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ÖMER KARADENİZ
PLASFED Başkanı

Değerli sektör mensuplarımız,
Kıymetli okurlarımız,

P andemi sonrası bu dönemde sektör olarak 
çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Her 
ne kadar pandemiyi atlattık düşüncesinde 
de olsak maalesef virüsün etkilerini duymaya 

devam ediyoruz. Etkilerin tamamen ortadan kalkması 
ya da en aza indirilmesi için, evimizde, iş yerlerimizde 
ve içinde bulunduğumuz ortamlarda en başta hijyen 
olmak üzere tüm sağlık tedbirlerimizi düzenli bir şekilde 
sürdürmeliyiz.

Sağlık için temizlik, hijyen ve düzen her zaman birinci 
plandadır. Biz birey olarak sorumluluklarımızı yerine 
getirdiğimiz gibi kurumlarımızın da yapması gerekenler 
var. Bunlardan biri de geri dönüşüm. Ülkemizde 
geri dönüşüm denildiği zaman en önemli görev 
belediyelerimize düşer. Bir şehrin düzeni için belediye 
faaliyetleri çok önemlidir. Yaşadığınız ya da ziyaret 
ettiğiniz şehir, temiz, düzenli, tarihi yapıları korunmuş 
ise bu o şehrin belediyesinin iyi çalıştığının önemli bir 
göstergesidir. Çöplerin sokaklarda, kaldırımlarda olduğu, 
kötü kokuların etrafı kapladığı bir şehir de kötü bir 
belediyeciliğin eseridir. 

Geri dönüşüm, başarılı ve bilinçli bir belediyecilik ile 
sağlanabilir. Bilinçli bir belediye yönetimi, çevre kirliliğini 
önlemek için yaşadığı ve yaşattığı şehre değer katmak 
adına, bugün maalesef birçok insanımızın sıradan bir 
çöp olarak gördüğü ham maddelerin şehir ekonomisi 
için bir getiri olduğunu fark eder ve onları bir katma 
değer olarak tekrar şehrine kazandırır. Bilinçsiz bir 
belediyecilik sisteminde ise ham madde niteliğine sahip 
bu atıkları basit bir çöp gibi algılayarak vahşi depolama 
yöntemi ya da açık çöplük alanları ile şehrin doğasını, 
toprağını mahvedip kötü ve yaşanmaz bir hale getirir. 

Geri dönüşüm hususunda belediyelerimiz kendi geri 
dönüştürülmüş atıklarımızı sanayimize kazandırmak 
adına daha ciddi çalışmalar yapmalıdır. İnsanlar 
en başta bilgilendirilmeli, bilgilendirildikten sonra 
teşvik edilmelidir. Çünkü insanları eğitmediğiniz, 
öğretmediğiniz ve bilgilendirmediğiniz bir şeye teşvik 
etmeniz, size olumlu sonuç vermeyecektir. 

“GERİ DÖNÜŞÜM, 
BAŞARILI VE BİLİNÇLİ 
BİR BELEDİYECİLİK İLE 
SAĞLANABİLİR”

Birinci şart; toplumun bilinçlendirilmesi. 
Belediyelerimize düşen görev, yüksek şehirleşme oranı 
ile ortaya çıkan atıkların basit bir çöp olarak görülmesi 
değil, geri dönüşüm sayesinde ülkemiz ve sanayimiz 
için ekonomik bir fırsat olduğu algısını yaratmasıdır. 
Başarılı bir yönetim tarafından iyi bir yönetim sistemi 
oluşturulup insanlar geri dönüşüm için doğru bir şekilde 
bilinçlendirilirse, gelecekte sanayinin en önemli ham 
madde kaynağı olan şehir atıkları o bölgede yaşayan 
insanlar için büyük servet haline gelecektir.

Sonuç olarak, atık yönetim sisteminin yetersizliği 
sebebiyle geri dönüştürülemeyen atıklar o şehirdeki 
çevreye zarar verip insan sağlığını tehdit etmeye devam 
ediyor. 2023 yılı hedefimiz yüzde 35 geri kazanım, geri 
kalan yüzde 65 ise depolama yöntemidir. Bu oranı 
gerçekleştirmek adına en büyük görev belediyelerimize 
düşüyor ancak belediyelerimizin hedefe ulaşıp başarılı 
olması için merkezi yönetimin desteğine ihtiyacı var. 
Şehirlerimizin ellerindeki hazineyi değerlendirip sıfır atık 
hedeflerine ulaşıp ulaşmayacağı merkezi yönetimlerin 
belirlediği strateji ve planlarla ortaya konulacak sistem 
ve yol haritaları ile ortaya çıkacak. 

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

ÖNSÖZ

“GERİ DÖNÜŞÜM HUSUSUNDA 
BELEDİYELERİMİZ KENDİ GERİ 

DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ ATIKLARIMIZI 
SANAYİMİZE KAZANDIRMAK 

ADINA DAHA CİDDİ ÇALIŞMALAR 
YAPMALIDIR. İNSANLAR EN 
BAŞTA BİLGİLENDİRİLMELİ, 

BİLGİLENDİRİLDİKTEN SONRA  
TEŞVİK EDİLMELİDİR. 
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ÖNSÖZ

Değerli okurlarımız ve kıymetli paydaşlarımız,

Ö zellikle enerji fiyatlarından kaynaklı olarak 
tüm dünyada etkilerini göstermeye başlayan 
enflasyonist ortam biz sanayicileri de olumsuz 
etkiliyor. Bilhassa ülkemizde gerilemiş 

olan satın alım gücü sebebiyle maliyetlerde yaşanan 
artışların fiyatlara yansıtılamaması kâr marjlarının 
düşmesini de beraberinde getiriyor. Gene de yaşanan 
tüm olumsuzluklara rağmen ihracatımızın taşıyıcı güç 
olmaya devam ettiğini gözlemliyoruz.

Son yıllarda hepimizin gündeminde olan en önemli 
konulardan birisi de döngüsel ekonomi ve geri 
dönüşüm. Özellikle Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakat’la 
karbon nötr kıta olma hedefini ortaya koyması, bu 
doğrultuda farkındalığın artmasına olumlu yönde 
katkı yaptı. Ülkemiz de kendine 2053 yılında karbon 
nötr olma hedefini belirledi. Öte yandan bu hedefe 
ulaşmak için kat etmemiz gereken yolun oldukça 
uzun olduğunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Her 
ne kadar son yıllarda gerçekleştirilen yatırımlarla geri 
dönüşüm sektörümüz hızla büyümüş olsa da özellikle 
atık toplama ve ayrıştırma ayağında yapılacak çok iş 
var. Hepimizin bildiği gibi atık yönetimi kapsamlı bir 
süreç yönetimi olup, sağlıklı bir sistem kurmanın ilk 
ayağı, atığın oluştuğu noktada ayrılmasını sağlamaktır. 
Gelişmiş ülkelerde organik atıklarla ambalaj atıkları 
birbirinden ayrılmakla kalmayıp ambalaj atıklarının 
kendi içerisinde de materyaline bağlı olarak 
ayrıştırılması sağlanmaktadır. Böylece organik atıkla 
kontamine olmayan bir atık akışına sahip olunması, 
kaliteli geri dönüşümü mümkün kılan birinci ayaktır. 
Aksi durumda gerçek anlamda döngüsel bir üretimin 
hayata geçirilmesi mümkün olmayacaktır.

Sürdürülebilir bir üretimi mümkün kılmak adına biz 
sanayicilere görev düştüğü kadar yerel yönetimlere 
de görevler düşmektedir. Bilhassa kaynağında 
ayrıştırma sonrası atığın ayrı şekilde toplanabilmesi 
için belediyelerin ciddi bir altyapı yatırımı yapması 
gerekmektedir. Gene benzer şekilde toplumun 
bilinçlendirilmesi noktasında da yerel yönetimler önemli 

BURÇ ANGAN
PLASFED Dergi Yayın Kurulu Başkanı

“SAĞLIKLI BİR GERİ 
DÖNÜŞÜM SİSTEMİ 
HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR”

roller üstlenebilirler. Tabii bu altyapı yatırımlarının 
ve bilinçlendirme çalışmalarının finansmanının 
sağlanabilmesi adına geri dönüşüm sisteminin yerel 
yönetimlerin bu çalışmalarını finanse edecek şekilde 
organize edilmesi de önemli bir husustur. Eğer merkezi 
yönetim, yerel yönetimler, sanayiciler ve tüketicilerin 
iş birliği yaptığı bir yapı kurulabilirse hedeflerimize 
ulaşmamız mümkün olacaktır.

Sağlıklı bir geri dönüşüm sistemi kurmak ülkemizin 
doğasının korunması açısından büyük önem arz 
etmekle birlikte gelecek dönemde sanayimiz 
açısından da hayatidir. Avrupa Yeşil Mutabakatı 
ile sektörümüze getirilen geri dönüştürülmüş ham 
madde kullanımı zorunluluğunun oranları giderek 
artacak gibi durmaktadır. En büyük pazarımız olan 
Avrupa’ya ihracatımızın sürdürülebilmesi adına 
kaliteli geri dönüştürülmüş ham maddeye erişim 
elzem hale gelecektir. Eğer ülkemizde sağlıklı bir atık 
yönetimi sistemi kurabilir ve çıkan atıklarımızı geri 
dönüştürebilirsek rekabetçi yapımızı da koruyabiliriz. 
Ayrıca, ülkemiz ithalat yoluyla karşılamak zorunda 
olduğu ham maddeleri tekrar tekrar geri dönüştürerek 
kullanabilirse cari açığımızın azaltılması açısından da 
önemli bir rol oynayabilir.

Sanayimizin ise geri dönüşüm alanında yakaladığı 
büyüme ivmesini devam ettirmesi ve daha da üstüne 
koyması gerekmektedir. Özellikle yeni gelişmekte olan 
kimyasal geri dönüşüm alanında yeniliklerin takipçisi ve 
hatta öncüsü olmayı hedeflersek dünyada yaşanmakta 
olan bu paradigma değişikliğinden olumlu etkilenebiliriz.

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





PANO

PLASTİK SEKTÖRÜ 
İSO 500’DE GÜCÜNÜ 

ARTTIRIYOR
İSO İstanbul Sanayi Odası tarafından yayınlanan ve 2021 yılı Türkiye’nin 500 

Büyük Sanayi Kuruluşu raporu hakkında değerlendirmelerde bulunan PLASFED 
Plastik Sanayicileri Federasyonu Başkanı Ömer Karadeniz, “Geride bıraktığımız 
2,5 seneye baktığımızda pandemi ve onun ortaya çıkardığı zorluklara rağmen 

plastik sektörü İSO 500’de gücünü arttırmaya devam ediyor. Bu sadece 
sektörümüz için değil, ülkemiz için gurur verici bir durumdur” dedi. 
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R aporda yer alan plastik işletmelerinin, gücünü 
daha da arttırıp gözle görülür derecede 
önemli bir yere geldiklerini vurgulayan Plastik 
Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Başkanı 

Ömer Karadeniz, “Bugün otomotiv ve beyaz eşya gibi 
önemli bir yere sahip olan sektörlere baktığımız zaman, 
plastik sektörümüzün katkısı ve etkisi çok büyük. Her ne 
kadar pandemi ülkemizde sanayiye etki etmeye çalışsa 
da, gece gündüz demeden çalışıp üretmeyle, emekle 
sektörümüz sadece kendisine değil, başka sektörlere 
de ülkemiz sanayisine de ciddi katkılarda bulunmuştur. 
Ayrıca otomotiv ve beyaz eşya dışında pandemi sürecinde 
sağlık ve gıda sektörü üzerinde yaptığımız katkılarla insan 
sağlığı açısından olumlu yansımlar oldu” dedi. 

“PLASTİK SEKTÖRÜ GELECEĞE YÖN VEREN 
SEKTÖRLERDEN BİRİ OLACAK”
Bugün plastiklerin esnek ve kolay olabilirliği 
açısından birçok farklı alanlarda kullanılabildiğinin 
altını çizen Ömer Karadeniz, “Plastikler, hızlı bir 
şekilde geleneksel malzemelerin yerini almaya 

devam ediyor. Bugün döngüsel ekonominin yeri ve 
öneminden bahsederken, birçok plastik türü alternatif 
malzemelerle karşılaştırdığımızda çok rahat geri 
dönüştürülebilmektedir. Önümüzdeki senelerde de geri 
dönüşüm sektörüne en çok katkı sağlayacak olan ve 
geleceğe yön veren sektörlerden bir olacak olan plastik 
sektörüdür. Yeter ki hızlı büyüme devam etsin. Üretim 
devam etsin. Üretimin devam etmesi için sanayimizin 
çalışması devam etmeli, durmamalı. Ne kadar üretirsek o 
kadar güçleniriz. Sanayinin güçlenmesi demek ülkemizin 
gücüne güç katması demektir” dedi.

“İSO 500’DE DAHA ÇOK PLASTİK İŞLETMELERİ  
YER ALACAK”
Ülkemiz plastik sektörünün tüm yapısal sorunlarına ve 
noksanlarına rağmen diğer imalat sanayilerine kıyasla 
ortalamanın üzerinde büyüyeceği inancını dile getiren 
Ömer Karadeniz, “Otomotiv, beyaz eşya, ambalaj, tarım, 
elektrik elektronik ve inşaat başta olmak üzere 30’dan 
fazla sektöre ara girdi sağlayan ve bu yapısı sebebiyle 
en stratejik sektörlerden olan plastik sanayinin gelecek 
dönemde de ortalamanın üzerinde büyüyeceği ve İSO 
500’de daha çok plastik işletmelerin yer alacağına 
inanıyoruz. Son yıllarda insanlığın en büyük sorunlarından 
biri olan karbon ayak izinden bahsediyoruz. Bugün karbon 
salınımının azalması için hem taşıt üretimleri hem de 
ambalajlarda daha hafif malzemelere ihtiyaç duyuluyor. 
İşte bu gereksinime bağlı plastiklerin her yerde kullanımı 
ve büyümesi sürecektir. Buna bağlı olarak da daha çok 
üretim ve katkı yapacak plastik işletmelerimiz olacak 
ve İSO 500’de daha fazla yer alacaklardır. Hedeflerimiz 
ve çalışmalarımız bu yönde. Pandemi sürecinde plastik 
sektörünün sanayiye yapmış olduğu katkılar çok önemli. 
Çatı kuruluş Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) 
olarak ülkemizin her yerinde sanayimizin gelişmesi için 
çaba sarf eden, çalışan tüm işletmelerin yanındayız ve 
desteğe hazırız” dedi.
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PANO

SANAYİ KURULUŞLARIMIZ 
BİZİ GURURLANDIRMAYA 

DEVAM EDİYOR
İSO İstanbul Sanayi Odası’nın, Türkiye’nin 2021 yılı İkinci 500 Büyük Sanayi 

Kuruluşu araştırmasının sonuçlarını açıklamasının ardından değerlendirmelerde 
bulunan Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Yönetim Kurulu Başkanı 

Ömer Karadeniz, “Sanayimiz ve tüm sektörlerimiz için gurur verici olan bu tablonun 
gelecek senelerde de devam edeceğinden şüphem yok. Sanayimiz işlediği sürece 

üretimimiz devam edecek, ihracatımız artacak ve kuruluşlarımız bizi daha da 
gururlandırmaya devam edecektir” dedi. 

S ektör verilerine bakıldığında geçen senelere 
kıyasla ihracatın ciddi bir şekilde arttığının 
önemine vurgu yapan Ömer Karadeniz, 
“Özellikle 2021 yılının ikinci yarısı ve son 

döneminde döviz kurunda yaşanan ciddi dalgalanmalara 
rağmen işletmelerimiz üretmeye devam etmiş, ihracata 
odaklanarak kur riskini bertaraf etmeye yönelmiştir. 
Dolar bazında ciro kaybına uğrayan işletmeler 
ihracat sayesinde ayakta durmuş, bu da sektörün 
büyümeye devam etmesi için üretimin ve ihracatın 
ne derece önemli olduğunu göstermiştir. İSO İkinci 
500’ün üretimden net satışlarının değerlendirmesine 
baktığımızda, 2019 yılındaki yüzde 14,2 iken 
pandeminin yaşandığı 2020 yılında bu oran yüzde 21,7 
olarak artış göstermiş, 2021 yılında iç ve dış talepteki 
toparlanmayla birlikte enflasyon ve döviz kurlarındaki 
artışların da etkisiyle İSO İkinci 500’ün üretimden 
satışları yüzde 77,5’lik artış göstermiştir. Bugün İSO 
İkinci 500’de yer alan plastik sektörü işletmeleri döviz 
kurunda yaşanan bu olumsuz gelişmelere rağmen son 
derece özverili bir şekilde üretmeye ve çalışmaya devam 
etmektedir” dedi.

“İŞLETMELERİMİZ İKİNCİ 500’DE AĞIRLIĞINI DAHA 
DA ARTTIRACAK”
Pandeminin etkisini kaybetmesiyle, işletmelerin gece-
gündüz demeden tamamen üretime odaklandığını 
vurgulayan Ömer Karadeniz, “Salgın dönemi üretimimizi 
etkilese de insan sağlığına daha ciddi darbeler vurdu. 
İşletmelerimiz ve üretimimiz için insan sağlığı yani 
çalışanlarımızın sağlığı bizler için çok önemli. Zorlu 
pandemi sürecinde, kısıtlı şartlarda ve zamanlarda 
çalışan fedakâr emekçilerimizin işletmelerimize, 
sektörümüze verdiği destek çok değerli. Bugün her ne 
kadar pandemiyi atlattık desek de, virüs etkisini ciddi 
bir şekilde göstermeye devam ediyor. Bizler de, sektörde 
üretimimizde büyük pay sahibi olan çalışanlarımıza 

sağlıklı çalışma koşulları sağlamaya devam ederek, daha 
çok çalışıp daha da üreteceğiz. Plastik sektörümüzün 
bu denli ciddi şekilde çalışmasını sürdürmesi halinde, 
gelecek dönemlerde işletmelerimizin İkinci 500’de 
ağırlığını daha da arttıracağından şüphem yok” dedi. 

“ÜLKEMİZE ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAYAN 
İŞLETMELERİMİZİ DESTEKLEMELİYİZ”
Çatı kuruluş PLASFED olarak sektördeki ülkemize 
önemli katkılar sağlayan işletmelerimizin desteklenmesi 
gerektiğinin altını çizen Ömer Karadeniz, “2021 yılında 
İSO İkinci 500’ün üretimden net satışları yüzde 77,5 
oranında artarak 191,1 milyar TL’den 339,2 milyar 
TL’ye yükseldi. Bu rakamlar işletmelerimizin ne denli 
ciddi çalıştığını gösteriyor. İkinci 500’ün, İSO tarafından 
oluşturulmuş olan 10’lu sektör gruplandırılmasına 
göre yapılan dağılıma bakıldığında, yüzde 60’ından 
fazlasının 4 sektör grubunda toplandığını görüyoruz. Bu 
firmalar sektörümüzle bağlantılı olup, 91’i gıda ürünleri 
sanayi, 81 firmayla tekstil ürünleri sanayi, 71 firmayla 
ana metaller ve makine imalat sanayi ve 68 firmayla 
kimyasal ürünler, plastik ve kauçuk ürünler sanayisidir. 
2021 yılı verilerine göre bu dört sektör, üretimden net 
satışların yüzde 60’ından fazlasını gerçekleştiriyor. İSO 
Birinci 500 ve İkinci 500 olmak üzere tüm sektörümüzü 
ve sanayimizi aydınlatan bu değerli bilgilerini bizlerle 
paylaşan İSO Yönetim Kurulu’na da teşekkürlerimizi 
sunmak istiyorum. Sonuç olarak katma değer yaratarak 
ülkemize ekonomi ve istihdam anlamında önemli 
katkılar sağlayan işletmelerimizin başarılarını kutluyor 
ve bu başarılarının devamının uzun yıllar boyu sürmesini 
temenni ediyorum” dedi. 
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PLASFED’DEN İKMİB  
BAŞKANI ADİL PELİSTER’E 

TEBRİK ZİYARETİ
PLASFED Plastik Sanayicileri Federasyonu Başkanı Ömer Karadeniz, 10 Mayıs 2022 

tarihinde beraberindeki heyetle, yeniden İKMİB İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği Başkanı seçilen Adil Pelister’e tebrik ve nezaket ziyaretinde bulundu. 

PANO

S özlerine yeni dönemde tekrar İKMİB Başkanı 
seçilen Adile Pelister’i tebrik ederek başlayan 
PLASFED Başkanı Karadeniz, “Sektörün çatı 
kuruluşu Plastik Sanayicileri Federasyonu 

olarak, İKMİB ile geçmişte olduğu gibi, gelecek 
dönemlerde de sektörümüzle alakalı yine ortak 
çalışmalarımız devam edecektir. Bundan ne benim ne 
de Sayın Başkan Adil Pelister’in kuşkusu yoktur, olamaz 
da. Amacımız ülke sanayisini hep üst noktalara taşıyıp, 
ihracatımızı arttırarak uluslararası alanda rekabetçi 
hale gelmektir” dedi. 

İKMİB Başkanı Adil Pelister de, tebrik ve nezaket ziyareti 
için başta Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz 
olmak üzere tüm PLASFED heyetine teşekkürlerini 
iletti. Bundan sonraki dönemlerde pandeminin de 
etkisini kaybetmesiyle hem kimya sektörünün hem de 
plastik sektörünün daha hızlı bir ivme yakalayacağına 
inandığını söyleyen Adil Pelister, “Hangi sektör ya da 
hangi grup olursa olsun, birlikte çalışarak, üreterek, 
işleyerek bu süreçlerden güçlü bir şekilde çıkacağız. 
Plastik Sanayicileri Federasyonu da, İKMİB olarak 
etkileşimde bulunduğumuz, birlikte çalıştığımız, Türk 
sanayimiz için, ülkemiz için önemli bir Sivil Toplum 
Kuruluşudur” dedi.
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KTM İLE HER YIL  
12,3 MİLYON 

DOLARLIK KAYIP 
ÖNLENECEK

Türk kimya sektörü ihracatının çatı kuruluşu İstanbul 
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 

(İKMİB) tarafından projelendirilen ve İstanbul Kalkınma 
Ajansı’nın (İSTKA) desteği ile hayata geçecek Kimya 

Teknoloji Merkezi (KTM) 2022 yılında faaliyete 
başlamaya hazırlanıyor. 

PANO

Kimya Teknoloji 
Merkezi’nin Getireceği 
Yenilikler 
KTM, Laboratuvar Yönetim 
Sistemleri yazılımı konusunda 
dünyada en önemli iki laboratuvarı 
ile rekabet edebilecek milli bir 
yazılıma sahip olacak. İstanbul 
Kimya Cihaz Envanteri ile kurumlar 
bünyesinde ve dış kullanıma açık 
cihazların asgari yüzde 70’i kayıt 
altına alınacak. KTM ortak çalışma 
kurallarına uyum sağlayan ve temel 
test metodolojisi uyumlu 10 kuruluş 
ile Kimya İş Birliği Konsorsiyumu 
kurulacak. Bu sayede atıl veya 
düşük kapasitede kullanılan en az 
30 cihaz ekosisteme kazandırılacak. 
Ayrıca sektörün uygulamada en 
çok zorlandığı konulardan birisi 
olan danışmana erişim ve sağlıklı 
bir danışmanlık alımı sorunu KTM 
güvencesi ile çözülecek.

www.ikmib.org.tr
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ekonomik ve teknolojik bağımsızlığını pekiştirecek işlere 
öncülük ediyor. TOGG yaklaşık bin mühendis ile Ar-Ge 
faaliyetlerini burada sürdürüyor. Bir buçuk ay önce Bilişim 
Vadisi İzmir’in temelini attık. Orası da tamamlanınca 
yerli yabancı birçok teknoloji girişimcisine ev sahipliği 
yapacak. Bugün de vadinin hedeflerine ve vizyonuna 
yakışır bir başka proje için bir araya geldik. İKMİB’in 
öncülüğünde başlayan ve çok kapsamlı bir ihtiyaç 
analizi neticesinde bugünlere ulaşan Kimya Teknoloji 
Merkezi’ni Bilişim Vadisi’nde kurmak üzere imzaları 
atacağız. Bu merkez sektörün ihtiyacı olan test-analiz 
süreçlerini hızlandırma ve ülkemizin bu alandaki dışa 
bağımlılığını azaltma noktasında önemli bir boşluğu 
dolduracak. İhracatçılarımız şu anda, 50’ye yakın test ve 
analiz için yurt dışından hizmet almak zorunda kalıyor. 
İnşallah bu merkez faaliyete geçtiğinde, sektörde ihtiyaç 
duyulan 209 test, yerli ve milli imkanlarla, uluslararası 
standartlara uygun şekilde burada yapılacak. 
Üreticilerimiz zamandan tasarruf ederken maliyetlerini 
de düşürebilecekler. Burası, sektöre çok kapsamlı eğitim 
ve danışmanlık hizmetleri sunacak nitelikli bir Ar-Ge 
merkezi şeklinde tasarlanıyor. Dolayısıyla, sektördeki 
teknik ve beşerî kapasitenin geliştirilmesine önemli 
katkılar sunacak. Merkezin bir diğer kritik özelliği de 
bünyesinde bir kuluçka merkezi kurulacak olması. Kamu, 
sanayi ve üniversite iş birliğinin en güzel örneklerinden 
bir olacak bu merkezde, kimya teknolojileri geliştirecek 
yenilikçi start-up’lar filizlenecek. Her yönüyle stratejik 
öneme sahip bu projede emeği geçen herkesi tebrik 
ediyorum. Merkezin sektöre katacağı dinamizmle birlikte 
zaten rekorlar kıran kimya ürünleri ihracatımızın hızla 
artacağına yürekten inanıyorum. En kısa zamanda bu 
merkezi hayata geçirmemiz çok önemli. Bilişim Vadisi 
ile biz bu işi hızlandırmak için elimizden gelen desteği 
veriyoruz. Biz 1 sene kira almayacağız, hayırlı uğurlu 
olsun. Kimya Teknoloji Merkezi’nin sektöre büyük katkı 
sunacak yatırımlardan biri olduğunun altını çizmek 
istiyorum” dedi.

K imya sanayini ve sektörün ihracatını bir 
üst lige taşıyacak yeni bir ekosistem 
oluşturma hedefiyle teknoloji, inovasyon 
ve sürdürülebilirlik temellerinde faaliyet 

gösterecek Kimya Teknoloji Merkezi (KTM), Türkiye’nin 
en büyük tematik teknoparkı Bilişim Vadisi’nde hizmet 
verecek. KTM’nin ihracatçılara sunacağı test ve analiz 
hizmetleri kapsamında her yıl 12,3 milyon dolarlık 
tasarruf sağlanacak.
Yüksek teknolojili ve katma değerli yerli ürün geliştirme 
vizyonu ile Türkiye’de bir ilk olacak ‘Kimya Teknoloji 
Merkezi’ projesini başlatan İKMİB, bu merkezle yeni 
nesil bir kimya ekosistemini kurmaya hazırlanıyor. 
Gelişmiş bir Ar-Ge merkezi görevi üstlenecek Kimya 
Teknoloji Merkezi, Bilişim Vadisi’nde 4 katlı bir binada, 
bin 700 metrekaresi girişimcilere özel alt yapı ile 
hazırlanmış bir girişimcilik ve kuluçka merkezi olmak 
üzere yaklaşık 7 bin metrekarelik alanda, test ve analiz 
laboratuvarları, dijital kütüphanesi ile kimya ve bağlantılı 
sektörlerdeki tüm start-up ekosisteminin faydalanacağı 
bir buluşma noktası olarak hizmet verecek. 
İKMİB tarafından hayata geçirilen Kimya Teknoloji 
Merkezi’nin bünyesinde toplam 209 farklı test 
uygulanacak ve 100 testten akredite olunacak. 
Halihazırda yurt dışında yapılan 39 test KTM sayesinde 
milli imkanlar ile yapılacak. Merkezin tam randımanda 
faaliyete geçmesi ile yıllık 1 milyon 201 bin 883 test 
toplam kapasite ile hizmet vermesi planlanıyor. Ayrıca 
test ve analiz hizmeti kapsamında optimum kapasitede 
KTM’nin cari açığa yıllık 12,3 milyon dolar katkı 
sağlaması bekleniyor.
Bursa, Kocaeli ve İstanbul gibi yüksek teknoloji ile 
üretim yapan 3 önemli sanayi şehrinin tam kalbinde, 
Türkiye’nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim 
Vadisi’nde bu yıl faaliyetlerine başlaması planlanan 
Kimya Araştırma Teknoloji ve İnovasyon Merkezi A.Ş. 
(KATİM) ile Bilişim Vadisi arasında iş birliği protokolü 
imzalandı. Bilişim Vadisi’nde düzenlenen imza töreni, 
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 
T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, 
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, İKMİB Yönetim Kurulu 
Başkanı Adil Pelister, Bilişim Vadisi Genel Müdürü A. 
Serdar İbrahimcioğlu’nun yanı sıra, STK’lar ve sektör 
temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. 

MUSTAFA VARANK: “KİMYA TEKNOLOJİ 
MERKEZİ SEKTÖRE BÜYÜK KATKI SUNACAK 
YATIRIMLARDAN BİRİ”
Kimya Teknoloji Merkezi-Bilişim Vadisi İmza 
Töreni’nde konuşan T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, “Bilişim Vadisi’nin açılışını Sayın 
Cumhurbaşkanımız 2019 yılında yapmıştı. Milli Teknoloji 
Hamlesi vizyonumuzun en somut adımlarından biri olan 
bu vadi, o günden beri muazzam bir gelişme kaydetti. 
Şu anda mobiliteden bilgi-iletişim teknolojilerine, 
yazılımdan tasarıma kadar kritik alanlarda faaliyet 
gösteren 270’ten fazla Ar-Ge firması burada yer alıyor. 
Bu firmaların her biri yürüttükleri projelerle ülkemizin 
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ADİL PELİSTER: “TÜRKİYE KİMYA İLE BÜYÜYOR”
İmza töreninde konuşan İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı 
Adil Pelister ise, İKMİB ile Bilişim Vadisi arasında 
gerçekleştirilen imza töreninin Kimya Teknoloji Merkezi 
projesinin hayata geçirilmesinin ilk adımı olduğunu dile 
getirerek, “Kimya Teknoloji Merkezimizin işleticisi olan 
Kimya Araştırma Teknoloji ve İnovasyon Merkezi (KATİM) 
A.Ş. ile Bilişim Vadisi yönetimi arasında imzalayacağımız 
kira anlaşması ile biz de ülkemizin bu en önemli teknoloji 
geliştirme ve uygulama bölgesinde yerimizi alıyoruz. 
Temel amacımız kendi 16 alt sektörüyle beraber diğer 27 
sektöre ham madde, yarı mamul ve mamul kaynağı olan 
kimya sektörümüzü bütün gelişmiş ülkelerdeki gibi en 
üst seviyelere çıkarmak. Gıdadan tekstile, otomotivden 
haberleşmeye, savunma sanayinden uzay teknolojilerine, 
tarım, ilaç ve medikal alanlarına kadar kimya sektörünün 
katkısını görüyoruz. Bizim kendimize motto olarak 
belirlediğimiz ‘Türkiye Kimya ile Büyüyor’ cümlesi inanın 
ki hiç abartılı değil. Kimya sektörünü büyüttüğümüz 
ve teknolojilerini geliştirdiğimiz ölçüde diğer bütün 
sektörlerimizin de büyüme trendini hızlandıracağına 
inanıyoruz” dedi.

“KTM, KİMYA SEKTÖRÜMÜZÜN  
YEŞİL EKONOMİYE GEÇİŞ VE UYUM 
SÜREÇLERİNDE BÜYÜK ROL ALACAK”
Kimya Teknoloji Merkezi’nin uluslararası akreditasyona 
haiz test ve analiz laboratuvarları ile her sene milyonlarca 
doları yurt içinde tutacağını ifade eden Pelister, 
“Diğer yandan Sürdürülebilirlik Merkezimiz vasıtasıyla 
KOBİ’lerimiz başta olmak üzere kimya sektörümüzün yeşil 
ekonomiye geçiş ve uyum süreçlerinde de çok büyük rol 
alacak. Yine dijital kütüphanemizi kurarak sektörel bütün 
bilimsel yayınları kullanıcılarımıza ve bilim dünyamıza 
açacağız. Girişimcilik kuluçka merkezimiz vasıtasıyla da 
özellikle sanayi-üniversite iş birliği kapsamında genç bilim 
insanlarımız ve akademisyenlerimizin kimya alanındaki 
yeni buluş ve teknolojilerini hayata geçirmelerine katkıda 
bulunacağız. Bu alanda ortak fon bulma modellerimizi de 
kısa sürede hayata geçireceğiz. Bütün bunları yaparken 
Bilişim Vadimizin yönetimi ile ortak projeler ve modeller 
geliştirmeye de açık olacağız. Sektörel bazda ihracatta 

birinciliği yakalamış durumdayız. İnşallah bu durumu 
kalıcı kılmak için var gücümüzle çalışmaya devam 
edeceğiz. 2030 yılı kimya sektörü ihracat hedefimiz olan 
50 milyar doları da geçeceğiz. Bu heyecan ve azimle belki 
çok daha evvel bu hedefimizi yakalayacağız. Öte yandan, 
Türkiye Kimya Ajansı kurulması yönündeki temel taş 
olarak gördüğümüz ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızca 
kurulan ‘Kimya Sanayi Teknik Komitesi’ oluşumunu da 
takdirle karşılıyor ve İKMİB olarak bütün gayretimizle 
bu komitedeki çalışmalara iştirak edeceğimizi de 
vurgulamak istiyorum” dedi.

SERDAR İBRAHİMCİOĞLU: “KULUÇKA MERKEZİ 
DE BU İŞ BİRLİĞİ İLE HAYATA GEÇİYOR”
Bilişim Vadisi Genel Müdürü A. Serdar İbrahimcioğlu ise 
yaptığı konuşmada, “Aslında bugün sadece bir iş birliği 
protokolü imzalamıyor, bölgenin iki temel gücü olan 
otomotiv ve kimyayı ortak bir merkezde, dijitalleşmenin 
durağı dediğimiz Türkiye’nin inovasyon ve teknoloji 
üssünde buluşturuyoruz. Bu vesile ile kimya sektörünü, 
bizim 6 dikey sektörümüzden biri olan mobilite alanı 
ile de bir araya getirmiş oluyoruz. Kimya sektörünün 
güçlü alanlardan biri olduğunu bilmekle beraber, Bilişim 
Vadisi’nde şu anda sayıları 300’e varan yazılım şirketleri 
ile de bunu destekleyebileceğimiz bir iş birliğini de 
gerçekleştiriyoruz. Bu merkez sadece kimya teknolojilerini 
çalışacak bir merkez değil, aynı zamanda Türkiye’nin 
girişimcilik ekosistemini geliştirebilecek, kimya alanındaki 
girişimcilere de Türkiye’de daha iyi işler yapabileceği bir 
altyapı sunacak. Aslında kimya girişimcilerine hizmet 
verecek ortak bir kuluçka işletme modelini de bir araya 
getirmiş oluyoruz” dedi.
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SELÇUK GÜLSÜN
PAGDER Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli dostlarım,

P LASFEDDERGİ’nin bu sayısı “Geri Dönüşümde 
Belediyelerin Rolü” temasına dayanarak 
hazırlandı. Hepimizin bildiği üzere, Türkiye’de 
geri dönüşüm sanılanın aksine güçlü 

bir potansiyele ve büyüklüğe sahiptir. Büyük bir 
potansiyelimiz olmasına rağmen, Türkiye plastik 
geri dönüşüm endüstrisi; kaynağında ayrıştırma 
yetersizliğine, toplama-ayrıştırma sistemindeki 
zafiyetlere ve kurumsallaşma eksikliklerine bağlı olarak 
yurt içindeki hurdadan miktar, kalite ve sürdürülebilirlik 
bağlamında yeterli olarak yararlanamamaktadır. 

Atık toplama sisteminde yaşanan önemli bir sorun; 
ülkemizde ambalaj atıklarının büyük bir kısmının 
sokaklardan kayıt dışı olarak toplanması ve cinsine göre 
tasnif edilmemiş olmasıdır. Bu nedenlerle sektörümüz 
özellikle yurt dışındaki pazarlarda artan talebe bağlı 
olarak ham madde açığını, yaptığı kalite standartlarına 
uygun olacak şekilde kaynağında ayrıştırılmış, 
sınıflandırılmış ve tedarik sürdürülebilirliği sağlanmış 
hurda ithalatı ile karşılamaktadır. Toplama-ayrıştırma 
tesisleri, gelişmiş ülkelerde kurumsallaşarak devlet 
tarafından sübvanse edilmekte ve bu sayede geri 
dönüşüm sektörüne yüksek kalitede ve sürdürülebilir 
hurda temin edebilmektedir. Ülkemizde de benzer 
sübvansiyon sistemlerinin kurulmasını çevre ve sektör 
açısından çok önemli görüyoruz. Bunun yollarından 
biri de belediyelerimizin bu konuda sorumluluk 
alması ve kaynağında ayrıştırma için gerek yatırım 
gerekse bilinçlendirme çalışmalarıyla desteğini ortaya 
koymasıdır. Buna ek olarak, ülkemizde sıfır atık projesi 
yaygınlaştıkça, yurt içi geri dönüştürülebilir atık miktarı, 
kalitesi ve sürdürülebilirliği de artacaktır. Bu yıl itibarıyla 
daha yoğun şekilde konuşulmaya başlanılan depozito 
sistemi de Türkiye’nin kendini geliştirebilmesi için büyük 
avantaj yaratacaktır. 

Tüm dünyada ekonomik sistem döngüsel ekonomiye 
doğru evriliyor ve gün geçtikçe geri dönüştürülmüş 
ham madde kullanılarak üretilen ürünlere talep 
artıyor. Neredeyse tüm AB ülkelerinin, koydukları 
Yeşil Hedefler dolayısıyla geri dönüştürülmüş ham 

“GERİ DÖNÜŞÜMDE 
BELEDİYELERE BÜYÜK 
ROL DÜŞÜYOR”

madde kullanımına büyük önem verdiğini, ticareti 
bu yönde şekillendirdiklerini görüyor ve bu trendin 
önümüzdeki yıllar boyunca da artacağını rahatlıkla 
söyleyebiliyoruz. Yeşil Mutabakat sonrası ihracatımıza 
devam edebilmek istiyorsak geri dönüşüm ham madde 
kaynağımızı güvence altına almamız gerekiyor. Bu da 
iç piyasada kendi kendine yetebilen kaliteli bir atık 
sistemi yaratmaktan geçiyor. Bunu sağlamak için de 
belediyelerimize büyük bir rol düşüyor. En basit haliyle 
kaynağında ayrıştırılan çöpün atılacağı konteynerlerden 
başlayarak, bunun gerektiği şekilde toplanarak 
geri dönüşüme katılmasını sağlamak şeklinde 
sıralayabileceğimiz bu sistem, Türkiye’de pek çok şeyin 
değişmesine vesile olacaktır. 

Özetle, orta ve uzun vadede geri dönüşüm sektörüne 
yurt içinden kaliteli ve sürdürülebilir atık sağlayabilecek 
sistemlerin kurulması gerekiyor, bunun için de 
mutlaka belediyelerimizin desteğine ihtiyacımız var. 
Stabil düzeni olan bir sektör ortamında kaynağında 
ayrıştırma için yapılan çalışmalar, depozito sistemi ile 
de desteklenirse mutlaka başarıya ulaşacaktır. Bu 
sayede ülke içerisinden kaliteli atık elde edilebilecek ve 
tüm dünyada olduğu gibi, döngüsel ekonomi içerisinde 
istenen rakamlarda ve oranlarda geri dönüştürülmüş 
ham madde kullanımına ulaşılabilecektir. 

Bu temennilerin gerçek olmasını ümit ediyor, 
sanayicilerimizin de ülke standartlarımızı yukarıya 
taşıyarak küresel pazarda bizi daha da gururlandıracağı 
günleri görmeyi heyecanla bekliyoruz. 

Saygılarımla.
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TİM BAŞKANLIĞINA  
MUSTAFA GÜLTEPE SEÇİLDİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Başkanlığına seçilen İstanbul Hazır Giyim  
ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye’yi  

ihracatta marka ülke yapma hedefiyle yola çıktıklarını belirtti. 

B ünyesinde 27 sektörden 61 ihracatçı birliği 
bulunan TİM’in 29. Olağan Genel Kurulu, 
Haliç Kongre Merkezi’nde yapıldı. Daha 
önce birlik ve sektör başkanlarından büyük 

bölümünün adı üzerinde uzlaşma sağladığı Mustafa 
Gültepe, Genel Kurul’daki başkanlık seçimine tek 
aday olarak katıldı. Kullanılan 274 geçerli oyun 
273’ünü alan Mustafa Gültepe, TİM Başkanı seçildi.

Gültepe yaptığı değerlendirmede TİM Başkanlığı 
seçimi sürecinde sektörlerin ve birliklerin örnek 
bir dayanışma sergilediklerinin altını çizdi. 100 
bini aşkın ihracatçı ailesine, liderliği konusunda 
kendisine güvenen ve destekleyen herkese teşekkür 
eden Gültepe, şunları söyledi:

“KÜRESEL İHRACATTAN ALDIĞIMIZ PAYI 
YÜZDE 50 ARTTIRABİLİRİZ”
“İhracat Türkiye’nin geleceği ve vazgeçilmezi. Biz 
Türkiye’yi ihracatta marka ülke yapma hedefiyle yola 
çıktık. Tüm sektörlerimizde bilimsel ve teknolojik 
dönüşümü tamamlamak zorundayız. Yüksek katma 
değerli ihracat yapan, ulaşım ve lojistik altyapısı 
güçlü, tehditleri fırsata dönüştüren, rekabet gücü 
yüksek bir Türkiye’yi inşa etmek durumundayız. 
Dünyadaki trendleri izleyen değil, belirleyen bir 
ülke olmak için çalışacağız. Ülkemizin küresel 
ihracattan aldığı pay yüzde 1 civarında bulunuyor. 
Bu payı yüzde 50 arttıracak potansiyelimizin 
olduğuna inanıyorum. Kilogram başına ihracatta 
en azından 2 doları yakalayabilmeliyiz. Hedefin 
zor, sürecin meşakkatli olduğunu biliyorum. Ama 
ortak akılla, 27 sektörümüzün, 61 birliğimizin etkin 
katılımıyla, üstesinden gelemeyeceğimiz sorun 
olmadığına inanıyorum. Yeni dönemde TİM’i strateji 
ve vizyon liderliği yapan, gündem belirleyen bir 
kimliğe kavuşturacağız. Daha aktif ve senkronize 
çalışacağımız birliklerimizden gelecek projeler 
ve bilgi akışı en önemli veri kaynağımız olacak. 
Projeleri olgunlaştırıp, ekonomi yönetimine taşıyarak 
ihracatımızın gelişimine katkı sunacağız.”

Gültepe, tüm çalışmalarda herkese eşit mesafede 
duracaklarını ve kısır tartışmaların içinde 
kaybolmayacaklarını da sözlerine ekledi.

“TİM’İ STRATEJİ VE VİZYON 
LİDERLİĞİNİ ÜSTLENEN, GÜNDEM 

BELİRLEYEN BİR KİMLİĞE 
KAVUŞTURACAĞIZ. DAHA AKTİF, 

SENKRONİZE ÇALIŞACAĞIMIZ 
BİRLİKLERİMİZDEN GELECEK BİLGİ 

AKIŞI VE PROJELER EN ÖNEMLİ 
VERİ KAYNAĞIMIZ OLACAK. 
PROJELERİ OLGUNLAŞTIRIP, 

EKONOMİ YÖNETİMİNE TAŞIYARAK 
İHRACATIMIZIN GELİŞİMİNE KATKI 

SUNACAĞIZ.” 
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P andemi etkisinde geçen iki yıllık dönemin 
sonunda yatırımını yüzde 49, üretimini yüzde 42 
arttırmayı başaran ve 23 milyar dolar ihracatla 
Türkiye’nin en büyük 3 sektörü arasına giren 

makine imalat sektörü, 16 Haziran’da İstanbul’da 
düzenlenen Makine Zirvesi’nde buluştu. MAKFED 
ve üye derneklerin yönetim kurulları ile sektörün ve 
tedarikçilerinin üst düzey yöneticilerinin iştirak ettiği 
Zirve’nin açılış oturumunda konuklar arasında yer alan 
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Arupa 
Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus 
Meyer-Landrut ve TİM Başkanı Mustafa Gültepe de 
katılımcılara seslendi.

“BÜYÜME KATMA DEĞER VE ÜRETİM ÜZERİNDEN 
SAĞLANMALI”
Makine hakkında konuşurken sadece bir sektörü değil, 
bir ülkenin üretim kabiliyetini, yani rekabet gücünü 
konuştuklarını ifade eden MAKFED Başkanı Adnan 
Dalgakıran şunları söyledi: “Türkiye’nin büyümesini 

“YEŞİL MAKİNELER, 
YEŞİL DÜNYA” 

Üye sayısı 3 bini aşan 27 sektörel derneğin çatı kuruluşu olan Türkiye Makine Federasyonu 
(MAKFED), “Yeşil Makineler, Yeşil Dünya” motto’suyla 16 Haziran’da İstanbul’da 

gerçekleşen Makine Zirvesi’nde, iş dünyasını bir araya getirdi. Zirvede Türkiye’nin 2053 yılı 
Nötr Karbon hedefinin çekirdeğinde makine sektörünün olduğu vurgulandı.
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katma değer ve üretim üzerinden gerçekleştirmesi, 
büyümede sürdürülebilirliğin öne çıkması gerekir. 
Dünyada artık, bir işin tamamını yapabilmek değil, 
yapılırken ortaya çıkan değer zincirinden en büyük 
payı almak marifet kabul ediliyor. Bunun da bilgi ya 
da teknoloji üretimi ve markalaşmayla sağlandığını 
biliyoruz. Eğer elektronik ve yazılım sektörleriyle iş 
birliğimiz gelişirse, makinelerimizin rekabetçiliği ve 
pazardaki değeri de artacaktır. Yeşil Dönüşüm’ün 
asıl konusu standartlardır ve standartları belirlemek, 
belirleyen mekanizmalar içinde yer almak ülkemize 
önemli ve stratejik avantajlar sağlayacaktır. Türkiye’nin 
bunu kendi başına yapabilmesi elbette mümkün değil 
ama ihtisas derneklerimiz, üye oldukları AB örgütleri 
aracılığıyla bu hazırlıklarda görev alarak süreçlere büyük 
katkı sağlayacaktır. Ürün ve teknoloji çeşitliliği ile fark 
yaratarak uluslararası rekabette hızlı güçleniyoruz, 
ekonomiye yön veren bir sektör olmakta kararlıyız. 
Türkiye’yi makine büyütecek.”

“SEKTÖRE YAPILAN YATIRIM EKONOMİYE  
MİSLİYLE DÖNÜYOR”
Zirve’nin açılışında konuklara hitap eden T.C. Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, makine 
sektörünün imalat sanayisinde kilit rolde olduğunu 
vurgulayarak “18 bin 300 firma ile faaliyet gösteren 
sektör, 23 milyar doları aşan performansıyla 2021 
yılında en fazla ihracat yapan sektörlerden biri oldu” 
dedi. Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyumla ilgili gerekli 
tüm hazırlıkları yapmakta olduklarından da söz eden 
Varank, konuşmasını, “Yatırım, üretim ve istihdam 
politikalarımızda köklü değişikliklere yol açacak 
dönüşümü, ekonomik kalkınmamıza uygun şekilde 
hayata geçireceğiz” şeklinde sürdürdü. 

Makine sektörünün büyümede kritik konumda 
olduğundan, ayrıca, ana ve yan sanayinin geliştikçe peşi 
sıra pek çok sektörü de besleyen bir yapıda olduğundan 
bahseden Varank, “Sektöre yapılan bir birim yatırım, 
ekonomiye misliyle katma değer olarak geri dönüyor” 
dedi. Yeşil ve dijital dönüşüme yönelik çalışmaların, 
sektöre büyük katkılar sağlayacağına ve yakın dönemde 
rekabetçiliği çok daha ileri bir noktaya taşıyacağına 
vurgu yapan Varank, konuşmasını “Tüm işletmelerimizi 
Bakanlığımızla sıkı dirsek teması içinde olmaya ve 
Bakanlığımızın desteklerinden faydalanmaya davet 
ediyorum” diyerek sonlandırdı.

“GERÇEK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE GEÇMEMİZ 
GEREKİYOR”
Zirvede AB’nin iklim değişikliği ve ikiz dönüşüm 
politikaları üzerine bir konuşma yapan Avrupa Birliği 
Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-
Landrut ise üretim ve tüketim kalıplarının makinelerin 
yeşilliğinin de irdelendiği güncel yönelime uygun hale 
getirilmesi gerektiğini söyledi. Meyer-Landrut, 2019’da 
açıklanan Yeşil Mutabakat’ın, Avrupa Birliği’nin iklim 
değişikliği sorununa yanıt vermek üzere uygulamaya 
soktuğu yeni ekonomik büyüme stratejisi olduğunu 
aktardı.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

“YATIRIM, ÜRETİM VE İSTİHDAM 
POLİTİKALARIMIZDA KÖKLÜ 

DEĞİŞİKLİKLERE YOL AÇACAK 
DÖNÜŞÜMÜ, EKONOMİK 

KALKINMAMIZA UYGUN ŞEKİLDE 
HAYATA GEÇİRECEĞİZ.” 
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Koronavirüs salgınının ve Rusya’nın Ukrayna’ya karşı 
açtığı savaşın küresel ekonomik düzenin ne kadar 
hassas olduğunu bir defa daha gözler önüne serdiğini 
belirten Meyer-Landrut, sözlerine şöyle devam etti: 
“Gerçek sürdürülebilirliğe geçmemiz gerekiyor. 
Sürdürülebilir ürün girişimi, bu yıl mart ayında açıklandı. 
Ekonomik modelde sürdürülebilir bir dönüşüm 
hedefleyen bu girişim, sadece enerji verimliliğini teşvik 
etmekle kalmıyor, bazı ürünlerde çevresel etkilerin genel 
anlamda azaltılmasını da öngörüyor.” Meyer-Landrut, 
Türkiye’nin çok önemli ticaret ortakları olduğunu da 
aktararak, “6. büyük ticaret ortağımızsınız ve Avrupa 
Birliği Türkiye’nin en büyük ihracat pazarı. Ticaret 
hacmimiz 2021’de 157 milyar avronun üzerine çıktı. 
Avrupa Birliği ve Türk şirketleri arasında özellikle 
makine, tekstil ve otomotiv sektörleri olmak üzere derin 
bir değer zinciri var” dedi.

“500 MİLYAR DOLAR İHRACAT İÇİN YEŞİL 
DÖNÜŞÜMÜ EL BİRLİĞİ İLE BAŞARACAĞIZ”
TİM Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin yeni Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Gültepe ise, “İklim değişikliğinin menfi 
etkilerini her alanda hissediyoruz. Yeşil Dönüşüm tercih 
değil zorunluluk haline geldi” diyerek karbon salınımını 
asgariye indirecek makine ve üretim yöntemlerine 
ihtiyacın hızla artacağının altını çizdi. 

Gültepe, konuşmasında TİM çatısı altında mevcut 27 
sektörden 61 ihracatçı birliğinin, sürdürülebilir bir 
dünya ve yeşil üretim için el ele çalışacağını ve eylem 
planlarını açıklamış bulunan tekstil, tarım ve hayvancılık 
gibi makine sektörünün hazırlıklarından da istifade 
edeceğini açıkladı. Sıfır emisyon hedefine varmak için 
imalatçı firmalara önemli sorumluluk düştüğünden 
bahseden Gültepe, “Bu yıl sonunda ihracatımız 250 
milyar doları aşacak, bir sonraki durak olan 500 milyar 
dolara en kısa sürede ulaşmak için yeşil dönüşümü el 
birliği ile başaracağız” dedi.
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KİMYA SEKTÖRÜNDEN  
7 AYDA 19,7 MİLYAR DOLARLIK 
İHRACAT
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre, kimya 
sektörü temmuz ayında 2,95 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Temmuz ayı 
ile birlikte üst üste beşinci kez ihracat lideri olan kimya sektörü, ilk yedi aylık dönemde 
gerçekleştirdiği 19,7 milyar dolar ihracat ile yüzde 41,8 büyüdü.

K imya sektörünün temmuz ayı ihracat rakamlarını 
değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve 
Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim 
Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Kimya sektörü 

olarak temmuz ayında geçen yıla kıyasla yüzde 53,98 
artışla 2,95 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik ve 
ihracat lideri olduk. Yedi aylık sektör ihracatımız ise 
yüzde 41,88 artışla 20 milyar dolara yaklaştı. Başta 
emtia fiyat artışı olmak üzere pandemi sonrası talep 
artışı ve tedarik zincirinin değişmesiyle ülkemize kayan 
talebin yanı sıra, kimya sektörümüzdeki şirketlerimizin 
gösterdiği üretim performansının ihracatımızı olumlu 
yönde etkilediğini söyleyebiliriz. Bir yandan ihracat 
performansımızı düşürmeden ilerlemeye çalışırken diğer 
yandan enflasyonist baskılara karşı koymaya çalışıyoruz. 
Küresel ekonomik gelişmeler, savaş kaynaklı gerilim 
ve krizler tüm dünyayı ve sektörleri doğrudan ve dolaylı 
etkilemeye devam ediyor. Yılın ikinci yarısında bütün 
dünyada durgunluk beklentisi var. Hatta hem durgunluk 
hem enflasyon birlikte yer alacağı için de stagflasyon 
beklentileri ortaya çıkıyor. Özellikle ihracatımızın 
yaklaşık yarısını yaptığımız Avrupa Birliği bölgesinde 
eğer gerçekten stagflasyon veya resesyon yaşanırsa bu 
ihracatımıza da olumsuz yönde etki edebilir. Yılın son 
çeyreğinde böyle bir risk var. Ancak ülkemizin lojistik 

avantajı, ürün kalitesi bakımından daha tercih edilir 
olması dolayısıyla ülkemizin olası resesyondan daha 
az etkilenmesini umuyoruz. İhracat pazar çeşitliliğini 
arttırmak, sermaye ve finansmanı doğru yönetebilmek, 
finansmana kolay ulaşım, yüksek katma değerli üretim 
ile ihracat kilogram birim değerini arttırmak büyük 
önem taşıyor. Şirketlerin enflasyon muhasebesinin 
olmamasından dolayı kur kaynaklı kazançlarından 
vergi ödemeleri devam ediyor. Muhasebesel olarak bu 
durumun bir an evvel çözümlenmesi gerekiyor” dedi.

TEMMUZ AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN  
ÜLKE HOLLANDA OLDU

Temmuz ayında, ilk sırada yer alan Hollanda’yı takip 
eden ve ilk onda yer alan diğer ülkeler ise şöyleydi: 
Bulgaristan, Güney Afrika, ABD, Rusya, İtalya, Almanya, 
Irak, Fransa ve Romanya. Temmuz ayında ilk 10 ülke 
arasında en çok artış yüzde 483,47 ile Bulgaristan’da 
oldu. Temmuz ayında Hollanda’ya yapılan kimya ihracatı 
318 milyon 365 bin dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıl 
aynı döneme kıyasla yüzde 227,94 arttı. Temmuz ayında 
Hollanda’ya en çok ihraç edilen ilk beş ürün grubu 
sırasıyla “mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler”, 
“plastikler ve mamulleri”, “anorganik kimyasallar”, 
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2022 YILI TEMMUZ AYI KİMYA SEKTÖRÜ İHRACATINDA ALT SEKTÖRLER          (2021 -2022)

                                        Temmuz 2021           Temmuz 2022 %Fark
ÜRÜN GRUBU        Değer ($)    Değer ($)                 Değer

2022 AYLIK BAZDA KİMYA İHRACATI
Ay       2021 Değer ($)       2022 Değer ($)    Fark (%)

Ocak  1.635.315.375,23  2.130.636.070,35   % 30,29    

Şubat  1.672.791.647,23  2.401.095.228,74   % 43,54   

Mart  1.999.426.304,18  2.986.232.400,68   % 49,35    

Nisan  2.172.248.718,71  3.310.110.949,67   % 52,38    

Mayıs  2.143.403.811,67  2.767.398.001,09   % 29,11   

Haziran  2.375.259.896,32  3.195.749.930,99   % 34,54   

Temmuz  1.915.843.727,81  2.950.111.944,54   % 53,98

Toplam       13.914.289,481 19.741.334,526  % 41,88     

2022 YILI AĞUSTOS AYI EN FAZLA KİMYA İHRACATI YAPILAN ÜLKELER
                     Temmuz 2021               Temmuz 2022  Değişim   
                                    Değer ($)         Değer ($)  Değer (%)

1                HOLLANDA       97.081.682,11      318.365.272,68 % 227,94

2             BULGARİSTAN       38.772.162,91      226.224.507,60 % 483,47

3             GÜNEY AFRİKA       49.689.954,08      181.580.185,07 % 265,43

4                     ABD       76.999.675,51      136.830.795,90 % 77,70

5                    RUSYA       42.698.097,03      115.280.160,36 % 169,99

6                    İTALYA       79.651.281,31       99.203.243,27 % 24,55

7                 ALMANYA       96.324.750,89       96.379.787,10              % 0,06

8                     IRAK       77.162.985,13       81.768.723,82              % 5,97

9                  FRANSA       38.177.691,46       73.755.018,08 % 93,19

10              ROMANYA       74.471.963,68       69.766.418,23 % -6,32

www.ikmib.org.tr

“organik kimyasallar” ve “muhtelif 
kimyasal maddeler” oldu. 2022 
yılı Ocak-Temmuz döneminde en 
çok kimya ihracatı yapılan ülkeler 
ise sırasıyla Hollanda, ABD, İtalya, 
Romanya, Güney Afrika, Almanya, 
Lübnan, İspanya, Irak ve Belçika 
olarak ilk onda yer aldı.

TEMMUZ AYINDA EN ÇOK 
“MİNERAL YAKITLAR VE 
ÜRÜNLERİ” İHRACATI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Temmuz ayında kimyevi maddeler ve 
mamulleri ürün gruplarında “mineral 
yakıtlar ve ürünler” ihracatı, 1 milyar 
137 milyon 681 bin dolarla kimya 
ihracatında ilk sırada yer aldı. İkinci 
sırada 767 milyon 392 bin dolarlık 
ihracatla “plastikler ve mamulleri” 
yer alırken, “anorganik kimyasallar” 
ihracatı 265 milyon 352 bin dolarla 
üçüncü sırada yer aldı. “Anorganik 
kimyasallar”ı takiben ilk onda yer alan 
diğer sektörler ise; “uçucu yağlar, 
kozmetikler ve sabun”, “boya, vernik, 
mürekkep ve müstahzarları”, “organik 
kimyasallar”, “kauçuk, kauçuk eşya”, 
“eczacılık ürünleri”, “gübreler” ve 
“muhtelif kimyasal maddeler” oldu. 

ÜlkeS. no
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MİNERAL YAKITLAR, MİNERAL YAĞLAR VE ÜRÜNLER  412.046.251 1.137.681.525 % 176,11

PLASTİKLER VE MAMULLERİ 694.132.172 767.392.781 % 10,55

ANORGANİK KİMYASALLAR  159.399.089 265.352.398 % 66,47

UÇUCU YAĞLAR, KOZMETİKLER VE SABUN  100.329.364 119.119.737 % 18,73

BOYA, VERNİK, MÜREKKEP VE MÜSTAHZARLARI  79.577.103 105.177.190 % 32,17

ORGANİK KİMYASALLAR 72.024.063 102.262.990 % 41,98

KAUÇUK, KAUÇUK EŞYA 104.398.278 102.190.351 % -2,11

ECZACILIK ÜRÜNLERİ  110.476.941 87.836.031 % -20,49

GÜBRELER  45.546.498 87.377.981 % 91,84

MUHTELİF KİMYASAL MADDELER 67.769.614 82.067.038 % 21,10

YIKAMA MÜSTAHZARLARI 43.044.878 54.916.216 % 27,58

YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZİMLER 24.859.129 35.643.793 % 43,38

GLİSERİN, BİTKİSEL MAMULLER, DEGRA, YAĞLI MADDELER  17.299 1.211.687 % 6.904,26

BARUT, PATLAYICI MADDELER VE TÜREVLERİ  1.312.705 1.105.472 % -15,79

FOTOĞRAFÇILIK VE SİNEMACILIKTA KULLANILAN ÜRÜNLER 881.712 761.966 % -13,58

İŞLENMİŞ AMYANT VE KARIŞIMLARI, MAMULLERİ 28.629 14.789 % -48,34

TOPLAM 1.915.843,728 2.950.111,945    % 53,98
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İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve EFOR Fuarcılık iş birliğiyle bu 
yıl ilk kez düzenlenen “We-Cycle Geri Dönüşüm Katı Atık ve Çevre Teknolojileri Fuarı”, 

12-14 Mayıs 2022 tarihleri arasında Fuar İzmir’de gerçekleşti. Fuarda, atıkların 
kaynağında ayrıştırılması, geri dönüşüm kültürünün yaratılması ve gereksiz kaynak 

kullanımının engellenmesi konuları gündeme alındı. 

G eri dönüşüm, günümüzün en önemli 
gündem maddelerinden biri. İzmir de 
sürdürülebilir ve çevre dostu bir kent olma 
yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kentte atık 

oluşumunun engellenmesi, azaltılması ve kaynağında 
dönüştürülmesi amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi ev 
sahipliğinde İZFAŞ ve EFOR Fuarcılık iş birliğiyle mayıs 
ayında düzenlenen “WeCycle Çevre ve Geri Dönüşüm 
Teknolojileri Fuarı”, geri dönüşüm alanında özel sektör 
ve yerel yönetimleri buluşturan ilk fuar olarak yoğun bir 
ilgi gördü.

GERİ DÖNÜŞÜM BİLİNCİ ARTIYOR
Ege Plastik Sanayicileri Derneği (EGEPLASDER) Yönetim 
Kurulu Başkanı ve Plastik Sanayicileri Federasyonu 
(PLASFED) Başkan Yardımcısı Şener Gençer, ilk kez 
bu yıl İzmir’de düzenlenen “We-Cycle Geri Dönüşüm 
Katı Atık ve Çevre Teknolojileri Fuarı”na ilişkin yaptığı 
değerlendirmede, 2030 yılında plastiklerin toplam 
tüketimi içinde geri dönüştürülmüş plastiklerin oranının 
yüzde 30’a ulaşacağını belirtti. Dünyada en fazla atık 
plastik ihracatı yapan ilk üç ülke olan Almanya, Japonya 
ve Amerika’nın aynı zamanda plastiğin en fazla tüketildiği 
ülkeler olduğuna dikkat çeken EGEPLASDER Başkanı 

GERİ DÖNÜŞÜM SEKTÖRÜ 
İZMİR’DE BULUŞTU

FUARA 27 ÜLKE 
KATILDI 
“WeCycle Çevre ve Geri 
Dönüşüm Teknolojileri 
Fuarı”, ilk iki günde 27 ülke 
ve 39 ilden ziyaretçilerini 
ağırladı. Atık yönetimi, geri 
dönüşüm ve teknolojilerine 
yönelik yerel yönetim ve 
iş dünyasından pek çok 
projenin tanıtıldığı fuar, 
sektörün geleceğine ışık 
tutan seminerleri, atölye ve 
sergileri, ikili iş görüşmeleri 
ile büyük ilgi gördü.

Şener Gençer, sözlerine şöyle devam etti: “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 Geri Dönüşüm Katı Atık ve Çevre 
Teknolojileri Fuarı’nın geri dönüşüm bilincinin artmasına 
katkıda bulunmasını diliyoruz.”

Fuarın açılışını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tunç Soyer, “İzDönüşüm projemiz ile şehrimizdeki 
atıkları henüz kaynağındayken ayrıştırıyoruz. Bu süreci 
Buca, Karabağlar, Karşıyaka ve Narlıdere ilçelerimizde, 
ilçe belediyelerimizle eşgüdüm içinde başlattık. 
Önümüzdeki yaz aylarında tamamlanacak sürecin 
sonunda, İzmir nüfusunun üçte birinin ambalaj atıklarını 
çöpe gitmeden ekonomiye geri kazandıracağız” diye 
konuştu. Tarihi Havagazı Fabrikası’nda yapılan fuarın 
gala yemeğine katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Başkan Vekili Mustafa Özuslu da fuarın başarısına 
değinerek, “Bu gurur hepimizin. Önümüzdeki yıllarda 
fuarın hem sayısal hem içerik olarak büyüyeceğine hiç 
şüphem yok” dedi. 
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Son dönemde ham madde ve 
enerji başta olmak üzere hızla 

artan girdi maliyetlerine ve 
kurlarda yaşanan hareketliliğe 

rağmen üretime ara vermeksizin 
devam etmek üzere büyük 

bir özveriyle çalışan plastik 
sanayisine bir darbenin de 
haksız rekabetten geldiğini 

dile getiren Plastik Sanayicileri 
Derneği (PAGDER) Yönetim 

Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün, 
İran’dan yurda giren polietilen 

ambalajların piyasada ham 
madde fiyatının da altında 

satıldığını ve yaşanan bu 
damping sebebiyle çok sayıda 

işletmenin üretim yapamaz hale 
geldiğini vurguladı.

SANAYİYE BİR DARBE DE 
HAKSIZ REKABETTEN

İ ran’ın polietilen film grubu ürünlerde açık bir damping 
uyguladığının ve ülke sanayisini hedef aldığının altını 
çizen Selçuk Gülsün, “Herkesin bildiği üzere plastik 
sektöründe ham madde fiyatları küresel piyasalarda 

belirleniyor, bu sebeple fiyatlar arasında görülen ufak 
farklar ancak lojistik maliyeti kaynaklı olabiliyor. İşte 
bu şartlar altında İran’dan gelen ürünlerin ham madde 
fiyatının dahi altına yurt içi piyasamıza sokuluyor 
olmasının tek açıklaması kasıtlı bir damping yaparak 
Türkiye’de yerleşik sanayinin rekabet gücünü yitirmesi 
ve üretimini durdurmasının hedefleniyor olmasıdır. Öyle 
ki, plastik film, poşet ve streç grubunu incelediğimizde 
bir önceki yıla göre İran’dan yapılan ithalatın miktar 
bazında 4 kat arttığını gözlemliyoruz. İran daha önce 
farklı ürün gruplarında da damping uygulamasına 
gitmişti. Örneğin; bir dönem polistiren grubu ürünleri 
stiren ham maddesinin dahi altında satmaya başlamış, 
Ticaret Bakanlığımızın yürüttüğü anti-damping süreci 
neticesinde bu yıkıcı rekabete karşı firmalarımızın 
korunması mümkün olmuştu. Bugün de yaşanan durum 
bundan ibaret olup bir an önce koruyucu önlemler 
hayata geçirilmelidir” dedi.

“FİNANSMANA ERİŞİM İMKANLARI  
HIZLA DARALIYOR”
Ülkemizin artan risk primi sebebiyle finansmana erişim 
maliyetlerinin yükseldiğini ve bu durumun sanayimizin 

rekabet gücünü kısıtlar hale geldiğini belirten Gülsün, 
“Özellikle sektörümüz gibi ham madde de yüzde 85’in 
üzerinde dışa bağımlı olduğumuz bir sanayi kolunda 
kurlarda yaşanan yukarı yönlü hareketler işletme 
sermayesine olan ihtiyacı çok arttırıyor. Diğer yandan 
küresel belirsizlikler sebebiyle sanayicimizin stok 
arttırma yoluna gitmesi de işletme sermayesi artışını 
daha da yukarı tırmandırıyor. Bu süreçte finansmana 
erişim maliyetlerinin artmış olması ise potansiyelimizi 
yakalamamızın önündeki en büyük engellerden. Öyle bir 
noktaya geldik ki çoğu sanayicimiz kendi üretiminden 
ziyade finansal piyasalara kilitlenmiş durumda. 
Önümüzdeki dönemde rekabet gücümüzü korumak 
adına bu belirsizliklerin bertaraf edilmesi de önemli bir 
hedef olarak önümüzde duruyor” dedi.

Son yıllarda ülke olarak hemfikir olduğumuz bir konu 
varsa onun da kalıcı büyümenin ancak sanayileşmeyle 
mümkün olacağı hususu olduğunu dile getiren Gülsün, 
“Bu sebeple içeride istikrarlı ve öngörülebilir politikalar 
ile sanayinin gelişmesi için uygun bir ortam yaratılırken 
sanayimiz dış saldırılara karşı da korunmalıdır. Bu 
kapsamda İran’dan dampingli olarak ithal edilen 
polietilen film grubu ürünlere yönelik olarak koruma 
önlemlerinin hayata geçirilmesi adına tüm kamu 
kuruluşlarımızı göreve çağırıyoruz, biz de bu sürecin 
takipçisi olacağız” dedi.
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Sektörün iki önemli fuarı olan Plastpol ve Greenplast büyük bir ilgi ve heyecanla 
gerçekleşti. Yenileri için şimdiden yerler alınmaya başladı.  

FUARLARIN ARDINDAN…

“PLASTPOL, SÜREKLİLİK VE İSTİKRARIN ÇOK ÖNEMLİ 
OLDUĞU BİR FUAR”
BURÇ ANGAN, HÜRMAK Plastik Otomotiv Makine Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili
Bu yıl Plastpol Fuarı’nın yavaş yavaş pandemi etkilerinden silkelenmeye 
başladığını gördük. Önceki iki edisyonda pandemi içerisinde biraz zoraki 
şekilde fuar gerçekleştirilmiş ve çok düşük katılım olmuştu. Bu sene 
ise pandemi öncesindeki yıllara benzer bir heyecan hem katılımcılarda 
hem de ziyaretçilerde mevcuttu. Fuarın düzenlendiği Kielce şehri her 
ne kadar ulaşım ve konaklama anlamında zor bir lokasyon olsa da, 
Plastpol Fuarı oturmuş ziyaretçi ve katılımcı kitlesi ile Polonya pazarını 
hedefleyen firmaların öncelikli tercihi olmaya devam ediyor. Biz bu fuara 
2015 yılından beri katılım gösteriyoruz ve artık oturmuş bir kitleye hitap 
etmeye başladık. Polonyalı sanayiciler tedarikçiler konusunda oldukça 
seçiciler. Bu sebeple fuara bir-iki kez katılıp sonra ortadan kaybolan 
firmalar maalesef itibar kaybediyor. Plastpol, süreklilik ve istikrarın çok 
önemli olduğu bir fuar. Kullanıcılar firma ve ürünlere aşina oldukça, yıllar 
sonrasında dönüş yapmaya başlıyorlar. Bu fuarda, 4-5 sene önce bizi 
Plastpol Fuarı’nda görmüş ama ancak şimdi ciddi şekilde alıcı olmaya 
karar vermiş pek çok müşteriyle tanıştık. Bu sebeple katılımda istikrar, 
kullanıcıya güven aşılaması açısından çok önemli.

PLASTPOL
Avrupa’nın plastik işleme sektöründeki 

en iyi fuarlarından biri olan Plastpol, 
24-27 Mayıs 2022 tarihlerinde 

Polonya’nın Kielce şehrinde 
düzenlendi. Son yıllarda plastik 

sektörünün en verimli ve yüksek 
performans sunan fuarlarından biri 

haline gelen Plastpol, dünyanın birçok 
ülkesinden sektör temsilcilerini, 

distribütörleri, malzeme ve makine 
üreticilerini bir araya getirdi. Gelişen 

bir pazar olarak Polonya’daki iş 
ilişkilerini geliştirme yönünde 

fırsatlar sunan fuarda; plastik işleme, 
paketleme, endüstriyel tasarım, 

plastik, kauçuk işleme, plastik işleme 
için kalıplar ve aletler, bilgisayar 

sistemleri, geri dönüşüm için 
teknolojiler, ekipman ve makineler 

sergilendi.



“2025’TE TEKRAR GREENPLAST FUARI’NDA YERİMİZİ  
ALMAYI HEDEFLİYORUZ!
Aliye Demir Çimen, MTM Plastik&Ambalaj İhracat Müdürü 
Öncelikle, katılım sürecinde bizi her anlamda destekleyen Yönetim 
Kurulu Başkanımız Mehmet Taha Mahsereci, Onursal Başkanımız 
Savaş Mahsereci ve bütün MTM ekibine çok teşekkür ediyoruz. MTM 
Plastik&Ambalaj firmamız adına GreenPlast Fuarı’na İhracat Yetkilisi olarak 
ben Aliye Demir Çimen ve çevre mühendisimiz (aynı zamanda eşim) Hilmi 
Çimen ile katıldık. Hem geri dönüşüm sektöründe faaliyet gösteriyoruz; 
temiz endüstriyel firelerden PE ve PP granül üretimi yapıyoruz, hem de 
yaklaşık bir buçuk yıldır ambalaj sektörüne hızlı bir giriş yaparak çöp 
torbası, kargo torbası ve tek kullanımlık PE önlük üretimine başladık.

Greenplast Fuarı’nın ilk edisyon olması bizi biraz düşündürdü, ayrıca 
Covid-19 pandemisinden sonra İtalya’da plastik sektörü için düzenlenen 
ilk etkinlikti. Dolayısıyla yoğun bir katılım olur mu olmaz mı derken 
kendimizi orada bulduk. Fuarın sadece firma sahiplerine açık olması ayrı 
bir güzellikti, bize hiç bir şekilde vakit kaybı yaşatmadı ve yormadı. Pek 
çok ülkede fuara katıldım ancak İtalyanların mantığını çok takdir ettim; 
çünkü ilgilenmedikleri hiçbir standa gidip vakit öldürmüyorlardı ve sadece 
ciddi iş fırsatı olarak gördükleri firmalara kartvizit bırakıyorlardı. Kısacası 
boş bir kalabalık yoktu ve döndüğümüzde müthiş bir mail ve telefon trafiği 
başladı. An itibariyle pek çoğuna numunelerimiz gitti ve en kısa sürede 
siparişe dönüşecek olanlar var. İş, ürün, kalite ve ikili görüşme odaklı olan 
firmaların muhakkak katılmaları gereken bir fuar olduğunu düşünüyorum. 
2025’te tekrar Greenplast Fuarı’nda yerimizi almayı hedefliyoruz!

GREENPLAST 
Promaplast (AMAPLAST-Ulusal Plastik 
ve Kauçuk Makine ve Kalıp Üreticileri 
Birliği’nin yönetim şirketi) tarafından 

İtalya, Milano’da 3-6 Mayıs 2022 tarihleri 
arasında ilk kez düzenlenen Greenplast 

Fuarı, plastik-kauçuk işleme teknolojileri 
ve malzemelerine yönelik yeni bir 

buluşma noktası oldu. Fiera Milano 
iş birliğiyle gerçekleşen Greenplast; 

çevresel sürdürülebilirlik, enerji 
verimliliği, Azalt-Yeniden Kullan-Geri 

Dönüştür ve döngüsel ekonomiye yönelik 
yenilikçi çözümler sunan firmaların 

yanı sıra, tüm plastik ve kauçuk tedarik 
zincirine Rho-Pero’da ev sahipliği 

yaptı. İtalyan ve yabancı ziyaretçilerin, 
özellikle Endüstri 4.0 alanında 

sektörün yeni teknolojik olanaklarını 
değerlendirmelerine olanak tanıyan 

fuarda ayrıca, özellikle gelişmiş ülkelerde 
çevre bilincinin yıllar önce ortaya 

çıkmasından bu yana yüksek teknoloji 
profiliyle tüm dünyada öne çıkan “Made 

in Italy” markasına vurgu yapıldı.
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12 Mayıs 2022 tarihinde, PAGDER Plastik Sanayicileri Derneği Başkanı Selçuk Gülsün 
ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İKMİB Başkanı Adil Pelister’i ziyaret etti. 

PAGDER’DEN İKMİB’E  
NEZAKET ZİYARETİ

İ KMİB Başkanı Adil Pelister’i yeniden başkan 
seçildiği için tebrik eden PAGDER Başkanı Selçuk 
Gülsün, “Başta kimya sektörü olmak üzere, plastik 
ve birçok sektörü temsil eden STK’lar ile iş birliği 

içinde hareket eden, ülke sanayisi ve ekonomisine 
katkı sağlayan İKMİB İstanbul Kimyevi Maddeler ve 
Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanlığına tekrar 
seçilen Adil Pelister’i tebrik ediyoruz. Kaldığımız 
yerden çalışmalarımıza aynı heyecan ve istekle 
devam edeceğiz. Amacımız hep birlikte kazanmak ve 
sanayimizi güçlendirmek” dedi. 

İKMİB Başkanı Adil Pelister, PAGDER Başkanı Selçuk 
Gülsün ve Yönetim Kurulu Üyelerine bu nezaket 
ziyareti için teşekkür etti ve 1969 yılında kurulmuş 
ve 500’ü aşkın üyesiyle plastik sektörünün en etkin 
sivil toplum örgütlerinden biri olan PAGDER Plastik 
Sanayicileri Derneği ile yeni dönemde de sektördeki 
güncel gelişmeler ile birçok organizasyon ve projeler 
yapacaklarını söyledi. 
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PLASFED Plastik Sanayicileri Federasyonu Başkanı Ömer Karadeniz ve beraberindeki 
heyet, 18 Mayıs 2022 tarihinde TÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal’ı ziyaret etti. 

PLASFED, TÜYAP BAŞKANI 
BÜLENT ÜNAL İLE BULUŞTU

D avetleri ve misafirperverliği için Sayın Ünal’a 
teşekkürlerini ileten PLASFED Başkanı Ömer 
Karadeniz, pandemi sonrası dönemde PLASFED’in 
faaliyetleri ve gelecek dönemlerde atılacak 

adımlarla ilgili bilgiler verdi. Özellikle pandemi sonrası fiziki 
fuarların yeniden başlamasının tüm sektörler ve ülkemiz 
açısından çok sevindirici olduğunu ifade eden Ömer 
Karadeniz, plastik sektörünün en önemli fuarlarından olan 
PlastAvrasya’nın geliştirilmesi hususunda fikir teatisinde 
bulundu. TÜYAP Başkanı Bülent Ünal da, TÜYAP olarak 
tüm sektörlerin gelişmesi ve ülkemize katkı sağlaması 
anlamında fiziki fuarların yeniden başlamasının verdiği 
heyecanı dile getirdi. Plastik sektörünün sadece ülke 
sınırları içinde değil uluslararası anlamda da etkisi ve 
katkısına dikkat çeken Ünal, “Sanayiye en büyük katkı 
sağlayan sektörlerin başında gelen plastik sektörünün 
yapacağı fuarlarda TÜYAP olarak iş birliği yapmaktan her 
zaman memnun olduklarını ifade etti. 

Ziyaret sonunda fuar alanında PLASFED heyetine küçük 
bir gezi düzenleyen Bülent Ünal, daha sonra düzenlemiş 
olduğu öğle yemeğine misafirlerini davet etti. 
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“MESLEK LİSELERİ ÜLKEMİZİN MESELESİ”
Meslek liselerinin önemine vurgu yapıp ülkemizde 
meslek liselerine verilen desteğin daha fazla 
olması gerektiğini dile getiren Karadeniz, “Meslek 
liselerimiz hem ülkemiz hem de sanayimiz 
için çok önemli. Gelecekte sanayimize nitelikli 
eleman yetiştirecek daha çok meslek liselerine 
ihtiyacımız var. Meslek liselerini ülkemiz meselesi 
olarak görmek zorundayız. Gençlerimizin ilgisini 
sanayiye çekip, gelecekte nitelikli ve vasıflı bir 
insan olmalarını sağlayarak, bu doğrultuda eğitime 
yatırımlar yapılmalı. Şunu asla unutmayalım ki 
eğitime yapılacak yatırım, sanayinin en büyük 
teminatıdır. İş dünyasında yapılan yatırımların 
birçok riski vardır. Kazanırsınız da kaybedersiniz 
de fakat eğitime yatırım yaptığınız zaman asla 
kaybetmezsiniz” dedi.

“OKULLARIMIZI VE ATÖLYELERİMİZİ BİZZAT  
GEZİP İNCELEMELİYİZ”
Gençlerimizin daha fazla uygulamalı eğitim alarak 
kendilerini geliştirmeleri gerektiğine vurgu yapan 
Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) 
Başkanı Ömer Karadeniz, “Öğretmenlerimizin 
gençlerimize vereceği eğitim tabii ki önemli fakat 
burada asıl önemli nokta, gençlerimizin eğitim 
gördüğü okulların ve atölyelerin yeterlilik durumu. 
Okullarımızı ve atölyelerimizi ziyaret ediyoruz. 
Gençlerimizin gözlerindeki o heyecan gelecek için 
bize umut veriyor, fakat bu umutların yeşermesi 
için biz sanayicilerin yapması gereken çok şey var. 
Bunlardan en önemlisi biraz önce de bahsettiğim 
gibi bu eğitim kurumlarımızı bizzat yerlerine gidip 
ziyaret etmek ve incelemek. Eksik ve yetersiz 
kalınan durumlarda destekte bulunmak. Bizler çatı 
kuruluş Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) 
olarak çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz 
ama bunu sadece bizim yapmamız yeterli değil. 
Tüm sanayi sektöründe yer alan STK’ların da 
çalışmalarını bu doğrultuda ilerletmesi gerektiğini 
düşünüyorum” dedi.

“EĞİTİME YAPILACAK  
YATIRIM, SANAYİNİN EN BÜYÜK 

TEMİNATIDIR”
Nitelikli eleman konusunda yaşanan ciddi sıkıntıların üretimi ve sanayinin işleyiş çarkını 
olumsuz etkilediğini söyleyen Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Başkanı Ömer 

Karadeniz, “Son yıllarda eğitimde yaşanan ciddi sıkıntılara bağlı olarak artan nitelikli eleman 
ihtiyacı, geleceğe dair sanayimiz için ciddi tehlikelerin sinyallerini veriyor” dedi.

Türkiye’nin sayısal olarak genç nüfus anlamında diğer 
ülkelere göre üstünlüğüne dikkat çeken Plastik 
Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Başkanı Ömer 
Karadeniz, “Sayısal olarak genç nüfus anlamında 

büyük bir güç olan ülkemizin, nitelik olarak sanayiye tam 
anlamıyla katkı sağlayamaması üzüntü verici bir durum. 
Ülkemizde nitelikli personel bulamayan işveren sayısı maalesef 
çok fazla. Bu da şunu gösteriyor ki; nitelikli eleman eksikliği 
gelecekte sanayimizin en önemli sorunu olarak karşımıza 
çıkacak. Bir diğer ciddi sorun ise iyi eğitimli, üretken, sürekli 
düşünen, nitelik sahibi genç nüfusun yurt dışına gitmesi ya 
da gitmeyi düşünmesi. Son yıllarda beyin göçü hız kazandı. 
Ülkemizde nitelikli ve iyi eğitim almış bireyler iş hayatında 
yaşamış oldukları bazı olumsuzluklardan dolayı çareyi yurt 
dışına çıkmakta arıyorlar. Ülkemiz bu gençlerimizi maalesef 
yabancı ülkelere kaptırmakta. Bu durum hem sanayimiz 
hem de ülkemiz için ciddi bir beka sorunu. Türkiye’nin hızlı 
kalkınma sürecini devam ettirmesi ve uluslararası alanlarda 
ekonomisinin rekabet gücünü arttırması için bu ciddi sorun 
daha fazla göz ardı edilmemeli” dedi. 
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PAGDER Başkanı Selçuk Gülsün, televizyon ekranlarında katıldığı programlarda,  
ekonomik ve güncel gelişmelerin plastik sektörüne etkilerini değerlendirdi.

“Gün Ortası”/Ekotürk TV
Plastik sektörüne ilişkin açıklamalar yapan Selçuk Gülsün, 
pandemiyle beraber yeni dünyada birçok geleneksel 
bilinen gerçeklikte ciddi değişmeler olduğunu belirterek, 
“Plastik sektörünün özelinde pandemi bize neler getirdi, 
ne tür sürprizler yaşattı veya bu sektör pandemiden 
sonra ne sonuçlar elde etti? Kısaca özetleyecek olursak; 
pandeminin ilk döneminde tabii ki en önemli konu hijyen 
oldu. Gerek ambalaj sektöründe gerek sağlık sektöründe 
plastikler en yoğun kullanılan, hatta alternatifsiz ürün 
gruplarının başında geliyordu ve burada ciddi talepler 
oldu, yatırımlar gerçekleşti. Bu noktada da çok bilinen 
geleneksel hijyen ürünlerinden tabii maskeden başlayarak 
sayabileceğimiz ürünler nazarında sağlık sektöründe 
kullanılan birçok medikal üründen bahsediyoruz. Bu 
alanda ciddi yatırımlar gerçekleşince Türkiye, bölge 
coğrafyasında önemli bir tedarikçi pozisyonuna geldi. 
Ardından çok kısa bir sürede, ekonomik anlamda daralan 
ekonomi hızla ayağa kalktı diyebiliriz. 2020’nin mart ayını 
pandeminin başlangıcı sayarsak hazirana kadar ciddi bir 
ekonomik yavaşlama, durgunluk, durağanlık ve akabinde 
sanayide hızla bir atak gerçekleşti” dedi.

Bu durumun etkileri ve sonuçlarının sektörel anlamda 
çok net görüldüğünü aktaran Gülsün, şu ifadeleri kullandı: 

“Kimya sektörü özelinde plastik sektörü ana ihracatçı 
sektör. Dünya ihracatının yaklaşık 3’te 1’i plastik mamul 
ve ham madde sektöründen geliyor. Türkiye’de 3 temel 
ihracatçı sektör var: otomotiv, konfeksiyon-hazır giyim 
ve tekstil. Genel olarak sayabileceğimiz bu bütünleşik 
durum ve kimya sektörü. Kimya sektörü 2020 yılına 
kadar otomotiv sektörünün arından ikinciliği tekstil ile 
paylaşıyordu ama gelinen noktada 2022 ile beraber artık 
tam anlamıyla rüştünü ispat edip, Türkiye’nin en büyük 
ihracatçı sektörü haline gelmiş durumda. Burada plastik 
sektörünün ihracatına bakacak olursak her yıl yaklaşık 
çift haneli büyümesini yeni yılda da gerçekleştirmeye 
devam ediyor. Plastik, 1950’li yıllardan beri endüstri 
içinde temel bir malzeme olarak kullanılıyor ve geleneksel 
malzeme dediğimiz; demir, çelik gibi malzemeleri ikame 
etme gücüyle her geçen gün bunların pazarlarından pay 
elde etmiş oluyor. Rakamlarla ifade edersek, çok ciddi 
bir paydan bahsediyoruz. Dünyada plastik ham madde 
tüketimi, 1950’li yıllarda 1 milyon tonun ardından bugün 
450 milyon tonlara geldi. Türkiye de dünyada ve bölge 
coğrafyasında önemli bir işleme kapasitesine sahip. Hatta 
Türkiye bu noktada Avrupa’da Almanya’dan sonra 2’nci 
büyük, dünyanın da 7’nci büyük işleme kapasitesine sahip. 
Temelde plastik, endüstrinin birçok alanında kullanılıyor 
ama ambalaj sektörü en yoğun kullanıldığı alanların 
başında geliyor. Yapı-inşaat sektörü, otomotiv sektörü, 
beyaz eşya, savunma, dayanıklı tüketim malları gibi 
tarımdan ofis mobilyalarına kadar onlarca alanda temel 
girdi malzemesi. Bu sektörle ilgili çok fazla eleştiri konusu 
olan hususlardan biri de sektörün ihracat potansiyelinin 
yanında, girdi anlamında dışa bağımlı olduğudur. Evet, 
doğru. Türkiye’deki petrokimya yatırımlarının zaman 
içerisinde yetersiz kalması bu sektörün işleme kapasitesi 
anlamıyla çok büyük yatırımlar gerçekleştirmesi 
neticesinde burada bir açık var. Ciddi bir açıktan 
bahsediyoruz; zaman içinde yüzde 85’lere geldi. Alınan 
petrokimya ürünleri Türkiye’de farklı alanlarda işlenip 
katma değerli ürünler olarak gerek yurt içinde gerek yurt 
dışında hem direkt hem de en direkt olarak bahsettiğimiz 
sektörlere girdi sağlayarak, ihracat ve tüketim şansı 
buluyor.”

“ÜLKEMİZ DÜNYADA ÖNEMLİ BİR OYUNCU”
Gülsün, geri dönüşüm sektörü ve plastik atıkların 
işlenip işlenemediğiyle ilgili kamuoyunda bir sorgulama 
yapıldığını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

Plastik Dünyasının 
 TV’YE YANSIMALARI



için değer yaratıyor. Bu değeri yaratırken de, bu atıkların 
doğru şekilde ayrıştırılması ve geri kazanılmasıyla değeri 
aslında katladığımızı ifade edebilirim. Bu ürünleri ne 
kadar başarılı şekilde ayrıştırabilirsek ki, ülkemiz bu 
noktada birtakım çabalar içerisinde geri kazanımda 
ciddi kapasiteler oluşturuyor. Buradaki başarı, kamuoyu 
nezdindeki olumsuz algıda ciddi kırılımlara sebebiyet 
verecektir. Plastiklerin diğer malzemeleri ikame gücü, 
insanlara hizmeti bakımından gerçekten alternatifsiz ve 
tartışmasız bir malzeme olduğu yadsınamaz bir gerçektir.”

TÜRKİYE’NİN İHRACAT-İTHALAT DENGESİNDE 
PARİTENİN ETKİSİ 
Son günlerde kamuoyunda ekonomistlerin Türkiye’nin 
ihracat-ithalat dengesinde paritenin etkisini tartıştıklarını 
belirten Gülsün, “Global manada değerlendirecek 
olursak, Türkiye’nin ihracatının yarısı euro yarısı da 
dolar ile. Bunların dışında çok az diğer para birimleriyle 
ticaret söz konusu. Aslında dengeli bir kompozisyon 
var. Yanılgının aksine söylüyorum, çok euro ağırlıklı gibi 
gündem oluşturuluyor. Diğer tarafta, ithalatta da böyle 
bir kompozisyondan bahsedebiliriz. Gelinen noktada 
dünyada şöyle bir gerçeklik var; yükselen dolar endeksi, 
enflasyonist bir ortam, özellikle ABD’de yüzde 9’lara 
varan bir enflasyon gerçekliği. Bununla beraber faiz 
politikasında artış yönündeki çabalar doları daha güçlü 
kılıyor. Bunun yanında bir diğer gerçeklik de Avrupa Birliği 
ülkelerinde, malumunuz Rusya-Ukrayna kriziyle beraber 
enerjiye erişim ve enerji maliyetleriyle ilgili ciddi sıkıntılar 
var. Tabii enerji maliyetlerine değinecek olursak özellikle 
petrokimyada, temel enerji ağırlıkla doğalgaz. Doğalgazda 
son dönemlerdeki artışlar da Avrupa’daki üreticilerin 
ciddi anlamda maliyetlerini yukarı çekti. Bu da rekabeti 
olumsuz etkiledi. Bu işin bir tarafı Asya ve Amerika’da 
ise, ABD doları yanlı güçleniş, Avrupa’nın esasen Avrupa 
Merkez Bankası’nda biraz yavaş davranmasından ötürü 
enflasyonla ilgili ciddi sıkıntılar var. Bu fotoğrafta bizim 
lehimize ne gibi bir durum gelişebilir? Tabii dengeli 

“Türkiye, dünyada hızlı kapasite arttıran ülkelerin başında 
geliyor. Son 20-25 yıl içinde 1,5 milyon tona yakın bir 
geri dönüşüm kapasitesi oluşturdu. Burada sıkıntının özü 
aslında plastik değil, çevreyi kirleten insan. İnsan eliyle 
çevremiz kirleniyor. Plastiklerin hafifliği, dayanıklılığı, rahat 
işlenebilirliği bakımından avantaj olan temel özellikleri, 
aynı zamanda onun kamuoyundaki algısını da etkiliyor. 
Şunu demek istiyorum; örneğin demiri denize attığınızda 
batıyor, çünkü yoğunluk gerçeği var. Ama plastik suyun 
üzerinde kalıyor. Toplumdaki bilinçsizlikle bu kıymetli 
atıklar maalesef kötü görüntülere sebebiyet veriyor. 
Aslında bu ürünler çok nitelikli, tekrar kazanılabilir. 
İşleme sırasında demir-çelik ve kağıda göre çok daha az 
enerjiye ihtiyaç duyulan bir malzemeden bahsediyoruz. 
Bugün bir plastiği ortama 200-250 derecede işliyor ve 
geri kazanıyorsunuz. Demir-çelik için bunu konuşursak 
700-800 derecelere, cam için konuştuğumuzda 1000 
derecelerin üzerine çıkıyorsunuz. Çok daha büyük 
bir enerjiye ihtiyaç duyuyorsunuz. Plastiğin kamuoyu 
nezdinde oluşan algısının düzeltilmesi, doğru anlaşılması 
adına bunları söyledim. 
Plastik sektörünün kimya sektörü içinde dünyada çok 
önemli bir yer tuttuğunu dile getirebiliriz. Ülkemiz dünyada 
önemli bir oyuncu, özellikle mamul kapasitesi ve farklı 
sektörlere mamul sunma kapasitesi bakımından. Siz 
bu plastiği işleme tabi tutup zinciri bozduğunuzda, 
dağıttığınızda ve doğaya bunu serbest olarak saldığınızda 
birtakım riskleri muhakkak ki üzerinde barındırıyor ama 
aynı plastiklerden bahsedecek olursak bugün kalp 
kapakçığından yapay uzuvlara kadar tıpta kullanılan 
birçok ürünün plastik olduğunu görürüz. Plastiklerin insan 
hayatını kolaylaştıran, sağlıklı bir şekilde yaşamasını 
temin eden malzeme olduğunu da özellikle vurgulamak 
istiyorum. Plastikleri işleme sırasında ortaya çıkan 
sera gazı ve diğer zararlı gazlarla alakalı günümüzde 
sanayinin gelmiş olduğu noktada, bunların hepsinin 
işleme sırasında absorbe edilebilir gazlar olduğunu ve 
topluma sağlık anlamında endişe oluşturacak seviyede 
bir tehdit içermeyecek şekilde üretildiğiyle alakalı da 
bilgi verebilirim. Bugün dünyada petrokimya yatırımlarına 
bakacak olursak, karbon ayak izi bakımından çevreci 
tesisler kuruluyor. Avrupa’da, İspanya’da son yapılan bir 
tesis ihtiyaç duyduğu enerjiyi tamamen Güneş Enerji 
Sistemi (GES) yatırımıyla gerçekleştiriyor.” 
Çevreye duyarlılık anlamında yapılan günlük yatırımların, 
toplu hassasiyet içerdiğini sözlerine ekleyen Gülsün, şu 
değerlendirmeyi yaptı: “Dediğim gibi, bu malzemelerin 
kullanım alanlarında çok büyük faydalar içerdiğini göz 
ardı etmemek lazım. Bugün gıda ürünlerinizi vakumlu 
ambalajlarda almadığınız takdirde ömrünün çok daha 
kısa olacağını göz önüne aldığınızda, dünyanın en temel 
sorunu kıtlıkla mücadelede çok ciddi safha kaybedeceğini 
göz önüne almanız gerekiyor. Çünkü bunların ömürlerini 
uzatan malzemeler de yine plastik ve bu alanda da 
yine alternatifsiz ürünlerden bahsediyoruz. Günümüzde 
dünyada plastik mamuller elde edilirken tasarımlarına 
da çok dikkat ediliyor. Bununla ilgili hem ülkemizde 
hem dünyada ciddi tasarım yarışmaları yapılıyor. Kolay 
geri kazanılabilirliği mümkün kılacak tasarımlar artık 
bunlar. En başa dönecek olursak, bu ürünler insanlık 
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kompozisyondan bahsettim ama temelde en yakın 
coğrafyaya hızlı erişim, ihracatta potansiyel pazarlar 
yakınımızdaki bu 2 saat uçuş mesafesindeki ülkeler 
ve Batı burada temel pazar. Burada güçlü bir dolar, 
zayıf bir euro bizi zorlayabilir gibi görünse de ondan 
daha büyük risk; TMI verileri. Avrupa’da bir resesyon 
endişesi var. Haziran ayı Avrupa TMI’larına baktığınızda, 
geriye doğru bir düşüş görüyoruz, hatta bazı ülkelerde 
50 değerin altına geldiğini, özellikle Polonya-Çekya gibi 
ülkelerde, çünkü bunlar Rusya-Ukrayna krizinden daha 
fazla etkileniyor. Kimya sektörü özelinde İstanbul Sanayi 
Odası’nın açıklamış olduğu TMI verilerine baktığınızda 
yılın ilk 4 ayında kimya, plastik, otomotiv ve plastik 
sektörü TMI verileri 50=50 gerçekleşmişti ve diğer 
sektörlerin hepsinin önündeydi. Son aylarda ise elde 
edilen sonuçlara baktığınızda 50 değerin altına indiğini 
görüyoruz, yani bir daralmadan söz edebiliriz. Endişe o 
ki daralan bir Avrupa pazarı bizim ihracat kapasitemizi 
etkiler” şeklinde görüşlerini aktardı. 

Navlun fiyatlarındaki artıştan da bahseden Gülsün, 
sözlerini şöyle sürdürdü:
“Burada da iki yönlü bakmak lazım. Konteyner indeksine 
bakacak olursak 2021 yılının temmuz-ağustos aylarıyla 
içinde bulunduğumuz 1 yıllık dönemden bahsediyoruz. 
Geçen dönemde bu endeksin 11 bin tepe noktalarında 
6 bin 500-7 bin dolar bantlarına geldiğini görüyoruz. 
Bu krizin ilk döneminde yani pandemi sonrasında artış 
sergileyen ürün maliyetleri bizlerde ciddi endişeye yol 
açmıştı. Çünkü ithalat kompozisyonumuzun önemli bir 
bölümü Asya’ydı. Rekabetçi ürünlerini alıp işleyip Avrupa 
pazarına sunuyorduk. Fakat gördük ki başka bir fırsat 
da doğdu burada. Asya, Türkiye gibi aslında tüm dünya 
coğrafyasına Çin merkezli bir ihracat ağı oluşturmuştu. 
1000-1500 dolarlık konteyner maliyetleri 10-12 bin 
dolarlara çıkınca onların ihracat maliyetlerine de ciddi 
olumsuz manada bir artı getirdi. Bu da Türkiye’de yakın 
coğrafyada hem erişilebilirlik hem hızlı sevkiyat hem de 
maliyetler anlamında bizlere bir fırsat oluşturdu. Sonradan 
farkına varılan bir gerçeklik gibi de oldu. Türkiye’de 
tedarik anlamında pazar çeşitliliği anlamında, petrokimya 
ürünleri için Arabistan yarımadası da önemli bir faktör. 
Orada üretim üssü var. Buraları da devreye alarak maliyet 
avantajını sağlayıp, Asyalı rakiplerimize karşı da üstünlük 
kurmuş gibi olduk. Düşen navlun maliyetleri, halen kriz 
seviyelerinin başındaki navlunların çok üzerinde. Yakın 
dönemde eski fiyatlara gelmesi, 2023 de dahil olmak 
üzere ön görülmüyor. Türkiye ve Rusya petrokimya 
ürünlerinin karşılıklı olarak ithalatında ve ihracatında, yani 
dış ticaretinde önemli bir partner. Bu yaşanan savaşla 
beraber özellikle Batı’nın Rusya üzerine koymuş olduğu 
ambargolardan bizler de etkileniyoruz. Burada yasaklı 
petrokimya şirketlerinden veya onların ortaklarından 
bahsediyoruz. Para transferlerindeki güçlüklerden, hatta 
yapılamamasından bahsediyoruz. Yine çok önemli bir 
yer teşkil etmiyor belki çift haneli bir petrokimya ürünü 
ithalatımız yok gibi Rusya’dan, ama kritik bazı ürünler 
var. Örneğin; karbon siyahı. Burada Türkiye’nin en büyük 
tedarikçisi Rusya’ydı. Bu ürünlerini ülkeye getiremeyince 
hızlıca alternatiflerini oluşturmanız lazım. Burada 
sanayicilerimiz şu an bunun çalışmasında.”

“Yatırım Kulübü”/BloombergHT
Selçuk Gülsün, imalat sanayisinin finansmana 
erişimindeki güncel durumu değerlendirdiği “Yatırım 
Kulübü” adlı programda, kendisine Sanayi Odası’ndaki 
toplantıda yaşanan stokçuluk tartışmasının sorulması 
üzerine “Ben o gün İslam Sanayi Odası’ndaki toplantıda 
bulunmuyordum fakat ekranlardan izledik sayın Merkez 
Bankası Başkanı’nın katıldığı organizasyonu. Sanayici 
neden dövize ihtiyaç duyuyor, ona bakmamız gerekiyor 
öncelikli olarak. Türk sanayisi yapısal olarak ham madde 
ve yatırım malı konusunda yoğun bir ithalat yapıyor 
malumunuz; çünkü bu noktada halen yatırıma ihtiyaç 
duyuyor. Büyüyen bir ekonomiden bahsediyoruz, diğer 
taraftan da yer altı zenginlikleri bakımından maalesef 
bölge coğrafyasında görece çok zayıf kalmamızdan 
ve bu büyüyen ekonomiyi finanse etmek ve üretimi 
desteklemek açısından gerek demir-çelik gerek plastik 
ham maddelerin ithalatına ihtiyaç duyuyoruz. 

“Türkiye’de tedarik anlamında, pazar 
çeşitliliği anlamında petrokimya 
ürünleri için Arabistan yarımadası 
da önemli bir faktör. Orada üretim 
üssü var. Buraları da devreye alarak 
maliyet avantajını sağlayıp, Asyalı 
rakiplerimize karşı da üstünlük kurmuş 
gibi olduk. Düşen navlun maliyetleri, 
halen kriz seviyelerinin başındaki 
navlunların çok üzerinde. Yakın 
dönemde eski fiyatlara gelmesi, 2023 
de dahil olmak üzere ön görülmüyor.” 



PLASFED 45

Tabii bunlar için de dövize ihtiyaç duyuluyor, bu ithalatı 
dövizle gerçekleştiriyoruz. Bu ürünlerin de dünya 
piyasasında fiyatları dövizle belirleniyor. Bunun dışında 
bir fiyatlama mekanizması ülkemizde yerel parayla yer 
bulması, gerçekleşmesi çok mümkün değil” dedi. 
TÜİK’in verilerine baktığını belirten Gülsün, sözlerine 
şöyle devam etti:
“Bizim ithalat kompozisyonumuz yatırım malları, ham 
madde ve tüketim malları arasında bölünüyor. Yatırım 
mallarının ithalattaki payı pandemi öncesine baktığınızda 
2019 yılı için yüzde 12,7 imiş. Pandemi sonrasında 
canlanan ekonomide bu oran yüzde 13,2’ye çıkmış, 
yani yatırım mallarında bir artış var. Bu sene ilk 5 aya 
bakacak olursak burada bir azalış görüyoruz; yüzde 
10,4’e gevşemiş. Yani aslında sanayici yatırım mallarına 
olan talebini kısmış, demek ki bununla ilgili çekinceler 
oluşmuş. Ham maddede ise farklı bir gerçekleşme söz 
konusu. Pandemi öncesinde yüzde 78 olan ham madde 
ithalatı, geçen yıl yüzde 77,4’e, bu sene ise yüzde 82,3’e 
gelmiş. Buradaki artışı neye bağlayabiliriz; dünyada 
birçok gösterge var, bahsettiğimiz gibi metalde, plastikte 
özellikle Londra’da bunların borsaları var. Fiyatların 
belirlendiği endeksler var. Ben çok temel olan bir tanesini 
ele aldım. London Metal Exchange-LME’de ne olmuş diye 
baktım. 2019’da aynı tarihte, aynı dönemde temmuzda 
2 bin 873 baz puan iken geçen yıl 4 bin 143 baz puana 
çıkmış. Emtiadaki artışı hep konuşuyoruz. Şu an ise 3 bin 
600 baz puanlarda. Biraz emtia fiyatlarında gevşemeden 
de söz edebiliriz. Burada tüketim mallarında da bir 
yavaşlama var. Tüketim mallarının ithalat kompozisyonu 
içindeki payı pandemi öncesinde yüzde 9 iken geçtiğimiz 
yıl yüzde 9,2 ile benzer seviyelerdeymiş. Bu sene ise ilk 5 
ayda yüze 7,3’e düşmüş. Yani esasen ithalatın genelinde 
bir yavaşlama eğilimi gözlemliyoruz.”

“DÖVİZDEKİ HAREKETLİLİĞİ DÜŞÜNÜNCE 
SANAYİCİ ÖNÜNÜ GÖREMİYOR”
Sanayicinin son dönemde döviz pozisyonunu arttırıp 
arttırmadığına ilişkin de değerlendirmede bulunan 
Gülsün, sözlerini şöyle noktaladı: “Merkez Bankası’nın 
verilerine bakacak olursak tüzel kişilerin döviz 
pozisyonlarında çok küçük bir artış var. Pandemi öncesi 
70 milyar dolar seviyesinde iken geçtiğimiz yıl 86,5 
milyar dolara çıkmış, şu an ise 78,6 milyar dolar, yani 
pandemi öncesine göre yüzde 10’luk bir artış varken 
geçtiğimiz yıla göre yüzde 10’luk bir azalış görülüyor. 
Merkez Bankası Başkanı’nın ifade ettiği dövize eğilim 
noktasında rakamları incelediğimde, yine Merkez 
Bankası verileriyle çok da uyumlu olmadığını gördüm. 
İşletmeler kaynaklarıyla varlıklarını yönetirler. Kredi 
piyasasında büyüme diye baktığımda, 2019’da 2 
trilyon lirayken şu an 5,2 trilyona çıkmış. Geçtiğimiz yıl 
3 trilyonmuş. Evet, lira olarak bir büyüme görüyoruz 
ama kurlara da bakmak lazım, aynı dönemde 2019’da 
5,65 temmuz ayında, bugün 17,76 olmuş, yani yüzde 
350 kurlarda artış varken kredi hacmindeki büyüme ise 
yüzde 300’ün altında, piyasada para bulmak o kadar da 
kolay değil. Hatta sanayicilerimiz, ticaret erbaplarımızın 
kredi almaya çok da iştahlı olmadıklarını söyleyebilirim. 
Diğer bir taraftan bakacak olursanız bankalar bugün 
gösterge faizi üzerinden devletten borçlanıp yüzde 

45-50’lerde piyasaya para sunuyorlar. Dövizdeki 
hareketliliği düşününce sanayici önünü göremiyor. Son 
yapılan düzenlemeler var. 19 Nisan 2022 tarihi itibarıyla 
döviz çeki kullanımı, dövizde aval poliçeleri kullanımı ve 
yurt içinde döviz ödemeleri durduruldu, kaldırıldı. Bu da 
piyasada ciddi bir daralmaya sebebiyet verdi. Bunun da 
temel nedeni malumunuz bu ham maddelerin girdileri 
tamamen döviz olduğu için bunu piyasaya sunanlar da 
bu riski üzerlerinde taşımak istemiyorlar. Vadeli döviz 
bedelini ve vade sonunda da kur riskiyle tahsili yönünde 
hareket ediyorlardı ama bu enstrümanlar piyasadan 
kalkınca vadeler de hemen hemen kısaldı ve kalktı gibi. 
Bizim şöyle bir talebimiz var; en azından döviz çeklerinin 
piyasada devamı, kullanılabilirliği yönünde, onların 
vade tarihinde ise bir gösterge kuruyla ödenebileceğini 
düşünüyoruz. Çünkü bu, içeride firmaların finansal 
kuruluşlar dışında piyasadan borçlanmalarını da 
imkansız hale getiriyor. Böylece ekonomik bir daralmanın 
önümüzdeki süreçte yaşanabilir olacağını düşünüyoruz.”

“Merkez Bankası’nın verilerine 
bakacak olursak tüzel kişilerin döviz 
pozisyonlarında çok küçük bir artış 

var. Pandemi öncesi 70 milyar dolar 
seviyesinde iken geçtiğimiz yıl 86,5 
milyar dolara çıkmış, şu an ise 78,6 
milyar dolar, yani pandemi öncesine 

göre yüzde 10’luk bir artış varken 
geçtiğimiz yıla göre yüzde 10’luk 

bir azalış görülüyor. Merkez Bankası 
Başkanı’nın ifade ettiği dövize eğilim 
noktasında rakamları incelediğimde, 

yine Merkez Bankası verileriyle çok da 
uyumlu olmadığını gördüm.”
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PLASFED,  
AZİZ SANCAR ÇPAL’IN  

MİSAFİRİ OLDU
Plastik Sanayicileri Federasyonu Başkanı Ömer Karadeniz, yönetim kurulundan 

oluşan bir heyet ile 7 Haziran 2022 tarihinde, Deliklikaya Özel Endüstri Bölgesi’nde 
kurulan Aziz Sancar Çok Programlı Anadolu Lisesi’ne gitti. 

Aziz Sancar Çok Programlı Anadolu Lisesi 
Müdürü Saniye Elmas, ziyaretlerinden dolayı 
PLASFED Başkanı Ömer Karadeniz’e teşekkür 
ederek, yeni okullarındaki oluşumdan ve 
sistemden söz etti. Eğitim ve eğitime yapılacak 
yatırımların ele alındığı ziyarette, Başkan 
Karadeniz sektör adına gelecek nesillere güzel 
bir kapı açmak için ne gibi bir yol izleneceği 
hakkında Okul Müdürü Saniye Elmas ve 
beraberindeki heyetle fikir alışverişinde 
bulundu. Daha sonra okulu ve laboratuvarları 

gezdiren Aziz Sancar ÇPAL Okul Müdürü Saniye 
Elmas, okuldaki faaliyetler ve çalışma durumu 
hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Ziyaret sonunda misafirperverliği için Saniye 
Elmas’a teşekkür eden PLASFED Başkanı 
Ömer Karadeniz, sektörün çatı kuruluşu Plastik 
Sanayicileri Federasyonu olarak, eğitime 
katkı için yapılacak tüm yatırım ve desteklerin 
takipçisi olduklarını belirtti. 
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yönetiminin tüm paydaşlarının Ulusal Eylem Planı 
etrafında birleşmeleri gerektiği anlaşılıyor. Bu noktada 
PLASFED olarak yerel yönetimlerimize özel bir çağrıda/
ricada bulunmak da hakkımız olsa gerek. 

Geri dönüşüm sektörümüzün kentlerde belirli alanlarda 
kümelenmeleri, ülkemizin atık yönetimini çok daha hızlı 
ve ölçek ekonomisine uygun şekilde gerçekleştirmesini 
sağlayacak. Büyükşehirlerimiz başta olmak üzere 
tüm şehirlerimizde yerel yönetimlerimiz tarafından 
“Geri Dönüşüm OSB” alanlarının belirlenmesi ve imar 
planlarına işlenmesi gerekiyor.

Sanayicilerimiz sınırları belirlenmiş, altyapısı hazırlanmış 
Geri Dönüşüm OSB’lerde; çevreye, doğaya ve insana 
zarar vermeden yüksek teknoloji ile üretim yapmaya 
hazır. Geri dönüştürülen her ürün, başta tekstil 
sanayimizde polyester iplik üretiminde olmak üzere pek 
çok sanayi kolunun ana ham maddesi oluyor. 

YEREL YÖNETİMLERİN LİDERLİĞİ

Vatandaşımız, geri dönüşüm kutusu yerine çöpe attığı 
pet şişenin, üzerine giydiği elbiseye ya da akşam üzerine 
örttüğü battaniyeye dönüştüğünü bilmiyor. Bu durumun 
farkında olsa, eminiz çok daha farklı davranır. 

PLASFED DERGİ’nin 38’inci sayısı aracılığıyla tekrar 
anımsatmakta yarar görüyorum: Türkiye’de geri dönüşüm 
sektöründe kullanılan plastik atıklar içinde yurt içinde 
toplanıp kullanılmayan bir gram plastik atık bile 
bulunmuyor. Yurt içinde kaynağında dönüştürülen plastik 
atıkların oranı yüzde 15’i bile bulmuyor. Plastikte 1 birim 
geri kazanılmış malzeme ile 1 birim orijinal malzemenin 
elde edilmesi arasında 8 kat enerji ihtiyacı farkı var. 

Yeşil Mutabakat sürecinde ülkeler geri dönüşüm 
sektörüne çok daha fazla önem vermek zorunda. Yerel 
yönetimlerin liderliği işte bu nedenle kritik önemde…

ŞENER GENÇER
EGEPLASDER Başkanı

M ensubu olduğumuz plastik sektörünün 
temsilcileri olarak, tüm evsel ve endüstriyel 
atıklarımızın birer hazine değerinde olduğunu 
vurguluyoruz sürekli… Dünya üzerinde 

ülkelerin, atıklarına “çöp” ya da “enerji kaynağı” olarak 
bakanlar olarak ikiye ayrıldıklarını, güzel ülkemizin hâlâ 
ilk katagorideki ülkeler arasında olduğunu ekliyoruz. 

Son yıllarda plastik atıklar başta olmak üzere tüm 
atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüşümünde 
sevindirici gelişmeler kaydetmiyor değiliz. Ancak almamız 
gereken daha çok yol olduğunu da biliyoruz. Birçok 
tüketici ürününün imalatında önemli bir kullanım payına 
sahip olan plastikler, hayatımızın vazgeçilmez ürünleri 
arasında yer alıyor.

Öyle ki; günlük yaşamda kullandığımız her 100 üründen 
37’sinin yalnızca ambalajı plastikten imal edilirken, 
ürünlerin içinde kullanılan plastik miktarı da dikkate 
alındığında plastiğin hayatın ne denli içinde, vazgeçilmez 
olduğu rahatlıkla görülüyor...

YEREL YÖNETİMLERE DÜŞEN GÖREV

Plastik atıkların ise kaynağında toplanması ve geri 
dönüşümü hayati önemde. Bu noktada atık yönetiminde 
kanun koyucu tarafından birinci derecede sorumlu 
tutulan yerel yönetimlerimize büyük görev düşüyor. 
Türkiye’de çok güçlü ve teknolojik altyapısı her geçen 
yıl artan bir geri dönüşüm sektörü olduğunun altını 
çizmemiz gerekiyor. 

Her türlü atığı geri dönüştürebilme kabiliyetine sahip 
sanayicilerimiz, gerek imalat sanayimize gerekse ülke 
ekonomisine ham madde üreterek ciddi katma değer 
ve istihdam yaratıyor. Bu insanları “Türkiye’ye çöp 
ithal ediyorlar, ülkemizi çöplüğe çevriyorlar’ şeklinde 
suçlamanın en hafif deyimi ile bilgisizlik olduğunu 
düşünüyoruz. 

SANAYİCİ YATIRIM YAPMAYA HAZIR 

2050 yılında dünya üzerinde kullanılan plastiklerin 
yüzde 60’ının geri dönüşüm kaynaklı olacağını dikkate 
aldığımızda, başta yerel yönetimler olmak üzere atık 

“YEREL YÖNETİCİLERİMİZ 
GERİ DÖNÜŞÜM OSB’LERİN 
HAYATA GEÇMESİNE ÖZEL 
ÖNEM VERMELİLER”
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2022 YILI SEPA GELENEKSEL 
BULUŞMASI YAPILDI 

Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneği (SEPA) geleneksel sektörel buluşma yemeği 
bu yıl “Verimlilik” teması ile 11 Mayıs 2022 akşamı, sektörün köklü sivil toplum 

kuruluşlarının değerli yöneticileri ve üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

SEPA Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Özhuy’un 
açılış konuşması ile başlayan etkinlik, derneğin 
kuruluşundan bu yana özverili çalışmaları 
ile büyüme ve gelişmesine katkı sağlayan 

ilk Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Levi, Yönetim Kurulu 
Başkanlarından Osman Acun ve Yönetim Kurulu Üyesi 
Ümit Küçük’e verilen şükran plaket töreniyle devam etti. 
Plaket töreninin ardından, GTC Güneş Sanayi ve 
Ticaret AŞ. İcra Kurulu Başkanı Ayşe Çiğdem Besen, 
ChemOrbis İçerik Departmanı Müdür Yardımcısı Merve 
Madakbaşı ve Bell Holding A.Ş. Strateji ve İş Geliştirme 
Direktörü Bekir Öktenoğlu, sunumları ile sektörün 3 ana 
başlığı olan enerji, ham madde ve döngüsel ekonomi 
konularında katılımcıları bilgilendirdi. 
Solar enerji alanındaki fırsatlar, gelişme ve yenilikler, 
teknoloji seçiminde dikkate alınması gereken detaylar, 
çift yüzlü güneş panellerinin gelecek öngörüleri ve 
projeksiyonlar, çift yüzlü güneş paneli teknolojisi ile 
verimlilik; Polimer ham madde sektöründe geçmiş 
ve mevcut durum, enerji ve navlun maliyetlerinin 
fiyatlara etkisi, arz ve talep dengesinde beklenenler, 
geri dönüştürülmüş polimer pazarındaki gelişmeler 
ve tavsiyeler; Döngüsel ekonomi alanında ambalaj 
atıklarının toplanması ve geri dönüştürülmesi 

PANO

konusunda Avrupa nerede, ambalaj sektörü 
döngüselliğinin mevcut durumu ve geleceği, verimliliği 
arttıracak teknolojik gelişmeler, Türkiye’de mevcut 
durum ve gelecek öngörüleri, toplantıda ele alınan 
detayları oluşturdu. 
Döngüsel ekonomi, geri dönüştürülmüş ham madde ve 
solar enerji alanındaki teknolojik gelişmeler, bu alanda 
hem yurt dışında, hem de Türkiye’deki yatırımlar sert 
plastik ambalaj sektörü için alışılmış problemlerin 
aşılmaya başladığının habercisiydi. Değişen teknoloji, 
firmaların bu alanlardaki gelişmelerin getireceği 
fırsatları ve riskleri farklı projeksiyonlarda dikkate 
alması gerektiğini hissettirdi. AB Yeşil Mutabakatı uyum 
süreci ve karbon vergisi sebebi ile doğal kaynaklardan 
sağlanan enerjinin, geri dönüştürülmüş ham madde 
kullanım oranlarının, çevre odaklı çalışmaların marka 
kimliğinde yaratacağı olumlu katkı akla gelen ilk fırsat 
olarak nitelendirildi. 
Çevreyi odağına alan sürdürülebilirlik temelli üretimin, 
beraberinde “maksimum fayda ile maksimum verimlilik” 
getirdiğine yürekten inanan SEPA yöneticileri, daha 
yüksek katma değerli üretim için yenilikçi yaklaşımın 
önemini vurguladılar.
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BARIŞ PAKİŞ
Kompozit Sanayicileri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli plastik sektörü mensubu,

D erneğimizin, sektörü bir araya getirecek en 
büyük organizasyonlarından biri olan Kompozit 
Zirvesi’nin 5.’sinin bu sene 6-7-8 Ekim 
tarihlerinde, İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası 

Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirileceğini bir 
önceki sayımızda duyurarak, sizlerle heyecanımızı 
paylaşmıştık. Bu etkinliğimizde, daha öncekilerde 
olduğu gibi Türk kompozitinin gücü; seminerler, 
ürün tanıtımları, demolar eşliğinde, fuar konseptiyle 
sergilenecek. Zirvemize kısa bir süre kaldığı için tarihleri 
ajandanıza not alarak, etkinliğe katılmanızdan büyük 
mutluluk duyarız.

Bunun yanı sıra derneğimizin üyelerinden olan 
DowAksa’nın Yalova’da 117 bin metrekarelik alanda 
kurulacak yeni entegre tesisinin temel atma töreni, T.C. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımı 
ile gerçekleştirildi. Üyelerimizden Kordsa ise Microtex 
Composites S.R.L’i bünyesine katarak Avrupa’da 
büyümeye devam ediyor.

Uzay ve havacılık alanlarında kompozit malzeme 
kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla Havacılık 
ve Uzay Kümelenmesi Derneği ile stratejik iş birliği 
mutabakatı sağlayarak, müşterek projelere başlamış 
bulunuyoruz.

Derneğimiz, her yıl olduğu gibi bu yıl da İstanbul Ticaret 
Odası (İTO) ile oluşturduğu iş birliği çerçevesinde, 
Milli İştirak Organizasyonu kapsamında 15 firma, 
23 bağımsız katılımcı olmak üzere toplam 38 Türk 
firmasının katılımı ile JEC WORLD 2022 Paris Fuarı’nı 
başarıyla gerçekleştirdi.

Arama Konferansı’mızı ise bu kez 13-14 Mayıs 
2022 tarihlerinde Gorrion Hotel’de 40’ın üzerinde 
bir katılımla gerçekleştirdik. Arama Katılımlı Yönetim 
Danışmanlığı’ndan Prof. Dr. Oğuz Babüroğlu ve ekibinin 
moderatörlüğünde 2 gün süren konferansta sektör ve 
dernek için gelecek tasarımı grup çalışmaları ve yol 
haritaları çalışmaları yaparak tamamladık.

2-5 Haziran 2022 tarihleri arasında İstanbul Tüyap Fuar, 
Kongre ve Sergi Merkezi’nde 6 aylık bir aranın ardından 

KOMPOZİT ZİRVESİ’NE 
DOĞRU…

düzenlenen, Automechanika İstanbul 2022 Fuarı, tüm 
otomotiv endüstrisi profesyonelleri için yeni iş fırsatları 
ve ihracat için önemli potansiyele sahip iş bağlantıları 
kurma imkanı sundu. Derneğimiz 7. Salon A 149 no’lu 
stantta yer alarak ziyaretçilerini ağırladı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan 2021 
yılı İSO sıralamasında ilk 500’e giren firmalar içinde 
yer alan 7 firmamızı, göstermiş oldukları üstün başarı 
nedeniyle kutlar, başarılarının devamını dileriz. Bunun 
yanı sıra, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) açıkladığı 
2021 yılı Türkiye’nin “İlk 1000 İhracatçı Firması 
Listesi”nde yer alan üyelerimizi de göstermiş oldukları 
üstün başarı ve sektörümüze yapmış oldukları değerli 
katkıları nedeniyle kutlar, başarılarının devamını dileriz.

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

Saygılarımla…

“BU SENE 6-7-8 EKİM 
TARİHLERİNDE, İSTANBUL 

LÜTFİ KIRDAR ULUSLARARASI 
KONGRE VE SERGİ SARAYI’NDA 

GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN 
KOMPOZİT ZİRVESİ’NDE, DAHA 

ÖNCEKİLERDE OLDUĞU GİBİ 
TÜRK KOMPOZİTİNİN GÜCÜ; 

SEMİNERLER, ÜRÜN TANITIMLARI, 
DEMOLAR EŞLİĞİNDE, FUAR 

KONSEPTİYLE SERGİLENECEK.” 
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GÖR ÜŞ

YUSUF ÖZKAN
Kayseri Plastik İşletmeciler  
Derneği Başkanı 

Değerli dostlarım,

P andemiden sonra hiçbir şeyin eskisi gibi 
olmayacağını ve yeni bir dünya düzeninin 
oluşacağını, hem ekonomik hem de sosyal 
hayatın farklı dengeler üzerine kurulacağını 

zaman zaman belirtmiştik.

Covid-19’un azaldığı fakat ayak seslerini halen 
duyduğumuz bugünlerde beklediğimizden daha hızlı 
bir değişim ve gelişim sürecine girmiş bulunuyoruz. 
Genel ülke konjektörüne paralel olarak sektörel bazda 
da bu etkiler, değişik şiddetlerde kendini gösteriyor. 
Firma düzeyine baktığımızda da herkesin kendine özgü 
stratejik planlarının ve alması gereken tedbirlerin olduğu 
veya olması gerektiği de bir gerçek.

Genel olarak döngüsel ekonomiye geçmekte geç 
kalmamıza rağmen bu sistemin başarılı olacağı ve 
israfın azalmasına çok büyük katkılar sağlayacağı, her 
alanda AL-KULLAN-GERİ DÖNÜŞTÜR metodunun aile 
ve ülke ekonomisine yapacağı destekler tartışılmaz. Bu 
döngüsel ekonomi dediğimiz sistemin merkezinde de 
geri dönüşüm var. Ama maalesef bu kadar önemli ve 
değerliyken ve bu kadar dillendirilmesine rağmen geri 
dönüşüme gerektiği kadar hassasiyetin gösterilmediğini 
ve uygulamada çok da başarılı olunmadığını 
düşünüyorum. Geri dönüşümü, toplumun bir hayat 
felsefesi olarak görmediği, bu konuda gerektiği kadar 
sorumluluk sahibi olmadığı sürece başarılı olamayacağı 
kanısındayım.

Halka en yakın kurumlar olarak gördüğümüz 
belediyelerin bu konuda öncelikli Atık Yönetim 
Planları’nı yapmaları gerekiyor. Yerinde toplama 
ve ayrıştırmanın ilk başlangıcı olarak gördüğümüz 
belediyeler daha fazla sorumluluk alarak ve daha 
kapsamlı bir sistem oluşturarak çöpe giden atıkların 
önüne geçmeliler. Böylelikle daha fazla atığın sanayiye 
ve ekonomiye kazandırılması, ayrıca atıklara daha hızlı 

“HİÇBİR ATIĞIN 
TOPRAĞA GÖMÜLMEDEN 
İŞLENMESİ GEREKİR”

ulaşmamız sağlanmalı. Bu alandaki çalışmaların sözde 
ve afişlerde kalmaması için daha kapsamlı ve ciddi bir 
iş birliğine ihtiyaç var.

Çevre Bakanlığı, STK temsilcileri, belediyeler ortak 
bir komisyon kurarak atıkların atılmasından üretime 
gelene kadar izlenecek bir yol haritası oluşturup, bunu 
da resmiyete döküp yasalaştırma yoluyla kayıt altına 
alınmasını sağlayabilirler. 

Diğer taraftan atık kumbaraları ve benzeri çalışmalar 
yapılıyor. Fakat bu sistemler belli bir altyapı 
hazırlanmadan, tabiri caizse damdan düşer gibi 
uygulamaya konulursa istediğimiz verimi almamız söz 
konusu olamaz. Yani bu ve bunun gibi çalışmaların ciddi 
şekilde ele alınması, örneklerin incelenmesi ve sağlıklı 
uygulanabilir düzeye getirilmesi gerekiyor. Böyle bir 
sistem kurulduğunda da isterse belediyeler bu işleri özel 
sektöre ihale edebilir ve ön görülen geri dönüşümden 
elde edilecek miktarı ihale bedelinden düşmek suretiyle 
kendilerine kazanç sağlayabilirler.

Sıfır Atık hedefine ulaşmamız için hiçbir atığın toprağa 
gömülmeden işlenmesi gerekir. Bunun için de tüm 
illerdeki çöp toplanma alanlarına bertaraf tesisleri 
kurarak, çöpün son halini bile yakıt olarak kullanıp 
enerji elde ederek değerlendirmeliyiz. Bu uygulamaları 
hayata geçirebilirsek belki de dışarıdan atık ithal 
etmemize de gerek kalmayacaktır.

İlköğretim okullarımıza çevre ve iklim derslerini ivedilikle 
uygulayarak gençlerimizin su, hava, toprak, geri 
dönüşüm gibi hayati yaşam alanlarımız hakkında gerekli 
bilgilendirmenin vakit geçmeden yapılması da elzemdir.

Saygı ve muhabbetlerimle…                                                                                               





56 PLASFED

PANO

PAGDER BAŞKANI SELÇUK GÜLSÜN 
AZİZ SANCAR ÇPAL’I GEZDİ

PAGDER Plastik Sanayicileri Derneği Başkanı Selçuk Gülsün, 10 Mayıs 2022 tarihinde 
PAGDER Yönetim Kurulu Üyeleri Pelin Karadeniz Kış, Latife Karabulut ve Genel Sekreter 

Murat İnkün ile Aziz Sancar Çok Programlı Lisesi’ne ziyarette bulundu. 

Aziz Sançar ÇPAL Müdürü 
Saniye Elmas ile görüşen 
PAGDER Başkanı Gülsün, 
Plastik Teknolojisi Bölümü’nün 

altyapısının güçlendirilmesi adına 
yapılabilecekler konusunda fikir 
alışverişinde bulundu. Sanayinin 
gelişmesinin ve ilerlemesinin ancak 
gelecek nesillerle sürdürülebileceğini 
vurgulayan PAGDER Başkanı Selçuk 
Gülsün, “Gençlerimizi sektöre kazandırmak 
istiyoruz fakat bunun için ciddi adımlar 
atılmalı, geleceğe yönelik yatırımlar 
yapılmalı. Bunun için biz sanayiciler 
üzerimize ne gibi görev düşüyorsa severek 
yapmaya hazırız. Gençlerimiz ne kadar 
isteyerek, severek sanayiye yönelir, 
geleceğine bu şekilde yön vermeye karar 
verirse, burada kazanan sadece sanayi 
değil, Türkiye olur” dedi. 

Ziyaretin son bölümünde PAGDER Başkanı 
Selçuk Gülsün ve heyetini okulu gezdiren 
Aziz Sancar ÇPAL Müdürü Saniye Elmas, 
eğitim için yapılacak destek ve yatırımlar 
için Gülsün’e teşekkürlerini iletti. 





“YENİLENEBİLİR ENERJİ 
TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMI 

ARTIK ÇOK DAHA ÖNEMLİ!”

PANO

Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi ön 
planda tutularak, yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelinmesinin kritik önem 

taşıdığını belirten Yenilenebilir Araştırmaları Derneği (YENADER) Genel Sekreteri 
Doç. Dr. Füsun Tut Haklıdır, Avrupa Yeşil Mutabakatı hakkında bilgiler aktararak 

Türkiye’de bu doğrultuda yapılan çalışmalardan bahsetti.
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A vrupa Yeşil Mutabakatı, Avrupa 
Birliği’nin 2050 yılına kadar sera 
gazı emisyonlarının sıfırlanmasına 
odaklı, ekonomik büyümede kaynak 

kullanımı bağımlılığını sona erdirme ve 
yaşam kalitesini arttırmaya yönelik yeni bir 
büyüme stratejisi olarak karşımıza çıkıyor. 
Bu mutabakat kapsamında sürdürülebilirlik 
ve buna bağlı olarak döngüsel ekonomi ön 
planda tutularak, başta enerji alanı olmak 
üzere birçok temel alanda aksiyon alınması 
gerekiyor.

Mutabakat kapsamında birçok sektörde ve hayatın 
her alanında ihtiyaç duyulan enerjinin, temiz ve 
yenilenebilir enerji kaynakları olarak ön plana çıktığını 
belirten Yenilenebilir Araştırmaları Derneği (YENADER) 
Genel Sekreteri Doç. Dr. Füsun Tut Haklıdır sözlerine 
şöyle devam etti: “Yenilenebilir enerji teknolojilerinin 
kullanımı artık çok daha önemli bir noktaya geldi. 
2023-2026 arası geçiş dönemi ardından AB tarafından, 
AB dışındaki ülkelere uygulanmaya başlayacak olan 
sınırda karbon vergisi, farklı sektörlerde kullanılan 
enerjinin temiz ve sürdürülebilir kaynaklardan elde 
edilmesinde ve karbon emisyonlarının azaltılmasında 
kritik bir aşama olarak değerlendiriliyor. 2019 yılında 
Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın deklarasyonunun hemen 
ardından pandemi süreci başlamış olsa da uluslararası 
platformda her ülke karbonsuzlaşma eylem planlarını 
hazırlayıp açıklamaya başladı.”

“ÜLKEMİZDE DE YEŞİL MUTABAKAT KAPSAMINDA 
ÇALIŞMALARA BAŞLANDI”
Türkiye’nin geçtiğimiz yıl Yeşil Mutabakat Eylem 
Planı’nı ortaya koyarak, alınması gereken aksiyonları 
belirlediğini söyleyen Yenilenebilir Araştırmaları Derneği 
(YENADER) Genel Sekreteri Doç. Dr. Füsun Tut Haklıdır 
açıklamalarına şu sözlerle devam etti: “2053 yılı 
olarak hedeflenen karbonsuzlaşma planı kapsamında; 
Ulusal Enerji Verimliliği Finansman Mekanizması’nın 
geliştirilmesi, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğinin 
geliştirilmesi, bu konuda Organize Sanayi Tesisleri’nde 
faaliyet gösteren işletmeler ve sanayi tesislerindeki 
yetkililere yönelik farkındalık eğitimlerinin verilmesi, 
Yeşil Tarife ve YEK-G belgesi ile ilgili bilgilendirme 
çalışmalarının yapılması, Milli Enerji ve Maden 
politikasına uygun olarak, 2027 yılı sonuna dek her 
yıl 1000 MWe RES ve GES kapasitesinin sisteme 
eklenmesi, enerji verimli ve düşük karbonlu ısıtma ve 
soğutma sistemlerinin yaygınlaştırılması amacıyla ulusal 
strateji belgelerinin ve yol haritasının hazırlanması 
çalışmalarının yapılması kararları alındı.”

“BİNALARDA KULLANILAN ENERJİNİN YÜZDE 5’İ 
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN 
KARŞILANACAK”
Güneş enerjisi alanında da ülkemizde ciddi 
düzenlemelerin yapılmaya başlandığının altını 
çizen Doç. Dr. Füsun Tut Haklıdır, Türkiye’de Yeşil 
Mutabakat Eylem Planı’na uyum süreci dahilinde 

yapılan çalışmaları aktardı: “Çiftçilerin 
enerji maliyetlerinin düşürülerek, tarımsal 
üretimin desteklenmesi amacıyla tarım 
arazilerinde kullanılacak güneş enerjisinin 
yüzde 40’ının devlet tarafından ödenmesi 
ve geri kalanı için düşük faizli, uzun vadeli 
kredilerin sağlanması, lisanssız güneş 
enerji yatırımlarından 4. Bölge yatırım 
teşviklerinin sağlanması, daha önce 10 
kilovat olarak belirlenen güneş enerjisine 
dayalı elektrik üretim tesisleri için azami 
kurulu güç sınırının 25 kilovata yükseltilmesi, 

toplam inşaat alanı 5 bin metrekareden büyük olan 
tüm binaların kullandığı enerjinin en az yüzde 5’inin 
güneş, rüzgar enerjisi ve ısı pompası gibi yenilenebilir 
enerji kaynaklarından karşılanmasına ilişkin yasal 
düzenlemenin yapılması bu bağlamda yapılan 
çalışmalardan en önemlilerindendir.”

“YERLİ EKİPMAN ÜRETİLMESİ ÇOK ÖNEMLİ”
Mutabakata göre 2026 sonrasında, Avrupa’ya ihracat 
yapan tüm ülkelerin farklı sektörler tarafından üretilen 
her üründe emisyon miktarını düşürdüklerini ifade 
etmelerinin bekleneceğini belirten Doç. Dr. Füsun Tut 
Haklıdır, “Bunun da en uygun yolu kuşkusuz sektörden 
bağımsız olarak, öncelikle kullanılan elektriğin 
temiz enerji kaynaklarından üretilmesi. Bu nedenle 
yenilenebilir enerji sektörünün güçlendirilmesi, teşvik 
mekanizmalarının enerji depolama gibi uygulamaları 
da içine alarak, enerji verimliliği strateji planına dahil 
edilmesi, yerli ekipman üretiminin desteklenmesi bu 
aşamada oldukça önemli” dedi.

“TEŞVİKLERE HIZ KESMEDEN DEVAM EDİLMELİ”
Türkiye’nin geçtiğimiz son 10 yılda, Yeşil Mutabakat 
yayınlanmadan çok daha önce YEKDEM gibi önemli 
bir teşvik sisteminin doğru planlamasıyla çok ciddi 
bir yenilenebilir enerji kapasitesine sahip olduğunu 
vurgulayan Doç. Dr. Füsun Tut Haklıdır sözlerini şu 
şekilde sonlandırdı: “2053 karbonsuzlaşma hedeflerine 
ulaşmak için bu teşviklerde bir süre daha hız kesmeden 
devam etmek gerektiğine inanıyorum. Avrupa ile 
ekonomik ilişkilerimiz bu kadar güçlü iken ve lokasyon 
avantajımız, toplam kurulu enerji gücümüzün yüzde 
50’sinden fazlasına karşılık gelen yenilenebilir enerji 
kurulu gücümüz varken; rüzgar, güneş, jeotermal, 
biyokütle ve hidroelektrik gibi enerji çeşitliliğine 
sahipken, ekonomik olarak gittikçe daha güçlü olmamız 
ilk etapta kapsamı ve içeriği gözden geçirilecek 
teşviklerle olacaktır düşüncesindeyim. Elimizdeki gücü 
yansıtabilmemiz için enerji verimliliği çalışmalarına 
ilaveten yatırımcıya istikrarlı ortamı devam ettirmeliyiz.”
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SEKTÖRE DİJİTAL SOLUK
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Kuruculuğunu Semih Doğan’ın üstlendiği Tepro Makine A.Ş. 30 yılı aşkın süredir plastik 
sektöründe makine tedariki ve üretiminde faaliyet gösteriyor. Semih Doğan, kurmuş olduğu 
Tepzone A.Ş. firması çatısı altında faaliyete geçirdikleri MachineTotal.com ve Machingo.com 

sitelerinin kuruluş amaçlarını anlattı. 

T epro Makine A.Ş.  80 kişilik deneyimli uzman 
ekibiyle plastik sektörüne yönelik enjeksiyon 
makineleri, robot otomasyon sistemleri, ham 
madde yükleme sistemleri ve yardımcı yan 

ekipmanları üretimini ve ticaretini sağlıyor. Semih Doğan, 
kurucusu olduğu Tepro Makine’nin, tecrübelerini sürekli 
olarak yenilenebilir bir bakış açısı ile değerlendiren, 
uluslararası pazarları ve dünya ekonomisini iyi takip 
eden, uluslararası ölçekte projelere imza atan ve 
teknolojik gelişmelere her daim açık olan ve bu 
özellikleriyle bütünsel bir kuruluş unvanını elinde taşıyan 
bir firma olduğunu söylüyor. 

PANDEMİ ETKİSİYLE GELİŞEN PLATFORMLAR
Yaptıkları çalışmalarla daha verimli ve işlevsel pazar 
yerlerini araştıran Tepro Makine, aynı zamanda yeni 
teknolojik faaliyet alanlarına da adım attı.

Semih Doğan, hayatımızı etkisi altına alan Covid-19 
salgını ve pandemi süreci sebebiyle değişen yaşam 
koşullarının, çalışma alışkanlıkları ve yeni teknolojik 
platformlar açısından hepimizi daha farklı planlamalara 
yönelttiğini belirtti. “Ülke ekonomisine ve istihdamına 
katkıda bulunmanın önemini marka DNA’mıza işlemiş 
olmanın verdiği sorumlulukla başta Ar-Ge olmak üzere 
sektörel yatırımlarımızın ve yeni projelerimizin temellerini 
attık. Bu projelerden biri de MachineTotal.com” diyen 
Semih Doğan, bu yeni platformu şu sözlerle açıkladı: 

“Yeni veya ikinci el makinelerinizi uygun alıcılarla 
buluşturmak üzere yola çıkan MachineTotal.com, 
satıcılara sektörün en kullanışlı mağaza özelliklerini 
sunarak hem ticari hem de zaman kazanımlarında fark 
yaratan bir platform. Alıcılar için ise, detaylı makine/
ekipman arama özelliğinin yanı sıra, güvenli ödeme 
ve alışveriş politikasıyla hizmet veriyor. Süreç içinde 
makine ve ekipman sektöründe tüm kategorilerde en 
detaylı veritabanı yapısına sahip olması aracılığıyla 
ülkenin en güçlü makine pazar yeri platformu olmayı 
hedefliyor. MachineTotal içerisindeki kategoriler en 
ince detaylarına kadar düşünülerek hazırlandı. Aynı 
zamanda, şu an Plastik, Metal, Fabrika Ekipmanları, 
Komponentler/Yedek Parçalar, Ağaç/Ahşap/Karton 
ve Robot/Otomasyon kategorileriyle ürünleri en iyi 
şekilde tanıtmaya olanak sağlıyor. Diğer tüm sanayi 
sektörleri ise uzmanlarının çalışmaları ile çok yakında 
hizmete açılacak. Özellikle ikinci el ve yeni makine 
ticareti, makine geri dönüşüm politikası ile sektörde 
yerli ekonomiye katkı sağlayıp, ihracat pazarlarına 
olanak sunarak ülke ekonomisine katkıda bulunmayı 
hedefliyoruz.” 

MachineTotal.com ile birlikte yayına alınan bir diğer proje 
ise endüstri ve sanayi dünyasını kapsayan yeni nesil 
yayıncılık politikası ile yayın yapacak olan Machingo.com. 
Semih Doğan bu sitenin amaçlarını ise şöyle özetledi:
• Makine endüstrisi ve sanayi dünyasına hitap eden,  
her sektöre özgü içerikler üretmek ve yayınlamak.
• Robotik, yapay zekâ, endüstri 4.0, metaverse, 
blockchain, internet 3.0, otomasyon ve geri dönüşüm 
alanlarının sanayiye ve iş dünyasına etkilerini kapsayan 
yayınlar yapmak.
• Kadın ve çocuk hakları, hayvan ve doğa sevgisi, 
eğitimde fırsat eşitliği gibi konuların hassasiyeti 
ile yayınlar yapmak ve uluslararası etik kurallar 
çerçevesinde bir yayın politikası izlemek.
• Yayın politikası gereğince, daha yaşanılabilir bir dünya 
ve daha mutlu bir topluluk ilkesinden ödün vermemek.
Ayrıca sektörel konuları editörleri ile işleyen Machingo.
com; haberler, araştırmalar, duyurular, röportajlar, 
videolar, podcast’ler ve daha birçok yayınla zengin bir 
içeriğe sahip olacak. Her sektöre özgü içerik kategorisi 
ve yayın takvimi ile 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 sunacak.





PANO

D ünyanın en büyük iplik üreticilerinden biri 
olan Korteks’in ilk Ufuk Avrupa Projesi olan 
PLASTICE; ayrıştırılması çok zor olan kompleks 
yapıdaki tekstil ve plastik atıkların çevre 

dostu, inovatif, verimli yöntemlerle, akıllı ve dijital 
teknolojilerin kullanılmasıyla geri dönüştürülmesi ve 
geri dönüştürülmüş ham maddelerden düşük karbon 
ayak izine sahip nihai ürünleri imal ederek döngüsel 
ekonomiye katkı sağlamayı amaçlıyor. 

YENİLİKÇİ PROJE
Korteks Genel Müdürü Barış Mert, sürdürülebilirliği bir 
iş yapış biçimi olarak benimsemiş bir şirket olarak çevre 
dostu projeler geliştirmeye odaklandıklarını söyledi ve 
ekledi: “Küresel ısınma, iklim değişikliği, atık problemleri, 
temiz su ve gıdaya ulaşmadaki sorunlar, toplumun 
sürdürülebilirlik konusundaki hassasiyetini her geçen gün 
daha da arttırıyor. Bu sebeple özellikle atık problemine 
yönelik olarak, hem devletler ve uluslararası kurumlar 

“PAMUK” VE “PET” KARIŞIMLI ÜRÜNLER EKONOMİYE KAZANDIRILACAK 
PLASTICE projesinin tekstille ilgili bölümlerinde öncelikle tekstil atığı olarak daha çok “Pamuk” ve “PET” karışımlı ürünler 
toplanacak ve ayrıştırılacak. Pamuk iplikleri enzimatik prosesle yapı taşı olan selüloz/şekere ayrıştırılacak ve daha sonra bu 
şeker etanole dönüştürülecek. Bu yöntemle ayrıştırılamayan tekstiller ya direkt olarak geri dönüştürülecek ya da üzerindeki 
diğer kontamine olmuş ürünlerin ayrıştırılması için yıkama prosesine tabi tutulacak. PET polimeri ise kimyasal geri dönüşüm 
yöntemiyle yapı taşı olan PTA ve MEG’e ayrışacak ve sonrasında yeniden polimerizasyon prosesiyle granül formatına 
dönüştürülecek. KORTEKS projenin bu aşamasında devreye girecek ve öncelikle geri dönüştürülen recycle PET granülünü 
kimyasal yöntemlerle analiz ederek granülün filament iplik çekimine uygunluğunu araştıracak. Spektleri onaylanan geri 
dönüşümlü recycle granüllerinden eriyikten çekim prosesinde POY ve FDY filament iplik türleri üretecek, sonrasında POY 
ipliklerden yalancı büküm tekniğiyle doğal elyaflara benzetilmiş Tekstüre iplik kaliteleri üretecek. 

KORTEKS, PLASTICE PROJESİ 
İLE HORİZON PROGRAMI’NA 

KABUL EDİLDİ
Dünyanın en büyük iplik üreticilerinden biri olan Korteks, PLASTICE Projesi ile Avrupa 
Horizon (Ufuk Avrupa) Programı’na kabul edildi. Korteks’in ilk Ufuk Avrupa Projesi olan 

PLASTICE ile döngüsel ekonomiye katkı sağlanması amaçlanıyor.
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hem de şirketler tarafından acil aksiyonlar alınmaya ve 
yeni projeler oluşturulmaya başlandığını görüyoruz. Biz de 
Korteks olarak, bu probleme yönelik olarak kendi çatımız 
altında birçok çalışma yapıyor ve yeni projeler üretiyoruz. 
PLASTICE projesi de bu anlamda bizim için önemli bir 
milat olacak.” 

Dünyada geri dönüştürülen ürünlerin miktar olarak 
halen düşük olduğunu belirten Barış Mert, “Bunun en 
temel nedeninin, karmaşık yapılı/bileşenli/karışımlı 
plastikler ve tasnif edilmemiş diğer atık karışımlarının 
işlenmesindeki teknik ve ekonomik zorluklar olduğunu 
söyleyebiliriz. Bununla birlikte bu projede kullanacağımız 
kimyasal geri dönüşüm yöntemi, atık sahalarında, 
atıkların sürdürülebilir olmayan şekilde geri dönüştürülme 
problemini bütünleyici biçimde çözebiliyor. PLASTICE 
projesi bu sorunu çözmek amacıyla Avrupa seviyesinde 
yeni kimyasal geri dönüşüm sistemlerini yaratma 
potansiyeli açısından büyük bir önem taşıyor” dedi.





O tomasyon endüstrisinde CNC kontrolör, robot 
ve makinelerin geliştirilmesine öncülük eden 
FANUC, otomasyon potansiyelinin yükseliş 
gösterdiği medikal sektörüne yüksek iş 

kabiliyeti sağlıyor. Roboshot modelleri sayesinde üretim 
maliyetlerini düşürmeyi hedefleyen FANUC, Avrupa’nın 
en büyük firmaları ile çözüm ortaklığını büyütmeyi 
sürdürüyor. 

Medikal sektöründe Roboshot kullanımının pandemiyle 
birlikte büyük bir değişim geçirdiğini söyleyen FANUC 
Türkiye Genel Müdürü Teoman Alper Yiğit, “FANUC olarak 
insanlığın yararına olan her projeye, minimum ticari kaygı 
ve beklenti ile yaklaşıyoruz. Bu farkındalıkla Roboshot’ın 
ISO 7 ve ISO 8 standartlarındaki temiz oda şartlarına 
uygun çalışması, üst düzey tekrarlama kabiliyeti, hassas 
üretim imkanı ve minimum bakım gereksinimi olan yalın 
teknolojisi medikal sektöründeki zorlu birçok projede 
tercih edilmesini sağlıyor. Yüzde 100 elektrikli plastik 
enjeksiyon makinesi FANUC Roboshot, üstün özellikleri 
sayesinde gereklilikleri karşılıyor ve yan ekipmanlar 
ile de üretimdeki standartları sağlıyor. Diğer taraftan 
CNC kontrol sistemine sahip olma özelliğiyle öne çıkan 
Roboshot ile müşterilerimiz üstün tekrarlama kabiliyeti ve 
minimum fire ile üretim yapıyor” dedi.

MEDİKAL SEKTÖRÜN YENİ 
OYUNCUSU; ROBOSHOT’LAR 

Japonya merkezli CNC, robot ve makine üreticisi FANUC, son yıllarda önemi daha da 
artan medikal sektörünün üretim kapasitesi ve verimini yenilikçi Roboshot modelleriyle 

sağlıyor. Bu modeller temiz oda şartlarına uygun çalışma, üst düzey tekrarlama  
kabiliyeti ve hassas üretim imkanlarıyla öne çıkıyor.

PANO

ROBOSHOT, DÜŞÜK ENERJİ TÜKETİMİNİ 
DESTEKLİYOR
Medikal sektöründe Roboshot kullanımının 
yaygınlaşmasıyla birlikte FANUC’un da yeni çözümler 
üzerinde çalıştığını ifade eden Yiğit şunları söyledi: 
“CNC kontol sistemine sahip makinemiz Roboshot ile 
yer aldığımız projelerde minimum bakım gereksinimi ve 
maksimum verim ile üretimi sağlıyoruz. Düşük enerji 
tüketimini destekleyen Roboshot bir yandan üretim 
maliyetlerini düşürerek firmalara destek olurken diğer 
yandan çevreye duyarlı üretim yapılmasına olanak 
sağlıyor. Firmaların medikal sektöründe büyümesi 
ve başarılı projeler gerçekleştirebilmesi için Ar-Ge 
çalışmalarına da ara vermeden devam ediyoruz. FANUC 
Roboshot S150IB makinesini medikal sektörüne özgü 
olacak şekilde tasarlayarak Roboshot S150IB Medikal 
Serisi ile müşterilerimize sunduk. Bu özel makinemizde 
gıdaya uygun yağlama ‘food grease’ kullanılıyor ve 
platin kaplama özel döküm seçeneğiyle temiz oda 
şartlarına tam uyum sağlanıyor. Medikal sektöründe 
faaliyet gösteren Avrupa’nın en büyük firmaları ile çözüm 
ortaklığımızı sürdürerek gelen talepler doğrultusunda da 
sahip olduğumuz üstün teknolojilerimizi her geçen gün 
geliştiriyoruz.”
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Hava soğutmalı chiller cihazlar, 
soğutma suyuna ihtiyaç duyulan 

tüm sistemlerde yaygın bir şekilde 
kullanılırken, aynı zamanda 

fabrika veya üretim yapan proses 
tesislerinde de kullanılıyor. Plastik, 

metal, ambalaj, ilaç ve metal 
işleme sektörü gibi soğutma suyu 

ihtiyacı olan tüm sektörlerde 
kullanılabilen güvenilir ve verimi 

yüksek bir su soğutma cihazı olan 
Scroll Kompresörlü Hava Soğutmalı 
Chiller, çevre dostu R407C gazı ile 
şarj edilen serileri ile düşük enerji 

tüketimli aksiyal fanları, geniş ısı 
transfer alanına sahip tropikal tip 

kondenserleri, scroll kompresörleri 
ile daha yaşanabilir bir çevre için 

çalışıyor.  

ENDÜSTRİYEL SOĞUTMADA 
ENERJİ TASARRUFU VE 

VERİMLİLİĞİ 
Chiller soğutma grupları, endüstriyel alanlarda en çok tercih edilen sistemler arasında 

yer alıyor. Enerji tasarrufu ve verimliliği sunan bu ürünler hakkında Hastek Plastik 
Sistemleri’nden detaylı bilgi aldık. 

PANO
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Hava soğutmalı chiller cihazların tercih edilme sebepleri  
ise şöyle sıralanıyor:
✓ (-5) - (+25) set sıcaklık aralığı,

✓ Scroll tip COPELAND ya da DANFOSS marka kompresörler ile daha az 
enerji tüketimi,

✓ Yüksek verim için; özel geometri ve kaburgalara sahip bakır boru-
alüminyum kanatlı kondenser, tropikal tip olarak tasarlanmış. Bu sayede 
chiller 43-44°C ortam sıcaklığında dahi çalışmasını sürdürebiliyor,

✓ Otomatik hız kontrollü aksiyal fanlar düşük enerji tüketimi,

✓ Santifirüj tip yüksek verimli pompalar,

✓ Shell&Tube kolay bakımlı yüksek verimli evaparatör,

✓ Tam kapalı, basınçlı tip, silindirik tank ile statik basınç kaybı olmaz, 
pompa dahi az enerji tüketimi,

✓ Düşük enerji tüketimi ile soğutma imkanı sağlaması,

✓ Su tüketimini minimize etmiş olması,

✓ Çevre dostu R407C gazı,

✓ Soğutma kapasitesi 77 kW ile 1440 kW  arasında değişen on beş farklı 
modelden oluşması.
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K APAK

Cam, kâğıt, plastik ve tekstil… Hepsi ayrı ayrı ayrıştırılıyor, kumbaralara bırakılıyor.  
Atığını getiren ise harçlığını kazanıyor. Belediyelerin atık yönetimi ve ayrıştırılması konusunda 
vatandaşları bilinçlendirme çalışması sürüyor. İşlek lokasyonlara ve cadde üzerlerine 
konulan atık kumbaraları her yıl belediyelere ve ekonomiye ciddi katkı sağlıyor.

AYŞEGÜL KÜÇÜKKURT ZOR

KUMBARAYA ATAN 
KAZANIYOR!
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ÜÇ FARKLI KATEGORİDE AYRIŞIYOR
Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin atık yönetimindeki 
çalışmaları, şehrin hem temizliği hem de geri 
dönüşüme verilen önem açısından oldukça iddialı. 
Belediye, atıkları ayrıştırmak için Entegre Katı 
Atık Yönetim Tesisi’ni kurarak mekanik ayrıştırma 
işlemlerini burada gerçekleştiriyor. Üstelik ayrıştırılan 
bu atıklardan pek çok enerji kaynağı üretimi yapılıyor. 
Tesiste, organik atıklar, geri dönüşebilen ambalaj 
atıkları ve atıktan türetilmiş yakıt (ATY) olarak üç 
farklı kategoride ayrıştırılıyor. Organik atıklardan 
üretilen biyogaz, kojenerasyon motorlarında yakılarak 
elektrik ve ısı üretiliyor. Ambalaj atıkları ise sınıflarına 
göre ayrılıp, balya haline döndürülerek geri kazanım 
tesislerine satılıyor. Üretilen ATY atıklarından da 
çimento fabrikalarında ek yakıt olarak yararlanılıyor. 
Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce; 
“İlçe belediyelerimizin topladığı evsel atıklar, Entegre 
Katı Atık Yönetim Tesisi’nde, optik okuyucular, 
trommel elek, mıknatıs bantlar, Eddy Current, 
balistik seperatörler ve manuel ayrıştırma bantları 
ile sınıflarına göre ayrıştırılarak değerlendiriliyor. Özel 
Atıkların (Bitkisel Atık Yağ, Atık Pil, Elektronik Atık, 
Atık Madeni Yağ, Ömrünü Tamamlamış Lastikler) 
evlerden ve işletmelerden ayrı toplanması için gerekli 
Ar-Ge çalışmalarını sürdürüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz 
eğitimler, yarışmalar ve çeşitli etkinliklerle 
vatandaşlarımızın bu konudaki duyarlılığını arttırarak 
daha kolektif ve sonuç odaklı çalışmayı hedefliyoruz” 
diyor.

AYLIK ORTALAMA 27 BİN 782 TON
Geçtiğimiz yıl (2021) Sakarya ilçelerinden gelen 
belediye atık tonajları toplamda 333 bin 385 ton 
seviyesinde gerçekleşmiş. Dolayısıyla aylık ortalamanın 
27 bin 782 ton olduğunu söylemek mümkün. Yüce; 
“2022’nin ilk beş ayı itibarıyla toplam atık tonajı 119 
bin 859 tona ulaşarak aylık 23 bin 972 ton olarak 
gerçekleşti. Entegre Katı Atık Yönetim Tesisimizdeki 
2021’e ait plastik grubu üretim tonajımız toplam 2 bin 
835 tondu. Bu senenin mayıs ayında ise şimdiden 2 
bin 142 ton seviyesine ulaştık” diyerek ortalama atık 
miktarından bahsediyor. Ayrışma işlemleri Sakarya 
Büyükşehir Belediyesi olarak Yap-İşlet-Devret modeli 
ile hayata geçirilen bölgenin en kapsamlı çevre 
projesi olma özelliği taşıyan Sakarya Entegre Katı Atık 
Yönetim Tesisleri’nde (SEKAY) gerçekleşiyor. “SEKAY 
ile Sakarya’da değerlendirilmeyen atık kalmıyor” 
diyen Başkan Yüce, tesisi kurduklarından bu yana 
179 milyon 207 bin kWh elektrik enerjisi üreterek 
110 bin kişinin günlük elektrik ihtiyacına denk üretim 
gerçekleştirdiklerinin altını çiziyor. 

Cadde ve sokaklardaki evsel atıkların atıldığı 
konteynerleri, ilçe belediyeler sıkıştırmalı çöp 
kamyonları ile toplayarak Sakarya Entegre Katı Atık 
Yönetim Tesisi’ne getiriyor. Bu tesise gelen kamyonların 
kilogram ve diğer bilgileri kayıt altına alınıp ilk önce 
mekanik ayrıma tabi tutuluyor. Ardından içerisindeki 
cam, plastik, kağıt vb. geri kazanılabilir atıklar 

Geri dönüşümün en önemli amacı, atık 
çöp miktarını azaltmak ve kaynakların 
tükenmesini önlemek, kaynakların 
lüzumsuz kullanımının önüne geçmektir. 

Geri dönüşüm, katı atıkların taşınması ya da 
depolanması gibi sorunların da önüne geçer. 
Kaynakların olumlu yönde kullanılması çevreye, 
ekonomiye katkı sağlar. Çünkü dünya üzerindeki 
kaynaklar sınırlıdır. Son yıllarda atık yönetimine 
ve geri dönüşüme verilen önem daha da artmaya 
başladı. İlçe ve büyükşehir belediyelerinin atık 
yönetimi konusunda yapmış olduğu çalışmalar, her 
yıl belediyelere ve ekonomiye ciddi katkılar sağlıyor. 
Kimyasal atıklar, cam, kâğıt, alüminyum, plastik, 
akümülatörler, motor yağı, piller, beton, organik 
atıklar, tekstil, demir, ahşap, metal, elektronik 
atıklar belirlenen tesislerde tekrar işlemden geçerek 
yeniden üretime kazandırılıyor. Belediyelerin 
belirlemiş olduğu noktalara yerleştirdiği ayrıştırma 
kumbaraları sayesinde her yıl binlerce ton cam, 
kağıt, kıyafet ve plastik toplanıyor. Kimi belediyeler 
bunu depozito sistemine çevirerek vatandaşları 
teşvik ederken, kimi belediyeler ise atık yönetimi 
konusunda eğitimler veriyor. 
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belirlenerek, atıktan türetilmiş yakıt ve organik atık 
olarak ayrıştırılıyor. Belediyelerin katı atık bertaraf 
maliyetleri karşılanırken geri dönüşüm sayesinde elde 
edilen ürünlerden gelir de elde ediliyor. Aynı zamanda 
atıkların düzenli depolanması için gerekli depolama 
saha alanlarına olan ihtiyaç azalıyor ve bu sayede doğal 
araziler de korunuyor.

BİLİNÇ DÜZEYİNİ ARTTIRACAK TEŞVİKLER
Belediyenin çöp ayrıştırırken vatandaşları teşvik etmek 
adına da pek çok uygulaması bulunuyor. Bunlardan 
biri de depozito. “Okullarımızda düzenlediğimiz 
eğitimler ve çevre yarışmaları sonucunda çeşitli 
ödüller ve hediyelerle öğrencilerimizi teşvik ediyoruz. 
Çevre Haftası’nda gerçekleştirdiğimiz organizasyonlar 
ile de vatandaşlarımızın duyarlılığını arttırıyoruz” 
diyen Başkan Yüce, bunlarla birlikte belediye olarak 
vatandaşları nasıl teşvik ederiz noktasında araştırma 
ve geliştirme çalışmalarının devam ettiğini söylüyor. 
Sakaryalıların geri dönüşüme verdiği önem hakkında 
ise şunları anlatıyor: 

“Gelişen teknoloji ve artan nüfus, insanların hayatını 
birçok noktada etkilediği gibi tüketime de önemli 
ölçüde yön verdi. Tüketimin hızla artışı, doğal olarak 
katı atık maddelerinin ortaya çıkmasında önemli rol 
oynuyor. Dünyamız çok verimli ve bereketli olduğu 
kadar doğru kullanılmadığında bir o kadar tehlikeli 
bir hal de alabilir. Zira yaşadığımız son yarım asırda, 
değişen iklim şartları ve yaşanan olumsuz doğa 
olayları, meselenin önemini anlamamız açısından 
oldukça somut bir şekilde önümüzde duruyor. Tüm bu 
paradigmaları bir araya toplayıp düşündüğümüzde, 
bizlerin doğanın doğal dengesini bozmadan, ona 
uygun yaşamamız gerektiği kaçınılmaz bir gerçek. Bu 
gerçeklik, son zamanlarda vatandaşlar arasındaki 
duyarlılığı da önemli ölçüde arttırıyor. Özellikle yeni 
yetişen neslin bu konuda çok daha bilinçli olduğunu 
söyleyebiliriz. Bu düşünce doğrultusunda, geri dönüşüm 
konusunda sosyolojik tüm gelişmeleri takip ederek, 
vatandaşlarımızı sürece en doğru şekilde dahil edip 
bilinç düzeyini arttıracak çalışmalar yapıyoruz. Sınırsız 
olanın ihtiyaçlar değil ihtiraslar olduğu ve doğanın her 
zaman bir sınırının olduğu gerçeğini, konuya haiz tüm 
eğitim ve çalışmalarda vurguluyoruz.”

8 BİN ADET KONTEYNER KULLANILIYOR
İstanbul Üsküdar Belediyesi de çöp ayrışımına ve geri 
dönüşümüne destek veren ve bu konuda çalışmalar 
yürüten bir diğer belediye. Salı ve cuma günü olmak 
üzere haftanın iki günü geri dönüştürülebilir atıklar 
toplanırken, diğer günlerde ise evsel atık toplaması 
yapılıyor. Tüm toplama faaliyetleri belediyenin kendi 
personelleri, araçları ve ekipmanları tarafından 
gerçekleşiyor. Projeye başlamadan önce, toplanan 
geri dönüşebilir atık miktarı günlük 15 ton iken proje 
başladıktan sonra günlük 55 tonlara ulaşmış. Yaklaşık 
olarak her gün 40 ton daha fazla geri dönüşebilir 
atık çöp depo alanlarına gönderilmeyip ekonomiye 
kazandırılıyor. Üsküdar Belediyesi Sıfır Atık Belgesi 
alan ilk belediyelerden biri. Üsküdar genelinde evsel 
atık toplamak için 8 bin adet konteyner kullanılıyor. 
“58 adet mobil atık getirme merkezimizde kağıt/
karton, plastik, metal, cam, elektronik, pil, bitkisel 
atık yağ olmak üzere yedi ayrı atık türü toplanıyor” 
diyen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, ilçe 
sınırları içerisinde 210 adet cam kumbarası, 184 adet 
tekstil atık kumbarası, belediyenin tüm tesislerinde 
ve muhtarlıklarda kullanılmak üzere atık pil ve bitkisel 
atık yağ kutuları, 41 ASM’de atık ilaç kutuları ve 1. sınıf 
atık getirme merkezi bulunduğunu belirtiyor. Ayrıca iri 
hacimli elektronik atıkların da yine belediye ekipleri 
tarafından hanelerden toplandığının da altını çiziyor. 

Üsküdar Belediyesi’nde ayda ortalama 1500 ton 
kağıt, 170 ton plastik atık toplanıyor. Bu işlemler 
ambalaj atıklarının geliri ile inşa edilen belediyeye ait 
toplama-ayrıştırma tesisinde yapılıyor. Bu ayrışmanın 
sonucunda sosyal belediyecilik anlayışıyla toplanan geri 
dönüşebilir atıklardan elde edilen gelirle, 3 bin ihtiyaç 
sahibi vatandaşa sıcak yiyecek temini, giyecek, gıda ve 
barınma yardımı, öğrencilerin kırtasiye, giyim ve burs 
ihtiyacının karşılanması, engelli vatandaşlara gerekli 
ekipmanlar sağlanıyor. “Bu kış ilçemiz sınırlarında 
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ikamet eden üniversite öğrencilerinin ikamet ettikleri 
evlerin doğal gaz faturaları ambalaj atıklardan elde 
edilen gelirlerle karşılandı. Minik dostlarımız için mama 
ve yuva temini yapıldı. Depozito uygulaması sosyal 
belediyecilikle bütünleştirilerek, sosyal belediyecilik ön 
plana çıkartıldı” diyen Başkan Türkmen, Üsküdarlıların 
çöp ayrışımı ve geri dönüşüme bilinçli yaklaştıklarının 
altını çiziyor.

128 ADET KUMBARA
Sıfır atık ve geri dönüşüm konusunda öncü olan 
belediyelerden biri de Yalova Belediyesi. 2015 yılından 
bu yana geri dönüşüm çalışmalarıyla 700 bin ton geri 
kazanılabilir atığı ekonomiye kazandıran belediye, 
sıfır atık prensibiyle hareket ediyor. “Bu kapsamda 
geri dönüşüm ve doğaya dikkat çekmek amacıyla 
birçok etkinlik gerçekleştirdik. Dünya Çevre Günü’nde 
düzenlediğimiz Yalova EkoFest kapsamında, Yalova’nın 
plajlarından bir günde toplanan 18 tonluk atıklar, 
Raif Dinçkök Kültür Merkezi’nin dış cephesine asıldı. 
Festivalde geri dönüşüm malzemelerinden yapılan 
müzik aletleriyle konser verildi. Tamir ve tadilat yoluyla 
geri dönüştürülen oyuncaklar çocuklara hediye edildi” 
diye konuşan Yalova Belediye Başkanı Mustafa 
Tutuk, 8 Haziran tarihinde #MarmaraHepimizin 
etkinliği kapsamında, doğu sahil bandında temizlik 
çalışmalarının yapıldığına dikkat çekiyor. Aynı zamanda 
Yalova’da ilk kez canlı yayın eşliğinde dalgıçlar 
tarafından dip temizliği yapıldığının da altını çiziyor. 

Yalova Belediyesi, çöp toplama ve ayrıştırmada sistemli 
olarak hareket ediyor. Ana arterlerde saatli çöp 
toplama, diğer lokasyonlarda ise konteyner uygulaması 
ile evsel atıklar toplanıyor. Gerekli tespit çalışmaları 
sonrasında belirlenen noktalara yerleştirilmiş olan 50 
adet kağıt, plastik, metal ve 78 adet cam kumbarasıyla 
atıklar, kaynağında toplanarak ayrıştırılıyor. Ayrıca 
belediyenin anlaşmalı olduğu geri dönüşüm firması 

vasıtasıyla da vatandaşların yapmış oldukları geri 
dönüşümleri evsel atıklardan haricen toplayarak 
çalışmalarını sürdürüyor. 

YILDA 4 MİLYON 332 BİN TON ATIK 
Belediyenin mücavir alanları içerisinde ortalama 
ayda 360 bin ton, yılda ise 4 milyon 332 bin ton atık 
toplanıyor. Başkan Tutuk; “Geri dönüşüm konusunda 
yapmış olduğumuz gerek kaynağında ayrıştırma 
gerekse de konteynerler aracılığıyla yıllık ortalama 200 
ton civarında plastik atık topluyoruz” diyor ve mücavir 
alanlar içerisindeki geri kazanılabilen atıklar için bu 
hizmeti veren firmalar ile anlaşma yaptıklarının altını 
çiziyor. “Bu firmalar aracılığı ile atıklar toplanıp daha 
sonra kendi tesislerinde ayrıştırılması yapılıyor. Firmalar 
geri dönüşüm konteynerleri içerisinde biriken ürünler 
periyodik olarak topluyorlar. Konteynerler boşaltıldıktan 
sonra temizlenip dezenfekte edilerek yeniden hazır hale 
getiriliyor. Atıkların ayrıştırılmasını öncelikle kaynağında 
yapmaya özen gösteriyoruz” diyerek uygulama 
yöntemini anlatıyor.  

Bu atık dönüşümü sadece belediyeye katkı sağlamıyor. 
Bu sayede hem çevre hem de doğa korunurken, Türkiye 
ekonomisine de fayda sağlanıyor. Yalova Belediyesi çöp 
ayrışma konusunda vatandaşları bilinçlendirmek adına 
çeşitli broşür ve duyurularla bilinçlendirme çalışması 
yapıyor. Tutuk; “Sürekli çağa uygun olarak bizler de 
kendimizi güncelliyor, aynı doğrultuda vatandaşlarımızı 
da bilinçlendiriyoruz. Geri kazanılabilen atıkların 
ekonomiye kazandırılması ve gelecek nesillere daha 
temiz bir doğa bırakılması için Yalova Belediyesi olarak 
görev ve sorumlulukların farkındayız. Bu nedenle 
de yaptığımız çalışmalar ile farkındalık yaratmaya 
çalışıyoruz” diyor.  
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‘EKOMAT PROJESİ’NİN PİLOT ŞEHRİ
Yalova, geri dönüşüm ve atık yönetimi konusunda 
farkındalık yaratacak olan ve Türkiye’de ilk kez 
uygulamaya konan ‘EKOMAT Projesi’nin (Ekonomik 
Ekolojik Otomat) pilot şehri konumunda bulunuyor. 
Sürdürülebilirlik temasıyla, cam, plastik ve metal 
içecek ambalajlarının yüzde 100 geri dönüşümünü 
gerçekleştirebilmek için kurgulanan projede, 
vatandaşlar geri dönüşüme gönderdikleri depozitolu 
cam ürünlerden puan kazanıyor. İlk ay; cam şişe başına 
25 krş., plastik şişeler için 10 krş., metal kutular için 
de 15 krş. eşdeğeri puan EKOMAT’a üye olanların 
hesaplarına yükleniyor. Yüklenen paralar puan 
olarak vatandaşların hesaplarına yansıyor. Anlaşmalı 
firmalardan hesaplarında biriken puanlar ile alışveriş 
yapabiliyorlar. Böylece tüketiciler ayrışma konusunda 
bilinçlenmiş ve teşvik edilmiş oluyor. Başkan Tutuk; 
“Geri dönüşüm çalışmalarını, devletimiz, vatandaşımız 
ve belediyeler arasında bir takım oyunu gibi düşünmek 
gerekir. Başarı, hep birlikte, toplumun tüm kesimlerinin 
katılım ve desteği ile mümkündür. Henüz halkımız 
geri dönüşüm konusunda tam olarak istenilen 
noktada değil. EKOMAT gibi vatandaşı teşvik eden geri 
dönüşüm çalışmalarına paralel olarak vatandaşlarımız 
da bu konuda daha fazla bilinçlenecek ve konuyu 
sahiplenecektir” diyor. 

80 TON PLASTİK ATIK DÖNÜŞÜYOR
Atık yönetimi konusundaki çalışmalarıyla diğer 
belediyelere örnek olan İstanbul Beykoz Belediyesi, 
kağıt, karton, metal, plastik olarak adlandırılan 
ambalaj atıklarını tüm kurum ve kuruluşlardan topluyor. 
Atık kıyafetleri, ilçe geneline yerleştirdiği 200 atık 
kumbarası ile toplayan belediye, cam atıklarını da 

yine aynı hizmette gerçekleştiriyor. Bunların yanında 
atık piller, bitkisel atık yağlar, atık ilaçlar ve elektronik 
atıklar da diğer atıklardan ayrı olarak görevliler 
tarafından toplanıyor. Beykoz Belediyesi ambalaj atığı 
toplama faaliyetleri günlük olarak yaklaşık 400 ayrı 
adresten (iş yeri, hane vb.) ve ilçe geneline dağıtılan 
konteynerlerle ekipler tarafından yapılıyor. Aylık olarak 
ortalama 800 ton ambalaj atığı toplanırken, 2022 
yılında yaklaşık olarak 10 bin ton karışık ambalaj atığı 
toplanması öngörülüyor. Beykoz Belediyesi ambalaj 
atıklarını Sıfır Atık Yönetmeliği’ne istinaden ambalaj 
atıkları ve diğer atıklar olarak iki ayrı tipte topluyor. 
Atıklar evsel nitelikli olanlar ve ambalaj (kağıt, karton, 
plastik, cam, metal) atıkları olarak ayrıştırılıyor. Ambalaj 
atıkları kendi içlerinde bir ayrıştırmaya uğramadan 
karışık halde ekipler tarafından toplanırken, lisanslı 
firmaya karışık şekilde teslim ediliyor. Bu nedenle 
plastik atıklar özelinde net bir rakam verilmiyor. 
Ancak toplanan ambalaj atığının dağılımı yüzde 85 
kağıt ve karton grubu, yüzde10 plastik, yüzde 5 
metal olarak ayrışıyor. Buna göre aylık toplanan atığın 
yaklaşık 80 tonu plastik atık olarak değerlendiriliyor. 
Ayrışma işlemi belediyenin anlaşmış olduğu lisanslı 
firmaya teslim edildikten sonra yapılıyor. Atıklar firma 
tarafından türlerine göre ayrıştırılıyor ve pres makinesi 
ile balya haline getirilip geri dönüşüm işlemlerinin 
gerçekleştirilmesi ve ham madde olarak kullanılması 
için başka firmalara sevk ediliyor. Yani işlem Beykoz 
Belediyesi bünyesinde yapılmıyor. Geri dönüşüm 
faaliyetlerinin hayata geçirilmesi ve sistemin doğru 
kurgulanması sonucunda belediyelere ilave bir kaynak 
oluşuyor. Ayrıca sıfır atık hedefi doğrultusunda bu 
faaliyetlerin gerçekleştirilmesi vatandaşların bilincinin 
arttırılması, kurumsal imajın güçlendirilmesi ve çevreye, 
doğaya, geri dönüşüme doğrudan katkı yaptığı için 

GERİ 
DÖNÜŞÜMÜN 
ÖNEMİ
✓ Doğal kaynaklarımızın 
korunmasını sağlar.

✓ Enerji tasarrufu 
sağlamamıza yardım 
eder.

✓ Atık miktarını 
azaltarak çöp 
işlemlerinde kolaylık 
sağlar.

✓ Geri dönüşüm 
geleceğe ve ekonomiye 
yatırım yapmamıza 
yardımcı olur.



sosyal ve çevresel etki anlamında tüm belediyelere 
avantaj sağlıyor. Depozito sistemi henüz ilçede mevcut 
değil. Ancak ileriki dönemde bu sistemin de hayata 
geçirilmesi planlanıyor. Belediyenin geri dönüşüm 
konularında toplumun her kesimine hitap eden 
projeleri de bulunuyor. 

‘İZDÖNÜŞÜM PROJESİ’ BAŞLADI
İzmir, sürdürülebilir ve çevre dostu bir kent olma 
yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kentte atık 
oluşumunun engellenmesi, azaltılması ve kaynağında 
dönüştürülmesi amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi 
ev sahipliğinde İZFAŞ ve EFOR Fuarcılık işbirliğiyle 
düzenlenen WeCycle Çevre ve Geri Dönüşüm 
Teknolojileri Fuarı pek çok ülkeden katılımcısını 
ağırladı. Fuarda geri dönüşüme dair pek çok konu 
masaya yatırıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tunç Soyer, bu yıl ilk kez düzenlenen We-Cycle Çevre 
ve Geri Dönüşüm Teknolojileri Fuarı’nın açılışını 
yaparken, İzmir Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi 
Dairesi Başkanlığı ve belediye şirketi İzDoğa tarafından 
başlatılan ‘İzDönüşüm Projesi’nin müjdesi verildi. 
Tunç Soyer, “İzDönüşüm projemiz ile şehrimizdeki 
atıkları henüz kaynağındayken ayrıştırıyoruz. Bu 
süreci Buca, Karabağlar, Karşıyaka ve Narlıdere 
ilçelerimizde, ilçe belediyelerimizle eşgüdüm içinde 
başlattık. Önümüzdeki yaz aylarında tamamlanacak 
sürecin sonunda, İzmir nüfusunun üçte birinin 
ambalaj atıklarını çöpe gitmeden ekonomiye geri 
kazandıracağız” diye konuşurken İzmir’in sürdürülebilir 
bir çevre yolunda olduğunun da altını çiziyor. Projenin 
detaylarını ise şöyle açıklıyor:

“Atık Yönetimi Dairemiz ve belediye şirketimiz 
İzDoğa tarafından başlatılan İzDönüşüm projemiz 
ile şehrimizdeki atıkları henüz kaynağındayken 
ayrıştırıyoruz. Bu süreci Buca, Karabağlar, Karşıyaka 
ve Narlıdere ilçelerimizde, ilçe belediyelerimizle 
eşgüdüm içinde başlattık. Önümüzdeki yaz aylarında 
tamamlanacak sürecin sonunda, İzmir nüfusunun üçte 
birinin ambalaj atıklarını çöpe gitmeden ekonomiye 
geri kazandıracağız. Kurduğumuz ayrıştırma sistemi 

ve kamuoyu oluşturma faaliyetleriyle tüm İzmirlileri 
ambalaj atıklarını çöp yerine geri dönüşüm kutularına 
atmaya teşvik edeceğiz. Bu atıklar, Konak’ta İzDoğa 
tarafından işletilen İzDönüşüm Ambalaj Atığı Toplama 
ve Ayırma Tesisimizde ayrıştırılarak ekonomiye geri 
kazandırılacak. Burada, günde 420 tona kadar ambalaj 
atığını ayrıştırıp geri dönüştürme kapasitesine sahibiz. 
Bu proje ile mevcut durumda geri dönüşüme gönderilen 
ambalaj atıklarının oranını yüzde 12’den, önce yüzde 
20’ye, ardından yüzde 40’a çıkartacağız. Sadece yüzde 
yirmilik bir geri dönüşüm oranını yakalamanın bile, 
160 milyon liralık fazladan kazanç anlamına geldiğini 
belirtmek isterim.”

“GETİR ATIĞINI AL HARÇLIĞINI”
Samsun İlkadım Belediyesi, atık toplamada “ATOM” 
ile yeni uygulamaya imza attı. Kısa bir süre önce pilot 
uygulamaya geçen Atık Toplama Merkezi ile ilçede 
belirli kategorideki atıklar toplanmaya başlandı. Gün 
geçtikçe de ilçe halkının sahiplendiği “Getir Atığını Al 
Harçlığını” projesi kapsamında vatandaşlar biriktirdiği 
geri dönüşebilen materyalleri atık toplama otobüsü 
aracılığıyla nakite çeviriyor. Ambalaj atıkları ve bitkisel 
atık yağlar gibi geri dönüşüm atıkların kilogram ya 
da litre başına TL karşılığı olan paralar vatandaşlara 
ödeniyor. Elektrik-elektronik atıkları ve atık piller 
mobil atık merkezi olarak kullanılan sistem sayesinde 
ülke ekonomisine katkı sağlamanın yanı sıra doğal 
kaynakları da korumuş oluyor. İlkadım Belediye 
Başkanı Necattin Demirtaş; “Ülkemizde toplanan 
atıkları Düzenli Depolama Tesisleri’nde yerin altına 
gömüyoruz. Doğada çözünmeyen bazı malzemeler 
yüzyıllar boyunca bozulmadan doğada kalıyor. Bu 
uygulamayı hayata geçirmemizde 2 önemli sebebimiz 
var. Birincisi atıkların insana ve doğaya vereceği 
zararlar, diğeri ise geri dönüşümü olan materyallerin 
evsel atık çöple birlikte heba olmasını engellemek 
istiyoruz. Biz İlkadım ilçemizde günde 350 ton çöp 
kaldırıyoruz. Vatandaşlarımızı başlatmış olduğumuz 
‘Getir Atığını Al Harçlığını’ projemizle bilinçlendirip sıfır 
atığa teşvik ederek, biriktirdikleri kağıt, plastik, karton 
gibi ürünleri semt pazarlarında konumlandırdığımız Atık 
Toplama Merkezi’mize getirerek nakite çevirip pazar 
alışverişlerine katkı sağlamak istiyoruz. Hedefimiz 
çöpleri ayrıştırarak ekonomiye kazandırmak” diyor. 
Bu projeden belediyenin parasal kazancı olmadığının 
altını çizen Başkan Demirtaş, “ATOM ile toplanan 
atıklar anlaşmalı olan lisanslı firmaya ekiplerimiz 
tarafından teslim ediliyor. Belediyemiz sadece bu 
uygulamada aracılık yapıyor. Bizim kazancımız 
temizlik toplama işlerinde, sahaya her gün girecek 
olan temizlik araçlarımız üç günde bir sahaya girmiş 
olacak. Böylelikle mazottan, araçlarımızın kullanım 
ömürlerinden tasarruf sağlamış olacağız” diyor. 
“ATOM’a getirilecek atıkların kilosundan kazanılacak 
nakit para ise; karton kilo 1,5 TL, kitap kilo 2 TL, pet 
şişe kilo 7 TL, naylon kilo 4 TL, hurda teneke kilo 3,5 
TL, plastik kilo 4 TL, kasa kilo 3 TL, karışık kilo 3 TL, 
cam kilo 0,10 TL ve bitkisel atık yağın kilosu 5 TL 
olarak belirlendi” diye ekliyor.
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GERİ 
DÖNÜŞEBİLEN 
MADDELER
•Demir •Çelik •Bakır 
•Alüminyum •Kurşun •Piller 
•Kağıt •Plastik •Kauçuk 
•Cam •Motor yağları •Atık 
yağlar  
•Akümülatörler •Araç 
lastikleri •Beton •Röntgen 
filmleri  
•Elektronik atıklar  
•Organik atıklar

ALÜMİNYUM: Atık alüminyum 
küçük parçacıklar halinde 
doğranır. Daha sonra bu 
parçalar büyük ocaklarda 
eritilerek, dökme alüminyum 
üretilir. Bu sayede atık 
alüminyum, saf alüminyum ile 
neredeyse aynı hale gelir ve 
üretimde kullanılabilir.  

 Alüminyumun geri kazanımıyla;

✓ Enerji tüketiminde azalma yüzde 95, hava 
kirliliğinde azalma yüzde 90, su kirliliğinde azalma 
yüzde 97, baca gazı kirletici emisyonunda azalma 
yüzde 99 oranında olur ve boksit cevheri de korunur.
✓ Bir kilogram alüminyum kutu geri kazanıldığında; 
8 kg boksit madeni, 4 kg kimyasal madde, 14 kW/sa 
elektrik enerjisi kullanımı korunmuş olur.
✓ On adet alüminyum içecek kutusu geri 
kazanıldığında, 100 kW/sa bir lambanın 35 saatte 
veya bir TV’nin 30 saatte harcadığı elektrik enerjisi 
korunmuş olur.
✓ Bir ton kullanılmış alüminyumdan alüminyum 
üretilirse; 1300 kg boksit bakiyesi, 15000 litre 
soğutma suyu, 860 litre proses suyu, 2000 kg CO2  
ve 11 kg SO2 emisyonu daha az oluşur.

METAL: Evsel atıklardan ayrı olarak toplanan metal 
ambalaj atıkları ilk önce toplama-ayırma tesislerinde 
malzemeye göre ayrılır. Burada büyük mıknatıs 
sistemleri yardımı ile yığın içerisindeki alüminyum, 
çelik vb. gibi malzemeler birbirinden ayrılır. Toplanan 
ambalaj atıkları taşıma ve depolama kolaylığı 
bakımından preslenir. Böylelikle hacim küçültülür. 
Bu işlem sonucunda metal ambalajlar işlenecekleri 
tesise getirilir. Burada ilk önce fiziksel öğütme işlemi 
yapılır. Öğütülme işleminin ardından yüksek dereceli 
fırınlarda eriyik hale getirilir. Eriyik kalıba dökülerek 
metal bloklar oluşturulur. Oluşturulan bu metal bloklar 
preslenerek istenilen kalınlığa getirilir. Aerosol, içecek 
kutusu, boya tenekesi gibi her türlü ambalaja uygun 
biçimlendirmeden sonra doluma hazır hale gelir.

KAĞIT: Kağıt öncelikle kağıt çamurunun hazırlanması 
için, su içerisinde liflerine ayrılır. Eğer gerekirse içinde 
lif olmayan yabancı maddeler için temizleme işlemine 
tutulur. Mürekkep ayırıcı olarak sodyum hidroksit veya 
sodyum karbonat kullanılır. Daha sonra hazır olan 
kağıt lifleri, geri dönüşmüş kağıt üretiminde kullanılır. 
Atık kağıt sürekli olarak geri kazanılamaz. Her geri 
kazanımda, liflerin boyu kısalır ve liflerin yapışması 
için yardımcı maddeler ilave edilmeden yeni kağıt 
üretilemez.

1 ton kullanılmış kağıt geri dönüştürüldüğü zaman;

✓ Sera gazı olan karbondioksitin havadan 12.400 
m3’ünün bertaraf edilmesi,
✓ 12.400 m3 oksijen gazı üretilmesi,
✓ 34 kişinin oksijen ihtiyacını sağlayan 17 yetişkin 
ağacın korunması,
✓ Ayda 3 ailenin tükettiği 32 m3 su tasarrufu,
✓ Kış aylarında ısınma amacı ile iki ailenin tüketeceği 
1.750 litre fuel-oil tasarrufu, 2,4 m3 çöp depolama 
alanından tasarruf,
✓ 20 ailenin bir ay süreyle tüketeceği 4100 kW/
sa elektrik enerjisinden tasarruf edilebilmesi 
mümkündür.

PLASTİK: Plastik atıklar öncelikle cinslerine göre 
ayrılarak geri dönüşüm işlemine tabi tutulur. Cinslerine 
göre ayrılan geri dönüşebilir plastik atıklar, kırma 
makinelerinde kırılıp küçük parçalara ayrılır. İşletmeler 
bu parçaları direkt olarak belli oranlarda, orijinal ham 
madde ile karıştırarak üretim işleminde kullanabildiği 
gibi; tekrar eritip katkı maddeleri katarak ikinci sınıf 
ham madde olarak da kullanabilir.
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Kullanılmış plastikler geri kazanılıp tekrar üretime 
girdiğinde;

✓ Yeni montlar ✓ Endüstriyel fiberler
✓ İş şapkası ✓ Bakkal arabası sapları
✓ Okul ve iş yeri parçaları ✓ Golf ve tenis malzemeleri
✓ Bahçe mobilyası köşe taşları
✓ Çöp toplama kutuları 
✓ Saksı bank ✓ Kovalar 
✓ Halı malzemesi ve dren boruları gibi yeni plastik 
ürünleri elde etmek mümkündür.

Sadece PET geri dönüşümünden  
şu ürünler elde edilir; 
✓ Halı tabanları ✓ Uyku torbaları
✓ Giysilerdeki yalıtım maddesi
✓ Oto parçaları ✓ Boya fırçaları
✓ Can kurtarma yastıkları
✓ Torbalar ✓Posta kutuları
✓ Piknik masaları
✓ Çitler ✓ Yürüyüş botları
✓ Çift bölmeli kovalar
✓ Laser toner kartuşu
✓ Kayışlar ve geotekstiller

Plastik geri dönüşümü ile;

✓ 1.050 adet geri dönüştürülmüş plastik tepsiden altı 
kişilik bir oturma grubu yapılabilir.
✓ 2,5 litrelik bir plastik şişe geri kazanılıp üretimde 
kullanılırsa altı saatlik 60 watt’lık elektrik enerjisi 
tasarruf edilebilir.
✓ 25 adet 2 litrelik içecek şişesi geri kazanılsa bu 
maddeden bir plastik süveter elde edebilirsiniz.

✓ 25 kullanılmış plastik şişeden bir ceket üretilebilir.
✓ 35 adet 2,5 litrelik kullanılmış PET şişesinden bir 
uyku tulumu yapılabilir.
CAM: Camın bileşimine giren üç grup madde vardır. 
Bunlar cam haline gelebilen oksitler, eriticiler ve 
stabilizatörler denilen maddelerdir. Şişe, kavanoz, cam 
bardak, vazo ve diğer cam atıklar toplama kutularında 
veya atığın oluştuğu yerlerde ayrı toplanır ve bu atıklar 
renklerine göre ayrılarak geri dönüşüm tesislerine 
verilir. Burada atık ve katkı maddelerinden ayrılır. Cam 
maddeler kırılır ve ham madde karışımına karıştırılarak 
eritme ocaklarına dökülür. Kırılan cam, beton katkısı 
ve camasfalt olarak da kullanılır. Camasfalta yüzde 30 
civarında geri dönüşmüş cam katılır. Bir cam şişenin 
geri dönüşümü neticesinde tasarruf edilen enerji; 
100 watt’lık bir ampulün bir saatte, bir bilgisayarın 25 
dakikada, bir televizyonun 20 dakikada, bir çamaşır 
makinesinin 10 dakikada kullandığı enerjiye denktir.

Camın geri dönüşümünün faydaları;
Enerji tüketiminde azalma %25 
Hava kirliliğinde azalma %20
Maden atığında azalma %80
Su tüketiminde azalma %50
Korunan doğal kaynaklar: KUM, SODA, KİREÇ

KOMPOZİT: Toplanan kompozit ambalajlar birçok 
malzemenin birlikte kullanılmasıyla elde edildiği için 
geri dönüşüm prosesi de kompleks aşamalardan 
oluşur. Öğütme ve ayrıştırma işlemlerinden sonra 
kağıt ve alüminyum/polietilen kısım birbirinden ayrılır. 
Geri kazanılan kağıt bir nevi kağıt geri dönüşüm 
işlemlerinden geçirilerek, kağıt mendil, tuvalet kağıdı ve 
oluklu mukavva gibi ürünlerin üretiminde kullanılabilir. 
Kağıt kısmı ayrıldıktan sonra geri kalan kısım 
(alüminyum ve polietilen/veya başka bir malzeme) 
çimento fabrikalarında kalorifik değerleri yüksek 
olduğu için ilave yakıt olarak kullanılabilir. Yine aynı 
şekilde enerji amaçlı yakılarak geri kazanılabilir. Bir 
diğer uygulama da ülkemizde yekpan adıyla üretilen 
ürünlerdir. Kompozit ambalajlar kırpılıp öğütüldükten 
sonra preslerde sıkıştırılarak sunta benzeri bir malzeme 
üretilir. Oluşan ürün bahçe mobilyası yapımında 
kullanılabilecek derecede suya ve neme dayanıklı bir 
malzemedir.
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Beykoz atık yönetimi ve 
ayrışımı konusunda ne yaptı?
Beykoz Belediyesi’nin atık yönetimi ve geri dönüşümü 
hakkında vatandaşları bilinçlendirmek adına yapılan 
çalışmaları şöyle:

✓ 2009 yılında ‘Sıfır Atık’ hedefi doğrultusunda Islak-Kuru atık ayrımı 
prensibi ile organik atıkların ambalaj atıklarından kaynağında ayrılması 
yöntemini benimseyerek Türkiye’de ilk defa bir sitede ikili ayırma sistemi 
kuruldu.

✓ 2013 yılından beri pazar atıklarının çöpe atılması önlenerek 
kompostlaştırılıyor ve doğaya kazandırılması sağlanıyor. Bu proje ile 
Türkiye’de ilk kez bir belediyenin kaynağında biyobozunur atıklarını 
yönetmesi sağlanmış oldu. Aynı zamanda Beykoz Belediyesi’ne ait tüm 
sosyal tesislerde bulunan manuel kompost makinelerinde diğerlerinden 
ayrıştırılmış olan biyobozunur atıklar kompost haline getiriliyor ve sıfır 
atık prensibine uygun çalışılıyor. 

✓ 2009 yılında 10 okul ile başlanılan ve Beykoz’da bulunan tüm ilkokul 
ve ortaokullarda uygulanan Yeşil Okul Projesi ile çevre bilinci, çevre 
yönetimi ve bu kapsamdaki atık yönetiminin iyileştirilmesine katkıda 
bulunularak bir neslin çevre bilinciyle yetişmesi sağlanıyor.

✓ Atık Getirme Merkezleri Projesi, Sitelerde Ambalaj Atığı Toplama 
Projesi, Sen De Bir Kulak Ver Projesi, Ekmeğini Çöpten Çıkar Projesi, 
Beykoz’un Evleri Sıfır Atığın Temeli Projesi, Temizlik Akademisi Projesi, 
belediyenin diğer projeleri arasında yer alıyor.  
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GÖR ÜŞ

KAĞAN YEŞİL 
BURPAS Başkanı 

“BURSA PLASTİK VE AMBALAJ 
SANAYİCİLERİ DERNEĞİ OLARAK, 

TÜRKİYE’NİN EN YEŞİL ŞEHRİ 
OLARAK BİLİNEN BURSA’MIZDA 

YÜRÜTÜLEN SIFIR ATIK 
UYGULAMALARI İLE GERİ DÖNÜŞÜM 

ORANLARININ ARTTIRILMASINI 
HEDEFLİYORUZ.”

K aynakları kullandığımızda bir daha yerine 
getiremiyoruz. Eğer hepimiz tüketimi azaltır, 
tekrar kullanır ve geri dönüşüme katkı 
sağlarsak dünya kaynaklarının gelecek 

kuşaklara da kalmasını sağlayabiliriz. Geri dönüşüm 
yoluyla atıkların tekrar ham madde olarak kullanılması 
büyük miktarda enerji tasarrufunu mümkün kılar. 

Yeni bir ürünü üretebilmek için çok fazla enerji ve 
kaynak gerekir, geri dönüşebilir malzemeleri çöpe 
attığımızda ise üretimi esnasında tüketilen enerji ve 
kaynaklarını da çöpe atmış oluruz. Geri dönüşümün 
amacı; kaynakların tükenmesini önlemek ve atık çöp 
miktarını azaltmaktır. Cam, kağıt, alüminyum, plastik, 
pil, motor yağı gibi maddeler geri dönüştürülerek 
tekrar kullanılabilir hale gelir, bu da ülke ekonomisine 
önemli bir katkı sağlar. Örneğin; geri dönüştürülmüş 
alüminyumun kullanılması alüminyumun sıfırdan imal 
edilmesine oranla yüzde 35’e varan enerji tasarrufu 
sağlar. 1 ton plastik ambalaj atığının geri dönüşümü 
sonucunda 14.000 kWh enerji tasarrufu sağlanmış olur. 

TÜİK verileri ışığında baktığımızda, Türkiye’de belediyeler 
eliyle yıllık 32,3 milyon ton atık toplandığını görüyoruz. 
Toplam 1.389 belediyenin 1.387’sinde atık hizmeti 
verildiği tespit edildi. Atık hizmeti verilen belediyelerde 
toplanan 32,3 milyon ton atığın yüzde 69,4’ü düzenli 
depolama tesislerine, yüzde 17’si belediye çöplüklerine 
ve yüzde 13,2’si geri kazanım tesislerine gönderilirken, 
yüzde 0,4’ü ise açıkta yakılarak, gömülerek, dereye 
veya araziye dökülerek bertaraf edildi. Belediyelerde 
toplanan kişi başı günlük ortalama atık miktarı 1,13 
kg olarak hesaplandı. Atık bertaraf ve geri kazanım 
tesislerinde işlenen 127,4 milyon ton atığın 78,3 milyon 
tonu bertaraf edildi, 49,1 milyon tonu ise geri kazanıldı. 
Toplam işlenen atık miktarı 2018’e göre yüzde 22 arttı. 

Bursa Plastik ve Ambalaj Sanayicileri Derneği olarak, 
Türkiye’nin en yeşil şehri olarak bilinen Bursa’mızda 
yürütülen sıfır atık uygulamaları ile geri dönüşüm 
oranlarının arttırılmasını hedefliyoruz. Bursa’da oturan 
her vatandaşımız günlük ortalama 1 kg evsel atık 
oluşturuyor. Evsel atıkların içerisinde yaklaşık yüzde 
20’lik bir oranı kâğıt, karton, metal, cam ve plastik 

“TEMİZ BİR GELECEK İÇİN 
GERİ DÖNÜŞÜM ŞART” 

olan ambalaj atıkları oluşturuyor. Bursa genelinde 
oluşan evsel atıkların yüzde 96’sı düzenli depolama 
sahalarında bertaraf ediliyor. 

Bursa Büyükşehir Belediyesi eliyle yürütülen Sıfır Atık 
Projesi sadece ambalaj atığı geri dönüşümü olarak 
değil, düzenli olarak depolama sahalarına gelen 
karışık belediye atıklarının enerji ve ham madde geri 
kazanımında değerlendirilmesine yönelik çalışmalar 
yürütülüyor. Türkiye’de 2017 yılında atıkların sadece 
yüzde 12’si dönüştürülürken, 2022’de yüzde 25’ler 
seviyesindedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2023 
hedefinin yüzde 35, 2035 hedefinin ise yüzde 60’lar 
seviyesinde olduğunu biliyoruz. Bu hedeflere ulaşmanın 
yolu elbette yerel yönetimlerden, yani belediyelerden 
geçiyor. Sıfır Atık Projesi sadece Türkiye’nin değil 
dünyanın hedefidir. “Al-Kullan-At” yerine, “Al-Kullan-
Dönüştür” uygulamasını toplum olarak başarıp, bu 
kapsamda Büyükşehir Belediyeleri Sıfır Atık Projesi’ne 
daha fazla yatırım yaparak depolanacak atık miktarı 
yüzde 50 azaltılabilir.
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TEKNOLOJİK CÜZDAN  
DÖNEMİ BAŞLADI
Finansal teknolojiler, online ticaretin yükselişi ve şirketler arası işlem hızının artmasıyla 
beraber ön plana çıktı. Günlük hayatta çoğu işlemde artık bankaların yerini alan alternatif 
ödeme teknolojilerini araştırdık. ÜRÜN DİRİER
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D ijitalleşme, hayatlarımızın hemen her 
alanında etkisini arttırıyor. Bunun en önemli 
yansımalarından biri, finansal hizmetler 
alanında görülüyor. Fintek hizmetleri, 

sundukları farklılaştırılmış deneyim ve inovatif çözümler 
ile her geçen gün daha popüler hale geliyor. Trendyol, 
Hepsiburada, Gittigidiyor gibi pazaryerleri bile kendi 
cüzdan uygulamalarıyla alışveriş yapılması konusunda 
alternatif bir ödeme biçimi yaratıyor.
Küresel verilere bakıldığında, 2021 yılının sadece 
Ocak-Nisan döneminde, fintek girişimleri toplam 28,8 
milyar dolar yatırım aldı ve 2021 yılı, tüm zamanların 
hem miktar hem adet olarak en çok fintek yatırımının 
yapıldığı yıl olarak kayıtlara geçti. 2026 yılına kadar 
ise küresel fintek pazarının yüzde 26,8 büyümesi 
öngörülüyor. Yatırımların artması yönünde seyreden 
küresel trend, kuşkusuz ülkemizde de etkilerini 
göstererek içinde bulunduğumuz yıl fintek alanında yeni 
iş birlikleri ve projelere ev sahipliği yapılmasında rol 
oynayacak. 2020 yılı raporlarına göre Türkiye’deki fintek 
pazarının; 300’ün üstünde firma ile yılda ortalama 
yüzde 14 büyüdüğü ve 15 milyar doların üstünde bir 
büyüklüğe sahip olduğu belirtiliyor. 
2024 yılı sonuna kadar ise Türkiye’de e-ticaretin yüzde 
20,2 büyümesi ve bireylerin ödeme alışkanlıklarının 
da bu tür ödemeleri kolaylaştıracak şekilde yön 
değiştirmeye devam etmesi bekleniyor. Türkiye Ödeme 
ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) Yönetim 
Kurulu Başkanı Burhan Eliaçık, “Bugün itibarıyla 
birliğimiz üyesi 27 ödeme kuruluşu ve 29 elektronik 
para kuruluşu olmak üzere toplam 56 şirket faaliyet 
gösteriyor. Son dönemlerde özellikle açık bankacılık 
faaliyetleri kapsamında lisans almaya hazırlanan 
kuruluşlarla birlikte bu sayıların ve dolayısıyla rekabetçi 
piyasa çerçevesinde ürün ve hizmet çeşitliliğinin artması 
bekleniyor” diyor. 
Fintek firmalarının tüketicilerin finansal işlemlerini, 
kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde yerine getirmesini 
sağladığını ve KOBİ’ler başta olmak üzere işletmeleri 
operasyonel ve maliyet dezavantajlarından kurtardığını 
vurgulayan Eliaçık, alternatif ödeme çözümlerine 
ihtiyaç duyulmasının nedenini de şu sözlerle açıklıyor: 
“Market siparişi vermekten taksi çağırmaya, fatura 
ödemekten para göndermeye varıncaya kadar pek çok 

işlemimizi yalnızca birkaç tuşa basarak dijital yöntemler 
ile gerçekleştirebilmekte ve ödemelerimizi de dijital 
kanallar üzerinden yapabilmekteyiz. Bu noktada dijital 
cüzdanlar, karekod tabanlı ödemeler ve temassız kartlar 
en çok tercih edilen ödeme yöntemleri arasında. Ödeme 
hizmetleri ve elektronik para hizmetlerinden faydalanan 
tüketiciler, söz konusu işlemler ile edindikleri tecrübeler 
ile işlemlerinin hızlı ve kolay olduğu kadar, son derece 
güvenli bir şekilde gerçekleştirildiğini gördükçe söz 
konusu ödeme yöntemlerine olan ilgileri artıyor.” 

BANKACILIK HİZMETİ ALMAYAN MİLYONLARA 
ERİŞİYOR
İyzico, Dogma Alares ve ETİD tarafından hazırlanan 
“2021 Türkiye E-Ticaret Ekosistemi Raporu”nun 
sonuçlarına göre, 2021’in en çok tercih edilen ödeme 
yöntemi olan kredi kartıyla 8,2 milyar işlem ile 1,6 
trilyon TL tutarında alışveriş yapıldı. 2021’de kredi 
kartıyla ödeme oranı yüzde 56 olmakla birlikte, son 
yıllarda kredi kartı kullanımındaki düşüş eğilimi de 
dikkat çekici. 2017 yılında alışverişlerin yüzde 82’si 
kredi kartıyla yapılırken bu oran, artık yüzde 56. Ve 
gitgide geriliyor. Bu gerilemenin sebebi ise ön ödemeli 
kartlar ve dijital cüzdanlar gibi alternatif ödeme 
teknolojilerinin yaygınlaşması. Rapora göre; e-ticaret 
işlem sayıları 2020’ye göre yüzde 46 artarak 3,4 milyar 
adet siparişe ve yüzde 69 artış ile 381,5 milyar TL 
hacme ulaştı. Ödeme teknolojilerinin yaygınlaşması, 
bankacılık hizmeti almayan yüz binlerce tüketiciyi de 
online pazarlara dahil edebiliyor. Bu da e-ticarette hızlı 
büyüyen rakamların bir diğer nedeni. İyzico COO’su 
Orkun Saitoğlu, “iyzico ile öde seçeneği sayesinde 
herhangi bir bankacılık hizmeti almayan milyonlarca 
kullanıcıya da online alışveriş imkanı sunuyoruz. Bu 
avantajları sayesinde iyzico ile öde, 2021’de 30 bin 
üye iş yeri aracılığıyla 1,5 milyon aktif kullanıcı kitlesine 
ulaştı ve 2020-2021 döneminde işlem adedi bazında 
yüzde 388 büyüme kaydetti. Geçen yıl iyzico ile öde’nin 
e-ticaret işlemleri içindeki payı, aylık bazda yüzde 3 
seviyesinden yüzde 13 seviyesine kadar yükseldi” diyor. 

PARANIN HESABINI BİL!
Son yıllarda cüzdanlarımızda banka kartlarının yanında 
elektronik para kuruluşlarının çıkarttığı ön ödemeli 
kartlar da yerini almaya başladı. Önce ebeveynlerin 
çocuklarının harçlıklarını yüklediği veya bilgisayarda 
oyun satın almada kullanılan kartlar, zamanla hayatın 
her alanına girdi. Artık kredi kartı veya banka kartının 
geçtiği tüm iş yerlerinde alışveriş imkanı sunan ön 
ödemeli kartlar, ayrıca yurt içi veya yurt dışına 7/24 
para transferleri, fatura ödemesi ve internetten yapılan 
alışverişlerde de sıkça kullanılıyor. Her gün yeni ürün ve 
hizmetlerin eklendiği ön ödemeli kartlar, artık sadece 
bir ödeme aracı olarak değil, finansal danışmanlık 
da yapıyor. 2021’in son günlerinde faaliyete geçen 
elektronik para kuruluşu FUPS da “paranın hesabını 
bil”, “dikkatli harca ve doğru yere harca” motto’suyla 
yola çıktı. Bu amaçla bütçe yönetimini önceliklendirerek 
Chat, Harcamadan Böl Böl ve Seç Seç gibi bugüne 
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kadar sunulmamış özelliklerle hizmet vermeye 
başladıklarını söyleyen FUPS Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Yüce Zerey, “FUPS’ta şu anda ‘bütçeni bil daha 
iyi yönet’ diyoruz. Orta vadede ise bütçe yönetimini 
temel enstrümanlar ve yatırım yönetimi ile perçinlemek 
istiyoruz” diyor.

KART TAŞIMAYA GEREK KALMIYOR
Avrupa entegrasyonu ile birlikte avantajlı yurt dışı para 
transferinin önemli çalışmaları arasında yer aldığına 
işaret eden Zerey, şu bilgileri aktarıyor: “Bu bakış açımız 
doğrultusunda kullanıcılarımıza iki yeni özellik sunmaya 
başladık. Bunlardan ilki Digital Onboarding dediğimiz 
Uzaktan Müşteri Edinimi Sistemi. Bir diğer yeni 
özelliğimiz ise fiziksel ve sanal karta ek olarak hızlı ve 
kolay bir kart alternatifi olan FUPS QR Kart. TR Karekod 
uyumlu FUPS QR Kart ile kart taşımadan teması en aza 
indiren bir ödeme fırsatı sunuyoruz. Kullanıcılarımız cep 
telefonlarındaki FUPS uygulaması üzerinde oluşturulan 
FUPS QR Kart sayesinde kart taşımaya gerek kalmadan 
tüm fiziksel POS cihazlarında ödeme yapabiliyor. 
Kolayca tüm ATM’lerden para çekebiliyor ve QR Kart’ın 
bağlı bulunduğu FUPS hesabını harcama öncesinde 
değiştirebiliyor.”

DAHA FAZLA TÜKETİCİYE ERİŞMEK İÇİN 
ALTERNATİF ÖDEME ŞART 
Türkiye’nin önde gelen e-ticaret, perakende, sigorta 
ve telekom şirketlerine özel servisler geliştiren 
Mobilexpress, online ödeme geçidi, akıllı işlem 
yönlendirme, kart saklama, sahtecilik önleme gibi 
yapay zeka destekli birçok servisi, ihtiyaç duyabilecek 
tüm banka ve ödeme kuruluşlarına entegre çalışan 
platformu aracılığıyla sunuyor. Mobilexpress’in CEO’su 
ve şirkete bağlı bir alt marka olan Lidio’nun da kurucu 
ortağı Emre Güzer, “Pandemi döneminde inşa ettiğimiz 
markamız Lidio’nun da lisans almasıyla birlikte sadece 
iş yerlerinin lokal ve global ihtiyaçlarına yönelik değil, 
aynı zamanda dokunduğumuz milyonlarca bireysel 
tüketiciye çok kanallı pürüzsüz ödeme deneyimleri 
yaşayabilecekleri servislerimizi sunacağız” diyor.
2021 yılının kampanyalar dönemi olarak da bilinen 
kasım ayında tüm Türkiye’deki online ödemelerin 
yüzde 25’inden fazlasını tek başına Mobilexpress 
platformunun yüklendiğine değinen Güzer, “2021 yılının 
tamamına baktığımızda toplam hacmimiz 30 milyar TL’yi 
geçti. Mobilexpress, Türkiye’deki tüm online ödemelerin 
yüzde 10’undan fazlasını üstlenebilen, teknolojisi ve 
insan kaynakları ile fark yaratan bir şirket. 54 milyon 
kayıtlı karta, aylık 16 milyondan fazla işlem adedine ve 
1,5 milyondan fazla kart havuzuna ev sahipliği yapan 
Mobilexpress olarak, 2021’de toplam 170 milyon 
başarılı işleme aracılık ettik, dakikada 44 bin adet 
işlemle sınırları zorladığımız bir performans ortaya 
koyduk ve yılı 33 kişilik bir ekiple kapatıp Türkiye’nin en 
büyük fintek altyapı ihracatlarından birine imza atma 
başarısı yakaladık” diye konuşuyor.
Alternatif ödeme sistemlerinin daha fazla tüketiciye 
erişebilmek için şart olduğunu da dile getiren Güzer, 
şunları paylaşıyor: “Pazar, kart domine bir yapıdan 

cüzdanlar, e-para kuruluşları ve gerçek zamanlı kredi 
(BNPL) gibi çözümlerin de kendine yer bulduğu, tüm bu 
ödeme yöntemlerinin daha fazla tüketiciyi ekosisteme 
kattığı bir yöne doğru ilerliyor. Yakın zamanda özellikle 
açık bankacılık API’ları ile birlikte banka üzerindeki 
hesaplarımıza da tekrarlayan ödeme, anlık ödeme 
emri gibi erişim imkanlarıyla internet üzerinden ilk kez 
alışveriş yapan tüketiciler göreceğiz.”

LİMİT SORUNUNA PAY KREDİ
Paynet ise ödeme sistemleri sektöründe, nakit 
akışının dijitalleştirilmesi alanında uzmanlaşmış bir 
finansal teknoloji şirketi. İş ortaklarıyla birlikte finansal 
çözümlerle teknolojiyi birleştirerek yeni ürün ve 
çözümler geliştiriyor. Odak noktası; KOBİ’lerin nakit akışı 
yönetimlerini, ek bir yatırım maliyetine katlanmadan 
yalnızca tek bir anlaşmayla aynı platform üzerinden 
dijitalleştirmek. Pandemiyle birlikte tüketicinin online 
ticarete olan talep artışının beraberinde yeni ödeme 
ihtiyaçlarını ortaya çıkardığını belirten Paynet CEO’su 
Serkan Çelik, sundukları yenilikçi hizmetler hakkında 
da bilgi veriyor. Hizmetlerden biri PayKredi. Online kartlı 
ödemeler sırasında müşterilerin sıklıkla limit sorunuyla 
karşı karşıya kaldıklarını ya da kredi kartı limitlerinin 
tamamını alışverişte kullanmaktan kaçındıklarını 
ifade eden Çelik, detayları şu sözlerle aktarıyor: “Bu 
noktada PayKredi ürünümüzü geliştirdik. Ağırlıklı 
olarak B2B pazarında faaliyet gösterdiğimiz için sepet 
ortalamamız, sektör ortalamasının çok üzerinde. Bu 
durum PayKredi’ye olan ihtiyacı daha da gözle görünür 
kıldı. Paynet olarak bankalar ve finansman kuruluşları 
ile anlaşıyor ve entegrasyon gerçekleştiriyoruz. Böylece 
tüketiciye, ödeme anında anlaşmalı bankalar ile 
kredi kullanarak alışverişlerini kesintisiz bir şekilde 
tamamlama ayrıcalığını sunuyoruz, işletmelerin 
de enerjilerini tahsilatlarına değil büyümelerine 
odaklamalarını sağlıyoruz.”

Türkiye’nin önde gelen 
e-ticaret, perakende, 

sigorta ve telekom 
şirketlerine özel servisler 

geliştiren Mobilexpress, 
online ödeme geçidi, akıllı 

işlem yönlendirme, kart 
saklama, sahtecilik önleme 

gibi yapay zeka destekli 
birçok servisi, ihtiyaç 

duyabilecek tüm banka 
ve ödeme kuruluşlarına 

entegre çalışan platformu 
aracılığıyla sunuyor. 
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HER ÖLÇEKTEN ŞİRKETE HİZMET
PayTR, üye iş yerlerine Sanal POS, Linkle Ödeme, 
Pazaryeri Çözümü, PayTR NeoPOS, Tosla ile Ödeme, 
Havale/EFT, Güvenli Kart Saklama, Tekrarlayan Ödeme 
(Abonelik Yöntemi), Dövizle Satış, Alternatif Ödeme 
Çözümleri ve Mobil POS çözümleri sunuyor. Geliştirme 
çalışmalarına devam ettiği Mobil Ödeme, E-Para 
ve Cüzdan Çözümleri, QR ile Ödeme ve Fiziki POS 
Hizmetleri’ni de yakında kullanıma sunacak. PayTR 
yüzde 100 yerli sermaye ile kurulan bir şirket. 2021’de 
Türkiye’nin en büyük özel sermaye fonu Actera Group 
ile yatırım ortaklığı anlaşması imzaladı. Bu anlaşmayla 
Actera, PayTR’ın yüzde 60 hissesine sahip oldu. 
En son 2021’in son günlerinde cep telefonlarını POS 
cihazına çeviren PayTR NeoPOS ürününü kullanıma 
sunduklarını ifade eden PayTR Genel Müdürü Tarık 
Tombul, “PayTR üye iş yerleri, Google Play’den 
indirebilecekleri PayTR Mağaza uygulamasında 
bulunan mobil ödeme alma özelliği sayesinde, NFC 
özellikli Android işletim sistemine sahip akıllı telefon 
ya da tabletlerini bir POS cihazı gibi kullanabiliyorlar. 
Böylece kullanıcıların temassız kartlar ya da cihazlarla 
yapmak istedikleri ödemeleri kabul edebiliyorlar. 
PayTR NeoPOS’un üye iş yerlerimiz için en büyük 
avantajı ise herhangi bir POS maliyeti bulunmaması. 
Mastercard iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz bu projede 
Soft POS teknolojisiyle Android telefonları POS cihazına 
dönüştüren ilk ödeme kuruluşu da PayTR oldu” diyor.  
Şirketin linkle ödeme çözümü de mevcut. B2B ve 
B2C’de faaliyet gösteren ancak web sitesi olmayan 
işletmeler PayTR’nin linkle ödeme yöntemi sayesinde 
oluşturdukları ödeme linkini SMS, e-posta ya da 
WhatsApp üzerinden bayileri ve müşterileriyle 
paylaşarak ödeme alabiliyorlar. Bu yıl dünyanın 
en büyük hazır e-ticaret platformlarından biri olan 
Shopify ile entegrasyonlarını tamamladıklarını ifade 
eden Tombul, şu bilgileri aktarıyor: “PayTR olarak 

KOBİ’lerden tutun da Fortune 500 şirketlerine kadar 
her ölçek ve her sektörden işletme ve pazaryerleri 
olmak üzere 60 binden fazla iş yerine ihtiyaç duydukları 
tüm kanallar üzerinden ödeme alma ve yönetme 
imkanı sunuyoruz.” 

NAKİT AKIŞINI YÖNETMEYİ KOLAYLAŞTIRIYOR
Octet, şirketler arası ticarette alıcıya ve satıcıya 
elektronik ortamda çalışan bir portal aracılığıyla 
tahsilatlarını ve ödemelerini hızlı, kolay ve güvenli 
gerçekleştirmesine olanak sağlayan bir ödeme 
kuruluşu. Türkiye pazarında farklı ölçeklerde 3 binden 
fazla şirkete hizmet verdiklerini belirten Octet Türkiye 
Genel Müdürü Derya Ekemen Fidan, “KOBİ’lerin ve 
büyük şirketlerin hayatını kolaylaştırırken, nakit akışı 
yönetiminde destek oluyor ve satıcılara alacaklarını 
erken tahsil etme, alıcılara ise istedikleri vadede ödeme 
yapma olanağı sağlıyoruz. Ödeme kuruluşu olarak dijital 
ortamda hem ticari alacakların tahsilatını hızlandıran 
hem de ticari borçların nakit akışına göre ödenmesini 
kolaylaştıran ürünler ile hizmet veriyoruz” diyor.
Firmanın sanal POS ürünü ile alıcılar, kendi nakit 
akışlarına göre kredi kartlarıyla taksitle ödeme 
imkanına kavuşuyor. Satıcılar ise alacakları için vade 
beklemeden tahsilatlarını ertesi gün gerçekleştirerek 
nakde kavuşmanın avantajını yaşıyor. Bir diğer ürünü 
ise İnternet Bankacılığı Tahsilatı. Bununla da Octet 
Portal’da alıcılar ticari borçlarını nakit olarak ödemek 
için bir bankanın sunduğu tüm olanaklardan 7/24 
faydalanıyor. Alıcılar kullandıkları bankanın İnternet 
Bankacılığı ya da mobil şubesinden giriş yaparak, 
ödemeler menüsü altında borçlarını görüp elektrik, 
su faturası ödermiş gibi kolaylıkla ödeme yapıyor. Aynı 
zamanda havale ve EFT ödemelerindeki saat sınırlarına 
takılmıyor, diledikleri gün ve saatte satıcılarına 
ödemelerini gerçekleştiriyor. 

HİPER KİŞİSEL YAPAY ZEKA
Hopi, tasarladığı büyük veri yazılımı sayesinde 
kişiselleştirilmiş teklif ve kampanyaları 13 milyon 
kullanıcısına sunan bir marka. Müşterilere giyimden 
teknolojiye, seyahatten gıdaya 40’ı aşkın kategoride ve 
ihtiyaçlarına uygun markalarla iş birliği yaparak ‘paracık’ 
kazanma ve kazanılan ‘paracıkları’ da üye markalarda 
katlayarak değerleneceği bir sistemde harcama imkanı 
sunuyor. 2021 yılında SAS ile iş birliği yaparak “Hiper 
Kişiselleştirme” dönemini başlattıklarını ifade eden 
Hopi Ürün Yönetimi, Pazarlama ve CRM’den sorumlu 
Genel Müdür Yardımcısı Gül Sağır Aydın, “Bu iş birliği 
ile üye markalarımızı Hopi kullanıcıları ile en doğru 
zamanda, en iyi teklifle buluşturduğumuz yapay zeka 
ve makine öğrenme destekli yeni bir ortam yaratmış 
olacağız. Hiper kişiselleştirme, kullanıcıları onları çok iyi 
tanıyarak sadece ilgilendikleri ürün ve kampanyalarla 
buluştururken, üye markaların doğru kullanıcılara 
ulaşmasını da sağlıyor. Proje tamamlandığında, üye 
markaların Hopili cirosunu iki kat, kullanıcılarımıza daha 
detaylı kişiselleştirilmiş teklif sunabilme kapasitemizi ise 
üç kat arttırmış olmayı hedefliyoruz” diyor. 
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CEP TELEFONLARINI POS’A ÇEVİRDİ
Yüksek POS maliyetleri, yüksek aidat ve komisyonlar 
ve birden fazla banka ile girilen bürokratik işlemler 
gibi zorluklara karşı çözüm geliştirmek motivasyonuyla 
yola çıkan Ödeal, cep telefonlarını POS’a dönüştüren 
“Ödeal Cepte POS” uygulaması ile biliniyor. Bu 
uygulamayla bireysel girişimciler ve küçük esnaf 
aldıkları ödeme tahsilatlarına cüzi bir komisyon 
ödeyerek finansal ödeme hizmetine kolay erişim; 
banka ve kredi kartı kullanan tüketicilere de ulaşma 
şansı buluyor. Türkiye’nin masaüstü yazar kasalara 
bağlanma özelliğine sahip ilk ve tek POS cihazı Ödeal 
POS ise yazar kasa mobil pos cihazlarıyla tahsilat 
yapması gereken yazar kasa mükellefi işletmelerin 
sorunlarını çözüyor. Şirket, reyonlarda ödemeyi 
sağlayan Ödeal API ve yazar kasa yükümlüsü olmayan 
iş yerlerinin de POS hizmetinden yararlanabilmesini 
sağlayan Ödeal Sade POS çözümü gibi birçok yenilikçi 
uygulamanın mucidi. 
Sekiz yıl içinde 75 bin üye iş yerine ulaştıklarını ve 
bugüne kadar toplamda 23,2 milyon dolar yatırım 
aldıklarını ifade eden Ödeal Kurucusu Fevzi Güngör, 
“2021 Haziran ayının sonunda SPG Holdings, Ödeal’a 
28,7 milyon TL yatırım yapmıştı. Geçtiğimiz günlerde 
de SaltPay’den 52 milyon TL’lik yatırım aldık. Bu 
yatırımla birlikte şirketimizin değeri 525 milyon TL’ye 
ulaştı” diyor. 

TÜRKİYE’NİN İLK FINTEK GİRİŞİM KURUCUSU  
Insha Ventures, Albaraka Türk tarafından hayata 
geçirilen Türkiye’nin ilk fintek girişim kurucusu. Bir 
fintek girişim kurucusu olarak kurdukları dokuz 
fintek ile sektörün çeşitli dikeyleri için önemli bir 
boşluğu doldurduklarını ifade eden Insha Ventures 
Genel Müdür Vekili Hasan Sami Bayansar, insanların 
artık finansal işlemlerini de daha basit ve kolay 
gerçekleştirmek istediklerini, bunun da sektörün 
önünü hızla açtığını belirtiyor. Bayansar, Insha 
Ventures bünyesindeki girişimler hakkında da şu 
bilgileri veriyor: “Almanya’da faaliyetlerini sürdüren 
Getinsha, sürdürülebilir ve inovatif dijital hesap hizmeti 
sunuyor. Yeni nesil dijital ödeme uygulaması cep POS 
çözümü Alneo, şirketlere zamandan ve mekandan 
bağımsız tahsilat yapma olanağı sağlıyor. Semosis 
ise senet oluşturma, yönetme, devretme ve tahsilat 
süreçlerini dijitalleştiren bir senet yönetim platformu 
olarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştiriyor. Yeni nesil 
uzaktan müşteri edinme platformu KimlikBasit, 
uzaktan müşteri edinim süreçlerini tamamen 
dijitale taşıyor. Bu yılın başında faaliyete başlayan 
ve halihazırda bin 200 noktaya ulaşan NakitBasit 
girişimi ise, zincir market ve ödeme noktalarını ATM’ye 
dönüştürüyor. Sanal POS ürünü PosBasit, e-ticaret 
işletmeleri, bireysel kullanıcılar ve pazar yerleri için bir 
sanal POS çözümü ve e-ticaret ekosistemi sunuyor. 
Türkiye’nin ilk online tahsilat platformu Kozmos ise, 
profesyonel konut sakinleri ve ticari mülk yönetim 
şirketleri için finans, muhasebe, mülk yönetimi, 
topluluk yönetimi ve ödeme hizmetleri sağlayan web 
tabanlı bir tahsilat platformu.” 

Harun SOYLU/iWallet Kurucu 
Genel Müdürü 

“Şirketlere esnek yan 
haklar için ödeme 
çözümleri sunuyoruz”
iWallet olarak mobil cüzdan 
yapımız sayesinde tek bir 
uygulamayla birçok farklı 

kategoride 500 bin üzerinde ürün listelemesine 
sahip 20 binden fazla fiziki ve online mağazada 
alışveriş imkanı sunuyoruz. Şirketlerin ve kamunun 
çalışanlarına sunduğu ödüllendirme yöntemlerinin 
kapsamı oldukça geniş. Esnek yan haklardan yılbaşı 
hediyelerine, Ramazan desteklerinden özel ödüllere 
kadar yaklaşık 6 milyar TL’lik bir ödüllendirme 
pazarı mevcut. Biz de şirketlere esnek yan haklar 
için ödeme çözümleri sunuyoruz. Çalışanın esnek 
ve dijital ödeme yöntemi tercih etmesi şirketleri 
alternatif ödeme çözümleri arayışına yönlendirdi. 
İK bakış açısında, çalışan memnuniyeti sağlanması 
ve çalışanların verimliliğini üst düzeyde tutabilmek 
için şirketlerde esnek yan haklar kavramı ön plana 
çıkıyor. Bu konuda çalışanlarına ayrıcalıklı fırsatlar 
sunan şirketler, gün geçtikçe artıyor ve işveren 
olarak tercih ediliyor. 

Toplu taşımada mobil ödeme 
yaygınlaşıyor Alışverişlerdeki tutarların 
mobil operatörler üzerinden tüketicinin cep telefonu 
faturasına yansıtıldığı Mobil Ödeme yöntemi, elektronik 
ücret toplama ile geçiş ve biletleme sistemleri 
alanındaki kullanımını bir yıldan daha kısa bir süre 
zarfında iki katına çıkarmış görünüyor. E-Kent Genel 
Müdürü Atıl Ferit Aykar, uzun süreli kapanmaların 
yaşandığı, ulaşımda yolcu kapasitelerine sınırlamalar 
getirildiği ve ciroların yüzde 50 azaldığı pandemi 
döneminin özel koşullarına rağmen, mobil ödemelerle 
gerçekleşen ciroda bu dönemde herhangi bir düşünün 
yaşanmadığını, hatta bu ödemelerin toplam dolumlar 
içindeki payını neredeyse iki katına çıkardığını açıkladı. 
Aykar şunları söyledi: “Yeni normalle birlikte pandemi 
öncesi toplam ulaşım cirolarına henüz ulaşılamadığı 
halde, mobil dolum cirosu 10 ayda geçmiş yıllara göre 
iki katına çıktı, oransal olarak da payını yüzde 3’lere 
taşıdı. İşin ilginci, mobil ödemeyle gerçekleşen işlemler, 
kredi kartı işlemlerinin neredeyse iki katına ulaştı.”
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SÖYLEŞ İ

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Ömer Gülsoy, 6 bin yıllık 

ticari genlerinin de etkisiyle Kayseri’yi 
“müteşebbisliğin anavatanı” olarak 

tanımlıyor. Kayseri Ticaret Odası olarak, 
cari fazla veren bir şehir olan Kayseri’nin 
sürekli yeni ihracat pazarlarına açılmaları 

konusunda üyelerini bilgilendirdiklerini 
ve desteklediklerini söyleyen Gülsoy ile 
Kayseri’nin büyüyen ve gelişen ticareti 

üzerine sohbet ettik.   

“KAYSERİ, MÜTEŞEBBİSLİĞİN 
ANAVATANI” 

Kayseri insanının genlerinde olan ticaret ruhu şehrin 
ekonomik kalkınmasına nasıl yansıyor? 
Kayseri 6 bin yıllık tarihi, 4 bin 500 yıllık ticari geçmişi 
yüzyılı aşkın sanayi tecrübesi olan kadim bir şehir. 
Kayseri, onlarca medeniyete beşiklik etmiş bir merkez 
olarak Tarihi İpek Yolu’nun üzerinde bulunuyor. Başta 
Kervansaraylar olmak üzere şehrin içindeki ve dışındaki 
tarihi mekanlar bunu teyit ediyor. Kayseri 1000 yıl 
önce, bugün Pınarbaşı ilçemize bağlı bir mahalle 
olan Pazarören yakınlarında “Yabanlu Pazarı” adı ile 
uluslararası bir fuara ev sahipliği de yapmıştır. Kültepe-
Kaniş-Karum’dan başlayan ticari birikimi ile Kayseri, bir 
anlamda “kralın şehri” veya “kralların şehri” anlamını 
taşımakla beraber aynı zamanda “pazar” demektir. Bizim 
coğrafyamızda “Kayseri” adı altında çok sayıda kapalı 
çarşı yani pazar alanı bulunmaktadır.
Kayseri, genlerinden gelen ticari kabiliyeti ile müteşebbis 
insanların şehridir. Kayseri Kültepe’den günümüze gelen 
ticaret kültürü ve son dönemlerde önemli gelişmeler 
kaydeden sanayisi ile Türkiye ekonomisinde önemli bir 

ÖMER GÜLSOY



yer tutuyor. Bu başarısını ise kendine özgü gelişim modeli 
ve girişimcileriyle sağlıyor.
Kayseri, 6 bin yıllık ticari genlerinin de etkisiyle 
“müteşebbisliğin anavatanı” diyebileceğimiz bir şehir. 
Kayseri’nin yetiştirdiği müteşebbisler bugün ülkemizin 
ve dünyanın dört bir tarafında üretim yapıyorlar. Kayseri 
olarak İlk 500’de büyük bir başarı göstererek 15 olan 
firma sayımızı 18’e çıkarmıştık. İkinci 500’de geçen yıl 
12 olan firma sayımızı bu sene 13’e çıkararak, burada da 
başarımızı devam ettirdik. Kayserili firmalarımız üretim ve 
ihracat yapmaya, istihdam oluşturmaya devam ederek, 
ülke ekonomisine katkıda bulunmayı sürdürüyorlar.
Dolayısıyla şehrin ticaret ve sanayi şehri olarak anılması 
doğal. Bugüne kadar Kayseri ticarette önemli bir kazanım 
elde etti. Bu kazanımla girilen sanayide önemli bir 
noktaya gelindi. 3 OSB’si, 1 Serbest Bölgesi bulunan 
şehrimizde  4’üncü OSB’nin faaliyete geçmesi için 
çalışmalar devam ediyor. Ayrıca 5 üniversitesi ile Kayseri 
modern bir şehirdir. 

Kayseri’nin sahip olduğu değerleriyle “marka şehir” 
olma potansiyelini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Kayseri, ekonomik gelişimini tamamen kendi içsel 
dinamikleri ile sağlaması bağlamında ve yaşadığı 
mekansal ve toplumsal dönüşümler temelinde özel bir 
örnek haline gelmiştir. Kayseri’yi bugün markalaşmaya 
götüren bu dinamikler elbette kentin tarihsel olarak 
ticaret ile üretim alanındaki gücünü geliştirme ve 
sürdürme konusunda sergilediği tavır ve bu bağlamda 
açığa çıkmış bir toplumsal örgütlenme biçimi ile 
doğrudan ilgilidir. Nitekim kent, kriz koşulları karşısında 
geliştirilmiş ülkesel stratejiler çerçevesinde KOBİ’lere 
yaslanan bir güç elde etme arayışında, yerel ölçekte de 
aile işletmeleri, girişimcilik konusundaki deneyimleri ve 
kamu-özel sektör etkileşiminde sergilediği kendine özgü 
tavır ile bugünkü konumuna ulaşmıştır. 
Diğer yandan Kayseri, markalaşmasını sağlayacak 
yatırım altyapısını Cumhuriyet’in kurulması aşamasından 
itibaren, devlet eliyle kurulan büyük fabrikalar aracılığıyla 
elde etmeyi başarmıştır. 1926’da ilk uçak fabrikasının 
kurulması, Sümer Bez Fabrikası, Bünyan Battaniyeleri 
gibi Cumhuriyet’in sanayileşme hamlesi başlamıştır. 
1950’lerden sonra giderek özel kesimin yatırımlarıyla 
da karşılaşmaya başlayan kent, 1980 sonrasında 
giderek imalat sanayi alanında çok önemli bir aşamaya 
ulaşmıştır. 1986 yılında tamamlanarak faaliyetlerine 
başlayan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi ve yakın 
çevrede yaklaşık 7 adet Organize Sanayi Bölgesi’nin daha 
kurulmuş olmasıyla kent çok önemli bir yatırım altyapısı 
elde etmiştir. Kentin ekonomik yapılanmasında söz sahibi 
şirketlerin küresel pazara eklemlenmede kullandıkları 
bir üs, bir finans merkezi haline de dönüşmüştür. Bütün 
bu yapılanmalarla birlikte bugün Türkiye içinde imalat 
sanayinin katma değerdeki payıyla üst sıralara yerleşmiş 
olan Kayseri; metalden mamul eşya, mobilya, orman 
ürünleri, tekstil, pastırma ve sucuk üretiminin ağırlık 
kazandığı gıda alanında önemli bir potansiyele ulaşmıştır. 
Diğer yandan bugünkü sektörel yapılanmada, geçmişteki 
metal eşya öncelikli yapılanmadan farklı olarak, Kayseri, 
mobilya ve ev tekstili alanında markalaşacak şekilde öne 

geçmiştir. Bugün Türkiye’de kurulu en büyük 20 mobilya 
firmasından 11’i Kayseri’de bulunmaktadır ve Organize 
Sanayi Bölgesi’nde fabrikaların yaklaşık yüzde 60’ı 
mobilya sektörüne yönelik imalat yapmaktadırlar.

Kayseri ticaretinde öne çıkan sektörler hangileri? 
Mobilyada öncü olduğunuzu biliyoruz. Kayseri 
bu noktada dünyada tanınabilirlik açısından ne 
kadarlık bir yol kat etti? 
Kayseri, mobilyada ünlü markalarla Türkiye’nin adını 
uluslararası arenaya taşıyan bir şehir. İstanbul Sanayi 
Odası’nın yaptığı “1000 büyük şirket” araştırmasında 
Kayseri’den 8 mobilya firması yer alıyor. Mobilya 
firmalarımızda binlerce kişi istihdam ediliyor. Bizim ihraç 
pazarlarımız Orta Doğu ve Arap ülkeleri iken şimdilerde 
Avrupa ve Amerika başta olmak üzere Kanada, Belçika, 
İngiltere, Yunanistan, Rusya ve Almanya gibi farklı 
ülkeler olmak üzere 140 ülkeye ihracat gerçekleştiriliyor. 
Biz de Kayseri’nin en büyük meslek örgütü olarak 
üyelerimizin dış ticaret birimlerinde çalışan elemanlarının 
bilgilendirilmesi noktasında üzerimize ne düşüyorsa 
yapıyoruz. Kayseri’nin gelişmesi, kalkınması ve e-ticaret 
ve e-ihracattan en fazla payı alması adına çalışıyoruz. 
Şirketlerimiz ve işletmelerimiz bu süreçte rakiplerinin 
gerisinde kalmamalı. Bizim gibi kuruluşların görevi, 
üyelerimizi ve ihracat yapmak isteyenleri bu değişimlere 
hazırlamak.
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Kayseri ihracatını 2021 yılında sektörler bazında 
değerlendirir misiniz? 2022 ve sonrası için 
hedefleriniz neler? Yeni ihracat pazarlarına açılmayı 
düşünüyor musunuz?
Ticari manada zenginliğe sahip olan şehrimizin dünyanın 
gelişen ve değişen şartlarına da seri olarak ayak uydurup 
geri kalmaması gerekir. Sektörler bazında; Demir ve 
Demir Dışı Metaller, Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri, 
Çelik, Elektrik ve Elektronik, Madencilik Ürünleri, Kimyevi 
Maddeler ve Mamulleri, İklimlendirme Sanayi, Çimento 
Cam Seramik ve Toprak Ürünleri, Otomotiv Endüstrisi, 
Hazır Giyim ve Konfeksiyon öne çıkan sektörlerdir. 
Bu vesileyle ifade etmek isterim ki Kayseri geride 
bıraktığımız 2021 yılında yaklaşık 186 ülkeye 3,6 milyar 
dolarlık ihracat yapmıştır. 2022 ihracatımızda 4,2 milyar 
doları geçmeyi hedefliyoruz. Şehrimiz ayrıca cari fazla 
veren bir şehirdir. Bu rakam Kayserili sanayicinin alın 
terinin ürünüdür ve bu rakamlar kesinlikle hormonlu 
değildir. Kayseri Ticaret Odası olarak sürekli yeni 
ihracat pazarlarına açılmaları konusunda üyelerimizi 
bilgilendiriyor ve bu konuda da destekler veriyoruz. 

Küresel ekonomide en önemli sorun olan enflasyon, 
yüksek ham madde fiyatları, Rusya-Ukrayna savaşı 
gibi faktörler Kayseri ticaretini nasıl etkiledi? Bu 
sorunları aşmak için yaptığınız çalışmalar neler? 
Yüksek enflasyon tüm dünyanın sorunu… Covid-19 
salgını sonrası tedarik zincirindeki bozulma ve Rusya-
Ukrayna savaşı küresel toparlanmayı ciddi manada 
etkiledi. Enflasyonun yarattığı belirsizlik nedeniyle yatırım 
konusunda çekingen davranılıyor. Üretim maliyetleri 
artıyor, işletme sermayesine ihtiyacımız var. Bunun 
karşısında da firmaların finansa ulaşabilme zorlukları 
da artıyor. Üretim yapabilmek için işletme sermayesi 
açığını kapatabilecek nitelikte finansman araçları 
geliştirebilmek gerekiyor. Enflasyonla mücadelede 
bozulan fiyatlama davranışları ve beklentilerin yeniden 
olağan seyrine dönmesi büyük önem taşıyor. İnanıyoruz 
ki mevsimsel etkiler, aylık bazda enflasyonu daha ılımlı 

seviyelerde sınırlayacaktır. Enflasyon nedeniyle gıda 
fiyatları tüm dünyada rekor düzeylerde arttı, artmaya da 
devam etmesi bekleniyor. Ancak mevcut tablo, dünyanın 
artık stratejik bir sektör olarak gördüğü tarım ve gıda 
sektörüne yönelik politikaları yeniden ve radikal bir 
biçimde gözden geçirmemiz gerektiğine işaret ediyor. 
İş dünyası olarak doğru stratejilerle riskleri, minimum 
seviyeye çekmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda da herkes 
üzerine düşeni yapıyor. 

Mikro, küçük, orta ve büyük ölçekteki işletmelerin 
ve kamu kuruluşlarının verimliliğini arttırma 
konusunda Kayseri Ticaret Odası’nın nasıl bir katkısı 
oluyor?
Kayseri Ticaret Odası ve Kayseri Sanayi Odası olarak, 
Erciyes Üniversitesi ve Abdullah Gül Üniversitesi ile 
birlikte, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı iş birliğinde, 
ilimizdeki mobilya, elektrikli ev aletleri, fabrikasyon 
metal ürünler ve makine imalat sektörlerinde faaliyet 
gösteren firmalarımızda verimlilik artışı sağlayabilmek 
için “Yalın İmalat Süreç Danışmanlığı” projesi 
hazırladık. Proje kapsamında Verimlilik Koordinasyon 
Ofisi kurularak imalat sanayi firmalarına yönelik yalın 
imalat teknikleri konusunda rehberlik, danışmanlık 
ve uygulama hizmetleri vermekteyiz. Bilindiği üzere 
günümüz dünyasında maliyet önemli bir konu. Bu 
kapsamda firmaların maliyetlerinin düşürülerek 
verimliliklerinin arttırılmasının hedeflendiği bu projeyle, 
üyelerimiz ekonomiye ciddi katkılar sağlayacaktır. Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı (UNDP) iş birliğinde Kayseri Ticaret Odası (KTO), 
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) ve Kayseri Sanayi Odası 
(KAYSO)  ortaklığında Kayseri Model Fabrika kurduk. 
Model Fabrika sanayimize yeni bir bakış açısı getirdi. 
Bizim hedefimiz, iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu 
nitelikli elemanı yetiştirmek, işletmelerimizin verimliliğini 
arttırmak, dünya ile rekabet edebilmelerine olanak 
sağlamak. Kayseri Model Fabrikamız işletmelerimize 
yalın üretim, dijital dönüşüm, ürün geliştirme, enerji 
verimliliği ve diğer konularda gerçek bir üretim ortamında 
bir fabrikanın daha verimli olması için gereken her 
şeyi test ederek öğretmeyi amaçlıyor. Küreselleşmeyle 
birlikte iç ve dış pazarlarda rekabet artık acımasız bir 
hal aldı. Girdi maliyetlerinin artması, yeni teknolojilerin 
gündeme gelmesiyle, yenilikçilik de önemli bir hale geldi. 
Bu nedenle üretimde kaynakların verimli kullanılması 
büyük önem kazandı. Üretimde tüm süreçlerde israfı 
yok ederek, verimliliğin arttırılması gerekiyor. Maalesef 
ülkemizde üretilen birçok malı ithal ediyoruz. Ülkemizin 
refah seviyesini arttırmak için mutlaka ihracata 
yönelmemiz, dış piyasalarda ürünlerimizi satabiliyor 
olmamız ve yeni pazarlar bulmamız lazım. Bütün 
dünyayı bir taraftan rakip, bir taraftan da müşteri 
olarak görmeliyiz. Bizler Model Fabrika ile kâr etmeyi 
değil, işletmelerimize kâr ettirmeyi hedefliyoruz. 
Üyelerimizin menfaatine olan her şey şehrimizin ve 
ülkemizin menfaatinedir düşüncesinden hareketle, varlık 
sebebimiz olan üyelerimizin işini kolaylaştırmak, rekabet 
edebilirliklerini arttırmak amacıyla yapılacak her türlü 
çalışmada yer almaya devam edeceğiz. 

SÖYLEŞ İ



Bir Kayserili olarak Kayseri Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı olmak size nasıl hissettiriyor? 
Kayseri’nin sizin için önemi nedir?
Doğduğum, büyüdüğüm, ekmeğini yiyip suyunu içtiğim 
memleketime ahde-vefa borcumu ödemek ve bu 
topraklarda hizmet etmek tarif edilemez bir duygu. 

Başarınızın sırlarını öğrenebilir miyiz? 
Başarımın sırrı; dürüst, doğru, ilkeli ve verimli çalışmak… 
Önce ailem, sonra ülkem ve milletim için çok çalışmak. 
Ben başkasının değil, kendi hikâyemin kahramanıyım. 
Umut etmeden, umut edilene ulaşamazsınız. 

Son dönemlerde Ömer Karadeniz’in başkanlığında 
Plastik Federasyonu’nun çalışmaları hakkında neler 
düşünüyorsunuz?
Plastik Sanayicileri Federasyonu’nun, Ömer Karadeniz 
başkanlığında sektör adına yapmış olduğu çalışmaları 
yakından izliyor ve sektöre vermiş olduğu desteklerinden 
ötürü son derece memnun olduğumuzu belirtmek 
istiyorum. Kendisine bundan sonraki süreçlerde de 
sektör için yapacağı güzel işlerde başarılar diliyorum.

“KAYSERİ MODEL FABRİKAMIZ 
İŞLETMELERİMİZE YALIN 
ÜRETİM, DİJİTAL DÖNÜŞÜM, 
ÜRÜN GELİŞTİRME, ENERJİ 
VERİMLİLİĞİ VE DİĞER 
KONULARDA GERÇEK BİR ÜRETİM 
ORTAMINDA BİR FABRİKANIN 
DAHA VERİMLİ OLMASI İÇİN 
GEREKEN HER ŞEYİ TEST EDEREK 
ÖĞRETMEYİ AMAÇLIYOR.” 
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Birçok ünlü marka çıkaran Kayseri’nin sanayileşme 
yolculuğunu kısaca sizden dinleyebilir miyiz? 

Türkiye’nin merkezinde yer alan, 6000 yıllık tarihi 
geçmişe sahip en eski yerleşim yerlerinden biri ve İpek 
yolu üzerinde olan Kayseri, uygun coğrafi konumunun 
da etkisiyle her devirde önemini korumuştur. Pek çok 
uygarlığa beşiklik yapmakla birlikte önemli bir sanayi ve 
ticaret merkezi olma özelliğini, her geçen gün gelişen 
sanayisiyle daha da pekiştirmektedir.
İlimizde sanayileşme politikaları Cumhuriyetin ilanından 
sonra başlamış olup, 1926 yılında Kayseri Tayyare 
Fabrikası ve Bünyan Halı İpliği Fabrikası, 1935 yılında 
ise Sümerbank Kayseri Bez Fabrikası’nın faaliyete 
geçirilmesiyle sanayileşmenin ilk adımları atılmıştır. 
Bu yatırımlar, 1950’lerden sonra hızlanan sanayi 
atılımlarına çeşitli açılardan öncülük etmiştir. 1970’li 
yıllarda imalat sanayii çeşitlenmiş ve ölçekleri büyümeye 
başlamış, 1980’li yıllarda büyük işletmelerin sayısı daha 
da artmıştır. Özellikle 1985’ten sonra uygulanan teşvik 
sistemi ile birlikte ilimizde çok sayıda büyük ölçekli 
işletmeler faaliyete başlamıştır. Bugün itibarıyla ilimizde 
3 OSB, 1 Serbest Bölge mevcut olup, 4’üncü OSB ve 
Sera Tarım OSB kurma çalışmalarımız devam etmektedir. 

Kayseri Sanayi Odası’nın hedefleri ve vizyonundan 
bahseder misiniz?

Sosyal, kültürel ve ekonomik özellikleri ile Anadolu’nun 
kalbi pozisyonunda olan Kayseri, müteşebbis ruhu ile 
de geçmişten günümüze kadar ülkemizin önde gelen 
illerinden biri olmayı başarmıştır. Müteşebbis ruhunu 
bugün de taze tutan ilimiz sanayicilerinin birinci önceliği 
her zaman için üretmek ve kaliteli ürün ile rekabet 
gücünü arttırmak olmuştur. Bu itibarla KAYSO olarak 
sanayicilerimizin önceliklerini gözetmek ve mevcut 

MEHMET BÜYÜKSİMİTCİ

“KAYSERİ, BİR MARKA 
ŞEHİRDİR”
“Kayseri’yi Türkiye’nin üretim üssü haline getirecek ve 
sanayicilerin rekabet gücünü yükseltecek hizmetlerle öne çıkan 
kurum olma vizyonumuz doğrultusunda çalışmalarımızı büyük 
bir titizlikle sürdürüyoruz” diyen Kayseri Sanayi Odası Başkanı 
Mehmet Büyüksimitci ile Türkiye’nin en önemli sanayi ve ticaret 
merkezlerinden biri olan Kayseri’nin ülke ekonomisine olan 
katkılarını konuştuk.
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kaynaklarımızı etkin kullanarak üyelerimize verilen 
hizmetin kalitesini her geçen gün biraz daha arttırmak 
çabasındayız. Oda olarak, Kayseri’yi Türkiye’nin 
üretim üssü haline getirecek ve sanayicilerin rekabet 
gücünü yükseltecek hizmetlerle öne çıkan kurum olma 
vizyonumuz doğrultusunda çalışmalarımızı büyük bir 
titizlikle sürdürüyoruz.

Kayseri Sanayi Odası’nın Türkiye’nin büyüme hızına 
katkısı nedir?

Kayseri hem üreten hem de ürettikleri ile Türkiye 
ekonomisine ve ihracatına ciddi katkılar sağlayan bir 
ilimiz. Bildiğiniz gibi Türkiye özellikle son 1,5 yıldır ihracat 
öncülüğünde büyüyen bir ekonomiye sahip. Kayseri, 
2020 yılında pandemi başladığında, 1,5 aylık bütün 
gümrük kapılarının kapatıldığı, ihracatın durduğu yılda 
2,6 milyar dolar ihracat yaparak bir rekora imza attı. 
Daha sonra 2021 yılında 3,6 miyar dolar ihracat yaparak 
yeni bir rekor kırdı. Bu yıl da 4,3 milyar dolar civarında 
ihracat hedefimiz var. İnşallah bir aksilik olmazsa bu 
rakamı da rahatlıkla yakalayacağımızı, hatta bir miktar 
da geçeceğimizi düşünüyorum. Biz ithal ettiğimizin iki 
katını ihraç eden bir iliz. Türkiye’nin cari açığını kapatma 
anlamında aylık yaklaşık 150 milyon dolar pozitif 
katkıda bulunuyoruz. Geçtiğimiz nisan ayında Türkiye’nin 
kilogram birim fiyatı 1,40 dolar iken Kayseri olarak bizim 
kilogram birim fiyatımız 2,40 dolar olmuş. Bu bizim daha 
katma değerli ürün yaptığımız anlamına geliyor. Özellikle 
son dönemde yapılan yatırımlarla Türkiye ekonomisine 
daha fazla katkı yapacağımıza inanıyoruz

Dijital dönüşüm konusunda Kayseri Sanayi Odası’nın 
faaliyetlerinden bahseder misiniz?

Yeşil Dönüşüm, Yalın Dönüşüm, Dijital Dönüşüm gibi 
kavramlar artık sanayicilerin vazgeçilmezleri arasında. 
Bu konuda da hızlıca ilerlemek zorundayız, zira içinde 
bulunduğumuz dönem bunu gerektirmekte. Eğer biz 
AB’nin 2030 yılında sera gazını yüzde 50 azaltma, 
2050 yılında da karbon ayak izini sıfırlama hedefine 
imza attıysak, öncelikli sanayi sektöründe olmak üzere 
hayatımızın her alanında bunu uygulamaya koymalıyız. 
Eğer bunu başaramazsak, şu anki hesaplamalara göre 
yıllık 1,8 milyar dolar civarında ilave karbon gümrük 
vergisi ödemek zorunda kalacağız. Kayseri Sanayi 
Odası olarak biz de bu konulara ciddi önem veriyoruz. 
Yeşil Dönüşüm Ofisi kapsamında; AB Yeşil Mutabakat 
çalışmaları, Yeşil Uyum sürecinin sanayicilerimize 
etkileri, AB ihracatında yeni dönem nasıl olacak gibi 
konular araştırılarak hareket ve eylem planları belirledik. 
Dijital Dönüşüm Ofisi kapsamında ise; firmalarımızın 
elektronik dünyaya adapte olmasının yollarının yanı sıra, 
bu konudaki teşvik ve hibe desteklerini araştırarak, 
firmalarımızın dijitalleşme, e-ticaret gibi konulara hızlıca 
adapte olabilmeleri için hareket ve eylem planlarını 
belirleyerek yol haritamızı çizdik. İlk etapta Türkiye’de 
kabul görmüş TEPAV ve İktisadi Kalkınma Vakfı’ndan 
yetkililerle birlikte farkındalık ve bilinçlendirme 
toplantıları, seminerler ve webinar’lar düzenleyerek 
üyelerimize bu konularda bilgilendirmeler yaptık. 

Tüm bu konularda gerekli gördüğümüz ve üyelerimizden 
gelen talepler doğrultusunda çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz.

Üniversite ve sanayi iş birliğinin önemi sizce nedir?  
Bu konuda öne çıkan projeler var mı?

Oda olarak Kayseri’deki tüm üniversitelerimizle 
yakın iş birliği içerisindeyiz. Sanayiciler olarak bizim 
üniversitelere ve kıymetli hocalarımıza çok ihtiyacımız 
var. AGÜ’de kurduğumuz Model Fabrika A.Ş.’de tüm 
üniversitelerimizin kıymetli hocalarından faydalanarak 
sanayimize katkı vermeye gayret ediyoruz. Yine 
mesleki eğitimle ilgili iş birliklerimiz devam ediyor. 
Odamızı ilgilendiren konularda elimizden geldiği kadar 
üniversitelerimizde yapılan programlara destek ve katkı 
vermeye çalışıyoruz. Dünyanın yüksek katma değerli 
ürün, verimlilik ve dijitalizasyonla meşgul olduğu bu 
zamanda üniversitesiz bir sanayi düşünmemiz mümkün 
değil. Üniversitelerimizin de sanayi ile daha fazla iç içe 
olmasını çok arzu ediyoruz. Sayın hocalarımız sanayide 
çok güzel projelere imza atıyorlar. Bunların etkilerini 
şirketlerimizin gelişmesinde görüyoruz. Katkı veren 
tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum. Diğer taraftan 
Üniversite Sanayi Araştırma İşbirliği Vakfımız aracılığı ile 
Erciyes Üniversitesi öncülüğünde başlatılan 100 talep 
100 Proje kapsamında örnek bir projeye imza attık.
Kayseri sanayisinin ihtiyacı olan nitelikli Ar-Ge 
personellerine doktora programımız var. Bunun yanı 
sıra yine vakfımız aracılığı ile üniversite öğrencilerimize 
sanayimizde staj imkanları sunuyoruz. Öğrencilerimizin 
istihdamına yönelik bir takım çalışmalar yürütüyoruz. 

İstihdamın artması için yapılan çalışmalarınız neler?

Odamız bünyesinde istihdamın arttırılmasına yönelik 
birçok çalışma ve projeler yürütüyoruz. İstihdam garantili 
staj programlarımız var. Daha geçtiğimiz günlerde 
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Kayseri Sanayi Odası 
ve Uluslararası Gençlik Dayanışma Derneği Arasında 
“İstihdam Garantili Eğitim Programı” Düzenlenmesi 
İçin İş Birliği Protokolü imzaladık. Yukarıda da belirttim, 
Üniversite Sanayi İşbirliği Vakfımız (ÜSAİV) aracılığı 
ile üniversite öğrencilerimize staj yerleri ayarlıyoruz 
ve başarılı öğrencilerimiz staj yaptıkları firmalarda 
istihdam ediliyor. Kayseri Model Fabrikamız ve Verimlilik 
Koordinasyon Ofisimiz bünyesinde öğrencilerin yalın 
dönüşüm çalışmalarına katılmalarını sağlayarak, istihdam 
edilebilirliği arttırmaya yönelik çalışmalarımız var. Bunlar 
ilk etapta aklıma gelen projelerimiz. Bundan sonra da 
gerek Odamız gerekse paydaş kurumlarımızla yaptığımız 
protokoller aracılığı ile istihdamın arttırılmasına yönelik 
çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. 

Bir Kayserili olarak Kayseri Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı olmak size nasıl hissettiriyor? 
Kayseri’nin sizin için önemi nedir?

Kayseri dünyanın ilk organize ticaret merkezi olarak 
kabul edilen Kültepe’de başlayan ticaret geleneğini tarih 
boyunca devam ettirmiştir. 7 milyar dolarlık dış ticaret 
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hacmi, 10 milyar dolar Gayri Safi Milli Hasılası ve sanayi 
sicile kayıtlı 4 bin 600’ün üzerinde sanayi işletmesi ile 
ülkemizin önemli bir ticaret ve sanayi şehriyiz. Üreterek 
büyüyen, yenilikçi, girişimci, çalışkan ve hayırsever 
insanı ile Kayseri, bir marka şehirdir. Türkiye’nin üretim 
üssüdür. Böyle değerli bir şehirde Sanayi Odası Başkanı 
olmak ve sanayici ve iş insanlarına hizmet etmek 
gurur verici. Bu kapsamda elimizden gelenin en iyisini 
yapmaya devam ediyoruz.

Başarınızın sırlarını öğrenebilir miyiz? 

Başarının sırrı öncelikle çalışmaktır. Burada uyum 
içerisinde ekip çalışması çok önemli. Başarının bir 
ekip çalışmasının ürünü olduğuna inanıyorum. Bunun 
yanında birlik, beraberlik ve istişare çok önemli. Mutlu 
ve görevinde etkin ekiplerle çalışmak da başarıyı getiren 
etkenlerden bir tanesi.

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

PLASFED’in değerli Başkanı Ömer Karadeniz ve ekibi 
mart ayı içerisinde bizi ziyaret ettiler. Biz bir toplantı 
yaptık, ardından kendileri yönetim kurulu toplantılarını 
yaptılar. Kendilerini Odamızda ağırlamaktan mutlu 
olduk. Özveri ile çalıştıklarını ve çok güzel işlere imza 
attıklarını biliyorum. Bu ülke yararına, sanayicilerimizin 
yararına iş yapan kim varsa takdiri hak ediyor demektir. 
Ömer Başkanımız da sanıyorum başkanlığının üçüncü 
yılında. Bundan sonra da çok başarılı çalışmalara 
imza atacağından hiç şüphemiz yok. Ben kendisine ve 
ekibine başarılar diliyorum.   

“KAYSERİ HEM ÜRETEN HEM 
DE ÜRETTİKLERİ İLE TÜRKİYE 
EKONOMİSİNE VE İHRACATINA 
CİDDİ KATKILAR SAĞLAYAN 
BİR İLİMİZ. BİLDİĞİNİZ GİBİ 
TÜRKİYE ÖZELLİKLE SON 1,5 
YILDIR İHRACAT ÖNCÜLÜĞÜNDE 
BÜYÜYEN BİR EKONOMİYE SAHİP. 
KAYSERİ, 2020 YILINDA PANDEMİ 
BAŞLADIĞINDA, 1,5 AYLIK 
BÜTÜN GÜMRÜK KAPILARININ 
KAPATILDIĞI, İHRACATIN DURDUĞU 
YILDA 2,6 MİLYAR DOLAR İHRACAT 
YAPARAK BİR REKORA İMZA ATTI. 
DAHA SONRA 2021 YILINDA 3,6 
MİYAR DOLAR İHRACAT YAPARAK 
YENİ BİR REKOR KIRDI. BU YIL 
DA 4,3 MİLYAR DOLAR CİVARINDA 
İHRACAT HEDEFİMİZ VAR.”
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Sizi kısaca sizden dinleyebilir miyiz? Kariyer 
yolculuğunuz nasıl gelişti? 

1955, Malatya doğumluyum. İlkokul, ortaokul ve lise 
tahsilimi Malatya’da yaptım. Üniversite tahsilime kadar 
tatillerde babamın demirci dükkanında çalıştım. 1972 
yılında, üniversite tahsili için İstanbul’a geldim. Yıldız 
Teknik Üniversitesi’ni 70’li yılların oldukça karışık 
olduğu bir dönemde okuyup, 1977 yılında mezun 
oldum. Yaklaşık 2 yıl mühendis olarak bir beyaz eşya 
fabrikasında çalışıp, istifa ederek ayrıldıktan sonra 
kendi işimi kurdum. İş yaptığımız fabrika iflas edince 
oldukça zor ve sıkıntılı günler geçirdik. Üreteceğimiz 
ürünlerin arayışına başladık, birkaç yıl mobilya aksesuarı 
ve mobilya kilidi ürettikten sonra; ülkemizde yeni ve 
ilki üretmek çok zor olsa da ilk endüstriyel kilidi yapıp 
elektrik sektörüne inovatif çözümler getirdik. 

RSM Grup Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev ve 
sorumluluklarınız neler?

Son 25 yılda Sivil Toplum Kuruluşları’nda çeşitli 
görevler aldım; Dernek ve Kooperatif Yöneticiliği, Sanayi 
Odası’nda Meclis Üyeliği, İhracatçı Birlikleri’nde de 
yöneticilik ve başkanlık yaptım. Kendi şirketlerimden 
daha çok, sektör ve ülke menfaatleri için çalıştım. İlk 
kurduğum şirketim olan Mesan Kilit sektöründe bir 
dünya markası oldu. Mesan, etik duruşu ve prensipleri 
ile örnek bir şirket. Şu anda da yeni ortak olduğumuz 
firmaları her yönü ile geliştirmeye çalışıyoruz. Bu 
firmalarda ürettiğimiz ürün ve makinalarla ülkemizin 
ihracatına katkı sağlayıp, ithal ürünlerin girişini de 
azaltmayı hedefliyoruz. 

▸ ▸ ▸

Elektrik ve inşaat sektöründe inovatif çözümler sunan RSM Grup Yönetim Kurulu Başkanı 
Rıdvan Mertöz ile uzun yıllara dayanan tecrübesiyle başarıyı nasıl yakaladığını konuştuk. 

Geleceğin lider adayları olan gençleri her daim desteklediklerini belirten Mertöz, öğrencilere 
zamanın en kıymetli sermaye olduğunu ve iyi kullanılması gerektiğini, inovatif teknolojinin 

yakından takip edilmesini, ülke ve vatan sevgisinin önemini aktardıklarını vurguladı. 

“ZAMAN EN KIYMETLİ 
SERMAYE” 

RIDVAN MERTÖZ
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Pandemi süreci şirketinizi nasıl etkiledi? 2022 yılı 
nasıl geçiyor ve 2023 yılı ve sonrası için hedeflerinizi 
öğrenebilir miyiz?

Pandemi döneminde özellikle 2020 yılının birinci 
yarısında üretimimiz yaklaşık yüzde 50 oranında azaldı. 
O yılı küçülmeye gitmeden atlattık. 2021 yılı bizler 
için çok hızlı başladı. Siparişler arttı ancak bu durum 
yüzümüzü güldürmedi. Bunun sebebi ise aynı hızla 
ham madde fiyatlarının da artmasıydı. 2021 yılının 
sonunda banka kredi faizlerinin artmasıyla finansman 
maliyetlerimiz tahminimizin çok üstünde bir oranda 
yükseldi. 2023 yılında Bimed firmamızı daha modern bir 
fabrika binasına taşıyıp; fiziki şartları iyileştirmeyi, üretim 
alanlarımızı genişletmeyi, ihracatı ve istihdam oranımızı 
arttırmayı hedefliyoruz. 

Elektrik ve inşaat sektöründe yaşadığınız en 
büyük sıkıntılar nelerdir, bu konuda ne gibi çözüm 
önerileriniz var? 

Ar-Ge çalışmalarımız 40 yıldır artarak devam 
ediyor. Mesan Kilit’te müşterimizin iş süreçlerinin 
kolaylaştıracak birçok yeni ürün tasarladık. Her ne kadar 
patent süreçlerini tamamlasak da taklit, ne yazık ki 
yapanın yanına kâr kalıyor. 

Son dönemde Bimed ve Beta-Pak’a ortak oldunuz, 
bu yatırımlardan ve yapmayı düşündüğünüz diğer 
yatırımlardan bahseder misiniz? 

Yeni ortaklarımız Bimed ve Beta-Pak ile ilk toplantımı 
Ar-Ge bölümleri ile gerçekleştirdim. Her iki firmada da 
yaptığımız yenilikler çok kısa zamanda taklit edilmeye 
başlandı. Şu anda yaptığımız katma değerli makinalar 

ve ürünlerle ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. İhracat 
kg fiyatımız 25 dolar civarında. Ar-Ge yatırımlarında 
da ülkemizde ilk 300 firma arasındayız. Nitelikli iş 
gücüne sahibiz. Çalışanların ve stajyerlerin eğitimine 
özellikle önem veriyoruz. Meslek Liseleri hamiliği de çok 
ihmal edilmiş durumda, Meslek Liseleri’nin niteliğini 
arttırmak üzere İSOV ile koordineli olarak yürüttüğümüz 
çalışmalarımız da devam ediyor. 

Başarının formülü sizce nedir? Gençlere tavsiyeleriniz 
var mı? 

Geleceğin lider adaylarını ve genç yeteneklerimizi her 
daim desteklemeye ve onların gelişiminde katkıda 
bulunmaya oldukça özen gösteriyoruz. Bu kapsamda 
öğrencilerle sık sık bir araya gelerek yaptığımız 
söyleyişiler ve toplantılarla onlara; zamanın en kıymetli 
sermaye olduğunu ve iyi kullanılması gerektiğini, inovatif 
teknolojinin yakından takip edilmesi ve uyum sağlanması 
gerektiğini, ülke ve vatan sevgisinin önemini her daim 
aktarmaya çalışıyoruz. 

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

Dünyada ve ülkemizde plastiğe ve plastik ürünlere 
negatif bir bakış açısı söz konusu, ancak Plasfed bu 
konuda çok önemli çalışmalar yaparak firmaların ve 
plastik kullanıcılarının çevre bilinci ve sürdürülebilirliğe 
katkı oranını arttırıyor. Plasfed’in şu andaki Başkanı 
Ömer Karadeniz’i İstanbul Sanayi Odası’ndaki ve 
Plasfed’deki başarılı çalışmalarından dolayı gönülden 
tebrik ederim. 

“YAPTIĞIMIZ KATMA 
DEĞERLİ MAKİNALAR 
VE ÜRÜNLERLE ÜLKE 
EKONOMİSİNE KATKI 

SAĞLIYORUZ. İHRACAT 
KG FİYATIMIZ 25 DOLAR 

CİVARINDA. AR-GE 
YATIRIMLARINDA DA 
ÜLKEMİZDE İLK 300 

FİRMA ARASINDAYIZ. 
NİTELİKLİ İŞ GÜCÜNE 

SAHİBİZ. ÇALIŞANLARIN 
VE STAJYERLERİN 

EĞİTİMİNE ÖZELLİKLE 
ÖNEM VERİYORUZ.”
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TÜRKİYE İÇİN ÖNEMİ 
DAHA DA ARTTI

RUSYA
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Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler 
Birliği’nin dağılmasından 

sonra Türk firmaların en fazla 
yatırım yaptıkları ülkelerden biri 

olan Rusya, Türk firmaları için 
vazgeçilmez bir pazar. Rusya-
Ukrayna savaşından sonra bu 

ülkenin Türkiye için önemi daha 
da arttı... ÖZBEY MEN

O n yedi milyon kilometrekareyi aşan alanı ile 
dünyanın en büyük yüzölçümüne sahip ülkesi 
olan Rusya, Asya’nın kuzeyinde Kuzey Pasifik 
Okyanusu ve Avrupa arasında Kuzey Buz 

Denizi’ne uzanır. Ural Dağları’nın batısında kalan kısmı 
Avrupa kıtasında yer alan Rusya’nın, Azerbaycan, Beyaz 
Rusya, Çin, Estonya, Finlandiya, Gürcistan, Kazakistan, 
Kuzey Kore, Letonya, Litvanya, Moğolistan, Norveç, 
Polonya ve Ukrayna olmak üzere 14 ülkeyle sınırı var.
Rusya Federasyonu topraklarının dörtte üçü düz ovalıktır. 
Orta Sibirya ve Uzak Doğu’da sıradağlar bulunur. Doğu 
Avrupa düzlüğü Urallar’a, Batı Sibirya düzlüğü ise Altay 
Dağları’na kadar devam eder. Hazar kıyılarında ise, çoğu 
yerde yükseklik deniz seviyesinin altında seyreder.

YER ALTI KAYNAKLARI ÇOK ZENGİN
Rusya, zengin doğal gaz ve petrol kaynaklarının yanı sıra, 
kömür, alüminyum, bakır, demir, elmas, altın, gümüş 
maden kaynakları ve ormancılık ürünleri ile dünya ham 
madde ihracatında önde gelen ülkelerden biri konumunda 
bulunuyor. Ülkenin sahip olduğu doğal kaynakların 
üretimi Sovyetler Birliği’nin dağılmasından bu yana artış 
gösteriyor. Ayrıca, dışa bağımlılığın azaltılmasına yönelik 
alanlarda verimlilik artmış olup, çevre kirliliği konusundaki 
önlemler de arttırılmış. Ancak Sovyet döneminin hızlı 
sanayileşme sürecinden miras kalan çevre problemleri 
göründüğünden daha fazla sorun teşkil ediyor. Başlıca 
sanayi bölgelerindeki hava ve su kirliliği, tarımsal alanların 
azalması ve toprak verimliliğindeki düşüş, ormanların 
özellikle Sovyet dönemi süresince yok edilmesi, başlıca 
çevre sorunları olarak karşımıza çıkıyor. 2018 yılında 
11 milyon varil/gün’lük ham petrol üretimi yapan Rusya 
Federasyonu, 2019 yılı itibarıyla sahip olduğu 80 milyar 
varil kanıtlanmış ham petrol rezervi ile 69 ülke arasında 
yüzde 5 pay ile 8. sırada yer alıyor. 2015 yılı itibarıyla 23 
trilyon feet küplük doğalgaz üretimi yapan ülke, 2019 
yılı itibarıyla 2 katrilyon feet küp kanıtlanmış doğalgaz 
rezervine sahip bulunuyor.

PETROL FİYATLARINDAKİ DALGALANMADAN 
ETKİLENİYOR
Rusya Federasyonu, büyük bir ekonomik gücün temeli 
olan doğal kaynaklara ve insan gücüne sahip dünyadaki 
belli başlı ülkelerden biri konumunda bulunuyor. 
Rusya’nın sahip olduğu zengin doğal kaynak rezervleri 
ülke için büyük bir şans olmakla beraber ülke ekonomisi 
açısından bazı sakıncaları da beraberinde getiriyor. Son 
10 yıllık süreçte dalgalı seyreden petrol fiyatlarının ülkenin 
büyüme oranlarını da doğrudan etkilediği görülüyor. 
Ancak yapılan bilimsel çalışmalar uzun vadeli büyüme ve 
ekonomideki doğal kaynaklara bağımlılık arasında negatif 
bir korelasyon olduğunu ortaya koyuyor.
2020 yılında 335 milyar dolarlık ihracatla dünyada 14. 
sırada olan Rusya’nın en fazla ihracat yaptığı ilk üç ülke 
Çin, Hollanda ve İngiltere olarak sıralanıyor. Ülkenin 
ihracatında Türkiye yüzde 4,6 pay ile 6. sırada yer alıyor. 
Rusya’nın 2020 yılında ihraç ettiği en önemli ürün ise 
yüzde 35 ile ham petrol ve petrol yağları oldu.
2020 yılında 232 milyar dolarlık ithalatla dünyada 22. 
sırada olan Rusya’nın ithalat yaptığı başlıca ülkeler ise 

Başkenti  Moskova
Nüfusu  146 milyon
Başlıca kentler  St. Petersburg,  
  Novosibirsk, Nizhny  
  Novgorod,   
  Yekaterinburg
Kişi başına milli gelir 11 bin dolar
Para birimi  Rus Rublesi
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Çin, Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri şeklinde 
sıralanıyor. Ülkenin ithalatında Türkiye yüzde 2 pay ile  
9. sırada yer alıyor.

TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ
Türkiye ve Rusya Federasyonu arasındaki ilişkiler köklü 
bir geçmişe dayanmaktadır. Soğuk Savaş döneminin sona 
ermesi sonrasında yeni iş birliği imkan ve perspektifleri 
ortaya çıkmıştır. Ekonomik iş birliğinin 1990’lardaki hızlı 
gelişiminin ardından, ikili ilişkiler 2000’li yılların başında 
iki ülke siyasi liderlikleri arasında tesis edilen yakın 
diyalogla yeni bir döneme girmiştir. SSCB döneminde 
de Türkiye’nin önemli bir ticaret ortağı konumunda 
olan Rusya ile ticari ilişkiler 1992 yılında Birliğin 
dağılmasından sonra da artarak devam etmiştir. Coğrafi 
yakınlık, Türkiye-Rusya ticari ve ekonomik ilişkilerinin 
gelişmesinde önemli bir avantaj sağlamaktadır. Ekonomik 
ve ticari ilişkiler Rusya Federasyonu’yla ilişkilerimizin 
itici gücünü oluşturmaktadır. Rusya en önemli dış ticari 
ortaklarımızdan biridir. Türkiye’nin 2020 yılında Rusya’ya 
yapmış olduğu ihracat, bir önceki yıla göre yüzde 16,7 
artış göstererek 4,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Rusya 
2020 yılında ihracat yaptığımız ülkeler arasında yüzde 
2,6’lık payı ile 10. sırada yer alıyor. Aynı yıl Rusya’dan 
yapmış olduğumuz ithalat ise bir önceki yıla göre yüzde 
20 azalarak 17,9 milyar dolar oldu ve ithalat yaptığımız 
ülkeler arasında yüzde 8,1 pay ile 3. sırada yer aldı.
Ülkemizin Rusya’ya ihracatındaki başlıca ürünler; 
turunçgiller, karayolu taşıtları için aksam ve parçalar ve 
taze meyveler olarak sıralanıyor. 2020 yılı baz alındığında, 
Rusya ile ticarette ülkemizin 13,3 milyar dolar dış ticaret 
açığı verdiği gözleniyor.

İLİŞKİLERİMİZ ARTTI
Türkiye-Rusya ekonomik ilişkileri, Rusya Ukrayna 
arasındaki savaşla birlikte yeni bir döneme girdi. 
Avrupa ve ABD’li firmaların Rusya’daki yatırımlarını geri 
çekmeleri bu ülkede Türk firmalar açısından yeni fırsatlar 
doğurdu. Bu da hazır giyimden mobilyaya tüm sektörlerde 
Türkiye’nin bu ülkeye ihracatının artacağı anlamına 
geliyor. Nitekim bunun sinyalleri gelmeye başladı. 
Birçok Rus firması Türk markaların bayiliğini almak 
için girişimlerde bulunuyor. Rusya’da mağaza açmak 
isteyen Türk firmaların sayısında da ciddi artış olduğu 
görülüyor. Tüm bu sıcak gelişmelerin Türk şirketlerin 
Rusya’daki varlıklarını da güçlendireceği görülüyor. Bu 
gelişmelerin turizme de yansıması bekleniyor. Avrupa 
ülkelerinin Rusya’ya ambargo uygulamaları nedeniyle 
Türkiye’nin turizmdeki rakipleri İtalya, İspanya gibi ülkelere 
Rus turistlerin seyahatlerinde önemli oranda gerileme 
yaşanıyor. Avrupa’ya gitmekte tereddüt eden Rusların 
da bundan sonra tatillerini Türkiye’de geçirecekleri 
bekleniyor.

MÜTEAHHİTLİKTE EN BÜYÜK PAZAR
Müteahhitlik hizmetleri alanında Rusya ülkemizin 
bir numaralı pazarı konumunda. Bugüne kadar Türk 
müteahhitlik sektörünün yurt dışında üstlendiği 400 
milyar doları aşan proje portföyünün yaklaşık beşte biri 
Rusya merkezli projelere ait bulunuyor. 

Diğer taraftan; halihazırda, Rusya’da tekstil-konfeksiyon, 
bankacılık, turizm, gıda-gıda işleme, beyaz eşya-
makina cam sanayi ve müteahhitlik-inşaat malzemeleri 
alanlarında güçlü Türk yatırımları bulunuyor. 
Rusya’da bin 300’ün üzerinde Türk sermayeli firmanın 
faaliyette bulunduğu tahmin ediliyor. Türk firmalarının 
en fazla yatırım/ticaret yaptığı bölgeler; Moskova, Kazan 
(Tataristan), Güney Rusya Federal Bölgesi (Rostov, 
Krasnodar, Soçi, Novorossisk) ile ülkenin önemli ticaret 
merkezlerinden olan Novosibirsk, Yekaterinburg, Samara, 
St. Petersburg ve Astrahan.

RUSYA’DAKİ TÜRK YATIRIMLARI
Rusya’da tekstil-konfeksiyon, bankacılık, turizm, gıda-gıda 
işleme, beyaz eşya-makine, cam sanayi ve müteahhitlik-
inşaat malzemeleri alanlarında güçlü Türk yatırımları 
mevcut. Ayrıca; danışmanlık-hukuk, lojistik, otomotiv ve 
oto yan sanayi ile mobilya alanlarında son dönemde Türk 
yatırımların artış kaydettiği gözlemlenmekte. Özellikle 
otomotiv ve oto yan sanayi, kozmetik, ilaç sanayi, tekstil-
konfeksiyon, gıda, makine, enerji, işlenmiş gıda (çeşitli 
içecekler ve entegre et üretim tesisleri) ve kimyasal 
ürünler alanlarında büyük potansiyel bulunuyor.

ENERJİDE ÖNEMLİ BİR PARTNER
Enerji, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin en önemli 
unsurlarından birini teşkil ediyor. Enerji tedarikinde 
başlıca ortaklarımız arasında bulunan Rusya’yla bu 
alandaki iş birliğimiz Akkuyu Nükleer Santrali ve TürkAkım 
projeleriyle daha da ileri bir safhaya taşınmış durumda. 
TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı 8 Ocak 2020 tarihinde 
açılmıştı. 12 Mayıs 2010’da ise Rusya Federasyonu 
Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında, 
Türkiye’nin güney kıyısındaki Mersin ilinde VVER-1200 
reaktörlü dört güç ünitesine sahip, toplam 4800 MW 
kurulu güç kapasiteli Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin 
inşa edilmesini öngören iş birliği anlaşması imzalandı. 
Nisan 2015’te Akkuyu NGS’nin deniz yapılarının temeli 
atılarak yatırım başladı, 10 Mart 2021 tarihinde santralin 
3. reaktörünün temeli atılarak devam etti. Projenin toplam 
maliyeti, 20 milyar ABD doları seviyesinde.

Ayrıca; 10-12 Ekim 2016 tarihlerinde İstanbul’da yapılan 
Rus-Türk Hükümetler arası Karma Ekonomik Komisyonu 
14. Dönem Toplantısı Protokolü’nde, ikili ticarette ulusal 
paraların kullanımının arttırılması konusunda mutabık 
kalındı.

Türkiye’nin Rusya ile dış ticareti (milyar dolar)

Yıllar  Türkiye’nin ihracatı  Türkiye’nin ithalatı

2001 1 3
2005 2 13
2010 5 22
2015 4 20
2018 3 22
2019 4 22
2020 4 18



Rusya’nın dış ticaret göstergeleri (milyar dolar)

Yıllar İhracatı İthalatı

2001 100 42

2005 241 99

2010 397 229

2015 334 177

2018 449 238

2019 423 244

2020 335 232
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ALİ İBRAHİM AYDIN
Yeminli Mali Müşavir
aaydin@prosesdenetim.com.tr

GRUP ŞİRKETLERİ 
ARASINDAKİ BORÇ 
ALACAK İLİŞKİLERİNİN 
DÖVİZLE İŞLEM YASAĞI 
ÇERÇEVESİNDE 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Sayın okurlar,
Bilindiği gibi, özellikle son on yıllık dönem, Türk Lirası’nın 
önemli ölçüde değer kayıplarına uğradığı, döviz kurlarının 
atak yükselişler gösterdiği bir dönem oldu.
Türk Lirası’ndaki değer kaybının uzun bir sürece sirayet 
etmesi, Türk Lirası’nın tasarruf aracı olarak tercih 
edilmesine engel olduğu gibi günlük ticarette yabancı 
para cinsinden yapılan işlemlerin sayı ve hacmi zaman 
içerisinde nispi olarak yükseldi.
Arka arkaya gelen döviz kuru atakları, 2018 yılında, 
Türkiye’de gerçekleştirilen ticari işlemlerde dövizle işlem 
yapılmasına bir kısım kısıtlamalar getirilmesine sebep 
oldu. Getirilen kısıtlamaların bazıları zaman içinde 
esnetilmiş olsa da dövizle işlem yasağı, ilave bir kısım 
tedbirlerle de bugüne kadar devam ettirildi.
Dövizle işlem yasağı global ekonomiyle entegre olmuş 
Türk ekonomisi açısından birçok sorunu içerdiği gibi, 
uygulama düzeyinde de birçok tartışmayı beraberinde 
getiriyor. Bu tartışma ve görüş farklılıklarından bir 
tanesi de, özellikle grup şirketleri ve şirketlerle ortakları 
arasındaki dövizle borçlanma yasağıyla ilgili. Bu 
yazımızda, grup şirketleri arasındaki, gerekse şirketlerle 
ortakları arasındaki fon kullandırma işlemlerini, dövizle 
işlem yasağı çerçevesinde değerlendireceğiz.

Dövizle İşlem Yasağına İlişkin Düzenlemeler
Döviz cinsinden ve dövize endeksli yapılan sözleşmeler 
ile ilgili düzenlemeler, esas itibarıyla 1567 sayılı Türk 
Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve Türk 
Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara 
İlişkin 2008-32/34 sayılı Tebliğle yapılıyor. 

Dövizle işlem yasağına ilişkin ilk düzenleme, Türk Parası 
Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara İlişkin 
2008-32/34 sayılı Tebliğin 8. Maddesinde, 06.10.2018 
tarihinde yapılan düzenlemelerle oldu. 16.11.2018 
tarihinde de bir kısım değişiklik ve ilave düzenlemelere 
gidildi.

Grup Şirketleri veya Şirketlerle Ortakları Arasındaki 
Borç-Alacak İlişkilerinin Hukuki Niteliği
Türkiye’de mukim gerçek ve tüzel kişilerin gerek Türk 
Lirası gerekse yabancı para cinsinden kredi kullanmaları 
bir kısım kurallara tabi. Bu kurallardan ilki ve en 
önemlisi kredi kullandırmaya yetkili kuruluşlarla ilgili. 
Esas itibarıyla Bankalar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat 
uyarınca bankacılık yetkisi bulunmayan gerçek ve tüzel 
kişilerce kredi kullandırması mümkün değil. 

Konu kredi kullanımı açısından değerlendiğinde de, 
gerçek ve tüzel kişilerin döviz veya Türk Lirası cinsinden 
kredi kullanımlarına ilişkin usul ve esaslar genel olarak 
TCMB tarafından düzenlenen Sermaye Hareketleri 
Genelgesi yapıldığını söylemek mümkün.

Grup şirketleri arasındaki veya şirketlerin ortaklarıyla 
arasındaki borç-alacak ilişkileri, dövizle işlem yasağının 
gündeme geldiği tarihe kadar gündemde bir yer teşkil 
etmiyordu. Dövizle işlem yasağıyla birlikte, özellikle 
grup şirketleri arasındaki fon kullandırma işlemleri ile 
şirketlerin gerçek kişi ortaklarından borç almaları veya 
kaynak kullandırmaları önemli tereddüt ve tartışmaları 
beraberinde getirdi.

Yazının ilerleyen bölümlerinde de değineceğimiz üzere, 
esas itibarıyla, Merkez Bankasınca düzenlenen Sermaye 
Hareketleri Genelgesi’nin grup içi şirketler arasında 
fon aktarılmasına izin verdiğini söylemek mümkün. 
Ancak, dövizle işlem yasağıyla birlikte, bu yasağın grup 
şirketleri arasındaki borç-alacak ilişkilerini kapsayıp 
kapsamadığına dair farklı görüş ve yaklaşımlar oluştu. 
Özellikle Maliye İdaresinin düzenlemeyi okuyuş tarzı 
doğal olarak hukuki sonuç doğuran uygulamalara yol 
açtı. Dövizle işlem yasağına dair düzenlemenin yürürlüğe 
konulduğu 2018 yılından sonraki dönemde Maliye 
İdaresince yürütülen vergi incelemelerinde konu tenkit 
edilir hale geldi.
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“TÜRKİYE’DE YERLEŞİK 
KİŞİLER KENDİ ARALARINDA 
AKDEDECEKLERİ DANIŞMANLIK, 
ARACILIK VE TAŞIMACILIK HİZMET 
SÖZLEŞMELERİNDE, SÖZLEŞME 
BEDELİNİ VE BU SÖZLEŞMELERDEN 
KAYNAKLANAN DİĞER ÖDEME 
YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ DÖVİZ 
CİNSİNDEN VEYA DÖVİZE ENDEKSLİ 
OLARAK KARARLAŞTIRILMASI 
MÜMKÜN DEĞİL.”

Maliye İdaresinin Konuya Yaklaşımı
Maliye İdaresi, şirketlerin ortaklarına borç 
kullandırmalarını veya grup içi şirketler arasındaki 
fon aktarımını öteden beri hizmet sunumu olarak 
değerlendiriyor. Fon kullandırma işleminin özünde bir 
finansman hizmeti olarak değerlendirilmesine bağlı 
olarak kullandırılan fona ilişkin olarak adatlandırma 
yoluyla faiz hesaplanması ve hesaplanan faizler 
üzerinden katma değer vergisi hesaplanması yargı 
organları nezdinde de kabul görmüş durumda.
Dolayısıyla, grup şirketleri arasındaki fon kullandırma 
işlemi öteden beri bir finansman hizmeti olarak kabul 
edildiğinden, Maliye İdaresi, 32 sayılı Karara ilişkin 
Tebliğde yer alan “hizmet sözleşmelerinin ve buna dair 
yükümlülüklerin döviz cinsinden düzenlenemeyeceği” 
yönündeki düzenlemeden hareketle, grup şirketleri 
arasındaki fon kullanımlarının da döviz cinsinden 
olamayacağı görüşüne sahip.

Hizmet Sözleşmelerine İlişkin Dövizle İşlem Yasağı
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı 
Karara İlişkin 2008-32/34 sayılı Tebliğin 7 numaralı 
maddesinde hizmetlere ilişkin dövizle işlem yasağı 
tanımlanıyor.

Buna göre, Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi 
aralarında akdedecekleri danışmanlık, aracılık ve 
taşımacılık hizmet sözleşmelerinde, sözleşme bedelini 
ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme 
yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli 
olarak kararlaştırılması mümkün değil.

Aynı maddede, hizmet sözleşmeleri bakımından dövizle 
işlem yasağının istisnaları ise aşağıdaki gibi sayılıyor.
-Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı 
bulunmayan kişilerin taraf oldukları hizmet sözleşmeleri, 
-İhracat, transit ticaret, ihracat sayılan satış ve teslimler 
ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler kapsamında 
yapılan hizmet sözleşmeleri, 

- Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışında 
gerçekleştirecekleri faaliyetler kapsamında yapılan 
hizmet sözleşmeleri, 
- Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında 
akdedecekleri; Türkiye’de başlayıp yurt dışında 
sonlanan, yurt dışında başlayıp Türkiye’de sonlanan 
veya yurt dışında başlayıp yurt dışında sonlanan hizmet 
sözleşmeleri, 
- Türkiye’de yerleşik kişilerin Kültür ve Turizm 
Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinde 
akdedeceği konaklama hizmet sözleşmeleri.
Grup şirketleri arasındaki veya şirketlerle ortakları ile 
aralarındaki borç ve alacak ilişkilerini finansman hizmeti 
olarak değerlendiren Maliye İdaresi, dövizle işlem 
yasağıyla birlikte bu borç ilişkisini de yasak kapsamında 
ele alıyor. Bu yaklaşımın doğal bir sonucu olarak, yapılan 
incelemelerde, döviz borçları sebebiyle ortaya çıkan kur 
farklarının gider olarak kaydedilmesi tenkit ediliyor ve kur 
farkları üzerinden hesaplanan katma değer vergilerinin 
indirimi reddediliyor.

Kambiyo İdaresinin Konuya Yaklaşımı
Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar ve 
Kambiyo Genel Müdürlüğü, 25.02.2021 tarihli görüş 
yazısında şirketlerin ortaklarıyla arasındaki borç-alacak 
ilişkisinin dövizle borçlanma yasağı kapsamında 
olmadığını belirterek görüşünü şu şekilde ortaya koydu.

“… mükelleflerin ortaklarından, iştiraklerinden veya 
bağlı ortaklıklarından döviz cinsinden veya dövize 
endeksli olarak borç alması veya vermesi hususunun 
döviz veya dövize endeksli sözleşme olarak değil, döviz 
kredisi kullanımı/kullandırımı olarak değerlendirilmesi 
gerektiği, döviz kredilerinin Türk Parası Kıymetini Koruma 
Hakkında 2008-32/34 sayılı Tebliğin 8. maddesi 
kapsamında bulunmadığı…”
Hazine tarafından geliştirilen bu yaklaşım, şirketlerin 
ortakları, iştirak veya bağlı ortaklık gibi ilişkili şirketlerle 
veya grup içi şirketlerin birbirleri arasındaki borç-alacak 
ilişkileri dövizle işlem yasağı kapsamında değil, döviz 
kredisi kullanımı/kullandırılması şeklinde değerlendiriyor.

Öte yandan, bu süreç zarfında gerçekleştirilen 
incelemelerle yapılan vergi tarhiyatlarına karşı açılan 
davalarda, yargı organları da, genel olarak bu tür borç-
alacak ilişkilerinin dövizle işlem yasağı kapsamında 
olmadığını değerlendirmiş ve yapılan tarhiyatların 
kaldırılmasına karar vermiştir.

TCMB Sermaye Hareketleri Genelgesinde Yapılan 
Düzenleme
Kambiyo İdaresi ile Maliye İdaresi arasındaki görüş 
farklılığı, ortaya farklı bir değerlendirmenin de çıkmasına 
sebep oldu. TCMB, Sermaye Hareketleri Genelgesi’nin 
38. Maddesinde yaptığı bir düzenlemeyle konuyu farklı 
bir boyuta taşıdı. Sermaye Hareketleri Genelgesi’nin 38. 
Maddesinin 2 numaralı fıkrasında yapılan düzenleme 
aşağıdaki gibi:



“SERMAYE HAREKETLERİ 
GENELGESİ’NDEKİ DÜZENLEME, 
GRUP ŞİRKETLERİNİN 
DİĞER BİR GRUP ŞİRKETİNE 
AKTARILMAK ÜZERE DÖVİZ 
KREDİSİ KULLANMALARINA İZİN 
VERMEMEKLE BİRLİKTE, FON 
FAZLASININ GRUP ŞİRKETLERİNE 
AKTARILMASINA, ‘BORÇLANDIRMA 
VE TAKİBİNİN TL OLARAK 
YAPILMASI’ ŞARTIYLA İZİN 
VERİYOR.”
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“Kambiyo mevzuatı uyarınca Türkiye’de yerleşik kişiler 
ancak 32 sayılı Karar’da yer alan şekliyle bankalar ve 
finansal kuruluşlardan döviz kredisi temin edebilecekleri 
için bir firmanın başka bir firmaya döviz kredisi 
kullandırması mümkün bulunmamaktadır.
Ancak, işlemin fon fazlası olan firmanın fon açığı olan 
aynı holding bünyesindeki firmaya veya grup firmasına 
ilgili tutarın döviz cinsinden karşılığını yatırabilmesi 
amacıyla gerçekleştirilmesi halinde, borçlandırmanın 
ve takibinin Türk Lirası cinsinden yapılması kaydıyla, 
borçlandırma işlemlerine ilişkin bedellerin döviz 
cinsinden karşılığının firmanın yazılı beyanına 
istinaden yurt içindeki ilgili hesaplara transfer edilmesi 
mümkündür.
Ancak, yeni bir döviz kredisi kullanmak suretiyle kredi 
kullanan firmanın aynı holding bünyesinde veya grup 
içinde olan başka bir firmaya söz konusu krediyi 
aktarması mümkün bulunmamaktadır.”

Görüldüğü üzere, Sermaye Hareketleri Genelgesi’ndeki 
düzenleme, grup şirketlerinin diğer bir grup şirketine 
aktarılmak üzere döviz kredisi kullanmalarına izin 
vermemekle birlikte, fon fazlasının grup şirketlerine 
aktarılmasına, “borçlandırma ve takibinin TL olarak 
yapılması” şartıyla izin veriyor.

Buna göre, grup şirketleri arasındaki borç ve alacak 
ilişkilerinde fonun döviz cinsinden gönderilmesi mümkün 
ise de, borçlandırma, muhasebe kayıtlarında izlenmesi 
gibi tüm muamelelerin Türk Lirası cinsinden yapılması 
gerekiyor. Bu durumda, borç alan şirketlerin söz konusu 
borcu döviz cinsinden defterlerine kaydetmesi ve dönem 
sonlarında kur farkı hesaplayıp gider yazması mümkün 
olmayacaktır. 

Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde yer alan düzenleme 
yukarıda belirtilen yargı kararları çerçevesinde 
değerlendirildiğinde konunun tam anlamıyla çözüme 
kavuşturulduğunu söylemek mümkün değil. Zira yargı 
organları grup şirketleri arasındaki borç alacak ilişkilerini 
dövizle işlem yasağı çerçevesinde görmeyip döviz 

kredisi statüsünde değerlendirmiş ve yapılan tarhiyatları 
kaldırmıştır. 

Bu durumda, yargı organlarının Sermaye Hareketleri 
Genelgesi’nde belirtilen yaklaşım çerçevesinde grup 
şirketlerinin döviz cinsinden kredi kullandırmalarının 
mümkün olmadığı şeklinde görüş değişikliğine gidip 
gitmeyecekleri konunun seyrini belirleyecektir. Ancak, 
konuyla ilgili genel görüşler, borç ve alacaklarını döviz 
cinsinden takip eden grup şirketleri bakımından vergi 
mevzuatı yönüyle değil de, Kambiyo Mevzuatı ve Sermaye 
Hareketleri Genelgesi’ne aykırılıktan işlem yapılabileceği 
yönünde.

Kambiyo İdaresince verilen görüşe göre; Kambiyo 
Mevzuatı ve Sermaye Hareketleri Genelgesine aykırılıktan 
şekilde işlem yapılması aşağıda belirtilen şekilde takip 
edilecek. 

32 sayılı Karar’ın 17/A maddesinin ikinci fıkrası ve  
TCMB Sermaye Hareketleri Genelgesi’nin 38. 
maddesinin ikinci fıkrası hükümleri uyarınca, 
bankalar ve finansal kuruluşlar haricindeki kişilerden 
döviz kredisi temin edilmesi ile banka veya finansal 
kuruluş olunmadığı halde yetkisiz olarak döviz kredisi 
kullandırılması sebepleriyle hem kredi alan hem de kredi 
kullandıran aleyhinde Hazine’ye bildirim yapılacak.
5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 15. maddesinin 
ikinci fıkrası uyarınca kredi kullanımına/kullandırımına 
ilişkin her bir dilim/havale işlemi gözetilmek suretiyle 
toplam işlem sayısı belirtilerek ve her bir işlem için ayrı 
ayrı olmak üzere yasal işlem başlatılmak üzere ilgili 
Cumhuriyet Başsavcılıklarına bildirimde bulunulacak.

SONUÇ 
Grup şirketleri arasındaki borç-alacak 
ilişkilerinin 32 Sayılı Karara ilişkin Tebliğler 
uyarınca dövizle işlem yasağı çerçevesinde 
değerlendirilmeyeceği yargı kararlarıyla kabul 
görmüş vaziyette. Ancak, TCMB tarafından 
Sermaye Hareketleri Genelgesi’nde yapılan 
düzenlemeyle grup şirketleri arasındaki kaynak 
aktarma işlemlerinin döviz cinsinden yapılabilir 
olmakla birlikte, borçlandırma ve takip 
işlemlerinin tamamen Türk Lirası cinsinden 
yapılması zorunluluğu getirilmiş vaziyette. Her 
ne kadar bu yaklaşım da hukuki yönlerden 
tartışmaya açık olsa da, şirketlerin sonradan 
sürpriz cezalarla karşılaşmamaları bakımından 
bu düzenlemelere dikkat etmelerinde fayda 
bulunuyor.
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2022 yılının ilk yarısında, bir önceki yıla göre ihracatta gerek değer gerek miktar bazında artış gözlemlenmiştir. Söz konusu 
dönemde ihracatta yaşanan artış miktar bazında ortalama yüzde 8,9 olarak gerçekleşirken, değer bazında artış oranı ise yüzde 
26,0 olmuştur. Aynı dönemde ithalat miktarı yüzde 5,7 oranında, ithalat değeri ise yüzde 24,7 oranında artmıştır. Son dönemde 
ihracatta yakalanan artış trendinin yavaşlama evresine girdiğini görüyoruz.

MURAT İNKÜN
PLASFED Genel Sekreteri

İHRACAT 
PAZARLARIMIZDA 
YAVAŞLAMA 
BAŞLAYABİLİR

Küresel ekonomide yaşanan yoğun enflasyonist baskıların da bir neticesi olarak başta ana ihracat pazarımız olan Avrupa 
ülkeleri olmak üzere hemen hemen tüm dünyada yavaşlama belirtilerinin arttığını gözlemliyoruz. İmalat PMI verileri 
incelendiğinde birçok hedef ülkemizin hâlâ eşik değer olan 50’nin üzerinde bir performans sergilemesine rağmen verilerin 
gerilemeye devam ettiği de aşikâr. Enflasyonist baskıların devam etmesi ve ihracat pazarlarımızda yavaşlamanın daha da 

hızlanması durumunda ihracat yapan Türk firmalarının daha da zorlu bir döneme gireceğini söyleyebiliriz

Kaynak :  İ s tanbu l  Sanay i  Odas ı
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Dış Ticaret Verileri
2022 yılının ilk yarısında, Türkiye plastik ham madde ihracatı miktar bazında yüzde 18,7, değer bazında ise yüzde 48,4 artmıştır.

İHRACAT
2021 (Ocak-Haziran) 2022 (Ocak-Haziran)

Miktar Değer Miktar % Değ. Değer % Değ.

Plastik Ham Madde 830,7 1.294,3 986,3 18,7 1.921,4 48,4

Plastik Mamul 1.237,1 3.314,7 1.265,9 2,3 3.885,1 17,2

Plastik ve Kauçuk İşleme Mak. N/A 100,2 N/A N/A 144,7 44,5

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

İTHALAT
2021 (Ocak-Haziran) 2022 (Ocak-Haziran)

Miktar Değer Miktar % Değ. Değer % Değ.

Plastik Ham Madde 4.342,9 6.898,2 4.585,8 5,6 8.771,0 27,1

Plastik Mamul 332,9 1.675,0 358,2 7,6 1.919,4 14,6

Plastik ve Kauçuk İşleme Mak. N/A 339,2 N/A N/A 333,9 -1,6

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

TOPLAM DIŞ TİCARET
2021 (Ocak-Haziran) 2022 (Ocak-Haziran)

Değer Değer % Değ*

İhracat 104.877,8 125.866,4 20,0

İthalat 126.059,0 177.266,7 40,6

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

PLASTİK HAM MADDE - GTİP bazında ihracat 

GTİP GTİP Açıklama
2021 (Ocak-Haziran) 2022 (Ocak-Haziran)

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

($/KG)

3901 Etilen polimerleri 82,7 109,8 127,5 54,3 196,7 79,2 1,5

3902 Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri 45,6 71,7 55,1 21,0 86,9 21,1 1,6

3903 Stiren polimerleri 78,3 138,1 93,2 19,0 220,3 59,5 2,4

3904
Vinil klorür/halojenli diğer olefin 
polimerleri

17,9 32,1 29,6 65,8 55,1 71,6 1,9

3905
Vinil asetat/diğer vinil esterlerinin 
polimerleri

29,7 36,3 18,4 -37,9 43,2 19,1 2,3

3906 Akrilik polimerleri 151,8 206,3 159,8 5,3 256,9 24,5 1,6

3907
Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-
alkid reçineler

294,8 473,2 344,5 16,9 709,7 50,0 2,1

3908 Poliamidler 19,8 54,8 24,4 23,3 84,3 54,0 3,5

3909
Amino reçineler, fenolik reçineler, 
poliüretanlar

73,4 113,2 85,0 15,8 161,8 42,9 1,9

3910 Silikonlar 3,8 13,1 4,3 14,3 20,0 53,1 4,7

3911
Petrol reçineleri, politerpenler, 
polisülfitler vb.

1,3 3,4 1,5 13,9 5,1 51,1 3,4

3912 Selüloz ve kimyasal türevleri 25,1 33,6 32,6 29,6 68,1 102,7 2,1

3913
Tabii polimerler, değiştirilmiş tabii 
polimerler, türevleri

0,2 1,0 0,1 -30,3 1,4 48,9 11,4

3914 Polimer esası iyon değiştiriciler 0,2 1,7 0,2 -9,2 0,7 -61,9 3,3

3915 Plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar 6,3 6,0 9,9 58,1 11,0 82,9 1,1

TOPLAM 830,7 1.294,3 986,3 18,7 1.921,4 48,4 1,9

Kaynak :  TÜ İK   MİKTAR:  B in  Ton /  DEĞER:  Mi l yon  Do la r
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6 aylık veriler incelendiğinde ham madde ihracatımızın en yoğun olduğu ilk 10 ülkeye ihracatımız miktar bazında yüzde 
20,3, değer bazında ise yüzde 55,4 artmıştır. Bu dönemde ihracatımızı en çok arttırdığımız ülkeler sırasıyla ABD, Rusya 
ve Bulgaristan olurken ilk 10 ülkenin ham madde ihracatımızdan aldıkları pay gerek miktar gerek değer bazında artış 
göstermiştir.

Yılın ilk 6 ayında, 2021 yılının aynı dönemine kıyasla Türkiye plastik mamul ihracatı miktar bazında yüzde 2,4 artış gösterirken 
değer bazında yüzde 17,3 artmıştır.

PLASTİK HAM MADDE İHRACATI

Ülke
2021 (Ocak-Haziran) 2022 (Ocak-Haziran)

Miktar Değer Miktar % Değ/ Değer % Değ/ % Pay Birim Fiyat

İtalya 74,2 116,7 102,3 37,9 197,3 69,0 10,3 1,9

Romanya 85,1 108,0 77,8 -8,5 133,0 23,1 6,9 1,7

İspanya 42,8 80,4 58,3 36,1 122,9 52,8 6,4 2,1

Almanya 55,8 84,1 57,0 2,1 118,5 40,8 6,2 2,1

Rusya Federasyonu 25,6 52,0 36,9 43,8 99,8 91,9 5,2 2,7

Bulgaristan 38,0 44,9 59,3 56,1 85,2 90,0 4,4 1,4

Mısır 46,8 63,2 45,1 -3,7 83,3 31,7 4,3 1,8

ABD 12,2 21,9 26,0 113,5 65,9 200,5 3,4 2,5

İsrail 30,2 45,2 35,4 17,2 65,1 44,1 3,4 1,8

İran 19,8 44,7 19,9 0,4 56,7 26,9 3,0 2,8

İlk 10 Ülke Toplamı 430,4 661,2 517,8 20,3 1.027,6 55,4 53,5 2,0

GENEL TOPLAM 830,7 1.294,3 986,3 18,7 1.921,4 48,4 100,0 1,9

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

PLASTİK MAMUL - GTİP Bazında İhracat

GTİP GTİP Açıklama
2021 (Ocak-Haziran) 2022 (Ocak-Haziran)

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

($/KG

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

104,7 205,3 98,5 -5,9 234,6 14,3 2,4

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

168,5 387,8 142,7 -15,3 401,9 3,6 2,8

3918
Plastikten yer kaplamaları-duvar ve 
tavan kaplamaları 

18,9 32,2 29,2 54,9 53,0 64,5 1,8

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

12,1 67,4 14,8 22,3 78,8 16,9 5,3

3920
Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül 
ve lamlar

335,3 873,2 363,4 8,4 1.104,8 26,5 3,0

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

101,0 297,9 111,5 10,4 364,7 22,4 3,3

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

20,2 80,7 21,5 6,5 92,5 14,6 4,3

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

241,4 595,6 253,8 5,1 702,8 18,0 2,8

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

103,8 296,1 100,5 -3,1 338,9 14,5 3,4

3925 Plastikten inşaat malzemesi 73,0 190,5 73,7 1,0 214,1 12,4 2,9

3926 Plastikten diğer eşya 58,2 288,0 57,5 -1,2 302,5 5,0 5,3

TOPLAM 1.237,1 3.314,8 1.267,1 2,4 3.888,4 17,3 3,1

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

ENDÜS T R İDEN
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2022 yılının ilk yarısında ülke bazlı bir inceleme yapıldığında ilk 10’da yer alan ülkelerin Irak ve İsrail 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.

Yılın ilk yarısında, Türkiye plastik ve kauçuk işleme makinaları ihracatı değer bazında yüzde 44,9 oranında artış göstermiştir. 

PLASTİK MAMUL İHRACATI

Ülke
2021 (Ocak-Haziran) 2022 (Ocak-Haziran)

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

Irak 133,4 254,1 117,5 -11,9 285,1 12,2 7,3 2,4

Almanya 69,3 250,6 74,5 7,6 279,4 11,5 7,2 3,7

Birleşik Krallık 82,9 219,7 91,0 9,8 252,0 14,7 6,5 2,8

İsrail 84,4 183,6 77,3 -8,5 207,2 12,9 5,3 2,7

ABD 45,0 130,0 56,9 26,3 190,2 46,2 4,9 3,3

İtalya 48,4 128,3 55,0 13,6 168,2 31,1 4,3 3,1

Fransa 40,0 130,8 43,1 7,8 151,7 16,0 3,9 3,5

Romanya 42,6 122,7 43,4 1,7 139,3 13,6 3,6 3,2

İspanya 37,6 96,2 43,9 17,0 129,6 34,7 3,3 2,9

Polonya 27,6 86,7 33,5 21,6 116,5 34,3 3,0 3,5

İlk 10 Ülke Toplamı 611,2 1.602,7 636,2 4,1 1.919,1 19,7 49,4 3,0

GENEL TOPLAM 1.237,1 3.314,7 1.265,9 2,3 3.885,1 17,2 100,0 3,1

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
2021 (Ocak-Haziran) 2022 (Ocak-Haziran)

Değer Değer % Değ,

847710 Enjeksiyon makinaları 6,8 5,5 -19,2

847720 Ekstrüzyon makinaları 18,0 42,7 137,6

847730 Şişirme makinaları 1,7 2,7 60,7

847740 Termoforming makinaları 10,7 11,8 10,1

847751-59-80 Presler ve diğer makinalar 45,8 56,8 23,9

847790 Aksam ve parçalar 17,2 25,7 49,0

TOPLAM 100,2 145,1 44,9

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

İlk 6 aylık dönemde, Türkiye plastik ham madde ithalatı miktar bazında yüzde 5,6 oranında artarken, değer bazında ise yüzde 
27,1 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 Güney Kore’den yapılan ithalatta gerçekleştiği gözlemlenmektedir. 

KAUÇUK VE PLASTİK İŞLEME MAKİNALARI İHRACATI

Ülke
2021 (Ocak-Haziran) 2022 (Ocak-Haziran)

Değer Değer % Değ* % Pay

Sırbistan 0,9 12,8 1.319,5 8,9

Rusya Federasyonu 7,8 12,4 59,3 8,6

Özbekistan 3,1 8,2 165,4 5,6

Almanya 6,7 6,1 -8,0 4,2

ABD 5,2 5,5 6,5 3,8

Romanya 2,7 5,5 101,2 3,8

Bulgaristan 3,5 5,3 53,5 3,7

Fas 1,8 4,8 169,4 3,3

Polonya 2,0 4,8 137,8 3,3

İran 5,0 4,4 -12,2 3,0

İlk 10 Ülke Toplamı 38,6 69,9 81,0 48,3

GENEL TOPLAM 100,2 144,7 44,5 100,0

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

PLASTİK HAM MADDE - GTİP Bazında İthalat

GTİP GTİP Açıklama
2021 (Ocak-Haziran) 2022 (Ocak-Haziran)

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

($/KG

3901 Etilen polimerleri 1.107,8 1.536,0 1.186,3 7,1 1.997,6 30,1 1,7

3902 Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri 1.299,5 2.066,1 1.333,4 2,6 2.293,0 11,0 1,7

3903 Stiren polimerleri 216,2 449,0 224,5 3,8 534,8 19,1 2,4

3904
Vinil klorür/halojenli diğer olefin 
polimerleri

417,4 702,2 455,3 9,1 913,1 30,0 2,0

3905
Vinil asetat/diğer vinil esterlerinin 
polimerleri

25,1 60,1 27,0 7,2 93,9 56,1 3,5

3906 Akrilik polimerleri 124,2 223,7 149,0 19,9 362,4 62,0 2,4

3907
Poliasetaller. diğer polieterler. epoksit-
alkid reçineler

394,2 899,7 507,6 28,8 1.278,3 42,1 2,5

3908 Poliamidler 67,9 201,3 78,8 16,0 293,6 45,9 3,7

3909
Amino reçineler. fenolik reçineler. 
poliüretanlar

144,2 360,4 142,2 -1,4 421,0 16,8 3,0

3910 Silikonlar 23,6 98,7 25,2 6,7 157,8 59,8 6,3

3911
Petrol reçineleri. politerpenler. 
polisülfitler vb.

25,9 73,1 30,7 18,8 98,5 34,9 3,2

3912 Selüloz ve kimyasal türevleri 21,1 83,7 24,1 14,2 112,4 34,2 4,7

3913
Tabii polimerler. değiştirilmiş tabii 
polimerler. türevleri

1,9 16,3 2,3 21,9 23,6 44,8 10,4

3914 Polimer esası iyon değiştiriciler 4,1 11,4 4,6 11,6 12,4 8,4 2,7

3915 Plastikten döküntü. kalıntı ve hurdalar 469,5 116,3 394,8 -15,9 178,6 53,5 0,5

TOPLAM 4.342,9 6.898,2 4.585,8 5,6 8.771,0 27,1 1,9

Kaynak :  TÜ İK   MİKTAR:  B in  Ton /  DEĞER:  Mi l yon  Do la r
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2022 yılının ilk yarısında Türkiye plastik mamul ithalatı miktar ve değer bazında incelendiğinde bir önceki yıla göre 
sırasıyla yüzde 7,6 ve yüzde 14,6 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
2021 (Ocak-Haziran) 2022 (Ocak-Haziran)

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

($/KG

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

6,5 31,5 6,9 6,9 35,4 12,4 5,1

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

30,9 164,6 23,4 -24,2 177,7 7,9 7,6

3918
Plastikten yer kaplamaları-duvar ve 
tavan kaplamaları 

11,4 27,7 11,1 -2,0 27,8 0,5 2,5

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

25,6 157,7 27,1 6,2 166,8 5,7 6,1

3920
Plastikten diğer levha. yaprak. pelikül 
ve lamlar

147,0 511,3 169,7 15,5 651,7 27,5 3,8

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

27,2 131,3 33,7 23,9 159,9 21,8 4,7

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

2,2 14,0 2,2 0,9 15,4 9,7 7,0

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

41,9 201,7 43,4 3,7 227,6 12,9 5,2

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

3,3 24,0 3,8 15,7 28,3 18,1 7,5

3925 Plastikten inşaat malzemesi 2,4 16,7 2,4 0,9 16,9 1,3 6,9

3926 Plastikten diğer eşya 34,7 394,5 34,2 -1,4 411,8 4,4 12,0

TOPLAM 332,9 1.675,0 358,2 7,6 1.919,4 14,6 5,4

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

PLASTİK HAM MADDE İTHALATI

Ülke
2021 (Ocak-Haziran) 2022 (Ocak-Haziran)

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

Suudi Arabistan 736,2 1.072,4 916,3 24,5 1.474,3 37,5 16,8 1,6

Güney Kore 339,5 641,4 438,0 29,0 988,2 54,1 11,3 2,3

Çin 224,4 497,7 407,3 81,5 927,7 86,4 10,6 2,3

Almanya 308,1 586,8 276,2 -10,4 698,6 19,0 8,0 2,5

Belçika 264,8 458,1 237,5 -10,3 501,8 9,5 5,7 2,1

ABD 197,1 291,0 213,5 8,3 409,2 40,6 4,7 1,9

Rusya Federasyonu 189,0 266,4 214,7 13,6 343,9 29,1 3,9 1,6

Hollanda 157,7 260,5 143,1 -9,2 294,2 12,9 3,4 2,1

İran 234,1 326,6 192,4 -17,8 291,1 -10,9 3,3 1,5

İspanya 155,1 241,0 146,4 -5,6 282,2 17,1 3,2 1,9
İlk 10 Ülke Toplamı 2.806,0 4.641,8 3.185,4 13,5 6.211,1 33,8 70,8 1,9

GENEL TOPLAM 4.342,9 6.898,2 4.585,8 5,6 8.771,0 27,1 100,0 1,9

Kaynak :  TÜ İK   MİKTAR:  B in  Ton /  DEĞER:  Mi l yon  Do la r
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Yılın ilk 6 ayında, Türkiye plastik ve kauçuk işleme makinaları ithalatında değer bazında yüzde 1,6’lık bir düşüş yaşanmıştır. 
Ülke bazında kauçuk ve plastik işleme makineleri ithalatı incelendiğinde ise Asya’dan yapılan ithalatta artış yaşandığı 
görülmüştür.

ENDÜS T R İDEN

PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI - GTİP Bazında İthalat

GTİP GTİP Açıklama
2021 (Ocak-Haziran) 2022 (Ocak-Haziran)

Değer Değer % Değ.

847710 Enjeksiyon makinaları 119,0 108,5 -8,8

847720 Ekstrüzyon makinaları 73,0 70,8 -3,1

847730 Şişirme makinaları 16,4 15,9 -3,1

847740 Termoforming makinaları 4,0 6,9 70,8

847751-59-80 Presler ve diğer makinalar 101,5 104,2 2,7

847790 Aksam ve parçalar 25,2 27,6 9,5

TOPLAM 339,2 333,9 -1,6

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

KAUÇUK VE PLASTİK İŞLEME MAKİNALARI İTHALATI

Ülke
2021 (Ocak-Haziran) 2022 (Ocak-Haziran)

Değer Değer % Değ. % Pay

Çin 136,5 143,7 5,3 43,0

Almanya 72,4 76,4 5,5 22,9

İtalya 35,8 29,8 -16,9 8,9

Avusturya 28,6 29,1 1,7 8,7

Tayvan 13,1 15,3 16,6 4,6

Japonya 7,8 8,8 12,7 2,6

Güney Kore 3,5 4,6 28,9 1,4

Hindistan 5,6 4,3 -23,1 1,3

İsviçre 4,7 3,8 -19,9 1,1

Malezya 0,6 2,4 308,2 0,7
İlk 10 Ülke Toplamı 308,7 318,1 3,1 95,3

GENEL TOPLAM 339,2 333,9 -1,6 100,0

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

PLASTİK MAMUL İTHALATI

Ülke
2021 (Ocak-Haziran) 2022 (Ocak-Haziran)

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

Çin 61,9 262,1 79,7 28,7 368,0 40,4 19,2 4,6

Almanya 55,5 346,8 51,4 -7,5 341,9 -1,4 17,8 6,7

İtalya 35,3 207,7 34,3 -2,6 223,8 7,8 11,7 6,5

Güney Kore 22,3 108,2 20,7 -6,9 118,1 9,2 6,2 5,7

Fransa 14,4 87,7 16,3 13,6 96,0 9,4 5,0 5,9

ABD 5,4 57,6 8,0 47,4 73,1 27,0 3,8 9,2

Belçika 11,0 47,7 12,7 15,8 57,2 19,9 3,0 4,5

Birleşik Krallık 6,2 49,3 6,2 -0,9 50,8 3,1 2,6 8,3

İspanya 8,1 43,9 7,8 -2,7 47,1 7,4 2,5 6,0

Polonya 5,6 37,4 6,0 5,8 39,6 5,8 2,1 6,6
İlk 10 Ülke Toplamı 225,6 1.248,4 243,1 7,7 1.415,7 13,4 73,8 5,8

GENEL TOPLAM 332,9 1.675,0 358,2 7,6 1.919,4 14,6 100,0 5,4

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

“RECYCLING CAN BE 
PROVIDED THROUGH A 
SUCCESSFUL AND CONSCIOUS 
MUNICIPALITY”
Dear our industry members,
Dear our readers,

In this post-pandemic period, our work as a sector 
continues at full speed. Although we think that we have 
survived the pandemic, unfortunately, we continue to hear 
the effects of the virus. In order to completely eliminate 
or minimize the effects, we must regularly maintain all 
our health measures, especially hygiene, in our homes, 
workplaces and environments.

Cleanliness, hygiene and order are always at the forefront 
for health. As we fulfill our responsibilities as individuals, 
our institutions also have things to do. One of them is 
recycling. When it comes to recycling in our country, the 
most important task falls to our municipalities. Municipal 
activities are very important for the order of a city. If 
the city you live in or visit is clean, tidy, and its historical 
structures are preserved, this is an important indicator 
that the municipality of that city is working well. A city 
where garbage is on the streets, on the sidewalks, and 
where bad smells cover the area is also the result of a 
bad municipality.

Recycling can be achieved with a successful and 
conscious municipality. A conscious municipal 
administration realizes that raw materials, which many of 
our people see as ordinary garbage, are a return for the 
city’s economy, and brings them back to the city as an 
added value, in order to add value to the city where they 
live and live in order to prevent environmental pollution. 
In an unconscious municipal system, it perceives these 
wastes, which have the quality of raw materials, as simple 
garbage, destroying the nature and soil of the city and 
making it bad and uninhabitable with the wild storage 
method or open dump areas.

In terms of recycling, our municipalities should do more 

serious work in order to bring our own recycled waste 
to our industry. People should be informed first and 
encouraged after being informed. Because encouraging 
people to do something that you have not trained, taught 
and informed will not give you positive results. First of 
all is; public awareness. The duty of our municipalities is 
not to see the wastes generated by the high urbanization 
rate as simple garbage, but to create the perception that 
recycling is an economic opportunity for our country and 
our industry. If a good management system is created by 
a successful management and people are made aware 
of recycling correctly, urban waste, which is the most 
important raw material source of the industry, will become 
a great wealth for the people living in that region.

As a result, wastes that cannot be recycled due to the 
inadequacy of the waste management system continue 
to harm the environment in that city and threaten human 
health. Our target for 2023 is 35 percent recovery, and 
the remaining 65 percent is the storage method. In 
order to achieve this rate, the biggest task falls to our 
municipalities, but our municipalities need the support 
of the central government in order to reach their target 
and be successful. Whether our cities will evaluate the 
treasure they have and reach their zero waste targets will 
be revealed by the systems and road maps that will be 
put forward by the strategies and plans determined by the 
central administrations.

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

“A HEALTHY RECYCLING 
SYSTEM IS VITAL 
IMPORTANCE”
Dear our readers and valuable stakeholders,

The inflationary environment, which has started to show 
its effects all over the world, especially due to energy 
prices, has a negative effect on us, the industrialists.  
The fact that the increase in costs cannot be reflected 
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in the prices, especially due to the regressed purchasing 
power in our country, leads to a decrease in profit 
margins. Despite all the negativities experienced, we 
observe that our exports continue to be the carrier power.

One of the most important issues on our agenda in recent 
years is the circular economy and recycling. In particular, 
the European Union’s target of being a carbon neutral 
continent with the Green Deal contributed positively to 
raising awareness in this direction. Our country has set 
itself the goal of being carbon neutral in 2053. On the 
other hand, it should not be overlooked that the road we 
have to go to reach this goal is quite long. Although our 
recycling sector has grown rapidly with the investments 
made in recent years, there is still a lot of work to be 
done, especially in the waste collection and sorting leg. 
As we all know, waste management is a comprehensive 
process management, and the first step of establishing 
a healthy system is to ensure that the waste is separated 
at the point where it is generated. In developed countries, 
organic wastes and packaging wastes are not only 
separated from each other, but also packaging waste 
is separated depending on its material. Thus, having a 
waste stream that is not contaminated with organic waste 
is the first pillar that makes quality recycling possible. 
Otherwise, it will not be possible to implement a truly 
cyclical production.

In order to make a sustainable production possible, 
we, the industrialists, have duties as well as local 
governments. In particular, municipalities need to make 
a serious infrastructure investment in order to collect 
the waste separately after separation at the source. 
Similarly, local governments can play an important role 
in raising awareness of the society. Of course, in order to 
finance these infrastructure investments and awareness-
raising activities, it is also important to organize the 
recycling system in a way that finances these works of 
local governments. If a structure in which the central 
government, local governments, industrialists and 
consumers cooperate can be established, we will be able 
to reach our goals.

Establishing a healthy recycling system is of great 
importance for the protection of the nature of our 
country, and it is also vital for our industry in the future. 
The proportions of the obligation to use recycled raw 
materials brought to our industry by the European Green 
Consensus seem to increase gradually. Access to quality 
recycled raw materials will become essential in order 
to sustain our exports to Europe, our largest market. If 
we can establish a healthy waste management system 
in our country and recycle our waste, we can maintain 
our competitive structure. In addition, if our country can 
recycle and recycle the raw materials that it has to meet 
through imports, it can play an important role in reducing 
our current account deficit.

Our industry, on the other hand, needs to maintain the 
growth momentum it has achieved in the field of recycling 
and put it on even more. If we aim to be a follower and 
even a pioneer of innovations, especially in the newly 
developing field of chemical recycling, we can be positively 
affected by this paradigm change that is taking place in 
the world.

I wish everyone happy reading and good health.
On behalf of our editorial board and professional staff,
Greetings and regards.
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PLASTIC INDUSTRY INCREASES ITS 
POWER AT ISO 500
PLASFED Plastic Industrialists’ Federation President 
Ömer Karadeniz, who made evaluations about the 2021 
Turkey’s Top 500 Industrial Enterprises report published 
by the ISO Istanbul Chamber of Industry, said, “When 
we look at the past 2,5 years, the plastics industry has 
gained its strength in the ISO 500 despite the pandemic 
and the difficulties it has caused. This is a proud situation 
not only for our industry but also for our country.”
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OUR INDUSTRIAL ORGANIZATIONS 
CONTINUE TO MAKE US PRIDE
Making evaluations after the ISO Istanbul Chamber 
of Industry announced the results of Turkey’s Second 
Top 500 Industrial Enterprises in 2021, the Plastic 
Industrialists’ Federation (PLASFED) Chairman of the 
Board Ömer Karadeniz said, “This picture, which is proud 
for our industry and all our sectors, will continue in the 
coming years. I have no doubt that he will. As long as our 
industry works, our production will continue, our exports 
will increase and our organizations will continue to make 
us even more proud.”
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12.3 MILLION DOLLAR LOSS EVERY 
YEAR WILL BE AVOIDED WITH KTM
The Chemical Technology Center (KTM), which was 
designed by the Istanbul Chemicals and Products 
Exporters’ Association (IKMIB), the umbrella organization 
of Turkish chemical industry exports, and will be 
implemented with the support of Istanbul Development 
Agency (ISTKA), is getting ready to start operating in 
2022.
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SELÇUK GÜLSÜN
Chairman of the Board of PAGDER

“MUNICIPALITIES HAVE A BIG 
ROLE IN RECYCLING”
My dear friends,

This issue of PLASFEDDERGİ was prepared based on the 
theme of “The Role of Municipalities in Recycling”. As we 
all know, recycling in Turkey has a strong potential and 
size contrary to popular belief. Although we have a great 
potential, the Turkish plastics recycling industry; Due to 
the inadequacy of sorting at the source, the weaknesses 
in the collection-separation system and the deficiencies 
in institutionalization, it cannot adequately benefit 
from domestic scrap in terms of quantity, quality and 
sustainability.

An important problem in the waste collection system; 
Most of the packaging wastes in our country are collected 
from the streets informally and not classified according to 
their type. For these reasons, our industry meets the raw 
material deficit due to the increasing demand, especially 
in foreign markets, by importing scrap, which is separated 
at the source in accordance with its quality standards, 
classified and supply sustainability is ensured. Collection-
separation facilities are institutionalized in developed 
countries and subsidized by the state, thus providing high 
quality and sustainable scrap to the recycling sector. We 
see the establishment of similar subsidy systems in our 
country as very important for the environment and the 
sector. One of the ways of this is that our municipalities 
take responsibility in this regard and show their support 
for separation at source with both investment and 
awareness-raising activities. In addition, as the zero waste 
projects become widespread in our country, the amount, 
quality and sustainability of domestic recyclable waste 
will increase. The deposit system, which has started to be 
discussed more intensely as of this year, will also create a 
great advantage for Turkey to develop itself.

All over the world, the economic system is evolving towards 
a circular economy and the demand for products produced 
using recycled raw materials is increasing day by day. We 
see that almost all EU countries attach great importance to 
the use of recycled raw materials due to the Green Targets 
they have set, and that they shape trade in this direction, 
and we can easily say that this trend will increase in the 
coming years. If we want to continue our exports after the 
Green Agreement, we need to secure our recycling raw 
material source. This is through creating a self-sufficient 
quality waste system in the domestic market. In order to 
achieve this, our municipalities have a great role to play. 
In its simplest form, this system, which can be listed as 
starting from the containers in which the waste that is 
separated at the source will be disposed of, and ensuring 
that it is collected and recycled as necessary, will be 
instrumental in changing many things in Turkey.

In summary, systems that can provide domestically high 
quality and sustainable waste to the recycling sector in the 
medium and long term need to be established, and we 
definitely need the support of our municipalities for this. 
In a stable sector environment, studies for separation at 
source will definitely be successful if they are supported 
by the deposit system. In this way, high-quality waste will 
be obtained from within the country and, as in the whole 
world, the use of recycled raw materials in the desired 
numbers and proportions in the circular economy will be 
achieved.

We hope that these wishes will come true, and we look 
forward to seeing the days when our industrialists will raise 
our country standards and make us even more proud in 
the global market.

Yours sincerely.
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MUSTAFA GÜLTEPE HAS BEEN 
ELECTED TO THE TİM PRESIDENT
Mustafa Gültepe, President of Istanbul Ready-to-Wear and 
Apparel Exporters’ Association (İHKİB), who was elected 
as the President of the Turkish Exporters Assembly (TİM), 
stated that they set out with the aim of making Turkey a 
brand country in exports. TİM’s 29th Ordinary General 
Assembly, which has 61 exporters’ associations from 27 
sectors, was held at the Haliç Congress Center. Mustafa 
Gültepe, who received 273 of the 274 valid games used, 
was elected TİM President. 
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“GREEN MACHINES, GREEN 
WORLD”
Turkey Machinery Federation (MAKFED), the umbrella 
organization of 27 sectorial associations with more than 
3,000 members, brought the business world together at 
the Machinery Summit held in Istanbul on June 16 with the 
motto of “Green Machinery, Green World”. At the summit, it 
was emphasized that the machinery sector is at the core of 
Turkey’s 2053 Neutral Carbon target.
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EXPORTS OF $19,7 BILLION IN  
7 MONTHS FROM THE CHEMICAL 
SECTOR
According to the data of Istanbul Chemicals and Products 
Exporters’ Association (IKMIB), the chemical industry 
realized exports worth $2.95 billion in July. The chemical 
industry, which became the export leader for the fifth time 
in a row as of July, grew by 41.8 percent with an export of 
19.7 billion dollars in the first seven months.
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RECYCLING SECTOR MET IN IZMIR
“We-Cycle Recycling Solid Waste and Environmental 
Technologies Fair”, which was organized for the first time 
this year with the cooperation of IZFAŞ and EFOR Fair, 
hosted by İzmir Metropolitan Municipality, was held at 
Fair Izmir between the dates of 12-14 May 2022. At the 
fair, the issues of sorting waste at source, creating a 
recycling culture and preventing unnecessary resource 
use were on the agenda.
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A BLOW TO THE INDUSTRY FROM 
UNFAIR COMPETITION
Plastic Industrialists’ Association (PAGDER) Chairman 
of the Board Selçuk Gülsün stated that a blow to the 
plastics industry, which has been working with great 
devotion to continue production without interruption 
despite the rapidly increasing input costs, especially raw 
material and energy, and the fluctuation in the exchange 
rates, came from unfair competition. He emphasized 
that the polyethylene packages that entered the country 
from Iran were sold below the raw material price in 
the market and that many enterprises were unable to 
produce due to this dumping.
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AFTER FAIRS…
Plastpol and Greenplast, two important fairs of the 
sector, were held with great interest and excitement. 
Places have already being taken for new ones.
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“INVESTMENT IN EDUCATION IS 
THE BIGGEST GUARANTEE OF THE 
INDUSTRY”
Ömer Karadeniz, President of PLASFED-Plastic 
Industrialists Federation, said that the serious problems 
experienced in the field of qualified personnel negatively 
affect the production and the functioning of the industry, 
and said, “The need for qualified personnel, which has 
increased due to the serious problems experienced in 
education in recent years, signals serious dangers for 
our industry in the future.”
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REFLECTIONS OF THE PLASTIC 
WORLD ON TV
PAGDER President Selçuk Gülsün evaluated the effects 
of economic and current developments on the plastics 
industry in the programs he attended on television 
screens.
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ŞENER GENCER 
Ege Plastic Manufacturers Association (EGEPLASDER) 
Chairman of the Board

“OUR LOCAL 
ADMINISTRATORS RECYCLE 
OIZS SPECIAL ATTENTION TO 
THE LIFE”
As the representatives of the plastics industry that we 
belong to, we constantly emphasize that all our domestic 
and industrial wastes are worth a treasure.

In recent years, we are not failing to make pleasing 
developments in the separation and recycling of all 
wastes, especially plastic waste, at the source. But we 
also know that we still have a long way to go. Having an 
important share in the manufacture of many consumer 
products, plastics are among the indispensable products 
of our lives.

So that; While only the packaging of 37 out of every 
100 products we use in our daily life is made of plastic, 
considering the amount of plastic used in the products, 
it is easy to see how indispensable plastic is in life.

THE DUTIES BELOW TO LOCAL GOVERNMENTS

It is vital to collect and recycle plastic waste at its 
source. At this point, our local governments, which are 
held primarily responsible by the lawmaker in waste 
management, have a great responsibility. We need to 
underline that there is a very strong recycling sector in 
Turkey, with an increasing technological infrastructure 
every year.

Our industrialists, who have the ability to recycle all 
kinds of waste, create significant added value and 
employment by producing raw materials for both our 
manufacturing industry and the national economy. We 
think that accusing these people of “importing garbage 
to Turkey, turning our country into a garbage dump” is 
ignorance to say the least.

INDUSTRIAL IS READY TO INVEST

Considering that 60 percent of the plastics used in the 
world will come from recycling in 2050, it is understood 
that all stakeholders of waste management, especially 
local governments, should unite around the National 
Action Plan. At this point, as PLASFED, we should have 
the right to make a special call/request to our local 
governments.

The clustering of our recycling sector in certain areas 
in cities will enable our country to perform waste 
management much faster and in accordance with 
economies of scale. “Recycling OIZ” areas should be 
determined by our local governments in all our cities, 
especially in our metropolises, and they should be 
included in the zoning plans.
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Our industrialists, in Recycling OIZs, whose boundaries 
have been determined and infrastructure has been 
prepared; It is ready to produce with high technology 
without harming the environment, nature and people. 
Every recycled product becomes the main raw material 
of many industrial branches, especially in the production 
of polyester yarn in our textile industry.

LEADERSHIP OF LOCAL GOVERNMENTS

Our citizens do not know that the plastic bottle that they 
throw in the trash instead of the recycling bin turns into 
the clothes they wear or the blanket they cover in the 
evening. If he was aware of this situation, we are sure 
that he would behave much differently.

I would like to remind you again through the 38th issue 
of PLASFEDDERGİ: There is not even a gram of plastic 
waste that is not collected and used in the country 
among the plastic wastes used in the recycling sector 
in Turkey. The rate of plastic waste that is recycled at its 
source in the country does not reach even 15 percent. 
There is an 8-fold difference in energy requirement 
between obtaining 1 unit of recycled material and 1 unit 
of original material in plastic.

In the Green Deal process, countries have to give much 
more importance to the recycling sector. This is why the 
leadership of local governments is critical…

Page 52

BARIŞ PAKİŞ
Chairman of the Board of Composites Manufacturers 
Association

TOWARDS THE COMPOSITE 
SUMMIT…
Dear plastics industry member,

We shared our excitement with you by announcing in 
our previous issue that the 5th Composite Summit, 
one of the largest organizations of our association that 
will bring the industry together, will be held this year 
on October 6-7-8, at Istanbul Lütfi Kırdar International 
Congress and Exhibition Center. In this event, as in the 
previous ones, the power of Turkish composite; it will 
be exhibited with the concept of fair, accompanied by 
seminars, product presentations, demos. Since we have 
a short time left for our summit, we would be very happy 
for you to participate in the event by taking a note of the 
dates in your agenda.

In addition, the groundbreaking ceremony of the new 
integrated facility of DowAksa, one of the members 
of our association, to be established on an area of 
117 thousand square meters in Yalova, was held in 
T.C. It was held with the participation of the Minister 
of Industry and Technology Mustafa Varank. Kordsa, 
one of our members, continues to grow in Europe by 
incorporating Microtex Composites S.R.L.

We have started joint projects by establishing a strategic 
cooperation agreement with the Aviation and Space 
Clustering Association in order to popularize the use of 
composite materials in the space and aviation fields.

As every year, our association successfully held the JEC 
WORLD 2022 Paris Fair with the participation of a total 
of 38 Turkish companies, including 15 companies and 
23 independent participants, within the framework of 
its cooperation with the Istanbul Chamber of Commerce 
(ITO).

We held our Search Conference this time at Gorrion 
Hotel on May 13-14, 2022 with more than 40 
participants. In the conference, which lasted for 2 
days, moderated by Oğuz Babüroğlu and his team, we 
completed the future design for the sector and the 
association by working on group studies and road maps.

Automechanika Istanbul 2022 Fair, which was held 
after a 6-month break at Istanbul Tüyap Fair, Congress 
and Exhibition Center between 2-5 June 2022, offered 
new business opportunities for all automotive industry 
professionals and the opportunity to establish business 
contacts with significant potential for export. Our 
association hosted its visitors at the 7th Hall A 149 
stand.

We congratulate our 7 companies, which are among the 
top 500 companies in the 2021 ISO list prepared by the 
Istanbul Chamber of Industry (ISO), for their outstanding 
success and wish them continued success. In addition, 
we congratulate our members who are included in the 
“Top 1000 Exporters List” of Turkey in 2021 announced 
by the Turkish Exporters’ Assembly (TIM) for their 
outstanding achievements and valuable contributions to 
our industry, and wish them continued success.

I wish all members of the composite and plastics 
industry a prosperous and fruitful business.

Yours sincerely…
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YUSUF ÖZKAN
Head Of KAYPIDER 

“ANY WASTE MUST BE 
PROCESSED WITHOUT BUYING 
IN THE SOIL”
Dear my friends,

We have stated from time to time that after the 
pandemic, nothing will be the same as before, and a 
new world order will emerge, and that both economic 
and social life will be built on different balances.
We have entered a process of change and development 
faster than we expected in these days when Covid-19 
has decreased but we still hear its footsteps. Parallel 
to the general country conjuncture, these effects on a 



sectoral basis show themselves in varying intensities. 
When we look at the level of the company, it is a fact 
that everyone has or should have their own strategic 
plans and measures to be taken.
Although we are generally late in transitioning to a 
circular economy, it is indisputable that this system will 
be successful and will contribute greatly to the reduction 
of waste, and that the BUY-USE-RECYCLE method will 
support the family and country economy in every field. 
Recycling is at the center of the system we call this 
circular economy. But unfortunately, I think that although 
it is so important and valuable and it has been talked 
about so much, recycling is not as sensitive as it should 
be and there is not much success in practice. I am of 
the opinion that recycling cannot be successful as long 
as the society does not see it as a philosophy of life and 
unless it has the necessary responsibility in this regard.
Municipalities, which we see as the closest institutions 
to the public, need to make priority Waste Management 
Plans in this regard. Municipalities, which we see as 
the first beginning of on-site collection and sorting, 
should take more responsibility and create a more 
comprehensive system to prevent waste from going to 
waste. Thus, it should be ensured that more waste is 
brought to the industry and economy, and that we can 
reach the wastes faster. A more comprehensive and 
serious cooperation is needed so that the studies in this 
field do not remain in words and posters.
The Ministry of Environment, NGO representatives and 
municipalities can establish a joint commission to create 
a roadmap to be followed from the disposal of waste to 
production, to make it official and to record it through 
legislation.
On the other hand, waste bins and similar studies are 
carried out. However, if these systems are put into 
practice without a certain infrastructure, so to speak, 
it is out of the question for us to get the efficiency we 
want. In other words, this and similar studies need to 
be handled seriously, the examples should be examined 
and brought to a healthy and applicable level. When 
such a system is established, municipalities can tender 
these works to the private sector if they wish, and 
they can make a profit by deducting the amount to be 
obtained from the foreseen recycling from the tender 
price.
In order for us to reach the Zero Waste goal, no waste 
must be processed before it is buried in the ground. For 
this, we need to establish disposal facilities in garbage 
collection areas in all provinces, and use even the last 
form of garbage as fuel and obtain energy. If we can 
implement these practices, perhaps we will not need to 
import waste from outside.
It is also essential that our young people be informed 
about our vital areas of life such as water, air, soil and 
recycling, by applying environment and climate lessons 
to our primary schools immediately.

With my respect and love…
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KAĞAN YEŞİL
Head of BURPAS

“RECYCLING IS ESSENTIAL 
FOR A CLEAN FUTURE” 
The resources in the world are limited and when we use 
these resources, we cannot fulfill them. If we all reduce 
consumption, reuse and contribute to recycling, we can 
ensure that the world’s resources remain for future 
generations. Reusing waste as raw material through 
recycling makes it possible to save a great deal of 
energy.

It takes a lot of energy and resources to produce a new 
product, and when we throw away recyclable materials, 
we also throw away the energy and resources consumed 
during its production. The purpose of recycling; to 
prevent the depletion of resources and to reduce the 
amount of waste. Materials such as glass, paper, 
aluminum, plastic, batteries, and motor oil are recycled 
and become reusable, which makes a significant 
contribution to the country’s economy. For example; 
Using recycled aluminum saves up to 35 percent energy 
compared to making aluminum from scratch. As a result 
of recycling 1 ton of plastic packaging waste, 14,000 
kWh of energy is saved.

When we look at it in the light of TUIK data, we see 
that 32.3 million tons of waste is collected annually by 
municipalities in Turkey. It was determined that waste 
services were provided in 1387 of 1389 municipalities 
in total. While 69.4 percent of the 32.3 million tons of 
waste collected in municipalities where waste service 
is provided is sent to landfills, 17 percent to municipal 
dumps and 13.2% to recycling facilities, 0.4 percent is 
burned in the open and buried and was disposed of by 
spilling into a stream or land. The average daily amount 
of waste per person collected in municipalities was 
calculated as 1.13 kg. Of the 127.4 million tons of waste 
processed in waste disposal and recovery facilities, 
78.3 million tons were disposed of and 49.1 million tons 
were recovered. The total amount of processed waste 
increased by 22% compared to 2018.

As Bursa Plastics and Packaging Manufacturers 
Association, we aim to increase recycling rates with zero 
waste practices carried out in Bursa, which is known as 
the greenest city in Turkey. Every citizen living in Bursa 
creates an average of 1 kg of domestic waste per day. 
Paper, cardboard, metal, glass and plastic packaging 
wastes constitute about 20 percent of household 
waste. 96 percent of the domestic wastes generated 
throughout Bursa are disposed of in landfills.

The Zero Waste Project, carried out by Bursa 
Metropolitan Municipality, is not only recycling packaging 
waste, but also working on the evaluation of mixed 
municipal wastes that come to landfills regularly in 
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energy and raw material recovery. While only 12 percent 
of the waste was recycled in Turkey in 2017, it is at the 
level of 25 percent in 2022. We know that the 2023 
target of the Ministry of Environment and Urbanization 
is 35 percent, and the 2035 target is 60 percent. Of 
course, the way to achieve these goals passes through 
local governments, namely municipalities. Zero Waste 
Project is not only the target of Turkey but also of 
the world. Instead of “Take-Use-Dispose”, “Take-Use-
Convert” can be achieved as a society and the amount 
of waste to be stored can be reduced by 50 percent by 
investing more in the Metropolitan Municipalities Zero 
Waste Project in this context.
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WHOEVER THROWS THE PIGGY 
BANK WINS!
Glass, paper, plastic and textile… All of them are 
separated separately and left in piggy banks. The 
one who brings his waste earns his pocket money. 
Efforts to raise the awareness of the citizens on waste 
management and separation of municipalities continue. 
Waste boxes placed in busy locations and on streets 
make a significant contribution to municipalities and 
the economy every year. In recent years, the importance 
given to waste management and recycling has started to 
increase even more. The studies carried out by the district 
and metropolitan municipalities on waste management 
make serious contributions to the municipalities and 
the economy every year. Chemical wastes, glass, paper, 
aluminum, plastic, accumulators, engine oil, batteries, 
concrete, organic wastes, textiles, iron, wood, metal, 
electronic wastes are reprocessed and recycled in 
designated facilities. Thousands of tons of glass, paper, 
clothes and plastic are collected every year thanks to 
the sorting boxes placed at the points determined by 
the municipalities. While some municipalities encourage 
citizens by turning this into a deposit system, some 
municipalities provide training on waste management.
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TECHNOLOGICAL WALLET AGE  
HAS JUST STARTED
Financial technologies came to the fore with the rise 
of online commerce and the increase in the speed of 
intercompany transactions. We searched for alternative 
payment technologies that are now replacing banks in 
most transactions in daily life.
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“KAYSERİ, THE HOMELAND  
OF ENTERPRISE”
Kayseri Chamber of Commerce Chairman Ömer Gülsoy 
defines Kayseri as “the homeland of entrepreneurship” 

with the influence of its 6,000-year-old commercial 
genes. As the Kayseri Chamber of Commerce, we had a 
conversation with Gülsoy, who said that they constantly 
inform and support their members in opening up new 
export markets in Kayseri, a city with a current account 
surplus, about the growing and developing trade of 
Kayseri.
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“KAYSERİ IS A BRAND CITY” 
Mehmet Büyüksimitçi, the President of Kayseri Chamber 
of Industry, said, “We are continuing our works with 
great care in line with our vision of being an institution 
that stands out with services that will make Kayseri 
the production base of Turkey and increase the 
competitiveness of industrialists.” We talked about the 
contribution of the country’s economy to the country’s 
economy.
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“TIME IS THE MOST VALUABLE 
CAPITAL”
We talked with Rıdvan Mertöz, Chairman of the Board 
of RSM Group, which offers innovative solutions in 
the electricity and construction sector, about how he 
achieved success with his long years of experience. 
Stating that they always support the young people 
who are the leader candidates of the future, Mertöz 
emphasized that time is the most precious capital and 
that it should be used well, that innovative technology is 
closely followed, and that they convey the importance of 
love of country and homeland.
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ITS INCREASING MORE 
IMPORTANCE FOR TURKEY
After the collapse of the Union of Soviet Socialist 
Republics, Russia, one of the countries in which Turkish 
companies invested most, is an indispensable market 
for Turkish companies. After the Russia-Ukraine war, the 
importance of this country for Turkey increased even 
more…
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MURAT İNKÜN
PLASFED Secretary General

A s a result of the intense inflationary pressures in the global economy, we observe that signs of slowdown are 
increasing almost all over the world, especially in European countries, which are our main export markets. When the 
manufacturing PMI data is examined, it is obvious that although many of our target countries still perform above the 
threshold value of 50, the data continues to decline. We can say that Turkish companies exporting will enter an even 

more difficult period if inflationary pressures continue and the slowdown in our export markets accelerates.

In the first half of 2022, an increase has been observed in exports in terms of both value and quantity compared to the 
previous year. In the aforementioned period, the increase in exports on quantity basis was 8.9 percent on average, while the 
increase rate on value basis was 26.0 percent. In the same period, the amount of imports increased by 5.7 percent and the 
value of imports increased by 24.7 percent. We see that the upward trend in exports entered a slowdown phase, recently.

SLOWDOWN MAY 
BEGIN IN OUR EXPORT 
MARKETS

Source :  I s tanbu l  Chamber  o f  Indus t r y  

İmalat PMI İhracat İklimi Endeksi
mea, >50 = önceki aya göre iyileşme
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FOREIGN TRADE DATA
In the first half of 2022, Turkey’s plastic raw material exports increased by 18.7 percent on amount and 48.4 percent on value basis.

EXPORT
2021 (January-June) 2022 (January-June)

Quantity Value Quantity Change % Value Change %

Plastic Raw Material 830.7 1,294.3 986.3 18.7 1,921.4 48.4

Plastic Product 1,237.1 3,314.7 1,265.9 2.3 3,885.1 17.2

Plastic and Rubber Processing 
Machine 

N/A 100.2 N/A N/A 144.7 44.5

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

IMPORT
2021 (January-June) 2022 (January-June)

Quantity Value Quantity Change % Value Change %

Plastic Raw Material 4,342.9 6,898.2 4,585.8 5.6 8,771.0 27.1

Plastic Product 332.9 1,675.0 358.2 7.6 1,919.4 14.6

Plastic and Rubber Processing 
Machine 

N/A 339.2 N/A N/A 333.9 -1.6

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

TOTAL FOREIGN TRADE
2021 (January-June) 2022 (January-June)

Value Value Change %

Export 104,877.8 125,866.4 20.0

Import 126,059.0 177,266.7 40.6

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
2021 (January-June) 2022 (January-June)

Quantity Value Quantity Change % Value Change %
Unit Price: 

($/KG)

3901 Ethylene polymers 82.7 109.8 127.5 54.3 196.7 79.2 1.5

3902
Propylene and polymers of other 
olefins

45.6 71.7 55.1 21.0 86.9 21.1 1.6

3903 Styrene polymers 78.3 138.1 93.2 19.0 220.3 59.5 2.4

3904
Vinyl chloride/halogenated other olefin 
polymers

17.9 32.1 29.6 65.8 55.1 71.6 1.9

3905
Vinyl acetate/polymers of other vinyl 
esters

29.7 36.3 18.4 -37.9 43.2 19.1 2.3

3906 Acrylic polymers 151.8 206.3 159.8 5.3 256.9 24.5 1.6

3907
Polyacetals, other polyethers, epoxy-
alkyd resins

294.8 473.2 344.5 16.9 709.7 50.0 2.1

3908 Polyamides 19.8 54.8 24.4 23.3 84.3 54.0 3.5

3909
Amino resins, phenolic resins, 
polyurethanes

73.4 113.2 85.0 15.8 161.8 42.9 1.9

3910 Silicones 3.8 13.1 4.3 14.3 20.0 53.1 4.7

3911
Petroleum resins, polyterpenes, 
polysulfides, etc.

1.3 3.4 1.5 13.9 5.1 51.1 3.4

3912 Cellulose and its chemical derivatives 25.1 33.6 32.6 29.6 68.1 102.7 2.1

3913
Natural polymers, modified natural 
polymers, derivatives

0.2 1.0 0.1 -30.3 1.4 48.9 11.4

3914 Polymer-based ion exchangers 0.2 1.7 0.2 -9.2 0.7 -61.9 3.3

3915 Plastic waste, residue and scrap 6.3 6.0 9.9 58.1 11.0 82.9 1.1

TOTAL 830.7 1,294.3 986.3 18.7 1,921.4 48.4 1.9

Source :  Tu rk i sh  Sta t i s t i ca l  Ins t i tu te   QUANT ITY :  Thousand Tons  /  VALUE:  USD Mi l l i on
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Source:TSI  When the 6-month data is analyzed, our exports to the top 10 countries, where our raw material exports are 
most concentrated, increased by 20.3 percent on quantity basis and by 55.4 percent on value basis. In this period, the 
countries to which we increased our exports the most were the USA, Russia and Bulgaria, respectively, while the share of 
the top 10 countries in our raw material exports increased in terms of both quantity and value.

In the first 6 months of the year, compared to the same period of 2021, Turkey’s plastic product exports increased 
by 2.4 percent on amount and 17.3 percent on value basis.

PLASTIC RAW MATERIALS EXPORT

Country
2021 (January-June) 2022 (January-June)

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

Italy 74.2 116.7 102.3 37.9 197.3 69.0 10.3 1.9

Romania 85.1 108.0 77.8 -8.5 133.0 23.1 6.9 1.7

Spain 42.8 80.4 58.3 36.1 122.9 52.8 6.4 2.1

Germany 55.8 84.1 57.0 2.1 118.5 40.8 6.2 2.1

Russian Federation 25.6 52.0 36.9 43.8 99.8 91.9 5.2 2.7

Bulgaria 38.0 44.9 59.3 56.1 85.2 90.0 4.4 1.4

Egypt 46.8 63.2 45.1 -3.7 83.3 31.7 4.3 1.8

U.S.A 12.2 21.9 26.0 113.5 65.9 200.5 3.4 2.5

Israel 30.2 45.2 35.4 17.2 65.1 44.1 3.4 1.8

Iran 19.8 44.7 19.9 0.4 56.7 26.9 3.0 2.8
Total of Top 10 Countries 430.4 661.2 517.8 20.3 1,027.6 55.4 53.5 2.0

GRAND TOTAL 830.7 1,294.3 986.3 18.7 1,921.4 48.4 100.0 1.9

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

PLASTIC PRODUCTS - Export by HS Code

HS 
CODE

HS CODE Description
2021 (January-June) 2022 (January-June)

Quantity Value Quantity Change % Value Change %
Unit Price: 

($/KG)

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

104.7 205.3 98.5 -5.9 234.6 14.3 2.4

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

168.5 387.8 142.7 -15.3 401.9 3.6 2.8

3918
Floor coverings - wall and ceiling 
coverings from plastic

18.9 32.2 29.2 54.9 53.0 64.5 1.8

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

12.1 67.4 14.8 22.3 78.8 16.9 5.3

3920
Other plates, sheets, pellicle and slides 
of plastic

335.3 873.2 363.4 8.4 1,104.8 26.5 3.0

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

101.0 297.9 111.5 10.4 364.7 22.4 3.3

3922
Bathtubs, showers, washbasins, bidets, 
latrines and hardware made of plastic

20.2 80.7 21.5 6.5 92.5 14.6 4.3

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

241.4 595.6 253.8 5.1 702.8 18.0 2.8

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

103.8 296.1 100.5 -3.1 338.9 14.5 3.4

3925 Construction material from plastic 73.0 190.5 73.7 1.0 214.1 12.4 2.9

3926 Other articles of plastic 58.2 288.0 57.5 -1.2 302.5 5.0 5.3

TOTAL 1,237.1 3,314.8 1,267.1 2.4 3,888.4 17.3 3.1

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



PLASFED 125

When a country-based analysis is made in the first half of 2022, it is seen that the exports of products made to all of the 
top 10 countries, except Iraq and Israel, have increased. On the other hand, due to the increase in raw material prices, 
there was an increase in unit price in exports to all the top 10 countries.

In the first half of the year, Turkey’s plastic and rubber processing machinery exports increased by 44.9 percent 
on value basis.

PLASTIC PRODUCTS EXPORT

Country
2021 (January-June) 2022 (January-June)

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

Iraq 133.4 254.1 117.5 -11.9 285.1 12.2 7.3 2.4

Germany 69.3 250.6 74.5 7.6 279.4 11.5 7.2 3.7

United Kingdom 82.9 219.7 91.0 9.8 252.0 14.7 6.5 2.8

Israel 84.4 183.6 77.3 -8.5 207.2 12.9 5.3 2.7

USA 45.0 130.0 56.9 26.3 190.2 46.2 4.9 3.3

Italy 48.4 128.3 55.0 13.6 168.2 31.1 4.3 3.1

France 40.0 130.8 43.1 7.8 151.7 16.0 3.9 3.5

Romania 42.6 122.7 43.4 1.7 139.3 13.6 3.6 3.2

Spain 37.6 96.2 43.9 17.0 129.6 34.7 3.3 2.9

Poland 27.6 86.7 33.5 21.6 116.5 34.3 3.0 3.5

Total of Top 10 Countries 611.2 1,602.7 636.2 4.1 1,919.1 19.7 49.4 3.0

GRAND TOTAL 1,237.1 3,314.7 1,265.9 2.3 3,885.1 17.2 100.0 3.1

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

PLASTIC AND RUBBER PROCESSING MACHINES - Export by HS Code

HS CODE HS CODE Description
2021 (January-June) 2022 (January-June)

Value Value Change %

847710 Injection machines 6.8 5.5 -19.2

847720 Extrusion machines 18.0 42.7 137.6

847730 Blow molding machines 1.7 2.7 60.7

847740 Thermoforming machines 10.7 11.8 10.1

847751-59-80 Presses and other machinery 45.8 56.8 23.9

847790 Components and parts 17.2 25.7 49.0

TOTAL 100.2 145.1 44.9

Source :  Tu rk i sh  Sta t i s t i ca l  Ins t i tu te   QUANT ITY :  Thousand Tons  /  VALUE:  USD Mi l l i on
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In the first 6-month period, Turkey’s plastic raw material imports increased by 5.6 percent on amount and 27.1 percent 
on value basis. When the countries with the highest imports are analyzed, it is observed that Saudi Arabia ranks at the 
top again, while the fastest increase is in imports from China and South Korea.

PLASTIC AND RUBBER PROCESSING MACHINES EXPORT

Country
2021 (January-June) 2022 (January-June)

Value Value Change % Share %

Serbia 0.9 12.8 1,319.5 8.9

Russian Federation 7.8 12.4 59.3 8.6

Uzbekistan 3.1 8.2 165.4 5.6

Germany 6.7 6.1 -8.0 4.2

USA 5.2 5.5 6.5 3.8

Romania 2.7 5.5 101.2 3.8

Bulgaria 3.5 5.3 53.5 3.7

Morocco 1.8 4.8 169.4 3.3

Poland 2.0 4.8 137.8 3.3

Iran 5.0 4.4 -12.2 3.0

Total of Top 10 Countries 38.6 69.9 81.0 48.3

GRAND TOTAL 100.2 144.7 44.5 100.0

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 RAW MATERIALS- Import by HS Code

HS 
CODE

HS CODE Description
2021 (January-June) 2022 (January-June)

Quantity Value Quantity Change % Value Change %
Unit Price: 

($/KG)

3901 Ethylene polymers 1,107.8 1,536.0 1,186.3 7.1 1,997.6 30.1 1.7

3902
Polymers of propylene and other 
olefins

1,299.5 2,066.1 1,333.4 2.6 2,293.0 11.0 1.7

3903 Styrene polymers 216.2 449.0 224.5 3.8 534.8 19.1 2.4

3904
Vinyl chloride/halogenated other olefin 
polymers

417.4 702.2 455.3 9.1 913.1 30.0 2.0

3905
Vinyl acetate/polymers of other vinyl 
esters

25.1 60.1 27.0 7.2 93.9 56.1 3.5

3906 Acrylic polymers 124.2 223.7 149.0 19.9 362.4 62.0 2.4

3907
Polyacetals, other polyethers, epoxy-
alkyd resins

394.2 899.7 507.6 28.8 1,278.3 42.1 2.5

3908 Polyamides 67.9 201.3 78.8 16.0 293.6 45.9 3.7

3909
Amino resins, phenolic resins, 
polyurethanes

144.2 360.4 142.2 -1.4 421.0 16.8 3.0

3910 Silicones 23.6 98.7 25.2 6.7 157.8 59.8 6.3

3911
Petroleum resins, polyterpenes, 
polysulfides, etc.

25.9 73.1 30.7 18.8 98.5 34.9 3.2

3912 Cellulose and its chemical derivatives 21.1 83.7 24.1 14.2 112.4 34.2 4.7

3913
Natural polymers, modified natural 
polymers and its derivatives

1.9 16.3 2.3 21.9 23.6 44.8 10.4

3914 Polymer-based ion exchangers 4.1 11.4 4.6 11.6 12.4 8.4 2.7

3915 Plastic waste, residue and scrap 469.5 116.3 394.8 -15.9 178.6 53.5 0.5

TOTAL 4,342.9 6,898.2 4,585.8 5.6 8,771.0 27.1 1.9

Source :  Tu rk i sh  Sta t i s t i ca l  Ins t i tu te   QUANT ITY :  Thousand Tons  /  VALUE:  USD Mi l l i on
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In the first half of 2022, when Turkey’s plastic product imports are analyzed in terms of quantity and value, an increase 
of 7.6 percent and 14.6 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
2021 (January-June) 2022 (January-June)

Quantity Value Quantity Change % Value Change %
Unit Price: 

($/KG)

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

6.5 31.5 6.9 6.9 35.4 12.4 5.1

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

30.9 164.6 23.4 -24.2 177.7 7.9 7.6

3918
Floor coverings - wall and ceiling 
coverings from plastic

11.4 27.7 11.1 -2.0 27.8 0.5 2.5

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

25.6 157.7 27.1 6.2 166.8 5.7 6.1

3920
Other plates, sheets, pellicle and slides 
of plastic

147.0 511.3 169.7 15.5 651.7 27.5 3.8

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

27.2 131.3 33.7 23.9 159.9 21.8 4.7

3922
Bathtubs, showers, washbasins, bidets, 
latrines and hardware made of plastic

2.2 14.0 2.2 0.9 15.4 9.7 7.0

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

41.9 201.7 43.4 3.7 227.6 12.9 5.2

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

3.3 24.0 3.8 15.7 28.3 18.1 7.5

3925 Construction material from plastic 2.4 16.7 2.4 0.9 16.9 1.3 6.9

3926 Other articles of plastic 34.7 394.5 34.2 -1.4 411.8 4.4 12.0

TOTAL 332.9 1,675.0 358.2 7.6 1,919.4 14.6 5.4

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
2021 (January-June) 2022 (January-June)

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

Saudi Arabia 736.2 1,072.4 916.3 24.5 1,474.3 37.5 16.8 1.6

South Korea 339.5 641.4 438.0 29.0 988.2 54.1 11.3 2.3

China 224.4 497.7 407.3 81.5 927.7 86.4 10.6 2.3

Germany 308.1 586.8 276.2 -10.4 698.6 19.0 8.0 2.5

Belgium 264.8 458.1 237.5 -10.3 501.8 9.5 5.7 2.1

USA 197.1 291.0 213.5 8.3 409.2 40.6 4.7 1.9

Russian Federation 189.0 266.4 214.7 13.6 343.9 29.1 3.9 1.6

Holland 157.7 260.5 143.1 -9.2 294.2 12.9 3.4 2.1

Iran 234.1 326.6 192.4 -17.8 291.1 -10.9 3.3 1.5

Spain 155.1 241.0 146.4 -5.6 282.2 17.1 3.2 1.9

Total of Top 10 Countries 2,806.0 4,641.8 3,185.4 13.5 6,211.1 33.8 70.8 1.9

GRAND TOTAL 4,342.9 6,898.2 4,585.8 5.6 8,771.0 27.1 100.0 1.9

Source :  Tu rk i sh  Sta t i s t i ca l  Ins t i tu te   QUANT ITY :  Thousand Tons  /  VALUE:  USD Mi l l i on
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In the first 6 months of the year, imports of plastic and rubber processing machinery in Turkey decreased by 1.6 percent 
on value basis. When the imports of rubber and plastic processing machinery are examined on a country basis, it is 
seen that there is an increase in imports from Asia.

PLASTIC AND RUBBER PROCESSING MACHINES - Import by HS Code

HS CODE HS CODE Description
2021 (January-June) 2022 (January-June)

Value Value Change %

847710 Injection machines 119.0 108.5 -8.8

847720 Extrusion machines 73.0 70.8 -3.1

847730 Blow molding machines 16.4 15.9 -3.1

847740 Thermoforming machines 4.0 6.9 70.8

847751-59-80 Presses and other machinery 101.5 104.2 2.7

847790 Components and parts 25.2 27.6 9.5

TOTAL 339.2 333.9 -1.6

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

PLASTIC AND RUBBER PROCESSING MACHINES IMPORT

Country
2021 (January-June) 2022 (January-June)

Value Value Change % Share %

China 136.5 143.7 5.3 43.0

Germany 72.4 76.4 5.5 22.9

Italy 35.8 29.8 -16.9 8.9

Austria 28.6 29.1 1.7 8.7

Taiwan 13.1 15.3 16.6 4.6

Japan 7.8 8.8 12.7 2.6

South Korea 3.5 4.6 28.9 1.4

India 5.6 4.3 -23.1 1.3

Switzerland 4.7 3.8 -19.9 1.1

Malaysia 0.6 2.4 308.2 0.7
Total of Top 10 Countries 308.7 318.1 3.1 95.3

GRAND TOTAL 339.2 333.9 -1.6 100.0

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
2021 (January-June) 2022 (January-June)

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

China 61.9 262.1 79.7 28.7 368.0 40.4 19.2 4.6

Germany 55.5 346.8 51.4 -7.5 341.9 -1.4 17.8 6.7

Italy 35.3 207.7 34.3 -2.6 223.8 7.8 11.7 6.5

South Korea 22.3 108.2 20.7 -6.9 118.1 9.2 6.2 5.7

France 14.4 87.7 16.3 13.6 96.0 9.4 5.0 5.9

USA 5.4 57.6 8.0 47.4 73.1 27.0 3.8 9.2

Belgium 11.0 47.7 12.7 15.8 57.2 19.9 3.0 4.5

United Kingdom 6.2 49.3 6.2 -0.9 50.8 3.1 2.6 8.3

Spain 8.1 43.9 7.8 -2.7 47.1 7.4 2.5 6.0

Poland 5.6 37.4 6.0 5.8 39.6 5.8 2.1 6.6
Total of Top 10 Countries 225.6 1,248.4 243.1 7.7 1,415.7 13.4 73.8 5.8

GRAND TOTAL 332.9 1,675.0 358.2 7.6 1,919.4 14.6 100.0 5.4

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










