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GRANÜL DOZAJLAMADA
AKILLI SEÇİM

- 6 Malzemeye kadar yüksek hassa-
siyet ve doğrulukla karıştırır ve 
dozajlamayı ayarlar.

- Modüler yapısı ile enjeksiyon 
kalıplama, vakumlama, şekil verme 
ve ekstürzyon uygulamaları için
 tasarlanmıştır.

- Reçete bütünlüğü sonuncunda en 
iyi ve homojen ürün kalitesi elde 
edilir.

- Sağlam yapısı ve mükemmel 
mühendisliği sayesinde performans 
ve güvenirlikte optimum düzey.
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ÖMER KARADENİZ
PLASFED Başkanı

Değerli Sektör Mensuplarımız,
Kıymetli Okurlarımız,

2019 yılı sonunda Çin’de ortaya 
çıkan Covid-19 salgının tüm dünyaya 
yayılması ile birlikte gerek sağlık 
gerek ekonomi açısından zorlu bir 
döneme girdik. Umuyorum ki bu 
süreç en az kayıpla atlatılır.

2018’in ikinci yarısında yaşanan 
döviz şoku sebebiyle inşaat 
sektöründe gerçekleşen daralmanın 
küresel ölçekte de ilerleyen 
zamanda devam etmesi neticesinde 
Türk plastik sektörü çıkış yolunu 
ihracatta bulmuş ve bu süre 
zarfında bu alanda kayda değer 
bir artış göstermiştir. İç piyasada 
yaşanan talep daralmasını ihracat 
yoluyla kısmen de olsa aşmayı 
başaran sektörümüz, Covid-19 
döneminde küresel talebin sekteye 
uğraması ile bir darbe yemiş oldu. 
Sektörümüz hem iç pazarda hem 
ihracat pazarlarında sipariş iptalleri 
dolayısıyla zor günler yaşanan bir 
dönemden geçmekte. 

Bilindiği üzere, 18 Mart 2020 
tarihinde Ankara’da Koronavirüs 
ile Mücadele Eşgüdüm Toplantısı 
gerçekleştirilerek Ekonomik 
İstikrar Kalkınma Önlem Paketi 
açıklandı. Toplantıda SGK, KDV 
ve Muhtasar ödemelerinin 
ötelenmesini öngören kararlar 
alındı. Buna ek olarak, pakette 
banka kredi geri ödemelerinin 
ertelenmesi, ihracatçıya stok 
finansmanı desteği verilmesi, kısa 
çalışma ödeneği gibi olumlu destek 
girişimleri bulunmasına karşın 

bu desteklerin birçoğu plastik 
sektörünün kullanımı açısından 
kısıtlar içerecek şekilde uygulamaya 
konulmuştur. Fakat daha kritik bir 
nokta ise, SGK, KDV ve muhtasar 
gibi kamu mali yükümlülüklerinin 
ötelenmesi desteğinden plastik 
sanayi başta olmak üzere imalat 
sanayinin neredeyse tamamının 
yararlanamayacak olmasıdır. Salgın 
sebebiyle gerek yurtiçinden gerek 
yurtdışından sipariş iptalleri yaşayan 
işletmeler adına geçici bir süre için 
dahi olsa nakit akışını rahatlatmak, 
ancak sektörün bu önlemler 
kapsamında değerlendirilmesi ile 
mümkün olabilir. 

Tespit etmiş olduğumuz bu 
eksiklikler doğrultusunda, sektörün 
çatı kuruluşu olarak katılmış 
olduğumuz Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği, İstanbul Sanayi 
Odası ve ilgili STK’lar ile yapılan 
toplantılarda plastik sektörünün 
mücbir sebep kapsamına alınmaması 
sorununu dile getirerek, tüm 
imalatın Ekonomik İstikrar Kalkınma 
Önlem Paketi kapsamında ele 
alınması gerektiğini gerekçeleriyle 
açıklayarak ortaya koyduk. 

Ayrıca bu süreçte PLASFED olarak 
2020 yılının ilk GYK toplantısını 
video konferans üzerinden 
gerçekleştirdik. Toplantımıza 
İstanbul Sanayi Odası Başkanı 
Sayın Erdal Bahçıvan’ı da davet 
ederek kendisinden salgının Türkiye 
sanayisine olan etkisi hakkında bilgi 
aldık. Katılım ve destekleri için İSO 
Başkanı Sayın Erdal Bahçıvan’a 
bir kez daha teşekkür ederim. 
Toplantımız esnasında salgın 
dönemi desteklerinin genişletilmesi 
için yaptığımız çalışmaların yanı sıra 
salgın sonrası devam ettirilmesi 
adına yapılacak girişimler hakkında 
da üyelerle fikir alışverişinde 
bulunduk.

İçinde bulunduğumuz sürece 
baktığımızda, gerek mevcut 
önlem paketinin genişletilmesi 
gerek paketin uygulanmasında 
ortaya çıkan güçlüklerin aşılması 
hususunda kamu otoriteleri ile 
STK’ların iş birliği içerisinde 
müşterek bir çalışma yürütmesi 
gerekiyor. Kamu kurumlarımız 
tabandan ne kadar geri besleme 
alabilirse bu önlemlerin başarıya 
ulaşmasının o kadar kolay olacağının 
önemle altını çizmek isterim.

Üye derneklerimizden PAGDER – 
Plastik Sanayicileri Derneği, salgın 
sürecinde başlatmış olduğu “Sağlık 
Siperi” projesi ile gece gündüz 
demeden çalışan kahraman sağlık 
çalışanlarımız için üretmiş oldukları 
sağlık siperlerini ücretsiz olarak 
Sağlık Bakanlığı’na göndererek 
sektörümüzde takdire şayan ve 
örnek teşkil edecek güzel bir 
destekte bulunmuştur. Bu güzel 
desteğinden ötürü başta PAGDER 
Başkanı Sayın Selçuk Gülsün 
olmak üzere emeği geçen herkese 
teşekkürlerimi iletiyorum. 

Bu sayımızda plastik sektörünün 
önde gelen duayeni Muammer 
YÜCELER ile çok önemli bir söyleşi 
gerçekleştirdik. İnanıyorum ki siz 
değerli sektör mensuplarımız da 
yıllardır sektörümüzün verdiği her 
mücadelede ön saflarda bulunan 
ve birçok STK’ımızın kurucuları 
arasında yer alan bu değerli 
büyüğümüzün röportajını büyük bir 
bir keyifle okuyacaksınız.

Son olarak, oldukça zor geçen bu 
dönem boyunca takım çalışmasının 
tüm güzelliklerini yerine getirerek 
sektör için çok önemli çalışmalar 
yapmamızı mümkün kılan üye dernek 
başkanlarımız Şener Gençer, Selçuk 
Gülsün, Yusuf Özkan, Hakan Efe, 
Mehmet Hakan Atalay, Barış Pakiş’e 
ve tüm Yönetim Kurulu ve Denetim 
Kurulu üyelerimize teşekkür ederim.
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BURÇ ANGAN
PLASFEDDergi Yayın Kurulu Başkanı

Değerli okuyucularımız, kıymetli 
sektör paydaşlarımız,

30. sayımızdan herkese merhabalar. 
Belki de insanlık tarihinde önemli yer 
edinecek günlerden hep beraber 
geçiyoruz. Bir önceki sayımızdaki 
yazımda bahsettiğim gibi Covid-19 
maalesef hiç bir zaman bize uzak 
kalmayacaktı, Çine olan talebi 
düşürüp bize olan talebi patlatırken 
bizim keyifle izleyeceğimiz bir konu 
değildi ve böyle olmadığını da en 
zor haliyle bizlere göstermekte. 
Hayatımızın her bir kısmının farklı 
bir düzene evrildiği şu günlerde 
hepimiz “yeni normal”e adapte 
olmaya çalışıyoruz. Herkesin 
malumu olduğu gibi Covid-19’un 
plastik sektörüne pek çok etkisi 
oldu. Kimi açıdan baktığımızda 
olumlu, kimi açıdan baktığımızda ise 
ciddi olumsuzluklar barındırıyor. 

Tek kullanımlık gereçler, gıda 
ambalajları gibi geçmişte özellikle 
AB ülkelerinde günah keçisi olmuş 
ürünlerin yıldızı parlarken otomotiv, 
beyaz eşya ve benzeri alanlarda 
üretim yapan firmalarda ciddi bir 
durgunluk söz konusu. Elbette 
AB ülkelerinin çok yakın zamanda 
doğa katliamı ile suçladığı plastik 
ürünlerin kıymetini, solunum 
ekipmanındaki teknik parçalardan 
en basit siperliklere, tekrar anlaması 
ve bu ürünleri arıyor duruma 
gelmesi gerçekten ironik bir durum. 
Bizim yıllardır anlatmaya çalıştığımız 
plastiğin insan hayatındaki yeri ve 
geniş kullanım alanını Covid-19 iki 
üç ay gibi bir sürede tüm insanlığa 
ezberletmiş oldu. 

İçerisinde bulunduğumuz bu yeni 
normalde artık evden çalışma, 
webinar, online toplantılar gibi 
hayatımızın tam merkezine yerleşmiş 
yeni alışkanlıklarımız var. Aslında bir 
yerde bu yeni durum iş dünyasına da 
dijital çağın olanaklarından istifade 
etme konusunda hızlandırılmış bir 
kurs verdi. Bugün bu yazıyı yazarken 
pek çoğumuz bu yeni kavramlara 
çoktan aşına olmuş durumdayız. 
Covid-19’un sektörümüze etkilerini, 
ve sonrasını tartışmaya ayırdığımız 
bu sayımızda hayatımıza giren bu 
yeni kavramları da irdeleyeceğiz.

Normalleşmeye başladığına 
inandığımız bu sürecin ardından 
şüphesiz ki dünyada taşlar yerinden 
oynayacak, hem ekonomik hem 
sosyal hem de ticari anlamda 
Covid-19 sonrası yeni bir düzen 
oluşturulacak. İyimser bir bakış açısı 
ile bu süreci iyi yöneterek sonrasına 
güçlü çıkabilen firmalarımızın 
küresel pazarlarda kendilerine daha 
iyi bir yer elde edeceğine inanıyor 
ve öyle olmasını temenni ediyorum.

Sözlerime son verirken sizlere keyifli 
okumalar ve sağlıklı günler dilerim. 

Yayın kurulumuz ve profesyonel 
kadromuz adına,

Selam ve saygılarımla.
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Plastik ve Ambalaj Teknolojisinde
Yaratıcı Çözümler

www.t-max.com.tr+90 212 549 70 76
ESKOOP Sanayi Sitesi C6 Blok No:327
34306 Başakşehir / İSTANBUL

t-max,
Tepro Makine’nin
Tescilli Markasıdır.



PLASFEDDERGİ
Plastik Sanayicileri Federasyonu Dergisi
E-Dergi; www.plasfeddergi.net

 PL A SF ED A DIN A İM T İ YA Z S A HİBİ

Ömer Karadeniz

 YAY IN K URUL U B A ŞK A NI

Burç Angan - Hürmak Plastik Makina

  YAY IN K URUL U

Ahmet Yalçınkaya – Yalçınkaya Plastik
Ali İbrahim Aydın - Proses Denetim
Doc. Dr. Bağdagül Karaağaç – Kocaeli Üniversitesi
Doc. Dr. Tuncer Yalçınyuva - İstanbul Üniversitesi
Dr. Öğr. Ü. Ruhi Gürdal - Özyeğin Üniversitesi
Kenan Benliler - Güven El Plastik
Melih Ateşcan - Nüve Plastik
Murat Cansever – Eurotec
Murat İçin - Fortis Plastik
Ömer Köstek - Gurbetçiler Plastik
Prof. Dr. Hüseyin Yıldır ım  - Yalova Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Emin Yurci – Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Sankır – TOBB Ekonomi ve Teknoloji 
Üniversitesi
Prof. Dr. Güralp Özkoç - Kocaeli Üniversitesi
Prof. Dr. Nevzat Artık – Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Nurseli Uyanık – İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Yusuf Menceloğlu – Sabancı Üniversitesi
Reha Gür - Eurotec
Selahattin Yılmaz - Erka Ambalaj
Selçuk Gülsün - Tisan Mühendislik Plastikleri
Tarık Özdemir - Tetra Polimer
Ünal Aykun - Semi Elektronik
Yakup Ülçer - Ravago Group

 S ORUML U YA ZI İŞL ERİ MÜDÜRÜ

Murat İnkün

 EDİ T ÖR 

Mehmet Pala

 YAY IN S ORUML USU 

Kazım Evren Lale

 GR A F İK TA S A RIM

      /    www.artonomi.com

 REK L A M KOORDİN AT ÖRÜ

Ali Osman Erden

 İL E T İŞ İM

Varyap Meridian A Blok, Ofis No: 407
Ataşehir – İSTANBUL - TÜRKİYE
Tel: +90 216 504 91 79 Faks: +90 216 629 22 35
www.plasfed.org.tr plasfed@plasfed.org.tr

 B A SK I

Kültür Sanat Basımevi
Tel: 0212 674 00 21
www.kulturbasim.com

PLASFEDDERGİ, 3 ayda bir yayınlanır.
Dergi T.C. yasalarına uygun yayınlanmaktadır.
Dergide yayınlanan yazı, fotoğraf ve tüm grafiklerin
her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.

İÇİNDEKİLER

GÜNDEM / KAPAK

28, 34, 42, 50, 54,

30

22

26

PlaSTK
Derneklerden Mesajlar
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SÖYLEYİŞİ
Sektör duayeni
Muammer Yüceler:
PLASFED Sayesinde 
Sektörün Tüm STK’ları Tek 
Ses Oluyor

PANO
PLASFED Genişletilmiş 
Yönetim Kuruluna 
İSO Başkanı Erdal Bahçıvan 
konuk oldu
PLASFED Başkanı Kara-
deniz: Zor dönemde birlik 
içinde hareket etmeliyiz

Dünya Bir Kez Daha Dönüşüyor:
Modern Çağda Yeni Bakışı Bir Virüs Tetikledi
Türkiye’nin istikrarlı büyümeye geçişi: Bütün planlar ötelendi

WEBİNAR: Üç uzmandan yorum: Salgın plastik mamul, hammadde 

ve makine sektörünü nasıl etkileyecek?
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PANO
PAGDER’in de katkılarıyla 
enjeksiyon makinelerinin 
küresel standardı belirlendi

PANO
PAGDER plastik sektörü 
için sosyal sorumluluk 
projesini hayata geçirdi
Sağlık personeli için 1 
milyon yüz koruma siperi 
imalatına start verildi

132
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PANO
Yuvaya Dönüşen Plastikler 
Projesi’nden
Barınaklara Mama Bağışı

FUAR GEZGİNİ
Plastik Sektörü ve Diğer 
Endüstriyel Fuarların 
Ertelenmesi Çok Yönlü Etki 
Yaratıyor

ENDÜSTRİDEN
Murat İNKÜN

KAPAK
MAKFED iki ayrı anketle 
salgının etkilerini sektöre 
sordu: 
Salgında makine sektörü için 
belirsizlik yaşanıyor

PANO
Sektör savunuculuğu: İthalatta 
kırmızı hat uygulamasından 
sektör birlikteliğiyle 
vazgeçilmesi sağlandı 

HEDEF ÜLKE
İspanya: Türkiye’nin Önemli 
Dış Ticaret Partnerlerinden 
Biri

-FROM THE INDUSTRY (ENG) 
-BREAKING NEWS
-NEWS IN ENGLISH
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PLASFED, plastik sektörünün 
bütün bileşenlerinin ve 
sivil toplum örgütlerinin 
katılımıyla, sektörün 
geliştirilmesine yönelik 
önerilerin ve stratejilerin 
tartışıldığı online bir toplantı 
düzenledi. Sektör için bir 
ilk olan, PLASFED Başkanı 
Ömer Karadeniz’in ev 
sahipliği ve moderatörlüğünü 
yaptığı toplantıda; enerji, 
finansmana erişim, sektör 
savunuculuğu için hareket 
tarzı ve sanayicilerin uygun 
yatırım alanı edinmesi gibi 
konular öne çıktı. 

Plastik sektörünü oluşturan 
bileşenler ve bu sektörlerin temsilcisi 
sivil toplum örgütü başkanları, 
PLASFED’in düzenlediği online 
webinarda bir araya geldi. Sektör 
için bir ilk olan toplantı, PLASFED 
Başkanı Ömer Karadeniz’in ev 
sahipliğinde ve moderatörlüğünde 
gerçekleştirildi. Etkinliğe sektörün 
bütün bileşenlerini oluşturan sivil 
toplum örgütü temsilcileri ve çok 

sayıda sektör mensubu izleyici 
olarak katıldı. 

Ömer Karadeniz toplantının 
açılışında yaptığı konuşmada, her 
sivil toplum örgütünün kendine ait 
söylemleri olabileceği ancak talep ve 
temel sorunların dile getirilmesinde 
koordinasyon içinde olarak ortak 
ses verilmesinin önemini vurguladı. 

“Sektörün bütün temsilcilerinin 
açıklaması şimşek etkisi yaratıyor” 
diyen Ömer Karadeniz:

“Hep el ele-kol kola olalım diyoruz. 
Hepiniz sadece kendi sektörünüzde 
değil, başka başka sivil toplum 
örgütlerinde ve odalarda da 
görev yapıyorsunuz. Ankara’ya 
gidildiğinde eğer farklı söylemler 
olursa ‘önce kendi aranızda uzlaşın’ 
deniliyor, sözlerimiz pek dikkate 
alınmıyor. Oğuz Kağan’ın o meşhur 
öyküsünü hatırlatmak istiyorum: 
Oğuz Kağan oğluna, ‘sadağından 
bir ok al kır’ demiş. Oğlu kolayca 
kırmış. Kağan sonra, ‘şimdi dört 
ok al ve hepsini kırmaya çalış’ 
demiş. Elbette kıramamış. Sektörün 
güçlü sivil toplum kuruluşlarının 

el ele, kol kola durduğunda 
kırılmayacağını hepimiz biliyoruz. 
Bu kadar çok STK’nın el ele, kol kola 
durduğunda kırılmasının çok zor 
olacağı mesajını vermek istiyorum. 
PLASFED olarak Türkiye genelinde 
üzerinde durduğumuz konular var; 
salgının etkisinin azaltılması için 
kısa vadeli önlemlerin süresinin 
uzatılması gibi bunun yanı sıra 
enerji başlı başına bir sorun haline 
geldi. Konu üzerinde duran tüm 
STK başkanlarına ve yönetimlerine 
teşekkür ediyorum. Finansmana 
erişimin kolaylaştırılması, uygun 
yatırım iklimi, sanayicilerin uygun 
arsalara ulaşması vb. pek çok 
sorunsal mevcut sistemimizde ancak 
salgın bugün öncelikli gündemimiz. 
Covid-19 salgının olumsuz 
etkilerini elbette konuşacağız ama 
önümüzdeki dönemde fırsatlar neler 
onlara da bakmak lazım.”

Salgın Ortamında Plastik 
Sektörü
Salgın ortamında sektöre yönelik 
olarak, “salgından etkilenmedi” 

PLASFED’ten Bir İlk,Plastik Sanayicileri Federasyonu
Plastik Sektörünü Buluşturdu
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algısının olduğunu ancak bunun tam 
durumu yansıtmadığını söyleyen 
Ömer Karadeniz, “Plastik sanayii 
çok fazla başka sektöre ürün veriyor, 
hizmet ediyor. Bütün bileşenlere 
sivil toplum örgütü olarak, PLASFED 
olarak hizmet veriyoruz, vermeliyiz. 
Sektörde herşey dört dörtlük algısı 
oluşmasına izin vermemeliyiz. Bu 
anlamda söylemlerimizi geliştirmeli, 
durumu tam olarak aktarmalıyız” 
dedi. 

İKMİB Başkanı Adil 
Pelister: En Geç 2030’da 
Kimya İhracatta Lider 
Olur 
İKMİB Başkanı Adil Pelister, salgın 
ortamında kimya sektörünün 
stratejik öneminin daha iyi 
kavrandığını vurgulayarak şu 
bilgileri verdi:

“2019 kimya için iyi bir yıl olarak 
tamamlandı. 2020 ilk iki aya da çok 
başarılı başlamıştı ancak 11 Mart 
tarihinden sonra salgının etkileri 
görülmeye başlandı. Nisan ve 
sonrasında ise ilk şokun ardından 
toparlanma işaretleri gelmeye 
başladı. Bugün itibariyle olumluya 
doğru bir gidiş var. 

Sektörde ve genel olarak ekonomide 
ikinci dalga endişesi görünüyor. 
Kasım ve Aralık aylarından söz 

ediliyor. Şu anda kesinleşen bir şey 
elbette yok, belki yönlendirmedir 
ama ikinci dalga gündemde. 

Kimya sektörü, otomotivdeki 
daralma nedeniyle Nisan ayında 
en fazla ihracat yapan sektör 
oldu. Mayıs ve Haziran ayında 
otomotivin toparlandığını gördük. 
Biraz daha geniş bakacak olursak; 
kimya sektörünün kalıcı ikinciliğini 
sürdüreceğini düşünüyorum. Bu 
sektöre en büyük katkı plastikten 
geliyor. Benim 2030’da beklentim 
kimyanın en büyük ihracatçı 
olacağı yönünde. Bu en uzun süre 
tahminimiz. Daha önce olabileceğini 
de düşünüyorum, 5 seneye kadar 
bile olabilir.
 
Kimya stratejik bir sektör, her şeyden 
önce 27 sektöre ürün veriyor. 70 
milyar dolar ithalatın yaklaşık 50 
milyar dolarlık kısmını işleyip ihraç 
ediyoruz. 

Kimya sektörünün algısını 
düzeltmemiz gerekli. Her fırsatta 
kamuoyunda, kamu yönetiminde 
sektörü anlatmamız gerekiyor. 
Burada önemli noktalardan biri 
geri dönüşüm; çevre konusunda 
doğru bilgileri anlatmalıyız, 
biyolojik kimyasalları, ileriye 
dönük görüşlerimizi, sektörün 
önemini vurgulamalıyız. Herkese 
kalkınmanın kimya sektörüyle 
olabileceğini bildirmeliyiz. 

Bu arada bir parantez açmak 
isterim, son olarak ithalat kararında 
gördük ki ambalaj sektörüne 

ciddi vergiler konuldu. Bizim 
fikrimizin alınmasını beklerdik, 
ithalat kalemimiz çok önemli. 
İmalatı yapılmayan hammaddenin 
gümrüğünün sıfırlanması lazım bu 
noktada da sözümüzün dinlenmesi 
lazım. Ben uzunca bir süredir GEKAP 
konusunda çalışıyorum, mevct 
ortamda uygulanması mümkün değil 
bu sebeple de ertelenmesi lazım.

Başlıklar Itibariyle Sektör 
Gündemi 
Adil Pelister, bazıları ivedi-zamanlı 
olan sektör sorunlarına yönelik 
olarak da değerlendirme yaptı. 
Pelister’in işaret ettiği başlıklar 
şöyle: 

Teknolojiyi geliştirmemiz gerekiyor 
ve burada da yurt dışından teknoloji 
transfer edecek yollar önemli, 
yabancı yatırımları çekmeliyiz. 
Bunun için de yatırım ortamının 
iyileştirilemsi lazım. Hukuksal 
düzenleme yapılmalı ve dışarıdan 
gelen kişinin hakkının korunacağını 
bilmesi lazım. Diğeri ise mevzuat 
düzenlemeleri ile ilgili, geçmişte 
düzenleme olacağında STK’lara, 
sizlere, bizlere fikir soruyorlardı 
maalesef şimdi çok azaldı. İlk önce 
düzenleme yapılıyor, gelen tepkilere 
göre düzeltme yapılıyor. 

Finansman ve finansmana erişime 
gelince, belli olmayan unsurlar var. 
Açıklanan desteğin uygulanma 
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şekli belli değil. Bugün pandemiye 
ilişkin olarak rakamlara bakıldığında 
gelişmiş ülkelerde verilen desteğin 
GSYH’ye oranına göre çok gerideyiz. 

Sektörümüz enerjiyi çok tüketiyor. 
Ev elektriği, sanayiden daha düşük. 
Bunun tersine dönmesi lazım, 
sanayideki elektriğin düşürülmesi 
gerekli.  

Gümrük Birliği’nin değiştirilip revize 
edilmesi konusunda Bakanlığımızın 
tavsiyesiyle Avrupa STK’ları ile 
iletişim halinde olmalıyız. Bu süreçte 
de STK’lar olarak Devletimizin 
desteğine ihtiyacımız vardır.

Ayrıca lojistik ve ihracat için yeni 
kanallar bulmalıyız, taşımacılığa 
destek verilmeli. Deniz ve demiryolu 
hatlarını geliştirmemiz gerekiyor. 

Türkiye’nin 4-5 petrokimya 
yatırımına ihtiyacı var; artık projelerin 
değil, kazma-küreğin ele alındığını, 
temelin atıldığını görmek istiyoruz. 

Özel kimyasallara önem vermeliyiz, 
Kimya İhtisas OSB’ler ve 
kümelenmeler oluşturulmalı. Önemli 
bir konuda sanayicilerin arsaya para 
vermemesi lazım o noktada işletme 
ve makineye yatırım yapılmalı. 

Türkiye’nin en öncelikli 
sektörlerinden biri kimya. Böyle 
bakılması lazım ve kimya sektörünün 
diğer sektörlerden ayrı düşünülmesi 
gerekir diye söylüyoruz. 

Salgın Döneminde 
İhracata Yönelik 
Pazarlama Faaliyetleri
İKMİB olarak sanal ticaret heyetlerine 
başladık. İlkini boya sektörü için 
yaptık ve devamı gelecek ayrıca 
sanal fuarlar da başladı. Bu 
konuda çeşitli talepler geliyor ve 
değerlendirmeye çalışıyoruz. İKMİB 
olarak sektörümüzün yanındayız. 

İlaç konusunda önemli gelişmeler 
var, Covid-19 salgını tedavisiyle 
ilgili ihracat imkanları bulunuyor. 
Öncelikli olarak Afrika ve Güney 
Amerika’ya başladı, Avrupa’ya 
da ihracat olacaktır; ilaçta ciddi 
ihracat fırsatı var, kurumların ilaca 
bakışı biraz daha değişti, miktar ve 
rakam olarak artacağını görüyorum. 
Ambalaj sektörümüzden beklentimiz 
şu: İlaç firmalarının ihtiyaç duyduğu 
ürünlerin zamanında teslim edilmesi 
çok önemli. 

Petrokimya yatırımları gündem 
konularından biri: Türkiye’de en az 
5 petrokimya tesisinin kurulması 
gerektiğini hep söylüyoruz. Burada 
önemli olan maliyeti tutturmak, 
Doğu Akdeniz’de doğalgaz bulursak 
sorun büyük oranda çözülür. 

Hammaddeyi kendimizin 
üretmesinin önemli unsuru şu: 
Stratejik üründe yerlilik büyük önem 
arz ediyor. Orada maliyet değil, 
stratejik önem ortaya çıkıyor, ürün 
üretemez duruma gelmemek lazım. 
ABD’de bir firma kaya gazından 
üretim yaptı ve ürününü satmak için 
yer arıyor. Üretim için o firma ile 
işbirliği yapabiliriz. 

AKİB Başkanı Saadettin 
Çağan: “Kümelenme 
Önemli”
AKİB Başkanı Sadettin Çağan, 
sektörün rekabet öncesi işbirliği 
araçlarından kümelenmeye ağırlık 
vermesi gerektiğinin altını çizerek 
şunları kaydetti:

“Bizim kimya ve plastik imalatçıları 
olarak kümelenmemiz lazım; 
derdimiz belli: Petrol ve türevlerini 
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yerli olarak üretmemiz lazım. Bunun 
için de uzun vadeli finansman 
gerekli. Araziye yüksek fiyatlarla 
yatırım yaparsak büyüyemeyiz, 
sorunlarımızı çözemeyiz. 
Hammaddeyi üretebilirsek 
bağımlılığı azaltıp rekabet avantajı 
sağlayabiliriz. Sonuçta her şey 
dönüp dolaşıp bize geliyor. Biz bir 
araya gelip çok büyük yatırımları 
yapabilirsek ancak sorunları 
çözebiliriz ve bu yatırımları 
yapabilecek güce sahibiz.”

Vadeli çekler, ödenmeyen çekler 
bir başka sorun. Bunda ana 
nedenlerden biri uzun ömürlü 
olmayan, gerçekte işletme 
sermayesi olmayan şirketlerin 
kurulması. Ülkemizde şirketlerin içi 
dolu değil, bankalar da çek verirken 
buna dikkat etmeli. 

Yerli malın kullanımını özendirmek 
konusunda ise, topluma bu bilincin 
aşılanması gerekli. Yerli sanayici 
ne zaman vergi rekortmeni olmaya 
başlar, o zaman başarılı olmuş 
oluruz. 

TOBB Ambalaj Sek. Mec. 
Başkanı Mustafa Tacir: 
“Kimya Sektörünün 
Talepleri Lüks Değil”
TOBB Ambalaj Sektör Meclisi 
Başkanı Mustafa Tacir, Covid-19 
salgınından dersler çıkarılması 
gerektiğini vurgulayarak, bu 
derslerin gelecek dönemde 
yapılacaklara ışık tutacağını belirtti. 
Mustafa Tacir şu değerlendirmeleri 
yaptı:

“Kimya sektörünün talepleri lüks 
değil, ülkenin ihtiyaçlarıdır. Covid-19 
krizi çok şeyleri anlamamızı sağladı. 
Eğer ekonomi işlemezse salgının 
daha tehlikeli boyutlara ulaşacağını 
gördük. Çok basit ürünlerin; 
elbise, dezenfektan, maske gibi 
çok teknolojik olmayan ürünlerin 
stratejik önemini gördük. 

Maske krizinde bazı kamu 
yöneticilerinin serzenişini işittik. 
Kararsızlıktan dolayı 2 milyar dolarlık 
pazarı kaybettik denildi, organize 
olamamaktan kamu da şikayetçi. 
Demek ki kamu-özel sektör 
diyalogunun önemini anladık, yerli 
sanayinin ne kadar önemli olduğunu 
gördük. STK’ların ne kadar ciddiye 
alınması gereğini anladık.
 
Türkiye’nin sağlık sisteminin güçlü 
olduğun gördük. Çok gözümüzün 

önünde değildi ama önemli ve güçlü 
olduğumuzu anladık. 

Esasında baktığımızda bu kriz 
yönetilmesi kolay değil. Hem arz, 
hem de talep yönünde seyrediyor, 
bu dinamik sürecin dinamik olarak 
yönetilmesi gerekiyor. 

Covid-19 salgını sonrası hukuki 
değişimlere de ihtiyaç var, belki yeni 
bir hukuk kavramı da ortaya çıktı. En 
önemli kriter şu: Kamunun alacağı 
kararlar, bizlerin stratejisini ve krizin 
yönetimini etkileyecek. Dolayısıyla 
bizim yakından takip ederek 
sektör ihtiyaçlarını aktarmamız 
gerekiyor. Bütün sektörlerde bir 
daralma yaşanacağı yorumları var. 
Parametreler sadece kriz üzerine 
değil, ticaret savaşları, bölgesel 
ikili STA’lar, jeopolitik riskler etkili 
olacak. İthalatta ve ihracatta benzer 
sorunlar yaşanacak. 

Özelleştirme, yabancı sermaye 
derken enterasan bir durum var: 
Dünyada bazı stratejik sektörlerin 
kamunun emrine verileceği 
konuşuluyor. Bazı sektörlerin 
stratejileri kamu tarafından 
belirleniyor, hatta bazı ülkelerde 
kamulaştırma gündeme geldi.

Strateji geliştirmek için toplantı 
yapmalıyız, her sektör kendi analizini 
yapmalı. Bağlı bulunduğu sektörün 
analizini yapıp ona göre tavır almalı. 
Ticari riskler çok önemli, yarı mamul 
ve hammaddede vergi geldi ve bu 
da rekabeti etkileyecek. Bu tip ticari 
riskleri göz önünde bulundurmak 
lazım.

İşgücü riski şu anda işverenin 
üzerinde, destek veriliyor ama 
iş gücü maliyeti yüksek çünkü 
konjonktür değişti. Teknoloji 
ithal eden bir ülkeyiz, teknoloji 
sahibi ülkelere geleceğin üretim 
unsurlarına uygun mal satmakta 
zorlanacağız. Onlara da teknolojik 
olarak yakın olmamız lazım çünkü 
gelecekte bu eğilim doğacak. 

GEKAP bizdeki unsurlardan biri 
ama geniş anlamda Green Deal vb. 
çalışmalar ilerliyor. GEKAP bizim 
için maliyet görünüyor ama bizim 
için ilerde Green Deal’a avantaj 
sağlayacak bir çevresel vergi midir 
tartışılması gerekir. 

Bu kriz, çok büyük kapasitelerin çok 
hızlı dönüşemeyeceğini ama ölçeği 
tutturanların avantaj sağlayacağını 
gösterdi. Son dönemde yatırım 
teşvikleri için çok çalışılıyor ama 
kapasite fazlası olan alanlara 

yatırım yapılmamalı, bunu kamuya 
anlatmalıyız. Sektörlerin adaptasyon 
yetenekleri ne kadar yüksek olursa 
sorunun çözümü o denli kolay 
olacak. 

Endüstri 4.0’ı herkes destekliyor 
ama birkaç STK ve üniversite 
haricinde çalışanı görmüyoruz. 
Kalkınma Ajansı ile birlikte eğitim 
programı başlattık. Bazı firmalara 
sayısallaşma karnesi çıkarıyoruz 
ve uyum için destek veriyoruz. 
Almanya’nın endüstri politikası 
gibi algılanıyor ama Türkiye’de 
özellikle yatırım planlaması 
konusunda bunların ön planda 
tutulması, devletin endüstri 4.0’a 
yakın teknolojilere destek vermesi 
gerektiğini düşünüyorum. Bununla 
ilgili neler yapabiliriz? Finans ve 
yatırım birbirine yakın, bu yatırım 
teşviki aracı olarak da kullanılabilir. 
Bir noktayı daha hatırlatmak 
istiyorum ki, Covid-19 salgınında 
entelektüel bilgi paylaşımı arttı bunu 
da önemsiyorum. 

Ödenemeyen, vadeli çekle ilgili 
konuya değinmek istiyorum. Bunun 
önüne geçmek ve hukuki anlamda 
çözmek zor ama her firmanın 
geçmiş değerlendirmesi yapılmadan 
değerlendirme yapılmamalı. 
Çek konusunun enflasyona da 
etkisi var, bunu da göz önünde 
bulundurmalıyız.”

EVFED Başkanı İsmail 
Erdoğan: “Paslanmaz 
Çelik İthalat Fiyatları 
Ciddi Sorun”
EVFED Başkanı İsmail Erdoğan 
da küresel pazarlamanın önemine 
değindi. Erdoğan, çok sayıda 
endüstri kolunu bünyesinde 
barındıran EVFED’in faaliyetleri 
hakkında da bilgi vererek şunları 
kaydetti: 

“Ev ve mutfakta kullanılan eşyaları 
kavrıyoruz. Yakında altı sayısına 
ulaşmasını beklediğimiz, 5 dernek 
şu anda çatımızın altında. 

Ben de STK’ların iş birliğinin ve 
eşgüdümünün önemine inanıyorum. 
Çünkü sektörlere yönelik olarak 
farklı görüş ve veriler sunulduğunda 
siyasilerin kafası karışabiliyor. 
Rakamlar ortak olarak belirlenmeli. 
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Ev ve mutfak eşyaları denince çok 
geniş bir alan. Endüstriyel mutfak 
dahil geniş bir grup giriyor. Sektörün 
önemli derneklerini bekliyoruz. 
Züccaciyenin İngilizce karşığılı yok. 
Ev eşyaları deniyor, biz de onu 
benimsedik. 

Finansal destek kullanımında zorluk 
olduğu söylendi, bu doğru. Çin 
büyük teşviklerle üretim desteği 
sundu ve merkez oldu. Geç 
kalmakla birlikte yapabileceklerimiz 
var. Çoğu fabrikamız OSB dışında 
çünkü OSB maliyetleri yüksek. 
300-400 dolar metrekare arsa 
fiyatı ile yatırım mümkün değil. 
Üretim artık daha değerli görülüyor, 
yerli malı kullanımı özendiriliyor. 
Bunun takibini yapmalıyız diye 
düşünüyorum. Enerji, doğalgaz 
pahalı, bu bir gerçek bu sebeple 
ısrarla üzerine gitmemiz gerekiyor. 

Bizim de pandemi başlangıcında 
tereddütlerimiz oldu ancak ev 
eşyalarına ilgi arttı. Ciro kaybı oldu 
ama e-ticaret ile telafi etmeye 
çalıştık. 

Bir başka unsur, ithalata ilave vergi 
gelmesi. Çelik grubuna da geldi ama 
başarılı olamadı, menşe kaydırması 
yaparak Avrupa üzerinden ithal 
ediliyor. Paslanmaz çeliğin ilave 
vergisini kaldırmaya çalışırken bu 
yaz tekrar vergi geldi bu da ciddi 
bir sorun yarattı. Paslanmaz çelik ne 
yazık ki ülkemizde üretilmiyor. Kütük 
halde gelip işlenerek satılıyor. Bu 
durum firmalara vergi üstüne vergi 
yükü doğuruyor. Cevherden üretim 
ne yazık ki yok.”

EVSİD Başkanı Burak 
Önder: “Salgın 
Sonrası Döneme 
Hazırlanmalıyız”
EVSİD Başkanı Burak Önder, salgın 
dönemi kadar sonrasında da önemli 
gelişmeler olacağını belirterek 
şunları söyledi:

“Ocak ve Şubat ayında yüzde 8’in 
üzerinde büyüme sağlamıştık. 
Mart, Nisan ve Mayıs ayında 
düşüşler gerçekleşti. Bazı konuları 
önemsemek gerek; bunlardan biri 
post-corona döneme hazırlanmak, 
fırsatlar var görünüyor. Bir diğer 
konu yaşadığımız salgın dönemini 
iyi analiz etmek. Üzerine düşünüp 
çıkarımlar mı yapacağız, yoksa 
yaşadıklarımızı unutacak mıyız? 
Korona sürecini unutmamamız 

gerekiyor. Bugün sağlık virüsü var, 
yarın finansal virüs olur. STK’lar 
olarak gerçekleşlerle yüzleşmemiz 
gerektiğini düşünüyorum. Ciddi bir 
propaganda başlatmamız lazım, 
kamuoyu oluşturmada ne kadar 
başarılıyız sorgulamamız lazım. 

Salgın sonrası döneme ilişkin olarak 
şunları söyleyebilirim; fırsatlar ve 
tehditler var. Dünya gözümüzün 
önünde laboratuvar gibi çalışıyor, 
fakipler yaratıcı yollar buluyor. Çin, 
Alibaba üzerinden Afrikada maske 
ve hijyen ürünleri dağıtıyor. Biz de 
benzer bir şey yaptık ve binlerce 
kişiye sağlık kiti gönderdik. Bunlar 
yetmez, bu süreci Türkiye çıkarına 
dönüştürmek lazım. Tedarik zincirleri 
değişecek muhtemel değişikliklerle 
fırsatlar da doğuyor. Vietnam, 
Avrupa ile STA imzaladı. Bütün 
bu süreçleri iyi değerlendirmemiz 
lazım.” 

ASD Başkanı Zeki 
Sarıbekir: “Ambalaj 
Sayesinde Raflar Boş 
Kalmadı”
ASD Başkanı Zeki Sarıbekir de 
salgın döneminde Türkiye’de gıda 
ve diğer ürünlerde herhangi bir 
kıtlık yaşanmadığını, bunu sağlayan 
unsurlardan birinin de ambalaj 
sanayiinin üretimini sürdürmesi 
olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Ambalaj sanayimiz dış ticaret 
fazlası veren önemli bir sektör. 
Kalkınmanın göstergelerinden 
biri ancak kişi başına tüketime 
baktığımızda Avrupa ve ABD’nin 
hala gerisindeyiz. 

Pandemi döneminde ambalajın 
önemi görüldü. Tedarik zincirinin 
aksamamasını sağlayan en önemli 
unsurlardan biri ambalajdır. 
Temizlik, ilaç gibi ürünleri tüketiciye 
ulaştırdık. Avrupa’da ambalaj 
bulunamadığı için rafların boş 
kaldığını gördük, Türkiye’de ise 
bu yaşanmadı. Ambalaj sanayicisi 
olarak gururlanıyoruz. 

Fabrikalarımız üretime devam ettiler. 
Gelecekte ne olur diye sorarsak, 
e-ticaret ambalajda da öne çıkmaya 
başlayacak diye düşünüyoruz 
bunun yanı sıra endüstri 4.0 öne 
çıkacak. Doğa ve çevre konuları 
öne çıkacak, geri dönüşüm çok 
önemli. Ambalajda da maliyetleri de 
aşağı çekecek bir unsur. Sorunlar 
genel olarak aynı sorunlar. Navlun 

ve lojistik desteğinin uçakların 
ardından konteyner ve TIR’lara da 
gelmeli. 

Ambalajda hammaddenin ardından 
elektrik ve işçilik yarışıyordu. Şu 
anda elektrik geçti. Hiç durmadan 
bu konuyu konuşmalıyız. 

Hammadde yatırımları konusunda 
yapılması gerekenler var. Petkim 
ve diğer üreticileri düşünürsek 
hammadde ihtiyacımızın yalnızca 
üçte birini yerli üretebiliyoruz. Yeni 
yatırımlara ihtiyaç var. Gazdan 
üretim yatırımları yapılıyor. Covid 
döneminde belki stok artırılabilir 
ama dışarıya bağımlıyız. Burada 
yapmamız gerekenlerden biri de 
geri dönüşüm yapıp hammadde 
elde etmek. Bu konu önemli. Daha 
da gelişmesi gerekiyor.”

PAGDER Başkanı Selçuk 
Gülsün: “Sanayiye 
Yeterince Önem 
Verilmiyor”
PAGDER Başkanı Selçuk Gülsün 
de konuşmasında sanayinin ülke 
için öneminin farkındalığına tam 
ulaşılamadığı görüşünü savunarak 
şunları belirtti:

“Hepimiz plastiği işleyen şirketleriz. 
Sanayici kimliğimizle birbirimizi 
tamamlıyoruz. Özelde plastik, 
genelde sanayiyi konuşmak 
istiyorum. Sanayinin girdileri belli; 
enerji ve işçilik önemli. Diğeri 
finansmana erişim ve finans 
yönetimi. Ekonomi yönetimi 
noktasında, yöneticilerimizin 
iyimser baktığına inanmıyorum. Zor 
bir süreçten geçiyoruz, ülke olarak 
sağlığı iyi yönettik ama ekonomik 
etki büyük oldu. 

Bazı ailelerde, uslu çalışkan kafası 
çalışan bazı çocuklar çok takdir 
görmez. Ben sanayicinin böyle 
görüldüğünü düşünüyorum. İnşaat 
ve emlak tüm alanların önünde 
tutuldu ve kaldıraç olarak görüldü. 
Enflasyon düşüşüyle birlikte 
finansmana erişim, uygun kredi 
yine konutlara açıklandı. Milyarları 
buraya akıtıyoruz. Sanayiciye 
verilen destekler kısa vadeli. Yatırım 
finansmanı için Kalkınma Bankası 
aracılığıyla sunulacak miktar 20 
milyarlık kaynak. Bu kadarcık da 
olsa ihtiyacı olan işletmelerimiz 
bunu değerlendirsin diye hatırlattım. 
Bütün konuşabileceğimiz bu 20 
milyar TL. Biz evin ne yazık ki üvey 
evladız. 

PL
AS

FE
DD

ER
Gİ 

 30
. S

AY
I

16

PA
NO



TOBB sektör meclisinde ortak 
kararlar almıştık. PAGEV’in de 
söylemi oluyor enerji konusunda, 
biz de rapor yayınladık. Olayı enerji 
faturası olarak konuşmamız lazım, 
enerjide dengeler bozuldu. Sanayi 
desteklenmesi gereken bir alandı, 
konut elektriğinden yüzde 20 
daha uygun faturalanırdı. Sanayici 
olarak ülke gerçeklerini biliyorum, 
sanayici faturayı ödüyor. Öderken 
biraz sırtının sıvazlanması lazım. 
Son dönemde yüzde 114 zam yiyen 
sanayi elektriği, yüzde 50 artan 
konut elektriği. Sanayi şu anda 
yüzde 8 daha pahalı. Baktığımızda 
ise son dönemde bunu iyi analiz 
ettik. Türkiye’de 9.5 cent elektrik 
maliyeti, ABD’de 6,4 cent. Avrupa’da 
bizden daha pahalı olanlar var ama 
gelişmekte olan Avrupa ülkeleri çok 
daha ucuz. 

İşçilik maliyetleri, bu tehditlerden 
biri. Gündemdeki bir diğer tehdit 
de işçilik. İşsizlik fonunda işveren 
ve işçi payının artırılması gerekli. 
Burada da sanayiyi temsil eden 
kurumlar aktif olmalı. 

Türkiye’de sanayinin yüzde 45’i 
Marmara bölgesinde, nüfus da 
burada. Toprak çok değerli ama 
işletmeler de kar elde etmek ister, o 

yerlere-arazilere ihtiyacımız var. Biz 
sanayiyi tabana yayamadık, bütün 
bölgelere yayamadık. Kümelendi, 
nedeni de emlak-toprak rantı. 

Yenilenebilir enerji için bu maliyete 
katlanıyorsak tamam ama bir kısmı 
konuta gitmeli. Kurumlar vergisinde 
de artış isteniyorsa bir kez tamam 
onu da ödeyelim ama adil olmalı. 
Fatura herkese kesilmeli.”

EGEPLASDER Başkanı 
Şener Gençer: 
“Ödenmeyen ve Vadeli 
Çekler Bir Sorun”
EGEPLASDER Başkanı Şener 

Gençer de ödenmeyen çekler ve 

vadeli çekler sorununun sanayici 

için yük ve ilave maliyet getirdiğini 

belirterek, bu konunun gündemde 

tutulması gerektiğini belirtti. Şener 

Gençer şunları kaydetti:

“Ödenmeyen çekler ve vadeli 
çekler konusunun üzerine gitmek 
gerekiyor. Bir dahaki toplantıda belli 

konuları önceden gündem olarak 
belirleyip tartışabiliriz. Çeklerin 
her yaprağı için 50 bin TL banka 
garantisi olsun önerisi önemliydi. 
Karşılıksız çekler elimizde kaldığında 
canımız yanıyor. Daha ciddi olarak 
Ankara’da gündeme getirmeliyiz. 

Mevcut çek düzeninde bankaların 
almadığı riski vadeli çekle biz 
alıyoruz. Ortak sorun için bütün 
STK’lar bir araya gelibilir. Ben de hep 
merak ediyorum. Hükümetlerden 
biri gelip, ‘bu vadeli çeki kaldırdım’ 
neden demiyor? Sanırım işletme 
sermayesi kısıtından dolayı, küçük 
ölçekli şirketlerin varlığından dolayı 
yapılmıyor.” 
  

“KSD Başkanı Barış 
Pakiş: Finans Hepimizin 
Sorunu, Destekler Bize 
Ulaşmıyor, Yeterli Değil”
KSD Başkanı Barış Pakiş de salgın 
sonrası ortamın önemine işaret 
ederek şunları kaydetti:

“Covid-19 salgınına karşı aşının daha 
zamanı var bu yüzden buna hazırlıklı 
olmalıyız. Sağlık Bakanlığımızın da 
iyi çalıştığını söylemeliyiz, ben tıp 
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doktoruyum. Hocalarımız bize şunu 
söylerdi: ‘Türk halkı eğitimsizdir 
ama iyilikseverdir. Zor zamanda 
iyiliksever yönünü görürsünüz, 
iyi zamanda eğitimsiz yönünü.’ 
Salgında da bunu yaşadık. 

STK’ların bir araya gelmesi önemli. 
Ben TİM, İSO ve KİPLAS’taki 
görevlerim vesilesiyle bu 
kanallardan yapılan görüşmelerin 
etkilerini gözlemledim. 

Enerji maliyetleri yüksek ama 
yenilenebilir enerji konusunda 
dikkatli olmak lazım. Burada güçlü 
bir sektör var. Şimdi petrol ucuz 
olduğu için doğalgazla elektrik ucuz 
görünüyor ama pahalılaşabilir. 

KİPLAS olarak, TİSK olarak kıdem 
fonu ve işsizlik sigortası primi artışına 
yönelik yoğun çaba harcıyoruz. 

Covid sonrasına hazırlanmamız 
lazım. Sanayi 4.0 gündemde, biz 
5G’de yavaş kalıyoruz. Sanayi 4.0 
5G olan yere gidecek, bu önemli.   

Finans hepimizin sorunu, destekler 
bize ulaşmıyor, yeterli değil. Kendi 
grubumuzda yabancı şirketler 
var. Hindistan’da çok fazla destek 

var. Eximbank’tan yeterli desteği 
alamıyoruz. Benim firmam sektör 
birincisi ama zorlanıyorum Exim 
desteklerinde. 

Dünyada korumacılık artıyor, içe 
dönmeler oluyor. Bizim şirketlerimiz 
aynı zamanda globalleşmeli, 
dışarıya yatırım yapmalı. Rakipler 
yapıyorsa biz de yapmalıyız. 
AB ile rakip ülkeler daha iyi 
anlaşmalar yapıyor. Hindistan’ın 
AB ile anlaşması bizimkinden çok 
daha iyi. Uluslararası anlaşmalara 
bakmalıyız.”

EASD Başkanı Fahri Özer: 
“Maliyetlerimiz Çok 
Yükseldi”
“Salgın döneminde var gücümüzle 
çalıştık. Ciddi maliyet artışları 
yaşandı. Geçenlerde ASD panelinde 
söylenmişti. Churcill ‘iyi bir krizi asla 
ziyan etmeyin’ diyor. Biz ziyan ettik 
gibi, yakın zamanda maske üretim 
çöplüğüne dönebiliriz. Herkes 
maske üretmeye giriyor. 

Buradan hareketle, yatırımı doğru 
yapmalıyız. Açık olan alanlara 

yapmalıyız. Hindistan ciddi bir 
plastik hammadde üreticisi, AB’deki 
rakibime benden daha düşük 
vergiyle satıyor. Bizim hammadde 
ithalat fiyatlarımız çok yüksek. 

Birlik beraberliğin yanındayız ancak 
bazı sektörlerde çıkar çatışması 
olabiliyor, bu tür ortamlarda ortak 
konular belirleyip onların üzerine 
gitmeliyiz. Hep beraber taleplerde 
bulunalım ama önce ortak konuyu 
belirleyelim, gerektiğinde ayrı ayrı 
hepimiz çaba harcayalım. 

Salgından önce plastiğe kötü 
bakılıyordu ama şimdi bunun kıymeti 
anlaşıldı. Tek kullanımlık ambalajlar 
önemseniyor artık ama bu bizi 
tembelliğe iletmemeli, geri kazanım 
konusuna ağırlık vermeliyiz.”

PAGEV Başkan 
Yardımcısı Ali Zeki 
Karadeniz: “Pahalı Enerji 
Tüketiyoruz”
“YEKDEM gündeme geldi, bu 
konuyu önemsiyoruz. Türk sanayicisi 
olarak pahalı enerji tüketiyoruz. Bu 
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formülün bir an önce düzenlenmesi 
gerektiğine inanıyoruz. Kamu ile 
görüşme üzerindeyiz. Sanayicilerin 
yatırım için uygun arsa bulması 
önemli bir konu. Gerçekten sanayi 
yatırımı alanları, emlak yatırım aracı 
olarak görülmemeli. Bir diğer konu 
da alacak sigortası. Alacak sigortası 
ile ilgili kamunun düzenleme 
yapması lazım. Özel sigortalar var 
ama kamu sistemin elinden tutmalı.”

SEPA Başkanı Mustafa 
Kınacı: “Sürdürülebilir 
Ekonomi Gündeme 
Gelecek”
SEPA Başkanı Mustafa Kınacı da 
çevresel sürdürülebilirliğin sanayi 
için önemli bir konu olduğunu 
belirterek şunları vurguladı:

“Gençlerin ihtiyacının karşılandığı bir 
sisteme ihtiyaç var. Doğal kaynakların 
daha etkin kullanılması gerekir. 
Plastik sektörü sürdürülebilirliğin 
önemli unsurlarından biridir. 

Sert plastik ambalaj sanayii 
sürdürülebilirlik açısından çok sayıda 
kriteri yerine getiriyor. Şehirlerimizde 
bu bilinçle alanlar oluşturulmalı. 
Belediye başkanlarının gençler için 
yeşil alanlar tesis etmesi gerekir. 
Budapeşte’de yeşil bir alanda spor 
yapıyorlar. Böyle güzel ortamlar 
yapılmalı. Bizde birçok şey yasak ya 
da engellenmekte. 

Denizleri korumalıyız, marmara 
en güzel denizdi. Şimdi yüzmeye 

Antalya’ya gidiyoruz. SEPA olarak 
ağaç dikme uygulaması yapıyoruz. 
Ürünlerin su ve kara alanlarındaki 
olumsuz etkisini yok etmek için geri 
dönüşüm programları hazırlıyoruz. 

Sert plastikçiler olarak kamuoyuna 
yansıtılanın aksine çevreciyiz, yoğun 
çalışma yapıyoruz. Gençlere umut 
vermek, umutlarını gerçekleştirme 
fırsatı vermek görevimiz. Okulları 
destekliyoruz. Eşitlik, özgürlük ve 
adalet olmazsa olmazımız.”

KAYPİDER Başkanı Yusuf 
Özkan: “Salgın Sonrası 
Eğilimler Değişecek”
“Salgın sonrası dönemde mevcut 
eğilimlerden çoğu değişecek. 
Ekonomik, sosyal, sektörel 
değişiklikler bekliyoruz ve bunlara 
uyum sağlamamız önemli. Kendi 
sektörümüzü şanslı görüyorum. 
ABD ekonomisi bile sarsılırken 
başarılı şekilde krizi atlatacağımıza 
inanıyorum. 

Plastik ürünlerin öneminin 
anlaşılması, ürünlerin plastik 
ambalaja girmesi avantaj 
getirecektir. Ancak burada önemli 
olan geri dönüşümün önemini 
yansıtmak. Yerel ve merkezi 
otoriteler ile birlikte geri dönüşüme 
daha fazla ağırlık vermeliyiz. 

Sorunları ikiye ayırmalıyız; birincisi 
gerekli mercilere iletip onlardan 
çözüm bekleyeceğimiz sorunlar. 
Diğeri ise bizim yapabileceklerimiz. 
Okullara geri dönüşüm dersleri 
sunmak gibi şeyler yapabiliriz. 
Destekler var ama proje üretmekte 

zorluk çekiyoruz. Kümelenmeye 
gelince, evet kümelenme projesi 
hazırlanınca mutlaka destek 
verecek bir merci olacaktır. Yeter 
ki bu konuda bir proje yapalım. 
Hammadde ithalatındaki maliyet 
artışları da önümüzdeki önemli 
sorunlardan biri. 

Sanayicilerin uygun arsa bulması 
önemli bir konu elbette. Biz 
Kayseri’de OSB’de 50-100 milyon 
TL arası yatırım yapmak isteyenlere 
ücretsiz arsa veriyoruz. Bunu 
açıklamak istedim.” 

Toplantı Çıktıları: Enerji, 
Arsa, Finans
Toplantı sonunda kısa bir 
değerlendirme yapan PLASFED 
Başkanı Ömer Karadeniz, 
toplantıda dile getirilen konuların 
derlenerek hakkında bir sonuç 
metni oluşturulacağını bildirdi. 
Ömer Karadeniz, öne çıkan başlıkla 
başlıkları şöyle özetledi:

“Enerji fiyatları: Enerji fiyatlarının 
regüle edilmesi ve sanayi 
elektriğinin konut elektriği 
fiyatlarının altına çekilmesi için 
girişimlerde bulunulması. 

Yatırım yeri: Sanayi arazilerinin 
artırılması için girişimlerde 
bulunulması. 
Teşvik ve destekler: Kamu 
desteklerinden imalat sanayiinin 
azami faydalanması için çalışma 
yapılması.”
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Plastik enjeksiyon makineleri 
üretiminde yerli çözüm ortaklarından 
Hürmak Makine; kablo, elektronik, 
otomotiv ve havacılık sektörlerine 
yönelik alçak basınçlı kalıplama 
çözümleri sunuyor.

Otomotiv, savunma sanayi, 
tıbbi cihazlar, elektronik, 
beyaz eşya ve kablolama gibi 
sektörlerde elektronik bölgelerin 
enkapsülasyonu için kullanılan 
alçak basınçlı enjeksiyon makinesi 
kalıplanan bölgedeki elektronik 
sisteme nem, toz gibi dış etmenlere 
karşı tam izolasyon sağlıyor. Poliamid 
tabanlı kullanılan hammaddelerin 
yüksek yapışkanlık değerinden 
ötürü kalıplanan kabloların üzerinde 
sıyrılma önleniyor ve bu sebeple 
kablo gruplamada ideal bir çözüm 
olarak öne çıkıyor. Hassas elektronik 
devre ve kartların zarar görmeksizin 
kalıplanarak dış etmenlerden izole 
edilebilmesi ise savunma sanayi ve 
otomotiv gibi bir çok alanda ihtiyaca 
cevap verebiliyor.     

Hürmak’tan
Alçak Basınçlı Kalıplama Çözümleri

               
Hassas ve stabil bir enjeksiyon 
prosesini servo motor kontrollü 
enjeksiyon sistemi sayesinde 
garanti eden Hürmak, tek istasyon, 
tek istasyon kayar tabla, tek istasyon 
döner tabla, çift istasyon, çift 
kazan ve benzeri her çeşit makine 
versiyonunu üretilecek ürün baz 
alınarak proje bazlı üretebilmektedir. 

Kablo gruplarının ve elektronik 
bileşenlerin parazit almasını da 
engelleyen kalıplama sistemi 
sağladığı yapışma mukavemeti 
sayesinde kimi zaman 1 gün 
süren bağlanmayı 30-40 saniyeye 
düşürüyor. Karmaşık parçaları 
oluşturma kabiliyeti veren düşük 
basınçlı kalıplama ürün maliyetini 
düşürmeye de katkı sağlıyor. 
Gerilme ve kablo sızdırmazlığı, nem, 
toz, titreşim koruması sağlayan 
sistem konnektörlerin, anahtarların 
ve elektronik devrelerin üretiminde 
kullanılıyor.
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Sektör Duayeni Muammer Yüceler: 
“PLASFED Sayesinde Sektörün Tüm STK’ları Tek Ses Oluyor”
Türk plastik sektörünün 
duayenlerinden Muammer Yüceler 
1955 yılından bu yana üretimin 
içinde bulunuyor. Yüceler, Türk 
plastik sektörünün başlangıçtan 
itibaren gelişmesinin tamamına 
tanıklık etmesi yanında, 
PAGDER’in temellerini oluşturan 
sivil toplum örgütlenmesini 
de başlatan kişilerden biri. Bu 
yönüyle sadece plastik sektörü için 
değil, Türk sanayiinde “sektörel 
örgütlenme”nin ilk örneklerinden 
birini ortaya koydu. Muammer 
Yüceler, PLASFEDDERGİ’nin 
plastik sektörü, sanayi, belirsizlik 
ortamına yönelik sorularını 
yanıtladı. 

Sektörün duayeni 
olarak, krizler, önemli 
iç istikrarsızlıklar, ciddi 
dış sorunların yaşandığı 
dönemleri gördünüz. Bir 
yanda virüs, bir yanda 
küresel ticarette daralma 
beklentisi, bir yanda Doğu 
Akdeniz, Suriye ve Irak.. 
Böyle bir ortamda imalatçılar, 
iş insanları nelere dikkat 
etmeli, nasıl kararlar almalı, 
kararlarını alırken geleceğe 

yönelik hangi unsurları 
tahmin etmeye çalışmalı?

Yatırımcı rahat olmak ister, rahat 
olması içinde önünü görmek ister. Şu 
bulunduğumuz ortamda hiç yapmaz. 
Virüsün etkisi büyük ve Çin’den 
hızlı bir şekilde yayılmaya başladı 
ve bu virüs etkisini ülkemizde de 
maalesef gösteriyor. Dolayısıyla 
bu ortamda, bu olumsuz durumda 
herkes tedirgin. Fakat bütün 
bu olumsuzluklara rağmen pes 
etmemeliyiz. Çalışmalıyız. Çalışmak 
derken önce “Sanayi” tabi ki. Sanayi 
ve sanayicinin teşvik edilmesi lazım 
yatırımlar için. Yatırımla istihdam 
olur, her şey yatırım diyebiliriz. 
Kalkınma da yatırıma bağlıdır. ÖNCE 
SANAYİ. Başka hiçbir alternatif yok.

Türkiye’nin sanayileşme, büyüme 
sürecinin büyük bir bölümüne 
tanıklık ettiniz. Yanılmıyorsak 
1955’ten bu yana üretimin, sanayinin 
içindesiniz.
 
1955’ten bu yana baktığımızda 
özellikle plastik sanayicileri 
diyorum, kendi dalımdan bahsetmek 
istersem.  1955 yılında İstanbul’a 
yerleştim, kısa ticaret hayatımdan 
sonra Türkiye’de plastik sektörüne 
17. olarak adım attım. İlk dönemlerde, 
plastik şişe kapakları, laboratuvar 
malzemeleri, tüp şişeler ve 

eczacılığa yönelik plastik ambalajlar 
ürettik, gömlek yakalarının daha 
şık durmasını sağlayan “yakalara 
balina” adlı düğme de tasarladık. 
1955 yılında sanayiciliğe başladıktan 
sonra sırasıyla Yücel İş Plastik 
Sanayi, Yücel İş Diş Fırça Sanayi, 
Sataş Sınai Ticari Atılımlar A.Ş ve 
Difaş Diş Fırça Sanayisini kurdum. 
Sonra işler devam etti.

O dönemlerde neleri doğru 
yaptık ki sektörel sanayi 
büyüdü?

Üretim yaptık ve bu üretimi doğru 
bir şekilde geliştirerek yaptığımız 
için ilerledik ve plastik sektörü de 
gelişmeye başladı. O dönemlerde 
daha çok mutfak eşyası yapıyorduk, 
satılıyordu. Makinalar aldık, üretimi 
artırdık ve daha da büyüme başladı. 
O dönemlerde tek firmaydık ve 
diğer girişimcilere de örnek olduk. 
Daha sonra Plastik Sanayicileri 
Derneği’ni kurarak sanayicilerin 
sivil toplum örgütlenmesi içinde 
adil olarak birlikte çalışması için 
girişimlere başladık. 

Plastik sektöründe sivil 
toplum örgütlerini başlatan 
kişilerden birisiniz. Hatta 
PAGDER’in tarihine bakınca, 
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Türkiye’de sektörel sanayi 
sivil toplum örgütlenmesini 
başlatan kişilerden birisiniz. 
Sizi bu örgütlenmeye 
başlamaya iten nedenler 
nelerdi? Plastik sektörü 
bu örgütlenmeler ile neler 
kazandı?

Sanayi ve ticaret benim zamanımda 
çok rahat değildi. Plastik 
hammaddesi İzmir TARİŞ Kooperatifi 
ile Sirkeci’de bir avukatın kurduğu 
başka kooperatifin himayesindeydi. 
Ürün karaborsa seviyesinde olduğu 
için bu tür karaborsacılara karşı 
1969 yılında PAGDER’in kuruluşuna 
öncülük ettim ama ilk başkanlığı 
yapmak istemedim. Daha sonra 
PAGEV’i de ben kurdum daha sonra 
Anadolu’daki derneklerde çalışan 
arkadaşlarımız işi genişlettiler ve bir 
federasyon çatısı altında toplandık.

Plastik sektörü bu örgütlenmeler 
ile adaletsizliği, tekelliği ve 

karaborsacılığı kaldırdık. Sadece 
İstanbul değil, Anadolu’da bulunan 
diğer dernekler de sektöre katkıda 
bulunmaya başladı. 

Türkiye şu anda sanayisini 
büyütmek için neler yapmalı. 
Çok yoğun teşvikler var ama 
bir türlü istenen sıçramayı 
gözleyemedik?

Sanayinin büyümesi için teknoloji 
günümüzde çok önemli. Bizim 
ilk zamanımızdaki makinalar tabi 
farklıydı ama şimdi teknoloji öyle 
bir gelişti ve öyle makinalar var 
ki yetişmek mümkün değil. Ama 
şunu da belirtmek isterim, plastiğin 
dünyada girmediği hiçbir yer yok. 
Tunç Devri, Demir Devri ondan sonra 
Plastik Çağı. Dikkat ettiyseniz Plastik 
için “Devir” değil “Çağ” diyorum. 
Ama günümüze baktığımıza Plastik 
Sektörünün gelişmesi için maalesef 
yoğun bir destek yok, göremiyoruz. 

Plastik sektörünün sıklıkla dile 
getirilen sorunları var. Hammaddede 
dışa bağımlılık, sektörde çok 
fazla mikro ve küçük işletmenin 
bulunması (ölçek ekonomisini 
tutturamama). AR-GE’ye yeterince 
yatırım yapılamaması, Uzakdoğu 
ile rekabette zorlanılması, farklılık 
yaratabilecek üst düzey mühendis 
ve yetenekli üretim elemanı açığı 
vb. Bütün bu sorunlara baktığınızda, 
hepsinin temelinde yatan “kök 
sorun” olarak neyi görüyorsunuz? 
Bu soruyu “çözüme nereden 
başlamalıyız?” şeklinde de sorabiliriz 
tabii.

Hammadde çok önemli. Zamanında 
bu durumunda önemini göz önünde 
bulundurarak İstanbul Sanayi 
Odası’na üye olduk. 40 yılı aşkın 
İstanbul Sanayi Odası üyesiyim. O 
dönemde İSO yönetiminde Koç, 
Sabacı gibi büyük firmalar vardı ve 
söz sahibiydiler.
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Plastik okulları Türkiye’de 
yeni. Üniversitelere 
zamanında bölüm olarak 
sokamadık ama bugün 
üniversitelerde belki bir 
dalımız olabilir. Plastik 
diyoruz her yerde var ama 
şimdi okuduktan sonra çocuk 
nereye gidecek? Önemli olan 
soru da bu zaten. Mesela 
fabrikalara gidecek. Ne 
kadarı gidecek? 

Önemli olan bu öğrencilere okulu 
bitirdikten sonra iş bulmak. İş 
garantisi olması şart. Dolayısıyla 
yeterli değil maalesef. Bir çok 
üst düzey mühendis ve yetenekli 
eleman açığı var fakat geçmişe 
baktığımız zaman şu durumda yine 
de iyi denilebilir fakat yetersiz.

Yerli üretim Gebze’de vardı, sonra 
Aliağa-İzmir’e girdi. Şimdi buradaki 
yönetimin o zamanda tüketim 
azdı, üretim de azdı ama hiçbir 
zaman yani buradaki fabrikanın 
ürettiği hammadde ihtiyacın yüzde 
10’una zor cevap verdi. Hep 
dışa bağımlılık vardı ve o zaman 
dernek kurduk, büyük çabalarım 
oldu. O dönemlerde üretim 
nerdeyse yoktu. Hala yeterli olarak 
görmüyorum. Aliağa da hala yeterli 
değil. Şimdi Azerilere satmışlar, 
bildiğim kadarıyla büyük yatırımlar 
yapıyorlarmış ama kapasiteyi 
karşılamaz. Bu dışa bağımlılığı 
kesmek için yatırım yapılmalı. Dışa 
bağımlılıktan kurtulmak için yatırım 
şart. Yalnız sanayi için değil tüm 
sektör için. 

Küçük şirketlerden başlamak lazım 
temel olarak büyümeye. Plastik 
sektörü büyüdü bence. Neden? 
Çünkü ihracat yapıldı. İhracat nasıl 
yapıldı? Gençler geldi, gençler iş 
başı yaptı. Şimdi teknoloji de çok 
gelişti ve her şeyi çok rahat takip 
ediyorsun. Teknolojinin gelişmesi 
ihracatında gelişmesine olumlu 
etkide bulundu. Dışa bağımlısın ama 
dışa bağımlılığı azaltmak için ihracat 
yapmak gerek. 

Gelecek dönemi göz önünde 
bulundurarak, sektör 
mensuplarına özellikle 
sektörel çıkarları korumak 
için hangi alanlara öncelik 
vermelerini tavsiye edersiniz?

Sanayi konulu alanlara öncülük 
verilmesini isterim. Kalkınma sanayi 
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ile ilgili olan yatırımlarla olur. Yalnız 
plastik değil, düşünün arabanın 
yarısı plastik ve biz bunu maalesef 
dışarıdan alıyoruz. 

Covid-19’un plastik 
Sektörüne etkileri nelerdir,  
bu konuda yorumlarınızı 
nelerdir?

Son günlerde yaşanılan bu durum 
hem dünya hem de ülkemiz 
açısından endişe vericidir. En başta 
insan sağlığı, insan sağlığı olmadan 
hiçbir şeyin anlamı yoktur. Bunun için 
hepimiz ne gerekiyorsa yapmalıyız.

Bu virüs insan sağlığını etkilediği 
gibi işlerin sürecini de etkilemiştir. 
Birçok iş yeri ve sektör bu durumdan 
ötürü sıkıntıya düşmüştür. Plastik 
sektörü başta olmak üzere tüm 
imalat sanayi salgın dolayısıyla 
düşen küresel talepten olumsuz 
etkilenmektedir. Yurtiçi ve yurtdışı 

satışlarda gelen sipariş iptalleri 
işletmelerin nakit akışlarını 
bozmakta ve işletmelerin önlerini 
görmesini zorlaştırmaktadır. Plastik 
sektörü de mücbir sebep kapsamına 
girmeyen diğer sektörlerle birlikte 
sektör ayrımı yapılmaksızın, mücbir 
sebep kapsamına dahil edilmelidir. 

Ekonomik İstikrar Kalkanı 
Programı ile plastik sektörünün 
yararlanabileceği yollar da 
izlenmelidir.

Bir duayen olarak 
sektörümüzün çatı 
kuruluşu PLASFED - 
Plastik Sanayicileri 
Federasyonu’nun 
çalışmaları hakkında neler 
düşünüyorsunuz?

PLASFED, son zamanlarda Sayın 
Ömer Karadeniz başkanlığında 
yapmış olduğu faaliyetlerle adeta 

büyüyerek Türkiye geneline 
yayıldı diyebiliriz. Hüseyin Semerci 
zamanında başlayan bu gelişme 
Ömer Karadeniz zamanında adeta 
tavan yaptı. Ömer Karadeniz çok 
aktif, işini yapmayı seven, sektöre 
hizmet etmeyi adeta kendine bir 
görev olarak belirlemiş birisidir. 
Kendisini uzun zamandır tanıyorum. 
Geçmişte de böyleydi. İşini hiçbir 
zaman yarım bırakmaz, bitirene 
kadar varını yoğunu ortaya koyardı. 
Onun bu azmi ve isteğini PLASFED’e 
yansıttığını da düşünüyorum. 
Bugün PLASFED yaptığı çalışmalar 
ve katılım sağladığı toplantılarla 
sesini duyuruyor, sektördeki tüm 
başkanları bir araya getiriyorsa Ömer 
Karadeniz’in payı çok büyüktür. 
Sektörün daha da ilerlemesi ve 
sesini duyurması için PLASFED’in bu 
çalışmalarını aralıksız sürdürmesini 
umuyorum. 

PLASFEDDERGİ  30. SAYI

25

SÖYLEYİŞİ



PLASFED Genişletilmiş 
Yönetim Kurulu 
toplantısı, İSO Başkanı 
Erdal Bahçıvan’ın da 
katılımıyla yapıldı. 

P
lastik Sanayicileri Federasyonu-
PLASFED Genişletilmiş Yönetim 
Kurulu, 14 Mayıs günü online 
bağlantı ile yapıldı. Toplantıda, 

Covid-19 salgını ve sonrasında 
atılacak adımlara yönelik görüş 
alışverişinde bulunuldu. 

PLASFED Başkanı Ömer Karadeniz 
Başkanlığında gerçekleştirilen 
toplantıya İstanbul Sanayi Odası 

PLASFED Başkanı Karadeniz:
Bu Zor Dönemde Birlik İçinde Hareket Etmeliyiz

Başkanı Erdal Bahçıvan da katılarak 
bir konuşma yaptı. 

Ömer Karadeniz: Bu zor 
dönemde birlik içinde 
hareket etmeliyiz
PLASFED Başkanı Ömer Karadeniz, 
toplantıda yaptığı konuşmada, 
salgın dönemi desteklerinin 
genişletilmesini ve salgın 
sonrasında da devam ettirilmesini 
talep ettiklerini belirterek, bu 
yönde yaptıkları girişimler hakkında 
bilgi verdi. Genişletilmiş Yönetim 
Kurulu’nda desteklerin devamına 
yönelik katılımcılar da görüşlerini 
paylaştı. Ömer Karadeniz, YEKDEM 
(Yenilenebilir Enerji Kaynakları 

Destekleme Mekanizması) konusunu 
da gündeme alarak, desteklerin  
2020 yılının sonuna ötelenmesi 
konusunda bir taleplerinin olduğunu, 
mümkün görülmesi halinde daha da 
uzatılmasını istediklerini vurguladı. 
Ömer Karadeniz, “Bu zorlu dönemde 
sektör olarak birlik ve beraberlik 
içinde, sağlıklı bir şekilde hareket 
etmeye devam etmeliyiz” dedi.

İSO Başkanı Erdal 
Bahçıvan: Plastik sektörü 
başarıda başı çekiyor
Covid-19 salgınının ekonomiye 
etkisinin bir vakıa olduğuna işaret 
eden İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, 
hangi sektörün ne düzeyde 
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etkilendiğine yönelik analiz yapmak 
için henüz erken olduğunu vurguladı. 
Hizmet sektörü açısından, talebin 
neredeyse tamamen durduğu 
bir ortamın sürdüğünü hatırlatan 
Bahçıvan, normale dönüş sürecine 
ilişkin “aşırı beklentiye girilmemesi” 
gerektiğinin de altını çizdi. 

Yaşamın önemli unsurlarına ürün 
veren üretimin devam ettiğini 
kaydeden Bahçıvan, “Hayatımızı 
zora sokacak bir kesinti yok ve 
lojistikte de son derecede iyi bir 
noktada olduğumuzu görüyoruz. 
Bizim her ayın başında açıkladığımız 
PMI sektör endeksine baktığımızda 
faaliyet gösterdiğiniz sektörün 
diğer sektörlere nazaran daha iyi 
durumda olduğunu görüyoruz. Sizin 
sektörlerle birlikte temel hayatı 

etkileyen hiçbir sektörümüzde 
bir aksama olmaması en büyük 
başarımız. Bu da sektörlerimizin 
sanayi şirketlerimizin, oldukça 
dinamik ve zorluklara karşı göğüs 
gerebilme ve bağışıklık elde 
etme noktasındaki başarılarını 
göstermektedir. Bu konudaki 
başarıda başı çeken sektörünüzü de 
kutlamak istiyorum.” dedi. 

Normalleşme dönemi
İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, Haziran 
ayından itibaren normalleşmenin 
hızlanacağını hatırlatarak, 
sanayicilerin fabrikalarında 
gerekli sağlık önlemleri almasının 
önemli olduğunu belirtti. Bahçıvan 
“Bizler İSO olarak bu konuda 
tüm ince ayrıntılara gireceğimiz 

bir yol haritası oluşturacağız. 
Adeta bir sanayi toplum sağlığı 
dosyasını oluşturacağız. Birlikte 
çalışacağımız danışman firmalar ile 
farklı farklı modeller oluşturacağız. 
Önümüzdeki günlerde tüm sanayi 
tesislerimizin birinci önceliğinin 
çalışanlarımızın güvencesi olduğunu 
çok güçlü bir şekilde hissettirmek 
zorundayız. Bu konuda gereken 
fedakarlığı yapacağız” diye konuştu. 

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, 
meslek liselerinin salgın döneminde 
çeşitli yönlerden başarılarını 
sergilediklerini de hatırlatarak, 
sanayinin bu tür okulları 
desteklemeye devam etmesi 
gerektiğini söyledi. 
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HAKAN EFE
Bursa Plastik Ve Ambalaj
Sanayicileri Derneği Başkanı

Medeniyet Maskesi
Merhaba sevgili meslektaşlarım 
ve dergimizi takip eden değerli 
okuyucularımız,

B
ildiğiniz gibi Çin’de ortaya 
çıkan Covid-19 salgını Dünya 
Sağlık Örgütü tarafından 
pandemi olarak ilan edilmiştir. 

Pandemi sürecinin dünyanın da 
içinde bulunduğu sağlık ve ekonomi 
politikalarını nasıl değiştirdiğine hep 
birlikte şahit oluyoruz. Başlangıçta 
evde kal, maske tak ile başlayan bu 
yolculuğun daha sonra yeni dünya 
düzeni olarak gündeme gelmesi 
hepimizi şaşırttı tabi ki. Şimdilerde 
benim medeniyet maskesi olarak 
adlandırdığım Covid-19 tüm dünya 
ülkelerinin yaşam, ekonomi 
ve kültürel değerlerini nasıl 
değiştirdiğini izleyerek göreceğiz.

Covid-19 pandemisi kaynaklı 
yaşanılan ekonomik krize karşı 
dünyadaki finansal sürecin önem ve 
önerilerinin anlatıldığı tartışmaları, 
televizyon ve internet gibi yayın 
örgütlerinin tavsiye ve ön görü 
yayınlarını hep birlikte dinledik ve 
dinliyoruz. Bütün bu ön görülerin 
anlatıldığı konuşmalardan çıkan 
tek sonuç yeni bir dünya düzenin 
başladığı, para ve sağlık anlayışının 
tüm dünya ülkelerinde büyük bir 
değişim geçirdiği oldu. Biz bu 
süreçte dünyadaki teknolojik aletler 
ve sağlık teknolojilerinin önemini 
ve yetersizliğini fark ettik. Biz 
ülke olarak özellikle de teknoloji 
konusunda önemli ölçüde dışa 
bağımlıyız. Küresel bir sorunla ülke 
olarak savaşamayabiliriz ancak 

ülke olarak bu pandemi süresince 
gördüğümüz eksiklerimizi ve 
dış ülkelere  bağımlı olduğumuz 
konuları çok kısa zamanda ele 
alarak bu alanlarda nasıl bir gelişme 
sağlayabileceğimizi saptayabiliriz.

Kısacası hiç vakit geçirmeden 
sağlıkta teknolojik aletlerin tamamen 
yerli üretim olmasının stratejilerini  
bugünden hazırlamaya başlamalıyız. 
Tabi ki dijital dünya çağında Covid-19 
pandemisinin bundan sonraki 
süreci nasıl etkileyeceğini çok net 
görebiliyoruz. Belki de bildiğimiz her 
şeyin üzerine öğrenmek zorunda 
kalacağımız bir çok yeni teknoloji 
ve iş dalları ile yeni dünya düzenine 
uyum sağlayacağız. Covid-19 
pandemisinin er ya da geç biteceği 
kesin, lakin bu süreçten sonra 
insanların yaşam mücadelelerinin 
ve bu tür toplumsal pandemiler 
ile karşılaştığında nasıl önlemler 
alınacağını ve izole hayatların 
devam edebilmesi için, ödeme 
sistemlerini bozmadan geçimlerini 
devam ettirmelerini sağlayacak 
önlemlerin alınmaları da çok önem 
taşımakta.

Covid-19 salgınının sektörümüzü 
nasıl etkileyeceğini şimdiden 
tahmin etmek çok zor. Uzun ve orta 
vadede plastik sanayine etkilerini 
göreceğiz. Tüm imalat sanayinde 
olduğu gibi plastik sektöründe de bir 
gerileme gözleniyor. Sektörün ürün 
talebini karşılayabilmek için yeni 
çalışma modelleri ile hizmet etmeye 
devam etme çalışmaları, içinde 
bulunduğumuz tehlikeli hastalıktan 
çalışanlarını koruyabilmek adına, 
üretim ve ticari faaliyetlerini 
geçici olarak durdurarak 

farkındalığı yüksek seviyede tutan 
sektörümüzün, ekonomik istikrar 
konusundaki başarılı çözümleri ile 
dünya plastik sanayiindeki yerini 
sağlamlaştırarak güvenilir çalışma 
modelleri ile yola devam etmesinin 
karşılığını alacağını düşünmekteyim. 
Ambalaj sektöründe tek kullanımlık 
ürün talebinin artması ile hijyen 
içeren ürün miktarlarının artması, 
kolonya, dezenfektan şişelerine 
olan talep, sektördeki firmalarımızın 
üretim kapasitelerini arttırmasını 
sağlamış ve ekonomik açıdan 
sektöre fayda sağlamıştır. Otomotiv 
sektörünün ana tedarikini oluşturan 
plastik sektörü bu gelişmelerden çok 
olumsuz etkilenmiştir. Aynı şekilde 
dayanıklı tüketim ürünlerinde de bu 
gerilemeyi görmekteyiz. Piyasada 
yaşanan bu ekonomik daralmanın 
önüne geçebilmek için devletin 
uygulamış olduğu istikrar kalkanı 
programı ile olumsuz gelişmelerin 
önlenebileceği düşünülmekte.

Yaklaşan Ramazan Bayramı’nda 
Türk toplumu olarak büyüklerimizi 
ziyaret edememek eş dostla 
tokalaşamamak çok acı bir gerçek. 
Tüm bu yaşanan dünya krizinin 
izlerinin kolayca silinebilmesi için 
çok çalışmak zorunda olduğumuzu 
birlik içinde yardımlaşmanın 
önemini bir kere daha gördüğümüzü 
düşünüyorum. Sözlerime burada 
son verirken, Covid-19 sebebi ile 
yaşamını kaybedenlere Allahtan 
rahmet yakınlarına baş sağlığı 
diliyorum. Mübarek Ramazan 
Bayramı’nın tüm dünyaya sağlıklı 
günler getirmesini niyet ediyor 
hepimizin bayramını kutluyorum.
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PLASFED Başkanı 
Karadeniz: “STK’lar 
Taleplerini Ortak Olarak 
Sunmalı”

P
LASFED Başkanı Ömer 
Karadeniz, salgın döneminde 
verilen desteklerin süresinin 
uzatılması gerektiğini 

söyledi. Bazı desteklerden plastik 
sektörünün yararlanamadığını 
belirten Karadeniz, sanayicilerin 
talepleri konusunda sivil toplum 
örgütlerinin birlikte hareket etmesi 
gerektiğini vurguladı. 

Türkiye Plastik Kauçuk ve Kompozit Sanayi Meclisi Toplandı
TOBB Türkiye Plastik Kauçuk 
ve Kompozit Sanayi Meclisi 
toplantısında konuşan PLASFED 
Başkanı Ömer Karadeniz, plastik 
sektörünün ve diğer bazı sektörlerin 
mücbir sebep gösterme hakkı 
kapsamına alınmamasının eksiklik 
olduğunu belirtti. Karadeniz, bu 
durumun haksızlık olduğunu 
vurgularken, Ekonomik İstikrar 
Kalkanı Paketinden imalat sanayiinin 
tamamının yararlanması gerektiğini 
anlattı. 

Ömer Karadeniz, istihdamı korumak 
amacıyla getirilen kısa çalışma 
ödeneğinin süresinin en az altı ay 
olması gerektiğini belirtirken, diğer 
prim ve vergi ötelemelerinin imalat 

sanayiinin tamamının yararlanacağı 
şekilde yeniden tasarlanmasını 
önerdi. 

Plastik ve kimya sektörünün 
tamamını GEKAP yükümlülüğü 
altında ilave yüklerle karşı karşıya 
olduğunu vurgulayan Karadeniz, 
bunun da 2021 yılına ertelenmesi 
gerektiğini vurguladı. 

Toplantıya katılan PAGDER Başkanı 
Selçuk Gülsün de makroekonomik 
istikrarın sağlanmasının önemine 
işaret etti. Gülsün, sanayide karlılığın 
çok düşeceğini, stok yönetiminde 
güçlükler ortaya çıkacağını hatırlattı. 



İKMİB Kolombiya’ya   
Heyeti Etkinliği Düzenledi

C
ovid-19 salgını nedeniyle 
hem yurt içi, hem de uluslar 
arası hareketliliğin ortadan 
kalkmasıyla, uzaktan erişim 

sağlayan iletişim kanalları üzerinden 
ticari faaliyetlerin yürütülmesi için 
yeni arayışlar doğdu. İKMİB, belirli 
bir plan dahilinde, bilgilendirme 
ve muhatap taraftan katılımcılar ile 
firmaları online olarak buluşturan 
“Sanal Ticaret Heyeti” adı verilen 
modelle ihracatı geliştirmek için 
etkinlikler düzenledi. 

Bunlardan ilki, Türk Büyo ve Yapı-
Ahşap Kimyasalları üreticileri 
için Kolombiya’ya yönelik olarak 
gerçekleşen faaliyet oldu. Bu 
etkinlik, “Sanal Ticaret Heyeti” 
adı verilen formatla Türkiye’de 
gerçekleştirilen ilk etkinlik olma 
özelliğini de kazandı. 

“Sanal Ticaret Heyeti”
Formatının İlk Uygulayıcısı İKMİB Oldu

Bunun öncesinde ise 30 Nisan’da 
bir bilgilendirme toplantısı 
düzenlenmişti. Bu online seminerde, 
TİM Başkanı İsmail Gülle, İKMİB 
Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, 
Bogota Ticaret Müşaviri Türker 
Kocamış, İKMİB Yönetim Kurulu 
ve Denetim Kurulu Üyeleri, İMMİB 
yetkilileri, ProColombia Yetkilisi 
Carlos Vega ile Posse Herrera 
Abogados Firması Yetkili Müdürü 
Juan David Barbosa ve firma 
temsilcilerinden oluşan 88 katılımcı 
oldu. 

Online seminerde Kolombiya’daki 
güncel pazar durumuna ilişkin 
değerlendirmenin sonrasında yapı 
malzemeleri, yapı kimyasalları ve 
boya sektörleri hakkında sunum 
yapıldı. Sektörlerin ithalatındaki 
kurallar, pazardaki ürünler ve fiyatlar 
hakkında bilgiler paylaşıldı ardından 
da firmaların soruları yanıtlandı. 

İkili iş görüşmelerine yönelik 
uygulama ise 11-12 Mayıs günlerinde 
gerçekleşti. Görüşmeler önceden 
randevulu şekilde ayarlandı ve 
tercüman hizmeti de sunuldu. 
Etkinliğe katılan firmalara en az 8 
görüşme sağlandı. 

İKMİB Başkanı Adil Pelister, ilk kez 
gerçekleşen bu etkinliğe yönelik 
olarak, “İKMİB olarak ilk sanal ticaret 
heyetini düzenlemenin onurlu 
heyecanını yaşıyoruz. 13 firmamız, 
Kolombiya, Peru, Ekvador, Meksika, 
Şili, Kosta Rika, Paraguay, Arjantin, 
El Salvador, Panama ve Uruguay’dan 
32 firma katılacak” bilgisini verdi.

Adil Pelister, Latin Amerika 
pazarının inşaat malzemeleri ve 
özellikle kimya alt sektörlerinden 
boya, yapıştırıcı ve yapı kimyasalları, 
plastik borular gibi ürün grubu 
açısından büyük bir potansiyele 
sahip olduğunu belirtti. Etkinliğin 
daha önce ticaret heyeti olarak 
planlandığını ancak salgın nedeniyle 
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sanal etkinliğe dönüştürüldüğünü 
belirten Pelister, “Kimya sektörü 
olarak Güney Amerika pazarına 
ayrıca önem veriyoruz. Karşılıklı 
olarak yatırım dahil olmak üzere 
ticari ve ekonomik ilişiklerimizin 
genişlemesini savunuyor buna 
göre de elimizden geldiğince iş 
dünyamızı bölgeye ısındırmaya 
çalışıyoruz. Bunun için gerek sanal 
gerekse fiili olarak benzer ticari 
organizasyonlara devam edeceğiz” 
dedi. 

Pelister Latin Amerikaya yönelik 
etkinliklerin devam etmesini 
istediklerini belirterek şunları 
kaydetti: 

“Bu yönde çalışmalarımız devam 
ediyordu. Geçen sene özellikle 
kozmetik ile ilgili çok başarılı bir 
heyet gerçekleştirmiştik. Bu sene 
de ikincisini sanal ticaret heyeti 
olarak yapmayı planlıyoruz. Latin 
Amerika bölgesine kozmetik 
sektörümüz başta olmak üzere 
diğer sektörlerimiz için de sanal 
ticaret heyeti yapmayı planlıyoruz. 
Radarımızda olan bu bölgeye hem 
ürünlerimizi tanıtmak hem kalitemizi 
göstermek, aynı zamanda ikili iş 
görüşmelerimizin artması için bu 
sanal ticaret heyetini bir fırsat 
olarak görüyorum. Üretimi fazla 

olmayan Latin Amerika ülkelerine 
önem vermemiz gerekiyor. Belki 
bir sonraki aşamada orada ortak 
üretimleri yapabilecek duruma 
geleceğiz.” 

Covid-19 Salgını 
Ortamında İhracata 
Destek İçin Geliştirilen 
“Sanal Ticaret Heyeti”
Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye 
İhracatçılar Meclisi Covid-19 salgını 
ortamında ticari faaliyetlerin sürmesi 
için bir dizi etkinlik tasarladı. 
Bunlar arasında sanal fuar ve sanal 
ticaret heyeti dikkat çekiyor. Sanal 
etkinliklerin başarıya ulaşması ve 
muhataplarına erişilebilmesi için 
kurumsal olarak Ticaret Bakanlığı 
da destek veriyor. 

TİM’den yapılan açıklamada 
etkinlikler aracılığıyla ihracatçı 
firmalar ile ilgili ülkelerdeki yabancı 
satın alımcıların çevrimiçi ortamda 
bir araya getirilerek nitelikli ikili iş 
görüşmeleri(B2B) düzenlemelerinin 
hedefleniyor.
 

Hedef 200’ün Üstünde 
Sanal Heyet
TİM Başkanı İsmail Gülle, projeye 
yönelik yaptığı değerlendirmede 
şunları kaydetti:

‘’TİM ve İhracatçı Birlikleri 
olarak bu yıl 202 ticaret heyet 
gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bu 
hedefimiz doğrultusunda, küresel 
virüs salgının sebep olduğu 
engellere aldırmadan Afrika ve 
Orta Doğu’dan başlayarak Orta 
Asya’dan Uzakdoğu’yu uzanan bir 
hinterlantta, ticaret müşavirlerimizle 
yoğun temas içerisinde, sanal 
ortamda gerçekleştirmek üzere hızla 
çalışmalara başladık. Yaptığımız 
analizlere dayanarak, Bakanlığımızın 
2020 yılı için belirlediği 45 Hedef ve 
Öncelikli ülke arasından maksimum 
3 saat fark olan 28 ülkenin 
Ticaret Müşavir ve Ataşelikleri ile 
irtibata geçtik. Muhtemel ülkeleri 
belirledik. Güney Kore, koronavirüs 
sürecindeki tedbirleri ile olumlu 
tabloya geçmesi ve sektörel olarak 
hedef pazar olması nedeniyle saat 
farkı kriterinin dışında tutularak 
listede yer aldı’’. 
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‘’İhracatçılardan Yoğun 
Talep Geliyor’’ 
 
Bu yıl düzenlenecek Sanal Ticaret 
Heyeti programlarına dair bilgi 
veren Gülle, “Gıda ve gıda dışı 
hızlı tüketim ürünleri sektörlerinde 
Kenya ile,  tarım, gıda ve gıda 
dışı hızlı tüketim ürünleri, tarım 
makinaları, soğuk hava depoları 
ve iklimlendirme sektörlerinde 
Hindistan ile plastik ve metal mutfak 
eşyaları, cam ve seramik ev eşyaları, 
ev/banyo ürünleri ile ev tekstili 
sektörlerinde Güney Kore ile Sanal 
Ticaret Heyetleri yapıyoruz. Nijerya, 
Almanya, Bulgaristan, Kazakistan 
ve Pakistan ile de çalışmalar 
devam ediyor. İhracatçılarımızın bu 
süreçte yoğun talebi söz konusu. 
TİM olarak ülkemizin ihracatını 
artırmaya yönelik çalışmalar 
yapmayı ve ihracatçılarımıza daima 
bir çözüm sunmayı misyon edinmiş 
bulunmaktayız. Salgının ülkemiz 
ihracatına olumsuz etkilerini ve 

ihracatçı firmalarımızın uğradığı 
pazar kayıplarını en aza indirerek 
bu süreci atlatmak en büyük 
temennimizdir’’ dedi. 
 
İsmail Gülle sosyal hayat kısıtlaması 
döneminde tamamen duran 
fuarlara karşılık, sanal fuarlar için 
çalışmaların sürdüğünü ve ilkinin 
Temmuz ayı içinde yapılmasını 
planladıklarını belirterek, ‘’Ticaret 
Bakanlığı’nın listelerinde yer alan 
2020 yılı desteklenen fuarlara 
baktığımızda imalat sektörleri için 151 
milli fuar, 727 adet de bireysel fuarı 
desteklediğini görmekteyiz. Yılın 
ilk üç ayında gerçekleşebilen fuar 
sayısı ise toplam 878 fuardan sadece 
214 adettir.Hizmet sektörlerine 
baktığımızda da 2020 yılında 
eğitimde 170, bilişimde 43, sağlıkta 
152, film sektöründe 115, lojistikte 
91, yayıncılıkta 33 ve yönetim 
danışmanlığında 20 olmak üzere 
toplam 1019 bireysel 7 de milli fuar 
organizasyonunun sadece yüzde 
15’i gerçekleşebilmiş durumdadır. Bu 

durum, tedarik zincirinde yaşanan 
krizi derinleştirmekte, zincirde 
oluşan boşlukların ise yeni is 
birlikleri ile doldurulmasının önünde 
durmaktadır. Bu noktada TİM 
olarak geliştireceğimiz sanal fuar 
platformu ile dünyanın herhangi bir 
yerinde faaliyet gösteren katılımcı 
ve ziyaretçileri tek bir platform 
üzerinde buluşturarak, ürün ve 
hizmetlerin pazarlanmasına ve yeni 
iş birliklerini geliştirilmesine olanak 
sağlamayı amaçlıyoruz. Bu platform 
sayesinde hem koronavirüsten 
etkilenen fuar sektörü ve piyasalar 
yeniden canlandırılacak hem de 
ciddi bir zaman ve maliyet avantajı 
oluşturulacak, koronavirüsün 
ülkemiz ekonomisi üzerindeki 
olumsuz etkilerinin azalmasına 
katkı sağlayacak ve yeni fırsat 
pencerelerinin açılmasını da 
hızlandıracaktır.Tüm sektörlerde 
gerçekleştirmek için çalışmalara 
tüm hızıyla devam ettiğimiz sanal 
fuarları Temmuz ayı gibi hayata 
geçirmeyi planlıyoruz’’
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ŞENER GENÇER
Ege Plastik Sanayicileri Dayanışma

Derneği Başkanı

KORONAVİRÜS  ETKİLERİ

N
isan ayının son haftasında 
ülkemizde koronavirüsün 
etkilerinin zirve noktada olduğu 
bir dönem yaşadık. Hastalığın 

toplumumuza etkisi açısından 
Haziran ayı içerisinde normale 
dönüş olacağını umuyorum. 
Temenni ederim ki ikinci, üçüncü 
dalga olmaz, ülkemiz ve dünya bu 
felaketten kurtulmuş olur.

Diğer taraftan birkaç yıldır 
dünya ekonomilerini sarsmasını 
beklediğimiz kriz hastalıkla birlikte 
etkisini artırarak devam ediyor. 
Ekonomik krizin büyüklüğünü ve 
yıkım şiddetini de şu anda tahmin 
edebilmek oldukça zor görünüyor.

Son 20 yılda üretici olmanın, 
çalışmanın, emek harcamanın 
enayilik gibi gösterildiği, paradan 
para kazanmanın moda haline 
geldiği dünyada, bu ekonomik 
balonunun bir gün patlayacağı 
aşikârdı.

Ancak krizden gerçek üreticilerinde 
yara alarak çıkacağı hepimizin 
tahmin ettiği bir hadise. Bankacıların 
para satmak için birbirleriyle yarıştığı, 
yatırım konusunda hırslı sanayicileri 
borç batağına sürüklediği gerçeği 
de hepimizin malumudur.

İngiltere’de hükümet tarafından 
yapılan bir araştırma sonuçları, 
önümüzdeki dönemde İngiltere’de 
her 6 firmanın sadece 1 tanesinin 
ayakta kalacağı gibi bir sonuç ortaya 
çıkartmıştır.

Temenni ediyorum ki ülkemizde 
böyle bir şey olmaz, firmalar domino 
taşı gibi birbirinin üzerine devrilmez. 
Buna yakın bir sonuç sadece 
ekonomik değil toplumsal bir 
felaket olur. İnşallah hükümetimiz 
Türkiye ekonomisini sağlıklı 
yönetir. Sanayiciler olarak bizler 
de firmalarımızı bu krizden en az 
zararla çıkartabiliriz. 

Plastik sektörü olarak çeşitliliğimizle, 
iç piyasa ve ihracat imkânlarımızla 
uzun yıllara dayanan plastik sektör 
tecrübemizle, devlet destekleriyle, 
dolar fiyatları yükselse de 
hammadde fiyatlarındaki düşüşün 
sermaye açısından bize rahat 
nefes aldıracağı umuduyla, mevcut 
borçlarımızın ötelenmesi, vergi 
borçlarının tekrar yapılandırılması 
gibi yöntemlerle enerji ve petrol 
fiyatlarının arz talep dengesi 
güdülerek ucuzlayacağı ihtimalini 
düşünerek, işçi maliyetlerine 
devletin vereceği desteklerle ve 
geri dönüşüm konusunda şu anda 
Türkiye’nin tecrübeli ve oturmuş bir 
düzeninin olması, bunun plastikle 
bazı üreticilere getireceği destek 
ihtimalleriyle sektörümüzün krizden 
en az zararlı çıkması umudunu 
taşımak istiyorum.

10 yılda bir dünya ekonomisinin 
yaşadığı krizin pandemi ile birleşerek 
üzerimize doğru tusunami gibi 
geldiği gerçeği insana sıkıntıların 
3-5 sene süreceğini düşündürüyor. 

Plastik sektörü olarak en büyük 
avantajımız; hastane ortamında, 
medikal sektöründe, tedavi 
aşamasında virüsten korunmak için 

kullandığımız her türlü malzemede 
(maske, eldiven, önlük vb.), gıdadan 
hububata, temizlik malzemelerine, 
meyve ve sebzeye varıncaya kadar 
kullandığımız her türlü malzemede 
ambalaj olarak bize hizmet eden 
plastik malzemelerdir.

Bundan 1 yıl önce kötülenen, 
doğanın düşmanı ilan edilen basın 
yoluyla yerden yere vurulan plastik 
salgınında insanlığın en büyük 
kurtarıcısı olmuştur.

Sektörümüze, ambalaj ve 
koruyucu malzeme üretimindeki 
artışlar muhakkak büyük bir katkı 
sağlamaktadır. Sektörümüzün, 
pandemiye karşı insanlığa sağladığı 
bu büyük hizmet bizleri mutlu ediyor.

Öncelikle Türkiye sanayisinin 
dünyaya ve Avrupa’ya etkileri ve 
hizmetleri de ülkemizin Avrupa için 
ne kadar önemli bir ülke olduğu 
resmen tescil edilmiş oldu. Olaya 
bu açıdan bakıldığında pozitif bir 
gelişmede sağlanmış oldu.

Dünyanın bu salgın hastalıktan 
bir an önce kurtulması ve dünya 
ekonomisinin en kısa zamanda 
düzelmesi temennisiyle.
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P
lastik Sanayicileri Federasyonu-
PLASFED tarafından düzenlenen 
webinarda, Covid-19 salgınının 
küresel ekonomiye ilişkin 

etkileri değerlendirildi. Sektör 
temsilcileri, profesyoneller ve 
paydaş kurumların temsilcilerinin 
katıldığı toplantıda, Dr. Mevlüt 
Çetinkaya bir sunum yaptı. 

Salgın Sonrasına 
Hazırlanmalıyız
Etkinlik sonunda bir değerlendirme 
yapan PLASFED Başkanı Ömer 
Karadeniz, gerek salgın kapsamında 
gerekse ileriye dönük olarak 
plastik sektör mensuplarının görüş 
alışverişine, sorunların tartışılmasına 
ve bilgi paylaşımına ihtiyaç 
duyulduğunu belirtti. 

Salgın sonrası döneme ilişkin küresel 
siyasi dengelerde farklılaşmalar 
beklendiğine işaret eden Ömer 
Karadeniz, gelecek dönemde 
güçlü iktidarların daha yaygın hale 
gelmesini beklediğini vurguladı. 

Küresel siyasi görüş ayrılıklarının 
daha fazla görülmeye başlanmasının 
bunun yanı sıra da ABD ve AB 
arasında yeni sorunların baş 
göstermesinin muhtemel olduğunu 
vurgulayan Karadeniz, Çin’in mevcut 
olarak ön planda görünen durumu 
ile ilgili ve Atlantik tarafındaki 

siyasi gelişmelere yönelik çok fazla 
belirsizliğin de hüküm sürdüğünü 
belirtti. 

“Bir anda bakıyorsunuz ki ABD 
gibi bir güç timsali devlet, bir anda 
salgınla mücadelede küme düşüyor.  
Sağlık konusunda ABD’nin sınıfta 
kaldığını gösterir belli deliller var. 
Küresel olası değişimle ilgili bir tablo 
görmeye başlıyoruz” diyen Ömer 
Karadeniz, salgın sonrası döneme 
ilişkin daha fazla bilgiye ve analize 
ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. 

“Tuzumuz Kuru Değil”
Salgının imalat sanayiini olumsuz 
etkilediğini hatırlatan PLASFED 
Başkanı Ömer Karadeniz, buna 
karşılık, bazı plastik imalat 
kollarındaki göreli az etkilenmenin 
öne çıkarıldığını vurgulayarak, 
“Herkes bize dönüyor ve ‘sizin 
tuzunuz kuru’ diyor ancak plastikler 
sadece tek kullanımlık ürünlerden 
ibaret değil. Başka ürünler de var, 
onlara da bakınca sektörde negatif 
bir tablo var. PLASFED olarak biz, 

PLASFED Başkanı Karadeniz: “Sektör Genelinde Olumlu Etki 
Görülmüyor, Salgın Sonrasına Hazırlanmalıyız”
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olabildiğince bu kucaklayıcı yapı 
içinde, bütün plastik imalatçılarının 
sorunlarının öne taşınmasının 
doğru olacağını düşünüyoruz” diye 
konuştu. 

Plastik sektöründe tek kullanımlık 
plastiklerin öne çıkması gibi bazı 
olumlu gelişmeler olduğunu ancak 
genele bakıldığında salgından 
olumsuz etkilenmenin de söz 
konusu olduğunu belirten Ömer 
Karadeniz, “Tek kullanımlıklar 
öne çıktı, böyle bir gerçek var 
ortada. Salgın döneminde plastik 
malzemelere yönelik kötü algıdan 
olumluya doğru bir dönüş var Bunu 
devam ettirmeliyiz” dedi. 

Sektör Hazırlanmalı: 
“Çevreyi Korumaya 
Yönelik Plastik 
Malzemelerin Önemini 
Vurgulamalıyız, Hijyeni 
Öne Çıkarmalıyız”
Sektör olarak, çevreyi korumanın 
önemini öne çıkararak ve plastik 
malzemelerin çevreci yönünü 
gösterecek projeler üreterek olumlu 
yöndeki değişikliği güçlendirmek 

gerektiğini belirten Ömer 
Karadeniz, STK’ların bu yönde rol 
oynayabileceğini anlattı. 

Ömer Karadeniz, “Plastiğin 
hijyen sağlamadaki önemini 
öne çıkarmalıyız. Plastik atık 
sorununu göz önüne almamız 
lazım. Sürdürülebilir atık yönetim 
sistemi konusunda girişimlerimiz 
olmalı. Döngüsel ekonomi yönünde 
sektöre yönelik daha fazla talep 
gelebilir. Bunu iyi karşılamamız 
gerekir. Hazırlıklı olmalıyız, döngüsel 
ekonomiyi desteklemeliyiz” 
görüşünü vurguladı. 

“İşletmeler Güçlenmeli, 
Kamu Desteği 
Konusunda Hep Birlikte 
Çalışabiliriz”
Salgın döneminde ve sonrasında, 
firmaların daha güçlü ve dirençli 
olmasına ihtiyaç duyulacağını, 
işletme sermayelerinin 
güçlendirilmesi gerekliliğine vurgu 
yapan Ömer Karadeniz, “Öyle bir 
döneme giriyoruz ki, bu dönem 
içinde kuvvetli olmak lazım. 
Gerekirse kamu otoriteleri ile 
birlikte çözüm üretmek için birlikte 
hareket edebiliriz. Ne kadar birlikte 
hareket edersek, kendimizi (kamu 

nezdinde) o kadar saydırabiliriz ve 
böylece başarı sağlayabiliriz” dedi. 

Ömer Karadeniz, fırsatlara karşın 
şirketlerin sayısallaşmaya uyum 
sağlayamaması, ölçek sorunu, 
yüksek katma değerli ürünlere 
geçiş gibi problem ve risklerle de 
sektörün karşı karşıya olduğunun 
altını çizdi. 
Ömer Karadeniz, Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay ile yapılan 
görüşme hakkında da bilgi vererek, 
taleplerin iletildiğini, Fuat Oktay’ın 
imalat sanayiinin öneminin farkında 
bir yönetici olduğunu belirtti. 

Dr. Mevlüt Çetinkaya: 
“Şirket Ölçekleri 
Büyümeli”
Katılımcılara yönelik bir sunuş 
yapan Dr. Mevlüt Çetinkaya, salgın 
sonrası ekonomik ve siyasi ortamı 
oluşturacak etmenlere (drivers) 
değindi. Salgın sonrası firmalar 
açısından rekabeti korumanın öne 
çıkacağını, bunun için de mutlaka 
ölçeklerin büyümesi gerektiğini 
söyleyen Çetinkaya, şirketler 
ölçeklerini büyütemiyorsa işbirliği 
modelleriyle bu yola gitmeleri 
gerektiğini belirtti. 
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Küresel çapta korumacı eğilimin 
artacağını belirten Çetinkaya, 
ekonomilere devlet müdahalesinin 
de artacağının altını çizdi. 

Yaratıcı Yıkım
Yeni teknolojinin mevcut statükoyu 
değiştirmesi, iş ve istihdama yönelik 
büyük kayıplar oluşması ihtimaline 
karşılık olarak, bu yeni ortamın yeni 
fırsat, iş, ekonomik ve sosyal ortam 
yaratacağını ifade eden “yaratıcı 
yıkımın” yaşandığını hatırlatan Dr. 
Çetinkaya, bu dönemde yaratıcı 
yıkımın da sayısal teknolojiler 
tarafından yaratıldığını söyledi. 

“Dünyanın Bir Dizi 
Sorunu Zaten Vardı, 
Salgın Sonrasında Daha 
da Ağırlaşacak”
Dünyanın Covid-19 salgınına, 
küresel ekonominin yavaşlama 
eğiliminde olduğu bir dönemde 
girdiğini ve bunun da olumsuz etkiyi 
güçlendirdiğini hatırlatan Mevlüt 
Çetinkaya, zaten var olan ve salgın 
sonrası daha da ağırlaşmış şekilde 
çözülmesi gereken bir “borçluluk” 
sorunu olduğunu bildirdi. Hem 
kamunun, hem de özel sektörün 
yüksek borçluluk yaşadığını belirten 
Çetinkaya, bu sorunu çözmek için 
ilave adımlar atılması gerekeceğini 
anlattı. 

Borç Yeniden 
Yapılandırma
Mevcut borçluluk sorununun 
çözümünün normal yollarla 
olamayacağını belirten Mevlüt 

Çetinkaya, salgın öncesi 
konuşulmaya başlanan “küresel 
çapta borç yeniden yapılandırma” 
uygulamalarının daha da artacağı 
tahminini yaptı. 

Mevlüt Çetinkaya, ekonomik olarak, 
hizmet ihracatının mal ihracatına 
göre daha öne çıkacağını, ABD’nin 
yüksek ticaret açığının azalacağını, 
Almanya’nın da bu dönemde 
göstereceği performansın izlenmesi 
gerektiğini belirtti. Dr. Çetinkaya, 
bu bağlamda sağlık turizminin 
önem kazanacak sektörlerden biri 
olduğunun altını çizdi. 

Sektörel Bakış: “Plastik 
Hammeddeye Yönelik 
Ticaret Savaşı”
Salgın süreci ve salgın sonrası 
dönemin etmenlerinden küresel 
ticaret savaşları hakkında bilgi 
veren Mevlüt Çetinkaya, plastik 
hammaddelerinin bu savaşlara konu 
ürünlerden biri olduğunu belirtti. 

Ticaret savaşları sırasında Çin’in 
yüksek vergi getirerek ABD’ye 
misilleme yaptığı mallar arasında 
plastik hammaddeler bulunduğunu 
hatırlatan Çetinkaya, ABD’nin Çin’e 
satamadığı bu ürünleri Vietnam’a 
sattığını, Vietnam’da sektörel olarak 
bir ortam oluştuğunu belirtti. 

Türkiye’nin Gümrük 
Vergisi Uygulaması: 
“Türkiye Sadece 
Anlaşması Olan Ülkelerle 
Ticarete Dönüyor “
Türkiye’nin son bir, bir buçuk ay 

içinde 5 bine yakın sanayi mamulüne 
ilave vergi getirdiğini hatırlatan 
Mevlüt Çetinkaya, bu uygulamanın 
küresel çapta dikkat çekeceğini, 
hem uygulama hem de teorik olarak 
tartışılmaya değer olduğunu belirtti. 

Türkiye’nin bu hamle ile “Gümrük 
Birliği ve STA anlaşması olan ülkeler 
dışındaki ülkelerle ticaretini azaltma 
eğilimi” gösterdiğini belirten Mevlüt 
Çetinkaya, “Türkiye, Gümrük Birliği 
(AB) ve STA anlaşması olmayan 
ülkelere karşı çok büyük bir 
önlem alıyor. Aslında bu durumu, 
devletin ekonomiye daha fazla 
müdahil olacağı tahminimizin de bir 
göstergesi sayabiliriz” dedi. 

Küresel krizde tedarik zincirinin 
koptuğu yönünde düşünceler 
olduğunu ancak bunun tam 
doğru olmadığını belirten Mevlüt 
Çetinkaya, bütün dünyada aynı 
anda arz ve talep adına geniş 
çaplı bir krizin yaşanmasıyla her 
şeyin durduğunu, bu nedenle de 
bütün bunların içinde tedarik zinciri 
duruşunun söz konusu olduğunu 
belirtti. 

Bilimin ve Çevrenin 
Önemi Anlaşıldı
Mevlüt Çetinkaya, salgın sonrası 
ortamın bir diğer etmeninin de 
“bilim” olacağını belirterek, salgın 
sırasında bütün ülkelerin bilimin 
ne kadar önemli olduğunu bir kez 
daha anladığını, bilimle birlikte, 
çevrenin korunması gerekliliği, 
döngüsel ekonomi, iklim yıkımı 
gibi kavramların öne çıkmasıyla 
insanların dünyaya bakışının hızla 
değişeceğini belirtti. Dr. Çetinkaya, 
yeni davranış kalıplarının da 
oluşacağını vurgulayarak, bunlar 
arasında yeni kuşakların “paylaşım 
ekonomisine” daha yatkın olacağını 
anlattı. 
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Türkiye Hangi Adımları 
Atabilir?
Dr. Mevlüt Çetinkaya, Türkiye için 
zorlu bir dönemin yaşanacağının 
altını çizerek, KOBİ’lere destek 
verilmesi gereken bir aşamaya 
gelindiğini, bu noktada Türkiye’nin 
güçlü adımlar atmadığını belirtti. 
Türkiye’nin insan sağlığını koruma 
ve salgınla mücadelede başarılı 
olduğunu vurgulayan Çetinkaya, 
“Üçüncü adımda işletmelerin ayakta 
kalmasını sağlamak var. Bu aşamada 
ciddi sıkıntılar var, sıkıntı da olacak. 
Türkiye’de kapasite kullanım yüzde 
61 ortalama, yüzde 64 plastik 
sektörü. Medikal ve sağlık alanında 
kullanılan tek kullanımlıklar bunu 
sağladı ama ciddi sorunlar var ve 
karşılığı bulunmuş değil” dedi. 

Selçuk Aksoy: “Hızlı 
Toparlanacağımızı 
Düşünüyorum”
PLASFED eski başkanı ve Aksoy 
Plastik YK Başkanı Selçuk Aksoy 
ise bütün işletmelerin kendilerini 
korumak adına dikkatle yönetilmesi 

gereken bir dönemden geçtiğini 
belirterek, Türk firmaların uyum 
yeteneklerinin yüksek olduğunu, 
bu sayede salgın sonrası firmaların 
hızlı toparlanacağını düşündüğünü 
belirtti. Aksoy, Türkiye ekonomisini 
olumsuz yönde etkileyecek 
gelişmelerden birinin Batı Avrupa 
ülkelerinin yaşadığı sorunlar 
olduğunu da bildirdi. 

Uzun vadede, gelişmekte olan 
ülkelerin gücünün artacağını 
vurgulayan Aksoy, küresel 
çapta gelir dağılımının bir miktar 
düzelmesi gibi olumlu bir gelişmenin 
olabileceğini belirtti. 

PLASFED Yönetim Kurulu 
Üyesi Mehmet Hakan 
Atalay: “Yön Gösterici 
Bilgiye İhtiyaç Var”
PLASFED Yönetim Kurulu Üyesi 
Mehmet Hakan Atalay da 
konuşmasında, Türkiye’nin ve plastik 
sektörünün salgın ortamında ve 
sonrasında olası etkiler konusunda 
bilgilendirmeye ihtiyacı olduğunun 
altını çizdi. Atalay özelikle salgın 

sonrası ekonomik ortamın 
belirsizliklerle dolu olacağının altını 
çizdi. 

SEPA Başkanı Mustafa 
Kınacı: “Eğitime Önem 
Vermeliyiz”
SEPA Başkanı ve Serdar Plastik 
Genel Müdürü Mustafa Kınacı, 
Türkiye’nin son dönemde yaşadığı 
çalkantılarla devlet kurumlarının 
yıprandığına işaret ederek, gelecek 
döneme hazırlıkta en önemli 
unsurun Atatürk çizgisinde, çağdaş 
değer ve bilime dayalı eğitim 
olduğunu vurguladı.

Mehmet Yalçındere: 
“Türkiye Tek Kullanımlık 
Ürünlerde Bir Merkez 
Olabilir”
Güno Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Yalçındere de Türkiye’nin 
avantaj sağlayabileceği alanlarda 
güçlenmesine yönelik bir girişim 
başlatılabileceğini belirtti. 
Yalçındere, tek kullanımlık plastik 
ürünlerin salgın döneminde 

PAGDER Başkanı 
Gülsün: “Sektörel 
İşbirlikleri 
Güçlendirilebilir”
PAGDER Başkanı Selçuk Gülsün 
yaptığı konuşmada, plastik 
alanında güçlü işbirliklerinin 
olduğunu vurgulayarak, 
PLASFED’in de katkılarıyla sektör 
savunuculuğuna ve mevcut 
sorunların aşılmasına yönelik 
işbirliği içinde çalışmaların 
daha sağlıklı yürütülebileceğini 
kaydetti. 
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ve sonrasında kullanımının 
artacağını belirterek, Türkiye’nin 
bu ürünlere yönelik bir merkez 
olmasının sağlanması gerektiğini 
önerdi. Yalçındere, sağlık ve 
gıdanın geleceğin kritik sektörleri 
olduğunun da altını çizdi. 

Küresel Kurumlar 
Yeniden Yapılanabilir, 
Yenileri Kurulabilir
Dijitalizasyona Yönelik 
Küresel Kurum Kuruluyor, 
Türkiye’de Pek Tartışılmıyor

Dr. Mevlüt Çetinkaya, salgın sonrası 
güç dengesinin değişmesine yönelik 
belirsizliklerin sürdüğünü ancak 
ekonomik olarak batıdan doğuya 
doğru bir güç kayması olduğunu, 
“ekonomiyi elinde tutanın siyasi 
gücü de elinde tuttuğu” gerçeğinin 
de ortada olduğunu belirtti. 

Küresel ekonomik yönetimin İkinci 
Dünya Savaşı sonrası şekillendiğini, 
ABD’nin güdümü altında, finansal 
yönetim için IMF, imar için Dünya 
Bankası, küresel ticaret için 
ise Dünya Ticaret Örgütü (eski 
GATT) oluşturulduğunu hatırlatan 
Çetinkaya, “Açıkçası bu kurumlar 
başarı sağladılar ama para ölçüsünde 
oy verilen, yarı demokratik 
kurumlardı. Bazı açılardan da diğer 
ülkelerde memnuniyetsizlikler 
oluyordu. Şimdi ABD’nin dominant 
olmadığı bir ortam var. Kurumların 
şekillenmesinde şahsi olarak bu 
kurumlar daha kapsayıcı olacaktır” 
dedi. 

ABD’nin mevcut durumda katı bir 
tutum sergilediğini de belirten 
Mevlüt Çetinkaya, DTÖ’de 
uyuşmazlık bulunduğunu ve 
müzakerelerin son karar mercii 
olan yapıda 6 üyenin 4’ünün ABD 
tarafından atandığını, görev süresi 
bitenlerin yerine ABD’nin yeni atama 
yapmayarak DTÖ’nün çalışmasını 
fiilen durdurduğunu hatırlattı. 

Çin’in Bir Kuşak Bir Yol 
Projesi
Dünyayı şekillendirecek yapılardan 
biri olan Çin’in Bir Kuşak Bir 
Yol projesinin doğrudan ülke 
ekonomilerine (olumlu yönde) 
dokunduğunu belirten Mevlüt 
Çetinkaya, ABD’nin ve ABD 
güdümündeki küresel kurumların 
bunu başaramadığını belirtti. 

Tahmininin yeni süreç içinde IMF, 
Dünya Bankası, DTÖ gibi kurumların 
devam edeceği ancak yeniden 
şekilleneceği yönünde olduğunu 
belirten Çetinkaya, yeni gelişen 
olgulara karşılık yeni kurumların 
ortaya çıkacağını söyledi. 

Dijitalleşme sürecini yönetmek için 
halen küresel bir örgüt kurmaya 
yönelik çalışmaların sürdüğünü 
belirten Çetinkaya, Türkiye’nin bu 
süreç hakkında pek bilgi sahibi 
olmadığını, kamuoyunda da 
tartışılmadığını belirtti.
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YUSUF ÖZKAN
KAYPİDER Başkanı  Merhabalar saygıdeğer arkadaşlar,

T
amda bu yıl her şey yoluna 
girecek derken, yılbaşından bu 
yana sanki anlaşmış gibi bütün 
olumsuzluklar peş peşe geldi. 

Başta olanları hadi tolere ettik ama 
bu koronavirüs denen olay küresel 
manada tüm dünyanın sağlığını 
etkileyecek şekilde bulaşma 
eğiliminde olunca tüm yaşamımızı 
olumsuz etkiledi. Adeta hayat durdu. 
Tabi üretimde bundan nasibini aldı.

Aylardır dünyanın tek gündemi 
bu Covid-19 virüsü olmuştur. 
Daha da olmaya devam edecek 
gibi görünüyor. Çünkü, bu olaya 
çözüm bulunmayıp gündemden 
düşmediği müddetçe hayat normale 
dönmeyecektir. Bu da başta insan 
hayatı olmak üzere tüm sektörleri 
de devletleri de riske sokacaktır.

Şu da bir gerçektir ki bu sıkıntılar 
bittiğinde her alanda hiçbir şey eskisi 
gibi olmayacaktır. Ticaret ve yaşam 
şeklinde birçok alışkanlıklarımız 
değişecektir. En azından herkesin 
hem yaşam hem ticari manada bir B 
hatta C planının olması gerektiğini 
göstermiştir. Toplum olarak da 
kişisel değil kitlesel hareket etmenin 
önemini bir kez daha öğrendik. Biz 
de sektör temsilcileri olarak önce 
insan anlayışıyla hareket ediyoruz.

Bütün sektörlere girdi sağlayan 
plastik sektörü de bu olumsuzluktan 
üzerine düşen payı alarak hem 
iç piyasada hem dış piyasalarda 
daralma ve nakit sıkıntısı 

çekmektedir. Bu belirsizliğin ne 
kadar süreceği ve bittiği zamanda 
sektör üzerindeki etkilerinin ne 
olacağı maalesef belli değildir.

Bütün sektörler gibi evet plastik 
sektörü de bu olaydan olumsuz 
etkilenmiştir. Ama benim üzerinde 
durmak istediğim konu şudur;
Bu süreci yaşarken sağlık alanındaki 
plastik malzemelerden yapılmış 
maske siperlik, eldiven ve daha 
sayamayacağımız birçok araç 
gereç ve ekipmanların önemi ve 
sağlıklı olması plastik sağlığa zararlı 
diyenlerin yüzüne tokat gibi inmiştir.

Ayrıca bu süreç yine plastiklerin gıda 
ambalajındaki önemi, toplu yemek 
verilen yerlerde tek kullanımlık 
çatal, kaşık, bıçak, bardak, tabak 
gibi ürünlerin hijyen açısından 
önerilmesi de gıda alanında 
kullanılmasının doğru olmadığı 
algısını oluşturanlara bir ders 
niteliğindedir. Bu durum gösteriyor 
ki plastik üzerinde oluşturulan bütün 
bu algılar ve oyunlar tamamen 
maksatlı ve çıkar ilişkisine dayanan 
girişimlerdir.            

Bizim de bu durumu lehimize 
kullanarak her platformda bunu 
dile getirerek plastik üzerindeki 
baskıları bir nebze azaltabiliriz diye 
düşünüyorum.

Selam ve muhabbetlerimle.
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Plastik ve kauçuk enjeksiyon 
kalıplama makinelerinin güvenliği 
standardının küresel çapta 
belirlenmesi için 2013’te başlayan 
çalışmalar sonuçlandı ve ilgili ISO 
standardı yayımlandı. ISO’nun yedi 
yıl önce başlattığı çalışmaya, sektör 
paydaşlarının desteğiyle PAGDER 
de katılmış ve bazı çalışmalara ev 
sahipliği yapmıştı. 

Standardın yayımlanmasının 
ardından PAGDER’den yapılan 
açıklamada, “Yedi yıl önce ISO 
tarafından çalışmalarına başlanan 
ve dernek olarak da paydaşı 
olduğumuz enjeksiyon makinelerine 
yönelik standardizasyon çalışması 
son halini alarak yayınlandı. Plastik 
ve kauçuk enjeksiyon kalıplama 
makinelerinin güvenliği standardının 
incelenmesi için ayrılan bu sürede 
Alman Teknik Kurumu VDMA’dan 
Bernd Nötel tarafından koordine 
edilen 13 ülkenin ulusal standart 
organlarından 30’dan fazla uzmanın 

PAGDER’in de Katkılarıyla Enjeksiyon Makinelerinin Küresel 
Standardı Belirlendi

aktif katılımının sonunda kriterlere 
karar verildi. Üyesi olduğumuz 
EUROMAP tarafından da destek 
verilen projede, PAGDER Plastik 
Sanayicileri Derneği olarak 
standardizasyon sürecinde 
gerçekleşen toplantılara ev 
sahipliği yaparak katkı vermiş ve 
başlangıcından itibaren standartların 
şekillenmesi aşamasında masada 
yer alarak ülkemizin bu konuda söz 
sahibi olmasını sağlamıştık. Şimdi 
bu sürecin sonunda ise, ISO 20430 
standardı ile birlikte geçmişte 
Amerika, AB, Çin ve Japonya’da 
ayrı olan emniyet standartları tek bir 
yapı haline gelerek dünya standardı 
halini aldı.” denildi. 

“ISO 20430:2020 Plastics and 
rubber machines — Injection 
moulding machines — Safety 
requirements” isimlendirmesiyle 
yürürlüğe giren standardın tanımı 
şöyle:
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“Bu belge, plastik ve / veya 
kauçuğun işlenmesi için enjeksiyon 
kalıplama makinelerinin tasarımı 
ve üretimi için gerekli güvenlik 
gerekliliklerini belirlemekte ve 
güvenli kullanımları için bilgi 
sağlamaktadır. Bu belge yalnızca 
baskı levhası hareketi için hidrolik ve 
/ veya elektrikli tahrikli enjeksiyon 
kalıplama makineleri için geçerlidir. 
Bu belge, makinelerin kullanım 
ömrü boyunca üretici tarafından 
makul şekilde öngörülebilen (bkz. 
Ek A) amaçlanan ve yanlış kullanım 
koşulları altında kullanıldıklarında, 
enjeksiyon kalıplama makineleri ile 
ilgili tüm önemli tehlikeleri, tehlikeli 
durumları ve olayları kapsamaktadır. 
ISO 12100: 2010, 5.4)” 
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C
ovid-19 salgınında sağlık 
personeli Türkiye ve dünyada 
“ön cephede çarpışanlar” oldu. 
Çok sayıda hekim, hemşire 

ve diğer sağlık personeli virüse 
yakalandı ve hayatını kaybetti. 
Türkiye bu alanda özel bir istatistik 
yayınlamıyor ancak sadece Nisan 
ayında 14’ü hekim olmak üzere 24 
sağlık çalışanı hayatını kaybetmişti. 
Enfekte olan sağlık personeli 
sayısının da yüksek olduğu 
vurgulamıştı.

Türkiye, hekimlerin korunması 
için gerekli olan tulum, maske 
vb. koruyucu sağlık ekipmanları 
yönünden önceden hazırlık 
yapmıştı. Türkiye ihtiyaç fazlası 
malzemelerden çok sayıda ülkeye 
bağış ve ihracat da gerçekleştirdi. 
Bunlar arasında ihtiyaç duyulan 
malzemelerden plastik yüz 
siperliğinde ise ihtiyaç oluştu. 

PAGDER ise, bu ürüne yönelik 
bir sosyal sorumluluk projesi 
geliştirdi. Sektör katkılarıyla 
iki ayrı tesiste üretim altyapısı 
kuruldu ve yine sektör mensup ve 
paydaşı bağışçılarının maliyetini 
karşılamasıyla 1 milyon sağlık 
siperi üretimi için harekete geçildi. 
Proje kapsamında üretilen sağlık 
siperleri Sağlık Bakanlığına teslim 
ediliyor. Proje için açılan http://www.
sagliksiperi.org internet sitesinde, 
500 adetin üzerindeki destekler ilan 
ediliyor. 

Projeyi kamuoyuna tanıtan Plastik 
Sanayicileri Derneği (PAGDER) 
Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk 
Gülsün: “Başlattığımız ‘Sağlık Siperi’ 
projesi ile Covid-19 salgınının 
ülkemizde yayılmasını engellemek 
için cansiperane bir şekilde çalışan 
sağlık çalışanlarımızı korumayı 
hedefliyoruz ” değerlendirmesinde 
bulundu.

Gülsün: “Sağlık çalışanlarımız 
gece gündüz demeden bizler için 
çalışırken kendileri de hastalık riski 
ile karşı karşıya kalıyor. Bu noktada 
siper, maske, eldiven, önlük gibi 
koruyucu sarf malzemelerine 
olan ihtiyaçta mevcut kapasitenin 
çok üstünde seyretmeye başladı. 
Derneğimiz kuruluşundan bu 
yana ülkemizin karşılaştığı her 
zorlukta olduğu gibi burada da 
toplum menfaati için bu projeyi 
geliştirmiştir. Proje kapsamında 
üretilen siperler ihtiyaca binaen 
sağlık çalışanlarımıza ulaştırılmak 
üzere ücretsiz olarak Sağlık 
Bakanlığımıza teslim edilecektir. 
Bu koruyucu ekipman sayesinde 
sağlık çalışanlarımızın enfeksiyon 
riski önemli ölçüde aşağı çekilmiş 
olacak” dedi.

PAGDER Plastik Sektörü Adına Sosyal Sorumluluk Projesini 
Hayata Geçirdi
Sağlık Personeli İçin 1 Milyon Yüz Koruma Siperi Hedefi İle İmalata Start Verildi
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Projede Beno Plastik ve Özge Plastik 
üretim altyapısı oluşturdu. Projenin 
tanıtımından sonraki 1 haftada bütün 
hazırlıklar tamamlandı. Projenin ilk 
büyük destekçisi ise İKMİB oldu. 
İKMİB 100 bin sağlık siperi desteği 
verdi.

İlk Teslimat 15 Nisan’da 
Gerçekleşti 

Plastik Sanayicileri Derneği 
(PAGDER) “Sağlık Siperi” projesi 
kapsamında, sağlık çalışanları için 
üretilen şeffaf koruyucu siperlerin 
ilk partisini Sağlık bakanlığına 15 
Nisan’da teslim etti. İlk parti 20 
bin koruyucu siperlik İKMİB’in de 
katkılarıyla plastik sanayicileri 
tarafından üretildi. 

Projenin en yükse katılımcısı olan 
İKMİB’in dezenfektan yardımı da 
bulunuyor. Sağlık siperi teslimatının 
ardından bir değerlendirmede 
bulunan İKMİB Başkanı Adil Pelister, 
“İKMİB olarak “Önce Sağlık” 
anlayışıyla hareket ediyoruz. İçinde 
bulunduğumuz bu zor dönemde 
sağlık sektörümüzün ihtiyaçlarını 
karşılamak için TİM’in öncülüğünde 
yeni bir üretim seferberliği 
başlatmıştık. Gece gündüz demeden 
özveriyle çalışan tüm hekimlerimiz 
ve sağlık personelimiz için 
dezenfektan ve temizlik malzemeleri 
başta olmak üzere gerekli olan her 
türlü kimyasalların tedariğini İKMİB 
olarak sağlayacağımızı söyledik. Bu 
kapsamda, 100 bin litre dezenfektan 
ürününü TİM adına Sağlık 
Bakanlığımıza ve hastanelerimize 

teslim ettik. Bir diğer ihtiyaç olan, 
virüse maruz kalma riskini azaltacak 
sağlık siperi konusunda da sağlık 
çalışanlarımıza destek olmaktan 
mutluluk duyuyoruz. Plastik 
Sanayicileri Derneği (PAGDER) iş 
birliği ile 110 bin sağlık siperini Sağlık 
Bakanlığımıza ve Türk Kızılayı’na 
teslim edeceğiz. İlk etapta 20 
bin sağlık siperini dün Sağlık 
Bakanlığımıza teslim ederken, 5 bin 
sağlık siperini de Kızılay’a teslim 
ettik. Birlik ve dayanışma ile bu 
süreci daha kolay atlatacağımıza 
inanıyoruz. İKMİB olarak her zaman 
milletimizin yanında olmaya devam 
edeceğiz” dedi.
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P
AGDER Başkanı Selçuk Gülsün, salgın nedeniyle sanayi kesiminde 
finansman yönetiminin öne çıkacağını söyledi. BloombergHT 
televizyonunda katıldığı programda değerlendirmeler yapan Selçuk 
Gülsün, salgında şirketlerin ayakta kalması için hızla finansal imkanlar 

sağlandığını ve bunun doğru bir adım olduğunu vurguladı. Buna karşılık, 
salgının etkileri azalıp çıkış dönemi başladığında, bunun yönetilmesi gereken 
bir olgu haline geleceğini belirten Selçuk Gülsün, “Sanayici yorgun düştü, 
destekler mevcut ve genellikle finansman yönünde. Bunlara şu an ihtiyaç 
duyuyoruz. İstihdam desteklerinden de memnunuz ancak bu destekler 
bilançoların pasif tarafında önümüzdeki dönemde olumsuz gösterge olarak 
yer alacaklar. Mevcut ortamda elde edilen kaynaklar işgücü koruması, 
düşen işin finansmanı için kullanılıyor.” dedi.  Selçuk Gülsün, başta sağlık 
önlemleri olmak üzere üretim maliyetlerini yukarı çeken unsurlar olduğunu 
da hatırlatarak, “Ülkemizin gerçekliğinin farkındayız, sanayicimizin eli tam 
anlamıyla taşın altında, kolay da çıkamayacak” diye konuştu. 

Selçuk Gülsün, plastik sektörünün diğer bütün sektörlere girdi sağlayan 
özelliği sayesinde, diğer sektörlere kıyasla daha az küçüldüğünü, yıl sonunu 
yüzde 10 kayıpla kapatmak için gayret harcandığını belirtti. 

PAGDER Başkanı Selçuk Gülsün:

“Sanayiciler Olarak Elimiz Taşın Altında”
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BARIŞ PAKİŞ
Kompozit Sanayicileri Derneği Başkanı

Değerli Plastik Sektörü Mensubu,

Derneğimizin üyelik geliştirme 
çalışmaları kapsamında geçtiğimiz 
dönemde Derneğimize üye olan 
Poliset Kompozit Çöz. San. ve Tic. 
A.Ş. ve Poltek Polyester ve Boya 
San. Tic. Ltd. Şti. firmaları daha da 
güçlenmemizi sağlayarak toplam 
üye sayımızı 123’e çıkarmışlardır.

Bu yıl Çin’in Wuhan şehrinde 
başlayarak tüm Dünyayı etkisi altına 
alan Covid – 19 virüsü dolayısıyla 
sektörümüz açısından önemi büyük 
olan JEC WORLD 2020 Fuarı, 9-11 
Mart 2021 tarihine, 43. Yapı Fuarı, 
24-28 Ağustos 2020 tarihine, SAHA 
EXPO 2020 Fuarı, 4-7 Kasım 2020 
tarihine,  Automechanika İstanbul, 
8-11 Nisan 2021 tarihine ve 5. 
Metyx Kompozit Zirvesi de 2022 
yılına ertelenmiştir. Derneğimiz 
söz konusu fuarlarda yerini alarak 
sektörümüzü temsil etmeye devam 
edecektir.

Ülkemizi Mart ayının başlarında 
etkisi altına alan pandemi 
sürecinde Derneğimiz evden 
çalışma metodunu benimseyerek 
aylık periyotlarla düzenlediği 
Yönetim Kurulu Toplantılarını 
internet üzerinden haftada bir 
gerçekleştirerek mevcut durumu 
an be an takip etmiş, konunun tüm 
ayrıntılarını ve alınması gereken 
tedbirlerle ilgili en doğru ve bilimsel 
dökümanları sektörü ile paylaşmıştır.

Pandemi süreci boyunca Derneğimiz; 
ilkini 3 Mayıs 2020 tarihinde 
60’dan fazla sektör mensubunun 
katılımı ve İstanbul Ticaret Odası 
Başkanı Sayın Şekib Avdagiçi’in 
COVID-19 süreci ve sonrası ile ilgili 
değerlendirmelerinde bulunduğu, 
18 Mayıs 2020 tarihinde 38 
sektör mensubunun katılımı ve 
Mercedes-Benz Türk A.Ş.’nin 
Otobüs Satınalma Direktörü 
Sayın Celil Kayserilioğlu’nun 
içinde bulunduğumuz dönem ve 
sonrasında otomotiv sektörüne 

ilişkin değerlendirmelerde 
bulunduğu, 5 Haziran 2020 tarihinde 
66 sektör mensubunun katılımı ve 
Sabancı Holding’in CEO’su Sayın 
Cenk Alper’in içinde bulunduğumuz 
dönem ve sonrasında iş yaşamına 
ilişkin değerlendirmelerde 
bulunduğu ve 11 Haziran 2020 
tarihinde 76 sektör mensubunun 
katılımı ve Türkiye Kimya Petrol 
Lastik ve Plastik Sanayi İşverenleri 
Sendikası’ndan (KİPLAS) Av. Ulaş 
Yıldız’ın içinde bulunduğumuz 
dönem ve sonrasında işçi 
sağlığı ve iş hukukuna ilişkin 
değerlendirmelerde bulunduğu 
4 adet temalı üye toplantısı 
gerçekleştirmiştir. Sektörümüz 
tarafından ilgi gören temalı üye 
toplantılarımız, Üye toplantılarımız 
tüm sektör mensuplarının 
istifadelerine açıktır. Ayrıntılı 
bilgilere sosyal medya hesaplarımızı 
takip ederek ulaşabilirsiniz.

Yine pandemi süreci boyunca 
Derneğimiz; üyeleri ile 
gerçekleştirdiği anket sonuçlarını ve 
üyelerinden gelen talepleri,  Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 
İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul 
Kimyevi Maddeler ve Mamülleri 
İhracatçıları Birliği (İKMİB), Türkiye 
Kimya Petrol Lastik ve Plastik Sanayi 
İşverenleri Sendikası (KİPLAS), 
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) vb. 
kuruluşların yetkilileri ile doğrudan 
paylaşarak ilgili Bakanlıklar 
nezdinde sorunların çözümü için 
çaba sarf etmiştir.

Bu vesile ile tüm Dünyada olduğu 
gibi Ülkemizi de etkisi altına alan 
pandemi süreci boyunca gerekli 
tedbirleri alarak çalışmaktan 
ve üretmekten vazgeçmeyen 
tüm sektör mensuplarımıza 
teşekkürlerimizi sunarız.
Türk Kompozit ve Plastik sektörü 
mensuplarına bol kazançlı, bereketli 
işler ve sağlıklı günler dilerim. 

Saygılarımla.
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C
ovid-19 salgınının en üst 
düzeyde seyrettiği Nisan 
ve Mayıs aylarında 4 ayrı 
kararnameyle; aralarında plastik 

hammaddelerin de bulunduğu, 
ağırlığı girdi nitelikli mallarından 
oluşan 4 binin üzerinde ürüne 
ilave gümrük vergisi getirildi.  İlave 
gümrük vergilerinin makineler için 
olanlarına yönelik vergi tartışması 
da yaşandı. Yatırım teşvik belgesi 
ile yapılan makine ithalatlarında, 
getirilen teşvikin KDV ve Gümrük 
Vergisi istisnası olduğu, ilave 
gümrük vergisini kapsamadığı 
belirtilerek, teşvik kapsamındaki 
ithalatlara vergi salındı. Hazine ve 
Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı 
ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
farklı görüşler bildirdi.  

18 Nisan günü 3 ayrı ithalat rejimi 
değişikliğine ilişkin Cumhurbaşkanı 
Kararı yayımlandı. Kararlardan 
birinde tekstil ürünlerinde 
gelişmekte olan ülkelere tanınan 
istisna kaldırılırken, diğer ikisinde 
3 bin dolayında ürüne ilave gümrük 
vergisi getirildi. 

İlave gümrük vergisi getirilen ürünler 
arasında, oyun konsolları, mücevher 
vb. tüketim malları yanında, demir 
çelik grubu, plastik hammadde 
grubuna ilişkin çok sayıda ürün yer 
aldı.
 
Tekstil, konfeksiyon, deri ayakkabı 
ve benzeri kategoride 2 bine yakın 
ürüne ek gümrük vergisi getirildi. 
Bu kategoride 30 ve 67’inci 
fasıllar arasındaki ürünlere yüzde 
8 ile yüzde 50 arasında değişen 
oranlarda ilave gümrük vergileri 
uygulanacak.

32’inci fasıl ile 97’nci fasıllarda yer 
alan bin 200 civarındaki sanayi 
ürününe ise yüzde 5.5 ile yüzde 
40 arasında değişen oranda ilave 
gümrük vergisi getirildi.

İlave gümrük vergisi bazı ülke 
grupları için uygulanmıyor. 
Uygulanmayan ülkeler ve ülke 
grupları şöyle: AB Üyesi Ülkeler, 
EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Kuzey 
Makedonya Cumhuriyeti, Bosna-
Hersek, Fas, Filistin, Tunus, Mısır, 

Gürcistan, Arnavutluk, Şili, Sırbistan, 
Karadağ, Kosova, Morityus, 
Moldova, Faroe Adaları, Güney 
Kore, Malezya ve Singapur.

Plastik Sektörünü de 
İlgilendiriyor
Yayımlanan kararnamelerde 
plastik sektörü ürün grupları 
da yer aldı. PAGDER tarafından 
yapılan açıklamada, “2424 sayılı 
Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince 
içerisinde 3920, 3921 ve 3926 
(film, levha ve diğer plastik eşya 
grupları) GTİP altında kayıtlı plastik 
mamullerin bir kısmının da yer aldığı 
bir grup ürüne ilave gümrük vergisi 
getirildi” denildi. 

2424 Sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla 
bu ürün gruplarına ilave gümrük 
vergisi yüzde 5 ile yüzde 50 arasında 
getirildi. 2423 sayılı Cumhurbaşkanı 
Kararında ise slab ve kütük, yassı 
hadde mamulleri, alaşımlı ürünler, 
profiller ve paslanmaz sac gibi 
demir çelik ürünlerinde uygulanan 

Salgın Döneminde 4 Binden Fazla Ürüne Ek Gümrük Vergisi 
Getirildi
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gümrük vergileri, 15 Temmuz 2020 
tarihine kadar uygulanmak üzere 
geçici süreyle 5 puan artırılıyor. 
Sıcak haddelenmiş sacdan 
soğuk haddelenmiş sac ve sıcak 
haddelenmiş sacdan dikişli boru 
üreten tesisler ile beyaz eşya 
üreticilerinin doğrudan ithalatında 
bu artış 2 puan olarak uygulanacak.

11 Mayıs’ta 500 
Dolayında Ürüne İlave 
Gümrük Vergisi Getiren 
Karar Yayımlandı
Bu kararların ardından 11 Mayıs günlü 
Resmi Gazete’de yayımlanan 2514 
sayılı Cumhurbaşkanlığı kararıyla 
500 dolayında ürüne daha ilave 
gümrük vergisi getirildi. Bu kararda 
plastik sektöründe 3918 ve 3919 
(plastik yer kaplamaları, kendinden 

yapışkanlı levhalar, filmler, bantlar, 
folyolar ve şeritler) GTİP altında 
kayıtlı plastik mamullerin bir kısmına 
da gümrük vergisi geldi. 

Bu kararda daha çok altın ve kıymetli 
taşlar, mücevher, buzdolabı, çamaşır 
makinesi, klima vb tüketim mallarına 
ilave gümrük vergisi getirildi. İlave 
vergiler Eylül ayına kadar yüzde 
30, sonrasında yüzde 25 olarak 
uygulanacak. 

Bu kararnamede de Çin ağırlıklı 
olmak üzere ithal edilen, çok 
sayıda endüstriyel girdi ve cihaz, 
komponent de bulunuyor. 

20 Mayıs’ta Yeni 
Kararname Yayımlandı
Bu kararnamelerin ardından 20 
Mayıs günü Resmi Gazete’de 

yayımlanan 2565 sayılı 
Cumhurbaşkanı Kararı ile 3917, 
3918, 3919, 3923 ve 847710 (plastik 
borular, plastik yer kaplamaları, 
kendinden yapışkanlı levhalar, 
filmler, bantlar, folyolar ve şeritler, 
plastik eşya taşıma ambalajları 
ve enjeksiyon makineleri) GTİP 
altında kayıtlı plastik mamullere 
ilave gümrük vergisi getirildi. Bazı 
plastik işleme makineleri ithalatına 
da ilave gümrük vergisi konuldu.  
Bu kararnamede de 700’ün 
üzerinde ürüne ilave gümrük vergisi 
uygulandı. Kararın Ek-2’sinde yer 
alan tabloda belirtilen ilave gümrük 
vergileri yayım tarihinden 30 Eylül 
2020 tarihine kadar uygulanacağı 
belirtildi. Ek-1’inde yer alan tabloda 
belirtilenlerin ilave gümrük vergisi 
ise 1 Eylül 2020 tarihine kadar 
uygulanacak.

PLASFEDDERGİ  30. SAYI

53

PANO



SELÇUK GÜLSÜN
PAGDER Yönetim Kurulu Başkanı

Salgınla Mücadelede 
Başarı ve Gelecek 
Başarılar

O
lağanüstü günleri yaşıyoruz. 
İklim değişikliği, teknolojik 
dönüşüm, sayısallaşma, 
otomasyonla gelen ve insanlığın 

yeni bir yaşam tarzına doğru gittiği 
bir “dönüşümün” tam ortasındayken, 
uzun süredir unuttuğumuz insanın 
eski düşmanı “mikrop” bir kez daha 
saldırdı!

Aslında bilim insanları hep 
uyarıyordu, hem bakteriler, hem de 
virüsler deprem gibi bir tehdit. Fay 
hattı varsa bir gün kırılacak. Virüs ve/
veya bakteriler mevcut antibiyotik 
ya da antiviral ilaçların tesir etmediği 
bir mutasyona uğrayıp salgına yol 
açacak. Sadece ne zaman olacağı 
bilinmiyordu. Aslında kendini 
göstermişti, SARS, MERS, Kuş ve 
Domuz Gribi… Şimdi de SarsCov-2 
virüsünün yol açtığı salgına dönüşen 
Covid-19 enfeksiyonu. 

2008-2009 küresel krizinin etkileri 
tam yok olmadan, dünya ilk kez 
arz ve talepte aynı anda çok hızlı 
etki eden bir ekonomik ve sosyal 
krizle karşı karşıya kaldı. Dünyada 
üretimi gerilemeyen ülke yok. 
Üstelik küresel olarak ticaret çok 
yavaşladı. IMF gemilerin izlendiği 
uydu sistemindeki, konteyner 
gemilerinin sinyallerinden yaptığı 
endekse göre, 12 Şubat’ta 110’un 
üzerinde olan endeks, 4 Mart’ta yani 
sadece 21 günde 72’ye geriledi. 
Yüzde ifadeyle dünya konteyner 
ticareti yüzde 34,5 düştü. Nisan ayı 
başında toparlanan bu endeks, ayın 

sonlarına doğru yeniden geriledi ve 
90 seviyelerinde, (normalin yüzde 
18.2 altında) seyretmeye başladı. 

Dünyada şimdilik sosyal çalkantı 
görülmedi ama fakir ülkeler zengin 
ülkelere, ülkelerin fakirleri de 
zenginlerine öfkeli. 

Salgının hem ekonomik, hem de 
sosyal alanda yansıması olacak. İlk 
tahminlerin elbette yanılma payı 
yüksek ama güvenlik kaygılarıyla, 
ülkelerin demokratik yönden daha 
kısıtlayıcı kararlar alabilme imkanları 
arttı. Zaten Sanayi 4.0 ile yurt 
dışına kaymış üretimleri ülke içine 
almak kolaylaşmıştı. Bundan sonra 
sermaye ihraç eden ülkelerin daha 
çok yerli üretime ağırlık vereceği, 
koruma duvarlarının biraz daha 
yükseleceği bir kısa dönem tahmin 
ediliyor. Bir diğer etki, bütün ülkeler 
zaten başladıkları sayısal dönüşümü 
“histerik biçimde” hızlandıracaklar. 
Bu da zaten var olan yetenek 
(bireysel ve şirket bazında) ve 
insan kaynağı çekmek için ülkelerin 
yarışmasına yol açabilir. 

Elbette krizler aynı zamanda yeni 
fırsatlar doğurur. Örneğin ülkelerin 
Çin ve Asya ağırlıklı üretim zincirinin 
halkalarını çok hızlı biçimde içeriye 
alması mümkün olmadığına göre 
çeşitlendirme yoluna gidecekler. Bu 
Türkiye için bir fırsat, dünya üzerinde 
yine olağanüstü boyutta bir likidite 
fazlası oluştu. Bunun ülke merkez 
bankalarınca sterilize edilemeyen 
kısmının gelişmekte olan ülkelere 
gideceğini de tahmin edebiliriz. 

Türkiye, ekonominin mevcut yapısı 
anlamında bu krizden faydalanabilir 
görünüyor. Beklendiği ölçüde 

olmasa da Avrupa’nın Türkiye’ye 
hem pazar, hem de üretim yeri 
olarak ilgisinin artması güçlü bir 
olasılık. Bu bir yandan olumlu 
görünse de Türkiye’nin ekonomik 
olarak Avrupa’ya bağımlılığını daha 
da artıracak bir oldu. 

Orta ve uzun vadede ise sayısal 
dönüşümün gerekleri olan yetenek 
ve insan gücünü geliştirmek 
konusu ise tam bir muamma. 
Eğitim sistemimizden, gençlerin ve 
firmaların Avrupa ülkelerini çalışma 
alanı olarak seçmesine kadar bir 
dizi sorunumuz var. 

İnsanlık bu krizi aşacak, Türkiye 
sağlık yönünden başarılı bir sınav 
verdi. 

 “Askeri zaferler ne kadar büyük 
olurlarsa olsunlar, iktisadi zaferlerle 
taçlandırılmadıkça, sonuçsuz kalır…”

Atatürk’ün Türkiye’nin kurtuluş 
savaşının ardından yaptığı ve 
muzaffer bir komutanın hem tevazu 
hem de devlet adamı niteliklerini 
gösterir bu uyarısı bugün için de 
geçerlidir. Sağlık alanında başarılar 
sergiledik, altyapıda büyük işlere 
giriştik ama bu başarıları iktisadi 
başarılarla taçlandıramazsak 
geleceğe dair başarı şansımız 
azalacak. 

Sağlıklı, mutlu ve en önemlisi 
huzurlu günler dilerim. 
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Plastik Mamul Dış Ticaret Fazlası Veren 
Bir Sektör
Türkiye’de hammadde üretiminin ihtiyacın yüzde 12-
13’leri seviyesinde olduğunu, hammadde ve mamul 
birlikte ele alındığında yıllık 9-10 milyar dolarlık bir açık 
verildiğini kaydeden Oğuzhan Gürlek, plastik mamule 
bakıldığında ise bunun, dış ticaret fazlası verilen az 
sayıdaki sektörden biri olduğunu anlattı. Gürlek, 2019’da 
4,9 milyar dolarlık ihracata karşılık, 2,6 milyar dolarlık bir 
ithalatın yapıldığını vurguladı. 
Gürlek, doğrudan ihracat yanında, başta taşıt araçları 
olmak üzere ihraç edilen çok sayıda mamulde plastik 
malzeme bulunduğunu ve plastik işlemede önemli bir 
miktar katma değerin yurt içinde tutulduğunu vurguladı. 

Virüs Etkisi
Türkiye’nin sektör olarak iyi başladığı bir yılda salgının 
ortaya çıktığını belirten Oğuzhan Gürlek, olumsuz etki 
görüldüğünü ancak alt sektörler bazında farklılaşmalar 
gözlendiğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı: 

“Sektör 2020 yılına oldukça iyi başlamış ve Ocak-Şubat 
ayı pozitif seyretmiş olsa da virüsün ihraç pazarlarımızda 
ve sonrasında ülkemizde görülmesiyle birlikte 
oldukça negatif bir görünüm ile karşı karşıya kalmış 
bulunmaktayız. Virüsün plastik sektörüne etkileri ise 
alt sektörler bazında farklılık göstermektedir. Otomotiv 
başta olmak üzere plastik sektörünün ara girdi sağladığı 
sektörlerde yaşanan üretim kaybı plastik sektörünü de 
negatif etkilemiştir. Öte yandan medikal ve temizlik 
sektörüne çalışan işletmelerimiz kapasite yetiştirmekte 
zorlanmaktadır. Salgın sonrası dönemde de talep 
artışının kademeli olacağını göz önünde bulundurmak 
gerekiyor.”

Plastik işleme makine sektöründe ise etkinin daha 
negatif olduğunu anlatan Oğuzhan Gürlek, “Plastik 
işleme makineleri ihracatımızın pozitif seyrettiği kısa bir 
süreç sonrasında salgının etkisine girdik. Makine sektörü 
gerek yatırım iştahındaki düşüş gerek tedarik zincirinin 
bozulması sebebiyle sıkıntılı günler geçirmektedir.” 
bilgisini verdi. 

PAGDER Başkan Vekili Oğuzhan Gürlek, Covid-19 
salgınının sektörü olumsuz etkilediğini ancak gelecekte 
plastik sektörünün büyümesini sürdüreceğini, 
endüstriyel ve ekonomik açıdan plastiğin vazgeçilemez 
bir ürün olduğunu vurguladı. Oğuzhan Gürlek, Endüstri 
Radyoda Arif Onur Kaçak tarafından hazırlanan 
Makinanın Gündemi programına konuk oldu. Programda, 
plastik sektörü, plastik işleme makinesi sektörü ve 
Covid-19 salgınının etkileri değerlendirildi. 

Plastik sektörünün bütün sektörlere girdi tedarik ettiğini 
ve modern hayatın gelişimindeki temel malzemelerden 
biri olduğunu hatırlatan Gürlek, plastiğin 1950’li yıllardan 
bu yana kullanımı her gün artan bir malzeme olduğunu 
hatırlattı. Plastiğin kolay işlenebilir, hafif ve karbon 
salımı açısından çevreci bir ürün olduğuna işaret eden 
Gürlek, katkı maddeleriyle çok farklı teknik özellikler 
kazanabilmeleri nedeniyle; çelikten daha sağlam karbon 
elyaflı plastikler, iletken, ısı ve sürtünmeye dayanımlı 
plastikler elde edilebildiğini, otomobilden uçağa, askeri 
teçhizattan gıda poşetine kadar olağanüstü geniş bir 
yelpazede plastiğin kullanılabildiğini vurguladı. 

Plastiğin gelecekte de kullanımının artmaya devam 
edeceğini belirten Gürlek, projeksiyonlara göre 
günümüzde 350 milyon ton olan yıllık kullanımın 
2050’de 1 milyar tonu geçeceği tahmininin yapıldığını 
anlattı. 

Türkiye’de Girişimler, Dünyadaki 
Girişimlerin Hemen Ardından Başladı 
Plastiğin diğer malzemelere göre kullanımının 
endüstriyel olarak 20. Yüzyılda başlandığını hatırlatan 
Gürlek, Türk girişimcilerin de dünya ile yakın bir zamanda 
plastik işleme tesisleri kurmaya başladığını vurguladı. 
Bugünün görünümünde, hammadde üretiminde ihtiyacı 
karşılayacak kadar yatırım yapılmadığı olgusunun 
gözlendiğini belirten Gürlek, buna karşılık işleme 
kapasitesinin çok yüksek olduğunu ve Dünyada 7., 
Avrupa’da ise 2. büyük kapasitenin Türkiye’de olduğunu 
kaydetti. 

PAGDER Başkanı Vekili Oğuzhan 
Gürlek Endüstri Radyo’ya Konuk Oldu

Gürlek: “Salgın Sonrası Plastik Sektörü 
Büyümeye Devam Edecek”
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Medikal ve temizlik ürünlerine yönelik ayrı bir başlık 
açılması gerektiğini belirten Oğuzhan Gürlek, bu 
sektörde hem ara girdi, hem de ambalaj talebinde hızlı 
bir yükseliş olduğunu anlattı. Gürlek, şişirme teknolojisi 
gerektiren bazı alanlarda göreli olarak üretime başlama 
aşamasında zorluklar olsa da, plastiğin kolay işlenebilir 
bir malzeme olma özelliğinden kaynaklı olarak, ambalaj, 
siperlik, video laringoskop vb. artan talebi karşılamak 
için hızla adapte olunduğunu belirtti. 

Ekonomik İstikrar Kalkanı önlemlerinden plastik 
sektörünün tam olarak yararlanamadığını belirten 
Oğuzhan Gürlek, kısa çalışma ödeneği ve benzeri 
istihdam koruyucu desteklerin artırılması, vergi ve prim 
ödemelerinde teşvikler, ötelemelere ihtiyaç bulunduğunu 
belirtti. Gürlek, kafe-restoranların kapatılması, otomotiv 
sektörünün üretimi durdurmasından kaynaklı olarak 
doğrudan etkilenen imalatçılar bulunduğunu da 
hatırlattı. 

Tali Yükler Durdurulmalı 
Kimya sektöründe Kimyasalların Kaydı, Değerlendirmesi, 
İzni ve Kısıtlanması-KKDİK ve Geri Kazanım Katılım 
Payı-GEKAP gibi ilave yükler getiren uygulamalar 
bulunduğunu hatırlatan Oğuzhan Gürlek, bunların 
durdurulması ya da ötelenmesinin yararlı olacağını 
anlattı. İhracata yönelik çalışmalar kapsamında da online 
iletişim araçlarıyla faaliyetlerin sürdüğünü belirten 
Gürlek ihracattan vazgeçilemeyeceğinin altını çizdi. 

PAGDER’in sektör savunuculuğu faaliyetlerine de 
değinen Oğuzhan Gürlek, bu kapsamda plastiğe 
yönelik olumsuz ve yanlış yargılara karşı bilgilendirme 
faaliyetlerinin yapıldığını, Yuvaya Dönüşen Plastikler 
projesiyle de olumlu yönde mesajlar verildiğini belirtti. 
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2
014 yılında başlattığımız Yuvaya Dönüşen Plastikler 
projemiz kapsamında bugüne kadar 3.000’in 
üzerinde kulübe dağıtarak sokaktaki dostlarımızın 
yaşam şartlarının iyileştirilmesine ve toplumda geri 

dönüşüm bilincinin arttırılmasına katkı sağladık. 

Projemizde her geçen gün yeni adımlar atmaya devam 
ediyoruz. Bu dönemde barınakların ihtiyaçlarını göz 
önünde bulundurarak faaliyetlerimizi çeşitlendirdik 
ve değerli sponsorlarımızın desteği ile Kurtaranev ve 
ENCANDER Barınaklarına 1.000 kg mama bağışında 
bulunduk. Sokak canlarımız için çalışmalarımız hızla 
devam ediyor. 

Şüphesiz ki, tüm bu pozitif gelişmeleri mümkün 
kılan değerli sponsorlarımızın katkıları oldu. Yuvaya 
Dönüşen Plastikler Projesi 2020 yılı kahramanlarından 
bahsetmek istiyoruz. Elmas Sponsorumuz TÜYAP, Altın 
Sponsorumuz PAOSB, Gümüş Sponsorlarımız EUROTEC, 
GEMA, ÖZGE PLASTİK, TİSAN, Bronz Sponsorlarımız, 
BOYKAN, RİBEK PLASTİK, ŞENMAK Makine ve Ana 
Sponsorumuz BENOPLAST, Tanıtım Sponsorlarımız 
ARTONOMİ ve SQUARE GROUP’ a bize güç kattıkları 
için teşekkür ederiz. Sizlerle daha da güçlüyüz. 

Yuvaya Dönüşen Plastikler Projesi’nden

Barınaklara Mama Bağışı
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Genel Müdür Sabiha Sezer: 

“MONOMEX Büyümesini Sürdürecek”

Çift vidalı Extruder ve ekipmanlarının tasarımı ile imalatı 
alanında faaliyet yürüten MONOMEX verimliliğini ve 
kalitesini arttırmak için yapmış olduğu inşaatı bitirdikten 
sonra yeni fabrikasında faaliyete geçmiştir. MONOMEX 
Genel Müdürü Sabiha Sezer, 2019’un MONOMEX’in 
yatırım yılı olduğunu belirterek, pazar payını artırmaya 
odaklandıklarını belirtti. Ekonominin zorlandığı bir 
dönemde fabrika yatırımına başladıklarını ve 50 milyon 
TL dolayında yatırım harcaması yaptıklarını bildiren 
Sabiha Sezer, “Tasarım ve Ar-Ge faaliyetlerini bünyesinde 
bulunduran fabrikamız ergonomik yapısı ile uluslararası 
pazarda en prestijli çift vidalı extruder üreticilerinden 
biri arasında olacaktır” değerlendirmesini yaptı. Sabiha 
Sezer, üreticilere rekabetçi makineler sunduklarını 
vurguladı. 

Sektörde 20 yılı aşkı süredir yer aldıklarını ve bu tecrübe 
ile faaliyet yürüttüklerini belirten Genel Müdür Sezer, Ar-
Ge yatırımlarının da devam ettiğini vurgulayarak, “Yeni 
teknolojik gelişimleri müşterilerimize özel tasarımlarımız 
ile sunuyoruz. TÜBİTAK ve KOSGEB projeleri yaparak 
20 den fazla patent başvurusu yaptık.” bilgisini verdi.  

Yabancı bir firma ile ortaklık amaçlı temasta bulunduklarını 
da açıklayan Sabiha Sezer, şirket evliliğine yönelik 
görüşmelerin devam ettiğini bildirdi. Sezer 2020’de 
ihracat yaptıkları ülke sayısını 70’e çıkarmayı, yeni 
distribütör anlaşmaları yapmayı planladıklarını belirtti. 
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İ
SO Başkanı Bahçıvan: “Türkiye 
Yeni Tedarik Arayışlarında Aday 
Ülkelerden Biri “
İstanbul Sanayi Odası, Covid-19 

salgını sonrası üretim sektörlerinin 
riskler ve fırsatlara yönelik olarak 
bilgilendirilmesi ve atabilecekleri 
adımlara dair yol gösterilmesi 
amacıyla bir çalışma yürütüyor. 

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, Meslek 
Komiteleri ile Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay’ın da katıldığı 
telekonferans ile gerçekleştirilen 
toplantının ardından yaptığı 
yazılı açıklamada, “İSO olarak 
hazırladığımız ‘Covid-19 Sonrası 
Sektörel Riskler, Fırsatlar ve Yol 
Haritaları’ projemiz ile önümüzdeki 
dönemi Türk sanayisi için fırsata 
çevirmeye yönelik aksiyonları 
ortaya koyacağız. Bu krizi bir tünel 
olarak görürsek, tünele girdiğimiz 
noktadaki gerçeklerle, tünelden 
çıkacağımız noktadaki gerçekler 
aynı olmayacak.” dedi. 

Türkiye’nin Covid-19 salgını 
döneminde elde ettiği başarıların 
önemli olduğunu vurgulayan Erdal 
Bahçıvan, bunların korunup, ileriye 
taşınması için Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat Oktay’ın 
koordinasyonunda çalıştıklarını 
bildirdi. 

Başlattıkları, “İSO Covid-19 Sonrası 
Sektörel Riskler, Fırsatlar ve Yol 
Haritaları” projesi ile küresel 
gelişmeleri de yakından takip 
ederek gelecek yeni dönem 
için tüm sektörlerin güçlü ve 

İSO Başkanı Bahçıvan: 
“Türkiye Yeni Tedarik Arayışlarında Aday Ülkelerden Biri “

gelişmeye açık yönlerini tespit 
ederek, her yönüyle ilerideki 
dönemi Türk sanayisi için fırsatlarla 
dolu bir hale getirmeye yönelik 
aksiyonların ortaya konulacağını 
belirten Bahçıvan, “Salgının, 
tedarik zincirinin tek bir coğrafyaya 
bağlı olmasının sakıncalarını tüm 
dünyaya gösterdiğini, Avrupa dahil 
olmak üzere gelişmiş ekonomilerin 
alternatif tedarik merkezlerinin 
arayışı içinde olduğunu aktardı.”

Türkiye’nin bu arayışta aday 
ülkelerden biri olarak öne 
çıktığını belirten Bahçıvan şu 
değerlendirmeyi yaptı:

“Bu fırsatı iyi değerlendirmeli, 
yeni yatırımları ülkemize 
çekmek için yatırım ortamını 
iyileştirmeye yönelik adımları hızla 
atmalıyız. Yine firmalarımızın ve 
çalışanlarımızın kendilerini daha 
güvende hissedebilmeleri için bu 
konuda yetkin ve önde gelen İş 
Sağlığı Güvenliği (İSG) firmalarıyla 
çalışmalar yapıyoruz.

Bu kapsamda, işletmelerimizde daha 
sağlıklı çalışma koşulları açısından 
alınması gereken önlemler için 
her ölçekteki sanayi firmalarımıza 
rehber olacak bir model üzerinde 
çalışmaya başladık. Yakında 
sanayicilerin hizmetine sunacağız.”

PL
AS

FE
DD

ER
Gİ 

 30
. S

AY
I

62

PA
NO





Türkiye’nin dış ticaretinde 
dengesizliğin arttığı Nisan ayında, 
bir ay süreyle ithalat aşamasında 
ürünlerin tam tespit için kırmızı 
hatta alınması uygulaması 
getirildi. PLASFED’in, üye 
derneklerin ve diğer sektörel üst 
kuruluşların uygulamanın yarattığı 
güçlüklere yönelik bilgilendirme 
çalışmaları sonucunda, birkaç 
gün yürürlükte kalan uygulama 
kaldırıldı. Uygulamanın 
kaldırılmasının ardından sektöre 
yönelik yapılan açıklamada, 
“Ülkemizin tüm gümrüklerinde 
ithalat işlemlerinin tam tespit 
için kırmızı hatta yönlendirilmesi 
uygulaması çatı örgütlerimiz ve 
derneğimizin çabaları neticesinde 
durdurulmuştur. Uygulamanın 
belirli limanlarda durdurulduğuna 
dair veri teyit edilmiş olup, ithalat 
işlemlerinde yaşadığı sıkıntı devam 
eden üyelerimizin tarafımıza bilgi 
vermesini rica ederiz” denildi. 
Uygulamanın kaldırılması sektörde 
memnuniyetle karşılandı. 

Sektör Savunuculuğu: 
İthalatta Kırmızı 
Hat Uygulamasından 
Sektör Birlikteliğiyle 
Vazgeçilmesi Sağlandı 
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Akay Plastik, modern çift burgulu ekstruder hatları ve 
ileri teknoloji  AR-GE laboratuvarı ile  termoplastik kompaund

üretiminde Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarından biridir.

30 yıllık tecrübesi ve geniş ürün yelpazesi ile iç ve dış pazarda 
güvenilir bir tedarikçi olarak hizmet vermektedir.

Tüm sektörlerde ekstrüzyon ve enjeksiyonluk olarak üretilen, 
mekaniksel,  ısısal ve fiziksel olarak geliştirilen ürünleriyle

müşterilerinin isteklerine uygun özel üretimler yapmaktadır.

• AKBONAT® PC  

• AKDUR® PBT

• AKLAMİD® PA.6

• AKLAMİD® PA.66

• AKMARİL® ABS

• AKMARİL® ASA

• AKPİLEN® PP

• AKRETAN® TPU

• AKRİL® SAN

• AKRON® PS

• AKSETAL® POM

•  ALEV GECİKTİRİCİ
 MASTERBATCH

Gebze Organize Sanayi Bölgesi  300. Sokak No: 302 Gebze-Kocaeli   T. +90 262 751 01 43    F. +90 262 751 01 47 
info@akayplastik.com   •   bilgi@akayplastik.com   •   www.akayplastik.com



PAOSB Yönetim Kurulu Başkanı 
Fidan Aslan Eroğlu, PAOSB’un ilk 
yatırım alanında 6 bin,  genişleme 
alanı ile birlikte ise 20 bin kişiye 
istihdam sağlayacak büyük bir 
yatırım olduğunu söyledi. Ekotürk 
TV’de bir programa katılan Fidan 
Aslan Eroğlu, PAOSB’un kamu 
kaynağı kullanılmadan tamamen 
özel sektör tarafından hayata 
geçirilmiş bir bölge olduğunun altını 
çizdi. 

Plastik sektörüne yönelik de bilgi 
veren Fidan Aslan Eroğlu, “İnsanlar 
plastik deyince sektörü plastik şişe 
ve poşet olarak algılıyor. Oysa 35 
milyar dolarlık üretim yapan, 250 bin 
kişiye istihdam sağlayan lokomotif 
sektörlerinden biri. Yanlış algı var. 
Plastik üretiminde hiçbir şekilde 
doğaya zarar verilmiyor. Çöpü 
bile değerli, tekrar işlenebiliyor. 
Bilinçsiz tüketim nedeniyle doğaya 

atıldığında çevreye zararlı. Yaşamın 
her alanında plastikle iç içeyiz. 
Hayatımızdan çıkması mümkün 
değil, yeni bir madde keşfedilmediği 
sürece. Plastiği kullan-at değil, 
kullan-dönüştür-tekrar kullan olarak 
hayatımıza katmalıyız. İnsanların 
bu konuda bilinçlendirilmesi, geri 
dönüşümün özendirilmesi gerekli.” 
dedi. 

Fidan Aslan Eroğlu: 
“PAOSB Genişleme Alanında 20 Bin Kişiye İstihdam Sağlayacak”

TEKFEN’in Mersin’de kuracağı polipropilen tesisi 
arazisinin “özel endüstri bölgesi” niteliği almasına 
yönelik sürecin tamamlandığı bildirildi. Bölgeye yönelik 
ÇED raporunun olumlu olduğu kaydedildi. 

Mersin Toros Özel Endüstri Bölgesi olarak faaliyet 
yürütülecek tesis arazisinin imar planlarındaki niteliği 
de özel endüstri bölgesine dönüşmüş oldu. Polipropilen 

Tekfen’in Polipropilen Yatırımı 
Arazisi “Özel Endüstri Bölgesi” 
Niteliği Kazandı

yatırımı ve özel endüstri bölgesi yatırımı, Toros Tarım 
Sanayi ve Ticaret AŞ’nin hisselerinin tamamına sahip 
olduğu CFS Petrokimya Sanayi AŞ tarafından Toros 
Tarım’ın Mersin’deki arazisi üzerinde yapılacak. 

Tekfen Holding’den yapılan açıklamada, Covid-19 
salgını nedeniyle girişimlerin hayata geçirilmesi 
sürecinde yavaşlama olmasına rağmen, görüşmelerin 
sürdüğü, üzerinde çalışılan konuların, propan tedariği, 
üretilecek ürünlerin kararlaştırılması gibi teknik unsurlar 
olduğu belirtildi. Ayrıca, kurulum ve işletme maliyetleri 
hesaplamaları; tesiste üretilecek ürünlerin satış ve 
pazarlamasıyla ilgili görüşmelerin; finansmanla ilgili 
görüşmeler ve yatırımcı ortak görüşmeleri gibi ileriye 
dönük hazırlık ve çalışmaların da yürütüldüğü bildirildi. 
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T
ürkiye’den yurt dışına giden 
doğrudan yatırımın oranı son 
yılların en yüksek seviyesine 
geldi. 2008-2018 döneminde 

ortalamada yüzde 24,7 olan ve en 
yüksek seviyesini 2012’de yüzde 
29,3 ile gören bu oran, 2019 
sonunda yüzde 30’lu seviyelere 
ulaştı. 

Merkez Bankasının ödemeler 
dengesi yıllıklandırılmış aylara göre 
istatistiklerinden derlenen verilere 
göre, 2019 yıl sonunda Türkiye’den 
yurt dışına giden doğrudan 
yatırımların gelen yatırımlara oranı 
son yılların en yüksek seviyesi 
olan yüzde 34,2 seviyesine ulaştı. 
Yıllıklandırılmış istatistiklerde Ocak 
ayı itibariyle de yükseliş sürdü ve 
yüzde 34,3 seviyesi görüldü.

 Yıllara göre bakıldığında 2002’den 
bu yana bu oranda en yüksek seviye, 
yüzde 52,9 ile 2014’te görülmüştü. 
Dönemsel karşılaştırmalara 
bakıldığında, küresel krizden sonra 
Türkiye’den yurt dışına yapılan 
doğrudan yatırımlarda bir artış, 
Türkiye’ye yapılan yatırımlarda 
ise önceki döneme kıyasla bir 
azalma eğilimi gözlendi. TEPAV’ın 
yaptığı çalışmalarda 2002-2007 
döneminde giden yatırımın, gelen 
yatırıma oranı ortalamada yüzde 
15,7 seviyesinde oldu. Hatta 2006 
ve 2007 yıllarında sırasıyla bu oran 
yüzde 4,6 ve yüzde 9,6 ile yüzde 
10’un da altına geriledi. Buna karşılık 
takip eden dönemde 2008-2019 
arasında giden yatırımlar, gelen 
yatırımların yüzde 24,7’si, yüzde 
20’li seviyelerin aşıldığı 2012-2019 
döneminde ise ortalamada giden 

yatırımlar gelen yatırımların yüzde 
29,3’ü oldu. 
Yükseliş eğilimi 2019 sonunda 
da yüzde 34,2 ile son dönemin 
en yüksek seviyelerinden birine 
ulaşmış oldu. 

Öte yandan, Türkiye’ye gelen 
yatırımlar içinde gayrimenkulün 
dışlanarak net gelen-giden 
sermayenin oranına bakıldığında 
2018’de yüzde 55,9, 2019’da yüzde 
50,6 oranına ulaşılması dikkat çekti. 
Yıllıklandırılmış veriye bakıldığında 
da 2019 Aralık ayında giden 
gayrimenkul hariç yatırımın gelen 
gayrimenkul hariç yatırıma oranının 
yüzde 50,6, 2020 Ocak ayında ise 
yüzde 51,2 olduğu gözlendi. 

Yurt Dışına Giden Yatırımların Gelen Yatırımlara Oranı Yükseliyor 

Türkiye’den yurt dışına yapılan doğrudan yatırımların, 
Türkiye’ye yapılanlara oranı 2002-2019 seçilmiş yıllar (2020 Ocak yıllıklandırılmış) 

Yıllar Yurt  dışına yatırım Türkiye’ye yatırım Giden yatırım / Gelen yatırım

2002 143 1.082 13,20

2004 780 2.785 28,00

2006 924 20.185 4,60

2007 2.106 22.047 9,60

2010 1.482 9.099 16,30

2012 4.106 13.744 29,90

2013 3.636 13.563 26,80

2014 7.050 13.337 52,90

2017 2.701 11.546 23,40

2018 3.637 13.044 27,90

2019 2.879 8.419 34,20

2020 Ocak 2.884 8.398 34,30
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K
amuda çalışan kişi sayısı, 2020 
ilk çeyreğinde bir önceki yılın 
aynı çeyreğine göre yüzde 
4 artarak 4 milyon 698 bin 

941 kişi oldu. Çalışan sayısı bir 
önceki çeyreğe göre ise yüzde 1,2 
arttı. Strateji ve Bütçe Başkanlığı 
tarafından derlenen kamu istihdam 
durumu, fiili dolu kadroları 
gösteriyor.

Buna göre, 2020 ilk çeyreğinde, 
kadrolu ve sözleşmelilerden oluşan 
memur statüsünde çalışan kişi sayısı 
bir önceki yılın aynı dönemine göre 
136 bin 601 kişi arttı. Sürekli işçi 
statüsünde çalışan kişi sayısı da 

Kamuda Çalışan Kişi Sayısı 
4 Milyon 698 Bin Kişiye 
Yükseldi

Kamuda çalışan sayısı (Dönem: Ocak-Şubat-Mart) 
Yıllar Toplam Ciro % Degisim (Yıllık) İhracat İthalat % Degisim (Yıllık) İhracat İthalat

Toplam 4 698 941 4.517.082  181 859 4.800 - -

Kadrolu personel 2 942 904 2.891.952  50 952 5.076,00 - -

Sözleşmeli personel  455 050 369.801  85 249 0,49 1.855 1.351

İşçi
Sürekli 1 144 400 1.094.766  49 634 -3,78 1.929 1.067

Geçici  51 080 57.044 - 5 964 21,6 1,953 1.289

Diğer  105 507 103.519  1 988 12,14 1,824 1.544

İhracat

2020 
1. dönem 2019 2018 2017 2016 2015 2010 2007

17,6 16,5 15,1 12,8 13,1 12,8 13,4 14,5

aynı dönemde 49 bin 634 kişi arttı. 
Geçici işçi sayısı ise 5 bin 964 kişi 
azaldı. 

Kamu çalışan sayısındaki artışın 
büyük kısmı merkezi hükümet ve 
özel bütçeli kuruluşlar-düzenleyici 
kuruluşlardan geldi. Yerel 
yönetimlerde çalışan sayısı artışı 
sınırlı oldu. İl özel idareleri, birlikleri 
ve belediyelerden oluşan yerel 
yönetimlerde toplam çalışan sayısı 
22 bin 727 kişi artarak 707 bin 897 
kişi oldu. Yerel yönetimlerin sürekli 
işçi sayısı 32 bin 215 kişi arttı. Geçici 
işçi sayısı ise 6 bin 404 kişi azaldı. 

Yerel yönetimler içinde belediyeler 
ve belediye iktisadi teşekküllerinden 
oluşan belediye kısmında, kadrolu 
memur kadrosunda çalışan kişi 
sayısı 4 bin 635 kişi azaldı. 

Kadrolu işçi sayısı 33 bin 631 kişi 

artarken, geçici işçi sayısı 6 bin 563 

kişi azaldı. Belediyelerde işçi ve 

memurdan oluşan toplam personel 

sayısı 23 bin 735 kişi arttı. 

Toplam İstihdam İçinde 
Kamunun Payı Artıyor
Bu arada, 2020 ilk döneminde 

toplam istihdam içinde kamu 

istihdamının payı yüzde 17,6 oldu. 

2007’de  yüzde 14 dolayında 

olan kamu istihdamı payı yüzde 

12.8’li seviyelere kadar gerilemişti. 

Ancak özellikle 2018 ve 2019’du 

yüksek sayılarda yapılan kamu 

işe almalarıyla oran yüzde 17,6’nın 

üzerine çıktı. Bu 2007’den bu yana 

en yüksek oran olarak gerçekleşti. 
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İKİ-  PLAKA
ÜSTÜN PERFORMANS

SRC - DP İki Plakalı enjeksiyon makineleri, benzersiz kompakt tasarımı, 
yüksek verimlilik için geliştirilen servo sistemi ve Alman marka elektrikli 
mal alma ünitesi ile büyük avantaj sağlar. Beyaz eşya, endüstriyel ve 
otomotiv gibi yüksek gramaj ağırlığına sahip büyük boyutlu ürünler için, 
daha az yer kaplayan alanlarda üretim imkanı sağlar.

%30 - %50 ENERJİ TASARRUFU

SRC-DP IKI PLAKA
Servo Enerji Tasarruflu 
Enjeksiyon Makineleri 
(6,000-33,000 kN)

Mecidiye Mah. Ağrı Cad. No.51 Sultanbeyli - İstanbul

Minimum alan maksimum verim!



Savunma ve havacılık sanayinin 
2019 yılı cirosunun bir önceki yıla 
göre yüzde 24,3 artarak 10 milyar 
884 milyon dolara yükseldiği 
belirtildi. Savunma ve Havacılık 
Sanayii İmalatçılar Derneği (SASAD) 
sektörden doğrudan temin ettiği 
verilere dayalı olarak 2019 yılı 
savunma ve havacılık sanayii 
göstergelerini açıkladı. 2019 cirosu 
düzenli artışını devam ettirerek ilk 
kez 10 milyar doların üzerine çıktı. 
Bunda, TSK’nın ve diğer güvenlik 
güçlerinin operasyonlar nedeniyle 
mühimmat vb. giderlerinin artması, 
diğer savunma malzemelerinin 
tüketimindeki artışlar ile ihracattaki 
artışın rol oynadığı belirtiliyor. SSB 
performans programında 2019 yılı 
cirosunu 12.2 milyar dolar olarak 
tahmin etmişti. SSB’nin 2020 

performans programında 2020 
yılında 16.5; 2021 yılında 19.7 ve 
2023 yılında 23.2 milyar dolar ciro 
tahmin edilmişti.  

İhracat Artışını Sürdürdü
SASAD raporuna göre 2019 yılında 
Türkiye savunma ve havacılık ihracatı 
da bir önceki yıla göre yüzde  40,21 
artarak 3 milyar 68 milyon dolar 
düzeyine çıktı. Sektörün 2019’da 
yaptığı ithalat ise 3 milyar 88 milyon 
dolar oldu. 

Savunma sanayiinin 2019’da aldığı 
yeni siparişler ise önceki yıla göre 
yüzde 12,56 oranında azalarak 10 
milyar 671 milyon dolar seviyesine 
geriledi. 

Savunma ve havacılık sektörü ürün 
ve teknoloji geliştirme yatırımları 
şampiyonluğunu 2019’da da 
sürdürdü. Sektörün toplam ürün 
ve teknoloji geliştirme yatırımları 
bir önceki yıla göre yüzde 15,44 
oranında artarak 1 milyar 672 milyon 
dolar düzeyine çıktı. Bunun 1 milyar 
423 milyon doları ürün geliştirme 
yatırımlarından geldi. 

Sektörün toplam istihdamındaki 
artış da sürdü. 2019’da istihdam bir 
önceki yıla göre yüzde 9,71 artarak 
73 bin 771 kişiye ulaştı. 

Türk savunma sanayiinde hali 
hazırda envanterde çeşitli 
aşamalarda 700’ün üzerinde proje 
yürütülüyor. 

Savunma Sanayii 2019 Cirosu 10.9 Milyar Dolar 

5 YIL TOPLAM CIRO TABLOSU (Milyon USD)
Yıllar Toplam Ciro % Degisim (Yıllık) İhracat İthalat

2012 4.800  - -

2013 5.076 5,75 - -

2014 5.101 0,49 1.855 1.351

2015 4.908 -3,78 1.929 1.067

2016 5.968 21,6 1,953 1.289

2017 6.693 12,14 1,824 1.544

2018 8.761 30,89 2.188 2.449

2019 10.884 24,23 3.068 3.088

PL
AS

FE
DD

ER
Gİ 

 30
. S

AY
I

72

PA
NO



Tü rk i ye ’ n i n
Enjeksiyon Makinesi



A
mbalaj Sanayicileri Derneği 
(ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, 
ambalajların pazarlama 
fonksiyonundan daha önemli 

olan koruyucu fonksiyonunun, 
Covid-19 salgını döneminde olmazsa 
olmaz özelliğinin görüldüğünü 
vurguladı. 

Hijyenin salgın döneminde en 
etkili korunma yöntemi olduğunu 
söyleyen Zeki Sarıbekir, gıdaların 
tüketiciye sağlıklı biçimde 
ulaşmasında ambalajın en büyük 
çözüm olduğunun altını çizdi. 

Hem Sağlık Bakanlığı’nın hem de 
uzmanların Covid-19 salgınında 
korunma yolu olarak hijyene dikkat 
çektiğini belirten ASD Başkanı Zeki 
Sarıbekir şunları kaydetti:

“Ambalaj, içine konulan gıdaların 
üretildikleri koşullarda bozulmadan 
en ekonomik ve güvenilir biçimde 
tüketiciye ulaştırılmasını ve 
tanıtılmasını sağlayan bir ürün. Gıda 
ambalajının temel amacı; gıdaların 
raf ömrünü uzatmak, uygun 
koşullarda depolanmasını sağlamak 
ve gıdaları tüketiciye ulaşıncaya dek 
diğer bulaşanlardan korumak, gıda 
bozulmaları ve kalite kayıplarını en 
aza indirmek. Ambalajlar; ekmek, 
süt, peynir, bakliyat ve sebze-meyve 
gibi günlük ihtiyacımız olan gıdaları 
korurken aynı zamanda sağlığımızı 
da koruyor. Çünkü açıkta, ambalajsız 
şekilde satılan gıdalar bakteri ve 
çürümeye karşı savunmasız; hızlı 
bozuluyor ve sağlığı tehdit ediyor. 
Üstelik bu tür gıdaların menşei takip 
edilemiyor, raf ömrü de güvenilir 
olmuyor. Koronavirüsle sarsılan 
dünyada insan sağlığı için ambalajlı 
gıda olmazsa olmaz niteliğinde.”

Salgın ve Plastik: Ambalaj Virüsten Korur!
Ambalajın başta gıdalar olmak 
üzere, insan ve çevre kaynaklı 
bütün risklere karşı içindeki 
ürünü koruduğunu hatırlatan Zeki 
Sarıbekir, “Bundan 150 yıl önce 
insanlar temiz su, içecek, gıda, ilaç 
ve temel ihtiyaç maddelerine kolay 
ulaşamıyordu. ASD olarak geçen 
süre içerisinde gıda ve içeceklerin 
ambalaja girmesiyle insan ömrü 
ortalamasının uzamış olduğuna 
inanıyoruz. Her zaman söylediğimiz 
gibi satın aldığınız ürünün ambalajı, 
onun güvencesidir ve her ürün 
ambalaja girmeli. Ambalajın 
üzerindeki etikette içerdiği ürünün 
besin değeri, ürünün miktarı, son 
tüketim tarihi, üretici adres bilgileri; 
yani ürünün muhteviyatı ve nerede 
ve kim tarafından üretildiğini içeren 
tüm bilgiler bulunur.” diye konuştu. 
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Dünya, modern tarihin en büyük 
şoklarından biriyle karşı karşıya. 
Çin’de başlayan ve SARS COV-2 
olarak adlandırılan virüsün neden 
olduğu salgın, bütün dünyayı 
etkisi altına aldı. Bu salgının 
yarattığı “şokun” ekonomik etkileri 
savaşlar ve 1929 ekonomik kriziyle 
kıyaslanıyor. 

Plastik sektörü bütün imalat 
sanayii kollarında olduğu gibi 
bu salgından olumsuz etkilendi. 
Ancak sektör birkaç kanaldan hem 
salgın sırasında, hem de salgın 
sonrası dönem için öne çıktı. 
Plastik sektörünün tıbbi cihaz 
ve sarf malzemeleri ile koruyucu 
malzemeler tedarik edebilmesi 
krizde küçülmek bir yana bazı 
alt sektörler özelinde birkaç kat 
talep artışıyla karşılaştı. Hijyenik 
özellikleri nedeniyle ambalaj 
sanayiinin gelecek dönemde öne 
çıkması bekleniyor. Yine hijyen 
ve salgına karşı korunmada tek 
kullanımlık ürünlere yönelik 
Avrupa’nın başını çektiği 
yasaklama eğiliminin yavaşlaması 
da beklentiler arasında. 

Ekonomik daralma, sektörlerin 
kayıpları, finans ve kamu maliyesine 

Dünya Bir Kez Daha Dönüşüyor:
Modern Çağda Yeni Bakışı Bir Virüs Tetikledi

etkileri bakımından sayılar ve 
oranlar küresel krize göre benzer, 
hatta biraz daha kötü olmasına 
karşılık; bu şokta deneyimlenen 
bir ilk var: Kriz, hane halkları, mal 
piyasaları, ticaret, sosyal hayat, 
finans piyasaları, lojistiği ve 
sanayiyi aynı anda vurdu. Önceki 
krizlerin tamamında şok, finans 
ya da reel sektörde başlar ya da 
sosyal bir olay yayılarak diğerlerini 
de etkilerdi. Oysa ilk kez hem ülke, 
hem de küresel bazda her şey, 
birden ve aynı anda durdu. 

Haziran ayı itibariyle Türkiye ve 
Avrupa salgına karşı önlemleri 
gevşetecek. Bütün ülkelerde 
üretimin ve ticaretin kontrollü 
olarak başlaması bekleniyor. Bu 
karar salgın tehdidinin tamamen 
ortadan kalkmadığı bir ortamda, 
ekonomik ve sosyal gerekçelerle 
alındı. Kontrollü yaşama geçilen 
bu döneme, küresel kriz sonrası 
ortamdan da ilham alarak “yeni 
normal” deniliyor. Yeni normalin, 
tamamen normale dönmesi ise 
Covid-19 hastalığına tam tedavi 
ve/veya aşının bulunmasıyla 
gerçekleşecek. 

Covid-19 salgınının bütün dünyada 
değişikliklere yol açması bekleniyor. 
Bunlar arasında ülkelerin daha 
önce kolaylıkla başka ülkelere ya 
da bölgelere kaydırma kararı aldığı 
üretimlerinde, kritik sektörlerde 
maliyete de katlanarak iç üretime 
ağırlık vermesi olacak. Bunun da 
bazı mallarda yeniden korumacı 
kararlar alınacağı anlamına geliyor. 
Bu sektörler arasında plastik de 
bulunuyor. 

Çin Halk Cumhuriyeti 31 Aralık 
Çin’in Wuhan kentinde zatürreeye 
yol açan bir virüs nedeniyle bir 
grup hastanın bulunduğunu, virüsün 
bilinenlerden farklı olduğunu 
Dünya Sağlık Örgütüne bildirdi. Çin 
hükümeti hızla Wuhan’ı karantina 
altına aldı.  9 Ocak günü hastalığın 
Koronavirüs ailesine ait yeni bir 
virüsten kaynaklandığı bildirildi. Bu 
noktada hem Çin, hem de bütün 
dünya bölgeye dikkat kesildi. Çünkü 
Koronavirüs ailesinden salgın 
oluşturmuş ancak kendi kendine 
mutasyona uğrayarak küresel 
tehdide dönüşmemiş SARS ve 
MERS hastalıklarına yol açan virüsler 
biliniyordu.  Yeni virüse daha sonra 
SARS CoV-2 adı verildi ve hastalık 
da Covid-19 olarak adlandırıldı. 
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Çin, Wuhan kentini kapattı ve çok 
sert önlemler aldı. Bilim kurgu 
filmlerinde görülen korumalı giysiler 
giymiş görevliler, askerlerin nöbet 
tuttuğu sokaklar ve panik halde 
kente girmeye ya da çıkmaya 
çalışan siviller bu kez gerçek 
olay olarak haber bültenlerinde 
görüldü. İlk başta virüsün önce 
Wuhan’a, ardından sadece Çin’e 
hapsedilebileceği umut edildi.  

Türkiye, virüsün Koronavirüs 
ailesinden olmasının 
duyurulmasından bir gün sonra 10 
Ocak’ta Sağlık Bakanlığı bünyesinde 
bir bilim komisyonu oluşturdu. Diğer 
ülkeler de benzer adımlar attılar. 
Çin’in küresel olarak hem insan hem 
de mal hareketliliğindeki olağanüstü 
payı nedeniyle yayılmanın 
olabileceği bekleniyordu. 

Avrupa ve ABD’ye 
Yayılma Beklenenden 
Hızlı Oldu: Küresel 
Ekonominin Bütün 
Merkezleri Durunca 
Dünya Durdu
Covid-19 salgınının ülkelere 
yayılmaya başladığı Mart ayı 
başında Türkiye aldığı önlemler ile 
özellikle Avrupa da bu salgının çok 
büyük etki etmeyeceği varsayımıyla 
hareket ediyordu. Oysa Mart ayı 
içinde olağanüstü bir hızla komşu 
İran ve Avrupa ülkelerine yayıldı 

ve dünya tarihinde ilk kez savaş 
dışında, mal ve finans piyasaları, 
hane halkları, sanayi, ve hizmetler 
ve kamu maliyesini aynı anda 
etkileyen bir şok ortaya çıktı. 
İlerleyen dönemde sosyal izolasyon 
kararlarıyla birlikte tüm ekonomik 
aktivite durma noktasına geldi. 

Bu gelişmeyle 21. yüzyılın ilk 
yarısında iki büyük “efsane” çökmüş 
oldu: İlk çöken efsane, rezerv parası 
olan ve finans-mal piyasalarında 
değer zincirinin en üstünde 
bulunan ülkelerin ekonomik kriz 
yaşamayacağı efsanesiydi. Diğeri 
ise “zengin ve bilimsel bilginin 
doruğundaki ülkelerin”  salgın ve 
diğer hastalıklar sırasında halklarını 
koruyacak bilgi ve donanıma sahip 
oldukları efsanesi oldu. 

Türkiye İlk Başta Fırsat 
Kollamaya Çalıştı: 
Tedarik Zincirinde 
Çin’den Boşalan Bazı 
Alanlara Yerleşebiliriz
Türkiye krizin ilk aşamalarında 
özellikle Avrupa’da bu boyutta bir 
durma beklenmediği için, Çin’in 
boşaltacağı bazı sektörlerde 
tedarikçi olarak tercih edilebileceği 
ihtimalini gündeme aldı. Başta 
tekstil ve hazır giyim olmak üzere bu 
alanda çeşitli girişimler de yapıldı. 
Hatta sağlık ekipmanları sektörünün 
de yatırım çekebileceği beklentisi 
yayıldı. 

Bütün dünyanın ekonomik ve sosyal 
olarak durmasıyla bu beklenti 
gerçekleşmedi. Ancak, salgın 
sonrası küresel düzende yeniden 
yapılanmada Türkiye’nin rolünün 
artabilme ihtimali hala teorik 
seviyede de olsa bulunuyor. 

Türkiye İçin Bir İlk: 
İhracatçı Firmalar Ağır 
Darbe Aldı
Türkiye ani krizlere karşı oldukça 
deneyimli bir iş dünyasına sahip 
olsa da ilk kez çözüm bulmakta 
zorlandığı iki olguyla karşılaştı. 
Covid-19 salgınında Türkiye’de ilk 
kez ihracatçı firmalar ağır darbe 
aldılar ve turizmin de durmasıyla 
ülkeye mal ve hizmet sektöründen 
giren döviz birden bire azaldı. 
Diğer yeni deneyim ise daha önceki 
bütün krizlerde Türkiye ya yüksek 
faizle ya da IMF ile anlaşmalar 
sonrası krizden çıkış döneminde 
ihtiyacı olan dövizi bulabilmişti. 
Bu krizde Türkiye’nin yabancı 
para bulmaya yönelik kanallarında 
tıkanma gözlendi. 

İlk Tepki: İşi Durdurmak
Türkiye’deki firmaların ilk tepkisi 
diğer ülkelere benzer şekilde 
üretimi durdurmak oldu. Mart ayı 
ortasından itibaren üretim ve hizmet 
sektöründe çoğu iş durduruldu. 
Hükümetin uyarılarıyla kısmi bir işçi 
çıkarma söz konusu olsa da Nisan 
ayında Parlamento işçi çıkarmayı 
yasaklayan bunun karşılığında ise 
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normalde mevzuatta yer almaması 
gereken iş sözleşmesinin bir çeşit 
“askıya alınması” anlamına gelen 
ücretsiz izin yasalara girdi. 

İstihdamın korunması için bu sürecin 
ardından hükümet firmalara salgın 
nedeniyle işçi ücretlerinin yasal 
olarak yüzde 60’ı üç ay süreyle 
ödendiği “kısa çalışma ödeneği”ne  
başvurma hakkı tanıdı. Mart ayı 
içinde ücretsiz izne çıkarılan ve kısa 
çalışma ödeneği alamayan işçilere 
yönelik sosyal yardım nitelikli üç ay 
süreyle aylık 1170 TL ödemesi de 
Hükümetçe yürürlüğe konuldu. 4,5 
milyon aileye de bir defalık 1000 TL 
sosyal yardım yapıldı. 

Firmalar ve finans kesimi için ise 
bankaların kredi mekanizmalarının 
işlemesi için Merkez Bankası 
para tabanını genişletmek, 
KOSGEB eliyle mikro işletmelere 
mali destek sağlamak, vergi ve 
prim gibi bazı yükümlülüklerin 
ertelenmesi, bazı sektörlerin 
sözleşme yükümlülüklerini mücbir 
sebep göstererek erteleme hakkı 
ile icra ve iflasa yönelik her türlü 
başvurunun durdurulmasını içeren 
bir politika bileşeni yürürlüğe girdi. 
Kamu bankaları eliyle krediler 
yoluyla finansman sağlansa da özel 
bankalar çok sınırlı bir katkı yaptılar. 

Politika bileşeninin temel 
amacı, ekonomik aktivitenin 
yavaşlamasından kaynaklı olarak 
piyasada paranın çekilmesini, 
dolaşımın durmasını engellemek 
olarak açıklandı. 

Dünya Finansal Sistemi 
Ayakta Tutmaya Çalışıyor
Dünyada ülkelerin ilk tepkisi salgını 
durdurmak ve buna paralel olarak 
finans sistemini ayakta tutmaya 
çalışmak oldu. İkinci öncelik ise 
firma ve işçilerin korunmasına 
verildi. Küresel çapta IMF ve Dünya 
Bankası ile kamu maliyesi aracılığıyla 
harcama yeteneğine sahip gelişmiş 
ülkelerin kaynaklarının sağlık için 
harcananlar dışında kalanlarının 
hemen hemen tamamı finans 
sektörü ve kritik üretim sektörlerini 
ayakta tutmak için kullanıldı. ILO’nun 
salgınla birlikte küresel çapta yaptığı 
çağrılar sonuçsuz kaldı ve gelişmiş 
ülkeler dışındaki çok sayıda ülkede 
ciddi istihdam kayıpları yaşandı. ILO 
2020’de ilk anda 2,5 milyon kişinin 
işini kaybedeceğini, dünyadaki 
bütün çalışanların dörtte üçünün de 
gelir kaybına uğrayacağını tahmin 

ettiğini açıkladı. IMF ve Dünya 
Bankası’nın en az gelişmiş ülkelere 
yönelik 100 milyar dolarlık fon 
oluşturduğunu açıkladı ancak bu 
fonun tamamı kullandırılmadı. 

Krizin İlk Aşaması 
Sonrası Türkiye İmalat 
Sanayiinde ve Plastik 
Sektöründe Genel 
Görünüm
Türkiye, Çin’in Wuhan kentinin 
karantinaya alındığı Aralık ayından 
itibaren, Çin’deki üretim kaybı 
ve özellikle Avrupa ülkelerinin 
sipariş iptallerini de gözleyerek, 
ikame edebilir ürünlerde ihracatını 
artırabilmeyi planladı. Başta sağlık 
ürünleri olmak üzere tekstil ve 

hazır giyimin de içinde bulunduğu 
ürünlerde ihracatın artırılabileceği 
varsayılıyordu. 

Bu varsayımın temelinde yatan unsur 
şuydu: Türkiye Batı ülkelerinden 
çok önce Covid-19’u ciddiye almış, 
Çin’in duyuruyu yaptığı 9 Ocak 
gününün ertesi günü 10 Ocak’ta 
Sağlık Bakanlığı bünyesinde 
oluşturulan Bilim Kurulu ile önlem 
almaya başlamıştı. 

Türkiye salgının Avrupa’da bu denli 
sert etki yapmasını beklemiyordu. 
Çoğu ülkeye göre hızlı reaksiyon 
gösterilerek alınan önlemler 
sayesinde Türkiye’ye salgının 
son derece sınırlı şekilde hatta 
hiç gelmeyebileceği, üretimin ve 
ekonomik aktivitenin süreceği 
varsayımı altında hareket edildi. 
Avrupa’da da ekonominin duracağı 
tahmin edilmemişti.
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Ne var ki Türkiye’nin yakın 
çevresindeki İran ve Irak gibi 
ülkelerde ve Avrupa’da salgın 
beklenilenin çok ötesinde hızla 
yayıldı ardından da ekonomik 
aktivite-sosyal hayat neredeyse 
tamamen durdu. Her ne kadar bu 
ülkelerle sınır kapısı kapatılsa da 
etkileşim olduğu tahmin ediliyor. 
Türkiye’de 13 Mart itibariyle ilk vaka 
Avrupa temaslı olarak görüldü. 
Bu günleri takip eden yakın bir 
dönemde İstanbul’da çok fazla 
kişinin enfekte olduğu ve bunu 
Anadolu’daki illere yaydığı, Suudi 
Arabistan’dan Umre ziyaretinden 
dönen ilk gruplardan da enfekte 
olanlar bulunduğu belirlendi. Salgın 
Türkiye’de İstanbul merkezli olsa da 
bütün büyük yerleşim birimlerinde 
yayıldı ve az veya çok görüldü. 

COVİD-19 SALGINI KISA 
ÖZETİ

Dünya’da Durum
31 Aralık 1999’da Çin ilk kez Dünya 
Sağlık Örgütüne yeni bir virüs ile 
enfekte olmuş kişiler görüldüğünü 
bildirdi. 7 Ocak günü virüsün SARS 
ve MERS hastalıklarına neden olan 
Koronavirüs ailesinden olduğu 
tespitini yaptı. 9 Ocak günü ise bu 
Koronavirüs ailesinden bu yeni virüs 
tanımlandı ve SARS  n-Cov2019 adı 
verildi.  Hastalık ise yaygın olarak 
Covid-19 olarak (Corona Virus 2019) 
anılmaya başlandı 

Çin’in özellikle savunma sanayiine 
üretim yapan endüstri bölgelerinden 
biri olan Hubei eyaleti Wuhan 

şehrinde başlayan salgına karşı sert 
önlemler alındı. Şehir kapatıldı ve 
sokağa çıkma yasağı konuldu. 

Ancak Ocak ayı ilk yarısında Güney 
Kore ve Singapur, ikinci yarısında 
ise Japonya ve ABD vaka bildirdi. 

23 Aralık’ta Dünya 
Sağlık Örgütü “Acil Kamu 
Sağlığı Alarmı” verdi. 
25 Aralık ise dönüm noktası oldu 
ve Avrupa’da Fransa ilk vakayı ilan 
etti. Ülkeler kademe kademe Çin ile 
trafiğin sınırlanması, durdurulması, 
vaka görülen ülkelerle kontrollü ve 
sınırlı ulaşım vb. önlemler alırken 
Avrupa’da süreç kontrolden çıktı 
ve Şubat ayı içinde Fransa, İtalya, 
İngiltere ve İspanya geç kalmış 
önlemler nedeniyle hastalığın 
yaygınlaştığı ülkeler oldu. 
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Şubat ayı ortasına kadar dünyanın 
bir bölümünde salgının sınırlı 
olabileceği, bölgesel kalabileceği 
yönünde beklentiler varken 
Avrupa’nın kontrolden çıkması, 
üstelik tek mücadele yolunun 
“hayatı durdurmak-evde izolasyon” 
olarak bulunabilmesi, Çin ile birlikte 
dünya ekonomisinin büyük kısmını 
etkileyen Avrasya coğrafyasında 
ekonomik aktiviteyi durdurma 
noktasına getirdi. 

Mart ve Nisan aylarında ülkelerin 
alabildiği tek önlem olan insan 
hareketliliğini durdurma kararları 
peş peşe geldi ve Nisan ayı ilk yarısı 
itibariyle Avrupa’nın hemen hemen 
tamamında ve Türkiye’de günlük 
faaliyetler durduruldu, bazı özellikli 
endüstrilerin üretimine izin verildiği 
döneme girildi. 

ABD’de salgına karşı sosyal hayatı 
kısıtlama kararları Başkan Trump 
tarafından tartışmaya açıldı. ABD’de 
ve Rusya’da Nisan ve Mayıs aylarında 
çok yoğun ölümler yaşandı. Her 
iki ülke de ekonomik ve sosyal 
hayatı kısıtlama kararları almakta 

zorlandı. ABD’de bazı eyaletlerde 
Başkan Trump’ın çağrısıyla kısıtlama 
kararları protesto edildi. ABD Mayıs 
ayı sonundan itibaren Dünyada en 
fazla ölüm yaşanan ülke olmasına 
rağmen ekonomiyi ve sosyal hayatı 
büyük ölçüde açtı. 

Türkiye
• Çin 9 Ocak’ta Coronavirüs 

ailesinden yeni bir virüs 
duyurusunu yaptığının ertesi 
günü 10 Ocak’ta Türkiye 
Sağlık Bakanlığı bünyesinde 
enfeksiyon uzmanı hekimlerin 
ağırlıkta olduğu geniş kapsamlı 
bir “Bilim Kurulu” oluşturuldu. 
Bu kurul, Türkiye’nin salgından 
korunması için tavsiye kararları 
veriyor. 

• Türkiye 24 Ocak’ta Çin’den 
gelen her yolcunun 14 gün 
boyunca izlemeye alınacağını 
duyurdu. Havaalanlarında 
yolcuların vücut sıcaklığı 
izlenmeye başlandı. Türkiye’nin 
komşusu İran’da virüs hızla 
yayılması üzerine sınır geçişleri 
izlenmeye başlandı. 

• 3 Şubat’ta Çin ile uçak seferleri 
durduruldu. 23 Şubat’ta İran ile 
sınırlardan geçiş durduruldu. 

• 8 Mart’ta toplu taşıma 
araçları vb. kamusal alanlarda 
dezenfeksiyon uygulanmaya 
başlandı. 

• 10 Mart’ta Türkiye ilk vaka 
duyurusunu yaptı. 12 Mart günü 
Bakanlar Kurulu, ilgili birim 
yöneticilerinin de katıldığı geniş 
bir toplantı gerçekleştirdi. Spor 
karşılaşmalarının seyircisiz 
oynanması, kamu çalışanlarının 
yurt dışına çıkışının izne 
bağlanması kararları alındı.  13 
Mart’ta ilk vakanın yakınlarına 
da bulaştığı açıklandı. 

• 14 Mart’ta Umre ziyaretinden 
dönen bir Türk vatandaşında 
virüs saptandı. Başta İstanbul 
olmak üzere vaka sayıları hızla 
artmaya başladı. Umre’den 
dönenlerin karantinaya 
alınmasına bu dönemden sonra 
başlandı. 
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• Hareketliliği sınırlamak için 
özellikle risk grubu olan 
(hayatını kaybetme riski bulunan 
kronik hastalar, yaşlılar vb)  
vatandaşlara gerekli olmadığı 
durumlarda dışarı çıkmama 
çağrısı ve toplumsal hayatta 
temas mesafesi çağrısı yapıldı. 

• 14 Mart sonrası günlerden 
başlayarak, firmalar evden 
çalışmaya geçmeye başladı. 
Enfekte olan kişilerin sayısı hızla 
artarken, firmalar üretimlerine 
ara verme kararlarını peş peşe 
açıklamaya başladılar. 

• 20 Mart’ta Sağlık Bakanlığı ilgili 
uzmanları bulunan kamu-özel-
üniversite hastanelerini “salgın 
hastanesi” ilan etti. 

• Özellikle 21 Mart günü 
bazı AVM’ler hizmet 
vermeyi durdurduklarını 
açıklamalarından sonra süreç 
hızlandı. 

• 25 Mart günü okullarda eğitime 
son verildi.  

• Mart ayı boyunca Sağlık 
Bakanı evden çıkmama, hijyen 
koşullarına uyma ve ilişkilerde 
en az 1 metre mesafeli durma 
çağrılarını tekrarladı. 

• Yine Mart ayı boyunca 
Türkiye’nin tıbbi malzeme 
üretimi ve özellikle maske 
stokuna ilişkin tartışmalar 
yaşandı. 

• Nisan ayında Türkiye İstanbul’da 
Sancaktepe’de ve ticari 
kullanımı durdurulan Atatürk 
Havalimanında 1000’er yataklı, 
iki pandemi hastanesi yapma 
kararı aldı. 8 Nisan’da inşaatlar 
başladı. Atatürk Havalimanı’na 
yapılan inşaat üç pistten ikisini 
kullanılamaz duruma getirdi.  

• Hafta sonu hareketliliği 
azaltmak üzere Türkiye’de 10 
Nisan Cuma günü 24.00’dan 
başlayarak, 12 Nisan 24.00’a 
kadar (Cumartesi ve Pazar 
günü) 30 büyükşehir belediyesi 
statüsündeki il ve salgının ağır 
seyrettiği Zonguldak’ta sokağa 

çıkma yasağı ilan edildi. Bu illere 
izinsiz giriş ve çıkışlar tamamen 
durduruldu.  Hafta sonu sokağa 
çıkma yasağı ve Şehirlere giriş 
ve çıkış yasağı Mayıs ayında 
da devam etti. Sadece kısmi 
serbest bırakmalar yaşandı. 

• Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan 4 Mayıs 
günü Normalleşme Planını 
açıkladı. Önlemlerin Mayıs 
sonu ve Haziran ayı itibariyle 
gevşetilmesi, sosyal hayatın 
biraz daha kolaylaştırılması,  
oteller, restoran dışındaki 
mağazalar ve kuaförlerin 
açılmasına izin verilmesi dikkat 
çekti. 7 Mayıs günü ve 11 Mayıs 
günü bazı illere konulan ulaşım 
yasağı kaldırılmaya başlandı. 
İstanbul, Ankara ve İzmir’in 
aralarında bulunduğu 15 il için 
ulaşım yasağı devam etti. 

• Kademeli normalleşmeye 
yönelik sağlık riski üstlenildiğine 
dair tartışma başladı.   
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T
ürkiye, Yeni Ekonomi Programı 
adını verdiği 2019-2021 Orta 
Vadeli Programda, 2020’de 
uygulamaya koyduğu 2019-

2021 Yeni Ekonomi Programı’nda 
2020 dengelenme sürecinin 
tamamlandığı, 2021’i ise istikrarlı 
büyümenin başladığı yıl olarak 
planlanmıştı. Bu plan büyük oranda 
uygulandı ancak yerel seçim 
sürecindeki tartışmalar ve yenilenen 
İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı seçimleri,  Türkiye’nin 
başta Suriye olmak üzere dış 
gelişmeler ve Dünya ekonomisindeki 
konjonktür nedeniyle tam olarak 
gerçekleşmedi. Yine de Türkiye 
2019’da yüzde 2,3’lük büyüme 
hedefinin altında kalsa da yüzde 0.9 
ile pozitif büyümede kaldı. 

Türkiye, 2020’ye yüzde 5’lik 
büyüme hedefiyle başladı. Bunda, 
2019’daki çeyreklik büyümelerin 
baz etkisi önemli bir yer tuttu. 
Mart ayına gelininceye kadar 
da ekonomik aktivite, büyüme 

Türkiye’nin İstikrarlı Büyümeye Geçişi:
Bütün Planlar Ötelendi

tahminlerini destekler seviyede 
seyretti. Ancak Covid-19 salgını 
şimdiden Türkiye’nin yeni bir 
“üç yıllık yaklaşım belirlemesini” 
gerektirecek ortamı oluşturdu. 

Esas Manzara Ağustos 
2020’de Görülecek
Türkiye’nin 2020 ilk çeyrek 
büyümesi 29 Mayıs günü açıklanıyor. 
Covid-19 şokunun ana göstergesi 
olacak veri ikinci çeyrek GSYH ise 
31 Ağustos günü yayımlanacak. 
Öncü göstergelerden en önemlisi 
olan sanayi üretim endeksinde 
Ocak ve Şubat aylarında çok 
güçlü yükselişler gerçekleşti. Aylık 
değişimde Ocak ve Şubat ayında 
sırasıyla yüzde 7,7 ve yüzde 7,5’lik 
yükseliş oldu. Yıllık endekste ise 
yine sırasıyla yüzde -0,4 ve yüzde 
1,2 düzeyinde gerçekleşti. 

Mart ayı ortasına kadar sanayide 
güçlü üretim sürdü. Sanayide büyük 

ağırlığı olan otomotivin de dahil 
olduğu çelik işkolundaki üretimler 
Mart’ın üçüncü yarısında üretime 
ara verdi. Dolayısıyla Mart ayında 
sanayi üretiminde sınırlı bir kayıp 
bekleniyor. 

İmalat sanayiinde 2015 bazlı endeks 
kullanılıyor. Bu endeks 2005 yılına 
kadar geriye doğru da güncellendi. 
Türkiye’nin bu endeks içindeki 
aldığı en düşük değer 2009 küresel 
kriz sonrası Şubat 2009’da aldığı 
48 değeri olarak belirlendi. Toplam 
sanayiide ise yine aynı endeksin en 
düşük değeri yine aynı ayda 50,5 
oldu. 

Ülkeler Ekonomiyi Erken 
Açıyor
Dünya Bankası Türkiye büyümesini 
baz senaryoda 2020 için Nisan 
2020’deki raporunda yüzde 
0,5 olarak açıkladı. IMF Türkiye 
ekonomisi için 2020’de yüzde 
5 küçülme öngördü. Uzmanlar 
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IMF tahmininin yüksek yanılma 
payı olacağını düşünüyor. IMF 
Başkanı Lagarde Mayıs ayı 
başlarında yaptığı açıklamada, 
Dünya ekonomisindeki küçülmenin 
kendi “baz senaryolarında” 
öngördüklerinin değil, kötü 
senaryoda öngördüklerine yakın 
olacağını belirten bir açıklama yaptı. 

Ne var ki, IMF’nin kötü senaryosu, 
ekonomilerin normalleşme 
adımlarını Temmuz ve sonrasında 
atmasını öngörüyordu. Buna karşılık 
Avrupa’nın başını çektiği bölgede 
normalleşme adımları Mayıs ayının 
ikinci yarısında başlatıldı. Çin 
daha önce ekonomisini açmıştı. 
ABD ise eyalet eyalet değişmekle 
birlikte “sosyal maliyete” katlanıp 
salgının merkezi olan New York’tan 
başlayarak üretimi yükseltti. 

Türkiye de bu yönde atım attığını 
açıkladı ve Avrupa ile paralel 
bir takvim açıkladı. Haziran ayı 
itibariyle bu plan uygulamaya 
konulmuş olacak. Gelen ilk 
işaretler, salgında durum kötüleşse 
bile ülke gündemlerinden bunun 
düşürüleceği, halkın korunma 
önlemleri ile örülmüş bir sosyal-
ekonomik hayata dönüşüne izin 
verileceği yönünde. 

Türkiye büyümesinin 2020’de sıfır 
dolayında olacağı tahmin ediliyor. 
Ancak, ekonomilerde açılmanın 
başlamasıyla gerçekleşmenin 
biraz daha yukarı gitmesi mümkün 
görünüyor. 

Bir Önceki Yılın Aynı Dönemine Göre Elektrik Talebindeki Değişim, Yüzde 

Ocak 2020 - Ocak 2019 3,9

Şubat 2020* - Şubat 2019 3,2

Mart 2020 - Mart 2019  -0,2

1-20 Mart 2020 - 1-20 Mart 2019 2,5

21-31 Mart 2020 - 21-31 Mart 2019 -5,2

1-27 Nisan 2020 - 1-27 Nisan 2019 -19,5

Kaynak: Deloitte Türkiye

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/tr/Documents/energy-resources/covid-19-un-turkiye-elektrik-talebi-ve-gsyh-uzerine-etkisi.pdf  

Türkiye’nin Sorunu 
Makroekonomide 
Kilitlenecek
Türkiye ekonomisinde 2020’nin 
kalanında makroekonomik verilerde 
bir bozulma ve finans darboğazı 
bekleniyor. Bunun reel sektöre 
etkisinin önlenememesi halinde ise 
beklentilerin bozulması kaçınılmaz 
olacak. Türkiye kriz döneminde 
bütün ülkeler gibi finans kanalından 
şirketleri ayakta tutmak için merkez 
bankası para tabanını genişletti. 
Buradan sağlanan TL finansman ile 
kamu bankaları aracılığıyla yoğun 
bir kredi genişlemesine gidildi. 
Ortaya çıkan TL fazlası ise Merkez 
Bankasının döviz satışlarıyla hem 
TL’nin değer kaybı, hem de fazla 
TL’nin piyasadan çekilmesi şeklinde 
bir model ile değerlendirildi. Bu 
modelin zayıf tarafı ise Merkez 
Bankası’nın elindeki rezervlerin 
erimesi oldu. Şüphesiz bu dönemde 
çok yüksek miktarlarda bütçe açığı 
oluştu ve Hazine borçlanma yoluyla 
bu açığı finanse etti. 

Yılın kalanında vergi gelirlerinde 
beklenen artış sağlanamaması, 
ihracatın ve turizm gelirlerinin 
sınırlı kalması halinde bütçe açığı 
finansmanı ve Merkez Bankası’nın 
hareket alanının sınırlanmasıyla 
birlikte Türkiye yeni bir enflasyon 
dalgasıyla karşılaşabilir. Vergi 
gelirlerinde hızlı artış yaşanması, 
turizm ve ihracattan döviz girişi 

olması ve bunun yanında yurt 
dışından bankalar aracılığı ile döviz 
girişinin sağlanması durumunda ise 
daha ılımlı ve yönetilebilir bir süreç 
yaşanacak. 

Elektrik Tüketimi ve 
Türkiye Büyümesi
Türkiye’nin elektrik talebi ile 
büyümesi arasında korelasyon 
olduğu uzun dönemli bilimsel 
çalışmalarla ortaya konulmuştu. 
Gelecek döneme yönelik yüzde 100 
bir etkileşim özellikle Covid-19 gibi 
çok değişkenli bir etkenden dolayı 
bu dönemde kabul edilemese 
de fikir vermek açısından çeşitli 
kuruluşlarca kullanıldı. 

Deloitte Türkiye Nisan 2020’de 
bu değişken üzerinden bir analiz 
yayımladı. Buna göre çok çeşitli 
senaryolar altında 2020’de 
Türkiye’nin yüzde 0,6 ile yüzde 8 
aralığında daralma göstereceği 
bulgusuna erişildi. 
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Deloitte bu veri seti ışığında kurduğu 
ve baz senaryo ile test ettiği tahmini  
“Senaryo 1: Mayıs sonunda aktif 
vaka sayısı oldukça azalır.  Senaryo 
2: Temmuz sonunda aktif vaka sayısı 
oldukça azalır.  Senaryo 3: Salgın yıl 
boyunca devam eder” senaryolarına 
göre hesapladı. Buna göre, birinci 
senaryoda yüzde -0,6 ile -1,9; ikinci 
senaryoda -3,2 ile -5,3; üçüncü 
senaryoda ise -6,8 ile -8,1 arasında 
büyüme tahmini ortaya çıktı. 

Deloitte raporunda, 1 numaralı 
senaryo “iyimser” olarak nitelense 
de, salgın kontrol altına alınsın ya da 
alınmasın Mayıs ayından başlayarak 
“yeni normal” kararları kapsamında 
ekonomilerin ve sosyal hayatın 
açılacağı gözleniyor. Gelişmeler 
birinci senaryoya yakın seyrediyor. 

Mevcut Görünüm
Türkiye’nin Covid-19 salgınına 
girdiği ortamda, salgının ekonomik 
etkilerini ortaya koyan veriler Haziran 

ve sonrasında yayımlanacak. Bu 
nedenle salgına girilen ortamdaki 
verilerin akılda tutulması gerekiyor. 

Covid-19 salgınının ekonomide ve 
sosyal hayatta en önemli etkisi 
iş piyasasında görüldü. İşten 
çıkarılanlar, işin durması nedeniyle 
ücretsiz izne çıkarılanlar, kayıt dışı 
çalıştığı için tamamen korumasız 
olanlar büyük gelir kaybına 
uğradılar. Kamunun ilk etapta en 
fazla harcama yaptığı grup bu oldu. 
İşsizlik sigortası fonunun bütün 
kaynakları daha önce Devlet İç 
Borçlanma Senetlerine bağlandığı 
için nakit ihtiyacı ortaya çıkınca 
Merkez Bankası bu tahvilleri satın 
alma yoluna giderek fona nakit 
sağladı. 

İşsizlik verileri Türkiye’den Avrupa 
Birliği standartlarına uygun olarak 
iki ay gecikmeli geliyor. Türkiye’de 
işsizlik uzun süredir zaten yapısal 
sorun halindeydi. Covid-19 ile yüzde 
13,7 olan resmi işsizliğin daha da 
yükselmesi bekleniyor. 

Sanayi üretimi, Türkiye ekonomisi 
açısından büyümenin öncü 
göstergeleri arasında en 
önemlilerinden biri durumunda. 
Bu endeks, 2015 bazlı olarak 
hesaplanıyor ve aynı zamanda 
Türkiye sanayisinin son yıllardaki 
zorlanmasını da gösteriyor. 

Herhangi bir arındırma yapılmamış, 
sadece üretim verilerinden 
hesaplanan endeksin, Covid-19 
salgını öncesi beklentilerin iyi 
olduğu dönemde dahi aldığı değerin 
110,6 olması, 2015’te 100 kabul 
edilen değere kıyasla çok da fazla 
yol alınamadığını gösteriyor. 

Endeksin değişimine bakış ve 
endeks değeri, aylık bazda takvim 
ve mevsim etkisinden arındırılmış 
yıllık bazda ise takvim etkisinden 
arındırılmış endeks ile izleniyor. 
Baz olarak da takvim etkisinden 
arındırılmış endeks kullanılıyor. Bu 
endeksteki son durum şöyle:

Türkiye Hammadde İhracatı

2018 2018 2019 2019 2020 2020

Ocak 106,2 11,7 98,2 -7,5 105,7 7,7

Şubat 104,4 9,5 99,2 -5,0 106,7 7,5

Mart 117,7 7,4 115,4 -2,0   

Nisan 115,5 5,7 111,1 -3,8   

Mayıs 117,5 5,9 115,7 -1,5   

Haziran 114,2 2,2 109,9 -3,7   

Temmuz 118,4 5,2 117,1 -1,1   

Ağustos 113,9 1,3 109,5 -3,8   

Eylül 115,8 -3,5 119,6 3,4   

Ekim 115,6 -6,2 120,0 3,8   

Kasım 113,2 -7,0 118,7 4,9   

Aralık 117,7 -9,9 128,3 9,0   

Yıllık ort. 114,2 1,3 113,6 -0,5   
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Diğer yandan, salgın öncesi son verilere bakıldığında, gelecek dönemdeki ekonomik değerlerin nasıl değiştiğini 
izlemek bakımından bir tablo sunuyor. Salgının ilk aşamasında oluşan makroekonomik veriler ve beklentilerdeki 
bozulma şöyle:

Türkiye Hammadde İhracatı

2018 2018 2019 2019 2020 2020

Ocak 118,1 -1,6 109,8 1,4 117,6 -0,4

Şubat 116,9 -1,0 111,2 1,2 119,0 1,2

Mart 116,2 -0,5 113,5 2,1   

Nisan 117,2 0,8 112,7 -0,7   

Mayıs 115,7 -1,3 114,1 1,2   

Haziran 114,1 -1,3 110,0 -3,6   

Temmuz 116,7 2,2 115,4 4,9   

Ağustos 116,6 0,0 112,1 -2,9   

Eylül 112,4 -3,6 115,9 3,4   

Ekim 110,2 -2,0 114,9 -0,9   

Kasım 110,2 0,0 115,8 0,8   

Aralık 108,4 -1,7 118,0 1,9   

Yıllık ort. 114,4  113,6    

Türkiye Hammadde İhracatı

2018 2018 2019 2019 2020 2020

GSYH TL Milyar Tl 3.107 3.724 4.280 4.533* *PROGRAM

GSYH USD Milyar Usd 851 789 754 693* *PROGRAM

Kişi Başı GSYH USD Usd 10.537 9.693 9.127 8.304* *PROGRAM

Yi-Üfe Yüzde 15 34 7,36 6,71 Nisan

Tüfe Yüzde 11,92 20,3 11,84 10,94 Nisan

İşsizlik Oranı Yüzde 10,4 13,5 13,7  Ocak

Bütçe Dengesi Milyar Tl -47,4 -72,6 -123,7 -46,9 Nisan

Merkezi Yönetim İçn Borç Stoku Milyar Tl 535,5 586,2 755,1 808,8 Mart

Merkezi Yönetim Dış Borç Stoku Milyar Usd 90,2 91,2 96,4 100,1 Mart

Kamu+Özel Kesim Dış Borç Stoku Milyar Usd 455,4 444,8 436,9 437,2 Şubat

İhracat Milyar Usd 169,2 178,9 182,3 51,7 Nisan

İthalat Milyar Usd 227,8 219,7 198,9 68,6 Nisan

Dış Ticaret Dengesi Milyar Usd -58,6 -40,8 -16,6 16,9 Nisan

Ekonomik Güven Endeksi Endeks   96,5 51,3 Nisan

Tüketici Güven Endeksi Endeks   58,8 54,9 Nisan

Reel Kesim Güven Endeksi Endeks   108,7 62,2 Nisan

Hizmet Sektörü Güven Endeksi Endeks   93,2 46,1 Nisan

Perakende Sektörü Güven Endeksi Endeks   102,6 75,2 Nisan

İnşaat Sektörü Güven Endeksi Endeks   68,9 44,7 Nisan

114,4
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Dr. Mevlüt Çetinkaya: 

“Covid-19 Salgınında 
Plastik Talebi Devam Ediyor, 
Yatırımlar İçin Fırsat Var”

E
konomist Dr. Mevlüt Çetinkaya, 
PAGDER tarafından düzenlenen 
webinarda yaptığı konuşmada, 
Covid-19 salgınının küresel 

enerji yapılanmasında yaşanan 
dönüşüm sürecinde ortaya 
çıktığını, bazı noktalarda plastik 
sektörü için olumlu sonuçların elde 
edilebileceğini vurguladı. Çetinkaya, 
Türkiye’nin yüksek dış ticaret açığı 
verdiği plastik hammaddelerde 
yatırım fırsatının ortaya çıktığını da 
belirtti. 

Endüstri devrimiyle birlikte enerji 
ve hammadde küresel sistemde 
temel işbirliği ve aynı zamanda 
çatışmaların ana gerekçesi oldu. 
Yaklaşık son 140 yıla damgasını 
ise ham petrol vurdu. Dünya 
2000’li yıllardan itibaren temel 
enerji kaynaklarına yönelik yeni 
bir dönüşümü tartışırken Covid-19 
salgını küresel bir ekonomik-sosyal 
şok yarattı. PAGDER tarafından 
düzenlenen bir webinarda, bu 
alanda uzman olan, PETKİM ve 
Ege Demir-Demir Dışı Metaller 
İhracatçıları Birliği’nde görevleri 
bulunan Ekonomist Dr. Mevlüt 
Çetinkaya,  ”Enerji Piyasasındaki 
Değişimlerin Plastik Sektörüne 
Yansımaları: Petrol Fiyatlarındaki 
Son Gelişmelerin Analizi” başlığı 
altında gelişmeleri değerlendirdi. 

Plastik mamullere yönelik olarak 
Mevlüt Çetinkaya, “Türkiye 
olumsuz ilk üç ayı atlattı. Mayıs’ta 
olumsuz etkilerin pik yapacağını, 
Haziran-Ağustos arasında kontrol 
altına alınacağını ve sonrasında 
da iyileşmenin başlayacağını 
düşünüyorum” yorumunu yaptı. 

Dr. Mevlüt Çetinkaya, son dönemde 
Çin merkezli olarak enerji talebinin 
arttığı bir dönem yaşandığını, 
ham petrolün etkinliğini hala 
sürdürdüğünü ancak bunun aynı 
hızda devam etmeyeceği yönünde 
işaretler bulunduğunu vurguladı. 
2017-2018 yıllarında alternatif enerji 
kaynaklarının artmaya başladığını; 
Petrol ve kömüre alternatif olarak, 
2000’li yıllarda nükleer enerji ve 
yenilenebilir enerji kaynaklarının 
ağırlığının yükseldiğini belirten 
Mevlüt Çetinkaya, mevcut eğilimler 
ışığında 2040’lı yıllarda yenilenebilir 
enerji kaynakları ile nükleerin hakim 
kaynak olacağını kaydetti. 

Hangi Kaynak Nerede 
Kullanılıyor?

Dünyada enerjinin kullanım 
alanlarının ağırlıklarına göre, ulaşım, 
endüstri, evler ve elektrik üretimi 
olarak sıralandığını belirten Mevlüt 
Çetinkaya, en büyük enerji kaynağı 
olan petrolün de yaklaşık yüzde 
80’in çok az altında bir kısmının 
ulaştırmada, yüzde 20 dolayında 
endüstride, geri kalanının da elektrik 
üretiminde kullanıldığını belirtti. 

Doğalgazın endüstride ve binalarda 
yakıt olarak kullanıldığını vurgulayan 
Çetinkaya, yenilenebilir enerjinin 
ise elektrik üretiminde kullanıldığını 
anlattı. 
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Enerji Talebindeki 
Eğilimler
Dünyada enerji arzında yenilenebilir 
enerjinin payının arttığını, 2025’ten 
itibaren daha da hızlanacağını 
belirten Çetinkaya, azalan kısmın 
ise fosil kaynaklar olduğunu belirtti. 

Enerji talebindeki artışı hangi 
unsurların etkilediğine bakıldığında, 
nüfus artışı, ekonomik büyüme ve 
enerji kaynakları arasındaki rekabet 
olduğunu, (şoklar dışında)  azaltan 
faktörün ise enerji kullanımındaki 
verim olduğunu belirten Mevlüt 
Çetinkaya, şu anda toplam talebin 
düşme eğiliminde olduğunu ve 
bu dönemde 14.1 megaton petrole 
eşdeğer enerji talebinin, talepteki 
artış ve azalışlarla birlikte 2030 
yılında 16.6 megaton petrol eşdeğeri 
seviyeye ulaşacağını kaydetti. 

Mevlüt Çetinkaya, enerji 
talebindeki olası gelişmelere 
yönelik şu bilgileri verdi:

“Birincil enerji kaynaklarına 
ilişkin olarak; kullanım alanına 
baktığımızda sanayideki tüketim 
artacak. Evlerdeki tüketim de 
artacak. Ulaşımdaki talep ise 
azalacak. Bölgesel olarak bakınca 
en fazla enerji talebinin olacağı yer 
Çin ve Hindistan. Onlar gelecekte 
talebi domine edecekler. 

Bu talep hangi kaynaklarla 
karşılacak? 1970’lerde petrol ile 
karşılanıyordu ve petrol talebi vardı. 
Önümüzdeki yıllarda ise petrol 
talebi azalmaya devam edecek 
bunun yerine yenilenebilir enerji 
kaynakları gelecek. 

Petroldeki talebi azaltan ana 
unsur ulaşım sektöründeki talebin 
azalması. 1995-2017 arasında 
birincil enerji kaynaklarında büyüme 
ortalama yüzde 2 seviyesindeyken,  
2017-2040 döneminde ise 
büyümenin yüzde 1.2’ye düşeceği 
tahmin ediliyor. 

Bölgesel olarak bakarsak, enerjide 
üç temel bölge var. ABD, Avrupa 
ve Asya. ABD 1990’lı yıllarda enerji 
açığı veriyordu. 2017’de yavaş yavaş 
artmaya başladı. 2040’ta ise fazla ve 
dominant hale gelecek. Avrupa ve 
Asya açık vermeye devam edecek. 
Rusya ve Ortadoğu ise fazla veriyor. 
Enerji akışı Amerika’dan, Rusya’dan, 
Ortadoğu’dan diğer bölgelere 
kayarak işlenecek.”

Enerji Kaynakları: Petrol 
Krallığı Sürecek Mi?

Enerji arzı içinde kaynakların payına 
yönelik olarak ise 1970’li yıllardan 
itibaren petrolün büyük pay aldığı 
petrol-kömür ağırlığındaki fosil 
kaynakların 2000’li yıllarda son 
bulmaya başladığını belirten Mevlüt 
Çetinkaya, 1970’lerde yüzde 70 
payda olan fosil kaynaklara dayalı 

enerji arzının,  2050’de yüzde 30’a 
düşeceğini bildirdi. Fosil dışındaki 
kaynakların payının ise yüzde 70’e 
geleceğini anlattı. 

Yenilenebilir enerji içinde rüzgar, 
güneş enerjisi odaklı büyüyeceğini 
Avrupa’nın bu konuda öncü 
durumda olduğunu kaydetti. 

Fosil Kaynak Talebindeki 
Küçük Miktar Artışı 
Petrokimya Sektörü 
Sağlayacak
Fosil kaynakların ulaştırma ve diğer 
alanlarda talebinin hızlı düşmesine 
karşılık, petrokimya sektöründen 
gelen bir talep artışı olacağını 
belirten Mevlüt Çetinkaya şu bilgileri 
verdi:

“Fosil kaynaklara talep azalıyorsa 
bu kaynaklar ne olacak? Dünya 
ekonomisindeki yüzde 3,5 
büyüme ve nüfus artışı ile ulaşım 
ihtiyacından doğan belirli bir talep 
elbette olacak. Bunların dışında 
güçlü talep ise petrokimyadan 
gelecek. Petrokimyadan gelen 
talep yüzde 4 fosil kaynak talebi 
artışı sağlayacak. Halen petrolün 
yüzde 8’i petrokimyada kullanılıyor. 
Önümüzdeki 20-30 yıl içinde yüzde 
15’e gelmesi bekleniyor.” 
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Petrokimya Sektörü
Petrol ve doğalgaz, kaya gazı ve 
az miktarda kömürü girdi olarak 
kullanan petrokimya sektörünün, 
aralarında plastik hammaddeleri 
de olmak üzere, günlük yaşamda-
endüstride kullanılan çok 
büyük sayıda ürün çıkardığını 
belirten Mevlüt Çetinkaya, 
rafinerilerdeki monomerlerin 
petrokimya sektöründe polimerlere 
dönüştüğünü anlattı. 

Ham petrol bazlı düşünüldüğünde, 
plastik sektörü için girdilerin C ile 
C1, C2 kodlarıyla sıralanmış C5 
ile C17 arasını kapsayan geniş bir 
yelpaze bulunduğunu, doğalgaz 
düşünüldüğünde ise 5-6 temel 
maddenin çıktı olarak verildiğini 
belirten Mevlüt Çetinkaya, 
yatırımlarda da etkili olan gaza 
dayalı-ham petrol-naftaya dayalı 
polimer üretimindeki temel özelliğin 
bu olduğunu, naftaya dayalı yatırım 
ve üretimin pahalı ama çok sayıda 
ürün, gaza dayalı üretimin ise 
ucuz ama az sayıda ürün anlamına 
geldiğini kaydetti. Gaza dayalı 
hammadde üretiminde ABD’nin 
kaya gazı üretimini artırmasıyla 
son dönemde piyasada bir yeni 
dengenin oluştuğunu anlattı. 
Etan bazlı üretimden örnek veren 

Çetinkaya, naftadan elde edilen 
etan ile gazdan elde edilen etan 
arasındaki maliyet farkının 150 
ile 800 dolara kadar çıkabildiğini 
belirtti. 

Mevlüt Çetinkaya, petrokimyanın 
çok yüksek bir katma değer 
sağladığını vurgulayarak, 1 varil 
petrolün akaryakıt olması halinde 
200 kat katma değer sağladığını, 
petrokimyada ise 2000 kat katma 
değere ulaşıldığını vurguladı. 

 “Petrole katma değer katan unsurları 
sayarsak, 1 varil petrolü yakıt haline 
getirerek en fazla yüzde 200 katma 
değer sağlanır. Oysa petrokimyada 
kullanırsak yaratılan katma değer 
yüzde 2000’lere çıkıyor. 

Plastik Hangi Bölgede, 
Hangi Alanda Kullanılıyor?

Dr. Mevlüt Çetinkaya, ana sorun 
olarak ülke içindeki üretimin çok 
kısıtlı olması nedeniyle Türkiye’de 
plastik hammadde ithalatının hızla 
arttığını hatırlattı. 

Dünyada yaklaşık 360 milyon ton 
plastik üretimindeki en büyük 
payın yüzde 29 ile Çin’de olduğunu 
belirten Çetinkaya, bunu Avrupa’nın 
yüzde 18, Ortadoğu’nın yüzde 7, 
ABD-Kanada-Meksika’nın yüzde 
18’lik payla takip ettiğini belirtti. 

Küresel ölçekte, toplam plastik 
üretiminin yüzde 31’i polietilen, 
yüzde 20’si polipropilen, yüzde 
14’ü PVC, yüzde 6’sını PET, yüzde 
7’sini polistren-ABS, yüzde 19’unu 
diğerleri olacak şekilde sıralandığını 
vurgulayan Çetinkaya, plastik 
malzemelerin yüzde 41’inin ambalaj, 
yüzde 21’inin inşaat, yüzde 9’unun 
otomotiv, yüzde 6’sının elektronik, 
yüzde 4’ünün ise tarımda, kalanının 
da diğer sektörlerde kullanıldığını 
vurguladı. 

Türkiye Pazarına Bakış
Türkiye’nin plastik tüketiminin GSYH 
ile ilişkisine yönelik bir çalışma 
yaptığını belirten Dr. Çetinkaya şu 
bilgileri verdi:

“Termoplastiklerin büyüme 
hızıyla GSYH arasında yüksek bir 
kolerasyon var. 2007-2019 arası 
eğilimi inceledim. Tahmin ettiğim 
gibi 2010’a kadar plastiklerin 
toplam talebindeki büyüme hızı 
GSYH’nin üzerinde, 2010’da sonra 
aşağıya doğru iniyor ama 2012-2019 
döneminde GSYH büyümesi, plastik 
hammadde büyümesinin üzerinde. 
Daha sonra dengeleniyor. 

Buradan 3 sonuç çıkarabiliriz. 
Beklendiği gibi bizim plastik sektörü 
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büyümesi ile GSYH arasında 
neredeyse birebir paralellik var. 
Bu doğal çünkü plastik her alanda 
kullanılıyor. İkincisi, ekonomi 
büyüdüğünde plastik sektörü 
ekonomik büyümeden daha hızlı 
büyüyor. Tersine, ekonomi küçülünce 
plastik sektörü daha hızlı küçülüyor. 
Burada bir noktayı açıklamak 
gerekiyor. Bu hesaplamada verilerin 
içinde geri kazanılmış ürün olmadığı 
için bir miktar yanıltıcı olabilir. Son 
yıllarda ağırlığı artan geri kazanılmış 
ürün hammaddeleri alınca plastik 
büyüme hızı, GSYH büyüme hızını 
aşacaktır.”

Hampetrol Fiyat 
Düşüklüğü ve Petrokimya 
Sektörüne Geçişkenliği
Mevlüt Çetinkaya, hampetrol 
fiyatlarındaki düşüklüğün 
petrokimya ürünlerinin fiyatlarını 
aşağı çekme konusunda bir miktar 
etkili olacağını ancak bunun birebir 
ve güçlü bir geçişkenlik olacağı 
anlamına gelmediğini belirtti. 

Nafta bazlı üretim maliyetlerinin çok 
aşağıya geldiğini belirten Çetinkaya, 
bunun petrokimya tarihi için ilk 
olduğunun altını çizdi. 

Çetinkaya geçişkenliğe yönelik şu 
bilgileri verdi:

“Avrupa’daki fiyatlarda, PE fiyatları 
düştü ama girdilerdeki düşüşe 
paralel olmadı. Türkiye’de ise açık 
devam ediyor ve fiyatlarda daha 
yavaş bir düşüş var. 

Yüksek yoğunluklu PE’de Avrupa 
ile Türkiye fiyatları paralel seyretti 
ve düşüş sınırlı kaldı. Etilende fiyat 
düştü ama spot ile uzun vadeli 
kontrat fiyatları arasındaki makas 
çok arttı. İnşaat ve altyapı olmadığı, 
kablo etkilendiği için PVC çok düştü. 

PE çok yüksek oranlı düşüş olmadı. 
Tıbbi üretim vb. unsurlar nedeniyle 
PP sektörü çok etkilenmedi. PET 
fiyatlarında aşırı bir düşüş olmuyor. 
Tekstil tarafındaki kayıp bunda ana 
etken ama diğer alanlardaki talep 
devam ediyor. PS fiyatlarında da bir 
miktar düşüş var ama çok sert değil. 
ABS fiyatlarında düşüş hızı çok daha 
yüksek. 

Hammadde ürün bazında eğilimler

Mevlüt Çetinkaya, ürün bazında 
Türkiye pazarındaki değişimlere 
yönelik olarak da bilgi verdi. Buna 

göre ortaya çıkan temel dinamikler 
şöyle:

• LDPE talebinin son yıllarda 
büyüme hızı düşüyor. LLDPE 
en hızlı büyüyen hammadde. 
LDP’deki azalmayı da ikame 
ediyor ve çok hızlı büyüyor. 
HDPE nispeten daha ılımlı bir 
seyirde büyüyor. 

• Polipropilen büyük ölçüde 
GSYH ile birlikte hareket ediyor. 
PVC çok istikrarsız gelişme 
göstermiş ve kullanımı düşüyor. 
ABS kullanımı da geriliyor. 

• PET yıldız ürünlerden biri.
Türkiye’de inanılmaz bir tüketim 
artışı var. Polistrende de artış 
görülüyor. 

Türkiye’de Plastik 
Malzeme Eğilimleri
Türkiye’de plastik malzeme 
üretiminin 2012-2019 arası 
dönemde 7,6 milyon tondan 9,5 
milyon tona yükseldiğini, ithalatın 
ise artış hızının düştüğünü belirten 
Mevlüt Çetinkaya, plastik ürüne 
bakıldığında dış ticaret fazlası 
verildiğini, güçlü bir üretim zemini 
olduğunu vurgulayarak, Türkiye 
plastik sektörünün öncü nitelikte ve 
Avrupa’da ikinci, Dünya’da yedinci 
büyük üretim kapasitesine sahip 
olunduğunu kaydetti. 

Petrol ve Petrokimya 
Piyasalarına Covid-19 
Nasıl Etki Edecek?
Dr. Mevlüt Çetinkaya, 2018-2019 
yıllarının ticaret savaşları, Brexit 
ve finansal sektörlerin baskınlığı 
nedeniyle durgunluk yılları 
olduğunu, gelişmiş ve gelişmekte 
olan bütün ülkelerde senkronize 
bir yavaşlama görüldüğünü 
hatırlattı. 2020’den itibaren küresel 
ekonominin büyümesinde hızlanma 
beklenirken Covid-19 salgınının 
ortaya çıktığını anlatan Mevlüt 
Çavuşoğlu, mevcut projeksiyonlar 
ışığında yükselişin “pipo” ya da 
“Nike” markasının amblemine 
benzeyen bir eğri çizeceğini 
vurguladı. Çetinkaya IMF’nin dünya 
ekonomisi için 2020’de yüzde 3 
düşüş, 2021’de yüzde 5,8 yükseliş 
tahmin ettiğini hatırlattı. 

Küresel ekonomide sektörel bazda 
Covid-19 şokundan etkilenmeye 

ilişkin olarak ise Mevlüt Çetinkaya, 
tarım ve gıdanın göreli olarak az 
etkileneceği, hizmetler sektörü, 
hizmetler sektörü içinde de ulaşımın 
en ağır olumsuz etkiyi göreceği 
bilgisini verdi. 

Plastik sektörünün de olumsuz 
etkileneceğini ancak bütün dünyada 
diğer sektörlere kıyasla daha az 
etkileneceğini belirten Çetinkaya, 
plastik içinde ambalaj üretiminde 
artış görüldüğünü, polipropilen 
talebinin arttığını, ambalaj, sağlık 
sektörüne yönelik üretim yapan 
plastik mamul üreticilerinin çok 
yoğun talep aldığını, buna karşılık 
otomotiv ve inşaattan gelen talebin 
sert düştüğünü ancak yavaş yavaş 
siparişlerin gelmeye başlayacağını 
kaydetti. 

Mevlüt Çetinkaya hammadde bazlı 
talep gerilemesine yönelik olarak 
da bilgi verdi. Buna göre Avrupa, 
Çin ve Kuzey Amerika’daki talep 
gerileme oranları şöyle:

• Avrupa’da HDPE’de yüzde 8,8, 
LLDPE’de yüzde 5,2, LDPE’de 
5,6, PP’de 11,3 düşüş oldu. (İtalya 
ve İspanya’daki sert düşüşlerin 
etkisi bulunuyor) 

• Kuzey Amerikada, HDPE’de 
yüzde 4,7, LLDPE’de yüzde 2,1, 
LDPE’de yüzde 4,3 ve PP’de 
12,3 düşüş gözlendi. 

• Çin’de ise HDPE’de yüzde 6,1, 
LLDPE’de yüzde 3,3, LDPE’de 
yüzde 4,7 ve PP’de yüzde 8,3 
düşüş yaşandı. 

Petrolde Genel Eğilim
Dr. Mevlüt Çetinkaya, son dönemde 
ham petroldeki gelişmelere yönelik 
bilgi verirken, “petrol üretiminde 
ABD’nin yarattığı bir oyun değişikliği” 
olduğunu kaydetti. ABD’nin son 
yıllarda diğer ülkelerden pazar 
alarak en büyük petrol üreticisi 
haline geldiğini, bu ülkeyi sırasıyla 
Rusya, Suudi Arabistan, Irak, 
Kanada, Çin’in izlediğini anlattı. 
Petrol fiyatlarının mevcut düşük 
seviyesinin, ülkelerin karlı üretimde 
kalabilmesi için üretim yapmamasına 
yol açtığını kaydeden Çetinkaya, 
petrol gelirine aşırı bağımlı ülkelerin 
de düşük fiyatlar nedeniyle sorunlar 
yaşadığını, ekonomileri petrol 
gelirine en bağımlı ülkelerin sırasıyla 
İran, Cezayir, Libya, Nijerya, Suudi 
Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri 
olduğunu vurguladı. 
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Çetinkaya, petroldeki son dönem 
eğilimlerine yönelik şu bilgiyi verdi:

“Petroldeki oyuncular ve oyun 
değişti. 2016’dan itibaren petrol 
fiyatlarının düşmemesi için OPEC 
dışı ülkeler ile OPEC’in anlaşılan 
tarihten sonra bu anlaşmadan en 
karlı çıkan ABD oldu. ABD Rusya ve 
Suudi Arabistan’ı geçerek, 2018’den 
sonra en fazla pazar payına sahip 
ülke haline geldi. OPEC ve OPEC dışı 
koalisyonun bozulması ve pandemi 
nedeniyle petrol fiyatlarında düşüş 
başladı. Ancak bu son dönemde 
herkese zarar verdiği için düzeltme 
başladı. Üretim kesintisi üzerinde 
anlaşma sağlandı. Nisan ayı sonu 
itibariyle üretim kesintisi aşama 
aşama uygulanacak. 

Ancak bu son varılan anlaşma 
petrol fiyatlarını yukarıda tutamadı. 
Petrolün günlük talebi pandemi 
ile birlikte büyük oranda düştü. 25 
milyon varil talep azalması oldu. 
Üretim kısıntısıyla birlikte hala 
günlük 10 milyon varil arz fazlası var. 

Mayıs ayında, herkes elindeki 
kontratları satmaya çalıştığı için aşırı 
bir düşüş oldu ve Texas petrolünde 
eksi fiyatlı kontratlar oluştu.”

Petrol Varil Fiyatının 
Uzun Süre 30-40 Dolar 
Bandında Kalacağı 
Tahmin Ediliyor
Dr. Mevlüt Çetinkaya, ham petrol 
varil fiyatının uzun bir süre 30-40 
dolar bandında seyredeceğini, 60 
dolar bandını ise aşmayacağını 
belirterek, bunda ana etkenin talep 
düşüşü olduğunu kaydetti. 

Bütün dünyada korumacılığın 
artması ve yerli üretime ağırlık 
verilmesinin önemli bir etmen 
olduğunu da belirten Çetinkaya, 
yeni süreçte pazarı etkileyen 
unsurlardan birinin bu olacağını 
anlattı. 

Türkiye Firmaları 
Petrokimya Yatırım 
Kararlarından Vazgeçer 
Mi?
Mevlüt Çetinkaya, plastik hammadde 
üretimine yönelik olarak Türkiye’de 
ilan edilmiş yatırım projelerinin, 
salgın nedeniyle iptalini bekleyip 

beklemediğine yönelik bir soruyu da 
yanıtladı. Çetinkaya şunları kaydetti:

“Petrol fiyatı düşüşü nedeniyle 
ötelenen yatırım kararları var. Düşüş 
hem petrol endüstrisinde, hem de 
petrokimyada yatırım kararlarının 
ötelenmesine neden oluyor. 

Diğer yandan, bu alandaki yatırım 
düşüşü yenilenebilir enerjiyi de 
etkileyecektir. Çünkü fosil kaynak 
maliyeti yükselince yenilenebilir 
enerjiye olan talep artıyordu. 

Dünyada kaya gazına bağlı 
yatırımlar nedeniyle arz fazlası 
oluştu. Petrokimyadaki yatırımlar 
5-7 yıllık bir döngü izliyor. Dünya 
ekonomisine paralel olarak bir 
hareket vardı. Düşüş dönemlerinde 
yatırımlar erteleniyor, dünya 
ekonomisi ve talep yukarı doğru 
giderken artıyordu. Şu anda düşüş 
döneminde olunduğu için yatırım 
azalıyordu. Pandemi nedeniyle biraz 
daha uzayacaktır bu aşağı yönlü 
gidiş. 

Diğer yandan, 2018 ikinci yarısında 
düşüş döngüsü başlamıştı, 2021 
sonuna doğru yükseliş olacaktır 
diye tahmin ediyordum, biraz 
daha ertelensin 2022 başında 
başlayacaktır yatırım. Plastiklere 
olan talep yeni normalde gelecek 
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çok sayıdaki düzenleme ile talebi 
artacaktır. 

Türkiye’deki yatırımların bir miktar 
erteleneceğini düşünüyorum. 
Bunda iki unsur var birincisi şirket 
sermayelerindeki aşınma. Diğer 
unsur ise dünya ekonomisinde 
borç yükü nedeniyle bankaların 
finansman sağlamakta zorlanması. 

Türkiye’deki yatırım kararları 
rekabetçi olur mu? Evet kesinlikle 
olur. PP hızlı büyüyor. Planlanan 
üretimdeki teknoloji verimli, Cezayir 
firması zaten bu alanda deneyimli. 
Hele hele iç pazarı korumaya 
yönelik yeni bir dönem geleceği için 
rekabetçi olur.” 

Mevlüt Çetinkaya, Türkiye’nin plastik 
mamul ihracatındaki gerilemelere 
rağmen, Avrupa’nın toparlanmasıyla 
normal eğilimlere döneceğini de 
belirtti. Çetinkaya buna karşılık 
bazı özel ürünlerde dalgalanmanın 
yaşanabileceğini anlattı. 

Plastikler Çevreci 
Ürünlerdir
Mevlüt Çetinkaya, çeşitli kıstaslara 
göre değerlendirme yapıldığında, 
plastik malzemelerin “doğal” sayılan 
diğer malzemelere göre çevreye 
olumsuz etkisinin çok daha düşük 
kaldığını belirtti. 

Plastiklerin çevre yönünden 
mevcut kötü şöhreti hak etmediğini 
vurgulayan Çetinkaya şu bilgileri 
verdi:

“Plastikler çevre açısından önemlidir. 
Negatif bir imaj var oysa. Benim 
temel tezim, plastiklerin çevre ve 
sürdürülebilirlik açısından diğer 
malzemeler ile karşılaştırıldığında 
herkesin önünde saygıyla eğilmesi 
yönünde. 

Bir ürünün yaşam ömrü dikkate 
alındığında ve plastiğe alternatif 
ürünlerin yaşam döngüsünde buna 
yönelik bir analiz yapıldığında, 
plastik öne geçiyor. 

Fosil kullanımına baktığımızda 
en düşük kullanım plastiktedir. 
Üretiminde en fazla fosil kaynak 
kullanılan ürün camdır. Camın 
üretiminde propilen kullanılır. 
Karbondioksit salımı açısından, 
plastikte kg. başına yüzde 5 iken, 
camda yüzde 26, alüminyumda 
27. Su kullanımına bakınca esnek 
plastikler inanılmaz tasarruf sağlıyor. 
Ambalajlanmasına yapılan ağırlığa 
da bakınca, ürüne katılan ağırlık 
plastikte yüzde 3 iken, camda yüzde 
35’e çıkıyor. Cam çevreye daha 
fazla karbondioksit salıyor. 

Dünyadaki üretilen gıdaların 
neredeyse yüzde 40’ı doğru 
ambalajlanamadığı için nihai 
tüketiciye gitmeden çürüyor. 
İnsanlık açken, diğer yandan böyle 
bir açmaz var. Plastik ambalajlar 
gıdaların nihai tüketiciye doğru 
şekilde gitmesini sağlayacak en 
önemli malzeme.” 
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U
luslararası Çalışma Örgütü ILO, 
Covid-19 salgınının başından 
itibaren küresel çapta işçilerin 
ve en az gelişmiş ülkelerde 

dezavantajlı grupların korunmasına 
yönelik çalışmalar yürüttü. Ayrıca 
pek alışılageldik olmayan bir 
uygulama yaparak, BM kuruluşu 
olan ILO, IMF ve Dünya Bankası’na 
“çalışanları koruma” yönünde basın 
aracılığıyla bir çağrı yoptı. 

ILO, Covid-19 salgınının küresel 
çapta istihdam ve çalışmaya etkisinin 
çok yüksek olacağını ve 18 Mart’ta 
yaptıkları “2020’de 25 milyon kişi 
işini kaybedebilir” analizinden 
daha yüksek sayıda kişinin işini 
kaybedebileceğini açıkladı. 

ILO, Covid-19 salgınının etkilerini 
analiz ettiği ILO Monitor çalışmasını 
güncelledi. İlk çalışma 18 Mart günü 

ILO: “En Az 25 Milyon İstihdam Tehlikede,
1.2 Milyar Çalışan Gelir Kaybına Uğradı”

yayımlanmıştı. Yeni analizde salgın 
“II. Dünya Savaşı’ndan bu yana 
görülen en kötü küresel kriz” olarak 
tanımlandı. Güncellenmiş versiyon 
pandeminin etkileri hakkında 
sektörel ve bölgesel bilgiler içeriyor. 

İkinci Çeyrekte 195 
Milyon Tam Zamanlı 
İşçiye Eşdeğer Çalışma 
Zamanı Kaybedilecek
ILO’nun analizinde söylemin ağır 
kelimelerle oluşturulması dikkat 
çekti.  ILO yeni bir analizinde 
çalışma saati kaybını hesapladı. 
ILO tarafından yapılan analizde 
2020 ikinci çeyreğinde (Nisan-
Haziran) küresel çapta 195 milyon 
tam zamanlı işçiye eşdeğer 

çalışma saati kaybedileceğini, 
işçilerin olağanüstü gelir kaybına 
uğrayacağını hesapladı. Yapılan 
hesaplama, çalışılmayan sürelerin 
haftada 48 saat çalıştığı varsayılan 
kaç tam zamanlı işçinin işine karşılık 
geldiği biçiminde düzenlendi. 

ILO tarafından yapılan açıklamada, 
“COVID-19 salgınının küresel olarak 
çalışma saatleri ve (çalışanların) gelir 
üzerinde yıkıcı bir etkisi var. Arap 
ülkelerinde (yüzde 8,1 oranında 5 
milyon tam zamanlı işçiye eşdeğer), 
Avrupa’da (yüzde 7,8 oranında  12 
milyon tam zamanlı işçi) ve Asya ve 
Pasifik’te (yüzde 7,2 oranında 125 
milyon tam zamanlı işçiye eşdeğer) 
çalışma saatlerinde büyük düşüşler 
bekleniyor” denildi. 

ILO çalışmasında en büyük kaybın 
üst-orta gelirli ülkelerde olacağı, 
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çalışma sürelerinde yüzde 7 kayıpla 
100 milyon tam zamanlı işçiye 
karşılık gelen iş saati kaybının 
yaşanacağı; bunun da 2008-2009 
mali krizinin etkilerinden çok daha 
ileri boyutta olduğu vurgulandı. 

Hangi Sektörlerde Kayıp 
Var?
ILO analizinde, konaklama, gıda, 
imalat sanayi, perakende ve ticari-
idari faaliyetlerin en büyük kayba 
uğrama riski altında bulunduğu 
vurgulandı.  Çalışmada, sektörlerin 
çalışma saati kaybı açısından ne 
düzeyde risk altında olduğuna 
dair analiz de yapıldı. Yüksek 
riskli sayılan sektörlerin yanında, 
ulaştırma-lojistik, iletişim, sanat ve 
eğlence sektörleri de “orta yüksek 
riskli” sektörler olarak belirlendi. 

Yıl Sonunda İstihdam 
Kaybı 25 Milyonu Aşabilir
ILO geçen hafta salgın 
nedeniyle 25 milyon kişinin işini 
kaybedebileceğini açıklamıştı. Yeni 
analizde, “2020 yılında küresel 
işsizlik oranındaki nihai artış, büyük 
ölçüde gelecekteki gelişmelere ve 

politika önlemlerine bağlı olacaktır. 
Yıl sonu rakamının 25 milyon olan 
ilk ILO projeksiyonundan önemli 
ölçüde yüksek olma riski yüksektir” 
denildi. 

Çalışanların Yüzde 81’i 
Şu Anda Etkilenmiş 
Durumda: Bütün 
Ülkelerde İşçiler 
Felaketle Karşı Karşıya
Dünya istihdamının 3,3 milyar kişi 
olduğunu hatırlatan ILO, raporunda; 
toplam istihdamın yüzde 81’inin 
çalışma sürelerinin kısalması ya da 
işyerlerinin faaliyeti durdurması gibi 
sonuçlarla karşı karşıya kaldığını 
ve Covid-19 salgınından etkilendiği 
belirtildi.  

Analize yönelik değerlendirmesinde 
ILO Genel Direktörü Guy Ryder 
“İşçiler ve işletmeler hem gelişmiş 
hem de gelişmekte olan ülkelerde 
felaketle karşı karşıya. İvedilikle, 
kararlı ve eşgüdümle harekete 
geçmeliyiz. Doğru ve hızla alınacak 
önlemler, hayatta kalma ve çökme 
arasındaki farkı yaratabilir ” dedi. 

Yıkıcı Risk Altında 1 
Milyar 250 Milyon İşçi 
Var
ILO çalışmasında “ciddi ve yıkıcı” 
risk altında bulunan sektörlerde 1 
milyar 250 milyon işçinin çalıştığı 
belirtilirken, bunların önemli bir 
kısmının ani gelir kaybından ağır 
şekilde etkilenecek olanların düşük 
ücretli ve düşük vasıflı işçiler olduğu 
belirtildi. 

Bölgesel olarak ağır risk altında 
bulunan sektörlerde çalışan dar 
gelirli kişilerin oranının Amerika 
bölgesinde yüzde 43, Afrika’da 
yüzde 26 düzeyinde olduğu, 
Afrika’daki sosyal korumanın düşük 
olması nedeniyle insanlarda daha 
yıkıcı etki görülebileceği vurgulandı. 
ILO kayıt dışı çalışanların da büyük 
risk altında bulunduğunu belirtti. 

Çözüm Önerileri: 4 Alana 
Birden Müdahale Edilmeli
ILO çalışmasında çözüm önerileri 
de yer aldı. Çalışmada, “entegre”, 
“büyük ölçekli” ve “4 sütundan” 
oluşan acil müdahale önerisi şöyle 
sunuldu:

PLASFEDDERGİ  30. SAYI

93

KAPAK KONUSU



• İşletmeleri, istihdamı ve 
gelirleri destekleyecek politika 
oluşturulmalı 

• Ekonominin ve sektörlerin 
çökmesini önleyecek teşvikler 
verilmeli

• İşyerinde çalışmanın sağlanması 
(için) işyerinde çalışanların 
korunması

• Karar süreçlerinin üçlü diyalogla 
işletilmesi 

Uluslararası İşbirliği İçin 
En Büyük Sınav: Bir Ülke 
Başarısız Olursa Hepimiz 
Başarısız Oluruz
ILO Direktörü Guy Ryder, analize 
yönelik yaptığı değerlendirmede, 
“Bu 75 yıldan uzun bir süredir 
uluslararası işbirliği için en 
büyük sınav. Bir ülke başarısız 
olursa, hepimiz başarısız oluruz” 
değerlendirmesini yaptı. Ryder, 
“Küresel toplumumuzun tüm 
kesimlerine, özellikle de en 
savunmasız, kendi kendini 
koruyamayacak kişiler için çözümler 

bulmalıyız. Bugün yaptığımız 
seçimler bu krizin ortaya çıkış şeklini 
ve dolayısıyla milyarlarca insanın 
yaşamını doğrudan etkileyecek. 
Yeni oluşturacağımız düzenler, bu 
krizin gerçekleşmesine izin veren 
düzenden daha güvenli, daha adil 
ve daha sürdürülebilir olması için 
çalışmalıyız” dedi.

ILO, Covid-19 Salgınıyla 
Mücadelenin İnsan ve 
Emek Merkezli Olmasını 
Önerdi
Uluslararası Çalışma Örgütü ILO, 
Dünya Bankası-IMF Bahar Toplantısı 
vesilesiyle yaptığı açıklamada, 
Covid-19 ile mücadelede insan 
ve emek dayanışması merkezli 
yaklaşım belirlenmesi çağrısında 
bulundu. ILO Direktörü Guy Ryder, 
salgın nedeniyle dünya çapında iş 
gücünün yüzde 81’inin (2,7 milyar 
kişinin) evde kaldığını, bu insanların 
büyük kısmının da gelir kaybına 
uğradığını belirterek, 4 ayaklı 
politikaları, ekonomiyi ve istihdamı 
teşvik, işletmelerin gelecekte 
faaliyetlerine devamının sağlanması, 
salgında çalışan herkesin sağlığının 

korunması ve sosyal diyalog olarak 
özetledi. 

ILO Genel Direktörü Guy Ryder, 
Covid-19 salgınına karşı IMF ve 
Dünya Bankası’nı küresel dayanışma 
temelli mücadeleye çağırdı. Ryder, 
Bahar Toplantıları çerçevesindeki 
Para ve Mali Komite toplantısına 
ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 
salgının insanı boyutunun yıkıcı, 
sağlık-sosyal-ekonomik açıdan 
İkinci Dünya Savaşından bu yana 
hepsinin birden tehdit altında 
olduğu en büyük kriz olduğunu 
vurguladı. 

Guy Ryder, bütün ülkeleri ve o arada 
IMF ve Danya Bankası’nı gelişmekte 
olan ülkelerin işletmeleri ve geçim 
kaynaklarının korunması için 
işçilere ve işletmelere acil yardıma 
odaklanmaya çağırdı. Ryder, bu 
ülkelerde de küçük işletmeler, 
korumasız çalışanlar ve kayıt dışı 
çalıştırılanları koruyacak önlemlere 
öncelik verilmesini önerdi. 

Küresel çapta çalışma saatlerinin 
2020’nin ikinci yarısında yüzde 6,7 
azalacağını belirten ILO Direktörü, 
bütün dünyada çalışanların yüzde 
81’ine denk gelen 2,7 milyar kişinin 
salgın nedeniyle işini kaybettiğini, 
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ya da çeşitli sürelerde evde kaldığını 
ve gelir kaybına uğradığını belirtti. 

Guy Ryder, bütün ülkelere ve IMF 
ile Dünya Bankasına istihdamın 
korunması ve işçilerin gelirlerinden 
olmaması çağrısını yaparken, 
hükümetlere “kemer sıkmayın” 
mesajı verdi. 

Guy Ryder, krizin çalışan kesimlerin 
ne kadar kırılgan olduğunu 
gösterdiğini belirterek, ekonomik 
toparlanma uğruna kamu 
harcamalarının bu kesimlere yönelik 
artırılmasının önemli olduğunu, bazı 
kesimlerden gelen “kemer sıkma” 
önerilerine karşı IMF ve Dünya 
Bankası’nın da direnmesi gerektiğini 
belirtti. 

Covid-19 Ekonominin 
Kırılganlığını Ortaya 
Çıkardı
Uluslar arası Çalışma Örgütü 
(ILO) Covid-19 salgınının tıbbi bir 
krizden öte, sosyal ve ekonomik 
bir kriz olduğunu belirterek, 
küresel eşgüdümle en savunmasız 
kesimlere destek verilmesi 
gerektiğini açıkladı. 

ILO Direktörü Guy Ryder, Covid-19 
salgını nedeniyle yayınladığı 
yazısında, salgının insani yönden 
ortaya çıkardığı sorunların sağlık 
alanının çok ötesine uzandığının 
altını çizdi. İşçi, işveren ve hükümet 
sosyal diyalogunun işletilmesi ve en 
kırılgan kesimlerin desteklenmesinin 
1930’lu yıllarda yaşanan büyük 
buhrandaki gibi sosyal trajedilere 
yol açılmasını önleyeceği belirtilen 
yazıda, ILO’nun önlem alınmazsa 
küresel çapta 25 milyon yeni işsizin 
ortaya çıkabileceği, işçi gelirlerinin 
de 3,4 trilyon dolar azalabileceği 
yönündeki analizleri hatırlatıldı. 

Salgın İşgücü 
Piyasasındaki Fay 
Hatlarını Ortaya Çıkardı
Guy Ryder yazısında, “Bu salgın 
işgücü piyasalarındaki derin fay 
hatlarını ortaya çıkardı. Şirketler 
üretimi durduruyor, çalışma 
saatlerini azaltıyor veya işten 
çıkarma yapıyor. Mağaza, restoran, 
otel rezarvasyonları iptal edildikçe 
firma kapanmaları gündeme 
geliyor. Hizmetler sektöründe ilk 
işini kaybedenler zaten güvencesiz 

çalışan, garson, mutfak personeli, 
satış elemanı, temizlik elemanları 
oluyor. Beş kişiden sadece birinin 
işsizlik ödeneği alma hakkı bulunan 
bir dünyada milyonlarca aile 
felaketle karşı karşıya” ifadesine yer 
verdi. 

Hükümetlerin işten çıkarmaları 
önlemek ve kırılgan işlerde 
çalışanları korumak için kararlı 
tavır sergilemeye çağırıldığı 
yazıda, “Kararlılıkla hareket edilirse 
milyonlarca iş ve firmayı kurtarma 
şansı var. Bugün verilecek kararlar 
önümüzdeki yıllarda toplumların ve 
ekonomilerin sağlığını belirleyecek” 
denildi. 

Guy Ryder yazısında, bütün ülkelerin 
çok hızlı biçimde maliye politikalarını 
gevşeterek firmaları desteklediğini 
belirterek, bu destekleri alanların 
kriz ortadan kalktığında yaşaması 
mümkün olan firmaların olup-
olmayacağının sorgulanması 
gerektiğini belirtti. 

Yazıda, hükümetlerin destek 
paketlerini işçi ve işveren 
sendikalarıyla tartışarak 
hazırlamasının sorunun çözümüne 
katkı sağlayacağı belirtildi. 

PLASFEDDERGİ  30. SAYI

95

KAPAK KONUSU



MAİB Başkanı 
Karavelioğlu: “Ölçek, 
Finansman ve Kayıtdışılık 
Sorunumuz Var”
Makine İhracatçıları Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu, 
PAGDER tarafından düzenlenen 
Covid-19 salgınının sektöre etkileri 
webinarında yaptığı konuşmada, 
salgından tüm dünya ile birlikte 
Türkiye’deki imalatçıların da 
etkilendiğini, gelecek dönemde 
de ülkeler arasında korumacılık 
yönünden makinenin önde 
gelen mücadele alanlarından biri 
olacağını söyledi.

PAGDER Yaptığı Webinar ile Makine Sektörünün Covid-19 
Salgınındaki Durumunu Masaya Yatırdı

“Covid-19 Salgınının Plastik İşleme 
Makinaları Sektörüne Etkileri ve 
Gelecek Dönem Stratejileri” başlığı 
altında yapılan toplantıda, Covid-19 
salgını öncesi ortamda; ekonomik 
aktörlerde küreselleşmenin 
başarısızlığına inananların 
sayısının arttığının, sermaye 
ihraç eden ülkelerde bu çıkış 
nedeniyle rahatsızlık görüldüğü 
ve teknolojinin korunması-başka 
ülkelere verilmemesi eğilimlerinin 
gözlendiğini vurguladı. Karavelioğlu, 
Avrupa’da salgından etkilenip 
batacak olan KOBİ’lerin yabancı 
ülke girişimcilerine satılmasının 
yasaklanmasının dahi gündeme 
alındığını belirtti. 

Küresel Makine Sektörü 
Görünümü
Kutlu Karavelioğlu, sunumunda 
küresel makine sektörü görünümünü 
anlattı. Dünyada; Çin, ABD, 
Almanya, Japonya, Güney Kore’nin 
makine ticaretinin en büyük 5 ülkesi 
olduğunu hatırlatan Karavelioğlu, bu 
ülkelerin orta vadeli stratejilerinin 
hepsinde makinenin bulunduğunu, 
stratejik olarak görüldüklerini 
ve hepsinin de yapay zekayı 
öncelediklerini anlattı. 

Kutlu Karavelioğlu, makinenin 
küresel dış ticaretteki yerine 
ilişkin şu bilgileri verdi:
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“Makine ve elektronik ve bir de 
ölçüm-optik sistemler -ki bunları 
simbiyotik sektörler olarak 
görebiliriz- dünya ticaretinin en 
büyük sektörleri. 18 trilyon dolarlık 
dünya ticaretinin yüzde 14’ü elektrik 
elektronik, yüzde 13’ü makine. 
Ölçüm, optik sistemler ile birlikte, 
bu üç sektörün toplamının dünya 
ticaretindeki ağırlığı yüzde 30. 
Ardından petrol ve kimya geliyor. 

Bu ülkeler arasında bu sektörlerde 
bir rekabet-kapışma zaten 
başlamıştı. ABD bu grup içinde 
makinede ticaret dengesi olarak 
en zayıf ülke. Makinede 3 büyük 

üretici bölge var. ABD ve komşuları, 
Çin ve komşuları ve Avrupa. Makine 
dış ticaretinden ABD 130,9 milyar 
dolar açık verirken, Çin 165,9 milyar 
dolar fazla veriyor. Bu duruma göre 
elbette kapışma kaçınılmazdı. 

Alman makinecilerin federasyonu 
VDMA verisine göre Çin dünya 
makinelerinin yüzde 33’ünü ve Asya 
yüzde 18’ini üretiyor. Yani Çin ve 
Asya ülkelerinin ağırlığı yüzde 51 
seviyesinde. Avrupa’nın ise yüzde 
21. Sadece bütün makineler değil, 
yüksek teknolojili makinelerin de 
üretimi doğuya doğru kayıyor. 
Yüksek teknolojili ürünlerde Çin’in 

ağırlığı yüzde 24, Güney Kore ve 
Singapur dahil edilince burada da 
doğu hakimiyeti görülüyor.”

Doğuya Kayma Eğilimi 
Korumacılığı Başlattı 
MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu, 
teknoloji ile anılan makine-
elektronik sektöründe merkezin 
doğuya kaymasıyla korumacılık 
yönünde eğilimlerin ortaya çıktığını 
belirterek, 18 trilyon dolarlık küresel 
dış ticaretin 2 trilyon dolarlık kısmına 

denk gelen ürünlerde korumacı 
önlemlerin alındığını, sadece 2019 
yılında 427 milyar dolarlık üründe 
koruma önleminin ortaya çıktığını 
belirtti.

Almanya Birinciliğini 
Kaybettiği Makinelerde 
“Sanayi 4.0” ile Yanıt 
Veriyor
Kutlu Karavelioğlu, Almanya’nın 
çeşitli sektörlerde kullanılan 
makineler bazında küresel ihracat 
birinciliğini son dönemde Çin’e 
kaptırdığını hatırlattı. Almanya’da 
başlayan “Sanayi 4.0” kavramını, 
bu alandaki rekabete dayandığını 

söyleyen Karavelioğlu, böylece 
tekil makineler yerine, sistem 
yaklaşımıyla bir otomasyon ve 
sayısallaşma girişimi olduğunu 
belirtti. 

Avrupa Birliği’nin rekabet ortamında 
sadece yaklaşım değişikliği değil, 
şiddeti çok yüksek tarife dışı 
engelleri de kullandığını belirten 
Karavelioğlu, sertifikasyon ve 
standardizasyonun gümrüklerde 
güçlü biçimde uygulandığını belirtti. 

Avrupa’nın kullandığı bir başka 
korumacı yaklaşımın sıfır karbon 
yaklaşımı (çevreye uyumlu, 
sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak) 
olduğunu anlatan Karavelioğlu, 
salgın nedeniyle biraz gündemden 
düşse de bu yaklaşımın Avrupa 
tarafından güçlü biçimde 
kullanılacağını anlattı. 

Türkiye’nin Görünümü: 
Dünya Ticaretinin 
Yüzde 30’luk Kısmında 
Yoksanız İddianız Yok 
Demektir
Kutlu Karavelioğlu, sektörün yaptığı 
girişimlerle Türkiye’nin strateji 
belgelerine makine sektörünün 
öncelikli, stratejik olarak girdiğini 
belirtti. 

“Makine, Türkiye’nin en büyük 
ithalat ve en büyük ihracat kalemi. 
Makineden 148 milyar dolar son 10 
yılda açığımız var. Buraya müdahale 
etmek gerekiyor. Dünya ticaretinin 
yüzde 30’luk kısmında yoksanız 
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zaten bir iddianız yok demektir” 
diyen Kutlu Karavelioğlu, gelinen 
aşamada Türkiye’nin rekabetçi 
olabildiği makineler bulunduğunu 
tespit ettiklerini anlattı. 

Kravelioğlu, analizler sonucunda 
29 makine türünde, 21 elektronik 
üründe Türk imalatçıların rekabetçi 
olduğunu belirterek şu bilgileri 
verdi: 

“Ürünlerin rekabetçiliğine yönelik 
bir analiz yaptık. Dünya mal ticareti 
içinde GTİP bazlı ayrıma göre 5900 
kalem var. İlk 1000 kalem yüzde 
85’ini oluşturuyor. Bunların 285’inde 
Türkiye olarak rekabetçiyiz. GTİP 
dağılımına baktığımızda, 84. 
Fasıl makinelerde 29 ürün, 85. 
Fasıl elektrikli makine-elektronik 
ürünlerin 21’inde Türkiye rekabetçi 
olabiliyor. 

Bu zaten Türkiye ihracat başarı 
öyküsünün de temelinde yatan 
sebep. 2001’de ihracatçı birliği 
kuruldu. Türkiye ve dünya makine 
ihracatındaki artışa baktığımızda 
sürekli yükseliş var. Artarken 

dünyadan fazla artıyoruz, düşerken 
dünyadan daha az düşüyoruz ve 
pazar payımız artıyor. 2001’i sıfır 
kabul edersek bugün ihracatımız 9,8 
kat. Bizim hemen yanımızda Çin var 
11 kat artırmış, dünyadaki artış ise 2,5 
kat. 2019 sonunda 17,9 milyar dolar 
ihracatımız oldu.  Toplam ihracatın 
yüzde 10’undan biraz fazla. Birim 
fiyat 5.6 USD/kg. Geçen sene gayet 
iyiydi. İhracatımızın yüzde 50’si 10 
ülkeye yapılıyor. İthalatımızın ise 
yüzde 50’si 4 ülkeden yapılıyor. 
İhracatın biraz daha çeşitlenmesi 
gerekiyor. Bunu salgın döneminde 
gördük, ihracatımızdaki ilk 5 ülkeye 
ihracat yüzde 50’nin üzerinde düştü. 

Normal şartlarda, Şubat 
raporumuzda dünya ihracatındaki 
yüzde 0,86 olan payımızı 2030’da 
1,4’e çıkarmayı planladığımızı 
yazmıştık. Ancak rekabetçi ve 
ihracatta başarılı olduğumuz makine 
dallarındaki başarımızı diğerlerine 
de yayabilirsek, orta vadede küresel 
ticaretten payımızı yüzde 2’ye kadar 
çıkarabileceğiz.”

Zorluklar
Kutlu Karavelioğlu, makine 
sektörünün sorunlarını ölçek 
ekonomisi, kayıt dışılık ve finansman 
olarak sınıfladı. Türkiye’de NACE 
sınıflamasına göre 17 bin 400 
imalatçı görüldüğünü, MAİB üyesi 
15 bin firma bulunduğunu belirten 
Karavelioğlu, Türkiye’de toplam 
ihracatçı firma sayısının 85 bin 
olduğunu hatırlatarak, bunlar içinde 
37 bin firmanın makine ihracatı 
gerçekleştirdiğini, asıl işi makine 
olmayan çok sayıda firmanın makine 
satışı yaptığını anlattı. 

Çok sayıda firma bulunmasının 
“firma başına ciro” olarak olumsuz 
yönde yansıdığının altını çizen 
Karavelioğlu, “Çin’de 39 bin, 
Almanya’da 29 bin firma var. 
Çin’de firma başına ciro 35 milyon 
dolar. Türkiye’de 700 bin dolar. 
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ABD’de 5 milyon dolar. Ne kadar 
bölündüğümüzü görebilirsiniz. Bu 
sadece sermaye bölünmesi değil, 
bilgi bölünmesi de gerçekleşiyor” 
dedi. 

Sektördeki kayıt dışılığın da ciddi 
olduğunu, kayıt dışı istihdamın 
sınırlı olduğu bir sektörde imalat 
ve satış süreçlerinde kayıt 
dışılığın gözlendiğini belirten 
Karavelioğlu, “Bizim 22 dalımızın 
kayıt dışı ortalaması yüzde 24.9. 
Türkiye’deki ortalama ise yüzde 
27. OECD ortalaması ise yüzde 16. 
Biz Türkiye’nin genelinden daha 
kayıt altındayız. Özellikle istihdam 
alanında rakiplere göre ise kayıt 
dışılık sorunumuz var. Türkiye’de 
35 bin makine imalatçı varsa 
satışlardaki kayıt dışılıkla mücadele 
etmeliyiz. Kayıt dışıyla mücadeleye 
makine sektöründen başlanmasını 
da öneriyoruz.” diye konuştu. 

Türkiye Kredi Başına 
İhracatta Çok Düşük: 
Sorunu Tespit Etmek 
Gerek
Firmaların ihracat finansmanı 
sorunu bulunduğunu da belirten 
Karavelioğlu, diğer yanda Eximbank 
kredilerinin toplamına bakıldığında 
farklı bir manzarayla karşılaşıldığının 
altını çizdi. Karavelioğlu şu olguya 
dikkat çekti:

“Eximbank ne kadar iyi banka 
dersek; ülkemizde Eximbank 
tarafından sağlanan kısa vadeli 
destekler 42 milyar dolar, bu destek 
tutarı Kanada’da 23, Japonya’da 
ise 50 milyar dolar. Bu kaynaklarla 
o ülkenin ihracatına bakınca; biz 
bu kadar kaynakla 168 milyar dolar 
ihracat yapıyoruz, Kanada bunun 
iki katı, Japonya neredeyse onun 
da iki katı. Ya biz bu kaynakları 
iyi değerlendiremiyoruz, ya da 
bu kaynaklar belli büyüklükteki 
firmalarda, belli sektörlerde 
yoğunlaşmış oluyor. 

Her halükarda makine sektörüne 
katkı yapmadığını kendi anketimizde 
gördük. Firmalarımızın yüzde 80’i 
Eximbank kredisi ve sigortası 
kullanmıyor. Bizim sektörümüzün 
başarısı için kredi bulmamız lazım.”

Türkiye’nin teknolojik seviyesinin 
Çin’e göre düşük olmadığını ama 
Batı ülkelerine kıyasla düşük 
kaldığını belirten Kutlu Karavelioğlu, 
Çin’in mevcut durumu değiştirmek 
için çabaladığını belirtti. 

Ülke İmajını Makine İle 
Artıralım
Karavelioğlu, ülke imajının dış 
ticarete destek veren unsurlardan 
biri olduğunu belirterek, Türkiye’nin 
tanıtımının, imaj çalışmasının makine 
üzerinden yapılmasını istediklerini 
kaydetti. Savunma sanayiinin 
öne çıkarılmasının tedirginlik 
oluşturabileceğini belirtti. 
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Covid 19 Öncesi 2020 
Gündemi
Makine sektörünün salgın 
öncesinde gündemini şu şekilde 
belirlediğini açıkladı: 2020 yılında 
firma ölçek büyütmesi, Eximbank 
kredi kullanımı, yerli sanayiciler ile 
makine imalatçılarının daha fazla bir 
araya gelmesi, ülke imajına makine 
üzerinden katkı ve Türkiye’deki 
sayıları yaklaşık 600 olan yabancı 
sermayeli makine imalatçısının daha 
fazla yatırım yapması.

Krizde AB’deki İmalat 
Düşüşü ve Yatırımların 
Başlaması
Makine ihracatı ve sektörünü en 
fazla etkileyen unsurun yatırımlar 
olduğunu hatırlatan Kutlu 
Karavelioğlu, hali hazırda Avrupa’da 
Almanya’da imalatçılarının yarısının, 
İspanya, İtalya ve Fransa’da üçte 
ikisinin üretimi durdurduğunu 
belirtti. Alman örgüt VDMA’nın 
anketine göre 2020’de makine 
satışlarının yüzde 30, yatırımların 
ise yüzde 50 oranında azalacağı 
sonucunun belirlendiğini kaydeden 
Karavelioğlu, krizden çıkış tahminleri 
ve yatırımların başlamasına yönelik 
şu öngörüyü paylaştı:

“Avrupa Merkez Bankasının çalışması 
iyimser senaryoya göre 2021 ikinci 
çeyreği çıkışın gerçekleşeceğini 
varsayıyor. Ekonomi, ortalama 
senaryoya göre 2023’te bile eski 
yerine gelmemiş oluyor.  IMF’nin 
geriye dönüş tahmini, 2020 
ikinci yarısı toparlanma, 2021’de 
gelişmekte olan ülkelerden kaynaklı 
bir büyüme. Çin ve Hindistan 
büyümesi bu senenin üçüncü 
çeyreğinde pozitife geçeceği, 2021 
başında da yüzde 9’a geliyor. 

Dünya Ticaret Örgütü 
Küresel Ticarette Bu Yıl 
En Az Yüzde 12,9 Küçülme 
Bekliyor
Makine teçhizat yatırımları ne 
zaman düzelebilir? Dünya geliri 87 
trilyon dolar, yatırımlar 25 trilyon 
dolar, bunun içinde de makine 
teçhizat yatırımları 5 milyar dolar 
bu da dünya gelirinin yüzde 6’sı. 
Hindistan’da bu yüzde 14, Türkiye’de 
yüzde 10 makine teçhizata yatırım 

planlanmıştı. Yani bazı ülkeler gelirin 
büyük kısmını yatırımlara ayırıyor. 
Yatırımlar daha hızlı toparlanabilir.”

Türkiye’de Makine 
İmalatında Salgın Etkisi
MAİB olarak bir anket yaptıklarını 
ve üretim durumunu incelediklerini 
belirten Kutlu Karavelioğlu, ankete 
katılan 10 firmadan 6’sının yarı 
kapasite ile çalıştığını, 3’ünün 
üretimi durdurmuş ya da yüzde 25 
kapasite ile çalıştığını belirtti. Yine 
10 firmadan 1’inin elinde 3 aydan 
fazla sürecek işi bulunduğu, 2’sinin 
hiç siparişi olmadığı ortaya çıktı. 
Karavelioğlu, 10 firmanın 4’ü Mart ve 
Nisan’da hiç yeni sipariş almadığı, 
5’inin yurt dışı siparişi almadığı 
belirlemesinin yapıldığını kaydetti. 
Firmaların sadece yüzde 30’unun 
istihdamını koruduğunu belirtirken, 
yüzde 40’nın kaybettiği istihdamı üç 
aya kalmadan geri kazanabileceği 
umudunu taşıdığını anlattı. 

Kutlu Karavelioğlu, Plastik-Kauçuk 
makinelerinde Nisan’da ihracat 
yüzde 42, ilk 4 ay itibariyle de yüzde 
14 gerilediğini kaydetti. 

Tartışma ve Katkılar: Rakip 
Firmalar Satışı Finanse Etmeyi 
Teklif Edebiliyor

Webinarın tartışma bölümünde, 
pazarlama ve nitelikli işgücü sorunu 
öne çıktı. Katılımcılar finansman 
konusunda Eximbank’ın daha etkin 
kullanılması, eğitimde de yeni 
teknolojilere uyum sağlayabilecek 
bir içeriğin belirlenmesi gerektiğini 
vurguladılar. 

PAGDER Başkanı Gülsün: 
Makineciler Salgına Karşı 
Direniyor
PAGDER Başkanı Selçuk Gülsün, 
küresel ekonomideki korumacı 
eğilimlerin genişlediğini 
vurgulayarak, bunun firmaların 
pazarlamasına katkı verecek 
yönünün de bulunabileceğini 
kaydetti. Türkiye’de plastik işleme 
makinelerinde, enjeksiyon makine 
üretici sayısının azalmasını dikkat 
çekici bulduğunu belirten Gülün, 
“Enjeksiyon makineleri üreten birkaç 
firma kaldı. Makine ithalatçıları-
üreticiler ayrımı yapmıyorum ama 
yerli sanayiinin güçlendirilmesi için 
söylüyorum. Ölçek, teknolojiye 
uyum, eğitim sisteminin nitelikli 

eleman verememesi gibi etkenlere 
bağlı olarak makine imalatının 
güçlendirilmesi için yolar aranmalı” 
dedi. 

Plastik sektörünün eğitime katkı 
olarak yaptığı iki meslek lisesinin 
giriş puanlarının düşük olmasının 
da değerlendirilmesi gereken bir 
duruma işaret ettiğini belirten 
Gülsün, sektörel meslek liselerinin 
daha ilgi çekici hale getirilmesi 
gerektiğini vurguladı. 

Makine ihracatına yönelik 
değerlendirmelerde bulunan 
Selçuk Gülsün şunları kaydetti:

“Makine ihracatında yüzde 10’luk 
bir kayıp var. Makinacılarımızın 
salgının olumsuz etkilerine karşı 
direndiğini düşünüyorum, inşallah 
devam edebilirler. Türkiye sanayi 
ihracatında ilk 4 ayda yüzde 16,5 
kayıp var. Sadece Nisan’da yüzde 
47 düşüş oldu. İhracat şampiyonu 
otomotivin kaybı, dört aylık 
dönemde yüzde 27, Nisan ayında 
yüzde 77. 

Plastik makine tarafı ile plastik 
mamul tarafı benzer koşullar 
altında. Plastik kimya sektörü 
içinde en fazla ihracat yapan 
sektör yüzde 34 pay alıyoruz. İlk 
dört ayda yüzde 10, Nisan ayında 
yüzde 27 düşüş oldu. Tekstilde 
yüzde 61 gerileme yaşandı. 

Bence tepe noktasını gördük. 
Genel olarak bakıldığında bu 
süreçte başarılı olduğumuz 
sayılabilir. İnşallah bu süreçten 
sonra hızlıca toparlanıp ülkemize 
katkı verebiliriz.” 

PAGDER Muhasip YK 
Üyesi Angan: “Rakipler 
Finansman da Teklif 
Edebiliyor”
PAGDER Muhasip Yönetim Kurul 
Üyesi Burç Angan, rakip firmaların 
satış finansmanı dahi teklif 
edebildiğini belirterek şunları 
kaydetti: 

“Gelecek dönemde ihracatta 
bizi olumsuz etkileyecek bir 
durum söz konusu. Polonya 
bayimizle konuşurken, rakip ülke 
imalatçılarının alıcılara mektup 
gönderdiği ve uzun vadeli düşük 
faizli finans imkanı teklif ettiklerini 
öğrendik. Salgın döneminde 
benzer durumlar ve tehditler 
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ortaya çıkabileceğini düşünüyorum. 
Firmaların bu finansmanı sunması 
olanaksız, sanıyorum ülkelerin 
Eximbankları bu imkanı sunuyor.”

Burç Angan PAGDER’in geçmişte 
faaliyette olan Makine Tanıtım 
Grubu desteğiyle ISO’nun küresel 
standardizasyon çalışmaları 
grubuna girdiğini de hatırlatarak, bu 
çalışmanın sona erdiğini ve plastik 
enjeksiyon makinelerine yönelik 
geçmişte ayrı ayrı olan AB, ABD, 
Japonya ve Çin standardının tek bir 
standarda dönüştüğünü kaydetti. 

Angan, mesleki eğitimde de 
PAGDER’in İstanbul İnönü Mesleki 
Teknik Anadolu Lisesi’ne büyük 
destek verdiğini ve lisenin makine 
parkının Türkiye ölçeğinde öne 
çıkacak seviyeye getirildiğini 
kaydetti. 

MAİB Başkanı Kutlu 
Karavelioğlu: “Kamu 
Alımları ve TİKA Yurtdışı 
Projelerinde Yerli Makine 
Kullanılmalı”
MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu, 
Türkiye iç pazarında rekabetçi 
olabilecek yerli makineler olmasına 
karşılık, bu ürünlerde ithalat 
yapıldığı yönünde ayrıntılı, makine 
grubu bazında henüz bir analiz 
yapmadıklarını ancak genel olarak 
teşvik sisteminde ithalatı özendirici 
yapı ve finansman imkanları 
nedeniyle ithalatın güçlü olduğu 
görüşünü dile getirdi. 

“İthal makine alımı, ömür devri 
düşünüldüğünde her halükarda 
daha fazla maliyetlidir ama ilk 
finansmanda rekabet edilemiyor” 
diyen Kutlu Karavelioğlu, yerli 
makinenin gelişiminde kamu 

alımlarının önemli bir yer tuttuğuna 
da işaret ederek şu bilgileri verdi:

“Neden ithalatçıyız? Bir kere 
makineler finansmanla satılıyor. 
Makine ithal edince 3-7 sene düşük 
faizli kredi alabilirsiniz. İthal makine 
önde oluyor, ikincisi teşvik sistemi. 
Makine ithalatını kolaylaştıran 
ve özendiren bir sistem.Yerli 
makinelere yönlendiren bir sistem 
yok, teşvik sistemi oldukça yerleşik 
bir mekanizma ve işliyor. 

Kamu alımları önemli bir pazar. 
Orada da bürokrasi ile ilgili bir sorun 
var. DMO kamu alımları için bir arka 
kapı olabilir diye düşünüyoruz. 

Diğer tarafta TİKA projeleri oluyor. 
TİKA finansmanlı bu projelerde yerli 
makinenin zorunlu olup-olmaması 
söz konusu, tartışıyoruz. 

Özetle, ithalatçılarla aynı zeminde 
değiliz, onların silahları daha güçlü. 
Yatırım kararlarının bileşenleri çok 
farklı. Ömür maliyetine baktığınızda 
ithal makine daha yüksek maliyetlidir 
ama finansman olanakları bizi zaafa 
uğratıyor.”
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Kadir Topçular: “Kayıt 
Dışılık Ciddi Sorun”
Katılımcı Kadir Topçular da kayıt 
dışılıkla mücadelenin daha katı 
yürütülmesi gerektiğini belirtirken, 
sosyal yardımların düzeyi 
belirlenirken, kayıtlı çalışanlar ile 
kayıt dışı çalışanlar arasındaki 
seviyenin birbirine çok yakın 
belirlendiğini, bunun da kayıtlı 
çalışmayı caydıran unsurlardan biri 
olduğunu belirtti. 

Türkiye’de personel sorunlarından 
birinin de nitelikli personelin çok 
düşük ücretlerle çalıştırılması 
olduğunu belirten Topçular, 
firmaların bu açmazı çözmesi 
gerektiğini vurguladı. 

MAİB Başkan Yardımcısı 
Sevda Kayhan Yılmaz: 
“Eximbank Daha Etkin 
Kullanılabilir”
MAİB Başkan Yardımcısı Sevda 
Kayhan Yılmaz, Türk Eximbank’ın 
ürün çeşitliliğinin son dönemde 
artığını belirterek, firmaların 
kullanabileceği finansman ve 

sigorta çeşitlerine yönelik bilgi 
almasını önerdiklerini kaydetti. 

Özellikle satışların sigortalanmasına 
yönelik Afrika ülkelerinde yaşanan 
rating sorunlarının aşılması için 
çözüm arayışı içinde olunduğunu 
belirten Yılmaz, bu konuda çeşitli 
öneriler geliştirildiğini de belirtti. 

Sevda Kayhan Yılmaz, Covid-19 
salgını sonrası yerli rating 
faaliyetlerinin de başlamasını 
beklediklerini, firmaların finansal 
yönetimlerinin öneminin daha da 
artacağını bildirdi. 

MAKFED Yönetim Kurulu 
Üyesi Hüseyin Semerci: 
“Ölçek Sorununu 
Çözmeliyiz”
PAGDER eski başkanlarından, 
MAKFED Yönetim Kurulu Üyesi 
Hüseyin Semerci de, salgın 
döneminde sipariş ve nakit akışı 
sorunlarının ortaya çıkabileceğine 
işaret etti. Semerci gelecek birkaç ay 
sektör firmalarının zorluk yaşamaya 
devam edebileceğine işaret etti. 
Genel olarak makine sektörünün 
ölçek sorunu bulunduğunu bu 
nedenle rakiplerin alıcılara sunduğu 

finans vb. avantajları sunamadığını 
belirten Semerci, hali hazırda üretim 
ve faaliyetin finansmanında da 
zorluklar yaşandığını kaydetti. 

Serhat Balta: “AR-
GE’de Bilim İnsanlarına 
Ulaşmakta Zorlanıyoruz”
Enelkon Otomasyon San. Tic. 
A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı 
Serhat Balta da konuşmasında, AR-
GE yatırımı yapan bir firma olduklarını 
belirterek, zorlandıkları unsurun 
bilgi sahibi kişilere erişim olduğunu 
belirtti. Mevcut mekanizmalar içinde 
akademisyenlerden umdukları 
düzeyde destek alamadıklarını 
belirten Serhat Balta, bu 
mekanizmanın farklılaştırılması 
gerektiğini savundu. 

Bu sorun üzerine söz alan MAİB 
Başkanı Kutlu Karavelioğlu da bilim 
insanları ile firmaları buluşturan ve 
kamu destekli olan InoSuit ağının 
bilim insanlarının geniş bir katılımıyla 
oluşturulduğunu hatırlattı.  

PL
AS

FE
DD

ER
Gİ 

 30
. S

AY
I

102

KA
PA

K 
KO

NU
SU



U
luslararası Para Fonu IMF 
Covid-19 salgınında dar gelirli 
kesimlere yönelik olarak 
koruyucu önlemler önermesiyle 

dikkat çekti. Her ne kadar küresel 
çapta etki edebilecek her bir ülkede 
sosyal dengesizlikler mevcut olsa 
da, ülkeler hem insanların sağlığını 
koruma, hem de dezavantajlı 
grupların mali olarak korunması 
yönünde atım attılar. 

IMF tarihinin rekoru sayılabilecek 1 
trilyon dolarlık bir hacim oluşturarak 
krizle mücadele sürecini başlatan 
IMF, en az gelişmiş ülkeler için de 
“acil” olarak kullandırılabilecek 100 
milyar dolarlık bir paketi Mart ayı 
içinde açıkladı. IMF ayrıca krizin ilk 
tanımlamalarını da yaptı. 

IMF: Salgın, Hane Halkı, 
İşletmeler, Finansal 
Kurumlar ve Sektörleri 
Aynı Anda Vuruyor
IMF Çin deneyimini inceleyerek 
yaptığı Covid-19 salgınının ekonomik 
etkileri çalışmasında, salgın kaynaklı 

IMF: “1 Trilyon Dolar Hazırladık,
Hane Halkının Borçluluğu Düşürülebilir”

krizin küresel krizden en önemli 
farkının hane halkı, işletme, finansal 
kurumlar ve sektörleri aynı anda 
vuruyor olmasına dikkat çekildi.

IMF Çin’in Covid-19 salgınıyla 
mücadelesi ve aldığı önlemlerin 
ekonomiye etkisine yönelik yaptığı 
çalışmada, sağlık için alınan ve 
gerekliliği ortada olan önlemlerin, 
ekonomiye etkisinin ağır olduğunu 
ortaya koydu. IMF çalışmasında 
salgın nedeniyle ortaya çıkan 
ekonomik kriz durumunun en önemli 
özelliğinin, küresel krizden farklı 
olarak hane halkı, finansal kurumlar, 
işletmeler ve sektörleri-piyasaları 
aynı anda vurması olduğuna 
değinildi. 

Salgınla mücadele amacıyla alınması 
gereken önlemlerin karar vericileri 
“zor tercihler ve ödünleşmeler” ile 
karşı karşıya kaldıklarını belirttikleri 
çalışmada; bulaşmanın önlenmesi 
için alınan her türlü hareketliliği 
azaltma önleminin ekonomik 
aktivitede yavaşlama anlamına 
geldiğini bildirdi. Ayrıca, Çin’in 
virüsün yayılmasını önlemek için 
sokağa çıkma yasağı gibi katı 

önlemler almak zorunda kalmasının 
salgının başladığı Wuhan şehrini 
barındıran Hubei eyaletinde yıkıcı 
ekonomik etkilere neden olduğu, 
ülkenin diğer kesimlerinde de kamu 
yardımlarına rağmen ekonomik 
zorlukların ortaya çıktığı vurgulandı. 

Çin’in deneyiminin, ister ülke içinde, 
isterse ülkeler arasında olsun 
salgının yayılmasını durdurmak için 
en zayıf kesimlere destek verilmesi 
gerekliliğini ortaya koyduğunu 
belirten çalışmada, Çin’in büyük 
insani acılara ve ağır ekonomik 
sonuçlara yol açan bir kriz yaşamaya 
devam ettiği vurgulandı. 

Salgın nedeniyle Çin büyümesinin 
ilk çeyrekte çok ciddi bir yavaşlama 
yaşayacağı belirtilen çalışmada, 
“Kriz, ekonomik faaliyette 
ani duruş ile başlayan, hızla 
ekonominin geneline yayılarak, 
(önce gösterge) Ocak-Şubat sanayi 
üretimi ve perakende satışlarındaki 
zayıflamadan da görüleceği gibi, 
arz ve talebi engelleyen bir şoka 
dönüştü. Koronavirüs Covid-19 
şoku, küresel finansal kriz ile 
karşılaştırıldığında (en önemli 
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farklılık) hane halkı, işletmeler, 
finansal kurumlar, piyasaları aynı 
anda vurması oldu. Çin’de böyle 
oldu, şimdi de küresel olarak aynı 
şey yaşanıyor.” denildi. 

IMF: Kırılgan Kişilere 
Destek Sağlanmalı
IMF çalışmasında, ekonomik 
“şokun” etkisinin azaltılmasında, 
kırılgan, herhangi bir güvencesi 
olmayan bireylere destek verilmesi 
gerektiği vurgulandı. Çin’in fakir 
hane halkına ve küçük firmalara 
destek verdiği, sosyal güvenlik prim 
ertelemeleri, elektrik ücreti almama 
ve küçük firmalara fintech firmaları 
aracılığıyla kredi kanalları açmak 
gibi önlemler aldığı; ihtiyaç duyulan 
sağlık ürünlerinin üretimi için hızla 
destek mekanizmaları oluşturulduğu 
kaydedildi. 

Salgın şokunun likidite kıtlığının 
nasıl hızla şoka dönüşebileceğini 
gösterdiği belirtilen çalışmada, 
finansal istikrarı korumak için güçlü 
bir iletişimle desteklenmiş iddialı 
çözümler gerektirdiği vurgulandı. 
Çin’de bankalar arası piyasaların 
fonlandığı ve zor duruma düşen 
firmalara destek sağlandığı belirtilen 
çalışmada, yerel para biriminin 
değer kaybına da müdahale 
edilmediği hatırlatıldı. 

Çalışmada, Çin Merkez Bankası’nın 
bankaların küçük firmalara 
yeni kredi açmalarını sübvanse 
ettiği, devlet şirketlerine kamu 
bankalarının yüklü yeni krediler 
açtığı belirtildi. IMF çalışmasında, bu 
çözümlerin gelecekte destek alan 
firmaların kendilerini toparlamak 
için yeterli zamanı bulamamaları 
halinde kredi geri ödemelerinde 
zorlanma ve verimlilik sorunları 
olarak dönebileceği belirtildi. 

Ülkede çok sayıda büyük firmanın 
üretime başladığını duyurduğu 
hatırlatılan çalışmada, durumun 
henüz tamamıyla normal ve 
güvenli sayılamayacağı, küresel 
salgının devam ettiği ve küresel 
ekonomik zorluğun Çin mallarına 
talebi azalttığı, ekonomiyi korumak 
için yeni önlemlerin alınmasının 
gerekebileceği kaydedildi. Bu 
yeni önlemlerin başarısının 
ise uluslararası koordinasyon 
gerektireceği ileri sürüldü. 

Politika Seti
IMF Nisan ayı içinde bütün ülkelere 
yönelik bir politika metni önerdi. 
IMF tarafından yayınlanan “politika 
notu” belgesinde, maliye politikası 
ile ekonomik olarak etkilenen 
insanlar ve firmalar için acil destek 
sağlanması önerildi. IMF’nin 

politika önerilerine paralel olarak 
Başkan Kristalina Georgieva’da 
IMF blogunda bir yazı yayımladı. 
Hem politika setinde, hem de IMF 
başkanını blog yazısında, IMF’nin 
toplamda 1 trilyon dolarlık bir kredi 
hacmini oluşturmak için hazır olduğu 
belirtildi. 

IMF politika notunda, uzun süreli 
ekonomik hasarı önlemek için 
de ilave bir mali teşvik politikası 
geliştirilmesi önerildi. Müdahalenin 
finansal istikrar, bankacılık 
sisteminin sağlamlığı ve ekonomik 
aktivitenin sürdürülmesi arasında 
denge kurarak yapılması tavsiye 
edildi. Çalışmada “Merkez bankaları 
finansal koşulların sıkılaşmasını 
önleyerek, hanehalkı ve firmaların 
borçlanma maliyetlerini düşürerek 
ve piyasa likiditesini sağlayarak 
talebi ve güveni desteklemelidir. 
Maliye politikası, ulaşılması zor kayıt 
dışı sektörler de dahil olmak üzere, 
en çok etkilenen kişi ve firmalara 
önemli ölçüde destek sağlamak 
için adım atmalıdır. Düzenleyici 
kuruluşlar ise finansal istikrar ve 
bankacılık sisteminin sağlamlığını 
korumalı” denildi. 
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IMF tarafından önerilen 
politika setinin temel 
başlıkları şöyle:
Sağlık önlemleri: DSÖ 
rehberliğindeki yayılmayı önleme 
politikalarını hayata geçirin. Halk 
sağlığı harcamalarını artırın. Topluma 
bilgi verin ve bireysel davranışları 
değiştirmek için azami gayret 
sarf edin. Dezavantajlı gruplar ve 
savunmasız kişilere yönelik acil 
girişim başlatın. 

Merkez Bankası önlemleri: Merkez 
bankaları finansal koşulları 
hafifletmeli, talep ve güveni 
desteklemeli, reel ekonomiye 
kredi akışını hızlandırmalı, iç ve dış 
finansmanda likiditeyi artırmalı. 

Parasal genişleme, hane ve 
şirketler için borçlanma maliyetlerini 
azaltırken talebi ve güveni 
desteklemelidir. Eğer politika alanı 
varsa faizler indirilmeli ve buna ek 
olarak varlık alımları riskli varlıklar 
dahil uygulanabilir. Kısa vadeli-
geçici tedbirler en riskli sektörlere 
odaklanmalı. 

G-7 merkez bankaları koordineli 
hareket etmeli, parasal genişleme ve 
swap kanallarında gelişmekte olan 
ülkelere yönelik kolaylaştırmalar 
yapılabilir.  

Gelişmekte olan ülkelerde emtia 
fiyat şokları ve sermaye akımı şokları 
kaynaklı dış gelişmelere karşı 
finansal tamponlar devreye alınmalı. 
G7 parasal genişlemesi, gelişmekte 
olan ülkelerin merkez bankalarına 
parasal genişleme fırsatı verir. 
Esnek kur, dış şoku dengeleyebilir 
ama düzensizlik halinde müdahale 
edilmelidir. 

Maliye politikası: Firma 
kapanmalarını önlemek için ücret 
sübvansiyonları verilebilir. Düşük 
gelirli hanelere nakit transferi 
yapılabilir. 

Geniş tabanlı bir mali teşvik 
uygulanabilir. Vergi indirimleri buna 
uygun bir araçtır. 

G-20 ülkelerinin reaksiyonu 
olumludur ancak sağlık krizi önlense 
de ekonomiye etkisi daha uzun 
sürecektir. Dolayısıyla 2020’de ilave 
tedbir gerekir. G-20 güveni artırmak 
için daha yoğun eşgüdüm içinde 
politika hayata geçirebilir. 

Düşük gelirli ülkeler dış şoklara 
karşı yeterli tampon geliştiremiyor. 
Bu ülkelere yumuşak iniş olacak 
şekilde kredi desteği verilmeli. 

Düzenleyici ve denetleyici kuruluşlar 
politikaları: Borçluların kredilerini 

çevirmekte zorlanması olasıdır. 
Bu döngü bankaların sağlığını 
bozabilir. Düzenleyici kuruluşlar 
borçların yeniden yapılandırılması 
vb. koşulları gevşetebilir, Kredi 
sınıflamasında değişiklik yapabilir 
ancak potansiyel kaybın ölçümü 
kritik önemdedir. 

Denetçiler finansal kuruluşları çok 
daha yakından takip etmelidir, 
diyalog artırılmalıdır. 

Düzenleyici kuruluşlar (zorunlu 
karşılıklar, diğer parasal koşular 
vb. araçlarla) gerekirse likidite 
tamponları kullanmalı. Likiditede 
olası sorunları tespit için raporlarını 
geliştirmeli. 

Bankalar, yeniden yapılandırma 
maliyetlerini sağlıklı yönetmek için 
sermaye koruma oranlarını tampon 
olarak kullanabilir. Gerekirse 
temerrütler kontrol edilebilir. 
Gerekirse bankalara sermaye 
enjeksiyonu yapılmalıdır. 

Küresel koordinasyon için öneriler: 
G-7 tarafından tıbbi malzemelere 
ülkelerin erişebilmesi için 
gerekli tedbirler alınmalıdır. İdari 
kapasiteleri daha sınırlı olan ülkelere 
ilave destekler sağlanmalıdır. 
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M
akine İmalat Sanayii Dernekleri 
Federasyonu (MAKFED), TOBB 
Türkiye Makine ve Teçhizatı 
İmalatı Meclisi iş birliği ile 

Nisan ve Mayıs ayında iki ayrı 
anket yaparak, salgının en yüksek 
seyrettiği dönemde imalatçıların 
durumunu ve salgının etkilerini 
araştırdı. İlk anketteki bulgulardaki 
değişimleri ölçülmesi, yeni bulguların 
elde edilmesi için ikinci anket 
tasarlandı. İkinci anket sonucunda, 
Covid-19 salgınının makine sektörü 
için oluşturduğu belirsizlik ortamının 
Mayıs ayına da taştığı ve firmaların 
belirsizlik ortamından büyük oranda 
endişelendikleri belirlendi. 

MAKFED: 
“Salgında Makine Sektörü İçin Belirsizlik Yaşanıyor”

Birinci Anket 357 Firma 
ile Yapıldı
Nisan ayında yapılan ilk anketin 
sonuçları MAKFED tarafından 
duyuruldu. 357 firma ile yapılan 
ankette, salgının Avrupa’yı etkisi 
altına almasından sonra firmaların 
sadece yüzde 20’si normal çalışma 
seyrini sürdürebilir hale geldi. Yine 
firmaların yüzde 20’si çalışmalarını 
durdurdu. Firmaların kalan kısmı 
da çeşitli oranlarda kapasitelerini 
düşürdü. Firmalar düşük kapasite 
ile çalışmalarının nedenini 
sipariş olmamasına bağladılar. 
Siparişi bulunan firmalar da 1 ila 

3 ay içerisinde mevcut siparişleri 
tamamladıktan sonra yeni siparişleri 
olmadığını beyan ettiler. 

Anket sonuçlarına göre, firmaların 
ancak yüzde 40’ı tam istihdam 
ile çalışıyor. Buna karşılık firmalar 
çalışmayan personele yönelik 
işten çıkarma eğilimi göstermiyor. 
Firmaların yarıya yakını bakım-
onarım, kamu sağlığı satış ve satış 
sonrası hizmetleri için çalışma 
yaptı. Firmaların tamamı salgına 
karşı önlem aldı. Firmalar, imalat 
girdilerinin temini ve ihracat 
sevkiyatlarında önemli sorunlar 
yaşadıklarını beyan etiler. 
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İşletmelerin Faaliyet Durumu

Normal imalat sürüyor
%20,92

Firmanın faaliyetine son verildi
%0,33

İki haftanın üzerinde 
süre için ara verildi

%5,56

İki haftaya kadar ara verildi
%12,09

Sınırlı düzeyde 
imalat devam ediyor

%20,26
Kapasite %50 azaltıldı

%26,14

Kapasite %25 azaltıldı
%14,71
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İlk anket sonucunda, makine 
sektörünün kısa vadeli etkilerin 
giderilmesi amacıyla finansmana 
erişiminin kolaylaştırılması, 
Ekonomik İstikrar Kalkanı ile 
getirilen mücbir sebep kapsamına 
alınması ve vergi-sigorta prim 
ertelemelerinin yapılması önerileri 
geliştirildi. 

İkinci Anket: Belirsizlik Sürüyor, 
Gözle Görülür Bir İyileşme 
Yaşanmadı

MAKFED, diğer paydaşlarıyla 
birlikte Mayıs ayında hem 
sektördeki pozitif ya da negatif olası 
değişikliklerin belirlenmesi ve veri 
setinin büyütülerek yeni bulgulara 
ulaşılması için ikinci anketi yaptı.  
Toplam 361 firmanın yanıt verdiği 
anketin sonuçları 4 Mayıs’ta 
paylaşıldı. 

İkinci ankette, ilk ankettekine 
benzer sonuçlara ulaşılırken, sorun 
alanlarında birden bire düşen talep 
nedeniyle finansal akışlarda sorun 
baş gösterdiği, likidite sorunları 
yaşandığı ve bu olgunun firmaların 

istihdamı sürdürmesine baskı 
yaptığı belirlendi. Finansmana 
erişim talebinin öncelik derecesi 
arttı. 

• Firmaların ancak yüzde 10’u 
ihracat yapmazken sektör, 
firma ölçekleri büyüdükçe artan 
oranda ihracat yönüne sahiptir. 
Firmaların yüzde 40’ının 
cirolarının yarısından fazlası 
ihracat kaynaklıdır.

• 2020’nin ilk çeyreğinde ciro 
kaybı yaşayan firmalar artış 
yaşayanlardan fazla iken bu 
durum kendini ihracatta daha 
belirgin hissettirmektedir. Ciro 
ve ihracattaki azalış oranlarının 
artış oranlarından daha fazla 
olduğu görülmektedir.

• 3 haftalık dönemde firmaların 
mamul stoklarındaki artış 
sürmüş olup firmalara göre 
değişiklik göstermekle birlikte 
bu oran 2019 yılı cirosuna 
göre yüzde 30-40 bandında 
belirginleşmektedir.

• Firmaların yüzde 20’sinin normal 
çalışma seyrinde olmasına 
karşın, yüzde 15 kadarı ise 
duruş konumundayken düşük 
kapasite ile çalışma eğilimi 
sürmektedir.

• Bu dönemde elinde hiç siparişi 
olmayan firma oranı yüzde 
10’dan yüzde 18’e çıkarken, 
1 ve 3 aya kadar siparişi olan 
oranlarda da 3’er puan azalma 
görülmüştür.

Her iki ankette de firmalar belirsizlik 
ortamından duydukları rahatsızlığı 
vurguladılar. Firmaların yaşadığı 
belirsizlik, sadece işin açılması ile 
sınırlı kalmayarak, salgın sonrası 
ekonomik-sosyal değişiklik olacağı 
tahminlerine de dayalı olarak, 
sırasıyla ana pazarın açılış zamanı, 
müşterilerin tedarikçi değiştirmesi 
ve sağlık gerekçeleri ile satın alma 
alışkanlıklarının değişmesi ve ihracat 
pazarları ile ilgili taleplerin seviyesi 
başlıklarında endişe kaynağı olarak 
dile getirildi.

İstihdam Düzeyi

Tüm personel izinli
%9,74

Tam istihdam
%38,31

%25 izinli / kısa çalışma
%20,45%50 izinli / kısa çalışma

%23,38

%75 izinli / kısa çalışma
%8,12
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PAGDER tarafından düzenlenen ve 
PwC Kamu Sektörü Danışmanlığı 
Müdürü Ekrem Cunedioğlu’nun 
konuşmacı olduğu webinarda, 
Türkiye’nin salgın sonrası 
ortamda bir dizi sorunla karşı 
karşıya kalacağı ancak bütün 
tahminler yanında Türkiye’nin kriz 
deneyiminin süreçte olumlu yönde 
katkı yapabileceğine dikkat çekildi. 
Cunedioğlu, Türkiye ekonomisinin 
ve sektörlerinin covid-19 salgınından 
küresel görünüme paralel şekilde 
etkilendiğini ve ciddi bazı sonuçlarla 
karşı karşıya olduğunu belirtti. Buna 
karşılık Türkiye’nin kriz deneyimine 
işaret eden Cunedioğlu, “Önceki 
krizlerden çıkış performansına 
bakıyoruz. Türkiye hızla toparlanıyor. 
Türkiye’yi düşününce herkes bize 
korku hikayesi anlatabilir. Ben de 

pek iyi manzara görmüyorum ama 
Türkiye’nin sürprizlere gebe bir 
ülke olduğunu, insanları şaşırtmayı 
seven bir ülke olduğunu söylemek 
gerekiyor. Ben de tahminlerimde 
çok ters köşe oldum. Bunu küresel 
yatırımcılar da görüyor. Kur 
sorununun çözümüne yatırımcıların 
geçmişe güveni de etki edecektir. 
Ancak hasarı ne olacak, bu hasarın 
telafisi ne kadar sürecek ona da 
bakmak gerekecek” dedi. 

Covid-19 Salgınının Türk 
Şirketlerine Etkisi 
Covid-19 salgını öncesi Türkiye’nin 
hali hazırda, enflasyon, bütçe, dış 
finansman ve sanayinin ekonomideki 
ağırlığına yönelik bir dizi alanda 

iyileştirmeye ihtiyaç bulunduğunu, 
aynı sorunların Covid-19 salgını ile 
ağırlığının biraz daha artarak devam 
ettiğini vurguladı. 
Borç sorununun özel sektör 
açısından önemli olduğunu belirten 
Cunedioğlu, “Özel sektörde 
bilançolar dolarize olmuş durumda. 
Kur riskine duyarlılar. Yüksek 
borçlulukla bu sürece girildi” dedi. 

Yaptıkları analizi paylaşan 
Cunedioğlu, Türkiye’deki 
ekonomik aktivitenin üçte ikisinin, 
Covid-19 salgınında yasaklanan 
hareketlilikle ilişkili sektörlerce 
gerçekleştirildiğini, buradaki 
kısıtlamanın bu sektörlere önemli 
düzeyde etki ettiğini belirtti. Elektrik 
tüketimi ve harcamalardaki keskin 
düşüşün bu olguyu gösterdiğini 

PAGDER’den “Covid-19 Pandemi Krizinin Türkiye Ekonomisine 
Etkileri” Webinarı 
Şirketlere Tavsiyeler: Borca Dikkat Edin, Kapasite Oluşturun, Ürün Çeşitlendirin
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belirten Cunedioğlu, zorunlu tüketim 
malları dışındaki bütün mallarda 
tüketimin gerilediğini bildirdi. 

Cunedioğlu, kısa vadede Türkiye’nin 
hem ithalat, hem de ihracatını 
yoğun olarak yaptığı bölgelerin de 
daralmasının sürdüğünü hatırlattı. 

Dış Kaynak Sorunu
Hükümetin dış kaynak sorununu 
çözmeye yönelik olarak politik 
bir tercih yaptığını ve IMF 
kaynağı kullanmadığını hatırlatan 
Cunedioğlu, bu tür bir kararın 
doğru ya da yanlış yönünden 
tartışılamayacağını, siyaset ve 
ekonomi yönünden her dönem 
yaşanan ikilemlerden biri olarak 
değerlendirdiğini anlattı. 

Türkiye’nin kaynak sorununda 
turizm başta olmak üzere döviz 
kazandırıcı bazı faaliyetlerin 
durduğunu hatırlatan Cunedioğlu, 
turizmin önemli bir kayıp olduğunu, 
en iyi tahminle bile gelirin bir önceki 
yılın yarısında kalacağının tahmin 
edildiğini kaydetti. 

Gelecek dönemde istihdam 
kaybının da Türkiye açısından 
belirleyici bir sorun olarak ortaya 
çıkacağını belirten Cunedioğlu, 
işten çıkarma yasağından sonra 
kadın çalışanlardan başlayarak hızlı 
bir istihdam azalışı tahmin ettiklerini 
anlattı. 

Özel Sektöre Borçlanma Uyarısı: 
“Varlıkları Yapılandırmadan 
Borçlanma, İşler Açılmazsa İhtimal 
Dahilindeki İflası Öne Çekmekten 
Başka İşe Yaramaz” 

Son dönemin endişe kaynaklarından, 
bankalar ve reel sektör şirketlerinin 
borç çevirmesine yönelik konuya 
da değinen Cunedioğlu şunları 
kaydetti:

 “Bankalar borçlarını çevirecek gibi 
görünüyor ama bankalara kredi 
genişleme için yüklenilmesi ilave 
sorun çıkarabilir. Takipteki alacaklara 
yönelik kural değişikliği sonrası bu 
kalemi takipte zorlanıyoruz. Kamuya 
açık özel bankaların bilançolarından 
baktığımızda, takibe düşmüş kredi 
tahmini yüzde 10’un üstüne çıktı. Bu 
bankaların bakışını da gösteriyor. 
Yani yüzde 10 oranında firmaların 

durumunun kötüye gideceğini 
tahmin ediyorlar. 

Özel sektöre bakınca, finansman 
imkanı sağlandığı için ‘ne kadar 
borç alabilirsem alayım’ diye 
bir eğilim var. Kendi varlıklarını 
yapılandırmadan borçlanma artışına 
gidiş, ihtimal dahilinde olan iflası 
daha da öne çekmekten başka işe 
yaramaz. Kritik firmaların finansal 
danışmanlık almalı ya da hükümet 
firmaları yönlendirmeli.”

Cunedioğlu, bilançolarına göre 
yüksek borçluluğu olan şirketlerin 
kriz sonrası ayakta kalmakta 
zorlanabileceğini, borcu en yüksek 
olanların en yüksek riskli olarak 
görüldüğünü belirtti. 
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Küresel Sermaye Çıkışı 
Devam Ediyor
Türkiye ve diğer gelişmekte 
olan ülkelerden küresel fonların 
çıkışının sürdüğünü belirten Ekrem 
Cunedioğlu, bunun da bir risk 
olarak ortada durduğunu hatırlattı. 
Hükümetin bunu ikame edecek bir 
dış kaynak bulma yolunda atacağı 
adımların takip edileceğini kaydetti. 

Türkiye’deki Özel Sektör 
Tahminleri ile Küresel 
Tahminler “Finansal 
Riskler” Haricinde 
Örtüşüyor
Ekrem Cunedioğlu, başka 
kuruluşların yaptığı, kendi yaptıkları 
anketleri değerlendirdiklerinde, 
krizin etkileri ve gelecek döneme 
dair görüşlerin Türkiye ve Dünyada 
paralel sonuçlar verdiğini, 
Türkiye’deki iş insanlarının ayrıştığı 
konunun ise “finansal risk” 

olduğunu, Türkiye’deki firmaların 
bu alanda bir zorluk beklediğini 
kaydetti. 

Anketlere yönelik bazı sonuçları 
da paylaşan Cunedioğlu, firmaların 
büyük kısmının krizden etkilenme 
bildirdiğini, firma ölçeği küçüldükçe 
etkilenme oranının da yükseldiğini 
belirtti. 

Türkiye’de Firmalar 
Eylem Planı Yapmamış
Gelecek dönemde firmaların 
olası yeniliklere uyumuna yönelik 
olarak da bilgi veren Cunedioğlu, 
Türkiye’deki firmaların hemen 
hepsinin bir acil durum eylem 
planı yapmadan çalıştığını, uzaktan 
çalışma, sayısallaşma gibi gerekler 
konusunda da firmaların fazla 
hazırlıklı görünmediğini aktardı. 

Salgının Türkiye 
Ekonomisine Etkileri
Ekrem Cunedioğlu, küresel 
ekonomiye benzer şekilde, 

salgının Türkiye ekonomisine 
tedarik zinciri, işgücü, talep, 
yatırımlar, ekonomi politikaları ve 
sektör kapatma (sektörel etkiler) 
kanallarından bakarak etkilerinin 
yorumlanabileceğini belirtti. 
Bunların her birinde olumsuz 
gelişme ve fırsatlar görüldüğünü 
kaydeden Cunedioğlu, fırsatlara 
uyum sağlanması halinde faydalar 
sağlanabileceğini belirtti. 

Tedarik Zinciri: Kilit 
Tedarikçi Kapanırsa 
Verimlilik Düşüyor
Tedarik zincirindeki kopmaların 
Türkiye açısından önemli 
unsurlarından birinin “kilit noktadaki 
bir tedarikçinin kapanması” riski 
olduğunu belirten Cunedioğlu, bu 
nitelikteki bir üreticinin piyasadan 
çekilmesiyle, bu tedarikçi ile çalışan 
firmaların ciddi verimlilik kayıplarına 
uğradığını vurguladı. 

Fırsat kanalında ise küresel tedarik 
zincirinin yeniden yapılanması 
sürecinde Türkiye’ye girişler olması 
ile tedarik zincirinin sürdürülebilir 

PLASFEDDERGİ  30. SAYI

111

KAPAK KONUSU



ekonomiye ilgisinin arttığını, 
yeşil ekonomi, çevreye duyarlı 
firmaların gelecekte daha fazla 
talep görmesinin mümkün olduğunu 
anlattı. 

İşgücü Piyasasında 
Sorun: Kadınlar İşten 
Çıkarılabilir, Kayıt Dışılık 
Artabilir
Türkiye’nin işten çıkarma 

yasaklarının kalkmasının ardından 

istihdamda bir azalış beklendiğini, 

özellikle kadınların işten çıkarılması 

eğiliminin doğacağını belirten 

Cunedioğlu, iş bulabilenlerin de 

başka sektörlerde çalışacağını ve 

bu nedenle de verimlilik sorunlarının 

görülebileceğini belirtti. Bunun 

çözümü için de daha önce denenen 

ancak tam başarı elde edilemeyen 

“beceri geliştirme programlarına” 

ihtiyaç duyulacağını anlattı. 

Kayıt Dışılık ve Gelir 
Dağılımı Bozulması 
Artabilir
Ekrem Cunedioğlu, yaptıkları 
analize göre uzun vadeli eğilimlerde 
düşme trendinde olan kayıt dışı 
çalışma ve kayıt dışı ekonominin 
kriz sonrasında yeniden yükselişe 
geçebileceğini belirlediklerini 
kaydetti. Bunun ikincil etkisinin gelir 
dağılımındaki bozulmanın artması 
olduğunu belirten Cunedioğlu, 
bu yönde de bir risk gördüklerini 
anlattı. 

Talepte Belirsizlik Devam 
Edecek
Talep kanalında belirsizliğin 
devamı nedeniyle firmaların 
planlama yapmakta zorlanacağını 
belirten Cunedioğlu, firmaların 
ürün çeşitlendirmesine yönelik 
gözden geçirmeler yapmak zorunda 
kalacağının ve ürün çeşitlendirme 
yeteneği olmayan firmaların 
zorluklarla karşılaşacağının altını 
çizdi. Fırsat kanalında ise online 

satış kanallarının güçlenmesinin 
firmaların satışlarına olumlu 
yansıyacağı ve özellikle temel 
ihtiyaçlara yönelik güçlü bir talebin 
görüleceğini vurguladı. 

Yatırımlara yönelik olarak, mevcut 
durumda yatırımların büyük oranda 
ertelendiğini hatırlatan Ekrem 
Cunedioğlu, bu alanda eğer firmalar 
başarılı bir salgın dönemi süreci 
geçirirlerse daha rekabetçi olarak 
yabancı yatırımcılar karşısına 
çıkabileceklerini vurguladı. 

Politika önlemlerine yönelik olarak 
Türkiye’nin merkezi yönetiminin 
bir kriz master planı olmadığını 
vurgulayan Cunedioğlu, buna 
karşılık atılan adımların doğru 
yönde olduğunu ve ilk etapta doğru 
politikaların geliştirildiğini belirtti. 

Sektörel kapatma olarak sözü edilen 
kısımda, firmaların daha yüksek 
katma değerli ürünlere geçiş ya da 
daha düşük katma değerli olup da 
firmaya katkı sağlayacak ürünleri 
de üretme yönünde bir sonuç 
doğacağını belirten Cunedioğlu, 
bunu yapan firmaların göreli olarak 
kendilerini koruyacağını anlattı. 
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Kur Geçişkenliği 
Nedeniyle Enflasyona 
Dikkat Edilmeli
Türkiye’de kısa vadede bir 
enflasyon beklenmediğini ancak kur 
geçişkenliğinin enflasyona neden 
olduğunun bilindiğini hatırlatan 
Ekrem Cunedioğlu, özellikle ara mal 
ithal eden sektörlerin bir kur şoku 
ile karşı karşıya kaldığını vurguladı. 

Analiz edilmesi gereken kısmın, kur 
kaynaklı bir bilanço krizinin ortaya 
çıkması ihtimali olduğunu belirten 
Cunedioğlu, “Şu anda kur yüksek ve 
özel sektör borçları var. Kuru sabit 
tutmak için bankalara yükleniyoruz 
ama onların bilançolarını bozuyor 
muyuz? Borç konusuna bakınca 
Türkiye’nin krize hazırlıklı girmediği 
söylenebilir. Diğer ülkeler covid ile 
uğraşırken biz bir de Covid + borç 
kriziyle mi uğraşacağız? Bunu henüz 
söyleyemeyiz, şu anda iyi gidiyoruz. 
Gerekli şeyler yapılıyor. Ancak 
toparlanma döneminde borçlar bir 
risk unsuru” dedi. 

Hükümet “Özel Sektör 
Kendisi Çözsün” Diyebilir 
Türkiye’de hükümetin ciddi bir 
destek politikası seti hayata 
geçirdiğini belirten Ekrem 
Cunedioğlu, gelecek dönemde 
bunun sonlandırılabileceğini 
vurgulayarak, “Türkiye gibi ülkeler 
için şu soru akla geliyor. Hükümet 
açılabileceği kadar açıldı. Hükümet 
‘artık ben elimden geleni yaptım. 
Gerisini özel sektör yapsın’ 
noktasına gelebilir… Covid-19 da 
‘çözüm için şirketler ne yapabilir’ 
noktasına geliyoruz. “Sadece 
Türkiye değil, dünyada da böyle.” 
diye konuştu. 

Dünyada Olası 
Değişiklikler 
Covid-19 salgın krizinin sağlık 
sorunu, durgunluk ve ülkelerin 
durgunluğa karşı vereceği tepkilerin 
uygulamaya alındığı üç aşaması 
olduğunu ve hali hazırda üçüncü 
aşamanın sürdüğünü belirten Ekrem 
Cunedioğlu, küresel ekonomik 
yapıda kalıcı bazı değişiklikler 
olacağını, ülke yönetimlerinin 
etkileneceğini ve bazı sektörlerin 
kritik-stratejik olarak algılanarak 
ülke içinde tutulacağını kaydetti. 

Stratejik olarak ülkede ağırlığı 
artacak sektörlerin enerji ve gıda 
olduğunu belirten Cunedioğlu, 
bu alanda yeni yatırımların 
yapılacağının altını çizdi. 

Küresel ekonomide, Covid-19 
krizinin, artan borçluluk, yavaşlayan 
küresel büyüme, gevşek para 
politikası, artan politik riskler, 
jeopolitik gerginlikler, tedarik 
güvenliği riskleri, uzun dönem 
enflasyon ve değişen yatırımcı 
davranışı olmak üzere 8 ana sorunu 
derinleştirdiğini belirten Ekrem 
Cunedioğlu, bunların zaten var 
olan ve salgınla derinleşen sorunlar 
olduğunu belirtti. 

Ertelenmeyen Tek Yatırım 
Sayısal Teknolojiler
Küresel yatırımlara yönelik olarak 
kısa vadeli bir öngörüyü de paylaşan 
Cunedioğlu, bütün yatırımların 
2021 sonuna ertelendiğini ancak 
global şirketlerin vazgeçmediği tek 
yatırımın sayısallaşma ve sayısal 
teknolojilere yönelik yatırımlar 
olduğunu, bunun nedeninin de 
gelecek dönemin bir verimlilik 
savaşına sahne olmasından 
kaynaklandığını bildirdi. 

Salgının küresel ekonomiye etkisinin 
ikinci çeyrek verileriyle ölçüleceğini, 
henüz tam verilere ulaşılmadığını 
hatırlatan Cunedioğlu, yiyecek-
içecek, bilgisayar ve plastiğin de 
dahil olduğu kimya-ilaç sektörü 
dışında bütün sektörlerin çok 
ciddi daralma gördüğünü, küresel 
otomotiv katma değerinin yüzde 40 
düştüğünü belirtti. 

Dünya Ekonomisinde 
Neler Değişecek?
Covid-19 salgınında hemen 
herkesin, salgın sonrasında büyük 
değişiklikler olacağı tahminlerini 
yürüttüğünü belirten Ekrem 
Cunedioğlu, bu bağlamda yaptıkları 
analizde 6 alanda değişiklik 
öngördüklerini söyledi. 

Bunları, daha güçlü bir tedarik 
zinciri, dijitalleşme ve artan rekabet 
yoğunluğu, yeni ve esnek çalışma 
biçimleri, azalan küreselleşme-
artan yerelleşme, daha az risk 
alma ve stratejik mallarda ithalat 
bağımlılığının azalması olarak 
sıraladı. 

Plastik Sektörü Ürün 
Çeşitlemeye Uygun
Ekrem Cunedioğlu, salgın sonrası 
firmaların ürün çeşitlendirme 
yönündeki yeteneklerinin ayakta 
kalma ve büyüme açısından önemli 
bir unsur olduğunu belirtti. Plastik 
sektörünün bütün sektörlere mal 
verdiği için ürün çeşitlendirme 
yönünde güçlü bir yapısı olduğunu 
belirten Cunedioğlu, firmaların bu 
yola başvurabileceğini belirtti. 

Şirketlere Yönelik Politika 
Tasarımı
Ekrem Cunedioğlu, gelecek 
dönemde salgının etkilerini 
gidermede mikro düzeyde atılacak 
adımların iyi planlanması gerektiğini 
söyledi. Aynı sektörde farklı 
nedenlerle şirketlerin farklı düzeyde 
risk taşıdığını belirten Cunedioğlu, 
bu nedenle iyi tasarlanmış bir 
desteğin önemli olduğunun altını 
çizdi. Mikro ve KOBİ’lerin üretim 
sürdürülebilirliğinin sağlanması için 
tedarikçi iflaslarının önlenmesinin 
yararlı olacağını belirten Cunedioğlu, 
bu alanda seçilmiş bir desteğin 
gerekliliğini vurguladı. 

Yaptıkları analizle hangi sektörlerin 
müdahaleye ihtiyaç duyabileceğini 
belirlemeye çalıştıklarını kaydeden 
Cunedioğlu, bu sektörleri, 
elektronik, eğitim, diğer ulaşım 
araçları, elektrikli ekipman, motorlu 
taşıtlar, lojistik ve depolama, 
yönetim-destek ve proesyonel-
teknik sektörleri olarak sıraladı. 

Türkiye Çin’e Karşı Bir 
Tedarik Merkezi Olabilir 
Ama Her Sektörde 
Olmayacak
Covid-19 salgınında, ülkelerde 
tedarik zincirini çeşitlendirme 
eğiliminin görüleceği konusunda 
geniş bir kanı olduğunu belirten 
Ekrem Cunedioğlu, bu gerçekleşse 
dahi çok hızlı olmayacağının altını 
çizdi. 

Yine de bu yönde bir eğilim 
gördüklerini belirten Cunedioğlu, 
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bazı satın alımlara yönelik Türkiye’ye 
ilgi duyan firmaların son dönemde 
sayısında artış görüldüğünü de 
belirtti. 

Tedarik zinciri yapılandırmasında 
kendi yaptıkları analizde 50 ülkenin 
öne çıkabileceğini belirlediklerini 
kaydeden Cunedioğlu, Türkiye’nin 
bazı sektörlerde ilk 5 alternatif 
arasında bulunduğunu, plastik 
sektöründe ise Çin’e alternatif 
olabilecek ülkeler içinde 9. Sırada 
olduğunu belirtti. 

Türkiye’nin tedarik zincirinde Avrupa 
eksenli olarak öne çıkacağını, 
Avrupa’nın da Doğu Avrupa, Kuzey 
Afrika ve Ortadoğu ve Türkiye 
ekseninde düşüneceğini belirtti. 

Kendi analizlerinde tedarik zinciri 
çeşitlendirmesinde en avantajlı 
yatırım ülkeleri olarak Almanya, 
Birleşik Krallık, Suudi Arabistan, 
Danimarka, İtalya ve Fransa’nın 
görüldüğünü belirten Cunedioğlu, 
son tahlilde bazı sektörlerde 
Türkiye’nin işgücü ucuzluğu 
açısından öne çıkacağını kaydetti. 

Her Yatırım Gelmeyecek, 
Büyük Ülkeler De Ciddi 
Teşvikler Verecek
Tedarik zinciri çeşitlendirmesinde, 
yatırımcı ülkelerin her sektörü 
dışarıya götürmeme eğiliminde 
olacağını da hatırlatan Cunedioğlu, 
bu ülkelerin çok uzun yıllar 
planlayarak ülke içinde tutacakları 
yetenek ve katma değerli ürünleri 
belirlediklerini, gelecek dönemde 
de benzer bir eğilimde olacaklarını 
yine göreli olarak katma değeri 
düşük ürünleri başka ülkelerden 
tedarik yoluna gideceklerini 
kaydetti. 

Cunedioğlu, “Türkiye benzerlerine 
bakınca ortalama sofistike üretime 
sahip bir ülke. Ancak geleceğe 
baktığımızda yeni teknolojilere hazır 
görünmüyor. Biz ihracatımızın yüzde 
60’ını geleceğin teknolojilerine 
hazır ülkelere yapıyoruz. Onlar 
geniş anlamda bir ülke içinde üretim 
yaparlarsa beklediğimiz ölçüde de 
yatırım gelmeyebilir” dedi. 

Cunedioğlu, ülkelerin ülke içine 
üretimlerini getirmeyi özendirmek 
için teşvikler vereceğini belirterek, 
“Hangi sektörü münasip görürlerse 

önce ülke içine çekmeyi tercih 
edecektir. Çünkü istihdam sorunu 
var. Sosyal düzensizlik riskini de 
ortadan kaldırmak isteyecektir. ‘X 
ülkede yatırımın varsa getir, bir 
sürü imkan vereceğim” denilecektir. 
Adeta bizim 6. Bölge teşvikleri gibi 
teşvikler ortaya çıkabilir. 

Türkiye olarak her sektörde yatırım 
çekemeyiz. Hali hazırda güçlü 
olduğumuz, tekstil, konfeksiyon, 
mineral ürünler vs. yatırımlar gelebilir. 
Elektronik, otomotiv gibi alanlarda 
yatırım çekebilme bir yana yatırım 
kaybetme riski var. Otomotivde, 
elektrikli, hibrit araçlar gibi yeni 
nesil araçlara uyum sağlanamazsa 
yatırım dışarı çıkacaktır. Plastik 
sektöründe yatırım çekebilecek gibi 
görünüyoruz çünkü her türlü plastik 
ürünü yapabilecek girişimcimiz var. 

Kapasite Oluşturmak İçin 
Destek Talep Edilebilir
Ekrem Cunedioğlu, salgın sonrası 
ortaya çıkacak unsurlardan birinin 
yüksek kapasite ihtiyacı olduğunu 
belirterek, Türkiye’nin göreli olarak 
rekabet avantajı bulunan plastikte, 
kapasite büyütmek için destek 
arayışına gitmesinin akılcı olacağını 
belirtti.
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SEPA Başkanı Mustafa Kınacı: 
“Tarih Tekerrürden İbaret Olmamalı”

S
ert Plastik Ambalaj Sanayicileri 
Derneği Başkanı Mustafa Kınacı, 
PLASFEDDERGİ için yaptığı 
değerlendirmede, Covid-19 

salgınından çıkarılması gereken 
dersler olduğunu ve bunun gelecek 
dönemde yaşanacak gelişmeler 
için olumlu katkı sağlayacağını 
vurguladı. Salgında “kontrollü 
normalleşme” dönemine girildiğini 
hatırlatan Kınacı, “Gelişmelere 
baktığımızda yaklaşık 1 ay içinde 
görece normal bir yaşama kademeli 
geçiş yapabileceğiz. İnsan doğası, 
belki de acı ve sıkıntıdan kaçma 
eğilimi sebebi ile sorunlar geride 
kaldığında unutmayı tercih ediyor. 
Geleceği yakalayabilmek için 
olması gereken doğal bir refleks 
bu. Tek parametre unutma hızı! 
Öğrenemeden unuttuğumuzda tarih 
tekerrürden İbaret oluveriyor” dedi. 

Salgın döneminde, plastik 
sektörünün öneminin de 

anlaşılmasının ardından, sonrasında 
atılacak adımlar için dikkate alınması 
gereken bir dizi olguya işaret eden 
Kınacı şunları kaydetti:

“İstanbul ya da Washington gibi 
koca bir metropolde bile temiz hava 
solunabileceğini, denizin, doğanın, 
yeşilin, koşmanın, yürümenin 
güzelliğini fark ettik. Hayatın sadece 
dışarıda değil, evde de güzel 
olduğu, daha az hareket ederek de 
yaşanabileceğini deneyimledik. 

Görünmez minik bir düşmanın 
tüm dünyayı tedirgin edip, herkesi 
sindirebildiği, gelişmiş ülke 
liderlerini bile çaresiz bırakabileceği 
gerçeği ile yüzyüze geldik. Bunca 
gelişmiş teknolojiye ve bilişime 
rağmen çözüm yolunun 1,80 m. 
lik sosyal mesafe, sağ yada sol 
fark etmeden kola yada peçeteye 
hapşırmak, sabun ve el hijyen 
malzemesi kullanmak olması da 
ayrıca şaşırtıcıydı. 

Sağlık çalışanlarının mesleğinin 
kutsallığı hatırlanırken, sağlık 
sektörü ve insan sağlığı için 
plastiğin ne derece kritik olduğu, 
plastik ambalaj sektörünün pandemi 
dönemlerinde de çalışması gereken 
kritik sektörlerden biri olduğu 
ortaya çıktı. Karantina döneminde 
tek kullanımlık ürünler en önemli 
ürünlerden biri oldu, çalışma 
zorunluluğumuz sebebi ile pandemi 
sürecinde sağlığımıza dikkat ederek 
çalışma kurallarını öğrendik. 

Her şey yolunda giderse 3-5 ay sonra 
tüm bunları geride bırakacağız. 
Ama unutmamamız gereken 
şeyleri unutur, yaşadıklarımızdan 
çıkarmamız gereken dersleri 
çıkarmazsak tüm dünya olarak, 
belli bir süre sonra aynı duruma 
düşme riskimiz olduğunu bilmemiz 
gerekiyor. 1918’ de Dünyayı 
sarsan İspanyol Gribinin, 2020’ 
de Koronavirüs (Covid 19) adı ile 
karşımıza çıkması gibi bir durumla 
tekrar karşı karşıya kalmayı nasıl 
engelleyeceğiz?” 

Mustafa Kınacı, bugün unutmuş 
olsak da Türk insanının da özünde 
yer alan, İsveç’te ise “ne az, ne 
çok, tam kararında” anlamına 
gelen “Lagom” tarzı yaşamın 
gelecek dönem yaklaşımlarında 
benimsenebilecek bir yol olduğunu 
belirtti. 

“Bunun sırrı ise iki kelimede gizli” 
diyen Mustafa Kınacı, “Hayatın her 
alanında denge ve ifade özgürlüğü 
kavramını yerleştirdiğimizde 
aşırılıkları fark etmek ve sorunları 
birikmeden çözmek kolaylaşacak. 
Zira denge bir tarafa doğru 
kaydığında, diğer taraftan şikayetler 
yükselmeye başlıyor. Bireysel 
yaşam, iş dünyası ya da devlet-ülke 
bazında yer alan tüm süreçlerde 
sorunlar birikmeden, ibre bir tarafa 
aşırı kaymadan çözüm yaratmayı 
başarabildiğimizde, koronavirüs 
süreci gibi keskin önlemler almaya 
ihtiyaç duymadan, hem ekonomik, 
hem de sosyolojik açıdan daha 
sağlıklı, dengeli ve müreffeh bir 
yaşam kurulabilir” değerlendirmesini 
yaptı. 
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Covid-19 Salgını Eşitsizliği Artıracak,
Gini Katsayıları Yüzde 1,5 Bozulacak

U
luslararası Para Fonu-IMF yaptığı bir çalışma ile 
Covid-19 salgınının ilerleyen dönemlerde gelir 
eşitsizliğini daha da bozacağı tahminini yaptı. Yakın 
dönem salgınların etkisinin gelir dağılımı üzerindeki 

etkisinden hareketle, benzeri bir model oluşturulan 
çalışmada, küresel ekonomideki daralmanın IMF tahmini 
olan yüzde 3 olarak öngörüldüğü belirtildi. 

Buna göre, salgın nedeniyle çalışan kesimlerin 
tamamının gelirlerinde aşınma olacağı, özellikle 
eğitim düzeyi düşük kesimlerde yoğun iş kayıplarının 
yaşanacağı belirlendi. 

IMF Blog yazısı olarak yayımlanan çalışmada, “Küresel 
ekonominin yüzde 3 küçülmesi korkunç istatistiğin 
arkasında daha da korkutucu bir ihtimal var. Geçmiş 
salgınların sonuçları bir gösterge ise toplumun yoksul 
ve savunmasız kesimleri üzerindeki ücret kaybı, geçmiş 
salgınların etkisine kıyasla birkaç kat daha kötü olacaktır. 
Son zamanlarda üst düzey ekonomistlerin yaptığı bir 
ankette, büyük çoğunluğun covid-19 salgınının düşük 
vasıflı işçiler üzerindeki orantısız etkisi nedeniyle 
eşitsizliğin daha da kötüleştireceğini ortaya çıkardı” 
denildi. 

Gini Katsayısı Yüzde 1,5 Daha 
Kötüleşebilir
Çalışmada, geçmiş salgınlarda, hükümetler dar gelirli 
kesimleri desteklemeye yönelik çaba harcasa da gelir 
dağılımında bozulma gözlendiği belirlendi. Bu verilerden 
hareketle yapılan çalışmada, Covid-19 salgınının 2020’yi 
takip eden 5 yıl içinde sürekli bozulacağı ve yüzde 1,5 
oranında daha yüksek seviyeye çıkacağı belirlendi. 

Çalışma ayrıca, salgın sonrası dönemde çalışan 
kesimlerin gelirlerinde aşınma olsa da eğitim seviyesi 
yüksek kişilerin iş kaybının sınırlı olduğu buna karşılık 
eğitim seviyesi düşük ve vasıfsız işlerde çalışanların 
yüzde 5’inin işini kaybedeceği tahmini yapıldı. 

Çalışmada, IMF’nin dezavantajlı gruplar, çalışan kesim 
için kısa vadeli koruma önlemleri yanında uzun vadeli 
bir politika ile de desteklenmesini önerdiği, ülkenin gelir 
dağılımında düzelme sağlayacak bütün sosyal tarafların 
katıldığı bir uzlaşı sağlanması gerektiği vurgulandı. 

IMF kamunun geçici istihdam olanakları sunması, 
istihdamın devamı için kamunun ücrete ilave katkı 
yapmasının da seçeneklerden biri olduğu belirtildi.  
Çalışmada, salgının benzeri şokların ileride iklim 
değişikliğiyle de gelebileceği ve bu tür şoklara karşı 
ülkelerin elinde sosyal mekanizmalar bulunması 
gerektiği vurgulandı. 
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Prof. Dr. Haluk Levent: 
“Plastik Sektörü Görece Az Etkilenecek, 
Bazı Avantajlar Var”
PAGDER tarafından düzenlenen 
ve Covid-19 salgınının plastik 
sektörüne olası etkileri ile 
salgının ekonomik görünümünün 
değerlendirildiği webinarda Prof. 
Dr. Haluk Levent konuşmacı 
olarak yer aldı. Etkinlikte, plastik 
sektörünün hem Türkiye, hem 
de küresel olarak krizden görece 
az etkilenen sektörler arasında 
olduğu, tıp, ambalaj gibi bazı 
alanlarda da güçlü bir taleple 
karşı karşıya olunduğu vurgulandı. 
Haluk Levent, bunun ötesinde 
salgın sonrası dönemde imalat 
sanayiinde otomasyon, toplumsal 
düzende ise gelir adaletsizliğinin 
tartışma konuları arasında yer 
alacağını vurguladı. 

C
ovid-19 salgını birçok bilinmezi 
birlikte getirdi. Arz ve talepteki 
bütün bileşenleri aynı anda 
etkileyen ve ekonomik 

aktivitenin yanında sosyal hayatın 
da neredeyse tamamıyla durmasına 
yol açan salgının hem etkilerinin 

anlaşılması, hem de sonrasında 
yaşanacak gelişmelere yönelik bilgi 
arayışları sürüyor. PAGDER Prof. Dr. 
Haluk Levent’in konuşmacı olduğu 
bir webinar ile Covid-19 salgınının 
küresel görünümü ve plastik 
sektörüne, imalat sanayiine olası 
etkileri değerlendirildi.

Covid-19 Salgın Krizi 
“Hiper Küreselleşme” 
Ortamında Ortaya Çıktı
Prof. Dr. Haluk Levent, ekonomist 
Dani Rodrik’in isimlendirmesine 
atıfla, son dönemde dünya 
ekonomisinin “hiper küreselleşme” 
yaşadığı bir dönemde Covid-19 
salgınının ortaya çıktığını vurguladı. 
Yakın dönemin belirleyici 
unsurlarını, 80’li yılların neoliberal 
politikaları, 90’lı yıllarda sosyalist 
sistemin çöküşü, 2000’li yılların ilk 
döneminde aşırı finansallaşma ve 
2010’lu yıllarda başlayan sağ (ve 

bazı ülkelerde sol) popülist-otoriter 
iktidarların dünya ülkelerinde 
iktidara gelmesi olarak sıralayan 
Haluk Levent, devam eden küresel 
ekonomik ortamını etkileyen 
etmenleri-güçlendiricileri (drivers) 
şöyle tanımladı:

“Süreci etkileyen iki unsur, 
teknolojik gelişmeler ve iklim yıkımı. 
Teknolojik gelişmeler artık üretimi 
ve yaşamı etkiler boyuta geldi. Artık 
robot ve insanın bütünleşmesinden 
söz ediliyor. Gen teknolojisinde dahi 
artık müdahale aşamasına gelindi. 
Coronavirüsü bile iklim yıkılımı 
içinde değerlendirebiliriz. İklim 
nedeniyle sıklıkla küresel çapta 
felaketler olacak. 

Teknoloji nedeniyle işin 
dönüşümünü 2007’den itibaren 
hızlandı. Özellikle vasıfsız işler hızla 
yok oluyor. OECD yakın zamanda 
bir çalışma yaptı. Türkiye’deki işlerin 
yüzde 63’ü teknolojinin tehdidi 
altında. Covid-19 ile talep kaybının 
iş kaybına yol açtığı zaman gelirdeki 
azalışın etkisini küçük bir örnek 
olarak gördük. İleride daha büyük 
etkilerle iş kaybı olduğunda ortaya 
çıkacak sorunu düşünebilirsiniz. 

Sadece mavi yakalılar değil, beyaz 
yakalıları da etkiliyor. ABD’de emeğin 
payının katma değer içindeki payını 
gösteren rakamlar 50 yılda 110’dan 
106’ya düşmüş. Ardından 2000 
sonrası 2015’e kadar 105’ten 95’e 
kadar düşmüş, trend bir kırılmaya 
uğramış. Bu kapsamda beyaz 
yakalar da tehdit altında görünüyor 
bu da esnekleşmeye neden olacak. 
Haftalık çalışma süresi azalacak, bir 
de işler yatay olarak paylaşılarak 
yapılacak. 

Özetle, büyük bir işsizlik ve gelir 
kaybı tehdidi var. Ayrıca güvence 
sorunlarını da beraberinde 
getiriyor.  Çalışanlar açısından 
ABD’de ortalama ömür azalmaya 
başladı. Böyle bir durum dahi var. 
Bazı iktisatçılar, ‘her teknolojik 
sıçramada böyle olur, önce yüksek 
işsizlik olur ama uyum gerçekleşir 
ve yeni işler doğar’ diyor. Böyle 
olmayabileceğine yönelik güçlü 
işaretler var.”

Prof. Dr. Haluk Levent, popülist 
kimlikteki kişilerin iktidar gücünü 
kullandıkları için korku yarattıklarını 
belirterek, Brezilya’daki Bolsanaro 
hükümetinin Amazonları yerleşime 
açmasının bütün dünya için risk 
oluşturduğunu hatırlattı. ABD 
Başkanı Trump’ın kurumsal yapıları 
zayıflattığını, AB içindeki devletlerde 
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dahi güçleri elinde toplayan liderlerin 
engellenemediğini belirten Levent, 
“Dünyada 2010’lu yıllarda küresel 
kurumları zayıflatmak isteyen 
liderler peş peşe görüldü. Sistemik 
risklerle birlikte kurumsal zayıflığın 
ortaya çıkması sorunu yaşanıyor. 
Böylece demokrasi de tartışılmaya 
başlandı.” dedi. 

“Mevcut Toplumsal 
Yapıda Gelir Eşitsizliği 
Var, Salgında Toplumsal 
Düzende Bozulma 
Görülmedi”
Covid-19 salgınının yarattığı kriz 
ortamında, toplumdaki gelir eşitsizliği 
ve hayat tarzı eşitsizliklerinin önemli 
unsurlardan biri olduğuna işaret 
eden Haluk Levent, makroekonomik 
açıdan (kamu ve şirket borçları ) 
mevcut olumsuzlukların eşitsizliği 
derinleştirme riskine işaret etti. 
Prof. Dr. Levent, “Covid-19 salgını 
ile gelişmekte olan ülkelerde 
yerel paralar değer kaybetti. 
Ani duruşla emtia fiyatlarının 
düşüşüyle, gelişmekte olan 
ülkelerden hammadde ihracatçıları 
da ağır zorlandılar bu yüzden 
küresel ekonomi küçülecek. Aşı 
çalışmalarının en az 2 yıl içinde 
sonuçlanabileceği belirtiliyor. 
Covid-19 salgınında toplumsal 
düzenin bozulma endişesi vardı ama 
sağlık çalışanları, sahada çalışan 
insanlar büyük bir özveri ile emek 
verdiler.” dedi. 

Salgınla mücadelenin ekonomilere 
etkisi yönünden, ekonomik ve 
sosyal alanda sert önlemler 
alınmasının ekonomiye maliyetinin 
yükselttiğini ancak etki süresini 
kısalttığını, gevşek önlemlerin ise 
ekonomiye etkisinin az ama uzun 
süre gerçekleştiğini belirten Prof. 
Dr. Haluk Levent, ilk başta bazı 
ülkelerin düşük seviyeli önlem 
alma yoluna gitse de kısa sürede 
fikir değiştirerek sert önlemlere 
yöneldiğini kaydetti. 

Kısıtlamaların İşgücü 
Piyasası ve Hane 
Gelirlerine Etkisi: 
Kısıtlanan Sektörlerde 
7,3 Milyon Kişi Çalışıyor
Salgın krizinin her sektöre aynı 
düzeyde etki etmemesi gibi bir 
nüansın da bulunduğunu hatırlatan 
Haluk Levent, eşitsizlik yönünde 
endişe kaynaklarından biri olan 
işgücüne etkilere yönelik Erol 
Taymaz’ın çalışmasına atıfla şu 
bilgileri verdi

“Erol Taymaz, Covid-19 salgını için bir 
çalışma yaptı. Her sektöre aynı etki 
olmuyor, mesela turizm bu seneyi 
kayıp yıl olarak almak zorunda. Bazı 
sektörler ise daha fazla çalışıyor. 
Çalışma, sektörler arası ve hane 
halkı firma arasındaki ilişkiyi dikkate 
aldığımızda, bir yanda olan artışın 
diğer taraflara etkisini dikkate alıyor. 

Kısıtlanan sektörler 204 milyar dolar 
ve 7.3 milyon kişi çalışıyor. Daha 
az kısıtlanan ya da kısıtlanmayan 
sektörlerde 647 milyar dolar hacim 
var ve 20.9 milyon kişi çalışıyor. 

Kısılan sektörlerde yüzde 46 düşüş 
olacak. Bunun parasal değeri 
yaklaşık 111 milyar dolar. 3.9 milyon 
kişi gelir kaybına uğrayacak. Diğer 
sektörlerde ise 100 milyar dolarlık 
bir düşüş ve 17.6 milyon kişi gelir 
kaybına uğrayacak. 

Kısa çalışma ödeneğine 3.2 
milyon başvuru dikkate alınırsa, 
senaryolardan daha yüksek bir düşüş 
olacağı izlenimi doğuyor. Kamunun 
gelir müdahalesi olmasaydı 6.5-
7 milyon kişilik istihdam kaybı 
olabileceğine dair bir senaryo vardı. 
Gelir desteği müdahaleleri buna 
etki edecek ama ne kadar olduğunu 
henüz bilmiyoruz. 
İmalat sanayiinde işgücü kaybı 
kritik, çünkü buradan diğer 
sektörlere büyük etki gidiyor. Kamu 
imalat sanayini analiz ederek özel 
önlem almalı. Çünkü bu alanda bir 
sorun olur ve çıkış için müdahale 
yapılmazsa krizden çıkış uzun sürer.”

Kırılgan Kesimler, Kayıt 
Dışılık ve Gıda Sorunu
Prof. Dr. Serdar Sayan’ın salgından 
büyük oranda etkilenen kırılgan 
sektörlerin doğrudan ya da dolaylı 
aynı zamanda kayıt dışı istihdamın 
yüksek olduğu sektörlerle ilişkisine 
dikkat çektiğini hatırlatan Prof. Dr. 
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Haluk Levent, turizmde işletmelerin 
risk üstlenmek istemeyebileceğini, 
bunun da turizme ürün veren tarım 
kesiminin zorlanacağını işaret 
etti. Salgın sonrası gıda sorunu 
çıkabileceğini belirten Prof. Dr. 
Levent: “Salgın atlatıldıktan sonra 
önemli bir gıda sorunu yaşayacağız 
çünkü bir kez ekim yapamazsa 
çiftçi, ikinci yıl da ekim yapacak 
gücü olmuyor. Gıdada 2021 için bir 
gıda fiyat tehdidi var.” dedi. 

Plastik Sanayine Bakış: 
Türkiye’ye Sipariş 
Kayması Bekleniyor, Bu 
Olmayabilir
Prof. Dr. Haluk Levent, plastik 
sanayiinin birkaç kanaldan Covid-19 
salgınından etkilendiğini vurguladı. 
Sektörün ithalat-tedarik sorunu 
yaşamayacağını belirten Haluk 
Levent, buna karşılık ithalatın ülkeler 
bazında bir miktar yoğunlaştığını, 
risk üstlenmemek için bunu 
çeşitlendirmenin gerekebileceğini 
belirtti. 

Son dönemde Türkiye’de sıklıkla 
gözlenen “yerlileştirme” çabalarının 
küresel ölçekte de görülme ihtimali 
olduğunu belirten Haluk Levent, 
Türkiye’nin de tedarik riskini 
gözeterek bu yönde adım atmasının 
faydalı olacağını vurguladı. Levent, 
“Dünyada önemli bir motivasyon var. 
Ucuz işgücü peşinde dışarıya giden 
işler, vasıfsız işlerin makineleşme 

ile yapılmasının sağlanmasının 
ülke içinde üretimi artırabileceği 
kaydediliyor.  Bunun bir diğer yönü 
var, Çin ile çalışmak istenilmezse, 
ticaret savaşları gibi üretimin bir 
kısmının bize kayacağı düşünülüyor 
ama böyle olmayabilir” dedi. 

İhracatta bir tıkanma olasılığının 
zayıf görüldüğünü belirten Haluk 
Levent, genel olarak plastik 
sektörünün diğer sektörlere kıyasla 
daha iyi durumda görüldüğünü 
belirtti. Levent, “Sektörün durumu 
çok zor değil gibi görünüyor. 
Dünyada pazarda açılma gözleniyor. 
Bizim için gelişme alanı var. Bir 
kısımda hem dünya pazarı büyüyor, 
hem de bizim ihracatımız var ama 
bu ürün grubunda dış ticaretimizde 
açık veriyoruz Bu taraf için özel 
bir çalışma yapılması gerekir.” diye 
konuştu. 

Dünyanın Olası Gündemi 
Gelir Eşitsizliğine 
Müdahale: Vatandaşlık 
Geliri
Haluk Levent, salgının etkisine 
yönelik olarak Thomas Piketty 
tarafından yapılan bir çalışmada, 
gelir ve servet eşitsizliği, refah 
farklılıklarının giderilmesine yönelik 
önlemlerin öne çıkacağı yönünde 
görüş bildirdiğini vurguladı. 

Bu yönde atılacak iki adımın 
olabileceğini belirten Haluk 

Levent, bunlardan ilkinin özellikle 
milyarderlerin, çok yüksek gelir 
elde edenlerin vergi cennetlerine 
giderek az vergi ödemelerinin 
önüne geçilmesi olabileceğini 
belirtti. 

İklim yıkımının da etkisi ile yeni 
bir refah rejimi planlamasının 
gerekeceğini belirten Prof. Dr. 
Levent, “Herkes kendi istek ve 
öngörüsü doğrultusunda bir dünya 
hayal ediyor. Hangisi gerçekleşecek 
bilmiyoruz.  İki gelecek olduğunu 
düşünüyorum. Eski refah rejimi 
olan petrol temelli uygarlığı devam 
ettirmek; eşitsizliğin derinleştiği, 
yıkıcı rekabet, iklim yıkımı, 
otoriterliğin arttığı, bilimin yerine 
hurafelerin egemen olduğu bir 
dünya. Bir de yeni bir refah rejimi; 
dayanışma ve eşitlikçi, diğer türlerin 
haklarını ve refahını gözeten, bilim 
üstünlüğü, özgürlükçü ve demokrat, 
uluslararası koordinasyon ile 
hareket eden bir dünya. Bu daha 
uluslar arası bir işbirliğini öngörüyor. 
İçe kapanmayı değil.” dedi. Levent, 
vatandaşlık gelirinin de ülkelerin 
gündemine girebileceğini vurguladı. 

Tartışma Bölümü: Türev 
Piyasalar 
Webinarın tartışma ve soru-
cevap bölümünde, ekonomiyi 
salgın ve salgın öncesi etkileyen 
ve gelişmelerin evrimini 
yönlendirebilecek unsurlar tartışıldı. 
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Katılımcılardan Dr. Mevlüt Çetinkaya, 
türev piyasaların hacminin reel 
sektör hacminin  onlarca kat 
fazlası olduğunu hatırlatarak, türev 
piyasalarda oluşan alım-satım 
değerlerinin reel ekonomi ile bağının 
kopuk görünmesinde, çok büyük 
sermayelerin bu alanda faaliyet 
göstermesinin etkili olduğunu 
belirtti. Çetinkaya, “Burada en 
büyük sorun mülkiyet sistemi ve 
servet sistemi. Çünkü o kadar çok 
büyük gelirler var ki, o gelirleri 
bir yere koyduğunuzda inanılmaz 
yükselebiliyor. Gelir dağılımındaki 
bozukluğu da açıklayan konu bu” 
dedi. 

Mevlüt Çetinkaya, teknolojik 
gelişmenin çok sayıda işin makineler-
yazılımlar tarafından yapılmasına 
yol açacağı beklentisinin de 
yeni olmadığını, bütün teknolojik 
sıçramalarda benzeri süreçlerin 
yaşandığını belirtti. 

Prof. Dr. Haluk Levent de, türev 
piyasalardaki ana sorunun bir malın 
“değeri” ile bağlantısı olmayan 

bir fiyat ortaya çıkması olduğunu 
vurgulayarak, “İktisadi olarak 
analiz ederken değer teorisinde 
çözümlemeye çalışırız. Ya fayda, ya 
emek değer teorisidir. Değer ile fiyat 
arasındaki bağın kopması, finansal 
varlık üzerinde fiyat değişimi 
ile ilgili bir kontrat yaptığınızda 
emtianın kendisi yok. Aslında 
sadece bahis kuruyoruz. Sadece 
türev piyasalardaki hacim şu anda 
reel kesimin 100’lü katlarındadır. 
Varlık temeli olmadığını, değerin 
olmadığını, fiyat olarak gördüğümüz 
şeyin kitapta yazan fiyattan farklı 
bir şey olduğunu söylüyoruz. Türev 
aslında koruma sağlıyor fakat 
gelecekteki belirsizliği azaltmak için 
reel ekonomideki hacmin 50-60 katı 
işlem oluyorsa orada bir mantıksızlık 
vardır” dedi. 

Haluk Levent, forex piyasalardaki 
işlemlerin de dakikalık bir zamanı 
kapsadığını hatırlatarak, herhangi 
bir malın değerinin dakikalar içinde 
hangi değişkene göre nasıl hareket 
edeceğine dair bir belirleme 
yapmanın mümkün olmadığını, forex 

piyasaların temel olarak birilerinin 
kaybetmesi, birilerinin kazanması 
sistemiyle oturtulduğunu, en 
büyük kazancın da sistemi işleten 
az sayıdaki bankada oluştuğunu 
belirtti. Levent, bazı ekonomistlerin 
forex piyasalara “casino ekonomisi” 
diyecek kadar ileri seviyede eleştiri 
getirdiğini hatırlattı. 

Türkiye’nin Salgın 
Krizinden Çıkışı: Dış 
Finansman Kritik
Öte yandan, Türkiye’nin salgın 
şokuna karşı aldığı önlemlerin 
parasal genişlemeye yol açtığını, 
bundan çıkış için dış finansmana 
ihtiyaç duyduğunu belirten Haluk 
Levent, toplumsal dayanışmanın 
bulunmasının önemli bir unsur 
olduğunu vurgulayarak, “Bizim 
yapmamız gereken saplantılardan 
vazgeçmek. Pragmatizm içinde ne 
yapılması gerekiyorsa o yapılmalı. 
Dış kaynak olmadan bunu çözmek 
mümkün değil. O zaman dış kaynağı 
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elde edecek adımları atmamız 
gerekiyor. Bu adımlar, ekonomi 
yönetiminde daha rasyonel yol 
tutturmak ise bunların yapılması 
gerekir. Önce bunu yapıp güven 
sağlayıcı adım atılacak, ondan sonra 
da yüke bakacak olursa da IMF’den 
borç alınacaksa ki IMF tarihinin en 
büyük borçlarından biri alacaktır. 
Yeterli kaynak da görülüyor. Krizde 
küresel bağımlılığın farkına varıldı, 
2 trilyon dolar kaynak ayrıldı ve 
gerekirse daha fazla bulabiliriz 
dediler. Her ülke, IMF’den ihtiyaç 
duyduğu kaynağı alabilir durumda.” 
dedi. 

PLASFED Başkanı Ömer 
Karadeniz: “Siyasal Güç 
Pandemiden Etkilenecek 
Mi?”
PLASFED Başkanı Ömer 
Karadeniz de webinarda yaptığı 
değerlendirmede, salgının çok fazla 
konuda düşünme gerektirdiğinin 

altını çizdi. Karadeniz, salgın sonrası 
dönemde küresel siyasal gücün 
doğuya kayması olgusunun yaşanıp 
yaşanmayacağının ve küresel güç 
dengesinin nasıl oluşacağının 
önemli bir konu olduğunu vurguladı. 

Sanayi 4.0 ve Ötesi: 
Makineler Tarafından 
Yapılacak İşler
Webinarda geniş bir çerçeve 
içinde teknolojik dönüşüm ve 
sayısallaşmanın iş piyasalarına 
etkileri tartışıldı. Haluk Levent, 
gelecek dönemde sayısallaşmanın, 
Sanayi 4.0 ve insan-robotik işbirliği 
ile genetik mühendisliğinin öne 
çıktığı Sanayi 5.0 kavramlarının yeni 
bir eğitim sistemini zorunlu kılacağını 
belirtti. Bu ortamda var olacak insan 
kaynağının geliştirilmesi gerektiğini 
belirten Levent, “Dönüşüme uyum 
gösterecek işgücü becerileri,  
eleştirel düşünce, sorun 
çözme, analitik düşünme. Bizim 
üniversitelerin yapmayı bıraktığı ne 

varsa onlar. ABD üniversiteleri de 
bıraktı aslında bunu. Bu eğitimden 
biraz çekiniliyor. Bu eğitimi alan 
insanlar sadece işini değil, işten 
çıkınca sistemi de eleştirmeye 
başlar. Bunu kaldırabilecek bir 
siyaset yok henüz” dedi. 

Dünya Bankası’nın üç yıllık çalışma 
periyotlarıyla yayımladığı Global 
Report’ta işgücü dönüşümünün 
ele alındığını ve zımni olarak 
aktif işgücü programlarının 
başarısızlığının kabul edildiğini 
söyleyen Haluk Levent, “Üniversite 
sistemine eleştiri getiriyorlar. 
Oradaki varsayım, orta vadede, 
algoritmik olarak ifade edilebilen 
bütün işlerin otomasyon tarafından 
ikame edileceği. Buna karşılık 
bazı uzmanlar Türkiye için şöyle 
şeyler söylüyor: Biz çok teknolojik 
değiliz, bizi fazlaca etkilemez, ucuz 
kaliteli işgücümüz var deniyor. 
Ben böyle düşünmüyorum ve 
sayısallaşmaya direnç göstermek 
mümkün değil. 2019 Ocak ayında 
Gözetim Kapitalizmi diye bir kitap 
çıktı. Veri temelli Facebook, Google 
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gibi bir dijital dünyanın üretime de 
uyarlanabileceğini düşünülüyor. 
Mesela 3D printerlerin dönüştürücü 
etkisi.. İtalya’da 11 bin dolarlık bir 
parçayı 3 dolara üretince firma 
dava açtı. 3D ile mamul üretiminin 
bir bölümü malzeme fiyatı ve 
program fiyatından oluşacak. Bunun 
yaratacağı işsizlik çok büyük.” Dedi. 

Bazı işlerin makineler tarafından 
yapılmaya başlanacağı durumun 
kaçınılmaz olduğunu, bu olguyu 
ILO’nun da kabul ederek yayın 
yaptığını belirten Haluk Levent, “ILO 
çalışmasına göre, OECD ülkeleri 
için etki listelemişti. Türkiye sondan 
üçüncü durumdaki ülkeydi. Türkiye 
için kaybedilecek iş yüzde 63 
görünüyordu. Endüstri ve sektörler 
açısından otomasyon için çok güçlü 
motivasyonlar var. Bir firma geçen 
yıl kalite kontrol için 350 bin dolarlık 
sistem kurdu. Bunun sonucunda 
200 kişi işsiz kaldı. 

Bir başka olgu daha var. Endüstri 
5.0; Almanya ve Çin çalışıyor. 
İnsanın biyolojik varlığı ile 
makinenin bütünleşmesi ve genetik 
müdahale. Burada ne yazık ki 
hiç kural yok, özellikle genetik 
müdahalelerin dondurulmasını 
önerenler var. Genetik müdahalenin 
piyasalaşmasını düşünün, iş nereye 
varır belirsiz.” 

Ücret Bütçesi Düşebilir 
Ama Ücretler Yükselir
Otomasyonun çok sayıda işin 
makinelerce yapılması sürecinde, 
kısa vadeli etki unsurlarına değinen 

Haluk Levent, firmaların toplam 
ücret bütçesinin azalacağını, ücretin 
payının düşeceğini ancak yetenekli 
ve firma içinde kalan diğer kişilerin 
ücretlerinin yükseleceğini vurguladı. 

Otomasyonla bir başka etkinin de 
firmaların ucuz emek nedeniyle 
başka coğrafyalara kaydırdığı 
üretimleri ülke içine alması olacağını 
belirten Levent, bu nedenle 
Çin’den çıkan bazı siparişlerin 
Türkiye’ye gelebileceği yönündeki 
beklentilerin de uzun vadede çok 
olası görülmediğini kaydetti. 

Bunun istisnasının Türkiye’nin AB 
ile yeniden yakınlaşması olduğunu 
belirten Levent, kendi izlenimlerine 
göre Türkiye’nin yapısal adımlar 
atması halinde AB’nin bunu istediği 
yönünde olduğunu belirtti. 

Covid-19 Salgını 
Veba Salgını Gibi Bir 
Dönüşüme Yol Açar Mı?
Covid-19 salgınının yaratacağı 
dönüşümün, Avrupa’da Orta Çağ’ın 
bitişine yol açan ve köylüler ile soylu 
sınıflar arasında yeni bir üretim 
ilişkisinin ortaya çıkmasına yol açan 
veba salgını ile benzerlik taşımasına 
ilişkin bir soruyu da yanıtlayan 
Haluk Levent, “Bu ölçüde bir şey 
olur mu bilmiyorum. Bu virüsün 
veba gibi bir kırıma ulaşmayacağı 
ortada. İnsanlığın kapasitesi yüksek. 
İspanyol gribi de benzer ölçüde 
karışıklığa neden oldu. Bu tür salgın 
hastalıklar, kitlesel salgın hastalıklar 
insanların geleceğe bakışını 
değiştiriyor. Umutsuzluğa neden 
olabiliyor ve bunun sonucunda da 

insanların arayışları kendisi için kötü 
olacağını kabul ettikleri şeylere razı 
olmasına yol açıyor. Gündüz Vassaf 
da diyor ki, 11 Eylül sonrası havaalanı 
kontrollerini 11 Eylül öncesi 
insanların kabul etmesi mümkün 
değildi ama terör korkusuyla kabul 
edildi. Daha sonra havaalanında 
güvenlik görmesek, bunu eksiklik 
olarak görmeye başladık. Şimdi 
evde kalmak çok önemli bir şey. 
Evde kalmayıp sokağa çıkarsam 15-
20 kişiye hastalık bulaştırabilirim. 
Belirti vermeden de hastalığın 
taşınabileceği ortadayken, bu 
durumda herkes potansiyel bir virüs 
taşıyıcısı durumda. Bütün toplum 
üyeleri, bireyler potansiyel terörist 
olarak değerlendirilebilir.” dedi. 

Olası değişiklikler içinde bireylerin 
güvenlik kaygısıyla sağlık vb. bütün 
kişisel verilerinin merkezi olarak 
izlenmesini kabul edeceği bir ortam 
olduğunu belirten Haluk Levent, 
“Bu getirilse çoğu kişi buna karşı 
çıkmaz görünüyor. Mesela şeker 
hastasıysanız kriz geçirdiğinizde 
otomatik ambulans çağıracak ve 
hayatını kurtaracak bir sistem bu. 
Ama diğer yandan sağlık gibi çok 
kritik verinizi paylaşacaksınız. Bu 
merkez yeterince güvenli mi? Böyle 
bir merkezden toplumdaki bütün 
herkesin nasıl hareket ettiğini 
izlemek ve gerektiğinde kontrol 
etmek mümkün. Bu bireysel olarak 
bu mahremiyetten vazgeçsek 
bile toplumsal olarak tartışılması 
gereken bir konu. Sağlık-özgürlük 
ödünleşmesi bütün toplumu 
etkileyecek bir kontrol ortaya 
çıkarabilir. Bu yönde bir toplumsal 
karmaşanın eşiğinde olabiliriz, böyle 
bir opsiyonu ortaya koymalıyız” 
dedi. 

 39. Fasıl Plastikler ve Mamulleri 
(Nisan Verisi Ticaret Bakanlığı tarafından yuvarlanarak açıklanan veridir. Ocak-Mart verisi TÜİK verisidir) 

Ay İsmi  Ocak Şubat Mart Nisan Toplam

İhracat 

2019 511.293.151 551.506.710 609.241.760 590.000.000 2.262.041.621

2020 532.029.843 556.259.143 561.669.943 458.000.000 2.107.958.929

% 4,06 0,86 -7,81 -22,37 -6,81

İthalat

2.019 948.160.619 912.375.961 976.553.232 1.078.000.000 3.915.089.812

2.020 985.447.454 924.692.962 1.050.912.394 933.000.000 3.894.052.810

% 3,93 1,35 7,61 -13,45 -0,54

Denge
2019 -436.867.468 -360.869.251 -367.311.472 -488.000.000 -1.653.048.191

2020 -453.417.611 -368.433.819 -489.242.451 -475.000.000 -1.786.093.881
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Salgın Firma Yönetimlerini Zorluyor,
Yapılmaması Gereken Finansal Hatalar:

C
ovid-19 salgını sadece talep 
değil, lojistikten tedarik zinciri 
yönetimine, nakit akışından 
iş barışına kadar çok çeşitli 

kanallardan firmalara yönetilmesi 
gereken yükler getirdi. Salgında 
firmaların ayakta kalabilmesi 
için Türkiye ve tüm diğer ülkeler 
merkez bankalarının parasal 
genişleme ve hükümetlerin 
borçlanma yoluyla oluşturdukları 
hacimden yararlanarak firmalarını 
ayakta tutmak için finansal destek 
mekanizması tasarladılar. Uzmanlar 
firmaların salgın ortamında 
ayakta kalabilmesi için çok çeşitli 
kararlar almak zorunda olduklarını 
belirtirken, finansal alanda 
“yapılmaması gerekenleri” şöyle 
sıraladılar. 

Kriz artık dip yaptı düşüncesiyle 
önlemlerde gevşeme yapılması: 
Firmalar iyi ve kötü senaryolar 

hazırlayarak krizin çıkış dönemine 
geçiş konusunda sürekli bilgi 
toplamaya devam etmeli ve bu 
hazırlıkları terk etmemeli.

Her şey normale dönecek diye 
düşünülmesi: Her kriz sonrası 
pazarda, ekonomik ortamda, 
şirket ve tüketici davranışlarında 
değişiklik olur. Covid-19 salgını 
çok daha geniş alanda güçlü 
değişikliklere yol açacak ve  hiçbir 
şey eskisi gibi olmayacak. 

Stok zamanının yanlış seçimi: Stok 
yönetimi finansmanı zorlayan 
unsurlardan biri, yanlış zamanda 
stoka geçiş büyük zararlara neden 
olabilir. 

Vade uzatma riski: Kriz 
dönüşlerinde firmalar gerek pazar 
payını artırmak, gerekse normale 
geçişi hızlandırmak için agresif 
pazarlama ve uzun vadeli satışlara 
kayabiliyor. Bu tür unsurların çok 
iyi planlanması ve finansal riskin 
minimuma indirerek yapılması 
gerekli. 

Kısa vadeli sorun çözümleri: Bütün 
sorunları kısa vadeli bakış açısıyla 
çözmeye çalışmak ya da çözmek 
ileride başka ağır sorunlara yol 
açabilir. 

Nakit akışını doğru yönetememek: 
Nakit akışının finansal olarak 
doğru yönetiminin sağlayacağı 
faydalar kadar, yanlış yönetiminin 
daha fazla zararı olacaktır. 
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İspanya: Türkiye’nin Önemli Dış Ticaret Partnerlerinden Biri

A
vrupa tarihinin büyük 
parçalarından biri olan İspanya, 
sömürgeci dönemde de dünya 
tarihinin bir parçası oldu. Halen 

20 ülkenin resmi dili İspanyolca. 
Özellikle Amerika kıtasında, 
Brezilya, ABD ve Kanada dışında 
bütün ülkelerde İspanyolca resmi dil 
durumunda. ABD’de de İngilizce’den 
sonra en yaygın konuşulan dil. 

İspanya, küresel veya bölgesel 
bir güç değil ama “yumuşak gücü” 
nedeniyle halen dünya sahnesinin 
etkin ülkelerinden. 19. yüzyılda 
sömürgesi ülkeleri peş peşe yitiren 
İspanya, yirminci yüzyılda uzun süren 
iç kargaşa nedeniyle istikrarlı bir 
ülke görüntüsü vermedi. Avrupa’da 
faşizm ve darbe dalgalarını yaşayan 
ülkelerden biri oldu. Ne var ki 
1980’li yıllardan sonra göreli olarak 
demokratik ve istikrarlı bir görünüme 
kavuştuktan sonra gelişimini 
sürdürdü. Ülke Avrupa’daki Fransa, 
Almanya ve İtalya gibi teknoloji 
sahibi ülkelerin gölgesinde olsa 
da askeri teknolojilerden havacılık 
sanayiine kadar ileri teknoloji 
geliştirme potansiyeline sahip. Şu 
anda ağırlıklı olarak Avrupa’nın 
ortak teknoloji projelerinin paydaşı 
durumunda yer alıyor. Sanayisini 
diğer Avrupa ülkelerine kıyasla 
tam geliştiremeyen İspanya, daha 
çok hizmetler sektörünün ağırlıklı 
olduğu bir yapı. Böyle olunca da 
önce küresel krizden ağır şekilde 
etkilendi. Covid-19 salgınında da 
hızlı tepki veremediği için ağır bir 
salgın yaşadı. 

İspanya, 46.9 milyon vatandaş 
ve 4.8 milyon yabancının sürekli 
yaşadığı bir ülke. Nüfusun yüzde 80’i 
şehirler ve kıyı bölgelerine yaşıyor. 
Coğrafi olarak Avrupa’nın büyük 
ülkelerinden biri olan İspanya’nın 
iç kesimlerinde nüfus yoğunluğu 
oldukça düşük. Ülkenin yarısında 
nüfus yoğunluğu kilometrekareye 
30 kişinin altındadır. Ülkede 
ortalama nüfus yoğunluğu ise 
91 kişi seviyesindedir. (Türkiye 
kilometrekare başına 108 kişi)
İspanya AB üyesi olarak siyasi ve 
ekonomik anlamda genel olarak 
istikrarlı bir görünüm sergiliyor. 

İspanya Ekonomisi Genel 
Görünüm
İspanya, 1,4 trilyon dolarlık GSYH 
ile Avro bölgesinin 4. büyük, 
dünyanın ise 13. büyük ekonomisi 
durumunda.  İspanya 2008-2009 
küresel ekonomik krizinden en 
fazla etkilenen ülkelerden biri oldu 
ve 2013 yılı üçüncü çeyreğinde 
durgunluktan ancak çıkabildi. Yine 
de ekonomik gücünü toparlamayı 
sürdürdü. Dünyanın 13. büyük 
ekonomisi olmakla birlikte, üstünde 
yer alan Güney Kore, Rusya, 
Kanada ve Brezilya’nın 1.6-1.8 trilyon 
dolarlık ekonomiler olduğu dikkate 
alındığında, küresel sıralamada üst 
sıralarda olduğu kabul edilebilir. 
Ayrıca, küresel krizin etkilerinin 
giderilmesi amacıyla ülke geniş çaplı 
bir reform programı izledi ve imalat 

sanayiinde de gelişme başladı. 
Makroekonomik ve finansal olarak 
da geçmişe kıyasla daha istikrarlı 
görünüme kavuştu.

Ülke, bu dönemde hem ihracatında 
toparlanma sağladı, hem de turizm 
gelirlerini geçmişe kıyasla büyük 
oranda artırdı. Buna karşılık hızlı 
dönüşün Covid-19’un hem İspanyayı, 
hem de genel olarak Avrupa’yı çok 
olumsuz etkilemesi, hatta küresel 
salgının merkezinin Avrupa haline 
gelmesi nedeniyle oluşacak olumsuz 
ekonomik koşulların İspanya’yı kısa 
vadede sert bir düşüşe uğratacağı 
tahmini yapılıyor. Özellikle ülkenin 
turizm gelirine bağlılığı nedeniyle 
sert bir gelir kaybına uğraması 
bekleniyor. Ülkenin 82,5 milyon 
turist ağırlarken bunun birkaç aylık 
dönemde sıfıra inmesinin sarsıcı 
etkileri olacağı tahmin ediliyor. Orta 
vadede ise İspanya ekonomisinin 
büyüme hızını Avro bölgesindeki 
ekonomik yavaşlama ve ABD-Çin 
ticaret savaşı negatif etkiliyordu. 

İspanya, yumuşak gücünün de 
etkisiyle küresel büyüklükte 
şirketlere sahip ülkelerden 
biridir. İnşaat, telekomünikasyon, 
bankacılık, enerji alanlarında uluslar 
arası İspanyol şirketleri bulunuyor. 
Bu şirketlerin dışında sektörel 
olarak otomotiv ana sanayide 
dünyada sekizinci, yan sanayiinde 
ise dünyada altıncı sırayla küresel 
ölçekte güçlü bir ülke olarak 
faaliyetini sürdürüyor. 
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Dış Ticaret
İspanya, küresel ekonomi içindeki 
büyüklüğüne paralel olarak, 2019 
dünya ihracatında da 1,8 payla 16. 
Sırada bulunuyor. Dünya ithalatında 
ise yüzde 2 payla 15. Sırada yer 
alıyor. Ülkenin büyük dış ticaret 
hacmine bakıldığında görece düşük 
bir dış ticaret açığı vermesi dikkat 
çekiyor. İspanya, 2019’da 334 milyar 
dolar ihracat, 372 milyar dolar ithalat 
ile 38 milyar dolarlık bir açık verdi. 

Ülkenin en önemli ihracat grupları 
sırasıyla motorlu kara taşıtları, 
makinalar, mekanik cihazlar ve 

aletler, mineral yakıtlar, yağlar, 
elektrikli makine ve cihazlar, 
eczacılık ürünleri, plastikler ve 
mamulleri, meyveler ve sert kabuklu 
meyveler, örülmemiş giyim eşyası ve 
aksesuarı, etler ve yenilen sakatat, 
demir ve çelik olarak sıralandı. 

İthalatında ise mineral yakıtlar, 
yağlar, motorlu kara taşıtları, 
makinalar, mekanik cihazlar ve 
aletler, elektrikli makina ve cihazlar, 
eczacılık ürünleri, plastikler ve 
mamulleri, organik kimyasallar, 
örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı, 
demir ve çelik, optik, fotoğraf, tıbbi 
alet ve cihazları olarak sıralanıyor. 

Türkiye ile Ticaret
Türkiye İspanya ile ticaretinde son 
üç yıldır dış ticaret fazlası veriyor. 
Önceki yıllarda açık verilse de 
hemen hemen dengede bir ticaret 
görülüyordu. En yüksek açık 
İspanya’nın katı istikrar programı 
izlediği 2010’da 1.3 milyar dolarla 
verildi. 2017’de sadece 71 milyon 
dolar olan açık, 2018’de  2.2 
milyar dolar, 2019’da 3.5 milyar 
dolar fazlaya dönüştü. 2020 ilk 
çeyreğinde de 538 milyon dolar 
fazla verildi. 

İspanya Ekonomisi Genel Görünüm 2020 ve sonrası IMF tahmin) 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

GSYİH (Cari Fiyat-milyar $) 1.316,95 1.425,87 1.429,14 1.497,08 1.559,90 1.627,10 1.693,07

GSYİH artışı Sabit fiyat 2,98 2,53 2,13 1,88 1,75 1,67 1,69

Kişi Başı GSYİH $ 28.378 30.697 30.631 31.944 33.135 34.414 35.664

Tüketici Fiyat Enflasyonu 1,96 1,68 1,21 1,63 1,66 1,94 1,85

Nüfus (Milyon) 46,41 46,45 46,66 46,87 47,08 47,28 47,47

Cari Denge (milyar $) 24,29 11,09 11,76 12,46 12,63 13,24 13,79
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Mal Gruplarında Türkiye 
İspanya Ticareti
Türkiye ile İspanya arasında 
plastik ürün ve hammaddede 
güçlü bir ticaret söz konusu. 
Her ne kadar Türkiye aleyhine 
çok ciddi bir açık görülse de bu 
açığın büyük kısmı hammadde 
ithalatından kaynaklanıyor. Bu 
ülkeden 2019 yılında yapılan 431.3 
milyon dolarlık Harmonize Sistem 
39. fasıl plastikler ve mamulleri 
ithalatının 371 milyon dolarlık kısmı 
hammadde olarak gerçekleşti. Bu 
ülkeye Türkiye’den plastik mamul 
satışı 2019’da 131 milyon dolar 
olarak gerçekleşti. 

Mamul İthalatı İse 60 
Milyon Dolarla Sınırlı 
Kaldı. 
Ticaret Bakanlığı analizlerine göre, 
plastik ürünlerde İspanya’nın yüksek 
ithalat yaptığı ürünler bazında; 
plastik inşaat malzemelerinde ilk 5 
rakip ülke Almanya, Portekiz, Fransa, 
İtalya ve Belçika olarak sıralanıyor. 
Fiyat rekabeti ile bu alanda bir 
imkan görülüyor. Ambalajda ise 
Fransa, İtalya, Almanya, Portekiz 
ve Çin toplam ithalatın yüzde 70’ini 
karşılıyor. Genel olarak bakıldığında 
İspanya’nın plastik mamul ithalatını 
yakın komşularıyla gerçekleştiriyor. 
Ambalajda Çin’in sadece yüzde 6,4 

pay alması, inşaat malzemelerinde 
ilk 5 arasında bulunmaması, ülkenin 
bu alanda yüksek katma değerli ve 
kaliteli ürünlerin girdiği bir Pazar 
olduğu şeklinde yorumlanıyor. 
Kalite isterlerini karşılayan ve uygun 
fiyatlı durumda bir rekabet alanı 
açılabileceği belirtiliyor. 

Plastik sektörü açısından 
İspanya’nın dünyanın en büyük 
inşaat firmalarına sahip olması 
ile otomotiv sektöründe dünya 
ölçeğinde üretim merkezi olmasına 
dikkat çekiliyor. İspanyol inşaat 
firmalarının yurt dışındaki inşaatları 
için yoğun malzeme kullandığı, yine 
taşıt araçları ana sanayii için de 
yoğun malzeme aldığı belirtiliyor. 

 Türkiye İspanya Dış Ticareti BEC temel sınıflamaya göre 

Yıl  İhracat İthalat Denge

2018

Yatırım malları 592.813.754 826.735.539 -233.921.785

Hammadde 2.647.260.671 3.422.010.003 -774.749.332

Tüketim malları 4.468.011.329 1.236.307.984 3.231.703.345

Diğerleri 305.612 7.402.455 -7.096.843

 Yıl Toplamı 7.708.391.366 5.492.455.981 2.215.935.385

2019

Yatırım malları 601.505.171 433.845.019 167.660.152

Hammadde 2.766.499.624 2.930.416.753 -163.917.129

Tüketim malları 4.292.891.411 859.714.271 3.433.177.140

Diğerleri 978.758 3.406.281 -2.427.523

 Yıl toplamı 7.661.874.964 4.227.382.324 3.434.492.640

2020 1.Ç

Yatırım malları 116.067.647 102.019.857 14.047.790

Hammadde 614.073.527 811.080.336 -197.006.809

Tüketim malları 951.513.977 230.485.531 721.028.446

Diğerleri 242.949 708.870 -465.921

 Yıl Toplamı 1.681.898.100 1.144.294.594 537.603.506
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Genel olarak mal gruplarına 
bakıldığında İspanya’nın en fazla 
ihracat yaptığı mal grupları sırasıyla 
motorlu kara taşıtları, makineler, 
mekanik cihazlar, mineral yakıtlar, 
elektrikli makine ve cihazla, 
eczacılık ürünleri plastik ve 
mamulleri, meyveler ve sert kabuklu 
meyveler, örülmemiş giyim eşyası, 
etler ve yenilen sakatat, demir ve 
çelik olarak sıralanıyor. 

İthalatında ise mineral yakıtlar 
ve yağlar, motorlu kara taşıtları, 
makinalar mekanik cihazlar, 
elektrikli makine ve cihazlar, 
eczacılık, plastikler ve mamulleri, 
organik kimyasallar, örülmemiş 
giyim eşyası, demir çelik, optik 
fotoğraf ölçü ve tabi alet ve cihazlar 
olarak sıralanıyor. 

Türkiye’den ithalatında ürün grupları 
motorlu kara taşıtları, örülmemiş 
giyim eşyası, hazır giyim, demir ve 

çelik, mineral yakıtlar, makinalar, 
elektrikli makinalar, plastik ve 
mamulleri, demir veya elikten eşya, 
çimento olarak sıralanıyor. 

İspanya’nın Türkiye’ye ihracatındaki 
mal grupları ise sırasıyla motorlu 
kara taşıtları, plastikler ve mamulleri, 
makinalar, elektrikli makina, demir 
çelik, organik kimyasallar, çinko ve 
çinkodan eşya, optik, fotoğraf tıbbi 
aletler, mineral yakıtlar, eczacılık 
ürünleri olarak belirlendi. 

Türkiye İspanya dış ticareti Harmonize Sistem 39. Fasıl Plastikler ve Mamulleri (USD)

Yıl İhracat İthalat İhracat Değişim İthalat Değişim Denge

2018 174.544.619 482.429.967  -307.885.348

2019 187.062.428 431.332.417 7,17 -10,59 -244.269.989

2019 1.Ç 52.218.476 103.444.805  -51.226.329

2020 1.Ç. 46.081.731 111.679.206 -11,75 7,96 -65.597.475
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Plastik Sektörü ve Diğer Endüstriyel Fuarların Ertelenmesi 
Çok Yönlü Etki Yaratıyor

T
ürkiye, yıllık yaklaşık 400 fuar ile 
Avrupa’da fuar sayısı bakımından 
ikinci sırada bulunuyor. Bunların 
büyük kısmı endüstriyel 

fuarlardan oluşuyor. Tarım, hizmet 
gibi diğer sektörlerde de çok sayıda 
fuar gerçekleştiriliyor. 

Rekabet Kurulu, 2019 yılı sonunda 
yayımladığı bir raporda 2005-
2017 arasında 5 bin 276 fuar 
düzenlendiğini belirledi. TOBB 
tarafından hazırlanan 2020 fuar 
rehberinde ise 450 fuar takvime 
bağlanmıştı. 

Fuarlar Türkiye’deki iç ekonomik 
aktivite yanında, sektörün en önemli 
ihracat araçlarından biri. Hem plastik, 
hem de diğer endüstriyel ürünlere 
yönelik olarak Bakanlık teşvikleriyle 
uzun süredir yurt dışı fuarlara güçlü 
katılımlar gerçekleştiriliyor. Bunun 
da ihracata olumlu yansıdığı daha 
önce raporlarla ortaya konuldu. 

Fuarların bir diğer fonksiyonu, 
çoğu endüstriyel fuarın sivil toplum 
örgütlerine mali güç sağlaması. 
Fuarların sivil toplum örgütleri 
ile fuar organizasyon şirketleri 
tarafından ortaklaşa düzenlenmesi 
sıkça rastlanan bir iş modeli. 

Fuarcılık bu özellikleri yanı sıra 
kendisi oldukça büyük bir sektör. 
Türkiye için 2 milyar dolar dolayında 
bir hacim olduğu tahmin ediliyor. 

Covid-19 nedeniyle Türkiye’de 
yılın ilk yarısındaki bütün fuarlar 
iptal edildi. İptal edilen fuarların 
çoğu için yeni tarih ilan edilmedi. 
Genel olarak alınan “ilk yarıda 
henüz yapılmayan fuarlar 1 Temmuz 
sonrasına ertelendi” duyurusu hala 
geçerli. 

Fuar ve benzeri etkinlikleri yapan 
sivil toplum örgütlerinin Covid-19 
salgını döneminde yaptıkları ortak 
açıklamada, sektörde 5 bin dolayında 

fuar, etkinlik ve kongre organizatörü 
ve tedarikçisi işletmenin bulunduğu 
kaydedildi. Sektörün 120 bin 
dolayında doğrudan çalışanı olduğu 
vurgulanmıştı. 

Plastik Sektöründe de 
Önemli Fuarlar Ertelendi
PAGDER’in derlediği bilgilere göre 
yurt içi ve yurt dışında Türk plastik 
sektörünün belirli bir düzeyde 
ilgi gösterdiği, sektör tarafından 
önemsenen fuarlar denilebilecek 10 
fuar ertelendi. Bunlar arasında yurt 
dışında Chinaplast ve yurt içinde 
PlastPak İzmir dikkat çekiyor. 

Yılın ikinci yarısı için herhangi bir 
fuar ertelemesi ilan edilmedi ancak 
salgının kontrol altına alınamaması, 
olası bir ikinci dalga bu alandaki 
faaliyetlere yönelik endişe yaratıyor 

Plastik Sektöründe Ertelenen Fuarlar Ve Yeni Tarihl

Fuar Adı Eski Tarih Yeni Tarih

PlastExpo UA 31 Mart – 03 Nisan 2020 24 – 27 Kasım 2020

Chinaplas 21 – 24 Nisan 2020 13 – 16 Nisan 2021

JEC World 12 – 14 Mayıs 2020 09 – 11 Mart 2021

Plastpol 19 – 22 Mayıs 2020 06 – 09 Ekim 2020

PlastPak İzmir 26 – 29 Mayıs 2020 26 – 29 Mayıs 2021

Expoplast Peru 27 – 30 Mayıs 2020 02 – 05 Haziran 2021

Equiplast 02 – 06 Haziran 2020 01 – 04 Aralık 2020

ROSPLAST 08 – 10 Haziran 2020 25 – 27 Ağustos 2020

Interplast Thailand 24 – 27 Haziran 2020 14 – 17 Aralık 2020

Interplas 29 Eylül – 01 Ekim 2020 29 Haziran – 01 Temmuz 2021
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ALİ İBRAHİM AYDIN
Yeminli Mali Müşavir

S
ayın okurlar, ilk görüldüğü tarihten itibaren kısa 

süre zarfında dünya çapında pandemiye dönüşen 

Coronavirüs (Covid-19), insanlık tarihindeki en 

önemli afetlerden birisi olarak görünüyor.

Virüsün insana verdiği fizyolojik ve psikolojik zararın 

yanısıra, salgın, toplumsal olarak da travmalara 

yol açmaktadır. Salgının insan sağlığı ve ekonomi 

üzerindeki olumsuz etkilerinin açıkça hissedilebilmesi, 

buna karşın, bu olumsuz etkilerin ne zaman biteceği 

konusundaki belirsizlik toplumsal travmayı daha da 

şiddetlendirmektedir.

Toplumsal endişe ve kaygıların üst düzeye çıktığı afet 

dönemlerinde insanların hayatlarını idame ettirme 

konusunda sahip olacakları güven duygusu, oluşabilecek 

travmaların etkilerini hafifletebilir. Umudumuz hem 

insanlığın bir an önce bu salgından kurtulması hem 

de bu sürecin tüm dünya ülkeleri bakımından önemli 

toplumsal sarsıntılara yol açmadan sonlanmasıdır.

Ülkeler, salgının ekonomik etkileriyle mücadelede 

ekonomik imkânları çerçevesinde tedbirler geliştirmeye 

çalışmaktadırlar. Bu yazımızda salgının ekonomik 

etkilerinin azaltılmasına yönelik olarak ülkemizde alınan 

ekonomik tedbirleri ana başlıkları ile değerlendireceğiz.

1. Sokağa Çıkma Yasağı Kapsamındaki Mükelleflerin 

Vergi Ödevlerinin Ertelenmesi

Sokağa çıkma kapsamına alınan veya beyannameleri 

bu kapsamdaki mali müşavirlerce verilen mükelleflerin, 

22.03.2020 tarihinden itibaren verecekleri beyanname 

ve bildirimler yasağın bitimini izleyen 15. gün sonuna 

kadar verilebilecektir.

2. Mücbir Sebep Kapsamına Alınan Mükelleflerin 

Vergi Ödevlerinin Ertelenmesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı 213 sayılı Kanunun 15. 

maddesinden aldığı yetkiye istinaden 24.03.2020 

tarihinde yayımlanan 518 Seri No’lu VUK Genel Tebliği 

ile bazı mükellefler bakımından mücbir sebep ilan 

edilmiştir.

Mücbir Sebep Süresi

Mücbir sebep hali, mücbir sebep halinde olduğu 

belirtilen mükelleflerin 01.04.2020 ila 30.06.2020 

(bu tarihler dâhil) tarihleri arasındaki vergi ödevleri 

bakımından geçerlidir.

Mücbir Sebep Kapsamında Alınan Mükellefler

01.04.2020 ila 30.06.2020 tarihleri arasındaki vergi 

ödevlerinin yerine getirilmesi bakımından mücbir sebep 

halinde olduğu kabul edilen mükellefler üç ana başlık 

altında tanımlanmıştır.

Ticari, Zirai ve Mesleki Kazanç Yönünden Gelir Vergisi 

Mükellefiyeti Bulunanlar

Bilanço ve işletme hesabı esasına göre defter tutan 

ticari ve zirai kazanç elde eden mükellefler ile serbest 

meslek kazancı elde eden gelir vergisi mükelleflerinin 

tamamı.

İçişleri Bakanlığınca Geçici Süreyle Kapatılan İşyerleri 
Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan 
tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine 
ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu 
sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler.

Covid-19 Salgınının Ekonomik Etkilerine Karşı
Türkiye’nin Aldığı Tedbirler

PLASFEDDERGİ  30. SAYI

129

GÖRÜŞ



Belirlenmiş Sektörler

Aşağıdaki sektörlerde faaliyet gösteren mükellefler de 

mücbir sebep kapsamındadır.

• Perakende Ticaret ve Alışveriş Merkezleri

• Demir Çelik ve Metal Sanayi

• Otomotiv

• Lojistik-Ulaşım

• Sinema ve Tiyatro Faaliyetleri

• Konaklama

• Yiyecek ve İçecek Hizmetleri

• Tekstil ve Konfeksiyon Faaliyetleri

• Etkinlik ve Organizasyon

• Sağlık Hizmetleri

• Mobilya İmalatı

• Madencilik ve Taş Ocakçılığı

• İnşaat

• Endüstriyel Mutfak Ekipmanları

• Araç Kiralama

• Basılı Yayın ve Matbaacılık

Mükellefin vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet 

kodu itibarıyla yukarıda belirtilen sektörler arasında 

bulunmamasına rağmen ana faaliyet alanı olarak bu 

sektörlerden herhangi birisinde fiilen iştigal ettiğini 

ispat ve tevsik etmesi halinde, mükellefin mücbir sebep 

kapsamında olup olmadığının tespitinde, fiilen iştigal 

edilen ana faaliyet alanı dikkate alınacaktır.

Vergi Ödevlerinin Ertelenmesi

27.04.2020 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar 

Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri 

dâhil) ve Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 

30.04.2020 tarihine kadar verilmesi gereken “Form 

Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkur tarihe kadar 

oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin 

oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi 

Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken 

“Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme sürelerinin 

27.07.2020 Pazartesi, bu beyannamelere istinaden 

tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 27.10.2020 

Salı günü sonuna kadar uzatılmıştır.

27.05.2020 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar 

Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri 

dâhil) ve Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 

01.06.2020 tarihine kadar verilmesi gereken “Form 

Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkûr tarihe kadar 

oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin 

oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi 

Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken 

“Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme sürelerinin 

27.07.2020 Pazartesi, bu beyannamelere istinaden 

tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 27.11.2020 

Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

26.06.2020 tarihine kadar verilmesi gereken Muhtasar 

Beyannameler (Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannameleri 

dâhil) ve Katma Değer Vergisi Beyannameleri ile 

30.06.2020  tarihine kadar verilmesi gereken “Form 

Ba-Bs” bildirimlerinin verilme ve mezkur tarihe kadar 

oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin 

oluşturulma ve imzalanma ile aynı sürede Gelir İdaresi 

Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine yüklenmesi gereken 

“Elektronik Defter Beratları”nın yüklenme sürelerinin 

27.07.2020 Pazartesi, bu beyannamelere istinaden 

tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28.12.2020 

Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.

3. Mücbir Sebep Kapsamındaki Alıcıların Kısmi 

Tevkifat Uygulaması

Mücbir sebep kapsamında beyanname verme 

yükümlülükleri ileri tarihe ertelenen mükelleflerin, 

mücbir sebep halinde bulunduğu süre içerisinde 

kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında tevkifat 

uygulanmayacaktır. Diğer bir ifade ile, mücbir sebep 

kapsamındaki mükellefler mücbir sebep halinin geçerli 

olduğu süre boyunca, kısmi tevkifat kapsamındaki 

alımlarında KDV tevkifatı yapmayacaktır. 

4. Mücbir Sebep Kapsamındaki Mükelleflerin SGK 

Primlerinin Ödenmesinin Ertelenmesi

Mücbir sebep kapsamındaki mükelleflerin istihdam 

ettikleri çalışanlara ilişkin olarak ödenmesi gereken 

Mart, Nisan ve Mayıs aylarına ait primlerin ödeme 

süreleri her bir dönem için 6 ay uzatılmıştır.

Ancak vergi uygulamalarından farklı olarak, bu 

mükelleflerin SGK bildirgelerini vermeleri gereken 

sürede bir erteleme yapılmamıştır. Buna göre, mücbir 

sebep kapsamındaki mükellefler, prim ödemelerini  

6 ay ertelemeyle yapma imkânına sahip olmakla birlikte 

söz konusu döneme ilişkin bildirgelerini normal süresi 

içinde vermek zorundadırlar.
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5. Kısa Çalışma Uygulamasından Yararlanma 

Şartlarının Kolaylaştırılması

İşsizlik Sigortası Kanununa göre işçinin kısa çalışma 

ödeneğine hak kazanabilmesi için öngörülen şartlar 

daha fazla işçinin bu ödenekten istifade edebilmesini 

sağlayacak şekilde kolaylaştırılmıştır. Buna göre, kısa 

çalışmanın başladığı tarihten önceki son 120 gün hizmet 

akdine tabi olma şartı 60 güne; son 3 yıl içinde en az 

600 gün prim ödenmesine ilişkin şart ise 450 güne 

düşürülmüştür.

6. Belirli Bir Süre için İş Akdi Feshinin Yasaklanması, 

İşçinin Ücretsiz İzne Çıkartılabilmesi ve Ücretsiz İzin 

Maaş Desteği

7244 sayılı Kanunla İş Kanununa eklenen geçici bir 

maddeyle, 7244 sayılı Kanunun Resmi Gazetede 

yayımlandığı 17.04.2020 tarihinden itibaren üç ay süreyle, 

İş Kanununda yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına 

uymayan haller ve benzeri sebepler dışında, çalışanların 

iş akdi işveren tarafından feshedilemeyecektir.

Ancak işveren, yine 17.04.2020 tarihinden itibaren 

üç aylık süreyi geçmemek üzere işçiyi tamamen 

veya kısmen ücretsiz izne ayırabilecektir. İşçinin bu 

şekilde ücretsiz izne tabi tutulması halinde, bu durum, 

işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı 

vermeyecektir.

17.04.2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesi bulunmakla 

birlikte işveren tarafından ücretsiz izne çıkarılan ve kısa 

çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilere, iş akdi 

fesih yasağının geçerli olduğu süreyi geçmemek üzere, 

bu süre zarfında ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz 

kaldıkları süre kadar nakdi ücret desteği verilecektir.

Aynı şekilde, 15.03.2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi 

feshedilen ve işsizlik sigortası ödeneğinden yararlanma 

şartlarını taşıyan işçilerde, iş akdi fesih yasağının geçerli 

olduğu süreyi geçmemek üzere, bu süre zarfında 

ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre 

kadar nakdi ücret desteğinden yararlanabileceklerdir.

Nakdi ücret desteği günlük 39,24 Türk lirası olup, 

herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık 

aylığı almakta olanlar nakdi ücret desteğinden 

yararlanamayacaklardır.

7. Kar Dağıtımının Sınırlandırılması

7244 sayılı Kanunla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa 

eklenen geçici 13. madde ile sermaye şirketlerinde kar 

dağıtımına yönelik olarak 30.09.2020 tarihine kadar 

geçerli olmak üzere, aşağıdaki sınırlamalar getirilmiştir.

2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşinin 

dağıtımına karar verilebilecektir.

Geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma 

konu edilemeyecektir.

Genel kurul kâr payı avansı dağıtımı konusunda yönetim 

kuruluna yetkisi verilemez.

Belirtilen süreyi üç ay uzatmaya ve kısaltmaya 

Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Ayrıca, aynı düzenlemeye göre, genel kurul, yukarıdaki 

düzenlemeden önce 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr 

payı dağıtımı kararı almış ancak henüz pay sahiplerine 

ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 

ödemenin yapılması, 2019 yılı net dönem kârının yüzde 

yirmi beşini aşan kısmı da 30.09.2020 tarihine kadar 

ertelenecektir.

Sonuç

Sayın okurlar, covid-19 salgınının ekonomik etkilerini 

hafifletmeye yönelik olarak ülkemizde alınan tedbirleri 

yukarıda özetlemeye çalıştık. Salgının bir an önce sona 

ermesi dileğiyle sağlıklı günler dilerim.
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MURAT İNKÜN
PLASFED Genel Sekreteri

Küresel Talepteki Daralma Sektörü 
Olumsuz Etkiliyor
2020 Mart ayına dair TÜİK tarafından yayınlanan sanayi üretim endeksinde yıllık bazda daralma kısıtlı gözükse 
dahi bu yılın ilk iki ayında üretimin pozitif bir tablo sergilediğini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Aylık bazda 
bakıldığında ise önümüzdeki tablo daha net görülmekte. İmalat sanayinde %7,5 gibi oldukça yüksek bir düşüş 
söz konusu. Plastik sektörü özelinde bakıldığında ise daralmanın görece daha kısıtlı olduğu ve %4,3 olarak 
gerçekleştiği gözlemlenmekte. Plastik sektörünün performansının genel imalat sanayinden daha olumlu olmasının 
başlıca sebebi ise 30’dan fazla sektöre ara malı olarak ürün veriyor olması. Toplam sanayi üretimini etkileyen alt 
kırılımlara baktığımızda bu durum daha net görülebiliyor. Zira dayanıklı tüketim mallarında gerileme %11,8 olarak 
gerçekleşirken, ara malı üretiminde %3,7 gibi çok daha makul bir değer görüyoruz.

Nisan ayında sanayi üretiminde yaşanan düşüşün daha sert olacağı öngörülebilir. Öte yandan, gelecek dönemde 
küresel talepte yaşanan daralmaya bağlı olarak ihracat pazarlarımızda da kayıplar meydana gelebilir. İstanbul 
Sanayi Odası tarafından hazırlanan ve Türkiye’nin ihracat pazarlarına göre ağırlıklandırma yapılarak hazırlanan 
ihracat iklimi endeksinin 19,1’e kadar gerilemiş olduğunu görüyoruz. Endeks 2008-2009 krizinde dahi 35 puanın 
üzerinde kalmıştı bu çalışma karşı karşıya olduğumuz krizin derinliğini daha net ortaya koyuyor.

2019 (Ocak-Mart) 2020 (Ocak-Mart)

Ocak Şubat Mart Ocak Şubat Mart

Toplam Sanayi 7,7 8,5 -2,0 -0,3 1,9 -7,1

Ara Malı 10,1 9,8 2,1 1,0 0,7 -3,7

Dayanıklı Tüketim Malları 2,2 -2,9 -16,6 -1,9 -2,2 -11,8

Dayanıksız Tüketim Malları 8,1 6,4 -3,0 0,5 0,5 -7,5

Sermaye Malları 4,1 14,4 -6,8 -5,2 8,9 -14,5

İmalat Sanayi 8,0 9,1 -1,9 -0,4 2,4 -7,5

Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 8,4 8,2 1,7 0,3 1,4 -4,3

Kaynak: TÜİK

İhracat İklimi Endeksi

Ocak 2020 51,1

Şubat 2020 50,4

Mart 2020 35,7

Nisan 2020 19,1

Kaynak: TÜİK
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2019 yılında, Türkiye plastik hammadde ihracatı miktar bazında %22,4 değer bazında ise %5,6 artmıştır. Miktara 
oranla değer bazında yaşanan artışın daha az olması ihraç edilen ürünlerin birim fiyatlarında düşüş olmasından 
kaynaklanmaktadır.

2020 yılının ilk çeyreğinde, bir önceki yıla göre ihracatta kısıtlı da olsa bir gerileme yaşanırken, ithalatta ise artış 
gözlemlenmiştir. Gerek ithalatta gerek ihracatta değer bazında hareketin, miktar bazında yaşanan harekete göre 
aşağı yönlü seyrettiğini görüyoruz. Bunun başlıca sebebi ise salgın sebebi ile daralan talep sebebiyle hammadde 
fiyatlarında yaşanan gerilemedir. Söz konusu dönemde ihracatta yaşanan artış miktar bazında ortalama %8,9 olarak 
gerçekleşirken, değer bazında %0,6 düşüş olmuştur. Aynı dönemde ithalat miktarı %17,9 oranında artarken, ithalat 
değeri ise %4,4 oranında artmıştır. 

Dış Ticaret Verileri

PLASTİK HAMMADDE- GTİP bazında ihracat MİKTAR: Bin Ton / DEĞER: Milyon $

GTİP GTİP Açıklama

2019 (Ocak-Mart) 2020 (Ocak-Mart)

Miktar Değer Miktar % Değ. Değer % Değ.
Birim 

Fiyat ($/
KG)

3901 Etilen polimerleri 29,2 29,1 19,4 -33,5 18,8 -35,5 1,0

3902 Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri 8,0 9,5 8,3 3,0 8,5 -11,1 1,0

3903 Stiren polimerleri 32,2 37,4 32,1 -0,6 33,2 -11,2 1,0

3904 Vinil klorür/halojenli diğer olefin polimerleri 5,9 7,6 7,4 24,8 7,9 4,0 1,1

3905 Vinil asetat/diğer vinil esterlerinin polimerleri 12,8 13,7 10,8 -15,2 12,4 -10,0 1,1

3906 Akrilik polimerleri 54,1 60,9 58,6 8,5 61,2 0,5 1,0

3907 Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-alkid reçineler 103,2 160,8 114,1 10,6 154,6 -3,9 1,4

3908 Poliamidler 9,7 25,0 8,4 -13,7 20,1 -19,4 2,4

3909 Amino reçineler, fenolik reçineler, poliüretanlar 27,9 36,1 43,0 54,0 40,2 11,4 0,9

3910 Silikonlar 1,5 5,4 1,7 9,1 5,9 9,0 3,6

3911 Petrol reçineleri, politerpenler, polisülfitler vb. 0,4 1,2 0,6 57,0 1,5 21,3 2,5

3912 Selüloz ve kimyasal türevleri 13,0 17,4 13,2 1,5 17,3 -0,5 1,3

3913 Tabii polimerler, değiştirilmiş tabii polimerler, türevleri 0,1 0,3 0,1 20,5 0,2 -27,2 3,8

3914 Polimer esası iyon değiştiriciler 0,0 0,1 0,0 54,6 0,1 3,3 2,2

3915 Plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar 3,0 2,5 5,6 86,2 4,3 68,2 0,8

TOPLAM 301,0 407,2 323,2 7,4 386,3 -5,2 1,2

İHRACAT
2019 (Ocak-Mart) 2020 (Ocak-Mart)

Miktar Değer Miktar % Değ. Değer % Değ.

Plastik Hammadde 301,0 407,2 323,2 7,4 386,3 -5,2

Plastik Mamul 476,2 1.230,8 523,1 9,9 1.242,5 1,0

Plastik ve Kauçuk İşleme Mak. N/A 50,6 N/A N/A 45,6 -9,8

Miktar: Bin Ton / Değer: Milyon Dolar

İTHALAT
2019 (Ocak-Mart) 2020 (Ocak-Mart)

Miktar Değer Miktar % Değ. Değer % Değ.

Plastik Hammadde 1.624,0 2.175,8 1.925,8 18,6 2.236,6 2,8

Plastik Mamul 136,0 661,3 148,4 9,1 724,5 9,5

Plastik ve Kauçuk İşleme Mak. N/A 86,1 N/A N/A 109,1 26,7

Miktar: Bin Ton / Değer: Milyon Dolar

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

Değer Değer % Değ.

İhracat 44.533,8 42.749,2 -4,0

İthalat 50.471,9 55.655,3 10,3

Kaynak: TÜİK

Kaynak: TÜİK
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2020 yılının ilk çeyrek verileri incelendiğinde hammadde ihracatımızın en yoğun olduğu ilk 10 ülkede artış yaşandığı 
gözlemlenmekle birlikte Almanya, İtalya ve İspanya’ya ihracatımızda bir gerileme göze çarpmaktadır. Söz konusu 
ülkelere olan ihracatımızın gerilemesinin başlıca gerekçesi ise salgından yoğun olarak etkilenmeleri sebebiyle 
talepte meydana gelen gerilemedir. Bu dönemde ihracatımızı en çok arttırdığımız ülkeler sırasıyla İran, Bulgaristan 
ve Romanya olurken ilk 10 ülkenin hammadde ihracatımızdan aldıkları payda da bir artış yaşanmıştır.

2020 yılının ilk 3 ayında geçen senenin aynı dönemine kıyasla Türkiye plastik mamul ihracatı miktar bazında %9,9 artış 
gösterirken değer bazında %1,0 artmıştır.

PLASTİK HAMMADDE İHRACATI

2019 (Ocak-Mart) 2020 (Ocak-Mart)

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

Romanya 27,4 29,7 38,2 39,3 28,7 -3,3 7,4 0,8

Almanya 19,4 30,9 19,1 -1,4 26,2 -15,1 6,8 1,4

Mısır 18,7 21,0 22,2 18,9 22,2 5,7 5,7 1,0

İtalya 19,3 28,9 17,6 -8,8 20,1 -30,5 5,2 1,1

Rusya Federasyonu 8,4 16,8 10,9 30,3 19,3 15,3 5,0 1,8

İran 6,5 16,1 9,5 45,8 18,9 17,1 4,9 2,0

Irak 12,1 16,8 16,2 34,3 18,4 9,9 4,8 1,1

Cezayir 10,3 14,7 13,4 29,9 17,2 16,7 4,4 1,3

İspanya 11,0 17,6 10,7 -2,5 15,6 -11,4 4,0 1,5

Bulgaristan 12,2 14,1 17,7 44,3 15,3 8,5 4,0 0,9

İlk 10 Ülke Toplamı 145,3 206,6 175,6 20,8 201,9 -2,2 52,3 1,1

GENEL TOPLAM 301,0 407,2 323,2 7,4 386,3 -5,2 100,0 1,2

Miktar: Bin Ton / Değer: Milyon DolarKaynak: TÜİK

PLASTİK MAMUL- GTİP bazında ihracat MİKTAR: Bin Ton / DEĞER: Milyon $

GTİP GTİP Açıklama

2019 (Ocak-Mart) 2020 (Ocak-Mart)

Miktar Değer Miktar % Değ. Değer % Değ.
Birim 

Fiyat ($/
KG)

3916 Plastikten monofil, çubuk, profiller-Enine kesiti 1 mm.’yi 42,4 70,3 48,7 14,8 78,2 11,2 1,6

3917 Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor 57,4 144,7 68,8 20,0 147,2 1,7 2,1

3918 Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları 4,0 7,5 6,5 64,5 10,4 38,5 1,6

3919 Plastikten yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şek. 4,8 23,4 4,9 2,7 23,9 2,3 4,9

3920 Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar 134,4 333,6 143,1 6,5 324,0 -2,9 2,3

3921 Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamlar 36,1 96,3 42,5 17,8 109,1 13,3 2,6

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

6,9 26,1 7,3 5,6 27,2 4,1 3,7

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

102,7 251,5 109,9 6,9 247,8 -1,5 2,3

3924 Plastikten sofra, mutfak ve diğer ev eşyası, tuvalet eşyası 42,1 112,3 43,9 4,3 111,8 -0,4 2,5

3925 Plastikten inşaat malzemesi 24,1 62,7 24,2 0,5 56,7 -9,7 2,3

3926 Plastikten diğer eşya 21,4 102,3 23,4 9,3 106,3 3,9 4,5

TOPLAM 476,2 1.230,8 523,1 9,9 1.242,5 1,0 2,4

Kaynak: TÜİK
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Bölgenin plastik ihtisas organize sanayi bölgesi olması avantajı ile katılımcılar yatırımlarının yüzde 
45’ine kadarını kurumlar vergisi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, gümrük vergisi muafiyeti, 
katma değer vergisi istisnası imkanına sahip olacak. Ayrıca emlak vergisi, bina inşaat ve yapı 
kullanma harcından muafiyet imkanı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından OSB Enerji Dağıtım Lisansına sahip bölgemiz, 
direkt iletim hattına bağlanmak suretiyle İstanbul ve civar OSB’lere kıyasla %30 daha ucuz enerji 
tedariğine sahip olacak.

Ucuz Enerji
%30

Yatırım Teşviki
%45

Modern-Dijital
OSB Altyapısı



Bölgenin plastik ihtisas organize sanayi bölgesi olması avantajı ile katılımcılar yatırımlarının yüzde 
45’ine kadarını kurumlar vergisi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, gümrük vergisi muafiyeti, 
katma değer vergisi istisnası imkanına sahip olacak. Ayrıca emlak vergisi, bina inşaat ve yapı 
kullanma harcından muafiyet imkanı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından OSB Enerji Dağıtım Lisansına sahip bölgemiz, 
direkt iletim hattına bağlanmak suretiyle İstanbul ve civar OSB’lere kıyasla %30 daha ucuz enerji 
tedariğine sahip olacak.

Ucuz Enerji
%30

Yatırım Teşviki
%45

Modern-Dijital
OSB Altyapısı



2020 yılı ilk üç ayında, Türkiye plastik ve kauçuk işleme makinaları ihracatı değer bazında %9,8 oranında düşüş 
göstermiştir. İhracat gerçekleştirilen ilk 10 ülke incelendiğinde ise Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Belarus’a 
yapılan ihracatta sırasıyla 2,8 milyon dolar, 1,1 milyon dolar ve 0,8 milyon dolar artış yaşandığı gözlemlenmektedir. 
İlk 10 ülkeye olan ihracatta yaşanan %23,5 artışa rağmen diğer ülkelere yapılan ihracatta yaşanan düşüş olumsuz 
bir tablo ile karşılaşmamıza sebep olmuştur.

2020 yılı ilk çeyreğinde ülke bazlı bir inceleme yapıldığında ilk 10’da yer alan ülkeler arasında İspanya hariç ülkelerin 
tamamına yapılan mamul ihracatının artmış olduğu görülmektedir. Öte yandan, hammadde fiyatlarında yaşanan 
gerilemeye bağlı olarak ilk 10’da yer alan tüm ülkelere yapılan ihracatta birim fiyatta bir gerileme yaşanmıştır. Birim 
fiyattaki gerilemenin tek istisnası İspanya olup bunun gerekçesi ise İspanya’nın daralan ithalatının daha çok katma 
değeri düşük ürün gruplarını kapsadığı sonucuna varılmaktadır.

PLASTİK MAMUL İHRACATI

2019 (Ocak-Mart) 2020 (Ocak-Mart)

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

Irak 52,6 99,6 56,2 6,9 95,2 -4,4 7,7 1,7

Almanya 25,9 90,5 28,2 9,1 92,4 2,1 7,4 3,3

Birleşik Krallık 30,8 78,9 32,6 6,0 74,8 -5,2 6,0 2,3

İsrail 29,9 62,9 38,0 27,0 72,6 15,4 5,8 1,9

Fransa 15,1 48,7 15,9 5,0 48,1 -1,2 3,9 3,0

Romanya 16,2 40,9 18,6 14,9 46,3 13,2 3,7 2,5

İtalya 18,9 46,5 20,1 6,2 46,1 -0,9 3,7 2,3

ABD 14,3 41,5 16,1 12,4 43,0 3,7 3,5 2,7

Libya 16,5 34,7 21,4 29,4 38,7 11,3 3,1 1,8

İspanya 18,0 41,1 15,3 -14,8 35,5 -13,5 2,9 2,3

İlk 10 Ülke Toplamı 238,2 585,3 262,4 10,2 592,7 1,3 47,7 2,3

GENEL TOPLAM 476,2 1.230,8 523,1 9,9 1.242,5 1,0 100,0 2,4

Miktar: Bin Ton / Değer: Milyon DolarKaynak: TÜİK

KAUÇUK VE PLASTİK İŞLEME MAKİNALARI İHRACATI

2019 (Ocak-Mart) 2020 (Ocak-Mart)

Ülke Değer Değer % Değ. % Pay

Rusya Federasyonu 2,4 5,2 123,0 11,5

Hindistan 3,3 3,1 -6,6 6,8

İspanya 1,9 2,4 23,8 5,2

Cezayir 1,3 2,3 81,2 5,1

Almanya 1,3 1,8 34,6 4,0

İran 4,2 1,8 -57,6 3,9

Bulgaristan 1,6 1,6 -2,1 3,5

Özbekistan 0,4 1,5 236,8 3,2

Irak 0,6 1,4 148,4 3,0

Mısır 1,1 1,3 21,2 2,9

İlk 10 Ülke Toplam 18,1 22,4 23,5 49,1

GENEL TOPLAM 50,6 45,6 -9,8 100,0

Miktar: Bin Ton / Değer: Milyon Dolar

Kaynak: TÜİK

PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI- GTİP bazında İhracat MİKTAR: Bin Ton / DEĞER: Milyon $

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

Değer Değer % Değ.

847710 Enjeksiyon makinaları 8,9 3,5 -60,7

847720 Ekstrüzyon makinaları 6,1 8,9 45,9

847730 Şişirme makinaları 0,5 1,2 125,9

847740 Termoforming makinaları 4,5 4,0 -10,7

847751-59-80 Presler ve diğer makinalar 24,0 22,8 -5,0

847790 Aksam ve parçalar 6,5 5,2 -21,0

TOPLAM 50,6 45,6 -9,8
Kaynak: TÜİK
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2020 yılının ilk çeyreğinde, Türkiye plastik hammadde ithalatı miktar bazında %18,6 oranında artarken, değer bazında 
ise %2,8 oranında artmıştır. En çok ithalat gerçekleştirilen ülkeler incelendiğinde ise Suudi Arabistan’ın gene en 
üst sırada yer aldığı öte yandan Almanya’nın miktar bazında Güney Kore’ye yaklaştığı, değer bazında ise geçtiği 
ve ikinci sıraya yükseldiği görülmektedir. ABD’den yapılan ithalat kaya gazından PE üretiminin başlamasından beri 
devamlı suretle artmaya devam etmekte olup bu ülkeden yapılan ithalat miktar bazında Belçika ile aynı seviyeye 
yükselmiştir.

PLASTİK HAMMADDE İTHALATI

2019 (Ocak-Mart) 2020 (Ocak-Mart)

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

Suudi Arabistan 287,6 332,3 289,1 0,5 274,7 -17,3 12,3 1,0

Almanya 113,1 222,0 157,8 39,5 253,6 14,2 11,3 1,6

Güney Kore 172,0 246,2 165,3 -3,9 216,3 -12,1 9,7 1,3

Belçika 108,2 152,0 125,6 16,0 161,5 6,3 7,2 1,3

ABD 100,3 117,8 125,2 24,9 135,0 14,6 6,0 1,1

İspanya 63,7 95,9 79,2 24,2 102,9 7,3 4,6 1,3

Hollanda 65,0 101,2 81,8 25,7 101,8 0,6 4,6 1,2

İtalya 51,0 93,7 64,4 26,2 99,4 6,0 4,4 1,5

Fransa 64,3 89,8 71,3 11,0 94,1 4,8 4,2 1,3

Çin 42,4 72,9 48,0 13,3 79,0 8,3 3,5 1,6

İlk 10 Ülke Toplamı 1.067,7 1.523,7 1.207,8 13,1 1.518,4 -0,3 67,9 1,3

GENEL TOPLAM 6,758.4 10,142.1 7,023.3 3.9 9,077.8 -10.5 100.0 1.3

Miktar: Bin Ton / Değer: Milyon Dolar

Kaynak: TÜİK

PLASTİK HAMMADDE- GTİP bazında ithalat MİKTAR: Bin Ton / DEĞER: Milyon $

GTİP GTİP Açıklama

2019 (Ocak-Mart) 2020 (Ocak-Mart)

Miktar Değer Miktar % Değ. Değer % Değ.
Birim 

Fiyat ($/
KG)

3901 Etilen polimerleri 412,3 487,4 492,7 19,5 494,0 1,3 1,0

3902 Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri 520,8 679,7 593,6 14,0 664,3 -2,3 1,1

3903 Stiren polimerleri 86,0 128,7 90,2 4,9 127,2 -1,1 1,4

3904 Vinil klorür/halojenli diğer olefin polimerleri 175,3 169,3 204,5 16,7 198,3 17,1 1,0

3905 Vinil asetat/diğer vinil esterlerinin polimerleri 9,1 21,3 10,9 20,0 25,3 18,9 2,3

3906 Akrilik polimerleri 57,7 101,2 67,6 17,2 105,3 4,0 1,6

3907 Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-alkid reçineler 149,5 285,0 180,1 20,4 292,9 2,8 1,6

3908 Poliamidler 26,4 79,9 27,5 4,2 70,8 -11,3 2,6

3909 Amino reçineler, fenolik reçineler, poliüretanlar 48,7 100,6 66,1 35,7 113,2 12,5 1,7

3910 Silikonlar 7,7 34,5 11,2 44,8 39,3 14,2 3,5

3911 Petrol reçineleri, politerpenler, polisülfitler vb. 8,5 26,5 10,3 21,2 27,6 4,2 2,7

3912 Selüloz ve kimyasal türevleri 8,4 31,7 9,9 17,9 37,5 18,2 3,8

3913 Tabii polimerler, değiştirilmiş tabii polimerler, türevleri 0,7 5,5 0,8 23,4 5,7 4,1 6,8

3914 Polimer esası iyon değiştiriciler 1,1 2,6 1,6 47,1 3,8 47,7 2,4

3915 Plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar 111,8 22,0 158,7 42,0 31,3 41,9 0,2

TOPLAM 1.624,0 2.175,8 1.925,8 18,6 2.236,6 2,8 1,2

Kaynak: TÜİK
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2020 yılı ilk çeyreğinde Türkiye plastik mamul ithalatı miktar ve değer bazında incelendiğinde bir önceki yıla göre 
sırasıyla %9,1 ve %9,5 artış gözlenmiştir. Ülke bazında mamul ithalatı incelendiğinde ise miktar bazında Birleşik 
Krallık ve Japonya hariç ilk 10 ülkenin tamamında artış gözlemlenmektedir.

PLASTİK MAMUL- GTİP bazında ithalat MİKTAR: Bin Ton / DEĞER: Milyon $

GTİP GTİP Açıklama

2019 (Ocak-Mart) 2020 (Ocak-Mart)

Miktar Değer Miktar % Değ. Değer % Değ.
Birim 

Fiyat ($/
KG)

3916 Plastikten monofil, çubuk, profiller-Enine kesiti 1 mm.’yi 2,4 11,5 2,8 18,9 12,8 11,4 4,5

3917 Plastikten tüpler, borular, hortumlar; conta, dirsek, rakor 8,3 66,4 9,4 13,4 72,3 8,9 7,7

3918 Plastikten yer kaplamaları-duvar ve tavan kaplamaları 4,2 12,4 5,7 36,1 19,6 57,5 3,4

3919 Plastikten yapışkan levha, yaprak, şerit, lam vb. düz şek. 12,8 67,7 14,9 15,9 77,7 14,8 5,2

3920 Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül ve lamlar 57,3 178,7 58,6 2,3 181,8 1,8 3,1

3921 Plastikten diğer levhalar, yaprak, pelikül, varak ve lamlar 14,3 58,2 15,1 5,8 64,0 9,9 4,2

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

0,6 4,5 0,6 2,4 3,8 -16,0 6,0

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

18,7 86,4 20,9 12,0 95,7 10,7 4,6

3924 Plastikten sofra, mutfak ve diğer ev eşyası, tuvalet eşyası 1,6 10,0 1,7 6,8 12,0 20,3 7,0

3925 Plastikten inşaat malzemesi 1,4 7,0 1,3 -3,8 6,0 -14,8 4,5

3926 Plastikten diğer eşya 14,4 158,4 17,2 19,5 178,8 12,9 10,4

TOPLAM 136,0 661,3 148,4 9,1 724,5 9,5 4,9

Kaynak: TÜİK

PLASTİK MAMUL İTHALATI

2019 (Ocak-Mart) 2020 (Ocak-Mart)

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

Almanya 23,0 136,2 23,8 3,6 136,8 0,4 18,9 5,7

Çin 32,2 104,5 38,1 18,4 125,0 19,7 17,3 3,3

İtalya 14,2 74,4 14,6 2,4 79,4 6,7 11,0 5,5

Fransa 6,8 44,3 6,9 0,8 47,1 6,4 6,5 6,9

Güney Kore 2,3 30,3 3,0 34,3 37,5 23,8 5,2 12,3

ABD 4,9 29,1 6,7 35,0 36,4 25,3 5,0 5,5

Birleşik Krallık 3,5 24,0 3,1 -10,3 23,2 -3,6 3,2 7,4

Belçika 3,2 15,4 5,2 60,7 19,9 29,5 2,7 3,8

Japonya 2,9 13,9 3,3 12,0 18,8 35,5 2,6 5,7

Polonya 1,1 17,4 0,9 -15,0 18,2 4,9 2,5 20,3

İlk 10 Ülke Toplam 94,1 489,3 105,5 12,1 542,3 10,8 74,9 5,1

GENEL TOPLAM 136,0 661,3 148,4 9,1 724,4 9,5 100,0 4,9

Miktar: Bin Ton / Değer: Milyon DolarKaynak: TÜİK
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2020 yılı ilk 3 ayında, Türkiye plastik ve kauçuk işleme makinaları ithalatında değer bazında %26,7’lik bir artış 
yaşanmıştır. Ülke bazında kauçuk ve plastik işleme makineleri ithalatı incelendiğinde ise ilk 10’da yer alan tüm 
ülkelerden yapılan ithalatın arttığı gözlemlenmiştir. En çok göze çarpan artış şişirme makinaları ithalatında yaşanmış 
olup bu ürün grubunda artış %100’ün üzerinde gerçekleşmiştir.

PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI- GTİP bazında ithalat MİKTAR: Bin Ton / DEĞER: Milyon $

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

Değer Değer % Değ.

847710 Enjeksiyon makinaları 25,1 38,5 53,5

847720 Ekstrüzyon makinaları 14,0 18,4 31,4

847730 Şişirme makinaları 1,5 3,1 107,3

847740 Termoforming makinaları 2,7 1,4 -45,8

847751-59-80 Presler ve diğer makinalar 31,2 35,0 12,0

847790 Aksam ve parçalar 11,6 12,7 9,2

TOPLAM 86,1 109,1 26,7

Kaynak: TÜİK

KAUÇUK VE PLASTİK İŞLEME MAKİNALARI İTHALATI

2019 (Ocak-Mart) 2020 (Ocak-Mart)

Ülke Değer Değer % Değ. % Pay

Çin 23,1 43,4 88,2 39,8

Almanya 20,9 28,4 35,5 26,0

Avusturya 6,6 7,4 12,6 6,8

İtalya 6,0 5,6 -5,4 5,2

İsviçre 1,3 4,9 272,1 4,5

Tayvan 6,1 3,9 -36,3 3,6

Japonya 8,2 2,8 -66,1 2,5

Güney Kore 3,7 2,0 -45,6 1,9

ABD 1,5 1,9 23,0 1,7

Hindistan 2,0 1,8 -9,6 1,6

İlk 10 Ülke Toplam 79,4 102,1 28,6 93,6

GENEL TOPLAM 86,1 109,1 26,7 100,0

Miktar: Bin Ton / Değer: Milyon DolarKaynak: TÜİK
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Dear Members of the Industry,
Dear Readers,

With the spread of the Covid-19 
outbreak originating from China at 
the end of 2019 all over the world, 
we went into a difficult period in 
terms of health and economy. I hope 
that we will get through this process 
with a minimum loss.

Using exports, the Turkish plastics 
industry found a way out from 
the persistent contraction of the 
construction industry caused by 
the foreign exchange shock of 
the second half of 2018 where a 
substantial increase was observed 
in exports. Our industry, which 
managed to overcome, though 
partly, the shrinking demand from 
the domestic market through 
exports, suffered a blow with the 
global demand coming to a standstill 
during the COVID-19 outbreak. Our 
industry is getting through hard 
times due to the cancelled orders in 
both domestic and export markets. 

As is known, the Economic Stability 
Shield Package was made known 
to the public at the Coordination 
Meeting for Fight against 
Coronavirus held in Ankara on March 
18, 2020. At the meeting, some 
decisions were taken, stipulating the 
deferred payment of SSI premiums 
and VAT and withholding taxes. 
While the package also includes 
positive support measures, such as, 
deferred bank loan reimbursements, 
provision of stock financing aid 
to exporters, short-time working 
allowance, etc., many of these 
measures were put into practice 
with limitations on the utilization 
by the plastics industry. More 
critically, however, almost the entire 
manufacturing industry, especially 
the plastics industry, will fail to make 
use of the aid launched to defer 

Dear readers and esteemed 
stakeholders from the industry,

Greetings to everyone from our 
30th issue. Perhaps, we are going 
through the times that will have an 
important place in human history. 
Unfortunately, as I mentioned in 
my previous issue, COVID-19 would 
never stay away from us. This was 
not an issue that we would watch 
with pleasure while reducing the 
demand for China and booming 
the demand for our country, and 
demonstrates us that it is not so in 
the most challenging way. We all 
try to adapt ourselves to the “new 
normal” these days when every 
part of our lives has evolved into a 
different order. As is known to all, 
the COVID-19 outbreak had several 
effects on the plastics industry. It has 
positive aspects in some ways and 
severe negative aspects in other 

ÖMER KARADENİZ
Chairman of PLASFED

public financial liabilities, such as 
SSI premiums, VAT and withholding 
taxes. Relieving cash flow, even 
if temporarily, for businesses 
that have canceled orders both 
domestically and abroad due to the 
pandemic will only be possible by 
including the industry in the scope 
of these measures. 

In line with these shortcomings we 
have identified, we have talked 
about the issue of not including 
the plastics industry in the scope of 
force majeure during the meetings 
with Turkey Chambers and Stock 
Exchanges Association, Istanbul 
Chamber of Industry and the relevant 
NGOs which we have attended as 
the umbrella organization of the 
industry, we have suggested that 
the entire manufacturing industry 
should be considered within the 
scope of the Economic Stability 
Shield Package. 

In this process, we, as PLASFED, 
also held the first board of directors 
meeting of 2020 over video 
conferencing. We invited Mr. Erdal 
Bahcivan, Chairman of the Istanbul 
Chamber of Industry, to our meeting 
and obtained information about 
the impact of the outbreak on the 
Turkish industry. Once again, I would 
like to thank ICI’s Chairman Mr. 
Erdal Bahcivan for his participation 
and support. During our meeting, 
we exchanged ideas with the 
members about the efforts we made 
to extend the aids provided during 
the outbreak along with the efforts 
to cause their continuation after the 
outbreak.

Considering the current 
circumstances, public authorities 
and NGOs need to cooperate to 
both cause the expansion of the 
current precautionary package 
and overcome the hurdles in 
implementing the package. I would 
like to underline that the more 
feedback our public bodies can get 
from scratch, the easier it will be for 
these measures to reach their goals.

I would like to extend my thanks 
to the chairmen of our member 
associations, Sener Gencer, Selcuk 
Gulsun, Yusuf Ozkan, Hakan Efe, 
Mehmet Hakan Atalay, Baris Pakis, 
and all the members of our Board 
of Directors and Supervisory Board, 
who allowed us to achieve very 
important things for the industry 
by fulfilling all the goodness of 
teamwork in these very hard times.

Lastly, PAGDER (Turkish Plastics 
Industrialists’ Association), one of 
our member associations, launched 
the “Medical Face Shield” project 
during the outbreak and delivered 
the face shields produced for our 
brave health professionals working 
day and night to the Ministry of 
Health at no cost. PAGDER has 
provided an admirable support 
which will serve as a model across 
our industry. I would like to extend 
my thanks to everyone who 
contributed, especially to PAGDER’s 
Chairman Mr. Selcuk Gulsun, for 
their such a great support. 

I take this opportunity to wish all our 
readers good days filled with health, 
happiness and prosperity.

BURÇ ANGAN
Head of Editorial Board of
PLASFEDMAGAZINE
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ways. While the products that were 
a scapegoat in the past, especially 
in the EU states, such as disposable 
utensils and food packaging, shine 
bright like a star, there is a severe 
stagnation in companies who 
manufacture goods in automotive, 
white goods and similar fields. 
Sure enough, it is truly ironic that 
the EU states have understood the 
value of plastic products from the 
technical components of respiratory 
equipment to the simplest face 
shields, which they had very recently 
accused of massacring nature, 
and have been looking for these 
products. COVID-19 made everyone 
memorize the place and wide range 
of intended use of plastic in human 
life in a short time such as two to 
three months, which we have been 
trying to explain for years. 

In this so-called new normal 
situation we are in, we now have 
new habits, such as working 
from home, webinars, and online 
meetings, that are at the heart of 
our lives. In fact, this new situation, 
at some point, taught the business 
world a crash course in making use 
of the means of the digital age. As 
we write this article today, many of 
us are already familiar with these 
new concepts. With this issue which 
we have devoted to the discussion 
of the effects of COVID-19 on our 
industry and its aftermath, we will 
also review these new concepts 
that have entered our lives.

After this process, which we 
believe has begun to normalize, 
the current order will undoubtedly 
change all over the world. A new 
order will be established after 
COVID-19 in economic, social and 
commercial aspects. I believe that 
our companies that can survive this 
process stronger by handling it from 
an optimistic perspective will attain 
a better position in global markets, 
and hope that it will be so.

I wish you a pleasant reading and 
healthy days while ending my 
words. 

Greetings and best regards,
on behalf of our editorial committee 
and professional staff.

HAKAN EFE
Chairman of BURPAS

Civilization Mask

Greetings dear colleagues and dear 
readers who have been a follower 
of our magazine,

As you know, the Covid-19 outbreak 
originating from China was declared 
as a pandemic by the World Health 
Organization. Together, we witness 
how the pandemic has altered the 
health and economic policies of the 
world. 

We all paid and are paying heed to the 
discussions about the importance of 
and suggestions about the financial 
process in the world against the 
economic crisis caused by the 
Covid-19 outbreak as well as the 
advice and foresight broadcasts 
aired by media outlets, such as 
television and the Internet. The only 
conclusion from the discussions 
explaining all these predictions was 
that a new world order had begun, 
and the conception of money and 
health had undergone a major 
change in all countries of the world. 
In this process, we recognized 
the importance and inadequacy 
of technological tools and health 
technologies in the world. On 
a national scale, we are highly 
dependent on foreign resources, 
especially in technology. We may 
not be able to fight a global problem 
nationally, but as a country, we may 
discuss the shortcomings we have 
witnessed during this outbreak and 

the points where we depend on 
foreign countries in a very short 
time, and identify how to improve in 
these areas.

It is very hard to foresee how the 
Covid-19 outbreak will affect our 
industry. We will see its effects 
on the plastic industry in the long 
and medium term. As in the entire 
manufacturing industry, a regression 
is observed in the plastics industry. 
I think that our industry’s continued 
efforts to serve in line with new 
working models to meet the 
product demand and to protect its 
employees from the dangerous 
disease, which we are exposed 
to, by temporarily suspending 
its production and commercial 
activities while attaining a high level 
of awareness at the same will allow 
the industry to solidify its position 
in the global plastic industry and 
to continue on its path by reliable 
working models. Coupled with the 
increasing demand for single-use 
products in the packaging industry 
and the increasing number of 
hygienic products, the demand for 
cologne and disinfectant bottles 
allowed our companies in the 
industry to enhance their production 
capacities and brought economic 
benefits to the industry. The plastics 
industry, which constitutes the main 
supply of the automotive industry, 
was adversely affected by these 
developments. Similarly, we see 
this decline in durable goods. To 
prevent this economic contraction 
in the market, it is considered 
that negative developments can 
be prevented with the stability 
shield program adopted by the 
government.

As I end my words here, I wish that 
the souls of those who lost their 
lives due to Covid-19 will find peace, 
and extend my condolences to their 
families. I hope that the Blessed 
Ramadan Feast will bring healthy 
days to the whole world, and I wish 
you all a happy Eid.
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YUSUF ÖZKAN
Chairman of KAYPIDER

Greetings esteemed friends,

Just as we thought that everything 

would be fine this year, all the 

unfortunate events came one after 

the other since the beginning of 

the year as if planned. We tolerated 

what happened at first, but this 

event, called coronavirus, had a 

negative impact on our entire life 

when it tended to spread globally, 

affecting the health of the whole 

world. Life literally stopped. Of 

course, the production got its share.

Like all industries, yes, the plastic 

industry was adversely affected by 

this event. However, the point I want 

to dwell on is that;

While undergoing this process, the 

importance and healthy nature of 

masks, face shields, gloves and 

many other countless tools and 

equipment made of plastic in the 

medical field came down on those 

who describe plastic as harmful like 

a ton of bricks.

Additionally, this process is also 

a lesson for those who induce 

the perception that it is not right 

to use plastics in food due to the 

importance of plastics to food 

packaging and the recommendation 

for the use of products, such as 

disposable cutlery, glasses and 

ŞENER GENCER
Chairman of EGEPLASDER 

Effects Of Coronavırus

In the last week of April, we had a 
time when the effects of coronavirus 
were at its peak in our country. 
I hope that life will normalize in 
June in terms of its impact on our 
community. I hope that we will have 
no second or third wave, and our 
country and the world will survive 
this disaster.

I hope that our industry will survive 
this crisis with minimum damage 
sustained with the diversity we have 
as the plastics industry, our long-
standing experience in the plastics 
industry that is coupled with the 
facilities we have in the domestic 
market and exports, the subsidies 
provided by the state, the expected 
capital relief provided by the decline 
in raw material prices regardless 

of the increasing USD currency, 
the probability that energy and oil 
prices will decline by the adoption 
of methods, such as deferral of 
our existing obligations and tax 
debts restructuring, by pursuing the 
supply-demand balance, the state 
aids provided regarding labor costs 
and the fact that Turkey currently 
has an experienced and well-
established system in recycling, 
which results in the provision of 
supports for some manufacturers.

The greatest advantage we have as 

the plastics industry is the plastic 

that serves us as packaging in all 

kinds of materials (mask, gloves, 

coveralls, etc.) that we use to 

protect against the virus in the 

hospital environment, in the medical 

industry and during treatment, and 

in any other materials from food to 

cereals, to cleaners, to fruits and 

vegetables.

The plastic, which was vilified, 

declared as the enemy of nature 

and chastised through the press 

just 1 year ago, has been the 

biggest savior of humanity during 

the outbreak.

The increased production of 

packaging and protective materials 

simply contributes to our industry. 

We are delighted with this great 

service that our industry offers to 

humanity against the pandemic.

First, the influence of the Turkish 

industry and its services over 

the world and Europe obviously 

demonstrated how our country 

is important to Europe. From this 

perspective, we had a favorable 

outcome.

I hope that the world will get over 

this outbreak right away and the 

world economy will recover as soon 

as possible.

plates, in terms of hygiene in public 

catering areas. This shows that 

all these artificial perceptions and 

delusions regarding plastic are 

simply purposeful and interest-

oriented attempts.            

                       I think that we can use 

this to our advantage and mitigate 

the pressure on plastic to some 

extent by expressing this in every 

platform.

With best regards and love,
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SELÇUK GÜLSÜN
Chairman of PAGDER

Achievement and Future 
Achievements in Fight against the 
Outbreak

We are going through extraordinary 
times. Right in the middle of the 
“transformation” caused by the 
climate change, technological 
transformation, digitalization 
and automation, where humanity 
progresses into a new lifestyle, a 
“virus”, the long-forgotten old foe of 
human, attacked once again!

In fact, scientists have always warned 
that both bacteria and viruses are a 
threat like an earthquake. If there 
is a fault line, it will rupture one 
day. Viruses and/or bacteria will 
undergo a mutation which available 
antibiotics or antiviral drugs are 
ineffective against, leading to an 
outbreak. It just was unknown when 
this would happen. It had actually 
manifested itself in the form of SARS, 
MERS, Bird and Swine Flu... Now 
the COVID-19 infection induced by 
the SarsCov-2 virus, turning into a 
pandemic. 

The world faced an economic and 
social crisis, which had a very rapid 
impact on supply and demand 
simultaneously for the first time, 
before the effects of the 2008-2009 
global crisis disappeared. There is 
not even a single country in the world, 
whose production has not declined. 
Moreover, global trade has slowed 

down to the great extent. Based on 
the index developed by IMF through 
the signals from container ships in 
the satellite system of monitored 
vessels, the index that was above 
110 on February 12 fell to 72 on 
March 4, in just 21 days. If expressed 
in percentage, the world container 
trade declined by 34.5 percent. 
This index, which recovered at the 
beginning of April, regressed by 
the end of the month and started 
to remain around 90 (18.2 percent 
below the normal level). 

There is no social turmoil in the 
world for now, but poor countries 
are furious with rich countries just 
as the poor are with the rich. 

The outbreak will have reflections 
both in the economic and social 
spheres. The first estimates, 
naturally, have a high margin of 
error, but countries had increased 
opportunities to make more 
restrictive decisions in democratic 
aspects due to security concerns. 
With Industry 4.0, it became easier 
to shift the overseas productions 
to our country. From now on, it is 
estimated that capital exporters will 
focus more on domestic production 
and protective walls will rise a little 
more for a while. The other effect is 
that all countries will “hysterically” 
speed up the digital transformation 
that they have already undertaken. 
This may cause countries to 
compete to attract the already 
existing talents (on an individual 
and corporate basis) and human 
resources. 

Naturally, crises also create 
new opportunities. For example, 
countries will seek diversification 
since it is not possible for them 
to cause the inflow of the rings of 
the production chain that is mainly 
based on China and Asia. This 
is an opportunity for Turkey. The 
world still has a liquidity surplus 
of extraordinary size. Additionally, 

we may foresee that some of this 
surplus that cannot be sterilized by 
national central banks will flow into 
the developing countries. 

Turkey seems to be able to use this 
crisis to its advantage regarding 
the current economic structure. 
Though not as expected, it is very 
likely that Europe may have an 
increased interest in Turkey in terms 
of both market and production site. 
While this seems to be positive 
on one hand, Turkey’s economic 
dependence on Europe will increase 
further on the other hand. 

In the medium and long term, the 
talent and manpower development, 
which is essential to digital 
transformation, is a total mystery. 
We face a series of problems 
from our educational system to 
the preference of youngsters and 
companies for European countries 
as work areas. 

Humanity will overcome this crisis, 
and Turkey has passed this test in 
medical aspects. 
 “No matter how great military 
victories are, they bear no fruit 
unless crowned with economic 
victories…”

This warning of Ataturk, which 
he gave following the Turkish 
war of independence and which 
demonstrates the humility and 
statesman qualities of a victorious 
commander, still applies today. We 
had some achievements in medical 
field and did great works regarding 
infrastructure, but our chances of 
success for the future will diminish, if 
we fail to crown these achievements 
with economic achievements. 

I wish you healthy, merry and, most 
importantly, peaceful days. 
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The World Evolves Once 
Again: A Virus Catalyzes A 
Novel Perspective In The 
Modern Age
The world faces one of the greatest 
shocks in the modern history. 
Breaking out in China and induced 
by the virus called SARS COV-2, 
the pandemic took hold across the 
world. The economic effect of the 
“shock” caused by this outbreak 
is compared to wars and the 
economic crisis of 1929. 

The plastics industry was adversely 
affected by this outbreak as in all 
lines of manufacturing industry. 
However, the industry managed 
to prosper through several 
channels both during and after 
the outbreak. The plastics industry 
saw a multiple-fold increased 
demand regarding medical 
devices and consumables and 
protective equipment, contrary 
to the shrinkage. The packaging 
industry is expected to stand 
out in the future for the hygienic 
nature of packaging. Similarly, the 
other expectation is that the trend 
of banning disposable products, 
led by Europe, will slow down 
in connection with hygiene and 
protection from outbreak. 

While the figures and rates are 
similar to or even worse than a 
global crisis in terms of economic 
contraction, losses incurred by 
industries and effects on finance 
and public finance, this shock 
brought about a first: The crisis 
impacted households, commodity 
markets, trading, social life, 
financial markets, logistics and 
industries at the same time. In 
all earlier crises, the shock either 
started in financial industries 
or real economies or affected 
others by spreading as a social 
phenomenon. However, everything 

Turkey’s Progress Into 
Steady Growth: All Plans 
Set Back

Launched in 2020, the 2019-2021 

Medium Term Program called 

Turkey’s New Economy Program 

projected that the balancing process 

would be completed in 2020, 

followed by the start of a steady 

growth in 2021. These projections 

were materialized to a large extent, 

but were not fulfilled truly due to 

the debates over the local election 

process and the renewed Istanbul 

Metropolitan Municipality elections 

along with Turkey’s external affairs, 

including with Syria, and the 

conjuncture in the global economy.  

Turkey still achieved a 0.9 percent 

positive growth, while it remained 

short of its targeted 2.3 percent 

growth in 2019. 

came to a halt abruptly and 
simultaneously both on a national 
and global scale for the first time. 

Turkey and Europe will ease 
measures against the outbreak 
from June. The cycle of production 
and trading is expected to start 
in a controlled manner in all 
countries. This decision has been 
taken for economic and social 
reasons in an environment where 
the threat posed by this outbreak 
is not vanished completely. This 
new period of controlled living 
is called the “new normal”, 
inspired by the post-global crisis 
environment. The new normal will 
become completely normal upon 
the discovery of a full treatment 
and/or vaccination against the 
COVID-19 disease. 

The COVID-19 outbreak is expected 
to lead to major changes all over 
the world. One of the changes 
will be that countries will focus 
on domestic production in their 
production operations, which they 
have already decided to simply 
shift to other countries or regions, 
regardless of the cost to be incurred 
in critical industries. This means 
that some protectionist resolutions 
will be passed regarding certain 
goods. The plastics is one of these 
industries. 

Turkey has already considered the 
possibility of being an favorable 
supplier in certain industries which 
China will be disengaged from, 
since the standstill of such size is 
not expected in the initial phases 
of the crisis, especially in Europe. 
Various initiatives were undertaken 
in this respect, particularly in 
textile and ready-made garment 
industries. There was even a 
growing expectation that the 
medical equipment industry could 
also attract investments. 

This expectation did not come true, 
as the economic and social life 
came to a halt all over the world. 
However, there is still a theoretical 
probability that Turkey may have a 
further role in the reformation of the 
post-outbreak global setting. 

A policy component was put into 
practice for companies and the 
financial industry so that the loan 
mechanisms of banks could function 
properly. This component included 
expansion of the Central Bank’s 
monetary base, provision of some 
financial aids to micro enterprises 
through KOSGEB, deferral of certain 

obligations such as tax and premium 
payments, entitlement to the 
deferral of contractual obligations 
payable by certain industries on 
the grounds of force majeure, and 
suspension of any application 
filed for debt enforcement and 
bankruptcy. Although public banks 
provided financing through loans, 
private banks contributed to a very 
limited extent. 

This policy component is reportedly 
intended to prevent the withdrawal 
of money and the cessation of 
circulation in the market caused by 
the slowdown in economic activities.
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PAGDER Webinar - Prof. 
Haluk Levent: The Plastics 
Industry Will Be Affected 
Relatively Less, in The 
Presence of Some 
Advantages

Turkey started 2020 with a target of 

5 percent growth. This was greatly 

influenced by the base effect of 

the quarterly growths in 2019. 

Until March, the economic activity 

remained at the level evidencing 

growth forecasts. However, the 

COVID-19 outbreak already created 

an environment that would require 

Turkey to “to set a new three-year 

roadmap”. 

Big picture to be seen in August 
2020

Turkey’s growth within the first 

quarter of 2020 will be announced 

on May 29. The GDP data for the 

second quarter, which is the main 

indicator of the COVID-19 shock, 

will be released on August 31. The 

most important leading indicator, 

the industrial production index 

increased very strongly in January 

and February. The monthly change 

rose by 7.7 percent and 7.5 percent in 

January and February, respectively. 

The annual index changed by -0.4 

and 1.2 percent in the same months, 

respectively. 

Robust production continued across 

the industry until mid-March. The 

steel industry involving automotive, 

which carries much weight in the 

overall industry, ceased production 

in the second half of March. 

Therefore, a very limited loss is 

expected in industrial production in 

March. 

The manufacturing industry 

uses the index based on 2015. 

Additionally, this index was updated 

retrospectively back to 2005. The 

One of the speakers, Prof. Haluk 
Levent attended the webinar 

organized by PAGDER that addressed 
the possible effects of the COVID-19 
outbreak on the plastics industry 
and the economic outlook of the 
outbreak. The event emphasized 
that the plastics industry is one of 
the industries which is relatively 
less affected by the crisis both on 
a national and global scale, with a 
further demand in some areas, such 
as medical and packaging. Haluk 
Levent also stressed that automation 
in the manufacturing industry and 
income injustice in social order will 
be a question of debate in the post-
epidemic period. 

The Covid-19 outbreak brought 

about many puzzlers. There are still 

some attempts to understand the 

effects of the outbreak, which also 

affects all components of supply 

and demand at the same time and 

results in a complete cessation 

of social life along with economic 

activities, and to seek information 

about developments following 

the outbreak. With the webinar 

attended by Prof. Haluk Levent as 

the speaker, PAGDER evaluated 

the global outlook of the COVID-19 

outbreak and its potential effects 

on the plastics industry and the 

manufacturing industry.

Stating that the probability of a 

bottleneck in exports is considered 

weak, Haluk Levent remarked that 

the plastic industry is generally 

considered to be in a better situation 

compared to other industries. “It 

seems that the industry is not in 

a tight corner. The global market 

lowest value of this index was in 

February 2009 following the 2009 

global crisis with a value of 48. In 

overall industry, the lowest value 

of the same index was in the same 

month again with 50.5. 

Countries reviving the economy 
early

The World Bank’s report dated 

April 2020 indicated that Turkey 

would grow by 0.5 percent in 

2020 according to its base-

case scenario. IMF projected a 5 

percent contraction in the Turkish 

economy in 2020. Experts think 

the IMF’s estimate will have a high 

margin of error. In a statement 

made in early May, IMF’s Managing 

Director Lagarde remarked that the 

shrinkage in the global economy 

will be approximate to what they 

projected in pessimistic scenarios, 

not what they projected in their 

“base-case scenarios”. 
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Mevlut Cetinkaya, PhD: 
The Demand for Plastics 
Continues During The 
COVID-19 Outbreak, Coupled 
With Opportunities for 
Investments

PAGDER Discusses The 
Situation of The Machinery 
Industry During The 
COVID-19 Outbreak By a 
Webinar

In his speech at the webinar 

organized by PAGDER, Mevlut 

Cetinkaya, Economist PhD, 

emphasized that the COVID-19 

outbreak occurred during the 

MAIB’s Chairman Karavelioglu: We 
have problems regarding scale, 
financing and black economy

Kutlu Karavelioglu, Chairman 

of the Machine Exporters’ 

Association, remarked that the 

manufacturers in Turkey and the 

transformation process in global 

energy structuring, with potential 

positive outcomes for the plastics 

industry at some points. Cetinkaya 

indicated that investment 

opportunities arise in plastic raw 

materials in which Turkey has a 

high foreign trade deficit. 

Trends based on raw materials

Mevlut Cetinkaya provided some 

information on changes in the 

Turkish market based on products. 

Accordingly, the resulting key 

dynamics are as follows:

• The growth rate of LDPE 

demand has been decreasing 

in recent years. LLDPE is the 

fastest growing raw material. 

It also replaces the decrease 

in LDP and grows very fast. 

HDPE is growing in a relatively 

moderate rate. 

• Polypropylene mainly moves 

together with GDP. PVC has 

developed on a very unstable 

basis and is used increasingly 

less. The use of ABS is also 

reduced. 

• PET is one of the top products. 

There is an incrediblely 

increased consumption in 

Turkey. Additionally, the 

consumption of polystyrene is 

on the rise. 

How will COVID-19 affect oil and 
petrochemical markets?

Mevlut Cetinkaya, PhD, reminded that 

2018-2019 was a year of stagnation 

due to trade wars, the dominance of 

the Brexit and financial industries, 

and a synchronized slowdown 

was observed in all developed 

and developing countries. Mevlut 

Cetinkaya explained that the 

COVID-19 outbreak emerged at 

the time of an expected growth in 

the global economy starting from 

2020, and underlined that the rise 

will follow a curve path similar to 

a “tobacco pipe” or to the emblem 

of “Nike” in the light of current 

projections. Cetinkaya recalled that 

IMF predicted a 3 percent decrease 

in 2020 and a 5.8 percent increase 

in 2021 for the world economy. 

As for the impact of the COVID-19 

shock on the global economy based 

on industries, Mevlut Cetinkaya 

stated that agricultural and food 

industries will be affected relatively 

less, and the tertiary industry will 

be affected heavily, especially the 

transportation industry.

appears to thrive. We have areas 

of improvement. On the one hand, 

both the world market is growing 

and we have exports. On the other 

hand, we have a foreign trade 

deficit in this product line, where 

specific actions should be taken”, 

said Levent. 

Prof. Haluk Levent stressed that 

the plastics industry was affected 

by the COVID-19 outbreak through 

several channels. Pointing out that 

there will be no problem in terms 

of import and supply, Haluk Levent 

stated that imports have increased 

on the basis of countries, and it may 

be necessary to diversify that in 

order not to assume risks. 

Haluk Levent said that the 

“localization” efforts observed in 

Turkey recently are lilkely to be 

seen on a global basis. 
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Outbreak and Plastic: 
Packaging Protects Against 
Viruses!
Zeki Saribekir, Chairman of 

the Packaging Manufacturers 

Association (ASD), emphasized 

that the COVID-19 outbreak 

world are effected by the outbreak 

and the machinery will be a realm 

of struggle regarding protectionist 

policies adopted by countries in 

the coming period, as he made a 

speech in the webinar organized 

by PAGDER to discuss the effects 

of the COVID-19 outbreak on the 

industry.

Declined production and initiated 
investments in the EU during the 
crisis

Reminding that the most important 

factor acting on machinery exports 

and industry is investments, Kutlu 

Karavelioglu stated that half of 

the manufacturers in Germany in 

Europe and two thirds in Spain, 

Italy and France have ceased 

production. Karavelioglu noted that 

the sales of machinery will decrease 

by 30 percent and investments by 

50 percent in 2020 based on the 

survey conducted by the German 

VDMA, and shared the following 

prediction about the recovery 

from the crisis and the initiation of 

investments:

“A study carried out by the 

European Central Bank based on 

an optimistic scenario presumes 

that the recovery from the crisis will 

take place in the second quarter of 

2021. In an average-case scenario, 

the economy is not restored even 

in 2023.  IMF’s projection on this 

restoration is the occurrence of 

recovery in the second half of 2020 

and the growth stemming from the 

developing countries in 2021. The 

growth of China and India will be 

positive in the third quarter of this 

demonstrated the indispensable 

protective function of packaging, 

which is more important than its 

marketing function. 

Stating that hygiene is the most 

effective method of protection 

during the outbreak, Zeki Saribekir 

underlined that packaging is the 

greatest solution to transport food 

to the consumer healthily. 

ASD’s Chairman Zeki Saribekir, who 

remarked that both the Ministry of 

Health and experts draw attention 

to hygiene as a means of protection 

in the COVID-19 outbreak, said:

 “Packaging is a product that 

allows the food to be delivered and 

introduced to the consumer in the 

most economical and reliable way 

without spoiling under the conditions 

in which the contained products are 

produced. The food packaging is 

mainly intended to extend the shelf 

life of foods, to ensure that they are 

stored under appropriate conditions 

and to protect them from other 

contaminants and minimize food 

spoilage and quality losses until 

they reach the consumer. Packaging 

does not only protect our needed 

daily supplies, such as bread, milk, 

cheese, legumes and vegetables 

and fruits, but also safeguards our 

health. Because unpackaged foods 

that are exposed are vulnerable 

to bacteria and decay and also 

deteriorate rapidly and threaten 

health. In addition, the origin of 

such foods cannot be traced, 

and the shelf life is not reliable. 

Packaged food is indispensable to 

human health in the world shaken 

by coronavirus.”

year, reaching 9 percent in early 

2021. 

PAGDER’s Chairman Gulsun: 
Machine industrialists hold out 
against the outbreak

Selcuk Gulsun, Chairman of 

PAGDER, underlined that the 

protectionist trends in the global 

economy are expanding, and this 

may also contribute to the marketing 

of the companies. Gulsun pointed 

out that there is a notable reduction 

in the number of injection machine 

manufacturers in Turkey, and said, 

“There are a few companies left, who 

manufacture injection machines. 

I avoid making a distinction 

between machine importers and 

manufacturers, but I am saying this 

to amplify the domestic industry. 

The ways of amplifying machine 

manufacturing should be sought, 

depending on factors, such as 

scale, adaptation to technology and 

failure of the education system to 

provide qualified personnel.” 
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Bahcivan, Chairman of 
ICI: Turkey is One of The 
Prospective Suppliers 
In Quest For New Supply 
Channels 
Istanbul Chamber of Industry 

carries out an activity to inform 

the manufacturing industries about 

risks and opportunities and to guide 

them regarding the actions they 

can take, following the COVID-19 

outbreak. 

ICI’s Chairman Erdal Bahcivan 

said, “Through our ‘Post-Covid-19 

Sectoral Risks, Opportunities and 

Roadmaps’ project, we will present 

the actions to be taken to turn the 

coming period into an opportunity 

for the Turkish industry. If we 

consider this crisis a tunnel, the 

facts at the point of entrance to the 

tunnel will differ from those at the 

point of exit from the tunnel”. 

Highlighting that Turkey had 

some achievements during the 

COVID-19 outbreak, Erdal Bahcivan 

Turkey Rubber, Plastics 
and Composites Industry 
Council Convenes
Omer Karadeniz, Chairman of 
PLASFED: NGOs should act together 
for demands

Omer Karadeniz, Chairman of 

PLASFED, said that the support 

provided during the epidemic 

should be extended. Remarking that 

the plastics industry fails to make 

use of some supports, Karadeniz 

emphasized that non-governmental 

organizations should act together 

on the demands of industrialists. 

Speaking at the TOBB Turkey 

Plastics, Rubber and Composites 

Industry Council, PLASFED’s 

Chairman Omer Karadeniz said 

the failure to include the plastics 

industry and some other industries 

in the scope of the right to assert 

force majeure is a drawback. As 

Karadeniz emphasized that it 

is unfair, he said that the entire 

manufacturing industry should 

benefit from the Economic Stability 

Shield Package. 

PAGDER’s Chairman Selcuk Gulsun, 

who attended the meeting, pointed 

to the importance of ensuring 

macroeconomic stability. Gulsun 

reminded that profitability in the 

industry will be very reduced, 

leading to some challenges in stock 

management. 

Erdal Bahcivan, Chairman of ICI: The 
plastics industry leads the way in 
achievements
ICI’s Chairman Erdal Bahcivan 
pointing out that the impact of the 
Covid-19 outbreak on the economy 
is a fact, and stressed that it is too 
early to analyze which industry is 
affected to what extent. Reminding 
that the demand for the triary 
industry slumped continuously, 
Bahcivan underlined that there 
should not be “high expectations” 
for the normalization process. 

Omer Karadeniz,
Chairman of PLASFED: 
We Must Act in Unity in 
Hard Times
The PLASFED Extended Meeting of 
Board of Directors was held with 
the further attendance of Erdal 
Bahcivan, Chairman of ICI. 

The PLASFED (Turkish Plastics 
Industrialists’ Federation) Extended 
Meeting of Board of Directors was 
held online on May 14. The meeting 
allowed for the exchange of views 
on the COVID-19 outbreak and the 
steps taken in its aftermath. 

Erdal Bahcivan, Chairman of 
Istanbul Chamber of Industry, 
attended and spoke at the meeting 
presided by PLASFED’s Chairman 
Omer Karadeniz. 

Omer Karadeniz: We must act in 
unity in hard times

In his speech at the meeting, 
PLASFED’s Chairman Omer 
Karadeniz remarked that they 
demanded that the aids provided 
during the outbreak be expanded 
and continued after the outbreak, 
and briefed about their efforts in this 
respect. The attendees also shared 
their views about the continuation 
of aids at the Extended Board of 
Directors meeting. Putting the issue 
of YEKDEM (Renewable Energy 
Resources Support Mechanism) 
on the agenda, Omer Karadeniz 
stressed that they had a demand 
for the support to be postponed 
until the end of 2020 and to be 
extended, if deemed possible. “In 
these challenging times, we must 
continue to act properly in unity and 
solidarity”, said Omer Karadeniz.
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PAGDER Launches a Social 
Responsibility Project for 
The Plastic Industry

Global Standard Set for 
Injection Machinery With 
The Contribution of PAGDER

1 million face shields started to be 
produced for health professionals

Health professionals were the 

“frontline warriors” in Turkey and 

the world during the COVID-19 

outbreak. Many physicians, nurses 

and other health professionals were 

infected with the virus and lost 

their lives. Turkey avoids releasing 

specific statistics in this respect, but 

24 health professionals, including 

14 physicians, died in April alone. 

The further emphasis was placed on 

the high number of infected health 

professionals. 

Turkey were already prepared for 

the provision of protective medical 

equipment, such as coveralls, masks, 

“ISO 20430:2020 Plastics and 

rubber machines — Injection molding 

machines — Safety requirements” 

became effective upon release. 

The efforts undertaken in 2013 to 

globally set a safety standard for 

plastic and rubber injection machines 

were concluded with the release 

of the applicable ISO standard. 

Additionally, PAGDER participated 

in the efforts undertaken by ISO 

seven years ago with the support 

of industry stakeholders and hosted 

some works. 

The statement made by PAGDER 

following the release of the 

standard said, “The standardization 

of injection machines initiated by 

ICI seven years ago, which involved 

us as one of the stakeholders, 

was finalized and released. In this 

period allocated for the review 

of the safety standard for plastic 

and rubber injection molding 

machines, the related criteria 

were decided at the end of the 

active participation of more than 

30 experts from the national 

standard bodies of 13 countries, 

coordinated by Bernd Nötel from 

the German Technical Institution 

VDMA. As part of the project funded 

by EUROMAP, of which we are a 

member, we, as PAGDER Turkish 

Plastics Industrialists’ Association, 

contributed by hosting the meetings 

held in the standardization process 

and allowed our country to have a 

say in this regard by being involved 

in discussions at the stage of 

shaping the standards. Now, at 

the end of this process, the safety 

standards that were different in the 

US, EU, China and Japan acquired 

a uniform structure and became the 

world standard with ISO 20430”. 

etc., to protect health professionals. 

Additionally, Turkey donated and 

exported excess supplies to a 

large number of countries. Plastic 

face shields were short among the 

said equipment needed. PAGDER 

developed a social responsibility 

project for these products used 

for a limited time. An infrastructure 

was established for production 

at two separate facilities with the 

contribution of the industry, and 

action was taken to produce 1 

million face shields with the related 

cost borne through donations by 

members and stakeholders of the 

industry. The face shields produced 

under the project are delivered to 

the Ministry of Health. Donations 

over 500 pieces are posted on the 

website http://www.sagliksiperi.org. 

Selcuk Gulsun, Chairman of the 

Turkish Plastics Industrialists’ 

Association (PAGDER), introduced 

the project to the public and said, 

“With the ‘Medical Face Shield’ 

project we have undertaken, we 

aim to protect our healthcare 

professionals working selflessly to 

prevent the spread of the Covid-19 

pandemic in our country.” 

reported that they work under the 

coordination of Fuat Oktay, Vice 

President, to maintain and carry 

on these achievements to a further 

point. 

Bahcivan said that the “Post-Covid-19 

Sectoral Risks, Opportunities and 

Roadmaps” project launched by 

ICI will allow them to follow global 

developments closely and set the 

actions to be taken to identify the 

strengths of all industries that need 

to be further improved in the new 

period and to turn the coming period 

into opportunity in every aspect.

PLASFEDMAG  30
TH ISSUE

149

BREAKING NEWS



Muammer Yuceler, a Doyen 
of The Industry
We eradicated the injustice and 
black market in the plastics industry
as a non-governmental organization
Muammer Yuceler, one of the doyens 
of the Turkish plastics industry, has 
been involved in manufacturing 
since 1995. Yuceler is one of the 
names who has not only witnessed 
the evolution of the Turkish plastics 
industry from onset, but also started 
the non-governmental formation 
that constitutes the basis of PAGDER. 
In this respect, he produced one 
of the first examples of “sectoral 
organization” in the Turkish industry, 
not only for the plastics industry. 
Muammer Yuceler answered the 
questions of PLASFEDMAG on the 
plastics industry and atmosphere of 
uncertainty. 

Sabiha Sezer, General 
Manager: MONOMEX Will 
Continue Growing
Engaged in the manufacturing of 
extruders, other machines and 
various raw materials, MONOMEX 
completed its investments started 
in 2019. Sabiha Sezer, General 
Manager of MONOMEX, stated that 
2019 was a year of investment for 
MONOMEX, in which they relocated 
their new plant. In addition, 
Sezer indicated that negotiations 
continued for a potential partnership 
with a foreign company. 

PAGDER’s Vice Chairman 
Oguzhan Gurlek Appears 
as a Guest on The Industry 
Radio
Gurlek: The plastics industry will 
continue to grow after the outbreak

Fidan Aslan Eroglu: PAOIZ 
Expansion Area Will Employ 
20 Thousand People

MAKFED: Uncertainty 
Prevails Over The 
Machinery Industry

PAGDER’s Vice Chairman Oguzhan 
Gurlek emphasized that the 
industry was negatively affected 
by the COVID-19 outbreak, but will 
continue growing in the future, and 
plastic is an indispensable product 
in industrial and economic aspects. 
Oguzhan Gurlek appeared as a 
guest on the Machinery Agenda 
show aired on the Industry Radio 
by Arif Onur Kacak. The show 
discussed the plastics industry, 
plastic processing machinery 
industry and effects of the COVID-19 
outbreak. 

Gurlek reminded that the plastics 
industry provides input to all 
industries and plastic is one of 
the materials that are key to the 
evolution of modern life, and 
stressed that it is a material which 
has been increasingly used since 
the 1950s Gurlek pointed out that 
plastic is an easily processable 
product which is lightweight and 
eco-friendly in terms of carbon 
emission, and stressed that it is 
possible to produce carbon fiber 
plastics stronger than steel as well 
as conductive plastics resistant to 
heat and friction for its capability of 
displaying different qualities with 
additives, and plastics can be used 
in an exceptionally wide range of 
applications from automotive to 
aircrafts, from military equipment to 
food package. 

Indicating that plastic will continue 
to be increasingly used in the 
future, Gurlek said that the current 
use of 350 million tons per annum is 
expected to exceed 1 billion tons in 
2050 based on projections. 

Fidan Aslan Eroglu, Chairwoman of 
PAOIZ (PAGDER-ASLAN Organized 
Industrial Zone), remarked that 
PAOIZ is a massive investment that 
will employ 6 thousand people in 
the initial investment area and 20 
thousand people with the expansion 
area. Appearing as a guest on the 
show aired by Ekoturk TV, Fidan 
Aslan Eroglu underlined that PAOIZ 
is a zone that is put into action 
completely by the private sector 
without using public funding. 

The Machinery Manufacturing 
Industry Associations’ Federation 
(MAKFED) conducted two 
separate surveys in April and 
May in collaboration with TOBB 
Turkish Machinery and Equipment 
Manufacturing Assembly, and 
investigated the condition of the 
manufacturers and the effects of 
the outbreak during its peak time. 
The second survey was designed 
to measure changes in the first 
survey and to obtain new findings. 
The second survey demonstrated 
that the environment of uncertainty 
created by the COVID-19 outbreak 
against the machinery industry also 
extended to May, and companies 
are concerned over the environment 
of uncertainty. 
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MURAT İNKÜN
PLASFED
Secretary General

Industry Adversely Affected By The 
Shrinking Global Demand
It is necessary to consider that production paints a positive picture in the first two months of this year, even if the 
annual contraction in the industrial production index published by TurkStat for March 2020 is limited. Considering 
on a monthly basis, the picture ahead is clearer. There is a huge decline in the manufacturing industry, around 7.5%. 
The analysis specific to the plastics industry reveals that the contraction is relatively limited: 4.3%. The main reason 
why the plastics industry performs better than the general manufacturing industry is that it supplies products to 
over 30 industries as intermediate goods. Given the sub-fractions acting on the overall industrial production, this 
can be seen more clearly. Because the decline in durable goods is 11.8%, while a much more reasonable decline of 
3.7% is seen in the production of intermediate goods.

It is predictable that the decline in industrial production in April will get more severe. On the other hand, our export 
markets may incur losses in the coming period, depending on the shrinking global demand. We see that the export 
climate index developed by Istanbul Chamber of Industry based on Turkey’s weighted export markets declined to 
19.1. The index remained above 35 points even during the 2008-2009 crisis, and this study shows the depth of the 
crisis we are facing more clearly.

Annual Change (%) Monthly Change (%)

January February March January February March

Overall Industry 7,7 8,5 -2,0 -0,3 1,9 -7,1

Intermediate Goods 10,1 9,8 2,1 1,0 0,7 -3,7

Durable Goods 2,2 -2,9 -16,6 -1,9 -2,2 -11,8

Nondurable Goods 8,1 6,4 -3,0 0,5 0,5 -7,5

Investment Goods 4,1 14,4 -6,8 -5,2 8,9 -14,5

Manufacturing Industry 8,0 9,1 -1,9 -0,4 2,4 -7,5

Rubber and plastic product manufacturing 8,4 8,2 1,7 0,3 1,4 -4,3

Source: TUIK (Turkish Statistical Institute)

Source: ICI

İhracat İklimi Endeksi

January 2020 51.1

February 2020 50.4

March 2020 35.7

April 2020 19.1
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In the first three months of 2020, the export volume of Turkish plastic raw materials rose by 7.4% in quantity and 
declined by 5.2% in value. The actual decline in value regardless of the rise in quantity arises from the falling unit 
prices of export products.

In the first quarter of 2020, exports declined, though slightly, on a year-over-year basis, while imports increased. 
We see that the value of both imports and exports moves on a downward path compared to the movement based 
on quantity. This is mainly due to the decline in raw material prices caused by the shrinking demand. The actual 
rise in exports during the mentioned period was 8.9% on average in quantity, contrary to a 0.6% decline in value. 
In the same period, the rate of imports increased by 17.9% and the value of imports by 4.4%. 

Foreign Trade Data

PLASTIC RAW MATERIALS - Export by HS Code QUANTITY: Thousand Tons / VALUE: US$ Million

HS 
Code

HS Code Description

2019
 (January-March)

2020
(January-March)

Quantity Value Quantity Change % Value Change %
Unit 

Price
($/KG)

3901 Ethylene polymers 29.2 29.1 19.4 -33.5 18.8 -35.5 1.0

3902 Propylene and other olefin polymers 8.0 9.5 8.3 3.0 8.5 -11.1 1.0

3903 Styrene polymers 32.2 37.4 32.1 -0.6 33.2 -11.2 1.0

3904 Vinyl chloride/other halogenated olefin polymers 5.9 7.6 7.4 24.8 7.9 4.0 1.1

3905 Vinyl acetate/other vinyl ester polymers 12.8 13.7 10.8 -15.2 12.4 -10.0 1.1

3906 Acrylic polymers 54.1 60.9 58.6 8.5 61.2 0.5 1.0

3907 Polyacetals, other polyethers, epoxy-alkid resins 103.2 160.8 114.1 10.6 154.6 -3.9 1.4

3908 Polyamides 9.7 25.0 8.4 -13.7 20.1 -19.4 2.4

3909 Amino resins, phenolic resins, polyurethanes 27.9 36.1 43.0 54.0 40.2 11.4 0.9

3910 Silicones 1.5 5.4 1.7 9.1 5.9 9.0 3.6

3911 Petroleum resins, polyterpenes, polysulphides etc. 0.4 1.2 0.6 57.0 1.5 21.3 2.5

3912 Cellulose and chemical derivatives 13.0 17.4 13.2 1.5 17.3 -0.5 1.3

3913
Natural polymers, modified natural polymers and 
derivatives

0.1 0.3 0.1 20.5 0.2 -27.2 3.8

3914 Polymer based ion exchangers 0.0 0.1 0.0 54.6 0.1 3.3 2.2

3915 Plastic waste, residue and scrap 3.0 2.5 5.6 86.2 4.3 68.2 0.8

TOTAL 301.0 407.2 323.2 7.4 386.3 -5.2 1.2

 EXPORT
2019 (January-March) 2020 (January-March)

Quantity Value Quantity Change % Value Change %

Plastic Raw Materials 301.0 407.2 323.2 7.4 386.3 -5.2

Plastic Products 476.2 1,230.8 523.1 9.9 1,242.5 1.0

Plastic and Rubber Processing Machines N/A 50.6 N/A N/A 45.6 -9.8

Quantity: Thousand Tons / Value: USD Million

IMPORT
2019 (January-March) 2020 (January-March)

Quantity Value Quantity Change % Value Change %

Plastic Raw Materials 1,624.0 2,175.8 1,925.8 18.6 2,236.6 2.8

Plastic Products 136.0 661.3 148.4 9.1 724.5 9.5

Plastic and Rubber Processing Machines N/A 86.1 N/A N/A 109.1 26.7

Quantity: Thousand Tons / Value: USD Million

TOTAL FOREIGN TRADE
2019 (January-March) 2020 (January-March)

Value Value Change %

Export 44,533.8 42,749.2 -4.0

Import 50,471.9 55,655.3 10.3

Source: TUIK (Turkish Statistical Institute)

Source: TUIK (Turkish Statistical Institute)
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When the data pertaining to the first quarter of 2020 is analyzed, it is observed that there is an increase in the top 
10 countries where our raw material export is the most intense, but a decline in our exports to Germany, Italy and 
Spain is observed. The primary reason for the decline in our exports to these countries is the shrinkage in demand, 
as they are heavily affected by the outbreak. In this period, Iran, Bulgaria and Romania were the top three countries 
regarding the increase in our exports, while the share of the top 10 countries in our raw material exports increased.

In the first 3 months of 2020, our exports of plastic products increased by 9.9% in quantity and by 1.0% in value on a year-
over-year basis.

PLASTIC RAW MATERIALS EXPORT

2019 (January-March) 2020 (January-March)

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

Romania 27.4 29.7 38.2 39.3 28.7 -3.3 7.4 0.8

Germany 19.4 30.9 19.1 -1.4 26.2 -15.1 6.8 1.4

Egypt 18.7 21.0 22.2 18.9 22.2 5.7 5.7 1.0

Italy 19.3 28.9 17.6 -8.8 20.1 -30.5 5.2 1.1

Russian Federation 8.4 16.8 10.9 30.3 19.3 15.3 5.0 1.8

Iran 6.5 16.1 9.5 45.8 18.9 17.1 4.9 2.0

Iraq 12.1 16.8 16.2 34.3 18.4 9.9 4.8 1.1

Algeria 10.3 14.7 13.4 29.9 17.2 16.7 4.4 1.3

Spain 11.0 17.6 10.7 -2.5 15.6 -11.4 4.0 1.5

Bulgaria 12.2 14.1 17.7 44.3 15.3 8.5 4.0 0.9

Top 10 Countries in Total 145.3 206.6 175.6 20.8 201.9 -2.2 52.3 1.1

GRAND TOTAL 301.0 407.2 323.2 7.4 386.3 -5.2 100.0 1.2

Quantity: Thousand Tons / Value: USD Million

Source: TUIK (Turkish Statistical Institute)

PLASTIC PRODUCTS - Export by HS Code QUANTITY: Thousand Tons / VALUE: US$ Million

HS 
Code

HS Code Description

2019 
(January-March)

2020 
(January-March)

Quantity Value Quantity Change % Value Change %
Unit 

Price
($/KG)

3916
Plastic monofilaments, bars, profiles - with cross section 
less than 1 mm

42.4 70.3 48.7 14.8 78.2 11.2 1.6

3917 Plastic tubes, pipes, hoses; seals, corner joints, sleeves 57.4 144.7 68.8 20.0 147.2 1.7 2.1

3918 Plastic flooring-wall and ceiling covering 4.0 7.5 6.5 64.5 10.4 38.5 1.6

3919
Plastic adhesive plates, sheets, tapes, microscope slides 
and similar smooth surfaces

4.8 23.4 4.9 2.7 23.9 2.3 4.9

3920 Other plastic plates, sheets, stocks and microscope slides 134.4 333.6 143.1 6.5 324.0 -2.9 2.3

3921
Other plastic plates, sheets, stocks, foils and microscope 
slides

36.1 96.3 42.5 17.8 109.1 13.3 2.6

3922
Plastic washbasins, showers, sinks, bidets, water-closet 
pans and furnishings

6.9 26.1 7.3 5.6 27.2 4.1 3.7

3923
Plastic products for utensil handling, and caps, lids, 
capsules

102.7 251.5 109.9 6.9 247.8 -1.5 2.3

3924
Plastic tableware, kitchenware and other house 
appliances, sanitaryware

42.1 112.3 43.9 4.3 111.8 -0.4 2.5

3925 Plastic building materials 24.1 62.7 24.2 0.5 56.7 -9.7 2.3

3926 Other plastic furnishings 21.4 102.3 23.4 9.3 106.3 3.9 4.5

TOTAL 476.2 1,230.8 523.1 9.9 1,242.5 1.0 2.4

Source: TUIK (Turkish Statistical Institute)

PLASFEDMAG  30
TH ISSUE

153

FROM THE INDUSTRY



In the first three months of 2020, the export volume of plastic and rubber processing machinery declined by 9.8% 
in value. Considering the top 10 export countries, the value of export to the Russian Federation, Ukraine and 
Belarus is observed to increase by USD 2.8 million, USD 1.1 million and USD 0.8 million, respectively. Despite a 
23.5% increase in exports to the top 10 countries, the decrease in exports to other countries caused us to face a 
negative picture. 

Considering the first quarter of 2020 by countries, it is observed that exports of products to all the top 10 countries, 
except Spain, have increased. On the other hand, the unit prices of the goods exported to all the top 10 countries 
declined in connection with the reduction in raw material prices. Spain is the only exception to the decline in unit 
price, and it is concluded that the shrinking imports from Spain mostly cover product groups with a less added 
value.

PLASTIC PRODUCTS EXPORT

2019 (January-March) 2020 (January-March)

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

Iraq 52.6 99.6 56.2 6.9 95.2 -4.4 7.7 1.7

Germany 25.9 90.5 28.2 9.1 92.4 2.1 7.4 3.3

United Kingdom 30.8 78.9 32.6 6.0 74.8 -5.2 6.0 2.3

Israel 29.9 62.9 38.0 27.0 72.6 15.4 5.8 1.9

France 15.1 48.7 15.9 5.0 48.1 -1.2 3.9 3.0

Romania 16.2 40.9 18.6 14.9 46.3 13.2 3.7 2.5

Italy 18.9 46.5 20.1 6.2 46.1 -0.9 3.7 2.3

USA 14.3 41.5 16.1 12.4 43.0 3.7 3.5 2.7

Libya 16.5 34.7 21.4 29.4 38.7 11.3 3.1 1.8

Spain 18.0 41.1 15.3 -14.8 35.5 -13.5 2.9 2.3

Top 10 Countries in Total 238.2 585.3 262.4 10.2 592.7 1.3 47.7 2.3

GRAND TOTAL 476.2 1,230.8 523.1 9.9 1,242.5 1.0 100.0 2.4

Quantity: Thousand Tons / Value: USD MillionSource: TUIK (Turkish Statistical Institute)

RUBBER AND PLASTIC PROCESSING MACHINES EXPORT

2019 (January-March) 2020 (January-March)

Country Value Value Change % Share %

Russian Federation 2.4 5.2 123.0 11.5

India 3.3 3.1 -6.6 6.8

Germany 1.9 2.4 23.8 5.2

USA 1.3 2.3 81.2 5.1

Romania 1.3 1.8 34.6 4.0

Algeria 4.2 1.8 -57.6 3.9

Uzbekistan 1.6 1.6 -2.1 3.5

Ukraine 0.4 1.5 236.8 3.2

Belarus 0.6 1.4 148.4 3.0

Poland 1.1 1.3 21.2 2.9

Top 10 Countries in Total 18.1 22.4 23.5 49.1

Grand Total 50.6 45.6 -9.8 100.0

Quantity: Thousand Tons / Value: USD Million
Source: TUIK (Turkish Statistical Institute)

PLASTIC AND RUBBER PROCESSING MACHINES - Export by HS Code
QUANTITY: Thousand Tons / 

VALUE: US$ Million

HS Code HS Code Description
2019 (January-March) 2020 (January-March)

Value Value Change %

847710 Injection machines 8.9 3.5 -60.7

847720 Extrusion machines 6.1 8.9 45.9

847730 Blowing machines 0.5 1.2 125.9

847740 Thermoforming machines 4.5 4.0 -10.7

847751-59-80 Press machines and others 24.0 22.8 -5.0

847790 Components and parts 6.5 5.2 -21.0

TOTAL 50.6 45.6 -9.8

Source: TUIK (Turkish Statistical Institute)
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In the first quarter of 2020, the import volume of Turkish plastic raw materials rose by 18.6% in quantity and by 
2.8% in value. The analysis of the top exporters shows that Saudi Arabia is again at the top, while Germany draws 
closer to South Korea in terms of quantity, and rises to the second place in terms of value. The imports from the US 
continued to increase steadily since the start of PE production from rock gas, reaching the same level as Belgium 
in terms of quantity.

PLASTIC RAW MATERIALS IMPORT

2019 (January-March) 2020 (January-March)

Country Quantity Value Quantity Change % Value Change % Share %
Unit 

Price

Saudi Arabia 287.6 332.3 289.1 0.5 274.7 -17.3 12.3 1.0

Germany 113.1 222.0 157.8 39.5 253.6 14.2 11.3 1.6

South Korea 172.0 246.2 165.3 -3.9 216.3 -12.1 9.7 1.3

Belgium 108.2 152.0 125.6 16.0 161.5 6.3 7.2 1.3

USA 100.3 117.8 125.2 24.9 135.0 14.6 6.0 1.1

Spain 63.7 95.9 79.2 24.2 102.9 7.3 4.6 1.3

Netherlands 65.0 101.2 81.8 25.7 101.8 0.6 4.6 1.2

Italy 51.0 93.7 64.4 26.2 99.4 6.0 4.4 1.5

France 64.3 89.8 71.3 11.0 94.1 4.8 4.2 1.3

China 42.4 72.9 48.0 13.3 79.0 8.3 3.5 1.6

Top 10 Countries in Total 1,067.7 1,523.7 1,207.8 13.1 1,518.4 -0.3 67.9 1.3

GRAND TOTAL 1,624.0 2,175.8 1,925.5 18.6 2,236.4 2.8 100.0 1.2

Quantity: Thousand Tons / Value: USD Million

Source: TUIK (Turkish Statistical Institute)

PLASTIC RAW MATERIALS - Import by HS Code QUANTITY: Thousand Tons / VALUE: US$ Million

HS 
Code

HS Code Description

2019
(January-March)

2020
(January-March)

Quantity Value Quantity Change % Value Change %
Unit 

Price
($/KG)

3901 Ethylene polymers 412.3 487.4 492.7 19.5 494.0 1.3 1.0

3902 Propylene and other olefin polymers 520.8 679.7 593.6 14.0 664.3 -2.3 1.1

3903 Styrene polymers 86.0 128.7 90.2 4.9 127.2 -1.1 1.4

3904 Vinyl chloride/other halogenated olefin polymers 175.3 169.3 204.5 16.7 198.3 17.1 1.0

3905 Vinyl acetate/other vinyl ester polymers 9.1 21.3 10.9 20.0 25.3 18.9 2.3

3906 Acrylic polymers 57.7 101.2 67.6 17.2 105.3 4.0 1.6

3907 Polyacetals, other polyethers, epoxy-alkid resins 149.5 285.0 180.1 20.4 292.9 2.8 1.6

3908 Polyamides 26.4 79.9 27.5 4.2 70.8 -11.3 2.6

3909 Amino resins, phenolic resins, polyurethanes 48.7 100.6 66.1 35.7 113.2 12.5 1.7

3910 Silicones 7.7 34.5 11.2 44.8 39.3 14.2 3.5

3911 Petroleum resins, polyterpenes, polysulphides etc. 8.5 26.5 10.3 21.2 27.6 4.2 2.7

3912 Cellulose and chemical derivatives 8.4 31.7 9.9 17.9 37.5 18.2 3.8

3913
Natural polymers, modified natural polymers and 
derivatives

0.7 5.5 0.8 23.4 5.7 4.1 6.8

3914 Polymer based ion exchangers 1.1 2.6 1.6 47.1 3.8 47.7 2.4

3915 Plastic waste, residue and scrap 111.8 22.0 158.7 42.0 31.3 41.9 0.2

TOTAL 1,624.0 2,175.8 1,925.8 18.6 2,236.6 2.8 1.2

Source: TUIK (Turkish Statistical Institute)
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Considering the import volume of Turkish plastic raw materials in terms of quantity and value in the first quarter of 
2020, it appears to decline by 9.1% and 9.5%, respectively, on a year-over-year basis. Given the import of products 
by countries, all the top 10 countries are observed to have reduced quantities of products, except the United 
Kingdom and Japan. 

PLASTIC PRODUCTS - Import by HS Code QUANTITY: Thousand Tons / VALUE: US$ Million

HS 
Code

HS Code Description

2019 
(January-March)

2020 
(January-March)

Quantity Value Quantity Change % Value Change %
Unit 

Price
($/KG)

3916
Plastic monofilaments, bars, profiles - with cross section 
less than 1 mm

2.4 11.5 2.8 18.9 12.8 11.4 4.5

3917 Plastic tubes, pipes, hoses; seals, corner joints, sleeves 8.3 66.4 9.4 13.4 72.3 8.9 7.7

3918 Plastic flooring-wall and ceiling covering 4.2 12.4 5.7 36.1 19.6 57.5 3.4

3919
Plastic adhesive plates, sheets, tapes, microscope slides 
and similar smooth surfaces

12.8 67.7 14.9 15.9 77.7 14.8 5.2

3920 Other plastic plates, sheets, stocks and microscope slides 57.3 178.7 58.6 2.3 181.8 1.8 3.1

3921
Other plastic plates, sheets, stocks, foils and microscope 
slides

14.3 58.2 15.1 5.8 64.0 9.9 4.2

3922
Plastic washbasins, showers, sinks, bidets, water-closet 
pans and furnishings

0.6 4.5 0.6 2.4 3.8 -16.0 6.0

3923
Plastic products for utensil handling, and caps, lids, 
capsules

18.7 86.4 20.9 12.0 95.7 10.7 4.6

3924
Plastic tableware, kitchenware and other house 
appliances, sanitaryware

1.6 10.0 1.7 6.8 12.0 20.3 7.0

3925 Plastic building materials 1.4 7.0 1.3 -3.8 6.0 -14.8 4.5

3926 Other plastic furnishings 14.4 158.4 17.2 19.5 178.8 12.9 10.4

TOTAL 136.0 661.3 148.4 9.1 724.5 9.5 4.9

Source: TUIK (Turkish Statistical Institute)

PLASTIC PRODUCTS IMPORT

2019 (January-March) 2020 (January-March)

Country Quantity Value Quantity Change % Value Change % Share %
Unit 

Price

Germany 23.0 136.2 23.8 3.6 136.8 0.4 18.9 5.7

China 32.2 104.5 38.1 18.4 125.0 19.7 17.3 3.3

Italy 14.2 74.4 14.6 2.4 79.4 6.7 11.0 5.5

France 6.8 44.3 6.9 0.8 47.1 6.4 6.5 6.9

USA 2.3 30.3 3.0 34.3 37.5 23.8 5.2 12.3

South Korea 4.9 29.1 6.7 35.0 36.4 25.3 5.0 5.5

United Kingdom 3.5 24.0 3.1 -10.3 23.2 -3.6 3.2 7.4

Belgium 3.2 15.4 5.2 60.7 19.9 29.5 2.7 3.8

Poland 2.9 13.9 3.3 12.0 18.8 35.5 2.6 5.7

Japan 1.1 17.4 0.9 -15.0 18.2 4.9 2.5 20.3

Top 10 Countries in Total 94.1 489.3 105.5 12.1 542.3 10.8 74.9 5.1

GRAND TOTAL 136.0 661.3 148.4 9.1 724.4 9.5 100.0 4.9

Quantity: Thousand Tons / Value: USD Million

Source: TUIK (Turkish Statistical Institute)
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During the first 3 months of 2020, the export value of plastic and rubber processing machinery rose by 26.7%. 
Considering the import of rubber and plastic processing machines by countries, the import from all the top 10 
countries appears to rise. The most noticeable increase was in the imports of blowing machines, and the increase 
in this product group was over 100%.

PLASTIC AND RUBBER PROCESSING MACHINES - Import by HS Code
QUANTITY: Thousand Tons / VALUE: US$ 

Million

HS Code HS Code Description
2019 (January-March) 2020 (January-March)

Value Value Change %

847710 Injection machines 25.1 38.5 53.5

847720 Extrusion machines 14.0 18.4 31.4

847730 Blowing machines 1.5 3.1 107.3

847740 Thermoforming machines 2.7 1.4 -45.8

847751-59-80 Press machines and others 31.2 35.0 12.0

847790 Components and parts 11.6 12.7 9.2

TOTAL 86.1 109.1 26.7

Source: TUIK (Turkish Statistical Institute)

RUBBER AND PLASTIC PROCESSING MACHINES IMPORT

2019 (January-March) 2020 (January-March)

Country Value Value Change % Share %

China 23.1 43.4 88.2 39.8

Germany 20.9 28.4 35.5 26.0

Austria 6.6 7.4 12.6 6.8

Italy 6.0 5.6 -5.4 5.2

Switzerland 1.3 4.9 272.1 4.5

Taiwan 6.1 3.9 -36.3 3.6

Japan 8.2 2.8 -66.1 2.5

South Korea 3.7 2.0 -45.6 1.9

USA 1.5 1.9 23.0 1.7

India 2.0 1.8 -9.6 1.6

Top 10 Countries in Total 79.4 102.1 28.6 93.6

GRAND TOTAL 86.1 109.1 26.7 100.0

Quantity: Thousand Tons / Value: USD MillionSource: TUIK (Turkish Statistical Institute)
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