. 

“Son yıllarda sanayide sayıca düşük 
gözüken kadın istihdamının yükselmeye 
başlaması olumlu bir gelişme. Özellikle 
sanayide kadınların çalışma koşullarını 
iyileştirmeye yönelik hizmet içi teknik 
eğitimin arttırılması, esnek çalışma ve biraz 
sonra üzerinde konuşacağımız toplumsal 
cinsiyet eşitliği bilincinin arttırılması 
girişimleri gelecek için umut verici 
gelişmeler.”
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PANO

“KADINLARIMIZIN İŞ GÜCÜNDE YER 
ALMASI, EKONOMİK VE SOSYAL YAŞAMIN 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ AÇISINDAN HAYATİ  
ÖNEM TAŞIYOR”
Ülkemiz de dahil olmak üzere bugün gelişmeye 
devam eden ve gelişmiş toplumlarda, kadının 
hayatın her alanına dahil olmasıyla refah düzeyine 
ulaşılabileceğini dile getiren Ömer Karadeniz, 
“Kadınlarımızın iş gücünde yer alması, ekonomik 
ve sosyal yaşamın sürdürülebilirliği açısından 
hayati önem taşıyor. Ülkemiz de dahil olmak 
üzere bugün gelişmeye devam eden ve gelişmiş 
toplumlarda, kadının hayatın her alanına dahil 
olmasıyla refah düzeyine ulaşılabiliyor. Bugün dünya 
genelinde var olan ekonomik sıkıntılar ve adaletsiz 
büyüme, ancak kadınlarımızın iş hayatına katkı 
sağlamasıyla çözülebilecek durumda. Bu da demektir 
ki, kadınların iş dünyasında aktif rol oynaması 
ekonominin düzelmesi, inovasyon, güçlü yönetim ve 
sürdürülebilirlik gibi pozitif yansımaları beraberinde 
getirecektir” dedi.

“BUGÜN EKONOMİK KALKINMANIN TEMEL 
TAŞLARINDAN BİRİ DE TOPLUMSAL CİNSİYET 
EŞİTLİĞİDİR”
Toplumsal cinsiyet eşitliği için milletlerin ve ülkelerin 
cinsiyet eşitliğini sağlayabilecek adımlar atması 
gerektiğini belirten Ömer Karadeniz, “Bugün ekonomik 
kalkınmanın temel taşlarından biri de toplumsal 
cinsiyet eşitliğidir. Bunun için de değişime önce 
kendimizden başlamalıyız. Kadının toplumdaki ve iş 
hayatındaki yeriyle ilgili algı ve önyargılarımızdan bir 
an önce kurtulmalıyız. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal 
Atatürk’ün dediği gibi “Bir toplum, cinslerinden yalnız 
birinin yüzyılımızın gerektirdiklerini elde etmesiyle 
yetinirse, o toplum yarı yarıya zayıflamış olur. Bizim 
toplumumuzun uğradığı bazı başarısızlıkların sebebi, 
kadınlarımıza karşı ihmal ve kusurdur” dedi. 



İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay 
“ÜLKEMİZDE KADINLAR SOSYAL VE 
EKONOMİK AÇIDAN TAM OLARAK 
POTANSİYELLERİNİ KULLANAMIYOR”

PLASFED Başkanı Ömer Karadeniz’den sonra 
kürsüye gelerek panelde konuşma yapan İSO 
Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay, Ömer 
Karadeniz’e 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde 
bu güzel etkinliğe ev sahipliği yaptığı için 
teşekkürlerini iletti. Konuşmasına kadınlarla 
ilgili eşitsizlik ve karşılaşılan sorunlar hakkında 
birçok konu olduğunu belirterek başlayan Zeynep 
Bodur Okyay, “Ülkemizde kadınlar sosyal ve 
ekonomik açıdan tam olarak potansiyellerini 
kullanamıyor. Bu konu üzerinde ciddi çalışmalar 
yapıyoruz. Ülkemizde, kadınların iş gücüne katılım 
oranının artması lazım. Bu oran küresel çapta ele 
alındığında maalesef zayıf kaldığımızı görüyoruz. 
Yapılan global araştırmalarda, kadınların iş 
dünyasındaki rol ve modeline bakıldığında, 
kadınların yönettiği şirketlerde kârlılık oranının 
yüksek olduğu görülüyor. Bu da ülkemiz için yeterli 
derecede kullanılmayan kadın potansiyelinin 
hayata geçirildiği takdirde çok daha büyük 
fırsatların doğacağını bize gösteriyor” dedi. 
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PANO

İKMİB’DEN GERİ 
DÖNÜŞÜM ÇALIŞTAYI 
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) tarafından 

düzenlenen Plastikte Geri Dönüşüm ve Döngüsel Ekonomi Çalıştayı, 18-19 Şubat 2022 
tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirildi. Çalıştayda, plastikte geri dönüşümün geleceği 
ile sürdürülebilirlik, yeni yasal mevzuatlar, sektördeki küresel gelişmeler ve döngüsel 

ekonomi başlıkları ele alındı.
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İ KMİB ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen “Plastikte 
Geri Dönüşüm ve Döngüsel Ekonomi Çalıştayı”, İKMİB 
Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, Plastik Sanayicileri 
Federasyonu (PLASFED) Başkanı Ömer Karadeniz, 

Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Başkanı Selçuk 
Gülsün, EGE PLASDER Başkanı Şener Gençer, KAYPİDER 
Başkanı Yusuf Özkan, BAPSİD Başkanı Mehmet Hakan 
Atalay, Kompozit Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri 
İsmail Hakkı Hacıalioğlu, sektörün önde gelen firmaları, 
T.C. Ticaret Bakanlığı, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığı ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı 
temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. İki gün süren 
çalıştay boyunca, plastik sektöründe geri dönüşüm alanında 
yapılan çalışmalar, uluslararası normlar, Ar-Ge-inovasyon, 
plastik ihracatının arttırılması, sürdürülebilirlik, toplumun 
bilinçlendirilmesi, regülasyonlar, dünyadaki rol model 
uygulamaların Türkiye’ye uyarlanması, kaynağında ayrışma, 
mevzuat ve yasal düzenlemeler, tasarım, üretim ile geri 
dönüşümde yenilenebilir enerji kullanımı ve teşvikler gibi 
konularda fikirler paylaşıldı. İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı 
Adil Pelister yaptığı açılış toplantısında, plastik sektörü 
ihracatında güncel rakamları, Türk plastik sektörünün 
dünyadaki konumunu ve İKMİB’in plastik sektörüne yönelik 
faaliyetlerini içeren bir sunum gerçekleştirdi. PLASFED 
Başkanı Ömer Karadeniz ve PAGDER Başkanı Selçuk 
Gülsün de yaptıkları konuşmalarda plastik sektöründe geri 
dönüşüm, plastik ihracatının geleceği ve plastikte katma 
değerli ürünler ile dünyada daha fazla söz sahibi olunması 
konularını dile getirdiler.

“12 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT RAKAMLARINA 
ULAŞMAYI ÖNGÖRÜYORUZ”
Adil Pelister sözlerine şöyle devam etti: “2021 yılında 
gerçekleştirdiğimiz 225 milyar dolarlık ihracatta, kimya 
sektörü olarak 25,4 milyar dolarlık ihracat ile yeni bir rekora 
imza attık. Kimya alanında en fazla ihracat gerçekleştiren 
alt sektörümüz ise plastikler ve mamulleri oldu. Kilogram 
başına yaklaşık 2,7 dolarlık ihracat bedeli ile plastik 
sektörü kimyaya güç katıyor. Biz de İKMİB olarak, hedef 
ülke ve pazarlara yönelik stratejik çalışmalarımızla plastik 
sektörümüzün küresel ticaretten aldığı payı arttırmak 
için tüm paydaşlarımızla birlikte ortak akılla çalışıyoruz. 
Üyelerimizin ihracatlarını nitelikli şekilde arttırabilmeleri 
için milli katılımlı uluslararası fuarlar, ticari alım heyetleri, 
çalıştaylar, Ur-Ge projeleri ve tasarım yarışmalarıyla plastik 
sektörümüzü en güçlü şekilde destekliyoruz. Plastik 
sektörümüzün yurt içi ve yurt dışından algısını daha yukarı 
taşımak için çalışıyoruz. Bu kapsamda, son çalıştayımızın 
sonuç raporundan elde ettiğimiz çıktılar ile plastikte geri 
dönüşüm ve döngüsel ekonomi konuları özelinde bir kez 
daha plastik sektörümüzün paydaşları ile bir araya geldik. 
Önümüzdeki dönemde plastikler ve mamulleri ihracatında 
büyümeye devam ederek, yaklaşık 12 milyar dolarlık 
ihracat rakamlarına ulaşmayı öngörüyoruz. Geri dönüşüm 
alanında da atacağımız yeni adımlarla sektördeki katma 
değeri arttıracak ve döngüsel ekonomi kapsamında atıkların 
yerinde ayrıştırılmasından, kaynakların mümkün olduğunca 
geri dönüşümden kazanılmasına yönelik bir aksiyon planı 
içinde faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. PLASFED ve PAGDER 
ile tüm sektör paydaşlarımıza değerli katkıları için teşekkür 
ediyorum.” 

ADİL PELİSTER: “2021 YILINDA 
GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ 225 MİLYAR 
DOLARLIK İHRACATTA, KİMYA 
SEKTÖRÜ OLARAK 25,4 MİLYAR 
DOLARLIK İHRACAT İLE YENİ BİR 
REKORA İMZA ATTIK...” 
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2021-2022 
PLASTİK SEKTÖRÜ 
DEĞERLENDİRMESİ

Plastik sektörünün 2021 yılında yaşanan tüm sorunlara rağmen büyümeye devam 
ettiğini belirten Selçuk Gülsün, “2020 yılının son çeyreğinden beri yüksek seyretmekte 
olan plastik ham madde fiyatları, Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybı ve pandemiye 
bağlı olarak bozulan tedarik zinciri kaynaklı sorunlara rağmen 2021 yılında ihracat 

temelli büyümeyi yakalamış olmak bizleri mutlu ediyor” dedi.

PANO

H am madde tedarikinde yaşanan sıkıntılar 
ve kur krizine bağlı olarak bilhassa iç pazar 
yoğun çalışan işletmelerin çok zor günler 
geçirdiğinin ve zaman zaman fiyat belirlemekte 

dahi zorlandığının altını çizen Selçuk Gülsün, “Öte 
yandan sektörümüzün, tedarik zincirinde yaşanan 
kırılmanın yarattığı fırsatları iyi değerlendirdiğini ve 
ihracat pazarlarında varlığını güçlendirdiğini görüyoruz. 
İşletmelerimize doğal bir ‘hedge’ sağlayarak kur 
hareketlerinden koruması sebebiyle işletmelerimizin 
sağlıklı bir finansal yapıya kavuşmasında çok büyük 
öneme sahip olduğunu düşündüğümüz ihracatta 
hem değer hem miktar bazında önemli bir sıçrama 
yaşandı. 2020 yılında plastik ham madde ve plastik 
mamul toplam ihracatımız 3,5 milyon ton ve 6,9 milyar 
dolar olarak gerçekleşirken 2021 yılı ihracatımız 

miktar bazında yüzde 18,5 artışla 4,2 milyon tona, 
değer bazında yüzde 40,9 artışla 9,7 milyar dolar 
mertebesine ulaştı. Bu noktada özellikle ihracatımızın 
miktar bazında bu denli yüksek bir artış göstermiş 
olması sevindirici zira değer bazında yaşanan artış 
emtia fiyatlarında yaşanan hareketlere bağlı olarak 
değişkenlik gösterebiliyor ve yanıltıcı olabiliyor. 
Sektörümüzün ihracatı ile ilgili bir diğer dikkat çekmek 
gereken husus ise dolaylı ihracatımızın bu hesaplara 
dahil edilmemiş olduğu gerçeğidir. Örneğin ortalama 
olarak bir otomobilde 175 kilogram civarında plastik 
malzeme kullanılmakta ve bu plastik malzemeler aracın 
daha hafif olmasını sağlayarak yakıt tüketimini ve 
dolayısıyla karbon ayak izimizi azaltmaktadır. İhracata 
konu olan araçların içerisindeki plastik ekipmanlar ise 
farklı bir GTİP’ten çıktıkları için plastik ihracatı içerisinde 
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“Maliyet artışı ülkemiz sanayicisinin 
ihracat pazarlarında güç kaybetmesine 
ve rekabet gücünü yitirmesine sebep 
olmaktadır. Bunun yerine sanayi 
üretiminin öncelendiği bir politikanın 
benimsenmesi durumunda ise girdi 
maliyeti kaynaklı enflasyonun önüne 
geçilmesi daha mümkün olacaktır.”

yer almamaktadır. Bizim yaptığımız hesaplamalara göre 
dolaylı ihracatı da dahil ettiğimizde sektörümüzün 2021 
yılı ihracatının 15 milyar doların üzerinde olduğunu 
söyleyebiliriz” dedi. İhracattaki artışı yakalayamıyor olsa 
da toplam plastik mamul üretimimizin de arttığını dile 
getiren Selçuk Gülsün, “2021 yılında plastik mamul 
üretimimizin 11,4 milyon ton seviyesine geldiğini 
görüyoruz. Bu önemli bir üretim artışına işaret ediyor 
olsa da iç pazarda yaşanan sorunların da etkisiyle üretim 
tarafındaki artış ihracata kıyasla daha mütevazı kalıyor. 
Herhangi bir sanayi kolunda kalıcı büyüme yaşanması 
için ise sağlıklı bir iç pazara sahip olmanın önemi 
yadsınamaz. Bu sebeple önümüzdeki dönemde en önem 
verilecek konunun ülkemiz insanının satın alma gücünü 
yükseltmek olduğu görüşündeyiz” diye konuştu.
2021 yılı boyunca sanayi üretiminin performans kaybına 
yol açan bir diğer önemli başlığın ise kamunun sanayiye 
bakış açısı ve belirsizlik ortamı olduğuna değinen Gülsün, 
“Özellikle kamunun kontrolünde olan girdi fiyatlarının 
belirlenmesinde sanayiyi adeta üvey evlat olarak gören 
bir bakış açısının belirlendiğini ve son dönem zamlarının 
tamamının sanayiciye yansıtıldığını gördük. Oysa 
sanayi girdisinde yaşanan maliyet artışı dolaylı olarak 
tüketici enflasyonuna yansımakta ve bu politikanın 
uygulanmasında itici güç olduğuna inandığımız tüketiciyi 
koruma görevini getirememektedir. Öte yandan, bu 
maliyet artışı ülkemiz sanayicisinin ihracat pazarlarında 
güç kaybetmesine ve rekabet gücünü yitirmesine sebep 
olmaktadır. Bunun yerine sanayi üretiminin öncelendiği 
bir politikanın benimsenmesi durumunda ise girdi 
maliyeti kaynaklı enflasyonun önüne geçilmesi daha 
mümkün olacaktır” dedi. 

“2022 İÇ PAZARIN DAHA DA DARALDIĞI  
BİR YIL OLACAK”
Plastik sektörünün 2022 yılında da ihracat temelli 
büyümesini sürdüreceğini öngördüklerini belirten 
Gülsün, “İç pazarın daralması sebebiyle son dönemde 
sanayicilerimizin ihracat pazarlarına yöneldiğini ve 
kayıplarını bu yolla telafi ettiklerini gördük. 2022 yılında 
da bu trendin sürmesini bekliyoruz” dedi. 2021 yılında 
yaşanan tüm sorunlara rağmen plastik sektörünün 
güçlü bir büyüme performansı çizdiğinin altını çizen 
Gülsün, “Ham madde fiyatlarında yaşanan hızlı artış, 

TL’de yaşanan değer kaybı ve navlun kaynaklı tedarik 
sorunlarına rağmen sektörümüz 2021 yılında üretimini 
de ihracatını da arttırmayı bildi. Bu artışın en büyük 
etkenlerinden biri de sanayicimizin tedarik zincirinde 
meydana gelen kırılmaları fırsat olarak görmesi ve 
ihracat pazarlarında varlığını arttırmasıydı. 2022 
yılında da benzer bir tablo ile karşılaşacağımızı ve 
ihracatın üretim üzerindeki taşıyıcı etkisini sürdüreceğini 
söyleyebiliriz. Tabii ki bu süreçte pandeminin ve navlun 
fiyatlarının seyri de belirleyici rol oynayacak. 2021 
yılında navlun fiyatlarının yüksek seyretmesi sebebiyle 
yakın coğrafyamıza yaptığımız ihracatta avantajlı 
bir konuma gelmiştik. Dünya konteyner endeksine 
baktığımızda yüksek seyrin devam etmekte olduğunu 
görüyoruz. Hatta deniz yolu taşımacılığı uzmanlarının 
yaptığı analizler 2022 yılında fiyatların daha da 
yükselebileceği yönünde, bu ise her zaman olduğu 
gibi ülkemiz ve sektörümüz açısından hem riskler 
hem fırsatlar barındırıyor. Eğer ki sektörümüz üretim 
için ihtiyaç duyduğu ham maddeyi yurt içinden temin 
edebiliyor olsaydı bu fiyat artışları konusunda daha 
rahat bir tavır sergiliyor olabilirdik, lakin mevcut durum 
bu olmadığı için sektörümüzün ham madde tedarikinde 
sorun yaşayabileceği ihtimalini de göz önünde 
bulundurmak gerekiyor. Diğer yönüyle bakıldığında ise 
Asya’dan Avrupa’ya olan ticaret daha maliyetli hale 
gelecek ve dünyanın en önemli pazarlarından olan AB’ye 
yakın coğrafyada yer alan ülkelerin ihracat pazar payı 
hızla artacaktır” dedi.
Navlun fiyatlarının artmasının en negatif etkisinin 
ise ÜFE ve TÜFE üzerinde görüleceğini dile getiren 
Gülsün, sözlerini şöyle sürdürdü: “2021 yılı itibariyle 
ülkemiz ithalatının yüzde 79,3’ü ara malı yani üretimin 
ihtiyaç duyduğu ham maddeden kaynaklanıyor. Yüzde 
13,1 ise makine, ekipman gibi sermaye mallarından 
oluşuyor. Bu da açıkça göstermekte ki Türkiye üretim 
için ithalata ihtiyaç duyan bir ülke. Bu doğrultuda artan 
navlun maliyetleri dolaylı yoldan ülkemizde üretilen 
ürünlerin fiyatlarının artmasına sebep olacak ve bir 
süredir yaşamakta olduğumuz girdi maliyeti kaynaklı 
enflasyonun hayatımızdan çıkmasını zorlaştıracak. Bu 
kapsamda 2022’de iç pazarın daha da daraldığı bir 
yıl olacağını öngörüyoruz.” Sanayimizin önündeki en 
büyük riskin ise öngörülebilirliğin aşınması olduğuna 
değinen Gülsün, “Gerek yasal düzenlemeler gerek kur 
hareketlerinde sanayicinin önünü göremediği ve strateji 
belirleyemediği, bu sebeple de yatırım kararı almaktan 
çekindiği bir dönemden geçiyoruz. Son dönemde 
fiyatlarını kamunun belirlediği elektrik ve doğalgaz gibi 
girdilerde yaşanan artışların da büyük oranda sanayiciye 
yansıtılmış olması bir tedirginliğe sebep oluyor. 
Özellikle sanayide yaşanan elektrik kesintisi ihracat 
taahhüdü bulunan işletmeleri çok zor durumda bıraktı. 
Bakanlığımız bir mücbir sebep yazısı yayımlayarak 
sanayicimizin elini güçlendirmeye çalışmış olsa da bu 
durum ihracat partnerlerimizde bir soru işareti oluşturdu. 
Benzer bir durum yaşanması halinde sanayicimizin 
bin bir emekle kurduğu ihracat bağlantılarının kopma 
ihtimali de söz konusu olabilir” dedi.  
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PANO

SELÇUK GÜLSÜN
PAGDER Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli dostlar,

P LASFED Dergi’nin 2022 yılında çıkarttığı ilk sayı 
olan bu 37. edisyonda, otomotiv sektörünün 
plastikle bağını inceleyerek değişen ve gelişen 
trendleri ele aldık. 

Öncelikle ülkemizde plastik ve otomotiv sektörünün 
ilişkisini net şekilde ortaya koymak adına baktığımızda 
görüyoruz ki dünyada, plastik işlemede ilk 10 ülke 
içinde otomotivin en fazla pay aldığı ülke Türkiye. 
Genellendiğinde yüzde 4-5 bandında olan oran bizde 
yüzde 7’lerde seyrediyor. Plastik sektörünün 30’dan 
fazla sektöre ara girdi tedarik ettiğini her daim dile 
getiriyoruz. Sektörümüzün girdi sağladığı bu pek 
çok alanın en önde gelenlerinden birisi de otomotiv 
diyebiliriz. Plastik ihracat verilerini konuştuğumuzda 
da bunu devamlı hatırlatıyoruz, sektörümüzün bu denli 
çeşitli alanlara ara mal sağlıyor olması aynı zamanda 
dolaylı ihracat kalemi olarak da hanemize yazılıyor. 
Otomotiv sektöründe kullanılmış ve ihraç edilmiş 
plastik doğrudan ihracat rakamlarına yansımasa 
da bizler biliyoruz ki, tüm dolaylı ihracat göz önünde 
bulundurulduğunda ihracat rakamlarımız bu sayede  
15 milyar doları buluyor. Özetle diyebiliriz ki, otomotiv ve 
plastik, birbirini besleyen ve birlikte büyüyen sektörler. 

Sizlerin de bildiği gibi Yeşil Mutabakat, Sınırda Karbon 
düzenlemesi derken hemen hemen her sektörün 
gündeminde ve önceliğinde artık döngüsel ekonomi 
yer alıyor. Karbon nötr olmayı hedefleyen, geri 
dönüştürülmüş ham madde kullanımını belli bir noktaya 
ulaştırmayı amaçlayan bir AB görüyoruz. Dolayısıyla, 
ülkemiz ihracatının büyük bir bölümünün gerçekleştiği 
bu pazarda kalabilmek için tüm gelişmeleri yakından 
takip edip bir an önce hayata geçirebiliyor olmalıyız. 

Otomotiv sektörü de, yaşanan tüm bu teknolojik gelişim 
ve yeşil düzenlemelerin gerektirdiği şekilde geleneksel 
üretiminden kopmak durumundaydı. Malumunuz, 
otomotiv sektörüne dair endişelerin ilki karbon ayak 
izi ile ilgili ancak gelenekselden döngüselliğe giden 
bu yolda, en çok dikkat çekeceğimiz noktalardan biri 
de, karbon ayak izini azaltmanın yolunun plastikten 
geçiyor oluşu. Bir otomobil için alternatif olarak 

“OTOMOTİV VE PLASTİK 
SEKTÖRLERİ BİRLİKTE 
BÜYÜYOR” 

kullanılabilecek en hafif malzeme günümüz koşullarında 
plastik, dolayısıyla da yıllar içindeki seyri incelendiğinde 
otomobillerde plastik kullanımının gün geçtikçe arttığını 
görüyoruz. Bugün araçlarda ortalama 200 kilograma 
yakın plastik kullanılıyor, bunun yanı sıra araştırmalar 
gösteriyor ki, araçlarda kullanılan bu miktar 190 
kilogramdan 275 kilograma çıkartıldığında aracın 
karbon ayak izi yüzde 38 oranında azalmış oluyor. Bu 
gerçekliğin öneminin farkına varılmış olmasına ek 
olarak, sektörümüzün biriktirdiği ve geliştirdiği know-
how ile mühendislik plastiklerinde her gün yeni bir 
inovasyon yaşanıyor. Farklı ihtiyaçlar için farklı plastik 
türleri geliştirilirken kullanılabileceği alan sayısı da aynı 
hızla artıyor. Ayrıca, mevcut ve planlanan düzenlemeler 
sektördeki talepleri devamlı şekillendiriyor, bu 
doğrultuda da otomotiv sektöründe geri dönüştürülmüş 
ham madde kullanımının neredeyse zorunlu 
denilebileceği bir üretim söz konusu oluyor. Firmaların 
artık tercihlerinin bu yönde olduğunu ve daha fazla geri 
dönüştürülmüş malzeme kullanımı için büyük baskılar 
olduğunu görüyoruz. 

Ülke olarak da tüm dünyada yaşanan bu gelişmelere 
seyirci kalmamak ve erkenden aksiyon alabilmek adına 
da çalışmalarımız devam ediyor. 18-19 Şubat tarihleri 
arasında Antalya’da İKMİB tarafından gerçekleştiren 
Plastikte Geri Dönüşüm ve Döngüsel Ekonomi 
Çalıştayı’nda, plastik sektörünün önemli paydaşları ile 
bir araya gelerek, plastikte geri dönüşümün geleceği 
ile sürdürülebilirlik konusunu, yeni yasal mevzuatları, 
sektördeki küresel gelişmeleri ve döngüsel ekonomi 
başlıklarını ele aldık. 

Diliyorum ki, tüm sektör temsilcilerimiz ve hatta tüm 
sanayicilerimiz gelişmekte olan dünyanın yeni düzenine 
karşı büyük bir farkındalıkla yaklaşarak bu akışa eşlik 
edecek ve bu yolda büyümesini sürdürecek. 
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İSO 15. SANAYİ KONGRESİ 
YOĞUN BİR KATILIMLA 

GERÇEKLEŞTİ
İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından 7 Aralık 2021 tarihinde, “Başka Türlü Mümkün: 

Sürdürülebilir Gelecek için Dönüşümü Birlikte Tasarlamak” başlığı ile düzenlenen  
15. Sanayi Kongresi gerçekleşti. Aralarında sanayicilerin, ekonomi dünyasının 

önde gelen isimlerinin, akademisyenlerin, bürokratların, öğrencilerin, sivil toplum 
önderlerin ve basının yer aldığı katılımcılar uzun bir aradan sonra yüz yüze gerçekleşen 

kongredeki panel, çalıştay ve eğitimleri yoğun ilgiyle takip ettiler.

PANO
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“SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KONUSUNDA  
DEVLETLERE BÜYÜK ROL DÜŞÜYOR”
İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay da yaptığı 
konuşmada her geçen gün daha fazla insanın, 
küreselleşme ve teknolojinin oluşturduğu zenginlikten 
yararlanamayarak geride bırakıldığını belirterek, 
“Herkes için fırsatlar yaratmak şimdi her zamankinden 
daha kritik hale geldi. Kapsayıcı büyümenin ‘rehber 
ilke’ olması gerektiğine içtenlikle inanıyorum” dedi. 
Okyay, sürdürülebilirlik konusunda devletlere büyük 
rol düştüğünü aktararak, “Devlet mekanizmaları ve 
siyasetçiler de demokrasi, kapitalizm, sürdürülebilirlik 
gündemlerinin hâlâ eksikleri bulunduğunu kabul 
etmeli; küresel ve yerel ölçeklerde dönüşüme yönelik 
kapsayıcılığı da temel alan doğru politika ve eylem 
planlarını ortaya koymalı” şeklinde konuştu. Sanayicilerin 
isteklerine değinen Okyay, “Türkiye’de ihtiyacımız, konuya 
tamamen bütünsel bir bakış açısıyla yaklaşılması, kur-faiz 
tartışmalarının dışına çıkarak rekabetçi konumumuzun 
güçlendirilmesidir. Bunun en temel unsurlarından biri de 
beşeri sermayemizdir” dedi. 

Zeynep Bodur Okyay, bugünü çözümlerken yarını inşa 
edecek yapılar kurmaları; kapsayıcı, birleştirici adımlar 
atmaları, albenili kampanyalar değil, toplumdaki 
dönüşümü ateşleyecek hareketler başlatmaları 
gerektiğini söyledi. Okyay sözlerine şöyle devam etti: 
“Bugün aldığımız kararların, geleceğimizin yarın nasıl 
görüneceği üzerinde hayati bir etkiye sahip olacağı açık. 
Ancak güçlü sözler ve iyi niyetler yeterli değil. Söylem ve 
eylem birlikteliği ile ego sistemlerin yerine ekosistemlere 
yatırım yaparsak ‘başka türlüsünün mümkün olduğunu’ 
herkese gösterebiliriz.” 

S anayicinin tüm paydaşlarla bir araya geldiği, 
başta iklim değişikliği olmak üzere çevresel 
ve toplumsal sorunlara ilişkin stratejileri 
de içeren yeni dünya düzenine yönelik tüm 

gelişmelerin ve trendlerin tartışıldığı kongrenin açılış 
konuşmasını İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal 
Bahçıvan yaptı. Erdal Bahçıvan konuşmasında, 
sürdürülebilir gelecek için dönüşümün artık kaçınılmaz 
olduğunu belirterek, “Başta çalışanlarımız olmak üzere 
şirketlerimizin paydaşları için yarattığı faydanın kalıcı 
olması adına, dönüşüm sürecinin adil ve kapsayıcı 
olmasını da önemsemeliyiz. Özellikle seslerini 
duyurmakta zorlanan gençleri, kadınları ve engellileri 
dinlemekle yetinmemeli; anlamaya, desteklemeye ve 
yollarını açmaya daha çok çaba göstermeliyiz” dedi.

“BİZİ BEKLEYEN KORKUTUCU FİLM, İKLİM 
DEĞİŞİKLİĞİ VE BUNUN YIKICI ETKİLERİDİR”
Covid-19 salgınının olumsuzlukların yanında önemli 
kazanımlar da getirdiğini belirten Bahçıvan, sözlerine 
şöyle devam etti: “Pandemi, gezegenimizdeki yaşama 
ilişkin uzun ve zorluklarla dolu filmin sadece kısa bir 
fragmanı olabilir. Asıl bizi bekleyen korkutucu film, iklim 
değişikliği ve bunun yıkıcı etkileridir. İklim değişikliğiyle 
mücadelede geciktiğimiz her gün bize daha büyük 
zorluklar getiriyor. Bu konuda geleceğe umutla 
bakmaya devam edebilmek için bilimin sesine kulak 
vermeli ve küresel anlamda iş birliğini tesis etmeliyiz. 
İSO olarak sürdürülebilir gelecek için sanayide 
dönüşümün şart olduğunun ve bu dönüşümü ancak 
siz paydaşlarımızla birlikte tasarladığımızda başka 
türlüsünü mümkün kılacağımızın bilincindeyiz.” İklim 
değişikliğinin ve sürdürülebilirlik bağlamında yaşanan 
gelişmelerin sanayiye olası etkilerine de değinen 
Bahçıvan, sanayiye yönelik tehditlere karşı güçlü bir 
rehberlik sunmak için kendilerini zorunlu hissettiklerini 
ve sürdürülebilirlik konusunda metodolojik bir bakış 
açısıyla çalışmalarını planladıklarını bildirdi. Bahçıvan, 
2021’i “Sürdürülebilirlik Yılı” ilan ettiklerini, bu yöndeki 
faaliyetlerde stratejik yönlendirmeyi yapmak amacıyla 
İSO Sürdürülebilirlik Platformu’nu kurduklarının da 
altını çizdi. 

“GÜMRÜK BİRLİĞİ MÜZAKERELERİNDE 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE YER VERİLMELİ”
İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan, 
sürdürülebilirliğin, Türkiye’nin AB ile ilişkilerini bir 
fırsata dönüştürülebileceğini, AB’nin sürdürülebilirlik 
konusunda Türkiye’yi ve Türk sanayisini yakından 
ilgilendiren birçok düzenlemeyi hayata geçirme 
kararlılığında olduğunu söyledi. Bahçıvan, “Gümrük 
Birliği içindeki ülkelerin eşit şartlarda rekabet 
edebilmeleri adına Türkiye’nin de AB ülkelerine 
sürdürülebilirlik konusunda sağlanacak fon, destek ve 
ayrıcalıklardan faydalanması gerektiğine inanıyoruz. 
Gümrük Birliği müzakerelerinde sürdürülebilirlik 
unsuruna yer verilmesi ve Türkiye’nin AB üyeleriyle aynı 
koşullara sahip olmasının sağlanması gerekli” dedi.

 “GÜMRÜK BİRLİĞİ İÇİNDEKİ 
ÜLKELERİN EŞİT ŞARTLARDA 

REKABET EDEBİLMELERİ ADINA 
TÜRKİYE’NİN DE AB ÜLKELERİNE 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KONUSUNDA 
SAĞLANACAK FON, DESTEK VE 

AYRICALIKLARDAN FAYDALANMASI 
GEREKTİĞİNE İNANIYORUZ.  

GÜMRÜK BİRLİĞİ MÜZAKERELERİNDE 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK UNSURUNA 

YER VERİLMESİ VE TÜRKİYE’NİN AB 
ÜYELERİYLE AYNI KOŞULLARA SAHİP 
OLMASININ SAĞLANMASI GEREKLİ.” 

- İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan
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PLAST EURASIA İSTANBUL 
ZİYARETÇİ AKININA UĞRADI

Dünya plastik endüstrisi bu yıl 30. kez Plast Eurasia İstanbul’da buluştu.  
Tüyap (Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş.) ve PAGEV iş birliğiyle düzenlenen fuar, 4 gün boyunca 

ziyaretçi akınına uğradı. 120 bin metrekarelik alanda 854 katılımcı firma ile 60.742 
ziyaretçiyi bir araya getiren fuar, önemli iş bağlantılarına da sahne oldu. 

P lastik makinelerinden makine yan ve ara sanayi 
ürünlerine, ham madde ve kimyasallardan ısı 
kontrol cihazlarına kadar plastiğin alanına giren 
en yeni ürün ve teknolojilerin sergilendiği Plast 

Eurasia İstanbul, yüksek katılımcı ve ziyaretçi sayısıyla 
1-4 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleşti. Fuar, fiziksel 
fuar ortamının yanı sıra, Tüyap’ın geliştirdiği online iş 
ağı platformu Business Connect Programı üzerinden 
dijital ortamda bir araya getirdi. Program sayesinde 
görüşmelerine fuar öncesinde başlayan katılımcı ve 
ziyaretçiler, fuar sırasında online ortamda görüşmelerini 
kesintisiz sürdürdü. 30 yıldan bu yana kesintisiz olarak 
gerçekleştirdikleri Plast Eurasia İstanbul ile dünya 
plastik endüstrisini İstanbul’da bir araya getirdiklerini 
belirten Tüyap Fuarcılık Grubu Yönetim Kurulu Başkanı 
Bülent Ünal, “Bu sene 30’uncu yılımızın verdiği coşku, 
katılımcı ve ziyaretçi sayılarımıza ve fuarın yarattığı 

iş hacmine yansıdı. Son düzenlediğimiz fuarda yurt 
dışından 7 bin 801, yurt içinden 44 bin 560 olmak 
üzere toplam 52 bin 361 ziyaretçimizi ağırlamıştık.  
Bu sene bu rakamın çok daha üzerine çıkmayı başardık. 
138 ülkeden 8.971, Türkiye’nin dört bir yanından 
51.771 olmak üzere 60 binin üzerinde ziyaretçi sayısına 
ulaşarak yeni bir rekor kırdık. Yarattığı iş hacmiyle 
ihracat faaliyetlerini arttırmaya odaklanan sektör 
temsilcilerimizin bu hedeflerine ulaşmalarına kılavuzluk 
ettik. Yurt dışı ofislerimiz ve alım heyeti programımızın 
sinerjisi, bu sene de rekor getirdi. MyTüyap ile Business 
Connect Programı aracılığıyla fuarlarımızın etki alanını 
daha da genişlettik. Dünya plastik endüstrisini tek çatı 
altında bir araya getirdiğimiz fuarımızla sektörümüzü 
2022 ve sonrasına hazırladık. Elde ettiğimiz bu 
başarının sektör temsilcilerimize yeni başarı hikâyeleri 
kazandıracağına inanıyoruz” dedi.



Tetra Polimer Genel Müdürü UTKU ŞAHİN

“PLAST EURASIA İSTANBUL’DA BEKLEDİĞİMİZİN 
ÜZERİNDE BİR YOĞUNLUK OLDU”

İki yıllık aranın ardından, sektör temsilcilerinin fuara 
olan ilgisi bizleri çok memnun etti. Beklediğimizin 
üzerinde bir yoğunluk oldu diyebiliriz. Konvansiyonel 
anlamda fuarlar salt ticaretten ziyade bilgi 
alışverişinin çok yoğun olduğu ortamlardır. Biz de 
Tetra Polimer olarak hem yeni müşterilerle iletişim 
kurma şansı hem de mevcut müşterilerimizden 

sektörümüzle alakalı bilgi toplama açısından verimli bir fuar geçirdik. 
Sürekli dile getirildiği gibi, ‘sürdürülebilirlik’ bugünün ve önümüzdeki 
dönemin en çok gündemde kalması gereken konu başlıklarından. 
Geri dönüşüm de bu konunun en önemli saç ayaklarından biri. Plastik, 
ham madde olarak en kolay geri dönüştürülebilen malzemelerden biri 
olduğu için sürdürülebilir ekonomiye en hızlı katkıda bulunan malzeme. 
Dolayısıyla fuarda her geçen yıl daha fazla geri dönüşüm firmasının, 
daha fazla alanda temsil edilmesini normal karşılıyoruz.  

Polimer Teknik Satış Müdürü EROL TÜRKER  

“FUARIN PANDEMİ SEBEBİYLE 2020 YILINDA 
YAPILMAMASI HEYECANI ARTTIRDI”

Türkiye ihtisas fuarcılığı alanında önemli bir marka 
olan Plast Eurasia İstanbul Fuarı’nda Polimer 
Teknik olarak, cam elyaflı mühendislik plastikleri 
uygulamalarında kullanıma uygun poex T60HT model 
çift vidalı ekstrüderimizi sergilediğimiz 12. salondaki 
standımızda yer aldık. Makinamız yüzde 30 cam 
elyaf katkılı poliamid uygulamalarında saatlik 1300 

kg’a kadar kapasite alınabilen ekstrüderimiz ile alternatiflerine kıyasla 
yüksek verimlilik sunuyor. Fuarın pandemi sebebiyle 2020 yılında 
yapılmaması heyecanı arttırdı ve ciddi bir yoğunluk yaşadık. Çoğunlukla 
CIS bölgesi, Balkanlar ve Orta Doğu ülkelerinden ziyaretçiler ağırladık. 
Fuarın yoğun geçmesini, pandemi döneminde dünya genelinde oluşan 
likidite bolluğunun pandemi etkilerini azaltmasıyla yatırımların yavaş 
yavaş fiiliyata geçmeye başlamasına bağlayabiliriz. İhracat pazarlarını 
hedefleyen bizim gibi firmalar sadece yurt içi fuarlarına değil, Avrupa, 
Orta Doğu ve Uzak Doğu’daki fuarlara da katılıyor. Hazırlık süreçleri, 
nakliyeler, geri sevkler ile ciddi pazarlama mesaisi harcıyorlar. 
Plast Eurasia İstanbul Fuarı’nın 2020 yılında yapılmamış olması da 
sanayicilere gösterdi ki fuarın her yıl yapılması isteği yerinde değil. 
Bugün Chinaplas Fuarı’nı hariç tutarsak (ki o da her yıl farklı bir şehirde 
düzenleniyor) markalaşmış önde gelen fuarlar 2-3 yılda bir düzenleniyor. 
Plast Eurasia İstanbul Fuarı’nın 2 yılda bir yapılması olasılığının gözden 
geçirilmesi bu ülkenin sanayisi, sanayicileri için verimlilik sağlayacakken, 
ihracat pazarlarına daha fazla yönelime olanak verecektir.
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KATILIMCI FİRMALAR NE DİYOR?
Fuara katılan firmaların izlenimlerini ve görüşlerini sorduk.

Ekin Makina Dış Ticaret Müdürü  
LATİFE KARABULUT

“PLAST EURASIA İSTANBUL 
BİZİM EN SEVDİĞİMİZ, EN 
ÖZENDİĞİMİZ FUARIMIZ”

Pandemiden dolayı 
Plast Eurasia 
İstanbul’a 1 yıl ara 
vermiştik. Bu aranın 
hem katılımcılara 
hem de ziyaretçilere 
çok iyi geldiğini 

düşünüyorum. İlgi çok yüksekti. Tabii 
katılımcı olarak biz de bu bir yıllık arayı 
lehimize çevirdik ve yeni projelerimize 
ağırlık verip makinalarımızı 
sergileme fırsatı yakaladık. Bu fuarda 
sergilediğimiz 14 makinadan 3’ü Plast 
Eurasia İstanbul ile birlikte sektörün 
beğenisine sunduğumuz yeni çift 
plaka yatay enjeksiyon serisi, silikon 
enjeksiyon serisi ve v tipi çift renk 
enjeksiyon serisi oldu. Plast Eurasia 
İstanbul, Ekin Makina olarak bizim en 
sevdiğimiz, en özendiğimiz fuarımız. 
Memleketimizde olmasının yanında 
Plast Eurasia İstanbul, K’dan sonra 
Avrupa’daki en büyük fuarlardan 
ikincisi. Ama bu fuara K kadar 
ehemmiyet gösterilmediği de maalesef 
ortada. Bunun için birkaç eleştirimi 
sizinle de paylaşmak isterim. Fuar 
alanına girişler fuardan 3-4 gün önce 
başlıyor; böylesi bir fuara gerekirse 
haftalar önceden giriş sağlanmalı 
ki katılımcılar sakin ve kontrollü bir 
şekilde hazırlıklarını yapsınlar. Bir diğer 
sorun ise fuarımızın ziyaretçi sayısını 
rakamsal olarak yüksek göstermek için 
yapılan kontrolsüz girişler. Ücretsiz fuar 
davetiyeleri herkese açık olduğunda 
ziyaretçi sayısı çok oluyor ama bununla 
doğru orantılı olarak bizim doğru 
ziyaretçiye ulaşmamız da zorlaşıyor. 
Giriş ücretleri arttırılmalı ve ücretsiz 
davetiye dağıtımı sadece katılımcılara 
ve sınırlı sayıda verilmeli.
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PLASFED’DEN  
ANLAMLI ZİYARETLER

Plastik Sanayicileri Federasyonu Başkanı Ömer Karadeniz, yönetim kurulundan oluşan 
bir heyetle Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy’a ve Kayseri Sanayi Odası 

Başkanı Mehmet Büyüksimitci’ye nezaket ziyaretinde bulundu. Yapılan ziyaretlerde, 
Kayseri’nin Türk ekonomisi içindeki önemi vurgulandı. 
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Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) 
Başkanı Ömer Karadeniz’in Yönetim 
Kurulu’ndan oluşan bir heyetle Kayseri 
Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy’a 

ve Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet 
Büyüksimitci’ye 24 Mart 2022 Perşembe 
günü yaptığı ziyaretlerde; Federasyon Yönetim 
Kurulu’ndan Tolga Kutluğ, Selçuk Gülsün, Ayhan 
Çatalkaya, hem Yönetim Kurulu Üyesi hem de 
Kayseri Plastik İşletmecileri Derneği (KAYPİDER)  
Başkanı Yusuf Özkan, Federasyon Üyesi olan 
Başkent Plastik Sanayici ve İş İnsanları Derneği 
(BAPSİD) Başkanı Mehmet Hakan Atalay ve 
KAYPİDER Yönetim Kurulu Üyeleri hazır bulundu. 

“KAYSERİ’NİN ÜLKEMİZ EKONOMİSİNDEKİ  
YERİ BÜYÜK”
PLASFED Başkanı Ömer Karadeniz yaptığı 
konuşmasında, plastik sektörünün çatı kuruluşu 
PLASFED’in faaliyet alanlarının yanı sıra 
federasyonun gerçekleştirdiği etkinlik ve çalışmalar 
hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Kayseri’nin 
ülkemiz ekonomisindeki yeri ve önemine vurgu 
yapan Karadeniz, bu güzel şehrin Türkiye’mize 
yapmış olduğu katkılarda payı olan, başta Kayseri 
Ticaret Odası olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlara 
minnettar olduklarını Ömer Gülsoy’a ifade etti. Bu 
ifadelerinden ötürü Ömer Karadeniz’e teşekkür 
eden Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Ömer Gülsoy ise Kayseri Ticaret Odası hakkında kısa 
bilgilendirmeler yaptı ve odanın Türk ekonomisinin 
gelişimine yönelik yaptığı çalışmalar hakkında 
bilgiler verdi. Görüşmenin sonunda karşılıklı 
plaketler takdim edildikten sonra Ömer Gülsoy, 
başta 18 Mart Çanakkale Sergi salonu olmak üzere 
Kayseri Ticaret Odası’nda işleyiş ve düzen hakkında 
bilgilendirmeler yaparak kısa bir tanıtım gezisi 
düzenledi.

“PLASFED’İN ANKARA, İZMİR, BURSA, 
KAYSERİ GİBİ ŞEHİRLERDE DE ÜYELERİ VAR”
İkinci ziyaretini Ömer Karadeniz başkanlığında 
Kayseri Sanayi Odası’na yapan PLASFED heyeti 
burada Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet 
Büyüksimitci’nin konuğu oldu. Kayseri Sanayi 
Odası’nın çalışma ve faaliyetleri hakkında bilgi  
veren Başkan Büyüksimitci, Kayseri şehrinin ülkemiz 
sanayisine yapmış olduğu çalışma ve katkılardan 
bahsetti. PLASFED Başkanı Ömer Karadeniz ise 
PLASFED’in sadece İstanbul değil, Ankara, İzmir, 
Bursa ve Kayseri’de de üyesi olduğunu, Türk 
sanayisinin ve plastik sektörünün gelişmesi için 
çalışmalarının buralarda da devam ettiğini belirtti 
ve PLASFED hakkında bilgilendirmelerde bulundu. 
Plaketlerin takdim edildiği toplantının sonunda 
Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci 
ve PLASFED Başkanı Ömer Karadeniz ile heyetin de 
içinde yer aldığı hatıra fotoğrafı çekildi.  

Kayseri’nin ülkemiz 
ekonomisindeki yeri ve önemine 
vurgu yapan Karadeniz, bu güzel 

şehrin Türkiye’mize yapmış olduğu 
katkılarda payı olan, başta 

Kayseri Ticaret Odası olmak 
üzere tüm kurum ve kuruluşlara 

minnettar olduklarını  
Ömer Gülsoy’a ifade etti. 
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BenimMakinem.net  
İLE EN UYGUN ÇÖZÜMLER

Yeni veya ikinci el makinelerinizi ve ekipmanlarınızı alıp satabileceğiniz  
online pazar yeri platformu BenimMakinem.net, en uygun makineyi  

satın almanız veya satmanız için en doğru çözümleri sunuyor. 

Kurucu CEO Semih Doğan

Y eni veya ikinci el makinelerinizi ve 
ekipmanlarınızı alıp satabileceğiniz online 
pazar yeri platformu BenimMakinem.net artık 
hizmetinizde. BenimMakinem.net uygulaması 

endüstriyel makine ve ekipman tedariki sağlayarak, en 
uygun makineyi satın almanız veya satmanız için en 
doğru çözümleri sunmak için programlandı.
BenimMakinem.net’in Kurucu CEO’su Semih Doğan, 
bu uygulamanın, üretim hatlarını yenilerken ikinci el 
makinelerini ve ekipmanlarını değerlendirmek isteyen 
işletmeler başta olmak üzere, portföyündeki makine/
ekipmanlar için satış kanalı arayan firmalar için de en 
uygun çözümleri ürettiğini belirtti. 
Açılışını plastik, metal ve fabrika ekipmanları 
kategorileri ile yapan BenimMakinem.net, ilerleyen 
günlerde komponent, yedek parça, ambalaj, gıda ve 
diğer sektör kategorileri de hizmete sunacak. Uygulama 
yakın zamanda da hizmet ilanı kategorisi ile teknik 
servis, lojistik, ekspertiz, bakım, finans gibi destekleyici 
sektörlere de hizmet verecek.

“TÜRKİYE’NİN EN GÜÇLÜ MAKİNE PAZAR  
YERİ PLATFORMU OLMAYI HEDEFLİYORUZ”
“BenimMakinem.net, satıcılara sektörün en kullanışlı 
mağaza özelliklerini sunarak hem ticari hem de zaman 
kazanımlarınızda fark yaratacak bir platform, aynı 
zamanda alıcılar için de detaylı makine ve ekipman 
arama özelliğinin yanı sıra, güvenli alışveriş sağlıyor” 
diyen CEO Semih Doğan, süreç içinde makine ve 
ekipman sektöründe tüm kategorilerde en detaylı veri 
tabanı yapısına sahip olarak, Türkiye’nin en güçlü 
makine pazar yeri platformu olmayı hedeflediklerini 
belirtiyor. “Özellikle ikinci el ticaretinde yerli ekonomiye 
katkıda bulunarak, ikinci el ihracatına olanak sunmak 
istiyoruz. Bu amaca uygun olarak ilerleyen aylarda 
üyelere hedef pazarlar belirleyip site üzerinden yurt 
dışına satış imkanı da sunacağız” diyor.
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B ugün, çevre sorunları olarak tanımladığımız 
konuların temelini, sanayi devrimi sonrası 
üretim kavramına bağlamak yanlış 
olmayacaktır. Sanayi ürünlerine olan talepteki 

artış ve buna bağlı girdi ihtiyacı, kontrolsüz kaynak 
kullanımının ve çevre kirliliğinin ortaya çıkmasına 
neden olmuştur. Çevre konusunda atılacak adımlarda; 
rekabet ortamının sağlanması, kaynak kullanımı ve 
oluşacak etkiler, uygulanan yasa ve yönetmeliklerin 
temel dayanağını oluşturmaktadır. Ne yazık ki çevre 
yönetiminde ülkemizdeki mevcut uygulamalar 
genellikle işletmelerden kaynaklanan çevre kirliliğinin 
denetlenmesi düzeyindedir. 

Bugün işletmelerimizin üretim kültürlerini daha temiz 
ve yalın üretim felsefesi üzerinden yürütmeleri, rekabet 
ortamının sağlanması ve kaynak kullanımı konularında 
avantaj elde etmelerine yardımcı olacaktır. Daha az 
ile daha fazla üretmek olarak da açıklanan temiz 
üretim konusunda yapılacak çalışmalar, “Çevreye 
Duyarlı Tesis Olmak” için temel basamaklardan 
birisidir. T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bu 
konuya olan ilgi ve hassasiyetini göstermek için Temiz 
Üretim Bilgi Platformu’nu oluşturmuş, bu platformun 
internet sayfasında ise konuyla ilgili olarak temiz 

üretim hakkında önemli bilgilere yer verilmiştir. 
Temiz üretim, öncelikle çevre yasalarıyla uyumu 
kolaylaştırmaktadır. Atık ve emisyonları kaynağında 
azaltarak daha iyi bir çevresel performans sağlamakta, 
atık bertaraf maliyetlerini düşürmektedir. Ham madde, 
su ve enerjinin daha etkin kullanımını sağlayarak 
geliştirilmiş ürünler ve proseslerle üretim maliyetlerini 
düşürmekte, verimliliği arttırmaktadır. Yeni ve gelişmiş 
teknolojilerin kullanımı sayesinde rekabet edebilme 
gücünü de arttırır. Şimdilerde kendi atığını dönüştüren, 
sürdürülebilir, havaya, suya, istihdama ve üretime fayda 
sağlayan yeni sanayi tesisleri inşa edilirken, çevreye 
duyarlı olması ön planda tutuluyor. Karbon ayak izini 
azaltmak için yapılan çalışmalar, Türkiye’de her geçen 
gün daha da ileriye taşınıyor. 

DAHA AZ KARBON AYAK İZİ
40 yılı aşkın süredir geri dönüşüm sektöründe faaliyet 
gösteren ve geri dönüşüm ham madde, ambalaj 
malzemeleri üreten Adanus Plastik, temiz çevre için 
farkındalığı arttırmak adına çalışmalar yürütüyor. 
Ambalaj ürünleri olarak çöp torbası, endüstriyel 
ambalajlar, sera örtüsü, shrink filmi ve tek kullanımlık 
ürünler üreten firma, bunun yanı sıra tarımsal ve 

ÇEVRECİ OLAN  
KAZANIYOR
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Daha az su, daha 
az elektrik, daha az 
karbon salınımı… 
Şimdilerde sanayi 
tesislerinin “Çevre 
Dostu Tesis” olma 
yolundaki adımları hızla 
ilerliyor. Karbon ayak 
izini azaltmak için her 
yolu deneyen işletmeler, 
geri dönüşümden 
ürettikleriyle de 
ekonomiye katkı 
sağlıyor. 
AYŞEGÜL KÜÇÜKKURT ZOR

endüstriyel boru üretimi, sılaj, balonlu naylon gibi 
onlarca sektöre de ham madde üretimi gerçekleştiriyor. 
Adanus Plastik Genel Müdürü Bilal Nadir Gök, 
“Dünyada karbon ayak izinin önemsendiği bir dönemde 
geri dönüşüm sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Bu 
farkındalığın bilincinde olarak ürettiğimiz ürünleri ihraç 
ediyor, ülkemize dolar olarak kazandırıyoruz. Daha çok 
istihdam ve ihracat yaparak ülkemiz adına bir başarıya 
imza atıyoruz” diyor ve 2021 yılında Türkiye geneli 
Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) dijitalleşmeye yatırım 
yapan şirketler arasında 10. sırada yer alıyor. 2020 
yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye 
genelinde 100 firma arasından büyüme açısından 32. 
sırada bulunan Adanus Plastik, Adana’da üretim yapan 
firmalar arasında ise birinci sırada yer alıyor. Firma 
olarak ana prensiplerinin daha temiz bir çevre ve daha 
az karbon ayak izi oluşturmak olduklarını söyleyen 
Gök, geri dönüşümün önemi ve farkındalığı konusunda 
ülkemizdeki bilincin arttırılması için gerekli çalışmaları 
yapmak istediklerini belirtiyor. “Milli Eğitim Bakanlığı 
bünyesindeki okullarda ve işletmelerde konferanslar 
vererek, sürdürülebilir bir çevre ve ekonomi için 
üzerimize düşen görevi yerine getirmek istiyoruz. 
Şirket olarak mottomuz ise, ‘Sürdürülebilir bir çevre ve 
ekonomi için geri dönüşüm şarttır” diyor. 

GÜNLÜK 32 TON PLASTİK DÖNÜŞÜYOR
Geri dönüşüm tesislerinde çevreye duyarlı ve bir o 
kadar da üretimde buna yönelik sistemler oluşturan 
firmalardan biri de Türkiye’nin mobilya üreticilerinden 
olan Modalife. Kurduğu geri dönüşüm tesisinde günlük 
32 ton plastik atığı ham maddeye dönüştürerek, 
doğanın korunmasına katkıda bulunan firma, tüm 
plastik ham madde ihtiyacını kendi bünyesindeki 
tesisten karşılıyor. Yaklaşık 18 milyon dolarlık yatırımla 
kurulan Modalife Plastik Fabrikası, günlük 32 ton plastik 
atığı ham maddeye dönüştürerek çevreye ve ekonomiye 
katkı sağlıyor. Modalife Plastik Fabrikası Müdürü 
Adem Karapolat, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiklerini 
söylerken, doğada atık olarak bulunan malzemelerden 
mobilya ürettiklerinin altını çiziyor. Plastik fabrikasında 
ise ürettikleri ürünler hakkında şunları anlatıyor: 
“Fabrikamız, plastik ham madde temininin tamamını 
kendi bünyesinde kurmuş olduğu geri dönüşüm 
tesisinden sağlamakta. Her gün doğaya atık olacak 32 
ton plastik, ham maddeye çevrilmekte. 2021 yılında 
faaliyete geçen geri dönüşüm tesisinde yıllık 60 bin 
ailenin ihtiyacına eş değer enerji ve 39 bin varile eş 
değer petrol tasarrufu sağlayarak çevreye ve ekonomiye 
katkı sunuluyor. Geri dönüşümden elde ettiğimiz plastik 
ham madde ile farklı ürün grupları için plastik parçaların 
yanı sıra ev ve bahçe mobilyaları üretiyoruz.”

HAM MADDEYİ KENDİ ÜRETİYOR
Firma özellikle sandalye üretimine ağırlık verdiklerini 
söylüyor. Bir ağaçtan 30 orta boy ahşap sandalye 
üretilmekteyken, Modalife fabrikasında ise bir günde 
1200 sandalye üretimi yapılıyor. Karapolat, yıllık bazda 
da 12 futbol stadyumu genişliğinde alan kadar ağacın 
kesilmesinin önüne geçtiklerinin altını çiziyor. 
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Modalife firmasının asıl hedefi; çevre bilincinin 
oluşturulması ve buna duyarlı tesislerin diğer markalar 
tarafından da oluşturulması. Atık plastik malzemeleri, 
atık toplama merkezlerinden temin ettiklerini 
belirten Karapolat, malzemelerin tesisteki bantlarda 
ayrıştırılarak son teknolojiyle donatılmış hatlarda 
uygun ham madde haline çevrildiğini aktarırken, 
çıkan ürünlerin kendi laboratuvarlarında incelenip 
onaylandığını söylüyor. “Atıkların, sağlık açısından bir 
sorun teşkil edilmediği onaylanır ve plastik fabrikasına 
sevk edilir. Burada da masa, sandalye ve mobilya 
aksesuarı olarak ürün haline dönüştürülür. Bu da 
ithalatın önüne geçmektedir. Ürünün ham maddesini 
de kendimiz ürettiğimiz için dayanıklı bir emtia haline 
dönüştürülmektedir. Hedefimiz, bu tesislerin artmasıyla 
birlikte çevre bilincinin oluşturulması ve ihtiyacımızın 
tamamının iç kaynaklardan teminidir” diye de ekliyor. 

ELEKTRİK İHTİYACINI KARŞILIYOR
Çevreye duyarlı bir başka tesis ise, Sakarya Entegre 
Katı Atık Yönetimi Tesisi (SEKAY). Yapılan projeler 
kapsamında tesiste hem doğayı koruyacak hem de 
enerji üretecek projeler gerçekleştiriliyor. Sakarya 
Büyükşehir Belediyesi tarafından sıfır atık hedefiyle 
yürütülen SEKAY projesi kapsamında 2021 yılında, 67 
milyon 879 bin KWh elektrik çöpten üretildi. Marmara 
Bölgesi’nin en büyük çevre projesinin bu üretimi, 
yaklaşık 92 bin kişinin elektrik ihtiyacına karşılık geliyor. 
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 
atıklardan üretilen enerjiyle çevreyi korurken kente ve 
ülkeye ekonomik fayda sağladıklarını söylüyor. Tüm 
dünyada geri dönüşüm ve enerji verimliliği konusunun 
önemi her geçen gün bir kat daha artarken, aynı 
zamanda çevrenin korunmasını da kapsayan projeler 
ön plana çıkıyor. Saatte 14.04 MW üretim kapasitesine 
sahip tesiste geçtiğimiz yıl, içerisinde kâğıt, cam, 
metal ve plastik atıkların bulunduğu 4 milyon 765 bin 
kilogram atık geri dönüştürülerek büyük kısmı elektriğe 
çevrildi. İklim değişikliği eylem planına uygun olarak 
karbon emisyon salınımını en aza indiren SEKAY, 
Marmara Bölgesi’nin en büyük çevre projesi olarak 
gösteriliyor. Tesiste günlük 700 ton atık dönüştürülüyor. 
Dönüşüme dâhil edilen atıkların dışındaki çöplerden ise 
gübre ve çimento fabrikası yakıtı üretiliyor. Tesiste yakın 
zamanda faaliyete alınacak 2. lot depolama alanıyla 30 
yıllık ihtiyacın karşılanması hedefleniyor.  
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Başkan Yüce; “Çevre dostu enerji üretimini 
yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Ülkemizin örnek 
şehirlerden Sakarya’ya kazandırdığımız çevre 
projelerimizin merkezinde insan var. Şehrimizin 
doğal güzelliklerini korurken ekonomik ve sosyal 
kalkınma hamleleri gerçekleştiriyoruz. Bu doğrultuda 
başlattığımız SEKAY projesiyle kentteki atıkları en iyi 
şekilde muhafaza edip ileri teknolojik uygulamalarla geri 
dönüşüme kazandırıyoruz. Bu sayede sıfır atık hedefiyle 
Sakarya’mızın doğasını koruyarak çöplerden enerji 
üretiyoruz” diyor. 

SU KULLANIMINI AZALTMAYI HEDEFLİYOR
Bien, hayata geçirdiği projelerle ve teknolojik sistemlerle 
Türkiye’nin sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlayan 
firmalardan biri. 2021 yılında çevre dostu sistemler için 
10 milyon TL yatırım yapan firma, yılda 5 bin TEP enerji 
tasarrufu sağladı. Bien, seramik üretiminde kullanılan 
fırınların bacalarından çıkan atık havayı, ısı enerjisine 
dönüştürürken, kullandığı teknolojilerle karbon 
emisyon oranlarını da düşürmeye devam etti. Firma, 
tüm işletmelerinde otomatik aydınlatma sistemleriyle 
elektrikten tasarruf, verimli armatürlerle de enerji 
tüketimini azaltmayı hedefliyor. Fabrikalar yüksek verimli 
elektrik motorları tercih ettiği için hem elektrik tasarrufu 
yapıyor, hem de bakım maliyetlerini azaltıyor. Bien 
Direktörü Serkan Önem; “Bien olarak kaynakları etkin 
bir şekilde kullanmak için çalışıyoruz. Bu sayede sürekli 
yenilik sağlamayı ve gelişmeyi amaçlıyoruz. Ürettiğimiz 
kaliteli ürünler ile yaşama ve yaşam alanlarına değer 
katıyoruz. Ayrıca çalışanlarımızla topluma ve çevreye 
saygılı bir şirket olmayı hedefliyoruz. Ürettiğimiz tüm 
ürünler yüzlerce testten geçtikten sonra iç hava 
kalitesindeki olumlu etkileri kanıtlanarak Greenguard 
Sertifikası’nın sahibi oldu. Önümüzdeki süreçte karbon 
salınım miktarını yüzde 5 oranında düşürmeyi, üretim 
tesislerimizdeki su kullanımını yüzde 10 oranında 
azaltmayı, geri dönüşüm oranını ise yüzde 5’e çıkarmayı 
hedefliyoruz” diyor.
Elektrik motorlu forkliftler ile fosil yakıt kullanımını 
azaltıp temiz enerji ve çevre dostu araçları destekleyen 
Bien, üretim esnasında çıkan karo atıklarını da kendi 
üretiminde ve çimento sektöründe ham madde olarak 
kullanıyor. Su kaynaklarının korunması amacıyla da 
fabrikalarındaki su arıtma tesislerinde günde yaklaşık 
25 bin metreküp suyu arıtıp tekrar üretim proseslerinde 
kullanıyor ve böylece yüzde 100 geri dönüşüm sağlanıyor. 
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YAVUZ ÇOROĞLU/Borbaylar Polimer Firma Sahibi

“YILDA 70 BİN TON ÜRÜNÜ DÖNÜŞTÜRÜYORUZ”
Bizim yaptığımız iş tamamen geri 
dönüşüm işi. Yıllık kapasitemiz 70 
bin ton. Doğaya atılabilecek hurda 
plastikleri alarak geri dönüştürüp 
tekrar ham madde haline getirerek 
piyasaya sürüyoruz. Yaptığımız işte 
hem ekolojik anlamda bir katkı 

oluyor, hem de doğaya katkımız bulunuyor. Doğada 
artık geri dönüştürülemeyen hiçbir şey yok. Her 
şeyin geri dönüşümü yapılıyor. O nedenle doğaya 
herhangi bir şey atmadan, bunun geri dönüşüm 
tesislerine verilmesi, tesislerinde de bunu işlemesi 
çevreye dostluktur. Büyük fabrikalar çevre dostu 
olmanın bilincinde. Çünkü ortada maddi bir boyut 
bulunuyor. Geri dönüştürülebilir malzemelerin 
tamamı da çok yüksek rakamlar teşkil ediyor. Geri 
dönüştürülebilir tüm malzemeleri satıyorlar. Bazı 
ülkelerde geri dönüştürülebilir ürünler bedelsiz 
toplanıyor. Bu nedenle çoğu yer vermek istemeyebilir. 
Ama bizim ülkemizde parayla alındığı için, doğaya 
atmak gibi bir durum söz konusu olmaz. Bir de 
evde, yani kaynağında ayrıştırma olayı var. Burada 
belediyelere çok iş düşüyor. Çoğu belediye buna 
aldırış etmiyor. Belediyeler biraz daha özen gösterirse 
fayda sağlanacaktır. Bu da olmazsa belediyelerin 
kendi ayrıştırma tesislerini kurmasında fayda var. 
Bazıları bunu kurdu ve çok güzel de işleyişi bulunuyor. 
Türkiye’nin her ilinde mutlaka bu tesislerden olması 
gerekiyor. 

DENİZHAN POLATOĞLU/Masdaf Yönetim Kurulu Üyesi

“ENERJİDEN YÜZDE 50’LERE VARAN ORANLARDA 
TASARRUF SAĞLADIK”

Masdaf olarak yaklaşık yarım 
asırdır suya hayat veren çevreci 
ve verimli pompa ve hidrofor 
teknolojileri geliştirip, üretiyoruz. Aynı 
zamanda akıllı su teknolojilerimizi, 
dünya genelinde 70’ten fazla 
ülkeye ihraç ediyoruz. Masdaf’ın 

bugünkü başarısının altında daha yaşanabilir bir 
dünya için benimsemiş olduğumuz; bütünsel ve 
çevreci bir yaklaşım yatıyor. Bu çerçevede enerji ve 
su kaynaklarını akıllı ve verimli kullanan çevreci su 
teknolojilerimizin, üretiminden lojistiğine kadar tüm 
süreçlerinde çevreye olan etkilerini en aza indirme 
misyonu ile hareket ediyoruz. Düzce ve Tuzla’da toplam 
52 bin metrekare üretim alanına sahip tesislerimizde 
çevreci bir yaklaşım benimsiyoruz. Sürdürülebilirlik 
odaklı yaklaşımımızın en somut adımlarından birini 
Tuzla tesisimiz ile attık. 2021 yılının ilk çeyreğinde 
faaliyete geçen Tuzla tesisimiz, çevre dostu anlayışla 
inşa edildi. 12 bin metrekare alan üzerine 8 bin 500 
metrekare kapalı alan olacak şekilde inşa edilen ve 
altı kattan oluşan tesisimizde, çevresel etkileri en aza 
indirecek geliştirmeler yaptık. Bu kapsamda suyun geri 
kazanılması adına binamızın çatısında, yağmur sularını 
toplayıp, filtreleyerek ham su deposuna gönderen 
bir sistem kurduk. Depoda biriken suları direkt 
olarak bahçe sulamada ve ihtiyaç duyulan alanlarda 
değerlendirerek, su israfının önüne geçiyoruz. 

Tuzla ve Düzce fabrikamızda rüzgar ve güneş enerjisi 
kullanarak, fabrikamızın enerji ihtiyacını doğal enerji 
kaynaklarıyla çözmeyi hedefledik. Yeni tesisimizi, en 
az enerji harcayacak ve çevreye en az zarar verecek 
şekilde tasarladık. Binadaki sıcak kullanım suyunu, 
çatıya kurduğumuz güneş kolektörlerinden elde 
ederek, enerjiden yüzde 50’lere varan oranlarda 
tasarruf sağladık. Kullandığımız akıllı ve üstün 
teknolojiye sahip hava kaynaklı ısı pompaları ile 
binanın ısıtma ve soğutmasından kaynaklı enerji 
tüketimini minimum seviyelere çektik. Ofislerimizin 
ve üretim alanımızın tasarımını daha fazla güneş 
ışığından faydalanacak şekilde gerçekleştirdik. Ayrıca 
daha az enerji tüketen armatürler kullanıyoruz. Genel 
merkezimiz olan Tuzla ofisimizden, Düzce fabrikamıza 
olan lojistik operasyonlarımızı, optimize ederek, 
lojistik süreçlerimizden kaynaklı karbon salınımını 
azaltmayı hedefledik. Şirket araçlarında da elektrikli 
araçlar kullanmayı tercih ettik. 2030 yılı itibarıyla 
faaliyetlerimizden kaynaklanan karbon salınımını, 
2022 yılına göre yüzde 40 azaltmayı, 2050’de ise 
karbon nötr olmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda 
gelecek dönemde “ISO 14064 Sera Gazı Hesaplama 
ve Doğrulama Yönetim Sistemi”ne de geçerek, 
süreçlerimizin çevresel etkilerini daha da azaltmayı 
planlıyoruz.

Temiz üretim uygulamaları ile;
 Malzeme, su ve enerji daha verimli kullanılır.
 Maliyet düşer.
 Verimlilik artışı ve rekabet gücü artışı sağlanır.
 Daha az kirlilik ve atık oluşur.
 Çevre üzerindeki etkiler azalır.
 Ekolojik ayak izi azalır.

İşletmeleri çevreye duyarlı 
olmaya iten sebepler; 
 Çevreci hareketler ve kamuoyunun giderek 
artan baskısı.
 Yasal düzenlemelerdeki artış.
 Maliyetlerde yaşanan artışlar.
 Teknolojik risk ve kazalardaki artış.
 Sosyal sorumluluğun artması.
 Toplumsal itibar ve saygınlık kazanma.
 Çevre Yönetim Sistemleri’nin uygulanması.
 Toplam Kalite Yönetimi uygulamalarındaki 
artış.
 Çevreyi koruyan gönüllü kuruluşların artması.
 Sürdürülebilir kalkınmanın amaçlanması.
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İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin (İKMİB) 2021 
yılı Seçimli Olağan Genel Kurulu’nda yapılan seçim sonucunda İKMİB Yönetim 

Kurulu Başkanı ve BETA Kimya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister,  
oy çoğunluğuyla yeniden İKMİB Başkanı seçildi. 

İKMİB’DE YENİDEN  
ADİL PELİSTER DÖNEMİ 

BAŞLADI



7 Nisan 2022 tarihinde 
düzenlenen İKMİB 
2021 yılı Seçimli 
Olağan Genel 

Kurulu’nda 1670 delege 
oy kullandı. Yoğun katılımla 
gerçekleşen seçimlerde geçerli 
sayılan toplam 1657 oyun 
1002’sini alarak üstünlük 
sağlayan Adil Pelister yeniden 
başkan seçilerek güven 
tazeledi. İKMİB’de yeni 
dönem için “Vizyon 2030” 
motto’suyla kimyayı geleceğe 
taşıyacak stratejik projeler 
hazırladıklarını belirten 
İKMİB Başkanı Adil Pelister, 
vizyoner projelerle Türkiye’den 
dünyaya açılan yeni bir kimya 
ekosistemi kuracaklarını dile 
getirdi. İKMİB’in yeni dönemde 
de Yönetim Kurulu ile birlikte 
adil, şeffaf ve aktif bir yönetim 
anlayışıyla çalışmalarına 
devam edeceklerini vurgulayan 
İKMİB Başkanı Adil Pelister, 
kimya sektörünü kalıcı 
birinciliğe taşımaya kararlı 
olduklarının altını çizdi. 
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İKMİB Başkanı Adil Pelister 

“Kimya sektörümüzün alt 
sektörlerinin her birinin ‘İhracatçı 
Birliği’ kimliği kazanması ve 
birleşik olarak İKMİB’in kendi Genel 
Sekreterliğine kavuşması gerektiğini 
düşünüyoruz. Plastik, kauçuk, boya, 
ilaç, tıbbi cihaz ve medikal, madeni 
yağ ve mineral yakıtlar, kozmetik 
ve temizlik sektörlerimiz başta 
olmak üzere alt sektörlerimizin 
‘İhracatçı Birliği’ statüsü ile kimya 
sektörümüzü çok daha geniş bir 
temsiliyet ile başarıdan başarıya 
taşıyacaklarına inanıyoruz. Yılların 
hayalini gerçekleştirmek için 
girişimlerimizi başlattık. Bu konuda 
başlattığımız girişimlerimizin başarılı 
sonuçlanması için takipte olacağız. 
İnşallah yeni dönemde bu hayali biz 
gerçekleştireceğiz.” 

“ÇOK DAHA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE  
SEKTÖRÜMÜZE HİZMET EDECEĞİZ”
İKMİB Başkanı Adil Pelister sözlerine şöyle devam 
etti: “Kimyada birlik kazandı. Bizlere güvenen ve 4 yıl 
daha hizmet etme görevine layık gören tüm üyelerimize 
teşekkür ediyorum. Benim için ikinci dönem olan 
bu 4 yıllık yeni süreçte, Başkanı olduğum İKMİB 
Yönetim Kurulumuzla birlikte çok daha güçlü bir 
şekilde sektörümüze hizmet edeceğiz. Yeni hedefimiz 
2030 yılında sektörümüzün ihracatını 50 milyar 
doların üzerine çıkarmak ve kalıcı olarak sektörel 
birinciliğe ulaşmak. Yüksek katma değerli ürünler ile 
sektörümüzü kimya teknolojisi ihraç eden bir konuma 
yükseltmek ve birim kilogram ihracat değerimizi 1,5 
doların üzerine çıkarmak. İhracatın yükselen yıldızı 
kimya sektörü olarak, Türkiye’de bir ilk olacak Kimya 
Teknoloji Merkezi ve Türkiye Kimya Ajansı projelerimizle 
Türk kimya sektörünün dünyadaki pazar payını yüzde 
0,5’den yüzde 1’in üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. 
Bununla birlikte sektörümüzün tüm paydaşlarının 
ortak aklı ile “Türkiye Kimya Sanayi Strateji Belgesi” 
oluşturacağız.” dedi. Belli bir değerin üzerinde ihracat 
yapan alt sektörlerini “İhracatçı Birliği” statüsüne 
kavuşturmak istediklerini ifade eden İKMİB Başkanı 
Adil Pelister, “Kimya sektörümüzün alt sektörlerinin her 
birinin ‘İhracatçı Birliği’ kimliği kazanması ve birleşik 
olarak İKMİB’in kendi Genel Sekreterliğine kavuşması 
gerektiğini düşünüyoruz. Plastik, kauçuk, boya, ilaç, 
tıbbi cihaz ve medikal, madeni yağ ve mineral yakıtlar, 
kozmetik ve temizlik sektörlerimiz başta olmak üzere 
alt sektörlerimizin ‘İhracatçı Birliği’ statüsü ile kimya 
sektörümüzü çok daha geniş bir temsiliyet ile başarıdan 
başarıya taşıyacaklarına inanıyoruz. Yılların hayalini 
gerçekleştirmek için girişimlerimizi başlattık. Bu konuda 
başlattığımız girişimlerimizin başarılı sonuçlanması için 
takipte olacağız. İnşallah yeni dönemde bu hayali biz 
gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.
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ELEKTRİK FİYATLARINDAKİ 
ARTIŞ ÜRETİMİ ETKİLEYECEK

2022’nin Ocak ayında açıklanan zamlar 
arasında en çok dikkat çeken, kademeli olarak 
yüzde 50 ila yüzde 125 arasında değişen 
elektrik zamları oldu. Plastik Sanayicileri 
Federasyonu (PLASFED) Yönetim Kurulu Başkanı 
Ömer Karadeniz konuyla ilgili olarak; “Yeni yılda, 
bilhassa sanayi ve ticarethane grupları için vergi 
fonlar dahil ortalama yüzde 130’lara kadar 
çıkan zamlar uzun vadeli kalkınmayı ve üretimi 
olumsuz etkileyecektir” dedi. 

2 022 yılında elektrik fiyatlarına gelen 
zammın sanayiye etkilerini değerlendiren 
Ömer Karadeniz; “Elektrik fiyatlarındaki 
bu artışın yüksek orandan sanayiye 

yansıtılması enflasyonu yüksek seviyelere taşıyacak 
ve ülkemiz sanayisinin küresel piyasada rekabet 
gücünü azaltacaktır. Özellikle konut tüketimi için 
düşük uygulanan fakat sanayiye daha yüksek orandan 
yansıtılan bu zamların, sanayi elektriğinin avantajlarını 
ortadan kaldırdığı gibi sanayiye yönelik yatırımları 
da zorlaştırıp üretimi ve ihracatı sekteye uğratması 
kaçınılmaz” dedi. Ülkemizde sanayi elektriğinin konut 
elektriğinden daha pahalıya tedarik edildiğini belirten 
Ömer Karadeniz, “Bugün gelişmiş ve gelişmekte 
olan ülkelere baktığımızda sanayi elektriği, konut 
elektriğinin altında fiyatlandırılıyor. Böylece üretimin 
önü açılmış olup imalat sanayini güçlendirecek temeller 
atılıyor. Fakat ülkemizde maalesef bu durumun tersi 
söz konusu. 2022 yılında da sanayi elektriği konut 
elektriğinden daha pahalıya tedarik edilmeye devam 
etmekte. Bu şekilde sanayide sürdürülebilir üretim çok 
zor. Bugün bahsi geçen girdi maliyetlerinde yaşanan 
artışların temel kaynağı enflasyondur. Fiyatlardaki artış 
devam ettiği sürece, sanayicinin ürettiği ürünün fiyatı 
da artacak, ortaya çıkan maliyet artışından tüketici 
de etkilenecektir. 2022 yılında da süreç bu şekilde 
ilerlerse, sanayicinin kâr marjı iyice daralıp eriyecek 
ve işletmelerimizin rekabet gücü kaybolma tehlikesiyle 
karşı karşıya kalacaktır” diye konuştu.

“OSB’LERDEKİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ  
SANAYİYİ ETKİLEDİ”
Sanayicimizin 2022 yılının ilk ayında da sorunlar 
yaşamaya devam ettiğini söyleyen Ömer Karadeniz, 
“İran’ın doğalgaz kesintisi yapması nedeniyle Organize 
Sanayi Bölgeleri’ne yönelik uygulanan doğalgaz 
kısıtlaması ve elektrik kesintisi üretimi sekteye uğrattı. 
Üretimde elektrik ve doğalgazın kesilmesi sonucu 
büyük bir maliyet yükü tehdidiyle karşı karşıya kalan 
sanayiciler planlanan siparişleri zamanında teslim 
edemedi ve bu durumun yaratmış olduğu belirsizlikten 
ötürü yeni siparişler de alınamadı. Üretim sürecinde 
yaşanan bu sıkıntı sadece sanayiciye değil, son 
aşamaya gelindiğinde yaşanan aksaklık, gecikme ve 
eksiklikten ötürü tüketicinin karşısına da zam olarak 
çıkıyor. Kamu otoritelerimizle birlikte Türk sanayicileri 
olarak gerekli tedbirlerin alınması ve azami hassasiyet 
gösterilmesi hususunda gerekli çalışmalarımızı 
yapıyoruz” şeklinde konuştu. 

“SANAYİCİ ORTA VE UZUN VADELİ STRATEJİLERLE 
DESTEKLENMELİ”
Ülkemiz ekonomisini zorluklara karşı ayakta tutma 
ve sanayi dalında daha sürdürülebilir bir büyüme 
için imalat sanayini güçlendirecek adımlar atılması 
gerektiğini vurgulayan Ömer Karadeniz, “Elektrik 
fiyatlarına gelen artışlar imalat sanayini etkiliyor. Enerji 
maliyetleri işçi maliyetlerini geçmeye başladı. Bunun 
önüne geçilebilmesi için üretim şart. Burada asıl 
strateji tüketimi değil, üretimi desteklemek. Atılacak 
tüm adımlarda öncelik; üretimin, üreticinin olmalı. 
Önceliklerimizi doğru planlayıp bu şekilde hedeflerimize 
yöneldiğimizde üretim ve ihracatın önünü açarak 
sanayimizi güçlendireceğiz. Bunun için de sanayicinin, 
günü kurtaran değil orta ve uzun vadeli stratejilerle 
desteklenmesi çok önemlidir” dedi.

PANO





PANO

38 PLASFED

Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz  
ve Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün katıldıkları 

televizyon programlarında sektöre ilişkin çok önemli açıklamalar yaptılar. 

Bloomberg HT/“İş Dünyası” 
PLASFED Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz, 
Bloomberg HT ekranlarında yayınlanan, Pelin Yantur’un 
sunduğu “İş Dünyası” programında kurdaki hareketliliğin 
plastik sektörüne olan yansımalarını değerlendirdi.

“Kur hareketliliği bizim hem ihracatımız hem de 
üretimimiz yönünden çok önemli” diyerek sözlerine 
başlayan Ömer Karadeniz konuşmasına şöyle devam etti: 
“Ülkemizde navlun fiyatlarıyla ilgili bir problem yaşandı 
ve yaşanmaya devam ediyor. Navlun fiyatlarının biraz 
olsun gerileme yaşamasına rağmen tedarik zincirinin 
tam olarak salgın öncesine göre sağlığına kavuştuğunu 
söylemek çok zor. Olası yeni varyantların tedarik zincirinde 
öngörülemeyen yeni bozulmalara da sebep olabileceğini 
düşünmemiz gerekiyor. Bir taraftan kur hareketliliği 
sanayiciyi zor durumda bırakıyor. Özellikle bizim ham 
madde konusunda ürün gamına göre yüzde 85’le yüzde 
93’lerde tamamen ithalata dayalı bir pozisyonumuz 
var. Ham maddede ithalata dayalı sektörler açısından 
baktığımızda durum daha da zor. İç piyasa ağırlıklı olarak 
çalışan üyelerimiz kurun hızla arttığı dönemde fiyat 
veremediler. Sonrasında yaşanan hızlı düşüş esasen 
sanayicinin isteyeceği bir durum değil. Üretim açısından 

esas olan kurun istikrarlı olarak seyretmesi. Yani kurun 
istikrarlı seyretmemesi hem iç piyasalarımız hem de 
ihracatımız açısından gerçekten son derece kritik bir 
nokta. Plastik sektörü 30’un üzerinde sektörü takviye 
eden ve kimya sektörünün içinde bulunan bir sektör. 
İhracatta kimya sektörü 2021 yılı içinde yaklaşık dört 
defa birinciliğe kadar yükseldi. Otomotiv birinci sırada, 
daha sonra tekstil ve kimya yarışıyor. Birçok sektöre 
baktığımızda işin içinde hep plastiklerin olduğunu 
görüyoruz. Plastik sektörü ihracat noktasında dünyanın 
vazgeçilmezi. İnsanların plastik denilince naylon olarak 
bakmasını tasvip etmiyoruz. Çünkü dünya plastiklerle 
birlikte yaşıyor.”

“TÜRKİYE BİR SANAYİ ÜLKESİ”
Karadeniz, “2021’in ikinci yarısından itibaren 
sürdürülebilirlik konusunda başta Avrupa olmak üzere tüm 
dünyada farkındalık yaşanıyor. Bunun plastik sektörüne 
olan etkisi nedir?” sorusuna ise şöyle cevap verdi: “Burada 
yeşil dönüşümün altını çizmek gerekiyor. Her yerde riskler 
vardır. Risklerin olduğu yerde fırsatlar vardır. Ben ülkemizin 
bu riskleri çok iyi değerlendirip, fırsata çevireceğine 
inanıyorum. Türkiye bir sanayi ülkesi. Biz yeter ki sanayiye 
yeterli desteği verebilelim. Biz zaman zaman Yunanistan’la 
karşılaştırılıyoruz. Aslında karşılaştırılamayacak kadar 
büyük avantajlarımız var. Aslında o kadar çok sanayimiz 
var ki, yeter ki üretmeye devam edelim. Yeşil Dönüşüm 
Mutabakatı, özellikle plastik geri dönüşüm alanında 
yaşanan gelişmelerle sektörümüzde varlığını hissettiriyor. 
Yapılan çalışmalar 2050 yılına geldiğimizde dünyada 
toplam plastik tüketiminin yüzde 60’ının geri dönüşüm 
kaynaklı olacağını gösteriyor. Bir ürünün tamamen 
geri dönüşümünün olması halinde çevreye hiç zarar 
vermiyorsunuz, bu ürün için ayrıca yurt dışına ayrı bir 
bedel ödemiyorsunuz. Kendi vatandaşımızın, ülkemizin 
parasını yurt dışına transfer etmiyoruz. Bu yüzden gerek 
DİS (Depozito İade Sistemi) gerekse KAS (Kaynağında 
Ayrıştırma Sistemi) konusunda herkese ve kamuya da 
çok büyük sorumluluklar düşüyor. Sektör ihracatında ana 
hedef miktardan ziyade, katma değeri yüksek ürünlerin 
üretilmesi. Ve daha fazla dövizin ülkeye girmesi amacımız. 
Bu gerçekten mühim. Yıllardan beri hep bakıyoruz dünyaya, 
örneğin Japonya bugün kg başına 17.6 dolarla ürün satıyor. 
Almanya 5.9 dolarla kg başına ürününü satıyor. Türkiye’de 
biz 2.4 dolarla ihracat yapıyoruz.”

Plastik Dünyasının 
 TV’YE YANSIMALARI



olduğunu özellikle belirtmemiz 
lazım. Diğer faktörler de var ama 
üretim ve sanayi her şeyin önünde 
geliyor. Üretim ve istihdamın devam 
etmesi, sanayicimizin rekabet 
gücünün artması için de bu yeni 
yatırımların oluşması gerekiyor. 
Ülkemiz aslında bir yatırım cenneti. 
Ama biz sanayiciler olarak daha 
fazla teşviklerin yapılmasını 
bekliyoruz. Yatırım ve üretim 
ortamının daha güvenli bir şekle 
girmesini arzu ediyoruz. Orta ve uzun 
vadeli stratejilerde yatırım olmazsa 
olmazımız” diyen Ömer Karadeniz, 
elektrik fiyatlarındaki artışla ilgili ise 

şunları söyledi: “Yatırım dediğiniz zaman yatırım iştahının 
olması gereken yerde elektrikle ilgili sorunların asgari 
düzeyde olması lazım. Sanayiye yansıtılan bir elektrik 
olayı var ki, bütün yük sanayi üzerine getiriliyor. Ülkemizin 
kalkınması için gerekli olan yatırımları bu yapı zora 
soktu. Fiyat artışları özellikle sanayiye yansıdığı sürece 
enflasyon kuşkusuz daha yukarılara gelecek ve belirsizliği 
gören yatırımcı yatırım iştahından vazgeçecek.” 

“DESTEKLERİN ÇOĞALTILMASI GEREKİYOR”
Ömer Karadeniz, KGF (Kredi Garanti Fonu) desteklerinin 
çoğaltılması gerektiğini söyledi ve ekledi: “Tabii ki 
yapılan her adımın katkısı var. Fakat yeterli olduğunu 
söylemek mümkün değil, sermayeler eridi. Artık kâr 
kalmadı. Siz bir ürünü 5 liraya mal ediyorsunuz, yüzde 
10 kâr payı koyup 5,50 liraya satıyorsunuz. Üç ay 
vadeyle iç pazara verdiğiniz ürünün maliyeti 8 liraya 
çıkıyor. Burada büyüme değil, küçülme ortaya çıkıyor. 
KGF desteği sanayiciler tarafından özellikle olumlu 
karşılanıyor ama kayıplar o kadar fazla ki, o desteklerin 
çoğaltılması gerektiğinin altını çiziyorum. Bir ülkede 
yatırım ve üretim yoksa büyümesi söz konusu olmaz. 
Elektrik kesintilerinin etkisi özellikle ihracat taahhütleri 
olan işletmeleri çok zor durumda bıraktı.  

EkoTürk/“Gün Ortası”
Ömer Karadeniz, EkoTürk 
ekranlarında yayınlanan “Gün 
Ortası” programında Ahu 
Orakçıoğlu’nun sorularını 
yanıtladı. 

Sanayiciler ve reel sektör yılın ilk 
aylarına yüksek oranlarla yüzleşerek 
ve talepte de bir düşüşle başladılar. 
Bunu ocak ayı PMI rakamları 
gösterdi. Üretimi artan tek sektör ise 
kimya. Ömer Karadeniz bu mevcut 
durumu kendi sektörü açısından 
şöyle değerlendirdi: “Plastik 
sektörünün 2021 yılı ithalat ve 
ihracat üretimi üzerine konuşalım. Özellikle 8.2 milyon 
ton plastik ham madde ithal edildiğini söyleyebiliriz. 
Ham madde ihracatında değer yüzde 56.9 artışla 14 
milyar dolar olarak gerçekleşti. Değer artışının çok 
daha yüksek olması ham madde fiyatlarındaki artışı 
gösteriyor. Mamul ihracatımız yüzde 26.8 artışla 6.8 
milyar dolara kadar çıktı. Geçen yılların aynı dönemine 
göre yüzde 33 artışla 1.7 milyon ton plastik ham madde 
ihraç ettik. Ülkede yeni petrokimya yatırımı olmadı. 
Bu ihraç artışı büyük oranda geri dönüşüm kaynaklı. 
2021 yılında plastik mamul üretimimiz yüzde 7.1 artışla 
11.4 milyon tona ulaştı. Emtia olarak baktığımızda bu 
üretimin değeri ise yüzde 15.9 artışla 44.7 milyar dolar 
seviyesine geldi. Plastik ham madde noktasında ülkemiz 
fakir. Birçok sektörde olduğu gibi bu sektörde de ham 
madde sıkıntısı var. Ürün gamına göre yaklaşık yüzde 
85-93 arası ham madde açığımız var. Bu nedenle, 
yapılan ihracatlardan yeterince yararlanılamıyor.”

“PLASTİĞİN YÜZLERCE ÜRÜN GAMI VAR”
“Plastik sektöründe dünyada hızlı bir gelişme 
kaydediliyor” diyen Karadeniz sözlerine şöyle devam 
etti: “Özellikle pandemi döneminde hepimizin gördüğü 
gibi plastikler insan sağlığı için büyük faydalar 
oluşturdu. Plastiğin yüzlerce ürün gamı var. O yüzden 
plastiğe haksızlık yapmamak lazım. Örneğin; eğer 
plastikler ve kompozitler olmasaydı bugün bütün 
ulaşıma baktığımızda hangisinde olursak olalım belki 
7-8 katı daha fazla karbon salınımı ortaya çıkabilirdi.”
Ömer Karadeniz, sektör olarak beklentilerini ise şöyle 
özetledi: “Şu anda hükümetimizin üzerinde durduğu 
Ceyhan Bölgesi’nde planlanan yatırımlar var. Bunlar 
büyük yatırımlar, devreye girmesi için 2025-2026 
konuşuluyor. Sonuç itibarıyla ülke sanayisine çok büyük 
destek verecek. Ham madde oranları çok büyük oranlar, 
yaptığımız ihracatın karşılığını alamıyoruz. Umarız en 
kısa sürede bu konuyla ilgili üretim yapılır ve ülkemiz 
bu konudaki açığını kapatmış olur. Bu aynı zamanda 
ülke dövizinin yurt dışına çıkmaması demek oluyor. Bu 
çalışmaların hızla devam etmesini arzu ediyoruz.”

“ÜLKEMİZ ASLINDA BİR YATIRIM CENNETİ”
“Rekabet gücümüzü korumak için yeni yatırımlar şart. Bir 
ülkeyi ayağa kaldıracak olan itici gücün üretim ve sanayi 
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“Rekabet gücümüzü korumak için 
yeni yatırımlar şart. Bir ülkeyi 

ayağa kaldıracak olan itici gücün 
üretim ve sanayi olduğunu özellikle 

belirtmemiz lazım. Diğer faktörler de 
var ama üretim ve sanayi her şeyin 

önünde geliyor. Üretim ve istihdamın 
devam etmesi, sanayicimizin rekabet 

gücünün artması için de bu yeni 
yatırımların oluşması gerekiyor. 

Ülkemiz aslında bir yatırım cenneti.”
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OSB’de yer alan işletmelerle, OSB dışında yer alan 
işletmeler arasında da haksız rekabet oluştu. Burada 
sanayicilerde güvensizlik durumu ortaya çıktı. Sanayici 
devletin gücünü bu konuda yanında hissedemiyor. 
İlk anda da söylediğimiz gibi doğal gaz depoları böyle 
durumlar için hazırlıklı olmalı. Kur hareketleri de 
özellikle bizim sektörümüz gibi yurt içinden yeterli ham 
maddeyi tedarik edemeyen ve ithalat yapmak zorunda 
kalan sektörler açısından büyük risk taşıyor.”
Güneş enerjisiyle ilgili de konuşan Ömer Karadeniz, bu 
konuyla ilgili konutlara dahi teşvik gelmesi gerektiğini 
özellikle vurguladı. Karadeniz, “Belki de geleceğimiz 
üzerinde etki edecek bir konu bu; yenilenebilir enerji. 
Şöyle bir karşılaştırma yaptığımızda bir Almanya, Bir 
İsviçre, bir Finlandiya güneş enerjisinden faydalanma 
noktasında daha dezavantajlı, güneşi çok fazla 
hissedemeyen ülkeler ama güneş enerjisinden 
bizden kat kat fazla faydalanıyorlar. Önceki yıllara 
göre bu konuda destekler oluşmaya başladı. Bunların 
çoğalmasını arzu ediyoruz” dedi. 

Bloomberg HT/“60 Dakika”
PAGDER Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün, 
Bloomberg HT ekranlarında yayınlanan, Barış 
Esen’in sunduğu “60 Dakika” programında Rusya-
Ukrayna arasında yaşanan savaş nedeniyle plastik 
sanayisinin yaşadığı sorunları anlattı. 

Rusya-Ukrayna 
arasındaki savaş 
halinin ülkemiz ve 
dünya ekonomisi 
üzerinde birçok 
sonucu olacağını 
söyleyen Selçuk 
Gülsün sözlerine 
şöyle devam etti: 
“Rusya, dünyanın 
enerji zengini ve 
bunu da dünyada 
birçok yere 
farklı araçlarla 
satan bir ülke. 

Kendilerindeki petrolü, gazı çıkartıp işleyerek dünyaya 
petrokimya ürünlerini sunuyorlar. Tabii bu tesisler her 
ne kadar güncellenmiş tesisler olsa da dünyadaki 
mevcut kapasite içerisinde zayıf bir pay aldığını 
söyleyebiliriz. Yine petrol fiyatlarındaki artış trendine 
baktığımızda, bunun özellikle maliyet enflasyonunu 
tetikleyecek bir sonuç yaratacağını bekliyoruz. 
Sektörümüz için önümüzdeki süreçte neler olabilir diye 
değerlendirdiğimizde, lojistikte bir takım sıkıntıların 
çıkma olasılığını görüyoruz. Taşımacılık tarafında zaten 
yüksek seyreden fiyatların maliyet artışına bağlı olarak 
daha da artması söz konusu. Gemi rotalarında meydana 
gelebilecek karışıklıklar sebebiyle Avrupa limanlarında 
karışıklıklar yaşanabileceğini de ön görüyoruz.” Gülsün, 
plastik ham maddelerle ilgili ise şunları söyledi: “Rusya 
Türkiye’nin mevcut plastik ham madde ihtiyacının 
yaklaşık yüzde 3.2’sini karşılıyor. Yani çok fazla bir 
pay almıyor. Türkiye petrokimya ürünlerini daha çok 

Asya’dan, Çin, Kore, Malezya gibi ülkelerden, Arap 
Yarımadası’ndan, Avrupa’dan ve biraz da ABD’den 
tedarik ediyor. Plastik ham madde fiyatlarının yüksek 
seyrini devam ettirmesinin arkasında esasen yüksek 
girdi maliyetlerinden ziyade, halen devam eden mücbir 
haller, özellikle arz yanlı kısıtlar yatıyor. Diğer yandan 
bakacak olursak özellikle plastik sektöründe de çok 
kullanılan, ‘karbon siyahı’ dediğimiz ‘iz karası’ diye de 
adlandırılan, endüstrinin her alanında kullanılan ürün 
grubunda Rusya, önemli bir tedarikçi. Ülkemizin ithal 
ettiği yaklaşık 210 bin ton karbon siyahının yüzde 32’si 
Rusya’dan geliyor. Bu noktada biraz sıkıntı var. Geçmişte 
Türkiye de bu kapasiteden yeterli bir pay alabiliyordu. Bu 
tamamen ithalata bağımlı bir alan. Lastik sektöründen 
tutun, otomotivde, kauçukta, plastikte birçok yerde 
kullanılan bir ürün. Yine ithal ettiğimiz 500 bin ton 
sentetik kauçuğun yaklaşık yüzde 12’si Rusya’dan 
geliyor. Tabii bu, petrokimya kapasitesinin getirdiği 
bir avantaj. İhracat tarafıyla alakalı bakacak olursak; 
plastik sektörünün özelinde şunu söyleyebilirim: 
Türkiye’nin Rusya’ya ürün ihracatına konu olan ürün 
grupları; mamuller, bitmiş ürünler, yaş sebze-meyve gibi 
ürünler. Buralarda plastikler özellikle ambalajlamada, 
yaş sebze-meyve taşıma kasalarında yoğun kullanılan, 
hatta düşünülenin çok üzerinde kıymeti ve ciddi yatırımı 
olan bir alan. Bunların riske edileceğini düşünebiliriz. 
Enerji alanında yaşanabilecek sıkıntıların enflasyona 
etkisiyle ilgili ise şunları söyleyebiliriz: Rusya ve Ukrayna 
petrolün, doğal gazın yanında metallerde, tahıllarda, 
yağlı tohumlarda önemli bir tedarikçi. Buradaki fiyat 
artışları da enflasyonu olumsuz etkileyebilir. Otomotiv 
sektöründe ise, özellikle alüminyum, paladyum 
ve nikel fiyatlarında ciddi artışları son dönemde 
görüyoruz. Paladyumun yüzde 80’i otomotiv sektöründe 
kullanılıyor. Her bir araçta ortalama 200 kg plastik 
kullanılıyor. Bunlara bütünsel baktığınızda burada da 
kriz kısa zamanda atlatılmazsa önümüzdeki süreçte 
fiyatlara yansımalarını da görebiliriz.”
Selçuk Gülsün, savaş sonrası plastik cephesinde 
fiyat artışları oldu mu sorusuna ise, “Bu yeni bir kriz. 

“Plastik ham madde fiyatlarının  
yüksek seyrini devam ettirmesinin 
arkasında esasen yüksek girdi 
maliyetlerinden ziyade, halen devam 
eden mücbir haller, özellikle arz 
yanlı kısıtlar yatıyor. Diğer yandan 
bakacak olursak özellikle plastik 
sektöründe de çok kullanılan, ‘karbon 
siyahı’ dediğimiz ‘iz karası’ diye de 
adlandırılan, endüstrinin her alanında 
kullanılan ürün grubunda Rusya, 
önemli bir tedarikçi.”
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Fiyatlarda yıl içinde değişiklikler olabiliyor; bunların 
sebepleri, söylediğim gibi pandemi sürecinde yaşanan 
arz yanlı şoklar. Yani yetersiz veya kısıtlı arzdan kaynaklı 
fiyat hareketleri oluyordu. Son iki aydır da fiyatlar 
plastik ham maddelerde ufak ufak artıyor. Özellikle 
Arap Yarımadası’ndaki petrokimya tesislerinden gelen 
fiyatlarda yaklaşık yüzde 5 ile yüzde 8 fiyat isteği var 
üreticilerde. Genel olarak bu seyir nereye gidecek, bunu 
buradaki krizin ne kadar süreceği gösterecek” şeklinde 
cevap verdi. 

Bloomberg HT/“Gündem Teknoloji” 
PAGDER Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün, 
Hande Berktan’ın sunduğu “Gündem Teknoloji” 
programına katıldı. Gülsün, programda yeni 
teknolojilerin sanayi sektörüne olan yansımalarını 
değerlendirdi.  

Selçuk Gülsün, Türk imalat sanayisinin Endüstri 4.0’la 
ilişkisine dair şunları söyledi: “Aslında burada dünyadaki 
robotlaşmanın mevcut durumuna bakacak olursak, 
pozisyonumuza da işaret edecektir. 2022 yılında dünyada 
toplam 384 bin endüstriyel robot kullanıma dahil olmuş. 
Bunun da yaklaşık yüzde 5’i plastik ve kimya sanayinde 
değerlendirilmiş. Bu yönüyle bakacak olursanız otomotiv, 
elektrik, elektronik sektörü ve metal-makine sektöründen 
sonra robotların en çok kullanıldığı sektör, plastik ve 
kimya sanayi diyebiliriz. Fakat Türkiye 4.0’da dünyada 
maalesef biraz geri sıralarda. Daha gidecek çok yolumuz 
var. Şunu söyleyebilirim ki, yaklaşık 291 bin robotun 
yüzde 76’sı dünyadaki 5 büyük sanayileşmiş ülkede 
kurulmuş durumda. Bunlar da, Çin, Japonya, ABD, 
Güney Kore ve Almanya. Her 10 bin çalışana düşen 
robotlaşmada 932 robotla birinci sırada Güney Kore 
geliyor. Biz de 50’nin de altında rakamlar. Tabii hangi 
endüstrilerde faaliyet gösterdiğimizin de önemi büyük. 
Robotlaşmanın en büyük kullanıldığı alan otomotiv 
sektörü. Bu bahsettiğim ülkeler dünyada öncü ülkeler.”

“ENDÜSTRİ 4.0’DAKİ DÖNÜŞÜM YENİ İŞ 
ALANLARININ OLUŞMASINA NEDEN OLACAK”
Gülsün, 4.0 dönüşümün getirdiği kısa, orta ve uzun 
vadede değişimleri ise şöyle açıkladı: “Kısa vadede 
çıkacak sonuçlar aslında insanların hoşuna gitmeyen 
sonuçlar. Mesela, işsizlikte bir artışa neden olacak. 
Tabii bu kısa vadeli bir düşüş. Daha sonra ortaya 
çıkacak yeni iş kolları olacak. Daha bugün adı 
konulmamış iş kolları hayatımıza girecek. Bu da orta 
ve uzun vadede iş gücü kaybının yine geçmiş endüstri 
devrimlerinde olduğu gibi normal hale geleceğini ifade 
ediyor. Buna örnek verecek olursak geleneksel bir araç 
üretimi ortalama 6.2 saat sürerken, elektrikli araçların 
üretimi 3.7 saat gibi bir süre alıyor. Tabii burada 
teknolojik devrimin de katkısı var. Bu neye sebebiyet 
veriyor? Daha kısa zamanda üretilen araç için daha 
az iş gücüne ihtiyaç duyulmuş olacak. Ama otomotiv 
sektöründen bakacak olursak, elektrikli araçların 
farklı konularda ihtiyaçları olacak. Bunlardan biri de 
batarya konusu. Bu konuda sektörde ciddi istihdam 
yaratacak işletmelere ihtiyaç var. Kısa vadede endüstri 
4.0’ın etkileri arasında artan verimlilik çok önemli. 

Robot kullanımına bağlı olarak üretim adetleri artacak. 
Bunu en iyi otomotivde göreceğiz. Bunun yanında yine 
robotlaşma ve dijitalleşmede sermayenin öne çıkacağını 
düşünüyorum. Üretimin temel faktörleri; doğal 
kaynaklar, sermaye, emek ve girişimci. Bu yatırımları 
gerçekleştirmek için sermaye faktörü kısa vadede 
önem arz edecek konuların başında geliyor. Uzun vadeli 
sonuçlara da bakacak olursak; iş gücü pazarında bir 
dönüşüm gerçekleşecek. İstihdam piyasası kalifiye, üst 
düzey ve nitelikli personelle vasıfsız personel arasında 
paylaşılacak. Dolayısıyla orta düzeyde, yani mavi yaka 
dediğimiz personele olan ihtiyaç azalacak. Burada 
da aslında dünyada hükümetlerin önünde bu büyük 
bir gündem olacak. Endüstri 4.0’daki dönüşüm yeni 
iş alanlarının oluşmasını sağlayacak. Daha önceki 
sanayi dönüşümlerinde olduğu gibi bu dönüşümde de 
iş kollarının bir kısmı ortadan kalkacak. Çok sayıda 
yeni iş kolunun hayatımıza girmesi de bence gençlere 
gelecekte iyi fırsatlar kazandıracak. Yani kısa vadede 
sermaye ön plana çıkarken, orta ve uzun vadede iş gücü 
pazarında daha nitelikli bir iş gücüne doğru dönüşüm 
yaşanacak. Bu yönde tedbirler alınmalı.”

“BİZİM SANAYİMİZDE ÖLÇEK YETERSİZLİĞİ VAR”
Gülsün sözlerine şöyle devam etti: “Endüstri 4.0’a 
360 derece baktığımızda bunu sadece robotlaşma ve 
dijitalleşme olarak tanımlamak doğru olmaz. Bunun 
içinde sosyo-ekonomik durumlar da söz konusu. Eğitim, 
sağlık gibi kamu idaresinin yapacağı düzenlemeler bir 
bütün oluşturacak ve buradan bir gelişme kaydedilecek. 
Burada Endüstri 4.0’la alakalı toplumun geneline bir 
vizyon aşılanacak. Toplumun bunu anlaması lazım. Şu 
an dünyaya baktığınızda Endüstri 3.0’la 4.0 arasında 
kümelenmiş sanayiler var. Aslında halen Endüstri 3.0 
dünyada yaygın. Burada neden bu bahsettiğimiz ülkeler 
hızla robotlaşıyor? Bu ülkeler kişi başına düşen milli 
gelir seviyeleri de çok yüksek ülkeler. Endüstri 4.0’a 
girmek, buna yatırım yapmak doğru mu acaba diye 
sorgulanıyor. Ortalama maaş seviyesi düşük ülkelerden 
bahsedecek olursak, bu ülkelerin Endüstri 4.0’ı araması, 
bu alana yatırım yapması gerekli değil. Zaten düşük 
ücretle çalışanlar olduğu için buraya yatırım yaptığı 
yükü ne sanayici ne de hükümetler üstlenecek. Bizim 
sanayimizde ölçek yetersizliği var. Bu da robotlaşmaya 
imkan tanımıyor.”

“Endüstri 4.0’a 360 derece 
baktığımızda bunu sadece robotlaşma 
ve dijitalleşme olarak tanımlamak 
doğru olmaz. Bunun içinde sosyo-
ekonomik durumlar da söz konusu. 
Eğitim, sağlık gibi kamu idaresinin 
yapacağı düzenlemeler bir bütün 
oluşturacak ve buradan bir gelişme 
kaydedilecek.” 
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EkoTürk/“Gün Ortası” 
Selçuk Gülsün, Ahu Orakçıoğlu’nun sunduğu “Gün 
Ortası” programında İSO’nun ocak ayında açıkladığı 
PMI rakamlarını değerlendirdi.

İSO’nun ocak 
ayında yüzde 50,5 
olarak açıklanan 
PMI rakamı, son 
8 ayın en düşük 
seviyesi oldu. 
Selçuk Gülsün 
genel tablodaki 
sorunları şöyle 
değerlendirdi: 
“Sanayi sektörü 
birçok sorunla 
karşı karşıya ve 
çözüm arayışında. 

Hükümetin de desteğiyle bazılarına çözüm sağlamışken 
bazıları da ajandamıza yeni ekleniyor. Enerji krizi 
ocak ayında yaşadığımız sıkıntılardan biri. Plastik 
sektörünün temel enerji girdisi çok yoğun bir şekilde 
elektrik enerjisi. Elektrik enerjisi olunca da sektörün 
büyük bir kısmı sanayi bölgelerinde faaliyetlerini 
sürdürebildiği için bu süreçte hazırlıksız yakalandılar. 
Sektör pandemide de gelişen ve büyüyen bir sektördü. 
Dolayısıyla bu süreçte bir anda üretimlerini durdurmak 
zorunda kaldılar, özellikle organize sanayi bölgelerinde 
yer alan işletmelerimiz. Bir kısım işletmelerimiz ise 
şehir şebekelerinde kesinti olmadığı için üretimlerine 
devam etme fırsatı buldular. Ama bu bir taraftan da 
haksız rekabete sebep oldu. Çünkü işletmeler kendi 
içlerinde de rekabetlerine devam ediyor. İSO’nun 
açıklamış olduğu PMI verilerine göre son 8 ayın en 
düşük PMI verisi ocak ayında geldi. Kasım ve aralıkta 
yüzde 52 seviyelerindeydi. Burada bizim sektörümüz 
yine ayrışıyor. Kimyanın içinde plastik ve kauçuk yüzde 
52 seviyelerini ocak ayında da korudu. Halen yüksek 
bir taleple karşılaştığını söyleyebiliriz. Burada sektör 
her geçen gün ihracat kapasitesini de arttırıyor. Bunu 
2021’de elde ettiği sonuçlarla da göstermiş oldu. Çok 
kısa onları da hatırlatayım. 12 aylık baktığımızda plastik 
sektörünü biz ham madde, mamul ve plastik işleme 
makineleri olarak üçe ayırıyoruz. Ham maddede miktar 
bazında yüzde 33’lük, değer bazında yüzde 92’lik bir 
ihracatta değer artışı söz konusu. Mamulde ise yüzde 
10’luk miktarda, yüzde 26’lık da değerde bir artış var. 
Plastik işleme makinelerinde de yüzde 15 bir değer 
artışından bahsediyoruz. Bunların neticesinde 9.5 
milyar dolarlık bir ihracat hacmine ulaştı.”

“BUGÜN TÜRKİYE’DE 1.5 MİLYON TONA YAKIN  
BİR GERİ DÖNÜŞÜM KAPASİTESİ OLDU”
Selçuk Gülsün, plastikte geri dönüşüm uygulamasıyla 
ilgili de konuştu: “Dünyada plastik 80 yıldır hayatımızın 
her noktasına girmiş durumda. Plastiğin avantajları 
çok fazla. Bunun dışında liberal ekonomiden döngüsel 
ekonomiye geçişi de yaşıyoruz. Bu noktada geri 
dönüşümden de bahsedebiliriz. Bugün Türkiye’de 1.5 
milyon tona yakın bir geri dönüşüm kapasitesi oldu. Bu 
da bize iyi sonuçları gösteriyor. Bahsettiğimiz plastik ham 

madde ihracatının bugün geldiği seviye değer bazında 
2.8 milyar dolar. Miktar bazında ise 1.7 milyon ton. Böyle 
bir Türkiye’de petrokimya üretimi olmadığını bildiğimize 
göre nereden geliyor? Geri dönüşüm kapasitesinden 
geliyor. 2021 yılında depozito sistemi esasen hayatımıza 
girecekti. Bununla ilgili de bakanlığımız gerekli 
düzenlemeleri yaptı, fakat pandemi dönemi şartlarında 
bunun alt yapısıyla ilgili çalışmalar tamamlanamadı.” 

Bloomberg HT/“60 Dakika”
Bloomberg HT ekranlarında Zeliha Saraç’ın sunduğu 
“60 Dakika” programına katılan Selçuk Gülsün, 
sektörde 2022 yılında ham madde tedarikinde ne gibi 
değişiklikler beklendiğini yorumladı. 

Ham madde tarafına bakınca 
enerji fiyatlarındaki yükseliş, 
tedarik sorunu, konteyner krizi 
derken 2021 sektör açısından 
sıkıntılı geçti. Selçuk Gülsün, 
“2022 yılında ham maddeye 
ulaşımda ne gibi değişiklikler 
bekleniyor?” sorusuna şöyle 
yanıt verdi: “Ambalaj sektörüyle 
alakalı şöyle bir değerlendirme 
yaparak başlayalım. Pandemi 
öncesi esasen bu sektörün çok 
sorgulandığına şahit olduk. 
Çevresel etkilerle birleştirilip 
toplumda olumsuz bir algı oluşturuluyordu. Fakat pandemi 
ile beraber hijyende de en önemli unsurlardan birinin 
ambalaj olduğunun farkına vardık. Özellikle gıdaların 
ömrünü uzatmada çok önemli bir yer tutan ambalaj 
ürünleri dünyanın da taze gıdaya erişimine çok büyük 
katkı sağladı. Ambalaj ürünlerini sadece plastiklerle 
anlatmak mümkün değil. Birçok emtia kullanılıyor. Kağıt, 
karton, cam vs. gibi farklı ambalaj ürünleri de var. Fakat 
plastik sektöründe girdi maliyetlerinin genel olarak yukarı 
eğilimde olduğunu söyleyebilirim, özellikle de pandemiden 
sonra. Bu artışlar ürüne göre yüzde 50 ile yüzde 130’a 
kadar artabiliyor. Buna sebebiyet veren birçok durum 
var. Buradaki talepteki artışın yanında, lojistikteki 
maliyet de çok önemli. Dünyada pandemiyle beraber mal 
hareketlerinde ciddi sıkıntılar yaşadık. Bu dönemde Baltık 
Kuru Yük Endeksi’nin tarihi zirvelere eriştiğini gördük. 
Geçtiğimiz ekim ayında şimdiye kadar hiç görülmeyen bir 
seviye 5400’ler seviyesine erişti. Baltık Kuru Yük Endeksi 
hâlâ da yüksek seyrini koruyor. Bu arada bir başka 
referans da Şangay Konteyner Navlun Endeksi. Burada da 
5000’lerin üzerine çıkarak bir rekor kırdığını gözlemledik. 
2022 yılında navlun fiyatlarının yüksek seyrinin devamını 
bekliyoruz sektör olarak. Burada çok olumlu gelişmeler 
olacağını düşünmüyoruz. Bunun sebebine gelecek 
olursak, dünyadaki mal hareketlerinde bölgesel olarak 
malların hareketi sırasında aynı oranda dönüşlerin 
olmadığını gözlemliyoruz. Kısacası, dünya özellikle tüketim 
mallarını Asya’dan tedarik ediyorken Asya’ya gönderilecek 
çok fazla ürün yok. Bugün Çin’den 8-10 bin dolarlara 
konteyner gelirken, buradan 1500 dolarlık konteyner 
maliyetiyle siz Çin’e malzeme gönderebiliyorsunuz. 
Buradan ihraç edilecek ürün çok yetersiz. Bu da bu 
dengesizliğin devamına sebebiyet veriyor.” 

PANO
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“AZALT, AYRIŞTIR VE GERİ DÖNÜŞTÜR…”
Son günlerde marketlerde ürünlerin ambalajlarının 
değiştiğini görüyoruz. Gülsün, bundan kaynaklı 
yaşanacak olan fiyat değişimiyle ilgili de şunları söyledi: 
“Gramajların azalması çevresel etki nedeniyle de 
olumlu bir şey. Plastikler her geçen gün teknolojinin 
gelişmesiyle beraber daha ince, daha hafif, fakat aynı 
şekilde koruyucu etkisiyle beraber yine hayatımızda 
önemli bir rol üstleniyor. Özellikle de gıdaları korumada. 
Azalt, ayrıştır ve geri dönüştür motto’suna plastikler çok 
uygun bir malzeme. Daha az kullanarak ve akabinde de 
ayrıştırıp geri kazanarak yaşam döngüsü içinde yerlerini 
alabiliyorlar. Burada maliyetler konusuna da değinmek 
lazım. Türkiye’de ambalajın bizim hayatımızdaki 
öneminin yanında bir de vatandaşın üzerinde yarattığı 
bir maliyet etkisi var. Türkiye’de oluşan maliyetin 
temel sebebi hem emtia’daki fiyat artışı hem de döviz 
kurlarında geçtiğimiz dönemde yaşanan artış.”
Gülsün sözlerine şöyle devam etti: “Sektör olarak, 2021 
yılında 11.4 milyon ton plastik ham madde üretimini 
değerlendirdik. Bunun yüzde 85’ini ithal girdiyle 
sağladık. Bunun yarattığı katma değerin ifadesi yaklaşık 
45 milyar dolar. Çok ciddi bir rakam. İhracata bakacak 
olursak biz burada ikiye ayırıyoruz: plastik ham madde 
ve plastik mamul ihracatı. Plastik ham maddede değer 
bazında yüzde 92’lik, mamulde ise yüzde 26’lık bir 
ihracatta artış söz konusu. Tabii bunu miktar bazında 
da irdelemek lazım. Bunun sebebi ise artan emtia 
fiyatları. Bunun neticesinde plastik ham maddede 9,5 
milyar dolarlık bir ihracattan bahsediyoruz. Bu tarihi 
bir rakam Türkiye için. Toplam plastik ham madde ve 
mamul ithalatı ise yaklaşık olarak 17 milyar dolar. Açık 
veriyoruz ama 12-13 milyar dolarlık dolaylı imalatımız 
var. Plastiğin her alanda kullanımı söz konusu. Plastik 
sektörü için nette ihracatçı diyebiliriz.”

EkoTürk/“Gün Ortası”
Selçuk Gülsün, EkoTürk ekranlarında, “Gün Ortası” 
programında Ahu Orakçıoğlu’nun sorularını yanıtladı. 

Selçuk Gülsün, “Dolar-TL oynaklığı sanayiciyi nasıl 
etkiliyor?” sorusuna, “Tarihi günlerden geçiyoruz. 
Maliyetlendirmenin, fiyatlandırmanın çok zor olduğu 
bir süreçteyiz. Sabah kalktığımız zaman bambaşka 
maliyetlerle karşılaşıyoruz. Son dönemde doların  

10 liradan 18 liraya seyrini gördük. Bu gerek ihracatçı 
gerek ithalatçı için çok zor bir süreç. İthalatçıyı da 
burada ayırmamak lazım. Türkiye’nin dış ticaret 
gerçeğinde bu çok konuşuluyor. Özellikle benim 
de içinde bulunduğum sektörde ithalat önem arz 
eden bir alan. Çünkü plastik sektörü dışa bağımlı 
bir sektör. Yüzde 85 girdinin dışa bağımlı olduğu, 
girdi maliyetlerinin ağırlıkla dövizle maliyetlendiği 
bir sektörden bahsediyoruz. Artık son günlerde, 
firmalar satışlarını durdurma noktasına gelmişti. Bizim 
isteğimiz, kurların en azından sabitlenmesi. Bu noktada 
sanayiciler olarak beklentilerimiz yüksek. Dönem 
sonu geliyor. Bilançolarımızı ve vergi beyanlarımızı 
gerçekleştireceğiz. Burada kullanacağımız kur da çok 
önemli. Bütün senenin kur ortalamasına bakacak 
olursak, doların 7,5-8’ler seviyesinde bir rakama 
erişiyoruz. Bugün konuştuğumuz rakam 14. Bizim 
gibi dış ticaret yoğun sektörler için ciddi değerlemeler 
çıkacak. Biz hükümetten bu yönde de çalışma 
bekliyoruz” diyerek cevap verdi.

“TÜRKİYE PLASTİKTE BÜYÜK BİR OYUNCU”
Selçuk Gülsün, yeni ekonomik modelle ilgili ise 
şöyle konuştu: “İthal ikame konusu olabilecek, dışa 
bağımlılığının önüne geçecek temelde kısa, orta ve uzun 
vadeli neler yapılmalı hususunda, orta-uzun vadede 
petrokimya yatırımlarını sektör temsilcileri olarak 
ekrana her çıktığımızda söylüyoruz. Bununla alakalı 
Türkiye’de adımlar atılıyor. Yapılmakta olan yatırımlar 
söz konusu. Bunlar devreye alındıkça Türkiye’nin mevcut 
plastik ham madde ithalatında her biri, ithalatı ikame 
gücüyle azaltan etki yaratacak. Ama yeterli olmayacak. 
Türkiye plastikte büyük bir oyuncu, dünyanın yedinci, 
Avrupa’nın ikinci plastik işleme kapasitesine sahip. 
İthal ikameyi kısa vadede nasıl çözebiliriz derseniz, 
esasında Türkiye 25 yıldır ciddi bir geri dönüşüm 
kapasitesi yarattı. Bu kapasite 1 milyon tonları buldu. 
Bu kapasitenin de desteklenmesi gerekiyor. Daha ucuz 
ve uygun maliyetli ürün demek bu. Ve içeride kendi atık 
ayrıştırma sistemimizi de çok daha iyi disipline edecek 
bir sistem. Kontamine olmamış atığı da temin edilecek 
seviyeye getirdiğinizde çok daha ucuza kaynak sağlamış 
oluyorsunuz. Bu da orijinal ham maddeye olan ihtiyacı 
düşürüyor. Bu yönüyle de baktığınızda yine dış ticaret 
açığının azaltılması noktasında ciddi katkı sağlıyor.”
Atık ithalatı konusu ile ilgili de konuşan Gülsün, 
“Türkiye’de atık ithalatı ile ilgili geçmişte izin belgeleri 
yüksek sayıda verilmişti. Hemen hemen herkes bu işin 
lisansını alarak ticaretini de yapmıştı. Bununla ilgili 
birçok uluslararası haber de yapıldı. Bakanlıklarımız 
bu lisansların tamamını yok sayarak tekrar işletmelerin 
denetimlerle bu belgeyi almasına hak sağladı. Bu 
başarılı bir uygulama oldu. Türkiye’de gerçekten iyi 
sanayiciler, bu alanda yatırım yapmış nitelikli ürün 
üreten sanayicilere bu hak tanınarak arada sistem içine 
sızmış kötü niyetli kişilerden arınmış olduk. Geçtiğimiz 
yıl 800 bin tonlara yakın bir atık ithalatı vardı. Türkiye’de 
kağıt atık ithalatı da söz konusu. İthalat bu yıl 550 bin 
ton gibi bir rakama erişti. Dolayısıyla gerçek sanayiciler 
burada ithalatı gerçekleştirip ürünleri geri kazanıp 
sektörlerin ihtiyacını temin etmiş oldular. Ciddi bir döviz 
girdisi sağlandı” dedi. 

“2022 yılında navlun fiyatlarının 
yüksek seyrinin devamını bekliyoruz 
sektör olarak. Burada çok olumlu 
gelişmeler olacağını düşünmüyoruz. 
Bunun sebebine gelecek olursak, 
dünyadaki mal hareketlerinde bölgesel 
olarak malların hareketi sırasında 
aynı oranda dönüşlerin olmadığını 
gözlemliyoruz.” 
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PLASFED Başkanı Ömer Karadeniz:
“PLASFED, YENİ ÜYELERİYLE TÜRK PLASTİK 
SEKTÖRÜ’NÜN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI OLACAK”
Başkent Plastik Sanayici ve İş İnsanları Derneği 
(BAPSİD)’in PLASFED’e üye olmasından dolayı 
duyduğu memnuniyeti dile getiren PLASFED Başkanı 
Ömer Karadeniz, “Başkent Plastik Sanayici ve İş 
İnsanları Derneği sektörümüzde faaliyet gösteren 
yeni bir sivil toplum kuruluşumuz fakat başında 
yıllardır tanıdığım, bu sektöre uzun zamandır hizmet 
eden ve büyük bir tecrübeye sahip Mehmet Hakan 
Atalay var. Sayın Atalay’ın geçmişine baktığımızda, 
sektörümüze yaptığı hizmetler saymakla bitmez. 
Ben inanıyorum ki bu hizmetleri PLASFED çatısı 
altında Başkent Plastik Sanayici ve İş İnsanları 
Derneği (BAPSİD) olarak da devam edecek. Bundan 
hiç şüphem yok. En başta şahsım ve yönetim kurulu 
üyelerim adına Sayın Başkan Mehmet Hakan Atalay 
ve BAPSİD Yönetim Kuruluna hoş geldiniz diyorum. 
PLASFED, yeni üyeleriyle Türk Plastik Sektörü’nün 
dünyaya açılan kapısı olacak” dedi. 

BAPSİD Başkanı Mehmet Hakan Atalay: 
“BİRLİKTE KAT EDECEĞİMİZ YOLLAR,  
ÜSTESİNDEN GELECEĞİMİZ ZORLUKLAR VAR”
Başkent Plastik Sanayici ve İş İnsanları Derneği 
(BAPSİD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Hakan 
Atalay, “Yeni ama sektör adına çok geniş bir 
tecrübeye sahip ve yıllarca hizmet etmiş yönetim 
kurulundan oluşan bir sivil toplum kuruluşuyuz. 
Amacımız, sektörümüz faaliyetlerini Türkiye 
hatta dünya çapında daha geniş kitlelere başarılı 
bir şekilde taşımak. Bu amaçla Türk Plastik 
Sektörü’nün çatı kuruluşu PLASFED ailesine 
katılmak, bizim için heyecan verici. Başta PLASFED 
Başkanımız Ömer Karadeniz olmak üzere, tüm 
PLASFED Yönetim Kurulu Üyelerimize çok teşekkür 
ediyorum. PLASFED ile birlikte kat edeceğimiz 
yollar, üstesinden geleceğimiz zorluklar var. Birlik 
olduğumuz sürece, sektörde gücümüz ve başarımız 
daim olacaktır” dedi.

PLASFED YENİ ÜYELERİYLE 
SEKTÖRE GÜÇ KATIYOR

Başkent Plastik Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BAPSİD) de Plastik Sanayicileri 
Federasyonu’na katıldı. Bu iş birliğiyle birlikte PLASFED sektörde gücünü ve 

başarısını arttırmaya devam ediyor.  

Çatı kuruluş Plastik 
Sanayicileri 
Federasyonu 
PLASFED, 

sektörün geleceğini 
etkileyen sorunları çözüme 
kavuşturmak ve 2023 yılı 
vizyonunu gerçekleştirmek 
için Türk plastik sektöründe 
faaliyet gösteren tüm sivil toplum 
örgütlerinin bir çatı altında iş birliği ve güç birliği 
yapması gerektiğine inanarak, yeni üye dernekleriyle 
sektöre güç katmaya devam ediyor. Bu kapsamda, 
sektörün tanınmış ve önemli isimlerinden olan 
Mehmet Hakan Atalay’ın Yönetim Kurulu Başkanı 
olduğu Başkent Plastik Sanayici ve İş İnsanları Derneği 
(BAPSİD) 9 Mart 2022 tarihinde Plastik Sanayicileri 
Federasyonu’na üye olarak katıldı. 
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Latin Amerika’da Covid-19 sürecinden sonra sektörün 
ilk uluslararası yüz yüze etkinliği olan ve bu yıl 23.’sü 
düzenlenen PLASTIMAGEN® MÉXICO 2022 Fuarı, 
Latin Amerika’daki plastik sektörünün fikir alışverişi, 

ağ oluşturma, teknoloji takibi alanında en yeni ürünleri 
sergileme imkanı sağlayan en önemli platformu konumunda. 
Meksika plastik sektöründe 4 bin 580 şirket faaliyet 
gösteriyor. Bunların yüzde 4’ü büyük ölçekli şirketler, yüzde 
12’si orta ölçekli şirketler, yüzde 24’ü küçük şirketler ve 
yüzde 60’ı mikro işletmeler olarak sınıflandırılıyor.

BİR SONRAKİ FUARDA TÜRKİYE KATILIMINDA  
ARTIŞ BEKLENİYOR
PLASFED Dergi Yayın Kurulu Başkanı Burç Angan, katıldığı 
fuarla ilgili olarak, firmaların genel olarak PLASTIMAGEN® 
MÉXICO 2022 fuarından memnun kaldıklarını belirtti. “Fuara 
katılan firmalar beklediklerinin üzerinde bir potansiyelle 
karşılaştılar ve genel olarak çok memnun kaldılar. 
Büyükelçimiz T. Timur Söylemez, Ticaret Müşavirimiz İnci 
Selin Bal Salkım ve Ticaret Müşavirimiz Nur Pınar İnal’dan 
oluşan bir heyet de fuarı ziyaret ederek bizimle beraber 
stantları gezdi. Bir sonraki fuarda Türkiye’den bu fuara 
katılımın artacağını ön görüyoruz” diye konuştu.  
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PLASTIMAGEN® MÉXICO 
2022 GERÇEKLEŞTİ
Meksika ve Latin Amerika bölgesinin en önemli uluslararası sektör buluşmalarından  
biri olan PLASTIMAGEN® MÉXICO 2022 Fuarı, 8-11 Mart tarihlerinde düzenlendi. 
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NALAN ONAR-MİNE PLASTİK KURUCU ORTAĞI
“BU FUARI TÜM PLASTİK SEKTÖR  
ÜRETİCİLERİNE TAVSİYE EDERİM”

Mine Plastik olarak ilk yurt dışı 
fuar deneyimimiz Meksika gibi 
uzak bir mesafeya oldu. PAGDER’in 
önerisi ve geçen sene fuara katılan 
firmaların olumlu yorumlarıyla  
9 m2 bir stand kiraladık. Fuara 
gitmeden önce kendi ürünümüzün 

GTİP kodu ile ilgili Meksika Ticari Ateşeliği’nden bilgi 
talebinde bulunduk. Böylece Meksika ile aramızda 
hangi ticari antlaşmalar var, gümrük vergisi var 
mı gibi önemli detayları önceden öğrenip zaman 
kazandık. Ticaret Müşavirimiz İnci Selin Bal Salkım 
bize bu konuda çok destek verdi. 
Fuar alanı tahminimizden çok daha büyük ve 
düzenliydi. Fuarın açılış ve kapanış saatlerinin 
13:00-20:00 olması da bize farklı geldi. Fuarın ilk 
günü büyük bir heyecanla standımıza geçtik ve diğer 
Türk firmalarla tanıştık. Eksik olan malzemelerimizi 
paylaştık, milli birlik bilincinin yurt dışındaki desteği 
çok daha anlamlı oluyor. 
Genel değerlendirme yapacak olursam; Meksika’da 
yaklaşık 45 adet masterbatch üreticisi olmasına 
rağmen, nüfus yoğunluğu sebebiyle bu miktar 
yeterli gelmiyor. Bir de buradaki pazarı Meksika 
değil, Latin Amerika ve Amerika olarak düşünmek 
gerekiyor. El Salvador, Colombia, Peru, Honduras 
gibi ülkelerden de çok fazla ziyaretçi ağırladık. 
Mesafe uzunluğu yüzünden nakliye bir dezavantaj 
olsa da bu bölgede özel ürünlere daha çok ihtiyaç 
var. PE ve PP bazlı ürünleri her yerde bulabiliyorlar, 
fakat mühendislik plastikleri ve özel katkılar bize 
bir pazar oluşturabilir. Dikkatimizi çeken başka bir 
konu da çoğu ziyaretçinin katviziti olmamasıydı. 
İletişim bilgilerini bir deftere yazmalarını talep 
etmek zorunda kaldık. Fuarda dil problemi de 
oldu; İngilizce’yi çok fazla kişi bilmiyor, biz İspanyol 
bir tercümandan destek aldık. Şu an geri fuar 
değerlendirmesi yapıyoruz, mail ile iletişim kurmaya 
ve tekliflerimizi vermeye başladık. Seneye de bu 
fuara katılma kararını şimdiden aldık. Bu fuarı tüm 
plastik sektör üreticilerine tavsiye ederim.

• 36 ülkeden 30 bin ziyaretçi
• 45 bin metrekareden fazla sergi alanı
• 27 ülkeden 870’i aşkın katılımcı
• Dünyanın en büyük 14. ekonomisi
• 130 milyonu aşkın nüfusu ile Latin Amerika    
    ülkelerinin yükselen pazarı

NEDEN  
PLAST 

IMAGEN®?
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TUBA YILMAZ-DIZAYNPACK İHRACAT YÖNETİCİSİ  
“İHRACAT OLANAKLARIMIZ OLDUKÇA  
ÜMİT VERİCİ”

Halen Orta Doğu ve Avrupa’nın büyük 
bölümüne etiket ihraç eden bir firma 
olarak Kuzey, Orta ve Güney Amerika 
ülkelerini kendimize ikinci bir hedef 
olarak seçmiştik. Bizim ürettiğimiz 
etiketler IML etiket (In Mold Labelling) 
olarak adlandırılır ve doğrudan 

doğruya plastik kap, kova, kutu yapan enjeksiyon 
firmaları tarafından kullanılır. Bu nedenle herhangi 
bir gıda ve ambalaj fuarına katılmak yerine, bizim 
etiketimizi doğrudan doğruya kullanacak enjeksiyon 
firmalarının da katılacağı ya da ziyaret edeceği plastik 
fuarını tercih ettik. Fuar günlerinde gerek fuara 
iştirak eden enjeksiyon firmalarıyla gerekse fuarı 
ziyaret eden enjeksiyoncu sanayicilerle çok yoğun 
temaslarımız oldu. Sadece Meksika değil; Peru, Şili, 
Brezilya, Kolombiya ve Orta Amerika ülkelerine uzanan 
çok geniş bir yelpaze için 70 civarında firmayla hem 
şirketimizi hem üretim yelpazemizi hem de ülkelerine 
etiket ihraç etme olanaklarımızı tanıtacak görüşmeler 
yaptık, örnekler sunduk, görüştüğümüz her yetkili 
çok ilgilenerek bize kendi bilgilerini verdiler, numune 
yapabilmemiz için teknik çizimlerini paylaştılar. Bu 
fuar sayesinde kuzeyden güneye bütün Amerika kıtası 
içinde ihracat olanaklarımızın oldukça ümit verici 
olduğunu gözlemledik. Fuar dönüşü kurduğumuz 
kontaklar sayesinde en kısa zamanda ihracat 
çalışmalarımıza başlayacağımızı ümit ediyoruz.
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İZMİR’DEN “WE-CYCLE” DAVETİ

Bu noktada siz kıymetli meslektaşlarıma, İzmir’de bu 
yıl ilk kez düzenlenecek “We-Cycle Geri Dönüşüm Katı 
Atık ve Çevre Teknolojileri Fuarı” hakkında da kısa bir 
bilgilendirmede bulunmak istiyorum. 12-14 Mayıs 
2022 tarihleri arasında Fuar İzmir’de düzenlenecek 
We-Cycle, kentlerde atıkların kaynağında ayrıştırılması, 
geri dönüşüm kültürünün yaratılması ve gereksiz kaynak 
kullanımının engellenmesi amacını taşıyor. Fuarda Orta 
Doğu, Türki Cumhuriyetler, Afrika, Kuzey Amerika ve 
Balkan ülkelerinden katılımcı ve ziyaretçilerin buluşması 
hedefleniyor.

Dünyada en fazla atık plastik ihracatı yapan ilk üç ülke 
olan Almanya, Japonya ve Amerika’nın aynı zamanda 
plastiğin en fazla tüketildiği ülkeler olduğunu bu 
noktada anımsatmak istiyorum. Japonya’da 17,6 Dolar, 
Almanya’da 5,9 Dolar, Çin’de 3 Dolar olan kilogram 
başına ihracat değeri Türk plastik sektöründe 2,4 Dolar 
seviyesinde. Bu başarıyı daha tatmin edici seviyeye 
taşımamız için mühendislik plastikleri başta olmak 
üzere katma değeri yüksek ürünlerin üretimine ve nihai 
ürünlerde daha fazla yer almasına yoğunlaşmamız 
gerekiyor. 

We-Cycle Fuarı’nın geri dönüşüm bilincinin artmasına 
katkıda bulunmasını diliyor, tüm paydaşlarımızı 
fuarımızda katlımcı ve ziyaretçi olarak yer almaya davet 
ediyorum. 

Sevgi ve saygılarımla… 

ŞENER GENÇER
EGEPLASDER Başkanı

“TÜM DÜNYAYI YAKIN GELECEKTE 
YEPYENİ BİR DÖNEM BEKLİYOR. 

TÜRKİYE OLARAK GERİ DÖNÜŞÜM 
SEKTÖRÜMÜZÜN BU BÜYÜK DEVİNİME 

AYAK UYDURMASI GEREKİYOR.”

T ürkiye’de basında ve kamuoyunda giderek 
artan bir frekansta “geri dönüşüm” kelimelerini 
duyuyoruz. Elbette bu durum biz plastik sektörü 
tesilcileri için hayati önemde. Ülkemizde 

kapasitesi her geçen yıl artan geri dönüşüm sektörü, 
ölçek ekonomisine uygun şekilde bilgi, teknoloji ve 
sermaye yoğun yatırımlara ev sahipliği yapıyor. En 
önemli eksiğimiz ise -konuşmaktan yorulsak da- hâlâ 
atıkların kaynağında ayrıştırılmasında yatıyor. Umuyoruz 
ve diliyoruz ki “Sıfır Atık” projesi başta olmak üzere 
merkezi ve yerel kamu otoritelerinin inisiyatif ile gerek 
kaynağında ayrıştırma gerekse geri dönüşüm oranlarımızı 
arttıracağız. 

İMTİHAN SIRASI OTOMOTİVDE 

PLASFED Dergi’nin bir önceki sayısındaki yazımıza 
“Plastik sektörünün ‘dönüşüm’ ile imtihanı…” demiş ve 
düşüncelerimizi sektör paydaşlarımızla paylaşmıştık. 
Bu kez imtihan sırası otomotiv sektöründe… Otomotiv 
sektörü kaynaklı plastik atıklar, geri dönüşüm sektörü 
için de önemli fırsatlar sunuyor. Avrupa Birliği’nin 
“Ömrünü Tamamlamış Araç (ELV) Direktifi”, otomotiv 
üreticilerine ciddi zorunluluklar getiriyor. 

Buna göre yüzde 12 ilâ 15’i plastik parçalar dahil 
olmak üzere, araç ağırlığının en az yüzde 85’inin geri 
dönüştürülmesi gerekiyor. Otomotiv şirketleri, araçların iç 
kısımlarında ve bileşenlerinde geri dönüştürülmüş plastik 
içeriğini dikkat çekici oranda arttırıyor. 

2030 yılında dünyada geri dönüştürülmüş plastiklerin 
tüketiminin toplam tüketimin yüzde 30’na ulaşması 
bekleniyor. Sermaye ve teknoloji yoğun bir sektör olan 
otomotivde ise teorik geri dönüşüm talebinin yüzde 16 ilâ 
18 oranında olması beklenirken, beklenen geri dönüşüm 
içeriğinin yüzde 60-70 oranında gerçekleşmesi şaşırtıcı 
olmayacak. 

Sözün özü geri dönüşümde tüm dünyayı yakın gelecekte 
yepyeni bir dönem bekliyor. Türkiye olarak geri dönüşüm 
sektörümüzün bu büyük devinime ayak uydurması 
gerekiyor.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN 
‘DÖNÜŞÜM’ İLE İMTİHANI
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D ijital flekso baskı kalıpları hazırlamada; çözünürlük 
ve ürün tasarımı alanlarında ödül alan makinelerden 
oluşan yeni üretim parkurları ile müşterilerine hızlı ve 
üstün kalitede ürün sağlamayı hedefleyen Bak Gravür, 

yeni Flekso Hattı için oluşturduğu deneyimli yeni ekibi ile ülke 
istihdamına katkı sağlıyor. Flekso Baskı Klişe Üretim Tesisi ile 
yıllık 10.000 metrekare ilave klişe üretim kapasitesine sahip 
olan Bak Gravür, tercih ettiği ileri teknoloji Entegre Distilasyon 
Sistemi ile de, proseste kullanılan kimyasalın yüzde 90 geri 
dönüşümüne olanak yaratarak sürdürülebilir bir geleceğe katkı 
sağladığını açıkladı. Ürün çeşitliliği ve üstün kalite sağlamak 
amacıyla yeni geliştirilen KODAK NX’in “Digicap” ve ESKO’nun 
“Crystal” bileşenleri ile klişe üretimi yapacak olan Bak Gravür, 
müşterilerine ürün kalitesi ile artı değer katmayı amaçlıyor. 
İnovatif bakış açısıyla değişim ve sürekli gelişimi kurum 
felsefesi olarak benimseyen Bak Gravür, sektöründe Avrupa’nın 
en büyük ve en çok tercih edilen kuruluşu olmayı hedefliyor. 
Bak Gravür ve Bakioğlu Holding’in diğer kuruluşları, ülkemizin 
ihracat gücünü arttıracak yeni yatırımlara devam edecek.

BAK GRAVÜR’DEN  
YENİLİKÇİ YATIRIMLAR 

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde 
Rotogravür Baskı Silindirleri ve Flekso Klişe 
üretimi gerçekleştiren Bakioğlu Holding 
şirketlerinden Bak Gravür; flekso klişe üretiminde 
ödüllü ve yenilikçi iki teknolojiye yatırım yaptı.

PANO
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BARIŞ PAKİŞ
Kompozit Sanayicileri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

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

5.’Sİ İÇİN HAZIRLIKLARA 
BAŞLANMIŞ OLDUĞUNU VE FUARIN 

6-8 EKİM 2022 TARİHLERİNDE 
İSTANBUL LÜTFİ KIRDAR 

KONGRE VE SERGİ SARAYI’NDA 
GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİNİ ŞİMDİDEN 

BİLGİLERİNİZE SUNARIM.”

Değerli plastik sektörü mensubu,

Ü
yelik geliştirme çalışmaları çerçevesinde 
geçtiğimiz dönemde derneğimize üye olan 
Beşler Tekstil San. ve Tic. A.Ş. ve MESSER 
Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti. firmaları 

Derneğimizin daha da güçlenmesini sağlamıştır. 

Derneğimizin aylık periyotlarla internet üzerinden 
gerçekleştirdiği üye toplantılarının 19.’su 19 Ekim 
2021 tarihinde 100’e yakın sektör mensubunun 
katılımı ile “Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı ve Karbon 
Ayak İzi” konusunda Ege Kimya San. ve Tic. A.Ş., Dış 
İlişkiler ve Teknoloji Danışmanı Sayın Derya Erçıkan’ın 
moderatörlüğünde, T.C. Ticaret Bakanlığı, Uluslararası 
İlişkiler ve AB Genel Müdür Yardımcısı Sayın Bahar 
Güçlü, Arçelik A.Ş. Sektörel İlişkiler Koordinatörü Sayın 
Canan Ergün Tavukçu ve Horizon Consultancy Yönetici 
Ortağı Sayın Eser Erginoğlu’nun konu ile ilgili sunumları 
ile; 20.’si 30 Kasım 2021 tarihinde 60’a yakın sektör 
mensubunun katılımı ile Poliya Poliester San. ve Tic. 
Ltd. Şti., Araştırma Laboratuvarı Müdürü Sayın Emre 
Özbek’in “Poliester, Vinilester Reçineler ve Jelkotlar 
Güvenli Depolama ve Elleçleme Şartları” konulu 
sunumu ile gerçekleştirilmiştir. Sektörümüz tarafından 
ilgi gören temalı üye toplantılarımız ve çalışmalarına 
devam ettiğimiz eğitim webinarlarımız tüm sektör 
mensuplarının istifadelerine açıktır.

OSB Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından 2020 için 
yapılan OSB Yıldızları isimli araştırmada yer alan üyemiz 
Turkuaz Polyester Reçine Kimya San. Tic. ve Polin Su 
Kaydırakları ve Havuz Sistemleri firmalarını tebrik eder 
başarılarının devamını dileriz.

Bu yıl Derneğimiz 10-13 Kasım 2021 tarihlerinde 
İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen Saha Expo 
2021 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’na, 
18-21 Kasım 2021 tarihleri arasında İstanbul Tüyap 
Fuar, Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirilen 
Automechanika Istanbul Plus Fuarı’na ve 1-4 Aralık 
2021 tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi 
Büyükçekmece’de gerçekleştirilen Plast Eurasia 
İstanbul Fuarı’na katılarak sektörümüzü temsil etmiş  
ve tanıtım çalışmalarına devam etmiştir.

“DAHA DA  
GÜÇLENİYORUZ”

Derneğimizin en son 2019 yılında 4.’sünü düzenlediği 
Türk Kompozit Fuarları’nın 5.’si için hazırlıklara 
başlanmış olduğunu ve fuarın 6-8 Ekim 2022 
tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi 
Sarayı’nda gerçekleştirileceğini şimdiden bilgilerinize 
sunarım.

Türk kompozit ve plastik sektörü mensuplarına bol 
kazançlı ve bereketli işler dilerim. 

Saygılarımla…
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YUSUF ÖZKAN
Kayseri Plastik İşletmeciler  
Derneği Başkanı 

 “HIZLA DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM 
GÖSTEREN TEKNOLOJİNİN, 

PLASTİK ÜRÜNLERİNİ BİR ADIM 
DAHA ÜST SEGMENTE TAŞIYARAK 

ENDÜSTRİYEL MALZEMELERİN 
MERKEZİNE YERLEŞTİRMESİ 

ŞART. OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE 
FAALİYET GÖSTEREN MARKALARIN 

DA ÖZELLİKLE KARBON AYAK İZİ 
NEDENİYLE ARAÇLARINDA PLASTİK 

MALZEMELERİNİ KULLANMA 
ORANLARINI ARTTIRARAK 

HAFİFLETMELERİ VE CİDDİ 
AR-GE ÇALIŞMALARI YAPMASI 
GEREKTİĞİNE İNANIYORUM.”

Merhaba değerli dostlarım,

H epimizin bildiği gibi bütün sektörlere girdi 
sağlayan, çok dinamik ve hareket kabiliyeti 
yüksek, güçlü yönleri fazla olan bir sektörün 
temsilcileriyiz. Genel olarak plastik malzemeler 

her sektörün vazgeçilmezi olmasına rağmen bazı 
sektörler var ki kendi özelinde plastikler olmazsa 
olmazları arasındadır. Bu sektörlerin başında da 
otomotiv sektörü gelmektedir. Hafiflik, maliyet, çevre, 
teknoloji, konfor, güvenlik gibi özellikleriyle plastik 
malzeme ve yan sanayi parçaları otomobillerin ayrılmaz 
ve sürekli kullanabileceği ürünlerdir.

Otomotiv sektöründe yüzde 25 oranlarına kadar 
kullanılma kabiliyetine ulaşan plastikler, otomobillerde 
görüntü, konfor, hafiflik özellikleriyle yakıt tüketimi 
ve emisyon salınımı, darbe dayanıklılığı, pratik 
hasar giderilmesi, boya tutması gibi sayısız faydalar 
sağlamaktadır.

Artık bütün sektörlerin plastik ürünlerine sadece 
kazanç anlamında değil, çevresel ve teknolojik ihtiyaç 
olarak bakmaları, tasarım ve Ar-Ge’lerini bu anlamda 
geliştirmeleri gerekiyor. Hızla değişim ve dönüşüm 
gösteren teknolojinin plastik ürünlerini bir adım daha 
üst segmente taşıyarak endüstriyel malzemelerin 
merkezine yerleştirmesi şart. Otomotiv sektöründe 
faaliyet gösteren markaların da özellikle karbon ayak izi 
nedeniyle araçlarında plastik malzemelerini kullanma 
oranlarını arttırarak hafifletmeleri ve ciddi Ar-Ge 
çalışmaları yapması gerektiğine inanıyorum.

En önemlisi de iki sektörün güçlü bir iş birliği içinde 
birlikte ortak çalışma ortamı oluşturup çevresel 
ve ekonomik bir kazanç içinde olması gerektiğini 
düşünüyorum. Çünkü iki sektörün de birbirini 
tamamlayan güçlü yönleri bulunuyor.

Saygı ve muhabbetlerimle…                                                                                               

PLASTİK VE OTOMOTİV 
SEKTÖRLERİ İŞ BİRLİĞİ
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SİBER RİSK 
SİGORTANIZ VAR MI?

Uzaktan çalışmanın 
artmasıyla birlikte 

patlayan siber saldırılar 
nedeniyle kurumlar 

ve bireyler siber risk 
sigortası yaptırmaya 

başladı. Poliçeler 
siber saldırı zararlarını 
karşılamanın yanı sıra, 

PR yönetimi, hukuki 
destek ve danışmanlık 

gibi hizmetleri de 
sağlıyor. ESİN ÇETİNEL 
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E vden çalışmanın artmasıyla birlikte siber 
saldırılarda da büyük artış yaşandı. Yapılan 
uluslararası araştırmalara göre, son 2,5 
yılda dünya çapında siber saldırılarda yüzde 

400’lere ulaşan artışlar gözlendi. Hem kurumlar hem 
de bireylerin risklerindeki bu ciddi artış, siber risk 
sigortalarına olan talebi patlattı. Türkiye’de de benzer 
bir durum yaşanıyor. Pandemi döneminde birçok 
şirkette personelin uzaktan çalışmaya başlaması ile 
birlikte özellikle fidye yazılım hasarları ciddi oranda arttı. 
Riski gören ve önlem almak isteyenlerin talebiyle son 
1,5 yılda Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin 
siber risk sigortası müşteri sayısı ise yüzde 50’ye varan 
oranlarda artış kaydetti. 

DANIŞMANLIK DA VERİYORLAR
Bugün Türkiye’de az sayıda sigorta şirketinin siber risk 
sigortası ürünü var. Bazı kurumlar sadece firmalara 
sigorta yaparken, bazıları hem bireysel, hem de 
kurumsal müşterilerine sigorta satıyor. Bu paketleri 
satın alanların olası siber saldırıda oluşan zararlarını 
ödeyen sigorta şirketleri; aynı zamanda bu saldırı 
yüzünden zarar gören üçüncü şahısların zararlarını ve 
iş kesintisine bağlı kâr kayıplarını da teminat altına 
alıyorlar. Aynı zamanda kapsamlı bir siber sigorta 
poliçesi satın alanlara adli bilişim, hukuki destek 
ve halkla ilişkiler yönetimi konusunda da destek 
olunuyor. Bu arada özellikle firmaların siber güvenlik 
açıklarını da gözlem altına alan sigorta şirketleri, bu 
konuda risk danışmanlık hizmeti de sunuyor. Pandemi 
öncesi dönemde bu ürünü genelde büyük kurumsal 
firmaların talep ettiğini belirten sigortacılar, artan siber 
saldırıların ve evden çalışmada yaşanan artış nedeniyle 
artık KOBİ’lerin de bu ürünü talep etmeye başladığını 
söylüyor. 

SOMPO SİGORTA 
SADECE BİREYLER SİGORTALANIYOR

Sompo Sigorta’nın ticari ve kurumsal 
segmente dönük siber güvenlik 
sigortası ürünü yok. Buna karşın 
bireylerin siber saldırılarını güvence 
altına alan “Dijital Güvenlik Sigortası” 
ürünü bulunuyor. Bu ürün sayesinde 
bireysel müşterilerinin sanal 

ağlardaki işlemlerinde veya online alışverişlerinde 
karşılarına çıkabilecek çok sayıda siber tehdide karşı 
güvence sağladıklarını söyleyen Sompo Sigorta 
Bilişim Teknolojileri ve Operasyonları Genel Müdür 
Yardımcısı Kemal Beceren, “Paket içine dahil olan 
hizmetler; şifrelerin çalınması, kimlik hırsızlığı, kimlik 
belgelerinin yeniden çıkartılması, internet tarama 
hizmeti ve antivirüs koruma. Örneğin, internet tarama 
hizmeti ile sorgulama platformuna kaydedilecek TC 
kimlik, pasaport, e-posta, ATM kart numaraları gibi 
kişisel bilgiler, dark ve deep web üzerinde geriye dönük 
taranıyor. İlgili bilgilerin kötü niyetli kişi veya kurumlar 
tarafından kullanılabileceği yönünde bir ize rastlanırsa, 
e-posta yoluyla bilgilendirme yapılıyor. Böylece sanal 

kimlik hırsızlığına karşı önleyici tedbirler alınması 
sağlanıyor” diyor. Beceren’in verdiği bilgiye göre, “Dijital 
Güvenlik Sigortası” ile bireyler kendilerini şu risklere 
karşı güvence altına alıyor: “ATM/kredi kartlarına ait 
şifrelerin dijital platformlar üzerinden ele geçirilmesi 
suretiyle uğranacak maddi kayıplar, kimlik hırsızlığı 
sebebiyle oluşabilecek gelir kaybı ve bu doğrultuda 
zorunlu olarak yapılacak hukuki masraflar, seyahat 
ve iletişim harcamaları, kaybolan veya çalınan kimlik 
belgelerinin yeniden çıkartılması masrafları.” Özellikle 
pandemi döneminde kredi kartı ile online alışverişlerde 
büyük patlama yaşandığını hatırlatan Kemal Beceren, 
2020 yılında Dijital Güvenlik Sigortası ürününe olan 
talepte ise yüzde 38 artış yaşandığını söylüyor.

MARSH TÜRKİYE 
TÜM MASRAFLARI KARŞILIYOR

Marsh Türkiye’nin hem şirketleri 
hem de bireyleri siber saldırılara 
karşı koruyan ürünü var. Siber riskler 
sigortası ile Marsh şirketleri üçüncü 
taraflar tarafından gerçekleştirilen 
kötü niyetli siber saldırı girişimlerine,  
kişisel verilerin korunamaması 

sebebiyle maruz kalınan kişisel veri ihlallerine ve de 
şirket çalışanları (üçüncü taraflar da dahil olmak üzere) 
tarafından gerçekleştirilen sehven veya kasıtlı hatalara/
kazalara karşı koruma sağlıyor. Siber riskler sigortası 
kapsamında firmaların birçok alanda uğradığı zararı 
karşıladıklarını söyleyen Marsh Türkiye Eş CEO’su 
Yeşim Aksüt, siber riskler sigortası kapsamında yapılan 
ödemeler hakkında şu bilgiyi veriyor: “BT araştırma ve 
tetkik masrafları, hukuki uyum araştırma sürecinden 
doğabilecek masraflar, olası bir gizlilik ihlali sonrası veri 
sahiplerine yapılacak bildirim masrafları, geçici “çağrı 
merkezi” masrafları, siber olay sonrası şirket itibarını 
eski haline getirmek için yapılacak halkla ilişkiler 
masrafları, veri kurtarma/yeniden yükleme masrafları, 
siber tehditler/fidye ödemeleri, kişisel bilgi ihlalini 
takiben düzenleyici Kurum(lar) tarafından yapılan 
soruşturmalar ve hükmedilen sigortalanabilir idari para 
cezaları, iş kesintisi/kâr kaybı ve üçüncü şahısların 
talep edebileceği usule uygun karşılanabilecek zararlar 
ve şirketlerin bu zararlar için ödemekle yükümlü olduğu 
savunma masrafları ve tazminatlar yer alıyor.”

Söz konusu sigorta imzalanmadan önce şirketlerin 
BT güvenlik olgunluğunun ne seviyede olduğunu 
anlayabilmek adına sigorta şirketlerinin hazırlamış 
olduğu soru formlarını doldurması gerekiyor. Bu forma 
verilen yanıtların ardından fiyat teklifi çalışmaları 
yapılıyor. Sigortanın fiyatı ise şirketlerin BT olgunluk 
derecesi, faaliyet gösterdiği sektör, talep ettiği teminat 
limiti ve alınan teminatın kapsamı gibi birçok değişkene 
bağlı olarak belirleniyor. Firma, talep eden şirketlere 
taksit imkanı da sunuyor. Özellikle son dönemde 
yaşanan fidye yazılımı kaynaklı siber saldırılardaki 
önemli artış nedeniyle sigorta şirketlerinin kritik 
önemde gördüğü “Çok Faktörlü Kimlik Doğrulaması 
(MFA)”, şifreli yedekleme ve benzeri bazı teknik güvenlik 
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önlemleri bulunmayan firmaları sigorta kapsamına 
almadığına dikkat çeken Yeşim Aksüt, bireysel siber 
güvenlik sigortaları hakkında ise şu bilgiyi paylaşıyor: 
“Bireysel siber güvenlik sigortasıyla sigortalılarımızın, 
ödeme araçlarının (Kredi Kartı, Demit Kart vs.) hileli ya 
da kötü kullanım amaçlı ele geçirilmesi sonucu oluşan 
maddi kaybının, kimlik hırsızlığı sonucu oluşabilecek 
masraflarının güvence altına alınmasıdır. Bu güvence 
ile sigortalılarımız arzu ederlerse ödeme araçlarının 
ve/veya kimlik bilgilerinin kötü kullanım amaçlı ele 
geçirilmesi ve dark web’te ifşa edilmesi durumunda 
kendilerini uyaran ve alması gereken aksiyonları 
belirleyen bir takip sisteminden de faydalanabilecekleri 
ek hizmetlerle poliçelerini zenginleştirebiliyorlar.” 
Aksüt, bu süreçte müşteri sayılarının yüzde 50 arttığını 
söylüyor. 

HOWDEN TÜRKİYE
DANIŞMANLIK HİZMETİ DE VAR

Howden Türkiye, ticari işletmeleri 
ve bireyleri siber riskler için sigorta 
kapsamına alıyor. Söz konusu bu 
sigorta, sigortalının sistemlerine 
olabilecek bir siber saldırı halinde, 
sigortalının dijital varlıklarını, iş 
durmasından kaynaklı zararları ve 

sistemlerinin tekrar eski haline getirilebilmesi için 
gerekli olacak masrafları teminat altına alıyor. Firma 
aynı zamanda böyle bir atak halinde firmanın tuttuğu/
işlediği kişisel verilerin sızması durumunda oluşabilecek 
üçüncü şahıslara karşı sorumlulukları da yine teminata 
eklemiş durumda. Bu sigortanın yazılım, donanım ve 
insan hatası gibi durumları da içine aldığını söyleyen 
Howden Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölge CEO’su 
Atınç Yılmaz, “Kapsamlı bir siber riskler sigorta poliçesi 
alınması halinde olası bir hasarda hadiseye müdahale 
için adli bilişim, hukuki destek ve PR servisleri gibi 
konularda profesyonel ekiplerce danışmanlık hizmetleri 
de sağlıyoruz. Poliçenin primi ise sigortalanan şirketin 
büyüklüğü, lokasyonları, hali hazırda uygulanan siber 
güvenlik önlemleri ve alınacak poliçenin limiti gibi 
kriterlere göre değişiklik gösteriyor. Poliçenin satın 
alınması halinde taksit imkanı sunuyoruz” diyor. 

Howden’ın bireysel siber riskler sigortası ise kişilerin 
kimlik hırsızlığına uğraması, kişisel şifrelerinin 
çalınması, ödeme araçlarının kötüye kullanılması 
gibi hallerde sigortalının maruz kalacağı harcamaları 
teminat altına alıyor. Poliçe primleri ise istenen 
teminat limitine göre hesaplanıyor. Howden’ın dünya 
üzerindeki tüm Siber Risk ekipleri arasında güçlü bir 
iletişim ve birliktelik bulunduğunun da altını çizen Atınç 
Yılmaz, Howden’ın global deneyimlerinden kolayca 
faydalandıkları için yaratıcı çözümler sunduklarını 
belirtiyor.

ANADOLU SİGORTA
TALEP ÇOK ARTTI

Ticari Siber Güvenlik Sigortası ile 
firmaları karşılaşabilecekleri risklere 
karşı koruma altına aldıklarını 
söyleyen Anadolu Sigorta Genel 
Müdür Yardımcısı Levent Sönmez, 
“Ticari Siber Güvenlik Sigortamız 
sigortalılarımızın bir siber güvenlik 

riski nedeniyle oluşacak veri koruma hasarları, iş 
durmasından kaynaklanan zararları, kişisel verilerle ilgili 
idari para cezaları, siber fidye hasarları ile bilgi güvenliği, 
gizlilik sorumluluğu ve veri ihlali masraflarını teminat 
altına alıyor” diyor.

Anadolu Sigorta Bireysel Siber Güvenlik Sigortası ile 
kişisel şifrelerin teknolojik yöntemlerle çalınması ya 
da şifrelerin bir başkası tarafından “ödül kazandınız” 
gibi vaatlerle sigortalının rızası dahilinde öğrenilmesi 
durumunda finansal kurumun karşılamadığı 
ekonomik kayıpları poliçe kapsamındaki limitler 
ölçüsünde karşılıyor. Diğer yandan kurum bu sigorta 
ile sigortalılarının kimlik hırsızlığına uğraması, ödeme 
araçlarının hileli veya kötüye kullanımı, yaşadıkları 
online alışveriş anlaşmazlıkları ve sanal dünyada 
saygınlıklarına zarar verilmesi durumunda gerekiyorsa 
hukuki danışmanlık hizmeti de sağlıyor.

Fidye yazılımların maliyeti  
20 milyar dolara ulaşacak

Risk, emeklilik ve sağlık konularında hizmet 
sunan Aon’un, “2021 Siber Güvenlik Risk 
Raporu’na göre, 2018’in ilk çeyreğinden 2020’in 
son çeyreğine kadar fidye yazılımları yüzde 
400’e varan artış gösterdi. Siber sigortalarına 
olan talep ise 2019’un başından 2020’ye 
kadar yüzde 336 oranında artış kaydetti. Fidye 
yazılımlarından kaynaklı kurumsal maliyetlerin 
2021’de 20 milyar dolara yaklaşması 
beklenirken fidye yazılımlarının ardında “ödeyip 
kurtulma” esasına dayanan yazılımlar olmadığı, 
verilerin tamamen silinmesi gibi senaryoları da 
içerisinde barındırdığı ifade ediliyor. 2020’nin 
sonunda, 10 fidye yazılımı saldırısından 7’si, 
verileri sızdırma tehdidini içeriyordu ve bazı 
varyantlar çalınan verileri açık arttırmayla 
satma girişimlerinde bulunuyordu. Ayrıca, 
sunucuların veya veri kümelerinin kalıcı olarak 
silindiği bir veri imhası da yaşandı. Aon’un 
raporu özellikle kurumlara fidye yazılımı 
risklerinin azaltılması için güvenlik açıklarını 
belirleme, iş sürekliliği planları oluşturma 
ve ihlal yanıtına yardımcı olmak için yalnızca 
kalifiye siber güvenlik uzmanları ile çalışma  
gibi önlemleri almalarını tavsiye ediyor.
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T ürkiye’yi ulusal ve uluslararası sektörel 
platformlarda temsil etmek, dernek, birlik ve 
kümelerin kendi alan ve alt sektörlerindeki 
faaliyetlerini destekleyerek sektörel iş birliğini 

güçlendirmek amacıyla 2014’te kurulan MAKFED’in 
4. Olağan Genel Kurul toplantısı gerçekleşti. Divan 
Başkanlığı’nı T.C. Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı 
Hasan Büyükdede’nin yürüttüğü seçimli genel kurulda 
iki yıl süreyle görev yapacak yeni yönetim kurulu Adnan 
Dalgakıran, yeni denetim kurulu ise Sevda Kayhan 
Yılmaz başkanlığında oluştu.

“MAKİNA SEKTÖRÜ ETKİLİ VE  
GEREKLİ İŞLER YÜRÜTÜYOR”
Hasan Büyükdede yaptığı konuşmada, güçlü bir 
örgütlenmenin getirdiği faydaların altını çizdi ve ekledi: 
“Makina sektörü pilot sektör olmanın gereklerine uygun, 
etkili ve yararlı işler yürütüyor. Hızlı büyüyen yatırımı ve 
üretimiyle hem ülkemizin makina ve teçhizat ihtiyacının 
önemli bir kısmını karşılıyor, hem de ihracatını rakip 
ülkelerin üzerinde arttırıyor. MAKFED’in üye tabanının 
bu kadar hızlı genişlemesini ise beklenti ve giderek 
yükselen dayanışmanın güven verici bir işareti olarak 
değerlendiriyorum. Sektörün el birliği ile ve kapsamlı 

analizlere dayanarak hazırladığı çok sayıda raporun 
resmi kurumlarla paylaşılması yanında açık kaynak 
olarak da yayınlanmasını çok değerli buluyorum. 
Bakanlık bünyesinde dijital ortamda kayıtları tutulan 
sanayi sicil verilerinin taraflara sunulmasında, çok 
aktörlü yapıya haiz makina sektörü için MAKFED ile 
ortak çalışmalar yapılmasını faydalı görüyorum.”

“GÖREV VE SORUMLULUĞUMUZ BÜYÜK”
Adnan Dalgakıran ise yaptığı konuşmada şunları 
söyledi: “Rakip ülkelerin fevkinde sağlanan başarılar bizi 
hedefimize bir adım daha yaklaştırırken, ülke sanayinin 
dönüştürülmesinde önemli roller oynayacağımızın 
haberini de vermiş oldu. 2002 yılında Makina 
İhracatçıları Birliği’mizi kurarak çıktığımız yol bizi 
bugün, pek az ülkede görülebilecek güçte bir sektörel 
örgütlenmeye ve dayanışmaya kavuşturdu. İçinde 
makinanın yer almadığı hiçbir strateji yazılamayacağı 
için görev ve sorumluluğumuz büyük. Sanayinin küresel 
dönüşümü sürecindeki fırsatları değerlendirebilmenin 
ve dünya ekonomisinden ülkemizin aldığı payı 
arttırabilmenin tek yolu ise ileri ülkelerde olduğu gibi, 
makina eksenli bir dönüşüm sürecinden geçmek.”

MAKFED BAŞKANI YENİDEN 
ADNAN DALGAKIRAN OLDU
Türkiye Makina Federasyonu’nun (MAKFED) 4. Olağan Genel Kurulu 19 Mart  

2022 tarihinde Ankara’da toplandı. 14 kurucu derneğin bir araya gelmesiyle kurulan  
ve bugün 20 asil, 8 gözlemci olmak üzere 28 üye derneğe ulaşan federasyonun 

başkanlığına yeniden Adnan Dalgakıran seçildi.
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Bize kısaca şirketinizden bahsedebilir misiniz?
Bericap Kapak San. A.Ş. 1989’dan beri Türkiye ve 
1926’dan beri de dünyanın 100’den fazla ülkesinde 
24 üretim tesisi ile plastik sektöründe hizmet veren bir 
kuruluş. İçecek ve gıdanın yanı sıra endüstriyel kapaklara 
kadar birçok ürün çeşitliliğine sahip kapaklar üreten 
Bericap, Almanya merkezli bir firma. Gruptaki 4 Ar-Ge 
lokasyonundan birini barındıran Bericap Türkiye, 2018 
yılında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın onayı ile 
795. Ar-Ge merkezi olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

PAGDER eğitim süreci ve içeriği hakkında detaylı 
bilgi verebilir misiniz? 
Çalışanlarımız PAGDER aracılığıyla ikisi online, biri hibrit 
olmak üzere, Doç. Dr. Tuncer Yalçınyuva’dan 3 farklı 
eğitim aldılar. Eğitim konuları şöyleydi;

• Genel Polimer Kimyası ve Plastiklerde Kullanılan  
Katkı Maddeleri Eğitimi
• Plastik Çeşitleri ve Ana Özellikleri/Temel Plastik  
İşleme Yöntemleri Eğitimi 
• Enjeksiyonla Kalıplamada Sorun Giderme Eğitimi
Eğitime Ar-Ge, üretim, kalite güvence, kalite kontrol ve 
üst yönetim gibi birçok farklı departmandan çalışanımız 
katılım sağladılar.

Şirket olarak hangi alanlarda gelişmek için bu 
eğitimi almaya ihtiyaç duydunuz?
Şirketimiz çalışanları üretim, araştırma ve geliştirme, 
kalite gibi birçok farklı alanda kendilerini geliştirmek 
ve kullandığımız enjeksiyon metodu ve plastiğin 
doğası, uygun proses seçimleri, kalıplama gibi birçok 
farklı konuda bilgilerini tazeleyip, yenilerini edinmek 
amacıyla eğitimlere katıldılar. Bu eğitimler ürettiğimiz 
ürünlerin kalitesini arttırmak ve müşterilerimize daha 
iyi hizmet verebilmek adına bize yarar sağlayacağını 
düşündüğümüz ve aynı zamanda çalışanlarımızın 
gelişimlerini de desteklemek amacıyla planlandı. 

 

PAGDER’DEN BERİCAP 
ÇALIŞANLARINA EĞİTİM

PAGDER, Bericap çalışanları için sektörel eğitim programı düzenledi. Doç. Dr. Tuncer 
Yalçınyuva’nın verdiği eğitime Ar-Ge, üretim, kalite güvence, kalite kontrol ve üst yönetim 

gibi birçok farklı departmandan çalışanlar katıldı. Bericap İnsan Kaynakları Yöneticisi 
Seyhan Kantemir eğitimlerle ilgili sorularımızı cevapladı.

Eğitim sonrası için hedefleriniz neler?

Eğitimlerden edindiğimiz bilgileri 
gerek Ar-Ge faaliyetlerimizde 
gerekse pratikte uygulayarak, en iyi 
kalitede ürün üretmek ve ulaştırmak 
için bir araç olarak kullanmayı 
hedefliyoruz. Eğitimden aldığımız 
geri bildirim üzerine çalışanlarımızın 
büyük çoğunluğunun eğitimi faydalı 
ve işlevsel bulduğunu belirtmek 
isteriz. Aldığımız 3 farklı eğitim 
için görüş bildiren bir çalışanımızın 
düşüncelerini sizinle paylaşmak 
istiyoruz: “3 oturum da gayet bilgi 
dolu, güzel bir eğitimdi, malzemede 
ve üretimde kimyanın da işin içinde 
olduğunu, her şeyin bir bütün, zincir 
olduğunu hatırlamış olduk.”
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Otomotiv sektöründe 40 yılı aşkın tecrübeye sahip olan Ünver 
Group, 2021 yılı büyüme hedefleri doğrultusunda gerçekleştirdiği 
ikinci “3D Plastik Şişirme” makinası yatırımı ile ülke ekonomisine 
ve istihdama sağladığı katkının mutluluğunu yaşıyor. Ülkemizde 
ve dünyada yaşanan pandemi ve ekonomilerde yaşanan belirsizlik 
süreçlerine rağmen yatırımlarını sürdüren Ünver Group Fabrika 
Müdürü Dilara Korgavuş, Ar-Ge merkezi olmanın avantajlarını, üretim 
teknolojilerini geliştirme ve uygulama alanlarında önemli bir fırsat 
olarak gördüklerini ve bu doğrultuda makina parkı yatırımlarına, 
sürekli gelişmeye ve iş hacmini büyütmeye kararlı olduklarını belirtti 
ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Otomotiv endüstrisinde artan rekabet, 
ürün geliştirme ve devreye alma süreçlerini kısaltarak daha verimli 
ve hızlı hizmet verme özelliklerimizi yukarılara taşıyacaktır.” Yapmış 
oldukları yeni yatırımın toplam tutarının yaklaşık 1.200.000 Euro 
olduğunu ve Hyundai & Kia markalarının İ20, İ30 ve CEED modelleri 
için üretim yaptıklarını belirten Korgavuş, bu ürünlerin ağırlıklı olarak 
Avrupa’daki üretim lokasyonlarında kullanıldığını ve yapılan yeni 
yatırımla birlikte 2021 yılı itibarıyla toplam şekillendirilmiş plastik 
boru üretiminin 3 katına çıktığını söyledi.

ÜNVER GROUP YATIRIMLARI 
HIZ KESMİYOR

Ünver Group, ihracatın lokomotif sektörü otomotiv endüstrisinde, şehir ve ülke ekonomisine 
katkı sağlayacak yatırımlarına pandemiye rağmen hız kesmeden devam ediyor. 

Dünyada yaklaşık 2 yıldır devam eden pandemi koşullarına rağmen 
IMS Polymers çalışmalarına hızla devam ediyor. Faaliyetlerine 

ilk olarak 2015 yılında, üniversite-sanayi iş birliğini geliştirmek 
amacıyla başlayan IMS Polymers, inovatif ürün geliştirme hedefine 

devam etmek için arsa metrajı 11.615 m2 olan ikinci etap altyapı 
yatırım projesi çalışmalarına Ocak 2022 itibarıyla başladı. Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Vodafone Business 
sponsorluğunda, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı 

(TEPAV) ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) iş 
birliğinde gerçekleştirilen 7. dönem “TOBB Türkiye 100” araştırması 
kapsamında, 2017-2019 döneminin satış geliri artışı bakımında en 
hızlı büyüyen 100 şirket arasına giren ve 33. sırada yer alan şirket, 
Ar-Ge çalışmalarına da hız kesmeden devam ediyor. Çalışanlarının 
gelişimine önem veren firma, IMS Akademi’de tüm çalışanlar için 

oluşturulmuş kariyer haritalarıyla müfredatına her yıl yeni eğitimler 
eklemeyi ve iç eğitmenler yetiştirmeyi hedefliyor. 

IMS POLYMERS 2022 YILINDA DA 
ÜRETMEYE DEVAM EDİYOR

Bilime ve mühendisliğe değer veren IMS Polymers; enerji, elektrik, inşaat, otomotiv,  
raylı ulaşım sektörleri ve biyomedikal gibi birçok sektörde yatırımlar yapıyor. 
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M akine endüstrisi ve sanayi dünyasına 
hitap eden her sektöre özgü içerikler 
üretmek ve yayınlamak; Robotik, Yapay 
Zeka, Endüstri 4.0, Metaverse, Blockchain, 

Internet 3.0, Otomasyon, Geri Dönüşüm alanlarının 
sanayiye ve iş dünyasına etkilerini kapsayan yayınlar 
yapmak; yayınlarında kadın ve çocuk hakları, hayvan 
ve doğa sevgisi, eğitimde fırsat eşitliği gibi konuların 
hassasiyetine önem vermek, uluslararası etik kurallar 
çerçevesinde bir yayın politikası izlemek ve yayın 
politikası gereğince daha yaşanılabilir bir dünya ve daha 
mutlu bir topluluk ilkesinden ödün vermemek amacıyla 
kurulan machingo.com yayın hayatına başladı. 
Machingo Yayın Yönetmeni Sertan Özant, endüstri ve 
sanayi dünyasını kapsayan, yeni nesil yayıncılık politikası 
ile yayın yapacak olan machingo.com’un içeriği hakkında 
bilgi verdi: “Sektörel konuları editörlerimizle işleyerek 
hazırlayacağımız haberler, araştırmalar, duyurular, 
röportajlar, videolar, podcast’ler ve daha birçok yayın 
ile zengin bir içeriğe sahip olacak olan machingo.
com, ayrıca her sektöre özgü içerik kategorisi ve yayın 
takvimiyle de güncel iş dünyasının ihtiyaçlarına hizmet 
verecek.”

Sektörün öncü yayın organı olmayı hedefleyen machingo.
com, içerik hizmetlerinin yanı sıra, etkileşimli dijital 
çözümler, webinar ve zirveler, konferans ve sektörel 
eğitimlerle de kullanıcılarının ihtiyaçlarına geniş bir 
yelpaze sunmayı hedefliyor. 

MACHINGO.COM  
YAYIN HAYATINA BAŞLADI
“Yeni nesil endüstri yayını” motto’suyla yola çıkan, machingo.com endüstri  

ve sanayi dünyasına hitap eden zengin içerikleriyle dikkat çekiyor. 

Machingo Yayın Yönetmeni Sertan Özant

“Sektörel konuları editörlerimizle 
işleyerek hazırlayacağımız 

haberler, araştırmalar, duyurular, 
röportajlar, videolar, podcast’ler 

ve daha birçok yayın ile zengin 
bir içeriğe sahip olacak olan 

machingo.com, ayrıca her sektöre 
özgü içerik kategorisi ve yayın 

takvimiyle de güncel iş dünyasının 
ihtiyaçlarına hizmet verecek.”
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Çip krizi, dolardaki yükseliş ve küresel salgın… Otomotiv sektörü 2021’i her ne kadar 
zor geçirse de, üreticiler ve sektörün yan sanayi kolları bu yıldan ümitli. Firmalar daha 
çevreci modeller üretmek için kolları sıvadı. Karbon ayak izini azaltmak için çalışan 
dünya devi firmalar, geri dönüşüme ayak uydurmak için pek çok proje geliştiriyor.

AYŞEGÜL KÜÇÜKKURT ZOR

OTOMOTİVDEKİ  
BÜYÜK DÖNÜŞÜM
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Otomotiv endüstrisinin 130 yıllık gelişimine daha 
yakından bakıldığında, üretim, tasarım ve fonksiyonellik 
gibi birçok özellikte yaşanan değişim, dikkat çekici 
boyutlara ulaştı. Artık bir araçtan yakıt tasarrufu, 
şık tasarımlar, son teknoloji donanıma sahip ve 
çevreci olması beklenirken, bu taleplerin tümüne 
cevap verebilecek otomobillerin üretimi için plastik 
ve kauçuk malzemeler ilk sırada yer alıyor. Çok yönlü 
ve esnek kullanım sayesinde teknolojik yenilik ve 
tasarım özgürlüğü sunan plastikler, hafiflik, sağlamlık 
ve geri dönüşüm özelliği ile günümüz otomobillerinden 
beklenen faydaları sağlıyor. Bu doğrultuda araçlardaki 
plastik kullanım oranı giderek artıyor. Piyasadaki 
pek çok marka, geri dönüşüm anlamında çalışmalar 
yürütüyor. Plastik atıklarını, yine araç içerisindeki bir 
aksesuara çevirirken, otomobilin iç gövdesinde de 
kullanabiliyor. Dünya devi firmaların karbon ayak izini 
azaltmak için başlattığı projeler sayesinde, yeni nesil 
araçlardaki çevreye duyarlılık kavramı her geçen gün  
ön plana çıkıyor. 

2022’DE HEDEF 33 MİLYAR DOLAR
Pandemi sürecinde değişen arz-talep dengeleriyle 
hayatımıza giren çip krizi, 2021 yılında diğer 
sektörlerde olduğu gibi otomotiv sektörünün küresel 
üretimini de etkileyen en önemli unsurlardan biri 
oldu. Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) 
Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, dünya motorlu 
araç pazarının 2021 yılında, 2019’a göre 12.5 
milyon adet daha az gerçekleştiğini söylerken, çip 
krizinin araç üretimine etkisinin 10 milyon adedin 
üzerinde olduğuna vurgu yapıyor. Daralmanın ve 
üretim kayıplarının en büyük sebeplerinden biri olarak 
gösterilen bu kriz, otomotiv sektörünün diğer yan 
kollarına da sıçradığının altını çiziyor. “2021 yılında 
bu zor şartlara rağmen 29.3 milyar dolar ihracat 
gerçekleştirdik. Bu yıl ise bu krizin atlatılacağını 
düşünüyoruz. Ancak sektörümüzün bir dönüşüm 
geçiriyor olması, bu gibi sürprizlere hazırlıklı olmamız 
gerektiğini düşündürüyor. Uzun vadede elektrikli araçlar 
daha yaygın olarak kullanılmaya başlandıkça ve daha 
gelişmiş çipler gerektiren otonom sürüş gibi özellikler 
geliştikçe, yarı iletken çip üreticileriyle otomotiv 
endüstrisi arasındaki ilişki daha da yakınlaşacak” diyen 
Çelik, sektörün bu dönüşümünün, üretimde kullanılan 
girdileri ve üretim şekillerini de değiştireceğini söylüyor.  

İki yıla aşkındır gündemde yer alan çip krizi, üreticilerin 
kısa vadede çeşitli çözümler üretmesine sebep oluyor. 
Örneğin; geçtiğimiz yıl pazardaki daralmaya rağmen 
elektrikli araç üreticisi Tesla, rekor satışa imza atmış, 
daha önce Elon Musk çip krizini ulaşabildikleri çipleri 
değerlendirerek ve bu çipler için yeni talimatlar yazarak 
aştıklarını belirtmişti. Çelik’e göre; bu tür yaratıcı 
çözümleri önümüzdeki günlerde daha çok göreceğiz. 
“Bunun yanı sıra çip stoklarını arttırmaya giden ya da 
daha çok üretilebilen araçların satışını teşvik edecek 
firmalar doğacak. Bu süreçte tüm dünyada çok fazla 
yarı iletken çip yatırımı yapıldı ve halen yapılmaya 
devam ediliyor. Bu yatırımların sonuçları hızlı bir şekilde 
alınamasa da, bir süre sonra yeterli arzın bu yatırımlar 

Gelişen teknoloji ve değişen ihtiyaçlar 
araçlardaki beklenti ve talepleri de 
farklılaştırıyor. Otomobil seçiminde 
daha fazla konfor, üstün güvenlik, yakıt 

tasarrufu, şık tasarım, düşük fiyat ve yüksek 
performans talebine, karbon salınımı an aza 
indirgenmiş çevreci özellikler ekleniyor. Birbirine 
zıt bu talepleri optimum şekilde karşılayan ve 
geleceğin otomobillerini şekillendiren tek malzeme 
ise plastik. Modern araçların yüzde 15’i artık 
hafifletilmiş plastik malzeme kullanarak üretiliyor. 
İnovatif plastik ve kompozit malzemeler kullanılarak 
100 kilogram hafifletilen bir araç, ömrü boyunca 
750 litre tasarruf sağlıyor. Ayrıca bu araçlar, 
hava yastıkları, emniyet kemerleri, darbelere 
karşı kullanılan esnek kompozit malzemeleri ile 
güvenirliğinden de ödün vermiyor. 
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neticesinde sağlanabileceğini ve krizin 2023 yılında 
etkili olmayacağını düşünüyoruz. Bu nedenle 2022 
hedefimizi 33 milyar dolar olarak belirledik” diyen Çelik, 
bu hedefe çok rahat ulaşabileceklerinin altını çiziyor.     

“DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ PLASTİKTEN ÜRETİLİYOR”
2021 yılındaki otomotiv ihracat rakamları yüzde 
15 artışla 29 milyar 343 milyon dolar oldu. Tedarik 
endüstrisinde yüzde 26, Eşya Taşımaya Mahsus 
Motorlu Taşıtlar yüzde 28 ve diğer ürün grupları 
altında yer alan Çekiciler ürün grubu yüzde 68 artış 
gösterdi. Bu rakamlarla Türkiye, ihracatında 16. kez 
sektör bazında birinci sırada yer alıyor. Türkiye’nin 
toplam ihracatından alınan pay ise yüzde 13 olarak 
gerçekleşti. Avrupa Birliği ülkeleri ihracattan yüzde 
65 pay alırken en önemli pazar olmayı sürdürdü. 
Çelik; “2021 yılında ihracat yaptığımız ilk on ülkenin 
tümünde ihracat artışı görülüyor. Hatta bu ülkelerin 
sekizine çift haneli ihracat artışı yaşandı. Geçen yıl 
olduğu gibi Almanya ihracat yaptığımız ülkeler arasında 
ilk sırada yer aldı. İhracatımızdan yüzde 14 pay alan 
Almanya’ya geçen yıla göre yüzde 17 artışla 4 milyar 
168 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Almanya’yı 
ihracatımızdan yüzde 11.5 pay alan Fransa ve yüzde 
10.5 pay alan Birleşik Krallık izledi” diyor. Otomotivde 
geri dönüşüm ve plastik kullanımı hakkında ise şunları 
anlatıyor: “Sektörümüz büyük çaplı bir dönüşümden 
geçiyor. Elektrikli, bağlantılı, paylaşımlı, otonom 
araçlar bu dönüşümde başı çekiyor. Dijitalleşme ve 
karbonsuzlaşma eğilimlerinin gelenekselleşen süreçleri 
değiştireceği de tahmin ediliyor. Online otomobil 
satışı uygulamalarının başlaması, üretimde kullanılan 
enerjinin geri dönüştürülebilir niteliğine önem 
verilmesi bu gelişmelere örnek sayılabilir. Yine motorlu 
araçların iç dış aksamlarında kullanılan plastiğin geri 
dönüştürülmüş plastik veya biyoplastik kullanılarak 
elde edilmiş olması sektörün karbon salınımlarının 
azaltılmasında önemli yöntemler olarak ön plana 
çıkıyor. Diğer bir önemli konu ise Türkiye otomotiv 
sektörü olarak katma değerli üretimimizin arttırılması. 
Özellikle pandemi döneminde yaşanan tedarik 
sorunları, önemli pazarların tedarik merkezlerini yakın 
tutma, hatta üretimde yerlileşme eğilimlerini arttırdı. 
Çip krizi sorununu birçok büyük üretici kendi çiplerini 
üretme amaçlı yatırımlar yaparak aşmayı tercih ediyor. 
Biz de Avrupa pazarına yakınlığımızı ülkemiz için fırsata 
çevirebiliriz.” 

PLASTİK BATARYA KUTUSU ÜRETİYOR
Türkiye’de önde gelen araç markalarından biri olan 
Ford, neredeyse 20 senedir plastik şişe dönüşümünde 
yeni atılımlar yapıyor. İlk olarak Mondeo’da başlayan 
bu macera sayesinde firma, yıllık 1.2 milyar plastik 
şişenin geri dönüşümüne katkı sağlıyor. Ford’un 
başmühendislerinden Tony Weatherhead; “Kullanıcılar 
plastik şişelerin çevreye vereceği zararın farkında. 
Fakat biz uzun süredir bu şişeleri geri dönüştürme 
konusunu kendimize görev edindik. Yaptığımız her 
araçta yenilenebilir ve geri dönüştürülebilir materyaller 
kullanıyoruz” diyor. Firma, şişeleri halıya çevirmek 

için öncelikle şişenin tamamını ince parçalara 
dönüştürüyor. Ardından bu parçalar ısıtılarak eritiliyor 
ve insan saçı kalınlığında liflere çevriliyor. Sonrasında 
dokunan bu lifler halıyı oluşturuyor.

Firmanın otomotivdeki geri dönüşüm projeleri bunlarla 
sınırlı kalmıyor. Sürdürülebilirlik kapsamında “Recube” 
adını verdiği projeyle karşımıza çıkan Ford Otosan, 
ortaya koyduğu rakamlarla gelecek vaat ediyor. 
Elektrik dönüşümüyle birlikte güç ünitesi bazında çok 
daha çevreci çözümler sunmaya hazırlanan otomobil 
üreticileri, etkiyi arttırabilmek adına bunu operasyonel 
faaliyetlerin dahil olduğu yan alanlarla destekliyor. 
Kullanım sonrasında ömrünü tamamlamış ürünlerin 
geri dönüşüm aşamalarına alınarak tekrar bir ürünün 
parçası haline getirilmesi de bunun önemli bir parçası. 
Türkiye’deki otomotiv sanayiinin önemli temsilcilerinden 
olan Ford Otosan da, elektrifikasyon yolculuğuna eşlik 
edecek ve verimliliği artıracak pek çok proje üretiyor. 
Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında yeni bir 
projenin duyurusunu gerçekleştiren marka, “ReCube” 
projesi ile geri dönüşüm plastikten batarya kutusu 
üretiyor. 

36 TON ATIK GERİ KAZANILDI
“ReCube” geri dönüştür, yeniden kullan ve atığı azalt 
prensiplerini temel alarak, çevresel etkisi düşük ürün 
tasarımı gerçekleştirmeyi ve ürün kullanım ömürlerini 
arttırmayı amaçlıyor. “ReCube” ile ilk adımda geri 
dönüşümlü malzemeden fan davlumbazı üreten ekip, 
bir sonraki adımda hafif ticari araçlar için geri dönüşüm 
plastikten batarya kutusu üretti. Ford Otosan, “ReCube” 
ile plastik toplanma ve ayrıştırma süreçlerinin katma 
değerini arttırırken değer kazanan atık plastiklerin çöp 
sahasına gönderilmesi veya yakılması yerine, yeniden 
üretim süreçlerine katılmasını hedefliyor. Geri dönüşüm 
plastikten hafif ticari araçlarda kullanılan batarya 
kutusu çalışmasının neticesinde, yüzde 50 oranında 

FORD’UN BAŞMÜHENDİSLERİNDEN 
TONY WEATHERHEAD; 
“KULLANICILAR PLASTİK ŞİŞELERİN 
ÇEVREYE VERECEĞİ ZARARIN 
FARKINDA. FAKAT BİZ UZUN SÜREDİR 
BU ŞİŞELERİ GERİ DÖNÜŞTÜRME 
KONUSUNU KENDİMİZE GÖREV 
EDİNDİK. YAPTIĞIMIZ HER 
ARAÇTA YENİLENEBİLİR VE GERİ 
DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR MATERYALLER 
KULLANIYORUZ” DİYOR. 

K APAK
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geri dönüşüm plastik kullanılarak 36 ton atığın ürüne 
dönüştürüldüğü bilgisi paylaşılıyor. Ford Otosan 
“ReCube” ile ürettiği geri dönüşüm plastikten batarya 
kutusu sayesinde, yıllık karbon ayak izini 82 ton 
(yaklaşık 3.905 ağacın bir yıldaki karbon yakalamasına 
denk) azaltmış durumda. “ReCube” ile elde edilen 
kazanımlar bu kadarla da sınırlı değil. Projede, yurt 
dışından alınan plastik kompozit yerine, yurt içi 
kaynaklardan föy dosya kağıtlarının üretimi esnasında 
oluşan atık karışım kullanılarak çevresel etkisi daha 
düşük ve maliyet olarak yüzde 7 daha uygun fiyatlı ürün 
geliştiriliyor. Bu iyileştirme ile aynı zamanda toplamda 
20 bin avro kâr elde edilirken yapılan malzeme 
değişikliği sayesinde de ham maddede yurt dışına 
bağımlılık azalıyor. 

YEDİ ÜLKEYE İLK İHRACAT
Çip krizinin otomotiv sektörünü ciddi anlamda 
etkilediğini söyleyen isimlerden biri de Taşıt Araçları 
Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Albert 
Saydam oldu. 2021’e büyük umutlarla başladıklarının 
altını çizen Saydam, geçen yılı değerlendirirken, “İlk altı 
ayda bu umutlarımızı teyit eden, hatta üzerine çıkan 
sonuçlar alınmışken son altı ayda özellikle çip krizi 
nedeniyle üretim beklendiği gibi olmadı. Çip krizinin 
ülke ekonomisine zararı yaklaşık olarak 4 ila 5 milyar 
dolarlık tutar. Dünyadaki kayıp ise 250 milyar dolar. 
Küresel çip krizi nedeniyle üretim yapılamamasından 
dolayı 250 milyar dolarlık bir kayıp söz konusu. 
2023’ün sonuna kadar çip kriziyle yaşayacağız. 
2022’de beşi Amerika’da olmak üzere yeni yatırım 
devreye girecek. Biraz da elektrikleşmeden dolayı çipli 
ürünlerin tüketimi de artıyor” diyerek 2023 yılında bu 
sorunun biteceğine işaret ediyor. 

2019 yılında 1 milyon 461 bin araç üretildiğini, 
2020’de ise bu rakamdan yüzde 11 düşüşle 1 milyon 
297 bin adet olduğunu söyleyen Saydam, pandemiyle 

birlikte yaşanan çip krizinin otomotivde etkisini üretim 
ve ihracat kaybının yanı sıra boş kapasitenin de 
gelişimini etkilemesiyle kendini gösterdiğini belirtiyor. 
Toplamda 190 ülkeye ihracatı yaptıklarını ifade eden 
Saydam, “2021 yılında yedi ülkeye ilk defa ihracat 
gerçekleştirdik. Bunun haricinde 37 ülkeye olan 
ihracatımızda 2020’ye göre yüzde 100’ün üzerinde 
artış oldu. Bu sene yaklaşık yüzde 40-41’lik bir paya 
sahibiz. 2022 için hedefimiz 14 milyar dolar. Yeni 
gelişen teknoloji ürünlerinde ülkemizde doğru adımlar 
atabilirsek ihracatta artış potansiyelimiz var” diye 
belirtiyor.

KİMYASALI PLASTİĞE DÖNÜŞTÜRÜYOR
Sektörde geri dönüşüme destek veren ve bu konuda 
çalışmalar yürüten otomotiv firmalarından biri de 
Audi. Otomotiv üretiminde kullanılan karışık türdeki 
plastiklerin geri dönüşümü için pilot bir proje 
başlatan firma, Karlsruhe Institute for Technology 
(KIT) iş birliğiyle gerçekleştirilen projede kimyasal 
bir geri dönüşüm yöntemi kullanılıyor. “Otomotiv 
Mühendisliğinde Plastiklerin Kimyasal Geri Dönüşümü” 
adı verilen pilot projeyle plastikler için akıllı döngüsel 
sistemlerin yaratılmasını amaçlayan Audi, bu yöntemi 
mekanik geri dönüşüm ve enerji geri kazanımının 
tamamlayıcı uygulaması olarak kurmayı hedefliyor. 
Projede, kimyasal geri dönüşümün teknik fizibilitesinin 
test edilmesi, uygulamanın ekonomik ve çevresel 
etkileri açısından değerlendirilmesi ele alınıyor. Yakıt 
depoları, jant trim parçaları ve radyatör ızgaraları 
gibi artık ihtiyaç duyulmayan plastik bileşenler, KIT 
bünyesinde yer alan uzman ekipler tarafından kimyasal 
geri dönüşüm yoluyla piroliz yağına dönüştürüldü. 
Petrol türevlerinin kalitesine eş değer bir kaliteye sahip 
olan bu yağın kalitesi, otomobillerde yer alabilecek 
yüksek kaliteli yeni plastik malzemelerin üretiminde 
kullanılabiliyor.
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ALİ HAYDAR BOZKURT/Toyota Türkiye Pazarlama  
ve Satış AŞ Üst Yöneticisi (CEO)

“PAZAR TAHMİNİNDE BULUNMAK 
ÇOK ZOR”
Salgının etkisiyle yaşanan ve halen 
devam eden çip krizi, global çapta 
üretim yapan bütün sektörleri 
etkilediği gibi otomotivi de doğrudan 
etkiliyor. Tüm bunların sektörümüze 

yansımasıyla maalesef talebin çok altında üretim 
gerçekleşti ve global bir sorun yaşandı. Bu durum, 
sadece Türkiye’de üretim yapan fabrikaların değil, 
dünyada üretim yapan tüm fabrikaların karşılaştığı 
ve tüm markalara yansıyan bir sorundu. Yılbaşından 
itibaren yoğun talebe baktığımızda pazar 1 milyonu 
gösteriyordu ancak öngörü olarak bu rakamlar telaffuz 
edilemedi. 2022 için ise, üretimde bazı yedek parçaların 
tedarik edilememesi, çip krizi, lojistik hizmetlerinde 
aksamalar başta olmak üzere salgın döneminin getirdiği 
belirsizliklerin sürmesi durumunda pazar tahmininde 
bulunmak çok zor. Böylelikle sektörümüz temkinli 
bir yaklaşım içinde. Çip krizi aşılır ve ÖTV baremleri 
gerektiği zamanlarda gecikmeden güncellenirse 
2022’deki satışların 2021 yılı ile aynı seviyelerde 
olacağını öngörüyorum. Bunun yanında kurlar, faiz 
seviyesi de çok belirleyici unsur olarak karşımıza çıkıyor. 
Kurun, enflasyonun ya da faiz oranlarının yüksekliğinden 
ziyade öngörülebilir olması da gerekiyor.

BERK ÇAĞDAŞ/Renault MAİS Genel Müdürü

“EN İYİ VE YETERLİ STOK İÇİN 
MÜCADELE EDİYORUZ”
Önceleri kısa vadeli olacağını 
düşündüğümüz ve otomotiv 
sektörünün kapsamını öngörmekte 
zorlandığı çip krizinin, önümüzdeki 
kısa ve orta vadeyi de etkileyeceğini 

söyleyebiliriz. Birçok üretici, 2022 yılında da çip krizinin 
sektör gündeminin başında olmaya devam edeceğini 
ifade ediyor. Tedarik sorunu öngörülebilirlik anlamında 
işimizi zorlaştırsa da tüm iş ortaklarımız ile birlikte en 
iyi ve yeterli stok için mücadele ediyoruz. Öte yandan, 
döviz kurundaki volatilitenin seyrine göre bir taraftan 
temkinli, diğer taraftan iyimser duruşumuzu sürdürerek 
tüketicilerimizden gelen talepleri karşılamak için 
çalışmaya devam edeceğiz. Gelecek dönemde hem 
ülke genelinde yatırım, ihracat ve istihdam yoluyla 
sürdürülebilir bir büyümenin sağlanmasının, hem 
de otomotiv sektöründe hacim artışı için özellikle 
döviz kurlarında görülen volatilitenin asgari seviyeye 
indirilerek bir istikrar ortamı oluşması çok önemli bir 
konu. Bu durum bir sonraki aşamada, tüketicinin daha 
makul taşıt finansman faizleriyle desteklenmesini 
de sağlayacaktır. Yeni yılda ÖTV matrah dilimlerinde 
yapılacak bir güncelleme, yükselen kurların getirdiği 
maliyet yükünün vergiyle birlikte tüketiciye yansımasının 
önüne geçecektir. Böylece sektör nefes alırken, yüzde 
45 ve 50’lik ÖTV diliminde daha fazla modelin yer 
almasıyla tüketiciler için seçenekler artacak. Genel 

olarak birim araç başına artan vergi yerine, büyüyen 
piyasadan toplanacak vergi geliri artışına yönelik bir 
düzenlemenin daha yerinde olacağına inanıyoruz. 

MURAT BERKEL/Hyundai Assan Genel Müdürü

“PAZARIN DENGELERİNDE 
DEĞİŞİMLER YAŞANABİLİR”
Bu yıl içinde üretimde önemli 
sıkıntılar yaşanmasına sebep olan 
çip krizi, 2022’nin en azından yılın 
ilk yarısında da devam edecektir. 
Tedarikte yaşanacak olası aksamalar, 

kurlardaki dalgalanmalar ve ekonominin stabilitesinin 
sağlanamaması, pazarın dengelerinde de zaman 
zaman değişkenlikler yaratabilir. Yıl içindeki bu 
değişkenlikler, pazarın da beklenen seviyelere 
ulaşamamasına neden olabilir. 

BÜLENT KILIÇER/Honda Türkiye G. M. Yardımcısı

“KOŞULLARIN DA İYİLEŞTİRİLMESİ 
GEREKİYOR”
Otomotiv sektöründeki hacim artışı 
için öncelikle ekonomide istikrar 
ortamı ve öngörülebilirlik çok önemli. 
Tüketicilerin otomobile ulaşmasını 
arttırmak için fiyat istikrarının 

sağlanması, taşıt kredisine erişim, faiz oranları ve ÖTV 
matrah düzenlenmesi gibi koşulların da iyileştirilmesi 
gerek. Elbette küresel çapta yaşanan pandeminin ve 
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buna bağlı olarak gerçekleşen tedarik zincirindeki 
bozulmaların seyri de çok önemli bir etken. 2022 
yılının en azından ilk yarısının yüksek enflasyonist bir 
ortamda yaşanacağını da unutmamak gerek. Tüm 
bu gerçeklerden hareketle önümüzdeki yıl için en iyi 
senaryo, sektörün bu yıl gerçekleşen üretim, ihracat  
ve satış rakamlarını yakalaması olacaktır.

TÜLAY HACIOĞLU ŞENGÜL/Maysan Mando  
Genel Müdürü

“ÇEVREYE SAYGILI, DOĞAL 
KAYNAKLARI AZ KULLANAN  
BİR YAPIYA KAVUŞTUK”
Çin’e alternatif oluşturmak isteyen, 
onları tek kaynak olarak bırakmak 
istemeyen ve daha önce hiç iletişimde 
olmadığımız müşterilerden talepler 

alıyoruz. Aftermarket tarafında Çin’e göre avantajlı 
konumdayız. Çin hâlâ düşük rakamlara satış yapsa 
da kalitemiz radikal bir şekilde öne çıkıyor. Üreticilerin 
de özellikle bu dönemde sadece fiyat değil, tek 
tedarikçiye bağlı olmama gibi öngörüleri var. Türkiye 
olarak Avrupa, Amerika ve Afrika gibi coğrafyalara 
iletişim anlamında yakınız. Bunlar birleştiğinde 
müşterilerin karşısına farklı avantajlarla çıkıyoruz. 
Ayrıca karbon ayak izi gibi Uzak Doğu’dan çok daha 
önce başladığımız çalışmalar sayesinde regülasyonlar 
gelmeden çevreye saygılı, doğal kaynakları az kullanan 
bir yapıya kavuştuk.

OTOMOTİVDE GERİ 
DÖNÜŞÜM RAKAMLARI
Her yıl 25 milyon tondan fazla 
malzeme eski araçlardan geri 
dönüştürülüyor.
Otomobiller bugün dünyanın en iyi 
geri dönüştürülebilir ürünleri arasında.
Araç geri dönüşüm endüstrisi yaklaşık 
100 bin kişiyi istihdam ederken yılda 
yaklaşık 25 milyar dolar kazandırıyor.
ABD ve Kanada’daki otomobil geri 
dönüşüm endüstrisi her yıl yaklaşık 13 
milyon yeni araç üretmek için yeterli 
çelik sağlıyor.
Her yıl, Kuzey Amerika otomotiv geri 
dönüşüm endüstrisi yaklaşık 85 milyon 
varil petrol tasarrufuna imkan veriyor.
Mevcut uluslararası otomotiv geri 
dönüşüm endüstrisi yaklaşık 75 yıldır 
faaliyet gösteriyor.
Çoğu oto geri dönüşümcüsü küçük 
işletmeler ve tüm otomotiv geri 
dönüşüm şirketlerinin yüzde 75’inden 
fazlası yaklaşık 10 kişiyi istihdam 
ediyor.
Otomotiv geri dönüşümcüleri 
müşterilerine, yeni otomobil 
parçalarından yüzde 20 ila yüzde 80 
daha düşük maliyetli kaliteli otomobil 
parçaları tedarik ediyor.
Her yıl, önemsiz araçlardan 14 milyon 
tondan fazla geri dönüştürülmüş 
çelik elde ediliyor. Ortalama olarak, 
bir otomobilin gövdesinin yaklaşık 
yüzde 25’i geri dönüştürülmüş çelikten 
yapılıyor.
Her yıl, dünyanın dört bir yanından 
ömrünün sonuna ulaşan yaklaşık 27 
milyon araba geri dönüşüm için geri 
kazanılıyor.
Bir aracın sadece yüzde 80’i geri 
dönüştürülüyor.
Avrupa’da bir otomobilin yüzde 75’i 
geri dönüştürülüyor.
Bir aracın alüminyumunun yaklaşık 
yüzde 90’ı geri kazanılıyor. 
Araba akülerinin yaklaşık yüzde 98 ila 
yüzde 99’u geri dönüştürülebiliyor.
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DÜNYA OTOMOTİV 
SEKTÖRÜNDE KOMPOZİT 

KULLANIMI
Kompozit Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Barış Pakiş, dünya otomotiv 

sektöründe kompozit kullanımının tüm detaylarını bizlerle paylaştı.

GÖR ÜŞ

K ompozit malzemeler, sunduğu yüksek kalitede 
yüzey pürüzsüzlüğü, tasarım ayrıntıları ve 
işleme seçenekleri nedeniyle bazı otomotiv 
uygulamaları için “tercih edilen malzeme” 

olarak görülmektedir. İmalatçılar, otomotiv sektörünün 
maliyet, görünüm ve performans gereksinimlerini 
kompozit malzeme kullanarak etkin şekilde 
karşılayabilmektedirler. Günümüzde kompozit gövde 
panelleri, egzotik spor otomobiller, binek otomobiller ile 
küçük, orta ve ağır sınıf kamyon uygulamaları gibi tüm 
kategorilerde başarılı şekilde uygulanmaktadır. 

Ulaştırma sektöründeki başlıca kompozit malzeme 
kullanıcıları otomotiv imalatçılarıdır. Kompozit 
malzemeler, ulaştırma sektörünün diğer pazar 
segmentlerinde ise İleri Teknoloji Transit Otobüsler, 
metrolar, monoraylar, yüksek hızlı demiryolu vb. toplu 
taşıma uygulamalarında kullanılmaktadır. Yüksek 
hızlı demiryolu geliştirme segmentinde, boji şasileri 
de dahil olmak üzere hem iç hem de dış aksamda 
kompozit malzeme kullanımı değerlendirilmektedir. 

Kırpılmış karbon elyaf da dahil olmak üzere yeni 
sıcak pres kalıplama pestili (SMC) formülleri 
araştırılmaktadır. Yüksek performanslı yarış arabası 
parçaları ve motosiklet parçalarında niş uygulamalar 
gerçekleştirilmiştir. Otomotiv pazarında maliyet 
duyarlılığının çok yüksek olması sebebiyle, karbon 
elyaf kompozit malzemeler yüksek maliyetlerinden 
dolayı büyük hacimli uygulamalarda tam olarak kabul 
görmemektedir. Otomotiv sektöründeki kompozit 
uygulamalarında, ana takviye malzemesi olarak cam 
elyaf kullanılmaktadır. 

OTOMOTİV ÜRÜN GELİŞTİRME KONUSUNDAKİ 
EĞİLİMLER
Otomobil sektöründe yaşanan aşağıdaki gelişmelerin, 
otomotiv parçalarında kompozit uygulamaları 
konusunda önemli bir etkisi vardır: 
1. Kompozit malzemeler, hafif çelikler, alüminyum, 
alüminyum kompozitler ve benzeri hafif malzemeler 
kullanarak araç ağırlığının azaltılması. 



2. Çeşitli yollarla yakıt verimliliğinin arttırılması. Yeni 
kurallar nedeniyle, otomobil üreticilerinin ağırlığı 
azaltabilecek ve yakıt ekonomisini arttırabilecek yeni 
malzeme arayışına girmesi gerekecek ve kompozit 
malzemeler bu konuda iyi bir alternatif olacaktır. 

3. Yolcu güvenliğinin arttırılması. 

4. Çevreye daha fazla duyarlı pil ve yakıt hücreleri gibi 
alternatif enerji kaynaklarının kullanılması. 

5. Çevreye daha fazla duyarlı hibrit araçların 
geliştirilmesi.

6. Otomotiv araştırmalarındaki en aktif alanlarından bir 
diğeri de geleceğin aracı ve sistemlerini daha hızlı, daha 
iyi ve daha ucuz şekilde tasarlama, geliştirme, üretme 
ve test etme yöntemleridir. 

7. Geri dönüştürülebilirliğin arttırılması: Endüstri 
araştırmacıları, tasarım, üretim ve işlemlere ek olarak, 
gelecekteki araçların kullanım ömrü sona erdiğinde 
bu araçların geri dönüştürülebilirliğinin arttırılması için 
teknikler geliştirmektedir. 

8. Otomotiv parçası geliştirmede termoplastik reçine 
kullanımının arttırılması. 

9. CO2 emisyonlarının azaltılması için biyo reçine 
kullanımının arttırılması.

OTOMOTİV PAZARININ SEGMENTLERİNDE 
GÖRÜLEN KOMPOZİT MALZEME EĞİLİMLERİNDEN 
BAZILARI 
1. Otomotiv Kompozitlerinin Diğer Uygulamalarında 
Termoplastik Reçine Talebinin Artması 

Termoplastik kompozit malzemelerin, metallerin 
ve çeşitli termoset kompozitin yerine geçeceği 
düşünülmekte ve bu malzemelerin çok sayıda yeni 
uygulama alanı bulunmaktadır. Sektör genelinde 
yaygınlaşmanın artmasıyla, bu malzemeler sadece 
metallerin değil, aynı zamanda diğer kompozit 
malzemelerin de yerine geçecektir. Pazarda son 
birkaç yılda, hem malzeme kategorisinde hem de 
uygulamalarda birçok yeni gelişme ve ürün lansmanı 
görülmüştür. Ayrıca, yeni uygulama alanlarının 
bulunması ve hem düşük segmentteki hem de lüks 
segmentteki uygulamalarda yaygınlaşma seviyesinin 
arttırılması için malzeme maliyetini düşürmek 
maksadıyla mevcut ürünlerde sürekli yenilik ve 
iyileştirmeler yapılmaktadır. Bu pazara yeni giren bazı 
ürün ve uygulamalar şöyledir:

• Sürekli Elyaf Takviyeli Termoplastik (CFT) 
Malzemelerde İnovasyon ve Geliştirme 
• Kısa Elyaf Takviyeli Termoplastik (SFT) Malzemelerde 
İnovasyon ve Geliştirme
• Uzun Elyaf Takviyeli Termoplastik (LFT) 
Malzemelerde İnovasyon ve Geliştirme 
• Preslenebilir Takviyeli Termoplastik (GMT) 
Malzemelerde İnovasyon ve Geliştirme 

2. Hibrit Otomobil Parçalarının Geliştirilmesi 

Otomotiv (otomobil ve kamyon) sektörü önceden beri 
GMT için büyük bir pazar, ancak zamanla büyüme 

potansiyeline sahiptir. Otomotiv sektöründe iç aksam 
pazarındaki savaşı plastik malzemeler kazanmış olsalar 
da, dış aksam için hâlâ çok uzun yol kat etmeleri 
gerekmektedir. GMT’nin ham madde maliyetleri 
genellikle daha yüksektir. Buna rağmen, GMT ile genel 
olarak metal veya termoset kompozitlerden daha düşük 
bir sistem maliyetiyle üretilebilecek olan parçalardan 
daha hafif parçalar üretilebilmektedir. 

Son zamanlarda, otomobiller için hibrit tipte ön 
tampon kirişi yapımında kullanılan yeni bir teknoloji 
geliştirilmiştir. Bu yeni üretim teknolojisi, GMT’nin 
aramid elyaflarla kullanımını sağlamaktadır. Hibrit 
tampon kirişleri, polipropilen reçine ve cam elyaftan 
yapılmış hafif ve düz bir kompozit bir malzeme olan 
preslenebilir takviyeli termoplastik içerisine çelik 
bir iskelet sokularak üretilmektedir. Çelik tampon 
kirişlerinden daha hafif olan bu hibrit tampon kirişi, 
araçların çarpışmaya dayanıklılığını arttırmaktadır.

3. Operasyonel Yeteneklerin Bütünleştirilmesi 

Pazarda bütünleşik bir oyuncu olmak ve mevcut 
fırsatlardan yararlanmak için oyuncular, kendi 
başlarına veya girişimler kurarak değer zincirinin farklı 
düğümlerinde tesisler kurmaktadırlar. 

Tüm otomotiv pazarlarında görülen temel talepler ve 
küresel ihtiyaç listesi aşağıdaki gibidir: 
• Maliyet ve maliyet/performans oranı 
• Hafiflik ve ağırlık/performans oranı 
• Geri dönüşüm 
• İşleme: Pazara bağlı olarak değişen hedefler, 
otomotiv seri üretimine yönelik tam otomatik 
süreçlerden, her bir sürece kadar tüm durumları 
kapsamaktadır. 
• Çok küçük boyutludan büyük boyutlu parçalara 
kadar üretim olanakları dâhil performans 
• Estetik hususlar dâhil dayanıklılık
• Kullanım ömrü gereksinimleri, pazara göre birkaç 
yıldan 50 yıla kadar değişmektedir
• Yangın davranışı: Halojensiz alev geciktirici davranış, 
düşük toksisiteye sahip düşük duman emisyonları 
• Elektriksel iletkenlik; antistatik yapıdan metal 
iletkenliğine kadar.

Otomotiv sektöründe, el yatırması, püskürtme, reçine 
infüzyonu, filament sarma, pultrüzyon, basınçla 
kalıplama, enjeksiyonla kalıplama ve önceden emprenye 
edilmiş yatırma üretim süreçleri kullanılmaktadır. 
Hafif otomotiv için yapısal ve yarı yapısal parçaların 
yapımında sıkıştırma kalıplama (SMC) ve enjeksiyon 
kalıplama süreçleri kullanılmaktadır. SMC kalıplama, A 
sınıfı bir yüzey kalitesi sağlar. Ray bileşenleri, orta/ağır 
kamyon parçaları ve otobüs bileşenlerinin yapımında 
püskürtme, elle yatırma ve reçine infüzyon süreçleri 
kullanılmaktadır.
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A BD’nin Houston eyaletinde, Woodland Heights 
semtindeki Dominos’tan 15 Nisan’da ön ödemeli 
pizza siparişi veren müşteriler ilginç bir deneyim 
yaşadı. Pizzaları istedikleri gibi sıcaktı fakat 

teslimatı gerçekleştiren alışık oldukları gibi kurye değil, 
bir robottu. Zira o günlerde siparişlerini ABD Ulaştırma 
Bakanlığı’ndan onaylı ilk sürücüsüz araç olan ve robotik 
şirket Nuro’nun imzasını taşıyan R2, Dominos’un pizza 
teslimatı için görevlendirilmişti. 2016’da Dave Ferguson 
ve Jiajun Zhu tarafından kurulan Nuro’nun ekibi daha 
önce Google, Waymo, Apple, Uber, Tesla’nın otonom 
projelerinde yer aldı. Kontrol merkezi tarafından uzaktan 
izlenen Nuro, saatte dört kilometre hıza ulaşabiliyor ve 
trafik kurallarına uyuyor. Araca adapte edilen yüksek 
çözünürlüklü haritalar, uydudan alınan veriler yol 
güzergahını belirlemesini sağlarken, sahip olduğu sensör 
ve kameralar da herhangi bir kaza yapmasını engelliyor.
Bu teknolojiyi kullanan tek şirket Dominos değil. Dominos 
gibi Pizza Hut da Toyota’nın geliştirdiği otonom aracı pizza 
teslimatı için kullanmayı planladığını açıkladı. Covid-19 
pandemisinin hayatımıza soktuğu mesafe, hijyen ve 
maske tedbirleri nedeniyle Çin, Kuzey Amerika, İngiltere 
ve Almanya’daki pek çok kafe ve restoran teslimat 
yöntemleri üzerine farklı projeler geliştirmeye başladı. 

REKABET  KIZIŞIYOR
Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT) verilerine göre, geçen 
yıl online’dan yapılan alışverişler yüzde 72 arttı. 2020’de 
Avrupa’da ilk kez online alışveriş yapanların oranı yüzde 
13, Türkiye’de ise yüzde 25 oldu. Alışkanlıkların değiştiği 
bir dönemde e-ticaretin konforuna alışan müşterilerin 
pandemi sonrasında da bu kanalı kullanmaya devam 
etmesi bekleniyor. Elektronik Ticaret İşletmecileri 
Derneği (ETİD) verileri de Covid-19 salgınının da etkisiyle, 
geçen yıla kıyasla online alışveriş harcamalarının 
Türkiye’de yüzde 85 arttığını ortaya koyuyor. Sektörün 
bu yıla dair hedefi, 400 milyar liralık bir hacme ulaşmak. 
E-ticaret pazarı geliştikçe Amazon, Walmart, Alibaba gibi 
alışveriş platformlarının arasındaki rekabet de kızışıyor. 
Ürün teslimatı konusunda rakiplerinden ayrışmaya 
çalışan şirketler ürün teslimatının daha hızlı ve daha 
az maliyetli olması için teknolojiden faydalanıyor. İşte 
tam bu noktada son kilometre lojistiğinde ortaya çıkan 
çalışmalar devreye giriyor. Zira ürün lojistiğinin en kritik 
safhası olan son tüketiciye teslimat tüm bu işlemin 
maliyetinin yarısını oluşturuyor. Üstelik yurt dışında ‘last 
mile logistic’ olarak isimlendirilen bu süreçte tüketiciyle 
temas ediliyor. Hal böyle olunca şirketler büyük bir 
masraf kalemi olan ‘son kilometre’ teslimatlarını 
otomatize etmek istiyor.

2030’DA 85 MİLYAR DOLAR
Son mil teslimat pazarında hava dağıtım araçları yani 
drone’lar, kara teslimat araçlarında otonom ya da yarı 
otonom robotlar ve depolar arası taşımacılıkta otonom 
kamyonlar öne çıkıyor. Pazarın önündeki en büyük 
engeller ise hukuki düzenlemeler, altyapı eksiklikleri ve 
regülasyonlar olarak görülüyor. Araştırma şirketi Alied 
Market Reserch’ün Otonom Son Kilometre Teslimat 
raporuna göre pazar büyüklüğünün bu yılın sonunda 
12 milyar dolar olması bekleniyor. Rapora göre son 
kilometre teslimat pazarı 2030’a kadar yüzde 24.4’lük 
büyümeyle 85 milyar dolara ulaşacak. Araç türüne 
göre, kara yolu teslimatlarının; coğrafya açısından 
değerlendirildiğinde ise Kuzey Amerika ve Çin’in 
pazardan aslan payını alması bekleniyor.

Pandemide hızla artan online alışveriş ve 
kurye masrafları perakende devlerinin lojistik 
alanındaki teknoloji savaşlarını da beraberinde 
getirdi. Bu yarışın en zorlu parkuru olan son 
kilometre için geliştirilen otonom/yarı otonom 
teslimat robotları pazarının ise 2030’da  
85 milyar dolara ulaşması bekleniyor. 
BELCE ÖRÜ

ROBOT 
KURYELERİ

Dijital  
çağın 

TESLİMAT PAZARI 
2030’A KADAR YÜZDE 
24.4’LÜK BÜYÜMEYLE 

85 MİLYAR DOLARA 
ULAŞACAK. 
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Y eni bir robot türü olan, kolaboratif robot 
(cobot), insanla yan yana, emniyetli bir şekilde 
çalışabilme kabiliyeti sayesinde endüstride hızla 
kendine yer bulmaya başladı. Çok yakın zamana 

kadar robotları sadece güçlü, dayanıklı, çok ağır işler 
yapan devasa otomatik makineler olarak görürdük.  
Ancak ortaya çıkan bu yeni robot (kolaboratif robot, 
cobot), insanla yan yana çalışabilme özelliği sayesinde 
geleneksel robot algımızı değiştiriyor. Endüstri 4.0’ın 
en belirleyici bileşenleri olan insan-robot/cobot iş 
birliği, üreticilere yeni bir alan açarak rekabet ortamını 
sertleştirdi. Peki, otomasyon sistemlerinin kahramanları 
olan robotlar ile cobotlar arasında ne gibi farklar var? 
Küçük veya büyük ölçekli firmalar seçimlerini yaparken 
nelere dikkat etmeli? Güvenlik çitini ortadan kaldırarak 
insanlarla birlikte çalışabilen, sezgisel kullanıma açık 
cobotlar mı, özerk alanlarda yüksek güvenlik önlemleriyle 
iş gören, yüksek taşıma kabiliyetine sahip robotlar mı?

Otomasyon sistemlerinin kahramanları robotlardan sonra şimdi de sıra cobotlarda. 
Peki hızlı, insanla aynı ortamda çalışabilen, taşıma kapasiteleri yüksek ve her sektörde 

kullanılabilen cobotlar ile robotların farkı ne? Gelecekte sanayi ve üretimde ne seviyede 
yer alacaklar? Cobot üreticileri ne kadar yatırım yapıyor? Hepsini araştırdık.

AYŞEGÜL KÜÇÜKKURT ZOR

COBOTLAR DÜNYAYI  
ELE GEÇİRİYOR
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TEMEL FARK “GÜVENLİK PROSEDÜRLERİ”
Günümüzde pek çok yeni uygulamada insan ile 
makine el ele çalışıyor ve her ikisi de kendilerine 
has kabiliyetlerle üretime katkıda bulunuyor. Bugün 
kurumların strateji ve yatırımlarını şekillendiren bir 
ana çerçeve haline gelen Endüstri 4.0’ın belirleyici 
bileşenleri olan robotlar ile cobotların birbirleriyle 
etkileşimi ve iş birliği, verimliliği arttırarak rekabeti 
canlandırıyor. Güvenlik nedeniyle robotlarla insanların 
aynı ortamda çalışması her zaman ve şartta uygun 
olmadığından belirli proseslerde insanlara yardımcı 
olması adına geliştirilen cobotlar, insanlar ile aynı 
ortamda, güvenli bir şekilde çalışabiliyor. 
Cobotların hızları, belirlenen ISO standartları 
doğrultusunda herhangi bir çarpışma anında zarar 
önleyici şekilde optimize edilebiliyor. Cobotlar eksen 
ve gövdelerinde bulunan force sensörler ile sürekli 
olarak hassas biçimde kuvvet algılama yapıyorlar, 
böylece herhangi bir temas anında daha hızlı tepki 
vererek insanlara zarar vermiyorlar. Robotlar ise; yüksek 
hızlarda üretim gerektiren uygulamalarda etrafı güvenlik 
çitleri ile çevrilmiş veya kapalı bir ortamda iş görüyorlar. 
Anlık tork bilgilerini motorlar üzerinden alan robotlar, 
çarpışma anında kendilerine ve etraflarına ufak zararlar 
verebiliyorlar, bu nedenle gerekli güvenlik önlemleri 
alınarak robot çalışma hücreleri tasarlanıyor. 

İNSANA YARDIMCI OLUYOR
Robotlar ile cobotlar arasındaki bir diğer fark ise taşıma 
kapasiteleri ile ilgili. Cobotların taşıma kapasiteleri ve 
uygulama alanları daha sınırlı olduğundan robotlar 
daha fazla kullanım alanına sahip. Örneğin; 50 kg 
bir parçanın taşınması gerektiğinde cobotlar ile 
çözüm bulunamadığından aynı projeyi robotlar ile 
tasarlamak gerekiyor. Bununla birlikte şayet taşıma 
kapasitesi ve çevrim süreleri uygun ise cobot kullanımı 
yer avantajı sağlıyor. Öte yandan ilgili proseste cobot 
ve insanlar sürekli olarak aynı alanda çalışmıyorsa 
cobotun çevrim süresi bir alan tarayıcı sayesinde 
hızlandırılabiliyor. Uygulama alanları bazında örnek 
vermek gerekirse; ana üretim hatlarında kaynak, boya 
ve taşıma işlemlerinde çevrim süresi ve kapasite 
nedeniyle robotlar kullanılırken montaj, mastikleme, 
düşük kapasiteli taşıma ve insana yardımcı süreçlerde 
cobotlar ön plana çıkıyor. Bilgisayarlı sayısal kontrol 
(CNC) ekipmanı geliştirmede dünyanın lider fabrika 
otomasyonu üreticilerinden FANUC, Otomatik 
Yönlendirmeli Araç (AGV) ve Otonom Mobil Robotlar 
(AMR) için sunduğu FANUC robot ve cobotları ile 
esnekliğe vurgu yapan kullanım kolaylığı sunuyor. 
FANUC robotları ile donatılmış Mobil Robot Platformları, 
sabit uygulamalara kıyasla robotik ekipmanların hızlı 
bir şekilde yerleştirilmesine ve daha iyi kullanılmasına 
izin veriyor. Düşük hacimli-yüksek karışımlı iş atölyeleri 
için robotik otomasyonu göz önünde bulunduran AGV 
Robotlar, karmaşık üretim süreçlerinin zorluğunu yüksek 
verimliliğiyle minimum seviyeye düşürüyor. Endüstriyel 
mobil robotlar olarak da bilinen AGV, üreticilere robotu 
birden fazla iş istasyonunda çalışmak üzere transfer 

etme esnekliği sağlıyor. Programlaması kolay, kompakt 
ve hafif FANUC CRX kolaboratif robot monte edilmiş AGV, 
robotik makine yükleme-boşaltma, parça transferi, raf 
toplama, depolama, montaj, genel malzeme taşıma, 
parça denetimi gibi fonksiyonel birçok uygulamada 
görev alıyor. Entegre olarak çalışması, kolay kullanılabilir 
olması ve hızlı devreye alınmasıyla iş çözümlerinde 
avantaj sağlıyor.

OTOMOTİVDE DİKKAT ÇEKİYOR
Global dünyada trendlerin çok hızlı değiştiğini ve 
neredeyse bütün sektörlerin robotize olmanın yollarını 
aradığını söyleyen Fanuc Türkiye Genel Müdürü Teoman 
Alper Yiğit, robotlaşmada ağırlığın otomotivde olduğunu, 
ikinci sırada beyaz eşya ve metal endüstrisinin, 
sonrasında ise gıda, ilaç ve kimya gibi sektörlerin 
geldiğini ifade ediyor. Türkiye’de en çok talep gören 
robotların kaynak robotları olduğuna dikkat çeken Yiğit, 
bunun sebebinin otomotiv ve otomotiv yan sanayiinde 
çok fazla robotun kullanılıyor olmasına bağlıyor. “İkinci 
sıraya genel endüstride kullanılan taşıma robotları -yani 
bir ürünü bir yerden bir yere yerleştiren robotları- üçüncü 
sıraya paketleme robotları tarzında biraz daha büyük 
ve hat sonlarında hizmet veren robotları koyabiliriz. 
Bununla birlikte yeni trend insanla çalışan cobotlara 
yönelik. Cobotlar yeni uygulamalar sayılabilir, robot ve 
insan iş birliği ve fabrikalardaki fiziksel alanlara olan 
ihtiyacın artması gibi nedenlerle son dönemde oldukça 
rağbet görüyor” diyen Yiğit, iş birlikçi robotlar olarak 
tanımladığımız cobot’ların, günümüz teknolojisinde 
güvenlik çitini ortadan kaldırıp insanla birlikte çalışabilir 
olmaları sayesinde büyük bir ihtiyaca hizmet ettiklerinin 
altını çiziyor. 

PLASTİK SEKTÖRÜNDE KULLANILIYOR
Üretimde maliyetleri düşüren, kalitede ise süreklilik ve 
verimlilik sağlayan kolaboratif robotlar, dijital dönüşümü 
başlatmak için klasik üretim yöntemlerini değiştirmek 
isteyen firmalar için en kısa yol olarak öne çıkıyor. İnsan 
hatasından kaynaklı kayıplar, cobotlarla sıfıra inebiliyor. 
Bu da esnek üretimin kapılarını açarak firmalara rekabet 
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avantajı sağlıyor. Universal Robots Türkiye&MEA Ülke 
Müdürü Kandan Özgür Gök, cobotların gerektiğinde 
birden fazla görevi yerine getirecek şekilde gerek 
otonom gerekse manuel şekilde taşınabildiğini ve uç 
elemanlarının “Tak-Çalıştır ve Üretime başla!” konseptiyle 
değiştirilerek beklenmedik ihtiyaçlara hızla cevap 
verebildiğini söylüyor. Universal Robots’un insan-robot iş 
birliğine dayalı robotları plastik ve polimerler sektöründe; 
yolluk kesme, PCB yükleme ve boşaltma ile alma bırakma 
uygulamaları başta olmak üzere etiketleme, paketleme 
ve paletleme, kalite kontrol süreçleri gibi plastik ve 
polimerler üretiminin her alanında kullanılabiliyor. Düşük 
enerji tüketimi ve hızlı yatırım dönüşü sağlayan cobotların 
bakım maliyetlerinin olmadığını belirten Özgür Gök, 
“Alışılagelmiş şekilde bakım gerektirmeyen cobotlar, 
plastik sektörü dahil tüm endüstride her zaman aynı 
yüksek hassasiyet ve titizlikle çalışıyor. Böylece kalite 
her zaman istenilen standartta oluyor. İnsan hatasından 
kaynaklı kayıplar, cobotlarla sıfıra iniyor. İşi öğrenme, 
işe alışma gibi üretim sürecini yavaşlatan sorunları 
ortadan kaldıran cobotlar, üretimde kaynakların daha iyi 
kullanılmasını, daha verimli bir üretim elde edilmesini 
garanti ediyor. Bir cobotu kutusundan çıkartıp kurmak 
ve basit bir program yapmak sadece 60 dakika sürüyor. 
Dolayısıyla cobotlar, son derece kısa sürede kurulup 
programlanabiliyor. Ayrıca; cobotlar düşük işletme 
maliyetinin yanı sıra üretimde sağladığı verimlilikle hızlı 
yatırım geri dönüşü sağlıyor” diyor.

GELECEĞİN HİBRİT COBOTLARI
Mitsubishi Electric Fabrika Otomasyon Sistemleri 
çatısı altında geliştirilen “MELFA ASSISTA” cobotlar, 
otomasyonun geleceğinde çığır açan özellikleriyle akıllı 
üretim anlayışını bir üst basamağa taşıyor. Pek çok farklı 
sektörde kullanılarak üretimde esneklik, sezgisellik, hız 
ve verimlilik sağlayan cobotlar, operatörlerle güvenli bir 
şekilde çalışıyor, operatör yokken de endüstriyel robot 
kadar hassas çalışabiliyor. Robotik üretim sistemlerinin 
toplam sahip olma maliyetini azaltan ve en önemlisi de 
insan iş gücünü asiste eden bu akıllı sistemler, üretime 
hibrit bir perspektif kazandırıyor. Pandemi sonrası yeni 
normalin üretim süreçlerine değinen Mitsubishi Electric 
Fabrika Otomasyon Sistemleri Grubu Endüstriyel IoT 
Lideri Hajime Sugiyama, kapsamlı bir otomasyon çözümü 
geliştirmenin büyük bir zaman, bütçe ve planlama 
gerektirdiğinin altını çiziyor. Firmanın geliştirdiği kolaboratif 
robot olan “MELFA ASSISTA”  özel robot bilgisi olmadan 
da rahatlıkla kullanılabiliyor. “Hızlı bir şekilde üretime 
dahil edilebilen bu hafif cihazlar, kapsamlı bir robotik 
uzmanlığına ihtiyaç duyulmadan insanla iş birliği içinde 
çalışarak hızlı ve esnek olarak çok çeşitli görevleri öğrenip 
yerine getirebiliyorlar. Belirleyici diğer bir faktör ise toplam 
maliyetlerinin son derece uygun olması. e-F@ctory Alliance 
ortağı Realtime Robotics gibi çözümlerde görüldüğü 
şekilde; AI destekli çevresel yönetim yazılımlarıyla cobot 
çözümünün etkinliğinin arttırılması programlama yükünü 
daha da azaltırken, gerçek zamanlı dolaşma güzergahı ise 
adaptasyon imkanı sunuyor” diyen Sugiyama, bu sayede 
insan ve diğer robotların engeller etrafında dinamik olarak 
dolaşabildiğine vurgu yapıyor. 

2028’DE 1.94 MİLYAR  
DOLAR OLACAK
Cobotlar, tüm iş süreçlerinde insanlarla 
birlikte, güvenli bir şekilde çalışarak insan-
robot iş birliğini sağlıyor. Uluslararası 
Robotik Federasyonu, cobot pazarının 
büyümesiyle ilgili yıllık yüzde 40 oranında 
bir artış tahmin ederken, Interact Analysis 
yıllık cobot gelirlerinin 2028’de 1.94 milyar 
dolara ulaşacağını ve cobotların toplam 
robot pazarındaki payının yüzde 15.7’ye 
ulaşacağını öngörüyor.  

NEDEN COBOT?
• İnsan/Makine Etkileşiminde İş Birliği

• Riskli Görevleri Üstlenme
• Akıllı ve Güvenli Hareket

• Esnek ve Öğretilebilir
•Herhangi Bir Yerde Kullanılabilir
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YAPAY ZEKAYLA AKILLI,  
HATASIZ VE HIZLI ÜRETİM

Otomasyondan dijitalleşmeye geçişi tanımlayan endüstrileşmenin 4’üncü evresini 
dolduralı 10 yıl oldu. Almanya’dan çıkan bu kavram endüstrileşme yolculuğumuza 

çok şey katıyor. Dahası, dönüştürüyor. Şimdi bu dönüşümden, bu dönüşümde 
günümüzün en ileri teknolojisi yapay zekanın rolünden bahsedelim. 

ŞULE GÜNER

T EK NOLOJ İ

B ir önceki üretim altyapısında teknolojik 
olarak neye sahiptik? Bilgisayarlı görüş. 
Bilgisayarlı görüş, üretim sırasındaki denetim 
mekanizmalarının otomatik olarak karar 

vermeleri için bu sistemleri sürekli olarak denetleyen 
bir programcılık yöntemi. Eğer üretimde doğru çıktılar 
elde etmek istiyorsanız bilgisayarlı görüşle sistemlerinizi 
eğiterek ürünlerinizi mininum hatayla üretebilirsiniz. 
Bilgisayarlı görüşün temelinde yatan “kural bazlı 
algoritmalar”, üretim hattında ne tür hatalar olduğunu, 
üretim malzemesinde kusur olup olmadığını size 
söyleyecektir. Ancak üretime ilişkin parametreleriniz 
değiştiğinde bu algoritmanın elle değiştirilmesi gerekir. 
Her defasında… Eğer sadece söz gelimi metal yüzeyle 
üretim yapıyorsanız sorun yok. Ancak aynı zamanda 
cam veya tekstil sektöründe dokulu bir üretim 
yapıyorsanız, işte bu noktada bilgisayarlı görüşün 
kabiliyetleri yetersiz kalıyor. Yapay zeka ve alt kolu 
olarak tanımlayabileceğimiz makine öğrenmesi, hatta 
derin öğrenme teknolojilerinin devreye girdiği yer burası. 
Yapay zeka teknolojileri, geleneksel programcılığın 

denetim mekanizmaları üzerindeki sınırlamaları 
kaldırılarak bu mekanizmaların “temel olarak” daha 
esnek, daha dinamik ve fonksiyonel çalışmasını sağlıyor.
“Üretimde yapay zekaya neden ihtiyacımız var? Bu 
ihtiyaç nereden doğdu” diye soracak olursanız, bunun 
cevabı, tüketicilerin artık sadece sağlam bir buzdolabı 
değil, “kişiselleştirilmiş”, örneğin farklı renk ve tasarımla 
veya başka dayanıklı malzemelerle üretilen buzdolapları 
arayışına gitmesinde yatıyor. Böylece ürünler 
sınıflandırılmakla kalmıyor, ürünlerin sunumları, örneğin 
plastik sektörü özelinde, paketlenmeleri de değişiyor.
Bu yeni nesil üretim modelinin bir işletme, bir şirket 
ve dolayısıyla bir sektöre ekonomik yansımalarıysa 
maliyetlerin azalımı ve zamandan tasarruf olarak 
gerçekleşiyor. Üretim sırasında hatalı/hatasız ürünlerin 
kalite kontrol aşamasında ikinci, üçüncü, dördüncü kez 
kontrol edilmesini azaltmamız gerekiyor. Hatalı üretilen 
bir kot pantolonun üçüncü kalite kontrol aşamasında 
fark edilmesi, artık elimizdeki teknolojiyle “maliyetli” 
hale geliyor. Anlayacağınız hata, üretim-ekonomi 
ilişkisinde bir lüks. İşin özü bununla alakalı olmakla 
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birlikte, yapay zekanın akıllı üretim modeli olarak nasıl 
kullanıldığına ve üretim yöntemini nasıl değiştirdiğine 
bakacak olursak…

HATALAR NASIL TESPİT EDİLDİ?
2020’den bu yana kullanılan bir plastik enjeksiyon 
kalıplama makinesi ve yapay zeka kullanımını ele 
alalım. ABD’de bu alanda önde gelen şirketlerden biri, 
plastik şişelerde görülen yüksek hata oranları üzerine, 
bu hatanın nereden kaynaklandığını tespit etmek ve 
sorunun adını koymak adına bir yapay zeka platformunu 
sisteme entegre etti.

Yapay zeka, 2020’de normalden yüksek olan yüzde 
20 oranındaki çöpe giden plastik şişelerin hatalı 
üretimine sebep olan bilinen bazı nedenlerini 
izlemesi, tahmin etmesi ve önlemesi üzerine eğitildi. 
Enjeksiyon kalıplama makinesine 300’den fazla sensör 
yerleştirilerek veri toplandı. Üç ay sonrasında veri 
parametreleri ve bu parametrelerin ürün kalitesine 
yansıması konusunda derinlikli bilgiye ulaşıldı. 
Ortaya, iki hatanın çöpe giden şişelerin yüzde 80’ini 
oluşturduğu analizi çıktı. 

Sorun tespit edildikten sonra makine operatörleri, başta 
ısı, baskı ve kurulama gibi temel kontrol ayarlarında 
en ideal uygulamalara gidilerek, çöpe giden plastik 
şişelerde yüzde 25’lik azalma sağlandı. Böylece üretici 
firma zararını minimize etmekle kalmadı, üretimi gerçek 
zamanlı izleme ve öngörücü analiz yeteneği de kazandı. 
Makine, artık parametrik kontrolleri anlık otomatik ve 
güvenli bir şekilde sağlayabiliyordu.

Bu çözüm, yapay zekanın ülkemizde en fazla sayıda 
girişimi bulunan görüntü işlemenin üretim aşamasında 
kullanılmasına iyi bir örnek. Veriyi işleme en çok 
görüntüyle olduğu gibi, söz konusu üretim olduğunda 
ses de makinede izlenebilecek iyi ve yaygınlaşan bir veri 
kaynağı olarak kabul ediliyor.

Görüntü işleme başta olmak üzere, farklı yapay zeka 
tekniklerinin de akıllı üretim modellerine ekleneceğine 
şüphe yok. Bu teknikler de “daha hızlı, akıllı, hatasız 
üretim” motto’suyla ve maliyetleri azaltıp zamandan 
tasarruf etmek amacıyla geliştirilecek.

PAZARIN BÜYÜMESİNE  
YEŞİL ENGEL

Fortune Business Insights’ın ocak 
ayında yayınladığı 2021-2028 yıllarını 

kapsayan detaylı öngörü raporuysa, 
2020’de küresel plastik pazarının 

343.71 milyar dolar olduğunu, pazarın 
pandemiyle birlikte 2020’de yüzde 1.2’lik 

daralma yaşadığını söylüyor. Raporda, 
Birleşmiş Milletler kararları uyarınca 

plastik kullanımı ve alternatif yeşil 
çözümlerine yeni düzenleme ve hedefler 

konulması, son olaraksa Hindistan 
dahil tek kullanımlık polimer ürünlerin 

2022’den itibaren kaldırılmasına yönelik 
uygulamalar, bu pazarın büyümesinin 

önündeki temel nedenler olarak 
sıralanmış. Plastik üretiminde otomotiv 

sektörüne bağlı olarak polietilen ve 
polipropilen en çok talebin yaşandığı 

üretim malzeme türleri.

OTOMOTİV, ELEKTRONİK VE 
MEDİKAL ÖNCÜ SEKTÖRLER
Report Linker’ın şubat ayı ortasında yayınladığı 
“Malzeme, Uygulama-Bölgesel ve Küresel Mikro 
Enjeksiyon Kalıplama Plastik Piyasası 2026 
Öngörüleri” isimli raporunda nanoteknolojinin 
bu sektörde yarattığı büyüme ve gelişme 
etkilerinden söz ediliyor. Raporda otomotiv, 
elektronik ve medikal sektörlerindeki mikro 
kalıplama çözümlerindeki artışa dikkat 
çekilirken, bu artışın 30-40 ton arasında olduğu 
belirtiliyor. Medikal sektörünün ise mikro 
enjeksiyon kalıplama pazarında 2021-2026 
yılları arasında büyük bir pay sahibi olacağı 
ifade edilirken, Asya-Pasifik’in en büyük mikro 
enjeksiyon kalıplama makine pazarı olduğu ve 
bu coğrafyada Çin’deki yerel taleplerin artışına 
dikkat çekiliyor. Raporda, Sumitomo Heavy 
Industries (Japonya), Engel Austria GmbH, 
Nissei Plastic Industrial Co., Ltd. (Japonya), 
Sodick Co., Ltd. (Japonya) ve Milacron Holdings 
Corp (ABD) bu sektörün en büyük oyuncuları 
olduğu da ekleniyor.

Dijital ikiz ve 3D baskı, plastik sektörünün 
yeni “yıldız” teknolojileri.
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İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim 

Kurulu Başkanı Adil Pelister geçtiğimiz 
ay gerçekleştirilen genel kurulda yeniden 

Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. “Vizyon 
2030 motto’suyla hazırladığımız stratejik 

projelerimizle Türkiye’den dünyaya 
açılan yeni bir kimya ekosistemi kurmayı 

hedefliyoruz” diyen Adil Pelister ile 
İKMİB’de başlayan yeni dönemini, kimya 
sektörünün yaşadığı sıkıntıları ve ihracat 

hedeflerini konuştuk.

“HEDEFİMİZ, 2030 YILINDA 
İHRACAT RAKAMIMIZI  

50 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE 
ÇIKARMAK”

7 Nisan 2022 Çarşamba günü gerçekleştirilen 
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği’nin (İKMİB) seçimli genel 
kurulunda oy çokluğuyla seçilerek yeniden İKMİB 
Yönetim Kurulu Başkanı oldunuz. Duygu ve 
düşüncelerinizi öğrenebilir miyiz? 
Öncelikle bizlere güvenen ve 4 yıl daha hizmet etme 
görevine layık gören tüm üyelerimize teşekkür ediyorum. 
Üyelerimizin destekleriyle birlikte başardık, sektörümüz 
kazandı. Benim için ikinci dönem olan bu 4 yıllık yeni 
süreçte, Başkanı olduğum İKMİB Yönetim Kurulumuzla 
birlikte çok daha güçlü bir şekilde sektörümüze hizmet 
edeceğiz. Sektörümüzün güçlü isimlerinden oluşan 
yönetim kurulumuzla birlikte Türk kimya sektörünü 
dünya arenasında en üst seviyeye yükseltmek için 
çalışacağız. Yeni dönemde de Yönetim Kurulumuz 
ile birlikte adil, şeffaf ve aktif bir yönetim anlayışıyla 
çalışmalarımıza devam edeceğiz.



Yeni dönemde İKMİB’de ne gibi çalışmalar  
ve değişiklikler yapacaksınız?
Yeni dönemde, yeni hedefimiz ülkemiz ihracatında 
sektörel bazda birinciliği yakalamak ve 2030 yılında 
ihracat rakamımızı 50 milyar doların üzerine çıkarmak. 
“Vizyon 2030” motto’suyla hazırladığımız stratejik 
projelerimizle Türkiye’den dünyaya açılan yeni bir kimya 
ekosistemi kurmayı hedefliyoruz. İhracatın yükselen 
yıldızı kimya sektörü olarak, Türkiye’de bir ilk olacak 
Kimya Teknoloji Merkezi ve devletimizin öncülüğünde 
hayata geçirmeyi planlandığımız Türkiye Kimya Ajansı 
projelerimizle Türk kimya sektörünün dünyadaki pazar 
payını yüzde 0,5’den yüzde 1’in üzerine çıkarmayı 
hedefliyoruz. Sektörümüzün tüm paydaşlarının ortak aklı 
ile “Türkiye Kimya Sanayi Strateji Belgesi” oluşturacağız. 
Yüksek katma değerli ürünler ile sektörümüzü kimya 
teknolojisi ihraç eden bir konuma yükseltmek ve birim 
kilogram ihracat değerimizi 1,5 doların üzerine çıkarmak 
istiyoruz. Ayrıca, kimya sektörümüzün alt sektörlerinin 
her birinin “İhracatçı Birliği” kimliği kazanması ve 
birleşik olarak İKMİB’in kendi Genel Sekreterliğine 
kavuşması gerektiğini düşünüyoruz. Plastik, kauçuk, 
boya, ilaç, tıbbi cihaz ve medikal, madeni yağ ve mineral 
yakıtlar, kozmetik ve temizlik sektörlerimiz başta olmak 
üzere alt sektörlerimizin “İhracatçı Birliği” statüsü ile 
kimya sektörümüzü çok daha geniş bir temsiliyet ile 
başarıdan başarıya taşıyacaklarına inanıyoruz. Yılların 
hayalini gerçekleştirmek için girişimlerimizi başlattık. 
Bu konuda başlattığımız girişimlerimizin başarılı 
sonuçlanması için takipte olacağız. İnşallah yeni 
dönemde bu hayali biz gerçekleştireceğiz.

Kimya sektörünün ihracattaki başarısını neye 
bağlıyorsunuz? 2022 yılı için ihracat hedefleriniz 
nedir? 
Bu yıl ilk çeyrek ihracatımız 7,5 milyar dolara ulaşarak 
geçen yıl aynı döneme kıyasla yüzde 40’ın üzerinde 
arttı. Mart ayında en çok ihracat yapan sektör olarak 
birinci sıraya yükseldik. Bu performansı özellikle 
pandemi dönemindeki ham madde temini, navlun ve 
lojistikte yaşanan sıkıntılar sonucu uzak coğrafyalardan 
ülkemize kayan siparişlere bağlıyoruz. Bu süreçte yerel 
üretim ve tedarik zincirinin önemi daha çok anlaşılırken, 
jeopolitik konumu ve üretim gücü ile ülkemiz de ön 
plana çıktı. Ülke olarak bu fırsatı gören ihracatçılarımız, 
ihracatımızı bu yönde artırmak için büyük çaba 
gösteriyor. AB gibi yakın coğrafyamızda bulunan 
ülkelerin yanı sıra ABD gibi ülkelere olan ihracatımız da 
artış gösterdi. Sektör ihracatımızı 2022 yılında 28 milyar 
dolar, 2023 yılında 30 milyar dolar ve 2030 yılında ise 
50 milyar doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz.

 
Rusya-Ukrayna arasındaki savaş sizin sektörünüzü 
hangi yönleriyle etkiledi?
Rusya ve Ukrayna hem ülkemiz hem de kimya 
sektörümüz için ihracat ve ithalat yaptığımız iki önemli 
ülke. Maalesef iki ülke arasındaki bu krizi üzülerek takip 
ediyoruz. Krizin başından bu yana enerji maliyetleri, 
brent petrol ve emtia fiyatları hızla yükselişe geçti. 

Kimya sektörümüzün ham maddesi petrokimya ve 
ürünleri. Petrokimya ham maddesi de petrol ve türevleri 
olduğu için maalesef brent petrol fiyatlarındaki artış 
ve azalışlar ham madde fiyatlarına da etki ediyor. 
Dolayısıyla son dönemde hızla artan petrol fiyatları hem 
ham madde fiyatlarına hem de diğer ürünlere artış 
olarak yansımaya başladı. Burada ham madde, yarı 
mamul ve özel kimyasalların yatırımlarının önemi ortaya 
çıkıyor. Halihazırda her iki ülkeye de ihracat amacıyla 
mal göndermiş bulunan firmalarımızın ürünlerinin 
teslimi ve ihracat bedellerinin tahsili konusunda 
sıkıntıları söz konusu. 2022 yılının ilk çeyrek döneminde 
geçen yılın aynı dönemine göre Ukrayna’ya ihracatımız 
yüzde 50 civarında düşmüş durumda. Rusya’ya 
ihracatımız ise değer bazında artış kaydetse de miktar 
bazında düşüş söz konusu. Normalde Rusya pazarımız 
kozmetik, boya ve yapıştırıcılarda; Ukrayna ise gübrede 
ilk beşte yer alan ülkeler içinde. Öte yandan Avrupa 
Birliği tarafından 8 Nisan 2022 tarihinde açıklanan 
Beşinci Yaptırım Paketi’yle birlikte Rusya’dan AB’ye 
kömür, ahşap, kimyasal madde ve diğer ürünlerin 
ithalatının yasaklanacağı açıklandı. Ayrıca, Rus gemi ve 
kamyonlarının AB’ye girişinin yasaklanacağı duyuruldu. 
Avrupa Birliği’nin Rusya’ya ihracatına ve enerji 
yatırımlarına getirdiği kısıtlamalar ile kimyasal ithalatına 
getirdiği bu yasaklama kararı ülkemize her iki pazarda 
da yeni fırsatlar doğurabilir.

Bu yıl açılacak olan “Kimya Teknoloji Merkezi”ni 
biraz anlatabilir misiniz? Bu merkezde ne gibi 
çalışmalar yapılacak? Sektör olarak kısa zamanda 
başka yatırımlarınız olacak mı?
Yüksek teknolojili ve yüksek katma değerli yerli ürün 
geliştirme vizyonumuz doğrultusunda yaklaşık iki 
sene önce Türkiye’de bir ilk olacak ‘Kimya Teknoloji 
Merkezi’ (KTM) projesini başlattık. Kimya Teknoloji 
Merkezi projesi kapsamında sürdürülebilirlik temelli ve 
ihracat odaklı yepyeni bir ‘Kimya Sektörü Ekosistemi’ 
kuruyoruz. Bilişim Vadisi’nde konuşlanacak Kimya 
Teknoloji Merkezi bünyesinde kuracağımız ‘Uluslararası 
Akredite Referans Laboratuvar Hizmetleri’, ‘Dijital 
Kütüphane’, ‘İhracatı Geliştirme Merkezi’ ve ‘İnovasyon, 
Girişimcilik ve Ar-Ge Merkezi’ sayesinde 4 ayrı disiplini 
tek merkezde bir araya getireceğiz. Uluslararası akredite 
referans laboratuvar hizmetleri ile hem hızlı ve güvenilir 
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numune testlerimizi merkezimizde yapacağız, hem de 
başta KOBi’lerimiz olmak üzere ihracatçılarımızın önünü 
açacak hizmetler vereceğiz. Bunun yanında, girişimcilik 
merkezimizde yüksek teknolojili ve yüksek katma değer 
sağlayan buluşların ortaya çıkarılmasını sağlayarak 
merkezimize kitlesel fonlarla gelir sağlarken ülkemiz 
ekonomisine de katma değer sağlayacağız. Dijital 
kütüphanemizde her türlü bilimsel yayınla sektörümüze 
ve akademi dünyamıza ışık tutacağız. Sürdürülebilirlik 
merkezimizde kimya ihracatçılarımıza tesislerinde 
mobil karbon ayak izi ölçüm hizmeti, yeşil mutabakat 
uyum destek hizmeti, döngüsel ekonomiye geçiş 
danışmanlık hizmeti sağlayacağız. KOBİ İhracat Destek 
Merkezi’mizde (KİDEM) ihracat-istihbarat desteği, 
uluslararası sektörel endeksler ve trendler veri desteği, 
uluslararası regülasyon ve mevzuatlar desteği, insan 
kaynakları veri desteği ile finansman ve lojistik desteği 
sağlayacağız. KTM, kimya sanayimize ve ihracatımıza 
eşik atlatacak bir teknoloji üssü vazifesi görecek. 
Böylece küresel ticarette Türk kimya sektörünü ön plana 
çıkaracak işlere imza atma yolunda emin adımlarla 
ilerliyoruz.

Kimya sektörünün yaşadığı sıkıntılar hakkında 
neler söylemek istersiniz? Bu sıkıntıları gidermek 
için neler yapılmalı?
Sektörümüzün en önemli sorunlarından biri 

finansmana ulaşmak. Ham madde fiyat artışları, 
üretim maliyetlerinin artması, kurdaki volatilite, enerji 
maliyetlerinin artması gibi sebeplerden dolayı ek 
sermayeye ihtiyaç duyan firmalarımızın düşük faiz 
oranları ile uzun vadeli finansmana kolay ulaşımı büyük 
önem taşıyor. Açıklanan 60 milyar liralık KGF paketinin 
miktarının artırılması gerektiğine inanıyoruz. Bununla 
birlikte Eximbank kredi miktarını artırdı ve İhracatı 
Geliştirme A.Ş. Mart ayı itibariyle faaliyetine başladı.  
Bu desteklerin ihracatçılarımıza faydalı olmasını ve 
artarak devam etmesini bekliyoruz.

Son dönemlerde Ömer Karadeniz’in başkanlığında 
Plastik Sanayicileri Federasyonu’nun çalışmaları 
hakkında neler düşünüyorsunuz?
Sayın Ömer Karadeniz’in başkanlığında, 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 faaliyetlerini 
başarılı buluyor, sektörümüze önemli katkılar sağladığını 
düşünüyorum. PLASFED ile ortak çalışmalara 
imza atıyoruz. Son olarak şubat ayında “Plastikte 
Geri Dönüşüm ve Döngüsel Ekonomi” çalıştayımızı 
gerçekleştirdik. Yeni iş birliği ve projelerle her zaman 
sektörümüzü desteklemeye devam edeceğiz.

“Sektörümüzün en 
önemli sorunlarından biri 
finansmana ulaşmak.  
Ham madde fiyat artışları, 
üretim maliyetlerinin 
artması, kurdaki volatilite, 
enerji maliyetlerinin 
artması gibi sebeplerden 
dolayı ek sermayeye ihtiyaç 
duyan firmalarımızın düşük 
faiz oranları ile uzun vadeli 
finansmana kolay ulaşımı 
büyük önem taşıyor.” 





SÖYLEŞ İ

Öncelikle sizi daha yakından tanıyabilmemiz için 
kariyer yolculuğunuzu sizden dinleyebilir miyiz? 
Başarılı bir iş hayatının sırrı sizce nedir?

1970 İstanbul doğumluyum, Kuleli Askeri Lisesi ve Kara 
Harp Okulu eğitimi sonrası Topçu teğmen ve üsteğmen 
olarak Silahlı Kuvvetlerimiz’de görev yaptım. Topçu 
ve Füze Okulu, Eğirdir Komando Okulu İç Güvenlik 
Tim Komutanlığı eğitimlerim oldu. Sonrasında Kuzey 
Kıbrıs görevim sırasında Yakın Doğu Üniversitesi’nde 
Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisansı yaptım. Silahlı 
Kuvvetler’den kendi isteğimle ayrıldıktan sonra 
Elginkan grubunda Orta Doğu ihracat bölümünde, 
Anadolu Grubu’nda Honda güç ürünleri Orta Doğu ve 
BDT ülkeleri ihracat müdürlüğü görevlerimden sonra 
eşim ile 1999’da HD Uluslararası firmamızı kurduk. 
HD firmamız halen aktif, Türkiye ve BAE firmalarımız 
ile gıda, kozmetik, kişisel bakım sektörlerine ham 
madde ve ambalaj malzemeleri satıyoruz. 2000 
yılında Jokey-Almanya enjeksiyon ambalajlarının Orta 
Doğu satış temsilciliği ile başlayan ilişkimiz, Mısır’da 
Jokey fabrikası kurulumu ve ortaklığım, sonrasında da 
Jokey Türkiye fabrikasına ortaklığım şeklinde gelişti. 
Jokey Turkey ambalaj firmamız, Türkiye’nin en önemli 
enjeksiyon ambalaj üretici ve ihracatçısıdır. Sektörel 
derneklerimizdeki üyelik ve görevlerle sektörümüzün 
dünya çapında gelişimine de katkı sağlamaya 
çalışıyorum. Bu kapsamda çok yeni SEPA-Sert 
Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanlığı’na seçildim. Enjeksiyon, şişirme, termoform 
plastik ambalaj ve plastik diğer ambalajlarla ilgili çok 
değerli üreticilerimiz ile birlikte sektörümüze katkı 
vermeye çalışıyoruz. Ayrıca; TOBB Ambalaj Meclisi, ASD, 
ASÜD, SETBİR, BOSAD, AHK, Sürdürülebilirlik Akademisi 
üyeliklerimiz var. İlgili, bilgili, takipçi ve sürekli eğitime 
açık olmak başarı için son derece önemli bence.

HAKAN ÖZHUY 

“AMBALAJLARIMIZDA 
GIDA HASSASİYETİNE 

ÖNEM VERİYORUZ”
SEPA-Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneği 

Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Özhuy, sert 
plastik ambalajların avantajlarını, çevreye olan 

etkilerini ve sektörün gelecek hedeflerini anlattı. 
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Sert plastik ambalaj ürünler hakkında bilgi verebilir 
misiniz, avantajları neler?

Dolum yapılan ürünün çok daha emniyetli ve ikincil bir 
ambalaja gerek kalmadan korunması, bu korumanın tek 
tip ham madde ile üretilmiş ürünlerle çok genel olarak 
sağlanması, tamamen ve rahatça geri dönüştürülebilir 
olması yanında, üretilirken diğer ambalaj malzemelerine 
göre çok daha az su ve karbon ayak izi oluşturmasını 
sert plastik ambalajların en önemli avantajları olarak 
sayabiliriz.

Gıda ile temas eden hassas ürünlerin üretiminde diğer 
ürünlere göre ne gibi farklılıklar oluyor?

Bu konu gerçekten çok önemli. Çünkü gıdaların 
direkt dolum yapılabilmesi için ambalajlarının da gıda 
hassasiyetinde üretilmesi gerekiyor. Bunun için üretim 
ortamının temizliği, sürekli filtreli havalandırılması, 
küf-mantar kontrolü, personel ve makinelerin periyodik 
kontrolü yanında, ham madde ve ara maddelerin 
tamamının gıdaya uygun olması, periyodik ve rastlantısal 
numunelerin mikrobiyolojik kontrolleri çok önemli. SEPA 
üyesi tüm firmalarımızın üretimindeki süreçleri BRC, 
SEDEX, ISO 22000 belgelerinden biri veya birkaçına 
sahiptir. Gıda üreticilerimizin muteber SEPA üyeleri 
firmalarımızla çalışması ürünlerinin tam ve kaliteli olarak 
son kullanıcılara ulaşmasına destek olacaktır.

Sert plastik ambalaj üretiminde sürdürülebilirlik 
çalışmaları hakkında bilgi verebilir misiniz?

Bu konuda önemli bir avantajımız var. Tek tip ham 
madde ile üretim yaptığımız için yüzde 100 geri 
dönüştürülebilir. Tabii ki son tüketici kullanımından 
sonra asla doğaya bırakılmadan, yerinde veya 
toplama noktalarında toplanarak geri dönüştürülür ve 
ikincil ambalaj olarak yeniden kullanılabilir. Burada 
ülke ve tüm sektörler olarak Sıfır Atık Kanunu ve 
uygulamaları kapsamının tam uygulanmaya başlaması 
konusunda sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Sınırlı 
sayıda kaynaklarımızı hep beraber verimli kullanma 
sorumluluğumuz var. Toplanan plastik atıkların 
teknolojik makinelerle ayrıştırılması ve homojen şekilde 
yeniden granül haline getirilmesi konusunda gelişime 
ihtiyacımız var. Bir de sektör olarak gıda, kimyasal ürün 
üreticilerimizin pazarlama boyutundan çıkıp gerçekten 
geri dönüştürülmüş ambalaj kullanım oranlarının 
arttırılması ile ilgili gelişen bir irade göstermesini 
bekliyoruz. 

Günümüzde bir ürünün çevreye etkisi karbon ve su 
ayak izi ile ölçülüyor. Bu kriterlerde plastik ambalaj 
sektörünü hangi noktada görüyorsunuz?

Daha önce bahsettiğim gibi plastik ambalaj üretimi 
örneğin; cam veya metal üretimine göre gerek ham 
maddenin üretimi gerekse ambalaj üretimi sırasında 
daha az karbon ve su ayak izine sahip ve tekrar tekrar, 
sınırsız sayıda geri dönüştürülebilirdir. Bu çok önemli bir 
özellik ve tam da bu yüzden ürünlerdeki plastik ambalaj 
kullanımı vazgeçilemezdir.

SEPA 2022-2023 döneminde yapmayı planladığınız 
çalışmalardan bahsedebilir misiniz?

Yönetim kurulumuzun seçiminde güzel bir adetimiz 
var, bir önceki başkanımız, sonraki dönemde de 
başkan yardımcısı olarak devam ediyor. 3 eski, 3 yeni 
yönetim kurulu üyemiz ile hem hafızamızı unutmuyor, 
hem de yeniliklerle yönetim kurulumuzu destekliyoruz. 
Bu dönemde hangi konularda odaklanalım diye tüm 
üyelerimizle görüş alışverişi yaptıktan sonra ilk yönetim 
kurulumuzda stratejik çalışma alanlarımızı belirledik:

1- Döngüsel ekonomi, sürdürülebilirlik, Sıfır Atık Kanunu 
ve AB Yeşil Mutabakatı’na uyum, sektörümüzün ve 
paydaşlarımızın gelişimine destek

2- Enerji ve üretim verimliliği

3- İhracatın arttırılması

Bu yönetim dönemimizde sadece bu konularda çalışma 
yapmaya karar verdik. Tüm katkıda bulunabilecek 
paydaşlarımızı bizimle iletişime davet ediyoruz.

Sektörde fuarların önemi sizce nedir? 2021’de yapılan 
Avrasya Ambalaj Fuarı beklentilerinizi karşıladı mı?

Sektörel fuarlar çok önemli. Bu yılki fuar harikaydı. 
Geçen yıl olmaması ve pandemi nedeniyle etkileşimi 
özlemiş olmamızın yanında, Türkiye’nin çok önemli bir 
ambalaj merkezi olmasının da çok katkısı var. SEPA 
olarak biz de fuarın paydaşıyız. Sert plastik üretip kaliteli 
üretim yapan ve bunu belgeleyen değerli firmalarımızı da 
SEPA üyeliği avantajları ve indirimleri ile TÜYAP Ambalaj 
Fuarı’na bekleriz.

2022 yılı için büyüme hedefleriniz ve istihdam arttırıcı 
çalışmalarınız neler? 

Verimlilik ve pazar gelişimi ile sektörümüzün bu yıl yüzde 
10-15 büyüme hedefi var. Şişirme ürünlerimiz hariç 
ihracat oranlarımız da artıyor. Bu konuda İKMİB ile daha 
yakın çalışmalar yaparak SEPA üyelerimizin ihracatının 
artmasına destek olacağız.

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

Öncelikle SEPA Başkanı olarak bize fikirlerimizi paylaşma 
imkanı verdiği için Ömer Başkanımıza teşekkür etmek 
istiyorum. Ömer Bey’in firmasının SEPA üyesi olmasından 
ayrıca gurur duyduğumuzu da ifade etmek isterim. Ömer 
Bey ülkemizin sektörel gelişimini yakından takip eden ve 
destekler veren çalışkan bir değerimiz. PLASFED olarak 
5 üye dernek ile kapsayıcı bir çalışma içinde olduğunu 
ve harika bir dergi olan PLASFED derginizin de gün 
geçtikçe geliştiğini gözlemliyor ve başarılar diliyorum. Ne 
yazık ki pek çok sektörümüzde dernek enflasyonumuz 
var. Birleşme ve birlikte gelişmeler yönünde PLASFED’in 
çalışmalarında başarılar diliyor ve olası iş birlikleri için 
SEPA derneğimiz olarak hedeflerimiz doğrultusunda iş 
birliktelikleri yapmaktan memnuniyet duyacağımızı ifade 
etmek istiyorum. PLASFED’e yeni yönetim döneminde de 
başarılar diliyorum.



Esnek ambalaj sanayinin genel durumu ve Esnek 
Ambalaj Sanayicileri Derneği hakkında bilgi verebilir 
misiniz?

Esnek Ambalaj Sanayicileri Derneği (FASD) 2005 yılında 
kurulmuş olup bugün itibarıyla 71 firmadan 78 üyesi 
ile Türkiye Esnek Ambalaj Sanayi’nin tek ve en yetkin 
temsilcisi. FASD aynı zamanda ASDF’nin (Ambalaj 
Sanayicileri Dernekleri Federasyonu) Kurucu ve Yönetim 
Kurulu Üyeliği’ne ek olarak dünyaya açılma açısından 
önemli işleve sahip Flexible Packaging Europe (FPE) 
üyesi. FASD olarak ulusal ve uluslararası platformda 
esnek ambalaj sektörünü bir bütün olarak geliştirmek, 
üyelerimizin karşılaştığı sorunlar ile yakından ilgilenmek, 
sunduğumuz çözüm önerilerimizi ilgili kamu kurum 
ve kuruluşları ile paylaşmak ve sektörümüzün AB ile 
uyumlu olarak gelişmesine katkı sağlamak başlıca 
hedeflerimiz arasında yer alıyor. Üretici firmalarımızın 
dünyanın önde gelen tedarikçileri arasında yer almasını 
sağlamak için gerekli ortamları oluşturmak, sektörümüz 

hakkında istatistiksel çalışmaları yürütmek, Avrupa 
mevzuatlarını takip etmek ve mevzuat uyumlulaştırma 
süreçlerinde yer almak başlıca çalışma alanlarımız. 
Plastik sanayinin yaklaşık yüzde 40’ı ambalaj 
sanayinden oluşuyor. Ambalaj sanayinin de yaklaşık 
yüzde 50’sini oluşturan ve yüzde 45’e varan bir oranda 
ihracat gerçekleştiren esnek ambalaj sektörü tarafından 
kullanılan malzemelerin yüzde 75’i plastiklerden oluşup, 
bu ham maddelerin yaklaşık yüzde 90’ı ithal ediliyor.

Esnek ambalajın farkı nedir, daha çok hangi 
sektörlerde tercih edilir?

Esnek ambalaj, ambalaj genelinde yüzde 50’ye yakın 
bir paya sahiptir. Bunun nedeni, esnek ambalajın 
işlevselliği, hafifliği, kolay taşınabilmesi, baskı 
teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde ortaya koyduğu 
albenili görüntü gibi avantajlardır. Özellikle gıda ambalajı 
olarak her geçen gün yaygınlaşıyor. Ambalaj albenisi 
ile market raflarında ürünün rakip ürünler arasından 

SÖYLEŞ İ

CELAL MURAT ÖZHUN

“ESNEK AMBALAJ  
HER GÜN YAYGINLAŞIYOR” 
FASD-Esnek Ambalaj Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve 
PilenPak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürü Celal Murat Özhun  

ile esnek ambalaj sanayi üzerine konuştuk. 
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tercih edilmesini ve satılmasını sağlıyor. Bu açıdan 
düşünüldüğünde, son yıllarda dik duran poşetlerin, 
yeniden kapatılabilir ambalajların, tüketiciye yalnız ihtiyacı 
kadar ürün tüketme fırsatı sunan porsiyon boyutunda 
ambalajların kullanımının yoğunlaştığı söylenebilir. 

Esnek ambalaj üretiminde sürdürülebilir ve doğa dostu 
üretimin önemi nedir?

Esnek ambalaj, az malzeme kullanılarak olabildiğince 
fazla miktarda ürünün ambalajlanabilmesini sağlaması 
nedeniyle, çevrenin korunmasına yönelik olarak tercih 
ediliyor. En az malzeme ile en çok ambalajlama esnek 
ambalaj ile yapılabildiğinden,  yaşam döngüsü açısından 
avantaj ve enerji tasarrufu sağlanıyor. Çevreyi ambalaj 
değil, kaynağında ayrı toplayamayan sistem yetersizliği 
kirletiyor. Döngüsel ekonomi esnek ambalaj sanayi 
tarafından da kabul gördü ve Döngüsel Ekonomi Esnek 
Ambalaj (CEFLEX) örgütünün faaliyetlerine katılım 
artıyor. Esnek ambalajın toplanmasında geri kazanım 
zorluklarının aşılması ve geri dönüşümüne yönelik 
girişimler artarak sürdürülüyor. Avrupa’da plastik ambalaj 
sanayinin vergi uygulamaları ile geri dönüştürülmüş 
malzeme kullanımına yönlendirilmesi söz konusu.  

Esnek ambalaj sektörü pandemiyi nasıl geçirdi?  
2022 yılı için hedeflerinizi öğrenebilir miyiz?

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Covid-19 salgınını pandemi 
ilan ettiğinden, esnek ambalaj sanayi olarak gıda 
zincirinin en önemli halkası olduğumuz bilinci ile 
sektörümüzün yürütmekte olduğu hijyen, iş sağlığı ve 
güvenliği kurallarının daha titiz olarak uygulanmasıyla 
hem kendimize hem de müşterilerimize güven 
oluşturmaya çalıştık. Ambalaj sanayicileri, Covid-19 
krizi döneminde, özellikle güvenli gıda, ilaç ve tıbbi 
malzemelere erişim gibi durumlarda temel ambalaj 
üretimine duyulacak ihtiyaç konusunda yaşamsal 
bir rol üstlendi. Özellikle, son zamanlarda ambalaja 
karşı oluşturulan kampanyalarla ambalajlı ürün 
kullanılmamasını salık verenler, Covid-19’dan korunmak 
için ambalajlı ürünlerden yana tercih kullanmaya 
başladılar. Bilindiği üzere ambalaj ekmek, dondurulmuş 
yemekler, meyve-sebze, bakliyat, bebek maması, süt 
ve meyve suyu gibi gıda ürünleri; ayrıca steril sağlık 
ve hijyen ürünleri ile dezenfekte edici mendiller gibi 
sağlık ürünlerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını 
sağlar. Evcil hayvan gıdaları için bile ambalaj kullanılır. 
Modern toplumda ambalaj olmadan tüketici güvenliğinin 
sağlanamayacağı açıktır. Bu süreç zarfında gittikçe önem 
kazanan gıda ambalajları ve e-ticaret dağıtımları, ambalaj 
sanayi tarafından büyük ölçüde desteklendi. FASD ve 
diğer kardeş derneklerin üyeleri, ülkemizdeki tüketicilerin 
Covid-19 krizinde ihtiyaçlarının karşılanmasında tedarik 
zinciri için hayati önem taşıdılar. Sanayi üretim tesislerinin 
açık kalmasının ve gerekli ambalajlı tüketici ürün 
firmaları ile perakendecilerin bu sağlık krizi sırasında 
insanların ihtiyaç duyduğu malların tedariki için faaliyet 
göstermesinin önemi konusunda sektörel kararlılık 
sergilendi. Üretim tesislerimizde sadece işçileri değil, aynı 
zamanda ambalajlarının koruduğu ürünleri kullanacak 
tüketicileri de korumak için Sağlık Bakanlığımız tarafından 

belirtilen sıkı güvenlik önlemleri uygulandı. Esnek Ambalaj 
Sanayicileri Derneği olarak üyelerimizin faaliyetlerini 
sağlıklı olarak sürdürebilmeleri amacıyla “Corona Virüsü 
Salgınına Karşı Önerilen Önlemler” dokümanı hazırlandı.

Artan enerji maliyetleri ve kur değişimlerinin sektöre 
etkisi nedir? 

Enerji maliyetlerindeki artışların genel olarak reel  
sektör üzerine olan etkisi esnek ambalaj sanayicileri 
tarafından da aynı şekilde hissediliyor. Esnek ambalaj 
sanayinin ihracat oranı Türkiye ortalamasının üzerinde 
olmakla birlikte, özellikle ham madde tedarikinde ithalata 
bağımlı olunması kur değişimlerinden etkilenmeye  
neden oluyor.    

Ar-Ge yatırımları hakkında bilgi verebilir misiniz? 
Tüketici talepleri tasarım ve üretim süreçlerinize  
nasıl yansıyor?
Esnek ambalaj sanayi, müşterilerinin talepleri 
doğrultusunda güvenli gıda ve çevre kriterlerini dikkate 
alarak değişik malzeme tasarımları geliştirme faaliyetleri 
gerçekleştiriyor. Ayrıca, esnek ambalaj malzeme 
tedarikçilerinin geliştirmekte oldukları özel malzemelerin 
müşteri ihtiyaçlarına yönlendirilerek daha sofistike 
esnek ambalaj yapıları da geliştirilebiliyor. Yapılan Ar-Ge 
çalışmalarında özellikle daha uzun raf ömrü hedefleniyor.

Hangi ülkelere ihracat yapıyorsunuz? Ürün gamınız 
hakkında bilgi verebilir misiniz? 
Ambalaj sanayinin yaklaşık yüzde 50’sini oluşturan 
ve yüzde 45’e varan bir oranda ihracat gerçekleştiren 
esnek ambalaj sanayi, ihracatının yarısını Avrupa Birliği 
ülkelerine gerçekleştiriyor. Esnek ambalaj sanayicileri, 
üretimlerinde Avrupa Birliği’nin ambalaj mevzuatına 
uyum sağlanmakta ve dünyanın her tarafına ihracat 
yapabilmekteler. İhraç edilen esnek ambalaj ürünleri; 
baskılı ve baskısız, tek katlı ve çok katlı malzemelerin 
tamamını kapsıyor.  

Sektörde fuarların önemi sizce nedir? 2021’de yapılan 
Avrasya Ambalaj Fuarı beklentilerinizi karşıladı mı?
Avrasya Ambalaj Fuarı pandemi nedeniyle 2020 yılında 
düzenlenememişti. Esnek ambalaj sanayicilerinin de 
içinde bulunduğu ambalaj sanayi mensupları 2021 
yılında bu fuara önemli bir katılım sağladılar. 2021 yılında 
Avrasya Ambalaj Fuarı’na 125 ülkeden 12 bini yabancı 
olmak üzere toplam 70 binin üzerinde ziyaretçinin 
gelmesinin başarı olduğunu söylemek mümkündür.  
Fuar sırasında pandemi önlemlerine uyulması konusunda 
gerekli faaliyetler sergilenmiştir.

Son dönemlerde Ömer Karadeniz’in başkanlığında 
Plastik Sanayicileri Federasyonu’nun çalışmaları 
hakkında neler düşünüyorsunuz?
Plastik Sanayicileri Federasyonu, özellikle pandemi 
sürecinde TOBB Türkiye Plastik, Kauçuk ve Kompozit 
Sanayi Meclisi, Türkiye Ambalaj Meclisi, İKMİB Çalıştayı 
gibi her türlü sektörel faaliyetlere katılım sağlamakta ve 
sektörel sorunların çözümü için ilgili sektörlere destek 
vermektedir. 
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C ezayir; Kuzey Afrika’da, Akdeniz kıyısında, 
Fas ve Tunus’un arasında yer alıyor. 
Ülke topraklarının yüzde 80’i Sahra’da 
bulunuyor. Sahra’nın büyük bir bölümü yarı 

çöl özelliklerine sahip. Ülkenin yüzde 10’luk kısmını 
oluşturan verimli kuzey kısmında tahıl, şarap, zeytin 
ve meyve üretimi gerçekleştiriliyor. Cezayir’de tarımın 
GSYİH’ya katkısı yüzde 9 dolayında bulunuyor. Buna 
karşılık toplam nüfusun yaklaşık yüzde 14’ünün tarım 
sektöründe istihdam edildiği tahmin ediliyor.

1.280 km uzunluğunda deniz kıyısına sahip olan 
Cezayir, 500’den fazla balık türü ile en zengin deniz 
mahsulüne sahip ülkelerden biri. Ülkenin 500.000 
ton balık rezervi bulunuyor. Oldukça yeni bir sektör 
olan kültür balıkçılığında ise 500 tona yaklaşan bir 
üretim mevcut. Bu çerçevede yılda 20 bin ton ihracat 
yapılıyor. GSYH’nin yüzde 46’sını, toplam ihracatın 
yüzde 98’ini ve toplam bütçe gelirlerinin yüzde 77’sini 
oluşturan hidrokarbon sektörü Cezayir ekonomisinin 
temel sektörü konumunda bulunuyor. Cezayir’in petrol 
rezervleri 12,2 milyar varil olarak tahmin ediliyor. 
Cezayir, Afrika’daki petrol üreticisi ülkeler arasında 
2’nci,dünya sıralamasında ise 16’ncı sırada yer alıyor.

Afrika’nın 4’üncü büyük ekonomisi
CEZAYİR

DOĞAL GAZ ZENGİNİ 
Ülkede doğal gaz üretimine 1961 yılında başlandı. 
Cezayir’in gaz rezervleri 4,5 trilyon m3 olarak tahmin 
ediliyor. Ülkede 15 milyar m3 gaz tüketilmekte olup, 
bu tüketimin 3’te 2’si enerji santrallerinde kullanılıyor. 
Cezayir, Avrupa’nın toplam gaz ithalatının yüzde 25’ini 
karşılıyor. Ülkenin güney doğusunda bulunan Hoggar 
bölgesinde altın ve Mali sınırı yakınlarında elmas 
yatakları mevcut. Yüksek değerli maden cevheri demir-
kükürt, fosfat, kurşun, çinko, cıva, barit ve antimon 
çıkartılıyor ve bu madenler ihraç ediliyor. Afrika’nın 
en geniş topraklarına ve önemli doğal gaz ve petrol 
rezervlerine sahip olan Cezayir, söz konusu kıtanın 
(Güney Afrika, Nijerya ve Mısır’ın ardından) en büyük 
4’ncü ekonomisi konumunda bulunuyor. Cezayir, 22 
üyesi bulunan Arap Birliği ülkeleri içerisinde de (Suudi 
Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır’ın ardından) 
4’üncü büyük ekonomiye sahip. Ancak büyük doğal gaz 
ve petrol kaynaklarına karşın, kişi başına düşen gelir 
açısından alt orta gelirli bir ülke statüsünde yer alıyor. 
Ülke ekonomisi enerji sektörüne bağımlı olduğundan 
petrol fiyatlarındaki değişimlerden büyük ölçüde 
etkileniyor. Buna rağmen Cezayir enerji ürünleri ihracatı 
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sayesinde her yıl neredeyse 20-25 milyar doları bulan 
bir dış ticaret fazlası veriyor. Bu sayede son 10 yıldır cari 
denge düzenli bir şekilde fazla veriyor.

PEK ÇOK ÜRÜNÜ İTHAL EDİYOR
Bir yandan tarımsal üretimin, diğer yandan sanayi 
alt yapısının yetersizliği nedeniyle pek çok tüketim 
mamulünü dışarıdan almak durumunda kalan 
Cezayir, ihtiyaçlarını karşılamak üzere, yıllar itibarıyla 
sürekli artan miktarlarda ithalat yapıyor. Avrupa 
Birliği, Cezayir’in en önemli ticaret ortağı konumunda 
bulunuyor. Ülkenin dünyaya ihracatında en önemli ürün 
grupları mineral yakıtlar, yağlar, gübreler, inorganik 
kimyasallar, meyveler ve sert kabuklu meyveler, 
çimento, toprak, taş, tuz, kükürt, alçı, kireç, şeker ve 
şeker mamulleri, demir çelik, makinalar, mekanik 
cihazlar ve aletler, organik kimyasallar ve su ürünleri 
şeklinde sıralanıyor. İthalatında ise en önemli ürün 
grupları sırasıyla; makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, 
hububat, elektrikli makina ve cihazlar, motorlu kara 
taşıtları, plastikler ve mamulleri, eczacılık ürünleri, süt 
ürünleri, yumurtalar, tabii bal, demir veya çelikten eşya, 
demir ve çelik, optik, fotoğraf, ölçü, tıbbi alet ve cihazlar.

Güney Afrika, 
Nijerya ve 
Mısır’ın ardından 
Afrika’nın en 
büyük 4’üncü 
ekonomisi 
konumunda 
bulunan Cezayir, 
Türk firmaları 
açısından büyük 
bir potansiyel 
taşıyor. İki ülke 
arasındaki dış 
ticaret hacmi 
3 milyar dolara 
yaklaştı. ÖZBEY MEN

TÜRKİYE İLE DIŞ TİCARETİ
Türkiye ile Cezayir arasındaki ticarette 2010 yılına kadar 
Cezayir lehine seyreden dış ticaret dengesi, Cezayir’den 
yapılan ithalatın azalması ve ihracatımızın artması ile 
2010 yılından itibaren Türkiye lehine fazla vermeye 
başladı. Türkiye lehine olan dış ticaret dengesi 2020 
yılında 882 milyon dolar olarak gerçekleşti.
DEİK Türkiye-Cezayir İş Konseyi Başkanı Mesut Toprak, 
Cezayir’in Türkiye’nin uzun yıllardır büyük bir emek ve 
heyecanla yürüttüğü Afrika açılımının en önemli ülkeleri 
arasında yer aldığını belirtiyor. Cezayir’in, Türkiye’nin de 
bölgedeki önemli ticari iş ortaklarından biri konumunda 
bulunduğunu söyleyen Toprak, “Enerjinin her geçen 
önemini arttırdığı günümüzde, Cezayir sahip olduğu 
geniş hidrokarbon kaynaklarıyla sadece Afrika’nın 
değil, aynı zamanda dünyanın da bu alanda söz sahibi 
ülkelerinin başında geliyor. Bu kapsamda, GSYH’nin 
yüzde 46’sını, toplam ihracatın yüzde 98’ini ve toplam 
bütçe gelirlerinin yüzde 77’sini oluşturan hidrokarbon 
sektörü Cezayir ekonomisinin omurgası olarak 
nitelendirilebilir. 12,2 milyar varil olarak tahmin edilen 
petrol rezerviyle Cezayir, Afrika’daki petrol üreticisi 
ülkeler arasında ikinci, dünyada ise 16’ncı sırada yer 
alıyor” diyor. 2022 ve ötesinde global ekonomideki 
normalleşme adımları, küresel büyümedeki hızlanma 
ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle yükselmesi beklenen 
enerji talebinin Cezayir ekonomisi açısından yeni, parlak 
bir dönemin başlangıcına zemin oluşturabileceğini 
ifade eden Toprak, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Ülkenin 
nispeten düşük düzeyde bulunan kamu dış borcu, 
hızla artan genç nüfusu da uluslararası yatırımcılar 
için Cezayir’in cazibesini arttıran diğer unsurlar. 
Önümüzdeki dönemde dünyanın en hızlı büyüyecek 
bölgeleri arasında başı çeken Afrika’da bugün itibarıyla 
1,2 milyar seviyesinde olan toplam nüfusun 2050 
yılında 2,5 milyara yaklaşması beklenirken, bu hızlı 
büyümenin yüzde 80’i şehirlerde yaşanacak. Bu da 
kıta genelinde çok ciddi bir altyapı seferberliğinin 
başlatılması anlamına geliyor. Tüm bu gelişmeler 
ışığında; Afrika’nın özellikle genç, dinamik, hızlı hareket 
etme kabiliyetine ve alışkanlığına sahip şirket ve 
organizasyonlar için önemli bir potansiyel barındırdığı 
bir gerçek. Afrika’nın en gelişmiş ekonomileri arasında 
yer alan Cezayir de kıtanın ekonomik ve toplumsal 
gelişiminde öncü role soyunabilecek ülkelerin başında 
geliyor. Bu da Cezayir’i, son yıllarda özellikle uluslararası 
yatırımlar konusunda dikkat çeken merkezlerden biri 
haline getirmiş durumda.”

Türkiye ile Cezayir arasındaki ticarette 
2010 yılına kadar Cezayir lehine seyreden 

dış ticaret dengesi, Cezayir’den yapılan 
ithalatın azalması ve ihracatımızın artması 

ile 2010 yılından itibaren Türkiye lehine 
fazla vermeye başladı. Türkiye lehine olan 

dış ticaret dengesi 2020 yılında 882 milyon 
dolar olarak gerçekleşti.
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Türkiye Cezayir dış ticareti (milyon dolar)
Yıllar  Türkiye’nin ihracatı  Türkiye’nin ithalatı
2001 422 1064
2005 807 1695
2010 1505 1068
2015 1826 741
2018 2032 1138
2019 1866 720
2020 1449 567

Cezayir’in dış ticareti (milyar dolar)

Yıllar İhracatı İthalatı
2001 19 10
2005 46 20
2010 57 41
2015 35 52
2018 43 49
2019 37 43
2020 21 33

Mesut Toprak/DEİK Türkiye-Cezayir İş Konseyi Başkanı

“DIŞ TİCARETİMİZ 3 MİLYAR 
DOLAR DÜZEYİNDE”
“Türkiye ve Cezayir arasındaki dış 
ticarete baktığımızda ikili ticaretin uzun 
yıllardır Türkiye lehine sonuçlar verdiğini 
söyleyebiliriz. 2020 yılı sonunda yaklaşık 
2 milyar dolar seviyesinde olan 2021’de 

ise önemli bir yükselişle 3 milyar dolar sınırına yaklaşan 
ikili dış ticaret hacminin önümüzdeki dönemde çok daha 
yüksek seviyelere ulaşabilmesi için DEİK/Türkiye-Cezayir 
İş Konseyi olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye’nin 
bölgeye ihracatında öne çıkan makina, plastik ve elektrikli 
cihazların yanında farklı sektör ve iş alanlarından 
yatırımcıların da Cezayir’e yatırım ve ihracat yapmasının 
önünü açmak için çalışırken, Cezayir’deki iş insanlarımızla 
birlikte de Türkiye, Cezayir ya da üçüncü ülkelerde ortak 
yatırım fırsatlarını değerlendiriyoruz.” 
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KONTROL EDİLEN 
YABANCI KURUM 
KAZANCI
Bu sayımızda, yurt dışı iştiraklerden 
elde edilen kazançların Türkiye’de beyan 
edilmesinde genel esaslardan farklı olarak 
düzenlenen “Kontrol Edilen Kurum” kavramı 
üzerinde duracağız ve bu iştiraklerden elde 
edilen kazançların vergilendirme usulünü 
değerlendireceğiz.

1. Yurt Dışı İştiraklerden Elde Edilen Kâr Paylarının 
Vergilendirilmesi
Yurt dışı iştiraklerden elde edilen kâr paylarının 
Türkiye’de gelir kaydedilmesi ve beyan edilmesi “elde 
etme” kavramına bağlanmıştır. İştirak kazançları 
bakımından elde etme, kazancın nakden veya 
hesaben hisse sahibine aktarılmasını ifade eder. Bu 
yaklaşım çerçevesinde, yurt dışındaki iştirakin kazancı 
o ülke Kanunlarına göre vergiye tabi tutulmakla 
birlikte, kazancın hisse sahibi kurumlar bünyesinde 
vergilendirilmesi o kazancın dağıtılmasıyla söz konusu 
olur. Buna göre, yurt dışındaki şirketin kâr dağıtımı 
yapmasıyla kâr payını alan şirket nezdinde beyan ve 
vergileme yükümlülüğü doğar.

Yurt dışındaki iştirakten kâr payı alan şirket bakımından, 
bu kazancın Türkiye’de gelir kaydedilmesi ve yurt 
dışında ödenen aynı türden vergilerin mahsup edilmesi, 
Kurumlar Vergisi Kanununun genel sistematiği 
içindedir. Bu beyan ve vergilemenin, “yurt dışı iştirak 
kazançları istisnası” bakımından da değerlendirileceği 
tabiidir. Şayet istisna şartları sağlanıyor ise, bu kazanç, 
Türkiye’de istisnaya tabi tutulabilir.

Yurt dışı iştiraklerden elde edilen kazancın Türkiye’de 
gelir kaydedilmesi ve beyana konu edilmesi genel olarak 
yukarıda açıklandığı gibi olmakla birlikte, Kurumlar 
Vergisi Kanunu’nda yer alan “Kontrol Edilen Yabancı 
Kurum” başlıklı düzenleme, yurt dışı iştiraklerden elde 
edilen kazançların beyan ve vergilendirilmesine farklı bir 
yaklaşım getirir. İlgili düzenlemede yapılan tanıma uyan 
yurt dışı iştirakler bakımından, bu iştiraklerde oluşan 
kazançların dağıtılıp dağıtılmadığına bakılmaksızın 
Türkiye’de gelir kaydedilmeleri söz konusu olabilir. Diğer 
bir ifadeyle, belirli ölçütler çerçevesinde kontrol edilen 
kurum statüsünde olduğu kabul olunan yurt dışındaki 
iştiraklerin kazançları, kazancın doğduğu yılın kazancı 
olarak Türkiye’de beyan ve vergilemeye konu edilir.

Kontrol edilen yabancı kurum tanımlaması, uluslararası 

vergi uygulama ve iş birliğine bağlı olarak birçok 
ülkenin vergi sisteminde yer alan bir düzenlemedir. 
Bu düzenlemedeki temel amaç, küresel ölçekte 
tüm gelirlerin benzer ölçülerde vergilendirilmesinin 
sağlanmasıdır. Böylelikle, sermaye ve varlıkların düşük 
vergi oranlı ülkelere yönelmesi önlenebilecektir.

2. Kontrol Edilen Yabancı Kurum
2.1. Genel Tanım
Kontrol edilen kurum kazancını düzenleyen hükümler 
çerçevesinde kurumlar vergisi mükelleflerinin 
belirli şartların varlığına bağlı olarak, yurt dışı 
iştiraklerinin kazançları fiilen kâr payı dağıtılmasa 
bile Türkiye’de beyana konu edilmektedir. Böylelikle, 
yurt dışı iştiraklerin kazançları elde etme kuralına 
bağlı olmaksızın Türkiye’de kurumlar vergisine tabi 
tutulabilmektedir.

Yurt dışındaki bir iştirakin “kontrol edilen yabancı 
kurum” sayılabilmesi için bu kurumun sermayesinin, kâr 
payının veya oy kullanma hakkının en az yüzde 50’sinin 
doğrudan veya dolaylı olarak, ayrı ayrı ya da birlikte 
Türkiye’deki tam mükellef gerçek kişi ve kurumlara ait 
olması gerekmektedir.

Örneğin, Türkiye’de tam mükellef olan (A) Kurumu, 
Hollanda’da kurulu (B) Kurumunun sermayesine yüzde 
100 oranında iştirak etmekte olup, Hollanda’da kurulu 
(B) kurumu da, Malta’da kurulu (C) Kurumunun yüzde 
50 hissesine sahiptir. Bu durumda, (A) Kurumu, (C) 
Kurumuna dolaylı olarak yüzde 50 oranında iştirak 
ettiğinden (C) Kurumu, diğer şartların da gerçekleşmesi 
halinde kontrol edilen yabancı kurum olarak 
değerlendirilecektir.

Yukarıdaki örnekte, Türkiye’de tam mükellef olan 
(A) Kurumunun, Hollanda’da kurulu (B) Kurumunun 
sermayesine yüzde 60 oranında iştirak ettiğini, B 
kurumunun da Malta’da kurulu (C) Kurumunun ise 
yüzde 50 hissesine sahip olduğunu varsayalım. 
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YURT DIŞINDAKİ BİR İŞTİRAKİN 
“KONTROL EDİLEN YABANCI 

KURUM” SAYILABİLMESİ İÇİN 
BU KURUMUN SERMAYESİNİN, 

KÂR PAYININ VEYA OY KULLANMA 
HAKKININ EN AZ YÜZDE 50’SİNİN 

DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI OLARAK, 
AYRI AYRI YA DA BİRLİKTE 

TÜRKİYE’DEKİ TAM MÜKELLEF 
GERÇEK KİŞİ VE KURUMLARA AİT 

OLMASI GEREKMEKTEDİR.

Bu durumda, (A) kurumu dolaylı olarak Malta’da kurulu 
(C) kurumunun yüzde 30 hissesine sahiptir. Bu oran, 
(C) kurumunun kontrol edilen kurum olarak kabul 
edilmesi için yeterli değildir. 

Ancak, Malta’da kurulu (C) Kurumunun yüzde 20 
hissesinin de yine Türkiye’de tam mükellef olan gerçek 
kişi (D)’ye ait olduğu varsayalım. Bu durumda, Malta’da 
kurulu (C) kurumunun yüzde 50 hissesinin (A) kurumu 
ile (D) gerçek kişisine ait olacağından, (C) Kurumu, 
diğer şartların da gerçekleşmesi halinde kontrol edilen 
yabancı kurum olarak değerlendirilecektir.  

Bu değerlendirmede, Türkiye’de tam mükellef olan (A) 
kurumu ile gerçek kişi (D)’nin ilişkili olup olmamasının 
herhangi bir önemi bulunmamaktadır.

2.2. Kontrol Edilen Yabancı Kurum  
Tanımında Dikkat Edilecek Diğer Hususlar
Kontrol edilen yabancı kurum kavramı; tam 
mükellefiyete tabi gerçek kişi ve kurumların doğrudan 
veya dolaylı olarak kâr payının veya oy kullanma 
hakkının en az yüzde 50’sine sahip olmak suretiyle 
kontrol ettikleri yurt dışı iştirakleri ifade etmektedir. 
Yurt dışındaki iştirakin oy kullanma hakkına sahip 
gerçek ve tüzel kişiler arasında ilişkili kişi tanımına 
uygunluk şartı aranmamaktadır. 

Kontrol oranının tespitinde, ilgili hesap dönemi içinde 
herhangi bir tarihte sahip olunan en yüksek oran 
dikkate alınır.

Yurt dışı iştirake ilişkin iştirak payının yurt dışı 
iştirakin hesap döneminin kapanmasından önce 
elden çıkartılmış olması halinde, söz konusu yurt 
dışı iştirak “kontrol edilen kurum” statüsünde 
nitelendirilmeyecektir. Ancak, iştirak paylarının elden 
çıkarılmasına ilişkin işlemlerin muvazaalı olduğunun 
anlaşılması halinde buna göre işlem tesis edileceği 
tabiidir.

3. Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancının 
Dağıtılsın Dağıtılmasın, Türkiye’de Kurumlar 
Vergisine Tabi Tutulabilmesine İlişkin Şartlar
Yurt dışı iştiraklerin kontrol edilen kurum olarak 
nitelendirilmesi ve buna bağlı olarak yurt dışı iştirakin 
kazançlarının dağıtılsın dağıtılmasın, kurumlar vergisi 
yönünden Türkiye’de beyan ve vergi yükümlülüğüne 
tabi tutulabilmesi aşağıdaki şartların birlikte 
gerçekleşmesine bağlıdır.

3.1. Pasif Nitelikli Gelirlerin Toplam Gelirlere Oranı
Yurt dışı iştirakin ilgili yıldaki toplam gayri safi hasılatının 
yüzde 25 veya fazlasının pasif nitelikli gelirlerden 
oluşması gerekmektedir.

Pasif Nitelikli Gelir
Yurt dışı iştirakin faaliyeti ile orantılı sermaye, 
organizasyon ve eleman istihdamı suretiyle yürütülen 
ticari, zirai veya serbest meslek faaliyetlerinden elde 
edilen gelirler dışındaki faiz, kâr payı, kira, lisans ücreti, 
menkul kıymet satış geliri gibi gelirler, pasif nitelikli gelir 
olarak tanımlanabilir.

Buna göre, pasif nitelikteki gelirleri iki grupta ifade 
edilebilir.
 Faiz, kâr payı, kira, lisans ücreti, menkul kıymet satış 
geliri gibi gelirler,
 Yurt dışı iştirakin faaliyeti ile orantılı olmayan sermaye, 
organizasyon ve eleman istihdamı suretiyle elde edilen 
ticari, zirai veya serbest meslek faaliyetlerinden elde 
edilen gelirler de pasif nitelikli gelir sayılacaktır.  
Örneğin; yurt dışı iştirakin toplam 100 birim olan 
gayrisafi hasılatının aşağıdaki gelirlerden oluştuğunu 
varsayalım.

Faaliyeti ile orantılı sermaye,  
organizasyon ve eleman istihdamı suretiyle  
elde edilen ticari kazanç 32 birim        ticari nitelikli 

Kâr payı   20 birim        pasif nitelikli 

Faiz    33 birim        pasif nitelikli 

Menkul kıymet alım  
satım kazancı   15 birim        pasif nitelikli 

Bu durumda, pasif nitelikli gelirlerin toplamı olan 68 
birim, toplam gelirlerin yüzde 68’ini oluşturduğundan 
kontrol edilen yabancı kurumun elde ettiği kazançların 
dağıtılsın dağıtılmasın, Türkiye’de beyan edilmesine 
ilişkin “pasif nitelikli gelir” şartı sağlanmış olacaktır.

Burada dikkate edilmesi gereken husus, kontrol edilen 
yabancı kurumun iştiraklerinden elde edeceği kâr 
paylarının durumudur. İştiraklerden elde edilen kâr 
payları pasif nitelikli gelir tanımı içindedir. Dolayısıyla, 
kontrol edilen yabancı kurumun iştirakleri aktif ticari 
faaliyetle uğraşıyor bile olsa, bu şirketlerden elde edilen 
kâr payları pasif nitelikte gelir olarak telakki edilecektir.
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3.2. Yurt Dışı İştirakin Taşıması Gereken Vergi Yükü
Kontrol edilen yabancı kurum olarak kabul edilen 
yurt dışındaki iştirakin elde ettiği gelirlerin dağıtılsın 
dağıtılmasın, Türkiye’de beyan edilmesine ilişkin 
diğer bir şart, yurt dışındaki iştirakin toplam kurum 
kazancının yurt dışında yüzde 10’dan az oranda gelir ve 
kurumlar vergisi benzeri toplam vergi yükü taşımasıdır.

Buna göre, diğer şartları taşıyor bile olsa, yurt dışındaki 
iştirak, kurum kazançları üzerinden yüklenilen vergiler 
itibarıyla yüzde 10’dan fazla bir vergi yükü taşıyor ise, 
kazancını dağıtmadığı sürece Türkiye’de beyan ve 
vergilemeye konu olmayacaktır.

3.3. Yurt Dışı İştirakin Asgari Gayrisafi Hasılat 
Tutarı
Yurt dışındaki iştirakin “kontrol edilen yabancı kurum” 
olarak değerlendirilebilmesi için ilgili yıldaki gayrisafi 
hasılat tutarının 100.000.- TL karşılığı yabancı paranın 
üzerinde olması gerekmektedir.

4. Türkiye’de Gelir Kaydedilecek Kontrol Edilen 
Yabancı Kurum Kazancı
Kontrol edilen yabancı kurum statüsündeki yurt dışı 
iştiraklerin Türkiye’de vergiye tabi tutulacak kazancı, 
zarar mahsubu dâhil giderlerin düşülmesiyle bulunan 
vergi öncesi kurum kazançlarıdır. Bu hesaplamada 
istisnalar dikkate alınmaz.

Kontrol edilen yabancı kurumun geçmiş yıl zararları 
nedeniyle dağıtılabilir kârının olmaması halinde 
Türkiye’de vergilendirilecek bir kazanç söz konusu 
olmayacaktır. Yurt dışı iştirakten elde edilmiş sayılan 
kazancın hesaplanmasında, yurt dışı iştirakin ilgili 
hesap döneminin kapandığı tarihte sahip olunan iştirak 
oranı dikkate alınacaktır. İştirak oranı, sermaye, kâr payı 
veya oy kullanma hakkı oranını ifade eder.

Kontrol edilen yabancı kurumun kârının sermayeye 
eklenmesi halinde de, söz konusu kazanç, kontrol 
edilen kurum kazancı olarak Türkiye’de beyan ve 

vergilemeye tabi olacaktır. Tam mükellef kurumlar ile 
birlikte tam mükellef gerçek kişilerin de kontrol edilen 
yabancı kurumda hisse sahibi olmaları halinde, gerçek 
kişilerin hisseleri de yurt dışında kurulu şirketin “kontrol 
edilen yabancı kurum” statüsünde olup olmadığının 
tespitinde dikkate alınacaktır. Ancak, kontrol edilen 
yabancı kurumun kazançları gerçek kişiler tarafından 
Türkiye’de beyan ve vergilemeye konu olmayacaktır.

Kontrol edilen yabancı kurum şartlarının gerçekleşmesi 
halinde yurt dışında kurulu iştirakin elde etmiş olduğu 
kâr, söz konusu iştirakin hesap döneminin kapandığı ayı 
içeren hesap dönemi itibarıyla tam mükellef kurumların 
kurumlar vergisi matrahlarına hisseleri oranında dahil 
edilecektir. Kontrol edilen yabancı kurumun zararlarının 
söz konusu kuruma iştirak eden tam mükellef 
kurumların kazançlarının tespitinde dikkate alınabilmesi 
mümkün değildir.

5. İştirak Bünyesinde Yurt Dışında Ödenen 
Vergilerin Mahsubu
Kontrol edilen yabancı kurumun yurt dışındaki 
iştirakin bulunduğu ülkede ödemiş olduğu gelir 
ve kurumlar vergisi benzeri vergiler kontrol edilen 
yabancı kurumun Türkiye’de vergilendirilecek kazancı 
üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup 
edilebilecektir.

Ancak, kontrol edilen yabancı kurumun bulunduğu 
ülke dışındaki ülkelerde ödemiş olduğu gelir ve 
kurumlar vergisi benzeri vergilerin, söz konusu 
kurumun Türkiye’de vergilendirilecek kazancı üzerinden 
hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilmesi 
mümkün değildir.

6. İştirakin Kâr Paylarını Dağıtması 
Durumunda Vergileme
Kontrol edilen yabancı kurum kazancı 
kapsamında Türkiye’de vergilendirilmiş 
kazancın yurt dışındaki kurum tarafından 
sonradan dağıtılması halinde, elde 
edilen kâr paylarının daha önce 
Türkiye’de vergilendirilmiş kısmı ayrıca 
vergilendirilmeyecektir. Ancak, kontrol 
edilen yabancı kurumun Türkiye’de vergiye 
tabi tutulmuş kazancından daha fazla kâr  
payı dağıtılması halinde, aşan kısım 
kurumlar vergisine tabi tutulacaktır.

KONTROL EDİLEN YABANCI 
KURUM STATÜSÜNDEKİ YURT DIŞI 
İŞTİRAKLERİN TÜRKİYE’DE VERGİYE 
TABİ TUTULACAK KAZANCI, ZARAR 
MAHSUBU DAHİL GİDERLERİN 
DÜŞÜLMESİYLE BULUNAN VERGİ 
ÖNCESİ KURUM KAZANÇLARIDIR. 
BU HESAPLAMADA İSTİSNALAR 
DİKKATE ALINMAZ.
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ENDÜS T R İDEN

MURAT İNKÜN
PLASFED Genel Sekreteri

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

Amerikan Merkez Bankası FED’in artan enflasyonu kontrol altına alabilmek amacıyla yaptığı 25 baz puanlık faiz 
artışı ve yıl boyunca gerçekleşecek toplantılarda da faiz artışının devam edecek olması beklentisi ülkemizin de 
aralarında bulunduğu gelişmekte olan ekonomileri olumsuz etkileyebilir. Ukrayna’da devam eden savaşın etkisiyle 
hızla artan petrol fiyatlarının da enflasyonu arttıracağı endişesi taşıyan FED yakın dönem enflasyon beklentisini 

güncellemiş olsa da yüzde 2’lik enflasyona döneceğinin de sinyallerini verdi. Özellikle Aralık 2021 toplantısından bu 
yana geçen 3 aylık süreçte faiz tahminde yaşanan sert artış oldukça dikkat çekiyor. Gerek toplantı sonrası yapılan basın 
açıklaması gerek FED dot plot analizi ise 2022 yılı içerisinde 6 ilave faiz arttırımına daha gidilmesinin olası olduğunu 
gösteriyor. 

FED’İN SIKILAŞTIRMA 
KARARI GELİŞMEKTE OLAN 
ÜLKELERİ VURABİLİR

Kaynak :  FED

Fed Faiz Projeksiyonu
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DIŞ TİCARET VERİLERİ
2021 yılında, Türkiye plastik ham madde ihracatı miktar bazında yüzde 33,1, değer bazında ise yüzde 94,4 artmıştır.

İHRACAT
2020 (Ocak-Aralık) 2021 (Ocak-Aralık)

Miktar Değer Miktar % Değ. Değer % Değ.

Plastik Ham Madde 1.291,8 1.479,5 1.719,8 33,1 2.876,6 94,4

Plastik Mamul 2.249,4 5.384,5 2.494,5 10,9 6.909,2 28,3

Plastik ve Kauçuk İşleme Mak. N/A 195,3 N/A N/A 232,5 19,0

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

İTHALAT
2020 (Ocak-Aralık) 2021 (Ocak-Aralık)

Miktar Değer Miktar % Değ. Değer % Değ.

Plastik Ham Madde 7.952,3 8.891,3 8.272,8 4,0 14.217,6 59,9

Plastik Mamul 584,5 2.839,7 659,9 12,9 3.372,9 18,8

Plastik ve Kauçuk İşleme Mak. N/A 602,7 N/A N/A 684,3 13,5

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

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

Değer Değer % Değ*

İhracat 169.637,8 225.291,4 32,8

İthalat 219.516,8 271.424,5 23,6

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

PLASTİK HAM MADDE- GTİP bazında ihracat 

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

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

($/KG)

3901 Etilen polimerleri 81,5 73,9 165,2 102,6 224,5 203,7 1,4

3902 Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri 34,6 35,6 95,2 175,5 150,5 322,7 1,6

3903 Stiren polimerleri 134,1 131,5 190,0 41,6 351,9 167,6 1,9

3904
Vinil klorür/halojenli diğer olefin 
polimerleri

30,2 31,8 34,8 15,4 63,9 100,7 1,8

3905
Vinil asetat/diğer vinil esterlerinin 
polimerleri

45,7 51,2 51,8 13,2 80,4 57,1 1,6

3906 Akrilik polimerleri 250,5 251,8 305,6 22,0 450,1 78,8 1,5

3907
Poliasetaller. diğer polieterler. epoksit-
alkid reçineler

444,7 570,1 614,7 38,2 1.046,3 83,5 1,7

3908 Poliamidler 30,6 70,2 41,3 34,8 125,9 79,5 3,0

3909
Amino reçineler. fenolik reçineler. 
poliüretanlar

169,2 163,3 144,2 -14,8 249,5 52,8 1,7

3910 Silikonlar 6,4 21,5 7,2 13,0 26,3 22,6 3,6

3911
Petrol reçineleri. politerpenler. 
polisülfitler vb.

2,9 7,7 2,6 -11,5 7,7 -0,4 3,0

3912 Selüloz ve kimyasal türevleri 46,5 59,0 53,7 15,5 81,9 38,7 1,5

3913
Tabii polimerler. değiştirilmiş tabii 
polimerler. türevleri

0,2 1,0 0,3 52,8 2,0 97,3 6,1

3914 Polimer esası iyon değiştiriciler 0,2 0,6 0,5 168,8 3,0 397,6 6,5

3915 Plastikten döküntü. kalıntı ve hurdalar 14,5 10,4 12,7 -12,5 12,6 21,3 1,0

TOPLAM 1.291,8 1.479,5 1.719,8 33,1 2.876,6 94,4 1,7

Kaynak :  TÜ İK   MİKTAR:  B in  Ton /  DEĞER:  Mi l yon  Do la r
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2021 yılı verileri incelendiğinde ham madde ihracatımızın en yoğun olduğu ilk 10 ülkeye ihracatımız miktar bazında yüzde 
36,7 değer bazında ise yüzde 106,7 artmıştır. Bu dönemde ihracatımızı en çok arttırdığımız ülkeler sırasıyla İspanya, İtalya ve 
Almanya olurken ilk 10 ülkenin ham madde ihracatımızdan aldıkları pay gerek miktar gerek değer bazında artış göstermiştir.

2021 yılında, 2020 yılına kıyasla Türkiye plastik mamul ihracatı miktar bazında yüzde 10,9 artış gösterirken değer bazında 
yüzde 28,3 artmıştır.

PLASTİK HAM MADDE İHRACATI

Ülke
2020 (Ocak-Aralık) 2021 (Ocak-Aralık)

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

İtalya 68,2 72,8 144,8 112,3 245,3 236,9 8,5 1,7

Romanya 167,6 120,0 165,1 -1,5 229,7 91,3 8,0 1,4

Almanya 69,9 89,1 112,8 61,3 185,2 107,9 6,4 1,6

İspanya 38,9 51,0 92,3 137,2 177,8 248,9 6,2 1,9

Mısır 87,7 83,1 96,3 9,8 141,5 70,4 4,9 1,5

Bulgaristan 59,2 53,8 91,9 55,2 118,4 120,0 4,1 1,3

İsrail 57,3 58,4 69,5 21,3 113,6 94,7 4,0 1,6

Rusya Federasyonu 45,1 75,6 53,2 18,0 112,6 49,0 3,9 2,1

İran 39,0 81,8 33,4 -14,3 85,2 4,2 3,0 2,6

Ukrayna 25,0 35,1 40,3 61,1 80,4 128,7 2,8 2,0

İlk 10 Ülke Toplamı 658,1 720,7 899,7 36,7 1.489,7 106,7 51,8 1,7
GENEL TOPLAM 1.291,8 1.479,5 1.719,8 33,1 2.876,6 94,4 100,0 1,7

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

PLASTİK MAMUL - GTİP Bazında İhracat

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

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

($/KG

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

210,8 340,0 213,6 1,3 445,9 31,1 2,1

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

297,7 612,0 319,5 7,3 767,6 25,4 2,4

3918
Plastikten yer kaplamaları-duvar ve 
tavan kaplamaları 

32,4 49,4 41,1 26,6 70,4 42,5 1,7

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

21,3 104,4 24,3 14,1 134,1 28,4 5,5

3920
Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül 
ve lamlar

607,5 1.412,6 674,4 11,0 1.836,4 30,0 2,7

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

184,5 479,8 213,0 15,5 645,3 34,5 3,0

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

32,1 119,1 41,2 28,3 164,1 37,8 4,0

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

454,3 1.041,0 498,1 9,7 1.264,0 21,4 2,5

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

185,3 471,6 209,8 13,2 620,2 31,5 3,0

3925 Plastikten inşaat malzemesi 118,1 276,9 145,7 23,5 392,2 41,6 2,7

3926 Plastikten diğer eşya 105,4 477,7 113,6 7,8 569,0 19,1 5,0

TOPLAM 2.249,4 5.384,5 2.494,5 10,9 6.909,2 28,3 2,8

Kaynak :  TÜ İK   MİKTAR:  B in  Ton /  DEĞER:  Mi l yon  Do la r
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2021 yılında ülke bazlı bir inceleme yapıldığında ilk 10’da yer alan ülkelerin Irak hariç diğer hepsine 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 yılında, Türkiye plastik ve kauçuk işleme makinaları ihracatı değer bazında yüzde 19,0 oranında artış göstermiştir. 

PLASTİK MAMUL İHRACATI

Ülke
2020 (Ocak-Aralık) 2021 (Ocak-Aralık)

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

Irak 292,5 482,0 279,7 -4,4 563,5 16,9 8,2 2,0

Almanya 116,3 394,3 135,2 16,2 495,6 25,7 7,2 3,7

Birleşik Krallık 161,6 391,3 175,7 8,7 465,6 19,0 6,7 2,7

İsrail 156,9 293,7 169,0 7,7 385,7 31,3 5,6 2,3

ABD 85,6 220,2 101,6 18,7 307,8 39,8 4,5 3,0

Fransa 65,5 201,6 77,5 18,3 258,8 28,4 3,7 3,3

İtalya 80,4 188,7 92,8 15,4 255,7 35,5 3,7 2,8

Romanya 77,9 194,3 86,3 10,7 251,8 29,6 3,6 2,9

İspanya 59,8 146,9 72,1 20,5 194,0 32,1 2,8 2,7

Polonya 42,9 124,5 56,0 30,6 181,8 46,0 2,6 3,2

İlk 10 Ülke Toplamı 1.139,6 2.637,5 1.246,0 9,3 3.360,3 27,4 48,6 2,7
GENEL TOPLAM 2.249,4 5.384,5 2.494,5 10,9 6.909,2 28,3 100,0 2,8

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

PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI - GTİP bazında İhracat

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

Değer Değer % Değ,

847710 Enjeksiyon makinaları 14,0 13,8 -1,4

847720 Ekstrüzyon makinaları 37,7 42,4 12,6

847730 Şişirme makinaları 5,6 3,3 -40,5

847740 Termoforming makinaları 14,3 22,9 59,5

847751-59-80 Presler ve diğer makinalar 84,6 109,3 29,1

847790 Aksam ve parçalar 39,1 40,8 4,3

TOPLAM 195,3 232,5 19,0

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

2021 yılında, Türkiye plastik ham madde ithalatı miktar bazında yüzde 4,0 oranında artarken, değer bazında ise yüzde 59,9 
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-Aralık) 2021 (Ocak-Aralık)

Değer Değer % Değ* % Pay

Rusya Federasyonu 20,0 22,0 9,7 9,5

Almanya 24,1 13,0 -46,0 5,6

Hindistan 6,9 12,4 78,9 5,3

Romanya 7,0 10,2 44,7 4,4

ABD 7,7 9,4 21,7 4,0

Sırbistan 2,8 9,0 224,8 3,9

Irak 3,4 8,7 155,5 3,8

Bulgaristan 4,0 8,2 106,7 3,5

İran 7,8 7,9 0,6 3,4

Cezayir 6,9 7,8 13,3 3,4

İlk 10 Ülke Toplamı 90,7 108,6 19,8 46,7
GENEL TOPLAM 195,3 232,5 19,0 100,0

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

PLASTİK HAM MADDE - GTİP Bazında İthalat

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

Miktar Değer Miktar % Değ* Değer % Değ*
Birim Fiyat

($/KG

3901 Etilen polimerleri 2.002,7 1.973,1 2.221,5 10,9 3.270,5 65,8 1,5

3902 Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri 2.495,6 2.675,4 2.553,0 2,3 4.136,4 54,6 1,6

3903 Stiren polimerleri 369,0 487,0 399,6 8,3 866,8 78,0 2,2

3904
Vinil klorür/halojenli diğer olefin 
polimerleri

796,0 791,6 827,9 4,0 1.533,6 93,7 1,9

3905
Vinil asetat/diğer vinil esterlerinin 
polimerleri

46,9 103,3 47,6 1,7 126,9 22,8 2,7

3906 Akrilik polimerleri 258,1 400,1 239,4 -7,3 462,9 15,7 1,9

3907
Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-
alkid reçineler

740,2 1.165,9 745,1 0,7 1.877,5 61,0 2,5

3908 Poliamidler 108,0 260,5 133,8 23,9 428,9 64,7 3,2

3909
Amino reçineler, fenolik reçineler, 
poliüretanlar

246,7 442,0 272,8 10,6 730,4 65,2 2,7

3910 Silikonlar 40,3 144,2 45,0 11,8 208,9 44,9 4,6

3911
Petrol reçineleri, politerpenler, 
polisülfitler vb*

42,1 110,1 49,6 17,9 146,1 32,7 2,9

3912 Selüloz ve kimyasal türevleri 40,2 157,1 43,8 8,9 179,3 14,1 4,1

3913
Tabii polimerler, değiştirilmiş tabii 
polimerler, türevleri

4,0 27,2 3,8 -4,6 32,5 19,5 8,6

3914 Polimer esası iyon değiştiriciler 5,6 13,8 7,7 37,2 21,8 58,1 2,8

3915 Plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar 757,0 139,8 682,2 -9,9 195,1 39,6 0,3
TOPLAM 7.952,3 8.891,3 8.272,8 4,0 14.217,6 59,9 1,7

Kaynak :  TÜ İK   MİKTAR:  B in  Ton /  DEĞER:  Mi l yon  Do la r
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2021 yılında Türkiye plastik mamul ithalatı miktar ve değer bazında incelendiğinde bir önceki yıla göre sırasıyla yüzde 12,9 ve 
yüzde 18,8 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-Aralık) 2021 (Ocak-Aralık)

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

($/KG

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

12,0 53,2 12,3 2,5 60,4 13,5 4,9

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

39,5 284,5 50,8 28,6 307,5 8,1 6,1

3918
Plastikten yer kaplamaları-duvar ve 
tavan kaplamaları 

21,8 54,3 23,9 9,5 55,4 2,0 2,3

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

57,9 301,4 51,5 -10,9 320,6 6,4 6,2

3920
Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül 
ve lamlar

242,0 768,2 296,2 22,4 1.050,5 36,8 3,5

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

50,1 235,5 58,1 16,1 272,9 15,9 4,7

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

3,0 18,1 3,8 26,1 25,2 38,8 6,7

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

81,3 377,1 81,7 0,5 404,3 7,2 5,0

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

7,2 45,9 7,1 -0,9 49,1 7,0 6,9

3925 Plastikten inşaat malzemesi 4,7 28,4 4,8 2,0 33,8 19,2 7,1

3926 Plastikten diğer eşya 65,3 673,1 69,9 7,0 793,0 17,8 11,4
TOPLAM 584,5 2.839,7 659,9 12,9 3.372,9 18,8 5,1

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

PLASTİK HAM MADDE İTHALATI

Ülke
2020 (Ocak-Aralık) 2021 (Ocak-Aralık)

Miktar Değer Miktar % Değ* Değer % Değ* % Pay Birim Fiyat

Suudi Arabistan 1.197,2 1.113,1 1.638,8 36,9 2.447,4 119,9 17,2 1,5

Güney Kore 679,9 872,6 671,2 -1,3 1.370,4 57,1 9,6 2,0

Almanya 658,6 968,7 523,2 -20,6 1.135,6 17,2 8,0 2,2

Çin 214,5 361,9 403,1 87,9 971,0 168,3 6,8 2,4

Belçika 517,4 622,0 481,5 -6,9 893,2 43,6 6,3 1,9

İran 258,2 232,5 506,1 96,0 737,5 217,2 5,2 1,5

ABD 474,4 493,2 370,8 -21,8 603,8 22,4 4,2 1,6

Rusya Federasyonu 260,7 238,4 373,2 43,2 558,7 134,3 3,9 1,5

İspanya 331,0 407,5 285,1 -13,9 520,7 27,8 3,7 1,8

Fransa 286,9 378,6 242,5 -15,5 511,8 35,2 3,6 2,1
İlk 10 Ülke Toplamı 4.878,8 5.688,4 5.495,5 12,6 9.750,1 71,4 68,6 1,8
GENEL TOPLAM 7.952,3 8.891,3 8.272,8 4,0 14.217,6 59,9 100,0 1,7

Kaynak :  TÜ İK   MİKTAR:  B in  Ton /  DEĞER:  Mi l yon  Do la r
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2021 yılında, Türkiye plastik ve kauçuk işleme makinaları ithalatında değer bazında yüzde 13,5’lik bir artış yaşanmıştır. 
Ülke bazında kauçuk ve plastik işleme makineleri ithalatı incelendiğinde ise en hızlı artışın sırasıyla ABD ve Çin’den yapılan 
ithalatta yaşandığı görülmüştür.

PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI- GTİP Bazında İthalat

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

Değer Değer % Değ.

847710 Enjeksiyon makinaları 192,9 236,0 22,3

847720 Ekstrüzyon makinaları 125,0 151,4 21,2

847730 Şişirme makinaları 28,9 25,0 -13,6

847740 Termoforming makinaları 12,4 8,7 -30,0

847751-59-80 Presler ve diğer makinalar 186,0 206,8 11,2

847790 Aksam ve parçalar 57,4 56,4 -1,7
TOPLAM 602,7 684,3 13,5

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

KAUÇUK VE PLASTİK İŞLEME MAKİNALARI İTHALATI

Ülke
2020 (Ocak-Aralık) 2021 (Ocak-Aralık)

Değer Değer % Değ. % Pay

Çin 220,4 295,9 34,3 43,2

Almanya 156,6 154,5 -1,4 22,6

İtalya 51,7 59,3 14,7 8,7

Avusturya 45,9 50,7 10,5 7,4

Tayvan 24,4 26,1 7,1 3,8

ABD 8,8 16,3 86,6 2,4

Japonya 15,4 13,6 -11,7 2,0

Hindistan 10,8 10,5 -2,2 1,5

Güney Kore 13,6 8,5 -37,7 1,2

İsviçre 12,7 7,3 -42,7 1,1
İlk 10 Ülke Toplamı 560,1 642,7 14,7 93,9
GENEL TOPLAM 602,7 684,3 13,5 100,0

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

PLASTİK MAMUL İTHALATI

Ülke
2020 (Ocak-Aralık) 2021 (Ocak-Aralık)

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

Almanya 100,3 575,7 104,2 3,9 670,0 16,4 19,9 6,4

Çin 127,9 455,0 132,1 3,2 576,0 26,6 17,1 4,4

İtalya 60,3 334,5 68,3 13,3 408,3 22,1 12,1 6,0

Güney Kore 32,5 155,3 42,9 32,0 212,8 37,0 6,3 5,0

Fransa 26,3 172,9 29,6 12,4 179,1 3,6 5,3 6,1

ABD 9,9 118,4 11,9 20,0 116,5 -1,6 3,5 9,8

Belçika 20,8 80,3 22,6 9,0 99,2 23,5 2,9 4,4

Birleşik Krallık 12,5 90,7 12,0 -3,7 98,0 8,0 2,9 8,2

İspanya 11,5 67,5 14,6 27,1 85,3 26,4 2,5 5,8

Polonya 12,7 72,6 11,9 -6,1 75,0 3,3 2,2 6,3
İlk 10 Ülke Toplamı 414,7 2.122,9 450,2 8,6 2.520,2 18,7 74,7 5,6
GENEL TOPLAM 584,5 2.839,7 659,9 12,9 3.372,9 18,8 100,0 5,1

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

“PLASTIC SHARE IN THE 
DEVELOPMENT OF THE 
AUTOMOTIVE INDUSTRY”
Dear industry members,
Dear readers,

We have started to remove the epidemic and its effects 
from our lives over the last two years. It is clear that there 
will be changes and innovations in both human life and 
working life after Covid-19. The important thing here is 
to adapt and adapt quickly. In line with the technology 
and changing needs that continue to develop after the 
pandemic, expectations and demands for production 
have also begun to differentiate. In recent years, as 
a result of the rapid development in the automotive, 
white goods, electronics, durable consumer goods, 
communication and textile sectors in our country, we 
have become competitive with the countries that produce 
plastics in the world, with the production of higher quality 
and durable products. One of the most striking of these 
is the automotive sector. Plastic has a great share in 
the development of the automotive industry in terms of 
technology. Its use in the automotive industry continues 
to increase with its lightness and easy processing 
properties. The only material that meets these demands 
optimally and shapes the cars of the future is plastic. 
Today, 15 percent of modern vehicles are now produced 
using lightweight plastic materials.

Plastics improve the performance, structure and safety 
of automobiles and make a significant contribution to 
their lightness, providing fuel efficiency and reduction 
in greenhouse gas emissions. Therefore, plastic is a key 
factor in automotive production and design in terms 
of fuel efficiency. Plastic also provides greater design 
freedom versus metals, as well as reducing the mass of 
parts used in vehicles. When we look at some trends that 
will define the automotive plastics market until 2024, we 
see that the demand for polypropylene will increase. Apart 
from automotive interiors and exteriors, polypropylene 

is also supplied for under-hood applications, often 
replacing metal parts. Polypropylene, which is used to 
neutralize battery weight, will increase with the increase 
in electric vehicle production. Another important issue 
is that while plastics take their place in our vehicles at a 
rate of 15 percent in general, to express in detail, they 
are used 48 percent inside, 27 percent outside and 
14 percent under the hood. The demand for plastics in 
automotive exteriors has brought a paradigm shift to car 
body design. In addition to light weight, the use of plastic 
has allowed manufacturers to reduce production costs, 
advance modular assembly practices, and improve the 
aerodynamics of vehicle exteriors. As a result, plastic 
appeals to manufacturers’ meeting Corporate Average 
Fuel Economy (CAFE) standards, market trends, and 
the buying habits of consumers who want products and 
companies to be environmentally responsible. In the 
post-pandemic period, North America and Europe will 
continue to attract investors to the automotive plastics 
market; because polymer consumption in this sector 
continues to experience unprecedented growth through 
2024. This means that; The automotive plastics market 
will experience a remarkable transformation both in our 
country and in the world.

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

Page 8

BURÇ ANGAN
PLASFED Magazine Editorial Board Chair

ENVIRONMENTALLY  
FRIENDLY PRODUCTION  
AND CARBON-FREE
Dear readers and industry stakeholders,

Hello everyone from our 37th issue. After each year, 
“What can happen now?” We are living in days when 
we are constantly waking up to different agendas. The 
year 2022 started with a difficult start for manufacturers 
with increasing cases. Our only consolation was the low 
death rate in the pandemic. While our main agenda is a 
pandemic, the war that broke out among our northern 
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neighbors has shaken us, as it does every sector, and 
continues to shake us. As I said at the beginning of my 
article, the agenda is so intense; It is very difficult to catch 
up-to-date titles for a quarterly magazine like ours. For 
this reason, I would like to start my article with the war 
between Russia and Ukraine, which is our most up-to-
date title as of today. First of all, I would like to state that I 
appreciate the attitude of our country since the beginning 
of this process. The balancing act we take in the conflict 
between our two neighbors with whom we have good 
relations and important partnerships is absolutely crucial. 
When we look at the export figures, both countries are our 
very important partners. In 2020 and 2021 figures, the 
Russian Federation is the country to which we export the 
most under the title of “Rubber and Plastic Processing 
Machines”. Undoubtedly, the negativities in this geography 
have the potential to significantly affect the exports of 
our industry. However, I would like to state that we have 
the opportunity to turn the crisis into an opportunity 
within the framework of the current policy. In the current 
situation, there is a Russia that has been turned away 
by most of the world. The country that can compete with 
us in terms of trade among its current partners is China. 
However, China has increased its measures, which it 
has not relaxed recently, and has even reached the level 
of serious closures. For this reason, Turkey stands out 
as the most concrete alternative for companies that do 
not currently have a supply network with China. In my 
personal opinion, we should not see this period as a 
period when we will step on the brakes for the Russian 
region, but on the contrary, when we will step on the gas 
when the square is empty.
Our cover topic in this issue is the automotive industry. 
As it is known, automotive is a locomotive sector for many 
countries where it is present and strong. There is no 
different situation in our country. Today, the automotive 
industry is a sector that is heavily fed by the plastics 
industry, where developments and innovations in the field 
of polymers and composites are applied intensively, and 
that realizes a very large part of our industry’s indirect 
exports. In recent years, the leading topic, as in many 
sectors, is environmentally friendly production and low 
carbon emissions. Interesting research is being published 
on this subject. As it is known, today, when it comes to 
environmentally friendly and low-carbon cars, we all turn to 
electric vehicles. However, according to a report published 
by a manufacturer that has recently produced both electric 
and internal combustion versions of the same vehicle, the 
carbon emissions in the production of electric vehicles 
are much higher than those of internal combustion 
vehicles. According to this study, the CO2 emission of the 
electric vehicle that comes out of the same line of the 
same factory is 70% higher than the alternative using 
an internal combustion engine. A really interesting and 
thought-provoking statistic. On the other hand, when we 

take into account the carbon emissions in the production 
of the energy we use to charge these green vehicles, the 
use of electric vehicles, especially in countries that have 
not been able to transition to green energy, seems to do 
more harm than good to the environment. In concluding 
my words, I would like to extend my congratulations and 
best wishes to the new board of directors of the Turkish 
Machinery Federation and its chairman, Mr. Adnan 
Dalgakıran, who held its general assembly. I would like to 
offer my congratulations and best wishes for success.
I wish everyone happy reading and good health.
On behalf of our editorial board and professional staff,
Greetings and regards.
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WOMEN’S POWER IS INCREASING 
IN INDUSTRY
The “Women’s Power in Industry” panel, organized by 
PLASFED-Plastic Industrialists on Tuesday, 8 March 2022, 
at the ISO Assembly Hall, brought together the valuable 
female managers of our industry and created synergy for 
the increase of women’s power in the sector. Dünya Eko 
A.Ş. CEO Burcu Kösem, Güloğlu Plastik General Manager 
Gülçin Güloğlu, AAG Makine Founding Partner İlknur 
Cantürk, Suteks Group Founder Nur Ger, Reeder Founding 
Partner Sezen Sungur Saral attended as speakers. 
Presenter Hande Berktan moderated the panel.
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RECYCLING WORKSHOP  
FROM IKMIB
Plastics Recycling and Circular Economy Workshop, 
organized by Istanbul Chemicals and Chemical Products 
Exporters’ Association (IKMIB), was held in Antalya on 18-
19 February 2022. In the workshop, the future of plastic 
recycling and sustainability, new legal regulations, global 
developments in the sector and circular economy were 
discussed.
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2021-2022 PLASTIC INDUSTRY 
ASSESSMENT
Stating that the plastics industry continues to grow despite 
all the problems experienced in 2021, Selçuk Gülsün said, 
“Despite the high prices of plastic raw materials since the 
last quarter of 2020, the depreciation of the Turkish Lira 
and the problems caused by the supply chain deteriorated 
due to the pandemic, the export-based sector will continue 
in 2021. We are happy to have achieved growth”.

“2022 WILL BE A YEAR IN WHICH THE DOMESTIC 
MARKET WILL BE SHORTENED”
Stating that they predict that the plastics industry will 
continue to grow on an export basis in 2022, Gülsün said, 
“We have seen that our industrialists have recently turned 
to export markets due to the shrinkage of the domestic 
market and they compensated their losses in this way.  
We expect this trend to continue in 2022,” he said.
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SELÇUK GÜLSÜN
Chairman of the Board of PAGDER

“AUTOMOTIV AND PLASTIC 
SECTORS GROW TOGETHER”
Dear friends,

In this 37th edition, the first issue of PLASFED Magazine 
published in 2022, we examined the bond of the 
automotive industry with plastic and discussed the 
changing and developing trends.

First of all, when we look at the relationship between the 
plastics and the automotive industry in our country, we see 
that Turkey is the country where the automotive industry 
has the highest share among the top 10 plastic processing 
countries in the world. In general, the rate, which is in 
the 4-5 percent band, is around 7 percent in our country. 
We always state that the plastics industry supplies 
intermediate inputs to more than 30 industries. We can 
say that automotive is one of the most prominent of these 
many fields in which our industry provides input. We 
always remind this when we talk about plastic export data, 
the fact that our industry provides intermediate goods 
to such various fields is also recorded in our household 
as an indirect export item. Even though the used and 
exported plastics in the automotive industry are not directly 
reflected in the export figures, we know that when all 
indirect exports are taken into account, our export figures 
thus reach 15 billion dollars. In summary, we can say that 
automotive and plastics are sectors that feed each other 
and grow together.

As you know, the Green Reconciliation, Border Carbon 
regulation, and the circular economy are now on the 
agenda and priority of almost every sector. We see an EU 
aiming to be carbon neutral, aiming to reach a certain 

point in the use of recycled raw materials. Therefore, 
in order to stay in this market where a large part of our 
country’s exports take place, we must be able to follow 
all developments closely and implement them as soon 
as possible. The automotive industry had to break away 
from its traditional production as required by all these 
technological developments and green regulations. As you 
know, the first of the concerns in the automotive industry 
is about carbon footprint, but one of the points that we 
will draw the most attention on this road from traditional 
to circularity is that the way to reduce carbon footprint is 
through plastic. The lightest material that can be used 
as an alternative for an automobile is plastic in today’s 
conditions, and therefore, when we examine its course over 
the years, we see that the use of plastic in automobiles is 
increasing day by day. 
Today, approximately 200 kilograms of plastic is used 
in vehicles, and research shows that when this amount 
used in vehicles is increased from 190 kilograms to 275 
kilograms, the carbon footprint of the vehicle is reduced by 
38 percent. In addition to the realization of the importance 
of this reality, there is a new innovation every day in 
engineering plastics with the know-how accumulated and 
developed by our industry. While different types of plastic 
are being developed for different needs, the number of 
areas where it can be used is increasing at the same rate. 
In addition, current and planned regulations are constantly 
shaping the demands in the sector, and accordingly, the 
use of recycled raw materials in the automotive industry 
is almost mandatory. We see that companies now prefer 
this direction and there are great pressures to use more 
recycled materials.
As a country, we continue to work in order not to be a 
spectator to these developments all over the world and 
to take action early. At the Plastics Recycling and Circular 
Economy Workshop held by IKMIB in Antalya between 
18-19 February, we met with the important stakeholders 
of the plastics industry to discuss the future of plastic 
recycling and sustainability, new legal regulations, global 
developments in the industry and circular economy topics. 
we discussed. I hope that all our sector representatives 
and even all of our industrialists will approach the new 
order of the developing world with great awareness and 
accompany this flow and continue to grow on this path.
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ISO 15th INDUSTRY CONGRESS 
WAS HELD WITH AN ACTIVE 
PARTICIPATION
Organized by the Istanbul Chamber of Industry (ICI) 
on December 7, 2021, the 15th Industry Congress was 
held with the title “Another Possible: Co-Designing 
Transformation for a Sustainable Future”. Participants, 
including industrialists, leading figures of the world 
of economy, academics, bureaucrats, students, non-
governmental leaders and the press, followed the panels, 
workshops and trainings in the face-to-face congress with 
great interest after a long time.
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PLAST EURASIA ISTANBUL HOSTED 
MORE THAN 60 THOUSAND 
VISITORS
The world plastics industry met for the 30th time this 
year at Plast Eurasia Istanbul. Organized in cooperation 
with Tüyap (All Fairs Production Inc.) and PAGEV, the fair 
was flooded with visitors for 4 days. Bringing together 
854 exhibitors and 60,742 visitors in an area of 120 
thousand square meters, the fair also witnessed 
important business connections.

Page 28

ENVIRONMENTAL WINS
Less water, less electricity, less carbon emissions… 
Nowadays, the steps of industrial facilities towards 
becoming an “Environmentally Friendly Facility” are 
progressing rapidly. Businesses that try every way to 
reduce their carbon footprint also contribute to the 
economy with what they produce from recycling.
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THE PERIOD OF ADİL PELİSTER 
HAS STARTED AGAIN AT IKMIB
As a result of the election held at the 2021 Ordinary 
General Assembly with Elections, IKMIB Chairman of the 
Board and BETA Kimya A.Ş. Chairman of the Board of 

Directors, Adil Pelister, was re-elected as the Chairman of 
IKMIB with the majority of votes.
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INCREASED ENERGY COSTS CAN 
HIT INDUSTRIAL PRODUCTION
Plastic Industrialists’ Association (PAGDER) Chairman 
of the Board Selçuk Gülsün evaluated the impact of 
the electricity hike on energy-intensive sectors such as 
the plastics industry. “The fact that electricity prices 
have doubled in a short time has put our contracted 
industrialists in a very difficult situation. We anticipate 
disruptions in industrial production during the transition 
period. In addition, it is obvious that this increase in 
input costs will also be reflected in the prices of the final 
consumer and cause inflation. Because the industrialist 
has no power to bear this cost increase,” he said.
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PLASTIMAGEN® MÉXICO 2022  
HAS REALIZED
PLASTIMAGEN® MÉXICO 2022 Fair, one of the most 
important international sector meetings in Mexico and 
Latin America, was held on 8-11 March. The fair is the 
most important platform of the plastics industry in Latin 
America, providing the opportunity to exchange ideas, 
networking and displaying the latest products in the field  
of technology monitoring.
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ŞENER GENÇER 
Ege Plastic Industrialists Solidarity Association
Chairman of the Board

THE CHALLENGE OF THE 
AUTOMOTIVE INDUSTRY  
WITH “CONVERSION”…
We hear the words “recycling” with increasing 
frequency in the press and public opinion in Turkey. Of 
course, this is of vital importance for us, the plastics 
industry representatives. The recycling sector, whose 
capacity is increasing every year in our country, 
hosts information, technology and capital-intensive 
investments in accordance with economies of scale. 
Our most important shortcoming - even though we are 
tired of talking - still lies in the separation of wastes 
at the source. We hope and wish that we will increase 
our separation at source and recycling rates with the 
initiative of the central and local public authorities, 
especially the “Zero Waste” project.

ORDER OF EXAM IN AUTOMOTIVE
We said to our article in the previous issue of PLASFED 
Magazine, “The test of the plastics industry with 
‘transformation’…” and we shared our thoughts with our 
industry stakeholders. This time, it is the turn of the test 
in the automotive industry…
Plastic wastes originating from the automotive industry 
also offer important opportunities for the recycling 
industry. The “End of Life Vehicle (ELV) Directive” of 
the European Union imposes serious obligations on 
automotive manufacturers.
Accordingly, at least 85 percent of vehicle weight must 
be recycled, including 12 to 15 percent plastic parts. 
Automotive companies are increasing the content of 
recycled plastics in vehicle interiors and components 
significantly.
In 2030, the consumption of recycled plastics in the 
world is expected to reach 30 percent of the total 
consumption. In automotive, which is a capital and 
technology-intensive sector, it will not be surprising that 
the expected recycling content is 60-70 percent, while 
the theoretical recycling demand is expected to be 16 to 
18 percent.
In short, a brand new era awaits the whole world in the 
near future in recycling. As Turkey, our recycling industry 
needs to keep up with this great movement.

“WE-CYCLE” INVITATION FROM IZMIR
At this point, I would like to inform you, my dear 
colleagues, about the “We-Cycle Recycling Solid Waste 
and Environmental Technologies Fair”, which will be held 
for the first time this year in Izmir. We-Cycle, which will 
be held at Fuar İzmir between 12-14 May 2022, aims 
to separate wastes at source, create a recycling culture 
and prevent unnecessary resource use in cities. The aim 

of the fair is to gather exhibitors and visitors from the 
Middle East, Turkic Republics, Africa, North America and 
Balkan countries.

At this point, I would like to remind you that Germany, 
Japan and America, which are the top three countries 
that export the most waste plastic in the world, are also 
the countries where plastic is consumed the most. The 
export value per kilogram, which is 17.6 dollars in Japan, 
5.9 dollars in Germany, and 3 dollars in China, is at the 
level of 2.4 dollars in the Turkish plastics industry. In 
order to carry this success to a more satisfactory level, 
we need to focus on the production of high value-added 
products, especially engineering plastics, and their 
involvement in the final products.

I wish We-Cycle Fair will contribute to the increase of 
recycling awareness, and I invite all our stakeholders to 
take part in our fair as exhibitors and visitors.

Love and respect…
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BARIŞ PAKİŞ
Composite Manufacturers Association
Chairman of the Board

“WE ARE GETTING 
STRONGER”
Dear plastics industry member,

As a member of our association in the last period, Beşler 
Tekstil San. ve Tic. Inc. and MESSER Kimya San. ve Tic. 
Ltd. Sti. companies have made our Association even 
stronger.

On 19 October 2021, the 19th of our association’s 
monthly member meetings over the internet, with the 
participation of nearly 100 industry members, Ege 
Kimya San. ve Tic. A.Ş., under the moderation of Foreign 
Relations and Technology Consultant Derya Erçıkan, T.C. 
Bahar Güçlü, Deputy Director General of the Ministry of 
Trade, International Relations and EU, Arçelik A.Ş. With 
the presentations of Sectoral Relations Coordinator 
Ms. Canan Ergün Tavukçu and Horizon Consultancy 
Managing Partner Ms. Eser Erginoğlu; The 20th edition 
of Poliya Polyester San. ve Tic. Ltd. Şti., Research 
Laboratory Manager Emre Özbek’s presentation on 
“Safe Storage and Handling Conditions for Polyester, 
Vinylester Resins and Gelcoats”. 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.

Our member, Turkuaz Polyester Reçine Kimya San. Trade 
and Polin Water Slides and Pool Systems companies and 
wish them continued success.

This year, our Association attended the Saha Expo 
2021 Defense, Aerospace Industry Fair held at Istanbul 
Expo Center on 10-13 November 2021, and the 
Automechanika Istanbul Plus Fair held at Istanbul Tüyap 



Fair, Congress and Exhibition Center between 18-21 
November 2021. and the Plast Eurasia Istanbul Fair 
held in TÜYAP Fair and Congress Center Büyükçekmece 
on 1-4 December 2021, representing our industry and 
continued its promotional activities.

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

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

Kind regards…
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YUSUF ÖZKAN
KAYPİDER President

COOPERATION OF PLASTIC 
AND AUTOMOTIVE SECTORS
Hello esteemed friends,

As we all know, we are the representatives of a sector 
that provides input to all sectors, is very dynamic, has 
high mobility, and has many strengths. Although plastic 
materials are indispensable in every sector in general, 
there are some sectors that plastics are indispensable 
in their own way. The automotive sector is one of these 
sectors. With their features such as lightness, cost, 
environment, technology, comfort and safety, plastic 
materials and sub-industry parts are inseparable and 
can be used continuously by automobiles.

Plastics, which can be used up to 25 percent in the 
automotive sector, provide numerous benefits such 
as appearance, comfort, lightness, fuel consumption 
and emission emissions, impact resistance, practical 
damage removal, paint adhesion in automobiles.

Now, all sectors need to look at plastic products not only 
in terms of income, but also as an environmental and 
technological need, and develop their design and R&D 
in this sense. The technology, which is rapidly changing 
and transforming, has to move plastic products one 
step further and place them at the center of industrial 
materials. I believe that brands operating in the 
automotive sector should also increase the rate of use of 
plastic materials in their vehicles, especially due to their 
carbon footprint, and conduct serious R&D studies.

Most importantly, I think that the two sectors should 
create a common working environment in a strong 
cooperation and make an environmental and economic 
gain. Because both sectors have strengths that 
complement each other.

With my respect and love…                                                                                               
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DO YOU HAVE CYBER RISK 
INSURANCE?
Institutions and individuals started to take out cyber 
risk insurance due to the exploding cyber attacks with 
the increase of remote working. In addition to covering 
cyber-attack damages, the policies also provide services 
such as PR management, legal support and consultancy. 
According to international studies, there has been an 
increase of 400 percent in cyber attacks worldwide 
in the last 2.5 years. This drastic increase in the risks 
of both institutions and individuals has exploded the 
demand for cyber risk insurance.
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TRAINING TO BERICAP 
EMPLOYEES FROM PAGDER
PAGDER organized a sectoral training program for 
Bericap employees. Assoc. Dr. Employees from many 
different departments such as R&D, production, quality 
assurance, quality control and senior management 
attended the training given by Tuncer Yalçınyuva. Bericap 
Human Resources Manager Seyhan Kantemir answered 
our questions about the trainings.
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GREAT TRANSFORMATION  
IN AUTOMOTIVE
The chip crisis, the rise in the dollar and the global 
epidemic… Although the automotive industry has a 
difficult time in 2021, manufacturers and the sub-
industry branches of the industry are hopeful this 
year. Companies rolled up their sleeves to produce 
more environmentally friendly models. World’s giant 
companies working to reduce their carbon footprint are 
developing many projects to keep up with recycling.

Environmental features with minimized carbon 
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emissions are added to the demand for more comfort, 
superior safety, fuel economy, stylish design, low price 
and high performance in automobile selection. The 
only material that optimally meets these contradictory 
demands and shapes the cars of the future is plastic.
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COBOTS ARE CONTROLLING  
THE WORLD
After robots, the heroes of automation systems are 
now cobots. What is the difference between robots and 
cobots that are fast, can work in the same environment 
as humans, have high carrying capacities and can be 
used in every sector? At what level will they take place 
in industry and production in the future? How much do 
cobot manufacturers invest? We researched them all.
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INTELLIGENT, ERROR-FREE,  
FAST PRODUCTION WITH 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
It has been 10 years since we completed the 4th phase 
of industrialization, which defines the transition from 
automation to digitalization. This concept from Germany 
adds a lot to our industrialization journey. Moreover, it 
transforms. Now let’s talk about this transformation, 
the role of today’s most advanced technology artificial 
intelligence in this transformation.
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“OUR GOAL IS TO INCREASE  
OUR EXPORT FIGURE TO OVER  
50 BILLION DOLLARS IN 2030”
We talked to Adil Pelister, who said, “We aim to establish 
a new chemistry ecosystem that opens up to the world 
from Turkey with our strategic projects, which we 
prepared with the motto of Vision 2030,” and we talked 
about the new era that started at IKMIB, the difficulties 
experienced by the chemical industry and export targets.
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“FLEXIBLE PACKAGING IS 
EXPANDING EVERY DAY”
Chairman of FASD-Flexible Packaging Manufacturers 
Association and PilenPak Ambalaj San. ve Tic. Inc.  
We talked to General Manager Celal Murat Özhun  
about the flexible packaging industry.
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“WE CARE ABOUT FOOD 
SENSITIVITY IN OUR PACKAGING”
Hakan Özhuy, Chairman of the Board of SEPA-Rigid 
Plastic Packaging Manufacturers Association, talked 
about the advantages of rigid plastic packaging, its 
effects on the environment and the future targets of  
the industry.
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MURAT İNKÜN
PLASFED Secretary General

FED’S TIGHTENING 
DECISION MAY 
HIT DEVELOPING 
COUNTRIES

T he 25 basis points increase in interest rates by the US Federal Reserve to contain the rising inflation and the 
expectation that the interest rate increase will continue in the meetings to be held throughout the year may 
adversely affect the developing economies, including our country. Concerned that the rapidly increasing oil prices 
due to the ongoing war in Ukraine will also increase inflation, the FED also gave the signals that it would return 

to 2 percent inflation, although it updated its near-term inflation expectation. The sharp increase in the interest rate 
estimation in the 3-month period since the December 2021 meeting draws attention. Both the press release made after 
the meeting and the FED dot plot analysis show that it is possible to increase 6 more interest rates in 2022.

In 2021, compared to the previous year, an increase was observed in exports both on the basis of value and quantity. 
In the said period, the increase in exports was realized as 19.0 percent on quantity basis, while the increase rate on 
value basis was 42.6 percent. In the same period, the amount of imports increased by 4.6 percent and the value of 
imports increased by 49.9 percent. Due to the high prices of raw materials throughout 2021, we observe that the 
value in both imports and exports increased more than the amount in this period.

Source :  FED 
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FOREIGN TRADE DATA
In 2021, Turkey’s plastic raw material exports increased by 33.1 percent on amount and 94.4 percent on value basis.

EXPORT
2020 (January-December) 2021 (January-December)

Quantity Value Quantity Change % Value Change %

Plastic Raw Material 1,291.8 1,479.5 1,719.8 33.1 2,876.6 94.4

Plastic Product 2,249.4 5,384.5 2,494.5 10.9 6,909.2 28.3

Plastic and Raw Processing 
Machine

N/A 195.3 N/A N/A 232.5 19.0

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

IMPORT
2020 (January-December) 2021 (January-December)

Quantity Value Quantity Change % Value Change %

Plastic Raw Material 7,952.3 8,891.3 8,272.8 4.0 14,217.6 59.9

Plastic Product 584.5 2,839.7 659.9 12.9 3,372.9 18.8

Plastic and Raw Processing 
Machine

N/A 602.7 N/A N/A 684.3 13.5

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-December) 2021 (January-December)

Value Value Change %

Export 169,637.8 225,291.4 32.8

Import 219,516.8 271,424.5 23.6

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 RAW MATERIALS - Export by HS Code 

HS 
CODE

HS CODE Description
2020 (January-December) 2021 (January-December)

Quantity Value Quantity Change % Value Change %
Unit Price: 

($/KG)

3901 Ethylene polymers 81.5 73.9 165.2 102.6 224.5 203.7 1.4

3902
Polymers of propylene and other 
olefins

34.6 35.6 95.2 175.5 150.5 322.7 1.6

3903 Styrene polymers 134.1 131.5 190.0 41.6 351.9 167.6 1.9

3904
Vinyl chloride/halogenated other olefin 
polymers

30.2 31.8 34.8 15.4 63.9 100.7 1.8

3905
Vinyl acetate/polymers of other vinyl 
esters

45.7 51.2 51.8 13.2 80.4 57.1 1.6

3906 Acrylic polymers 250.5 251.8 305.6 22.0 450.1 78.8 1.5

3907
Polyacetals, other polyethers, epoxy-
alkyd resins

444.7 570.1 614.7 38.2 1,046.3 83.5 1.7

3908 Polyamides 30.6 70.2 41.3 34.8 125.9 79.5 3.0

3909
Amino resins, phenolic resins, 
polyurethanes

169.2 163.3 144.2 -14.8 249.5 52.8 1.7

3910 Silicones 6.4 21.5 7.2 13.0 26.3 22.6 3.6

3911
Petroleum resins, polyterpenes, 
polysulfides, etc.

2.9 7.7 2.6 -11.5 7.7 -0.4 3.0

3912 Cellulose and its chemical derivatives 46.5 59.0 53.7 15.5 81.9 38.7 1.5

3913
Natural polymers, modified natural 
polymers, derivatives

0.2 1.0 0.3 52.8 2.0 97.3 6.1

3914 Polymer-based ion exchangers 0.2 0.6 0.5 168.8 3.0 397.6 6.5

3915 Plastic waste, residue and scrap 14.5 10.4 12.7 -12.5 12.6 21.3 1.0
TOTAL 1,291.8 1,479.5 1,719.8 33.1 2,876.6 94.4 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 the data for 2021 are examined, our exports to the top 10 countries where our raw material exports are most 
concentrated increased by 36.7 percent on amount and 106.7 percent on value basis. In this period, the countries to 
which we increased our exports the most were Spain, Italy and Germany, respectively, while the share of the top 10 
countries in our raw material exports increased in terms of both quantity and value.

In 2021, compared to 2020, Turkey’s plastic product exports increased by 10.9 percent on quantity basis and increased 
by 28.3 percent on value basis.

PLASTIC RAW MATERIALS EXPORT

Country
2020 (January-December) 2021 (January-December)

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

Italy 68.2 72.8 144.8 112.3 245.3 236.9 8.5 1.7

Romania 167.6 120.0 165.1 -1.5 229.7 91.3 8.0 1.4

Germany 69.9 89.1 112.8 61.3 185.2 107.9 6.4 1.6

Spain 38.9 51.0 92.3 137.2 177.8 248.9 6.2 1.9

Egypt 87.7 83.1 96.3 9.8 141.5 70.4 4.9 1.5

Bulgaria 59.2 53.8 91.9 55.2 118.4 120.0 4.1 1.3

Israel 57.3 58.4 69.5 21.3 113.6 94.7 4.0 1.6

Russian Federation 45.1 75.6 53.2 18.0 112.6 49.0 3.9 2.1

Iran 39.0 81.8 33.4 -14.3 85.2 4.2 3.0 2.6

Ukraine 25.0 35.1 40.3 61.1 80.4 128.7 2.8 2.0
Total of top 10 countries 658.1 720.7 899.7 36.7 1,489.7 106.7 51.8 1.7
GRAND TOTAL 1,291.8 1,479.5 1,719.8 33.1 2,876.6 94.4 100.0 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

PLASTIC PRODUCTS - Export by HS Code

HS 
CODE

HS CODE Description
2020 (January-December) 2021 (January-December)

Quantity Value Quantity Change % Value Change %
Unit Price: 

($/KG)

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

210.8 340.0 213.6 1.3 445.9 31.1 2.1

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

297.7 612.0 319.5 7.3 767.6 25.4 2.4

3918
Floor coverings - wall and ceiling 
coverings, plastic

32.4 49.4 41.1 26.6 70.4 42.5 1.7

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

21.3 104.4 24.3 14.1 134.1 28.4 5.5

3920
Other plates, sheets, pellicle and slides 
of plastic

607.5 1,412.6 674.4 11.0 1,836.4 30.0 2.7

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

184.5 479.8 213.0 15.5 645.3 34.5 3.0

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

32.1 119.1 41.2 28.3 164.1 37.8 4.0

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

454.3 1,041.0 498.1 9.7 1,264.0 21.4 2.5

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

185.3 471.6 209.8 13.2 620.2 31.5 3.0

3925 Construction material from plastic 118.1 276.9 145.7 23.5 392.2 41.6 2.7

3926 Other articles of plastic 105.4 477.7 113.6 7.8 569.0 19.1 5.0
TOTAL 2,249.4 5,384.5 2,494.5 10.9 6,909.2 28.3 2.8

Source :  Tu rk i sh  Sta t i s t i ca l  Ins t i tu te   QUANT ITY :  Thousand Tons  /  VALUE:  USD Mi l l i on
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When a country-based analysis is made in 2021, it is seen that the exports of products made to all of the top 10 countries, 
except Iraq, 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 2021, Turkey’s plastic and rubber processing machinery exports increased by 19.0 percent on a value basis.

PLASTIC PRODUCTS EXPORT

Country
2020 (January-December) 2021 (January-December)

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

Iraq 292.5 482.0 279.7 -4.4 563.5 16.9 8.2 2.0

Germany 116.3 394.3 135.2 16.2 495.6 25.7 7.2 3.7

United Kingdom 161.6 391.3 175.7 8.7 465.6 19.0 6.7 2.7

Israel 156.9 293.7 169.0 7.7 385.7 31.3 5.6 2.3

USA 85.6 220.2 101.6 18.7 307.8 39.8 4.5 3.0

France 65.5 201.6 77.5 18.3 258.8 28.4 3.7 3.3

Italy 80.4 188.7 92.8 15.4 255.7 35.5 3.7 2.8

Romania 77.9 194.3 86.3 10.7 251.8 29.6 3.6 2.9

Spain 59.8 146.9 72.1 20.5 194.0 32.1 2.8 2.7

Poland 42.9 124.5 56.0 30.6 181.8 46.0 2.6 3.2

Total of top 10 countries 1,139.6 2,637.5 1,246.0 9.3 3,360.3 27.4 48.6 2.7
GRAND TOTAL 2,249.4 5,384.5 2,494.5 10.9 6,909.2 28.3 100.0 2.8

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

PLASTIC AND RUBBER PROCESSING MACHINES - Export by HS Code

HS CODE HS CODE Description
2020 (January-December) 2021 (January-December)

Value Value Change %

847710 Injection machines 14.0 13.8 -1.4

847720 Extrusion machines 37.7 42.4 12.6

847730 Blow Molding machines 5.6 3.3 -40.5

847740 Thermoforming machines 14.3 22.9 59.5

847751-59-80 Presses and other machinery 84.6 109.3 29.1

847790 Components and parts 39.1 40.8 4.3

TOTAL 195.3 232.5 19.0

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
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In 2021, Turkey’s plastic raw material imports increased by 4.0 percent on amount and 59.9 percent on value basis. 
When the countries with the highest imports are analyzed, it is observed that Saudi Arabia ranks at the top, while the 
fastest increase is in imports from China and Iran.

PLASTIC AND RUBBER PROCESSING MACHINES EXPORT

Country
2020 (January-December) 2021 (January-December)

Value Value Change % Share %

Russian Federation 20.0 22.0 9.7 9.5

Germany 24.1 13.0 -46.0 5.6

India 6.9 12.4 78.9 5.3

Romania 7.0 10.2 44.7 4.4

USA 7.7 9.4 21.7 4.0

Serbia 2.8 9.0 224.8 3.9

Iraq 3.4 8.7 155.5 3.8

Bulgaria 4.0 8.2 106.7 3.5

Iran 7.8 7.9 0.6 3.4

Algeria 6.9 7.8 13.3 3.4

Total of Top 10 countries 90.7 108.6 19.8 46.7
GRAND TOTAL 195.3 232.5 19.0 100.0

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-December) 2021 (January-December)

Quantity Value Quantity Change % Value Change %
Unit Price: 

($/KG)

3901 Ethylene polymers 2,002.7 1,973.1 2,221.5 10.9 3,270.5 65.8 1.5

3902
Polymers of propylene and other 
olefins

2,495.6 2,675.4 2,553.0 2.3 4,136.4 54.6 1.6

3903 Styrene polymers 369.0 487.0 399.6 8.3 866.8 78.0 2.2

3904
Vinyl chloride/halogenated other olefin 
polymers

796.0 791.6 827.9 4.0 1,533.6 93.7 1.9

3905
Vinyl acetate/polymers of other vinyl 
esters

46.9 103.3 47.6 1.7 126.9 22.8 2.7

3906 Acrylic polymers 258.1 400.1 239.4 -7.3 462.9 15.7 1.9

3907
Polyacetals, other polyethers, epoxy-
alkyd resins

740.2 1,165.9 745.1 0.7 1,877.5 61.0 2.5

3908 Polyamides 108.0 260.5 133.8 23.9 428.9 64.7 3.2

3909
Amino resins, phenolic resins, 
polyurethanes

246.7 442.0 272.8 10.6 730.4 65.2 2.7

3910 Silicones 40.3 144.2 45.0 11.8 208.9 44.9 4.6

3911
Petroleum resins, polyterpenes, 
polysulfides, etc.

42.1 110.1 49.6 17.9 146.1 32.7 2.9

3912 Cellulose and its chemical derivatives 40.2 157.1 43.8 8.9 179.3 14.1 4.1

3913
Natural polymers, modified natural 
polymers, derivatives

4.0 27.2 3.8 -4.6 32.5 19.5 8.6

3914 Polymer-based ion exchangers 5.6 13.8 7.7 37.2 21.8 58.1 2.8

3915 Plastic waste, residue and scrap 757.0 139.8 682.2 -9.9 195.1 39.6 0.3

TOTAL 7,952.3 8,891.3 8,272.8 4.0 14,217.6 59.9 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 2021 are analyzed on the basis of quantity and value, an increase of 12.9 percent 
and 18.8 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-December) 2021 (January-December)

Quantity Value Quantity Change % Value Change %
Unit Price: 

($/KG)

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

12.0 53.2 12.3 2.5 60.4 13.5 4.9

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

39.5 284.5 50.8 28.6 307.5 8.1 6.1

3918
Floor coverings - wall and ceiling 
coverings, plastic

21.8 54.3 23.9 9.5 55.4 2.0 2.3

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

57.9 301.4 51.5 -10.9 320.6 6.4 6.2

3920
Other plates, sheets, pellicle and slides 
of plastic

242.0 768.2 296.2 22.4 1,050.5 36.8 3.5

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

50.1 235.5 58.1 16.1 272.9 15.9 4.7

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

3.0 18.1 3.8 26.1 25.2 38.8 6.7

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

81.3 377.1 81.7 0.5 404.3 7.2 5.0

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

7.2 45.9 7.1 -0.9 49.1 7.0 6.9

3925 Construction material from plastic 4.7 28.4 4.8 2.0 33.8 19.2 7.1

3926 Other articles of plastic 65.3 673.1 69.9 7.0 793.0 17.8 11.4

TOTAL 584.5 2,839.7 659.9 12.9 3,372.9 18.8 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-December) 2021 (January-December)

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

Saudi Arabia 1,197.2 1,113.1 1,638.8 36.9 2,447.4 119.9 17.2 1.5

South Korea 679.9 872.6 671.2 -1.3 1,370.4 57.1 9.6 2.0

Germany 658.6 968.7 523.2 -20.6 1,135.6 17.2 8.0 2.2

China 214.5 361.9 403.1 87.9 971.0 168.3 6.8 2.4

Belgium 517.4 622.0 481.5 -6.9 893.2 43.6 6.3 1.9

Iran 258.2 232.5 506.1 96.0 737.5 217.2 5.2 1.5

USA 474.4 493.2 370.8 -21.8 603.8 22.4 4.2 1.6

Russian Federation 260.7 238.4 373.2 43.2 558.7 134.3 3.9 1.5

Spain 331.0 407.5 285.1 -13.9 520.7 27.8 3.7 1.8

France 286.9 378.6 242.5 -15.5 511.8 35.2 3.6 2.1

Total of top 10 countries 4,878.8 5,688.4 5,495.5 12.6 9,750.1 71.4 68.6 1.8
GRAND TOTAL 7,952.3 8,891.3 8,272.8 4.0 14,217.6 59.9 100.0 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 2021, there was an increase of 13.5 percent on value basis in Turkey’s plastic and rubber processing machinery imports. 
When the imports of rubber and plastic processing machinery are examined on a country basis, it is seen that the fastest 
increase is experienced in imports from the USA and China, respectively.

PLASTIC AND RUBBER PROCESSING MACHINES - Import by HS Code

HS CODE HS CODE Description
2020 (January-December) 2021 (January-December)

Value Value Change %

847710 Injection machines 192.9 236.0 22.3

847720 Extrusion machines 125.0 151.4 21.2

847730 Blow Molding machines 28.9 25.0 -13.6

847740 Thermoforming machines 12.4 8.7 -30.0

847751-59-80 Presses and other machinery 186.0 206.8 11.2

847790 Components and parts 57.4 56.4 -1.7
TOTAL 602.7 684.3 13.5

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-December) 2021 (January-December)

Value Value Change % Share %

China 220.4 295.9 34.3 43.2

Germany 156.6 154.5 -1.4 22.6

Italy 51.7 59.3 14.7 8.7

Austria 45.9 50.7 10.5 7.4

Taiwan 24.4 26.1 7.1 3.8

USA 8.8 16.3 86.6 2.4

Japan 15.4 13.6 -11.7 2.0

India 10.8 10.5 -2.2 1.5

South Korea 13.6 8.5 -37.7 1.2

Switzerland 12.7 7.3 -42.7 1.1
Total of top 10 countries 560.1 642.7 14.7 93.9
GRAND TOTAL 602.7 684.3 13.5 100.0

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-December) 2021 (January-December)

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

Germany 100.3 575.7 104.2 3.9 670.0 16.4 19.9 6.4

China 127.9 455.0 132.1 3.2 576.0 26.6 17.1 4.4

Italy 60.3 334.5 68.3 13.3 408.3 22.1 12.1 6.0

South Korea 32.5 155.3 42.9 32.0 212.8 37.0 6.3 5.0

France 26.3 172.9 29.6 12.4 179.1 3.6 5.3 6.1

USA 9.9 118.4 11.9 20.0 116.5 -1.6 3.5 9.8

Belgium 20.8 80.3 22.6 9.0 99.2 23.5 2.9 4.4

United Kingdom 12.5 90.7 12.0 -3.7 98.0 8.0 2.9 8.2

Spain 11.5 67.5 14.6 27.1 85.3 26.4 2.5 5.8

Poland 12.7 72.6 11.9 -6.1 75.0 3.3 2.2 6.3
Total of top 10 countries 414.7 2,122.9 450.2 8.6 2,520.2 18.7 74.7 5.6
GRAND TOTAL 584.5 2,839.7 659.9 12.9 3,372.9 18.8 100.0 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










