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6 PLASFED

ÖMER KARADENİZ
PLASFED Başkanı

“PANDEMİDEN DOLAYI DÜNYADA 
BİNLERCE MAĞAZA KAPANIP TEDARİK 

ZİNCİRİ SEKTEYE UĞRAYINCA 
BİRÇOK GLOBAL MODA MARKASI 
YENİ ARAYIŞLAR İÇİNE GİRMEYE 

BAŞLADI. SÜRDÜRÜLEBİLİR MODA DA 
EKONOMİK KALKINMA, ÇEVRESEL VE 

KÜLTÜREL ETKİYİ DEVAM ETTİRME 
AÇISINDAN CAZİP HALE GELDİ.”

Değerli sektör mensuplarımız,
kıymetli okurlarımız,

S ektörümüzü son dönemde en çok 
ilgilendiren husus, ham madde 
fiyatlarında yaşanan hızlı artış.  
2020 yılının son çeyreğinden bu yana 

küresel tedarik zincirinin kırılması ve petrokimya 
tesislerinin mücbir sebep ilanı ile üretimi kısması 
sebebiyle önemli bir arz şoku yaşıyoruz. Bu süreçte 
ham madde fiyatları tüm dünyada artarken ülkemiz 
gibi ithalata bağımlı olup kontratlı alım yerine, 
spot piyasadan tedariğin tercih edildiği ülkelerde 
ise söz konusu fiyat artışı daha sert hissediliyor. 
Sektörümüzün uzun yıllardır süre gelen yapısal 
sorunlarının etkileri konjonktürel sebeplere bağlı 
olarak daha net görülmeye başlandı. Bu dönemde 
geçici çözümler üzerinde diretmektense sektörün 
yapısal sorunlarını ortadan kaldıracak orta ve uzun 
vadeli planlamaların yapılması adına girişimlerimiz 
devam ediyor.

Öte yandan 2020 yılında en önemli gündemimiz 
olan Covid-19, 2021 yılında da etkisini devam 
ettiriyor. Bu süreç tüm sektörlerde olduğu gibi 
tekstil endüstrisini de etkisi altına almış durumda. 
Pandemiden dolayı dünyada binlerce mağaza 
kapanıp tedarik zinciri sekteye uğrayınca birçok 
global moda markası yeni arayışlar içine girmeye 
başladı. Sürdürülebilir moda da ekonomik 
kalkınma, çevresel ve kültürel etkiyi devam ettirme 
açısından cazip hale geldi.

Sürdürülebilir moda, hızlı moda akımının sebep 
olduğu hızlı tüketimi en aza indirgeyerek ekolojik, 
sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliği sağlama 
amacındadır. Bu bağlamda birçok global marka, 
sürdürülebilir moda tasarımı kapsamında yeniden 
üretim için giysi tasarımı ve geri dönüşüm 
çalışmalarına başladı. Plastik bu sürecin neresinde 
ve nasıl bir etkileşim içerisinde? 

Dünyada birçok marka, yeniden üretim ve 
geri dönüşümü güç olan maddeleri yeniden 

SÜRDÜRÜLEBİLİR  
MODA VE EKONOMİK 
KALKINMA

kullanılabilir, orijinal ve çevre dostu ürünler haline 
dönüştürme konusunda geri dönüşümü benimsemiştir. 
Ürünlerinde geri dönüştürülmüş pet şişe ve okyanus 
atıklarını kullanan bu global markaların koleksiyonlarında 
neredeyse tamamen geri dönüşümlü pet şişelerden sırt 
çantaları, spor ceketler de bulunmaktadır. Hatta dünyaca 
ünlü bir marka, az miktarda materyal ile tamamen 
ayrışabilir bir basketbol tişörtü tasarlamıştır. Bu tişörtün 
üst kısmı organik pamuk ve keten karışımı iken, alt kısmı 
biyolojik olarak çözünebilen plastikten üretilmiştir. 

Son olarak, markaların koleksiyonlarında kullanılan 
plastikler, ürünlerin geri kazanılabilirliğini, kaliteli ve 
yüksek nitelikli giysi tasarımlarına dönüştürebilirliğini 
olumlu anlamda etkilemekte ve birçok global marka için 
moda endüstrisinde bir ihtiyaç haline gelmektedir. Bu 
sayımızda iki sektör arasındaki artan iş birliğini işleyerek 
gelecek dönemde potansiyel gelişim alanlarını gözler 
önüne sermek istedik.

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

ÖNSÖZ
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8 PLASFED

ÖNSÖZ

BURÇ ANGAN
PLASFED Dergi Yayın Kurulu Başkanı

Değerli okuyucularımız,  
kıymetli sektör paydaşlarımız,

S izleri yeni sayımızda selamlamaktan 
memnuniyet duyuyorum. Bu sayımızda 
hayatımızın pek çok kısmını kolaylaştıran 
plastiklerin tekstil endüstrisindeki rolünü 

işledik. Pek çok sektörde plastik çok aşikar bir 
şekilde karşımıza çıkarken, tekstil sektöründe 
aslında bir miktar ‘görünmeyen kahraman’ rolünü 
üstleniyor. 

Dergimizi takip edenler hatırlayacaktır, bir önceki 
sayımızda yer alan yazımda, ülkemizdeki geri 
dönüşüm sektörüne ve bu sektörün doldurduğu 
önemli bir boşluğa dikkat çekmiş ve yanlış adımlar 
atılması halinde bu sektörün malzeme girdisinde 
yaşanacak bir sıkıntının, sektörün geneline etki 
edeceğinden bahsetmiştim. Ne yazık ki malzeme 
tedariğinde ithalata getirilen çeşitli kota ve 
engeller neticesinde hurda malzeme girişinde 
ciddi sıkıntılar yaşamaya başlayan bu sektör, 
sahip olduğu potansiyeli kullanamamaya, plastik 
sektörüne verebileceği ham maddenin çok daha 
düşük bir kısmını verebilmeye başladı. Ve ne yazık 
ki bu durum belki de isteyeceğimiz en ters zamana 
denk geldi. Plastik sektörüne uzaktan da olsa 
bağı olan herkesin bildiği gibi inanılmaz bir ham 
madde sıkıntısı içerisindeyiz. Bu durumun yerel 
olduğu kadar küresel olarak da pek çok sebebi 
var. Ancak mevcut koşullar altında bir de geri 
dönüştürülmüş ham madde kaynağını da yeteri 
kadar kullanamayan sektörümüz gerçekten ciddi 
bir çıkmaza doğru sürükleniyor.  

Bir tarafta ham madde bulamayan plastik 
sektörünü hurda girişi yapamadığı için 
besleyemeyen bir geri dönüşüm sektörü varken, 
diğer taraftan ise makine ve aksam konusunda 
vahşi bir ithalat sıçrayışı ile karşı karşıyayız. Ham 
madde ve ara mamulleri girişinde çok etkin çalışan 
ve üreticiyi vurmakta olan gümrük korumaları 
ne yazık ki üreticiyi koruyacak nihai makine 

“YERLİ ÜRETİCİ İÇ  
TALEBİ KARŞILAYAMIYOR  
MİTİ ÇÜRÜYOR”

ithalatında aynı başarıyı gösteremiyor. Cari açığımızın 
tekrar tavan yaptığını üzülerek gördüğümüz bu günlerde 
2020 yılında yüzde 35’in üzerinde artış gösteren makine 
yatırımlarının neredeyse yüzde 80’inden fazlasının ithalat 
ile karşılandığını görüyoruz. Yerli ve milli sanayi anlayışıyla 
çıkılan bu yolda verilen ivme kredileri maalesef yine 
ithalata harcanarak bize cari açık olarak geri döndü. 
Küresel piyasalarda yaşanan navlun krizine rağmen ocak 
ayında bu artış trendinin devam ettiğini görüyoruz. Şubat 
ve mart aylarında mevcut navlun maliyetlerinden ötürü 
bir miktar düşeceğini ön görsem de bu sürdürülebilir 
veya bilerek uygulanan bir çözüm değil. Navlundan dolayı 
biriken talep, maliyetler düştüğünde yine bize ithalat 
sıçrayışı ve cari açık olarak geri dönecek. Navlunlardan 
dolayı azalan ithalatın yatırımcıyı yerli üreticiye 
döndürmesiyle ile pek çok yerli makine imalatçısının 
artan talebi karşılamak üzere kapasite arttırdığını 
ve bazı yeni girişimlerin de ortaya çıkarak pazardaki 
ihtiyacı karşılamak üzere üretime geçtiğini görüyoruz. 
Yani içerisinde bulunduğumuz durum bile aslında “Yerli 
üretici iç talebi karşılayamıyor” mitini çürütüyor. Keza 
öncesinde içeride talep bulamayan yerli üretici ihracata 
yöneliyordu. Şimdi ise içerideki artan taleple beraber 
üretim kapasitesini içeride kullanmaya ve mevcut üretim 
hattını geliştirmeye başladı. Uzak Doğulu elektronik 
üreticilerinin ülkemize yaptığı yatırımları takip ettiğimiz 
bugünlerde uygulanacak gümrük engellerinin yerli 
üreticiyi büyütmenin yanı sıra, pek çok yabancı üreticiyi de 
ülkemizde yatırım yapmaya iteceğine inanıyorum. 

Selam ve saygılarımla.

“BUGÜNLERDE 2020 YILINDA  
YÜZDE 35’İN ÜZERİNDE ARTIŞ 

GÖSTEREN MAKİNE YATIRIMLARININ 
NEREDEYSE YÜZDE 80’İNDEN 

FAZLASININ İTHALAT İLE 
KARŞILANDIĞINI GÖRÜYORUZ.” 
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10 PLASFED

MUSTAFA TACİR 
FEDERASYONUMUZU ZİYARET ETTİ

Mart ayı başında TOBB Ambalaj Sanayi 
Meclisi Başkanı ve aynı zamanda İSO 
Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mustafa Tacir, 
Plastik Sanayicileri Federasyonu’na ziyaret 
gerçekleştirdi. Federasyon Başkanımız Ömer 
Karadeniz’in ev sahipliğinde, PLASFED 
Yönetim Kurulu Üyesi ve PAGDER Yönetim 
Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün, PLASFED 
Yönetim Kurulu Üyesi ve PAGDER Yönetim 
Kurulu Üyesi Tarık Özdemir ile Genel 
Sekreter Murat İnkün görüşmede yer aldı.

“ÇÖZÜM ÜRETMEYE ODAKLANILMALI”
PLASFED Yönetim Kurulu Üyesi ve PAGDER Yönetim 
Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün de ülkenin ilerlemesinde 
en önemli pay sahiplerinden biri olan sanayinin ve 
sanayicinin sorunlarına değil, bu sorunlara çözüm 
üretmeye odaklanmak gerektiğini söyledi. Plastik 
sektörünün çok kapsamlı bir katma değer yaratmasına 
rağmen ham madde bazında en fazla sıkıntı çeken 
sektörlerden biri olduğunu vurgulayan Gülsün, bu 
noktada yatırımın gerekliliğinin altını çizdi. 

“TÜM STK’LARLA İŞ BİRLİĞİ DEVAM ETMELİ”
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve İstanbul Sanayi 
Odası olarak plastik sektörünün birçok iş koluna 
verdiği desteğin farkında olduklarını belirten Mustafa 
Tacir, sektörün ham madde, tedarik ve diğer belli başlı 
sorunlarını çözmek ve sektörü katma değerli üretime 
yönlendirmek için başta PLASFED olmak üzere tüm 
STK’larla iş birliği içerisinde olmaya devam edeceklerini 
söyledi. Görüş ve önerilerin ele alındığı bu ziyaretin 
sonunda Mustafa Tacir’e teşekkürlerini ileten Ömer 
Karadeniz, PLASFED’in de üyeleriyle birlikte sanayicinin 
sırtındaki yükü hafifletmek adına başta TOBB ve İSO 
olmak üzere birçok STK ile çalışmalarını sürdüreceğini 
ifade etti.

Nezaket ziyareti çerçevesinde gerçekleştirilen bu 
görüşmede plastik sektörüyle ilgili sanayimizi ilgilendiren 
konulara değinildi. Özellikle ham madde ve navlun 
fiyatları, tedarik zinciri, dövizdeki hareketlenmeler, 
petrol fiyatları ve Türkiye’deki sanayinin durumuyla 
ilgili PLASFED tarafından Mustafa Tacir’e görüşler 
iletildi. Federasyonumuz Başkanı ve aynı zamanda 
İSO Meclis Üyesi 35. Grup Komite Başkanı olan Ömer 
Karadeniz, PLASFED’in çatı kuruluşu olarak tüm 
sanayiyi ilgilendirecek çalışmalar için adım atmaya hazır 
olduğunu belirtti ve “Sanayisi gelişmeyen ülkelerin her 
zaman geride kalacağını” söyleyerek bunun üstesinden 
ancak birlik ve beraberlikle gelineceğini vurguladı. 

PANO
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AMBALAJIN AY YILDIZLARI 
ÖDÜLLENDİRİLDİ

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından 9’uncusu düzenlenen  
Ambalaj Ay Yıldızları 2020 Yarışması’nda kazananlar ödüllendirildi. 

PANO

Pandemi sürecine rağmen büyük ilgi gören 
Ambalaj Ay Yıldızları 2020 Yarışması’nda, 
278 ambalajdan finale kalan 134 ambalaj 
arasından Altın, Gümüş, Bronz ve Yetkinlik 

ödülü alanlar ilan edildi. Ambalaj Sanayicileri Derneği 
(ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, 13 farklı kategoride 
başvuru alan yarışmada ürünlerin, üretim kalitesinden 
çevre duyarlılığına, tasarımdan özgünlüğe kadar 11 
kriter doğrultusunda değerlendirildiğini vurguladı 
ve “ASD olarak düzenlediğimiz bu yarışma ve diğer 
çalışmalarımızla katma değerli ihracatımızı daha da 
arttırıp ülke ekonomimize katkı sağlamaya devam 
edeceğiz. Yarışmamıza katılım gösteren herkese tek 
tek teşekkür ediyorum. Türkiye Ambalaj Sektörü’nün 
daha da ilerilere gitmesi için çalışmalarımıza son 
sürat devam edeceğiz” dedi.

EN FAZLA BAŞVURU GIDA, GRAFİK TASARIM  
VE İÇECEK KATEGORİSİNDE OLDU
İki yılda bir düzenlenen yarışmaya en fazla başvuru 
gıda, grafik tasarım ve içecek kategorilerinden oldu. 
‘Altın Ödül’ almaya hak kazanan ürünler arasından 
ise Türk Standartları Enstitüsü (TSE) iş birliğiyle 
3 adet ‘Altın Ambalaj Ödülü’ de belirlendi. Zeki 
Sarıbekir, “Yarışmamıza ambalaj üreticileri, marka 
sahipleri ve tasarımcılar piyasadaki ambalajlarıyla 
katıldı. Yarışmamız 2015 yılından beri yurt dışından 
da başvuru kabul ediyor. Yarışmamız, WPO-World 
Packaging Organization (Dünya Ambalaj Örgütü) 
ve APF-Asian Packaging Federation (Asya Ambalaj 
Federasyonu) tarafından akredite edilen uluslararası 
arenada yetkinliğe ve geçerliliğe sahip ülkemizdeki 
tek ambalaj yarışması. Kazananlar WorldStar ve 
AsiaStar yarışmalarına da katılım gösterdiler. Ödül alan 
tüm firmalarımızı yürekten tebrik ediyorum. Marka 
sahiplerine, tasarımcılara ve ambalaj üreticilerine 
uluslararası pazarlarda rekabet gücü kazandırmak için 
başlattığımız yarışmamız sayesinde, katma değere 
odaklanan sektörümüzün dünyada bilinirliği gün 
geçtikçe artıyor” diye konuştu.

12 PLASFED
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D ünya Ambalaj Örgütü (WPO) tarafından düzenlenen ve 
sektörün en prestijli yarışmalarından olan WorldStar 
2021’in sonuçları açıklandı. 34 ülkenin 12 farklı 
kategoride yarıştığı ve toplam 345 başvurunun olduğu 

WorldStar 2021’den Türkiye’ye 12 ödül birden geldi. En çok 
ödül alan ülkeler 26 ödülle Japonya, ardından 22 ödülle Çin, 
14 ödülle ABD, 13 ödülle ANZ (Avustralya&Yeni Zelanda) 
ve 12’şer ödülle Çekya ve Türkiye oldu. Özel kategorilerin 
kazananları; Başkanlık Ödülü, Sürdürülebilirlik Ödülü, 
Pazarlama Ödülü ve Gıdayı Koruyan Ambalaj Ödülü ise Mayıs 
2021’de gerçekleşecek WorldStar Töreni’nde açıklanacak.

TÜRK AMBALAJ 
SEKTÖRÜ 
YÜKSELİŞİNİ 
SÜRDÜRÜYOR
Yarışmanın 
sonuçlarını 
değerlendiren 
Ambalaj Sanayicileri 
Derneği (ASD) 
Başkanı Zeki 
Sarıbekir, “Türk 
Ambalaj Sektörü 
küresel alandaki 
yükselişini sürdürüyor. 
Burada ödül alan 
tüm firmalarımızı tek 
tek tebrik ediyorum. 
Ambalaj sektörü 
olarak ülkemizi yurt 
dışında başarılı 

bir şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Salgın dönemine 
rağmen 12 firmamızın ödül kazanması bizleri gururlandırdı” 
dedi.

Zeki Sarıbekir ayrıca ASD olarak düzenledikleri Ambalaj 
Ay Yıldızları 2020 yarışmasına da değindi. Zeki Sarıbekir, 
“Yarışmamız uluslararası arenada yetkinliğe ve geçerliliğe sahip 
ülkemizdeki tek Ambalaj Yarışmasıdır. Bu yarışmayı marka 
sahiplerine, tasarımcılara ve ambalaj üreticilerine uluslararası 
pazarlarda rekabet gücü kazandırmak için başlattık. 
Kazananlarımız Dünya Ambalaj Örgütü’nün düzenlediği 
WorldStar’ın yanı sıra Asya Ambalaj Federasyonu’nun 
düzenlediği AsiaStar yarışmasına da katılabiliyorlar”  
diye konuştu.

DÜNYA AMBALAJ ÖRGÜTÜ’NDEN 
TÜRKİYE’YE 12 ÖDÜL

PANO

Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) tarafından düzenlenen WorldStar 2021 Yarışması’nda  
Türkiye 12 ödül birden kazandı. Başkanlık Ödülü, Sürdürülebilirlik Ödülü, Pazarlama Ödülü  

ve Gıdayı Koruyan Ambalaj Ödülü ise Mayıs 2021’de açıklanacak.

WORLDSTAR 2021 
YARIŞMASI’NDA ÖDÜL ALAN 
ŞİRKET VE AMBALAJLAR:
1. Bal Kaynak Su İthalat İhracat San. ve Tic. A.Ş.-
“Pürsu Cam Ambalaj Ailesi”

2. Danone Hayat İçecek ve Gıda San.ve Tic. A.Ş.-
“Hayat Yüzde 50’si Geri Dönüştürülmüş PET Su 
Ambalajı”

3. Dentaş Ambalaj ve Kağıt San. A.Ş.-“Nargile 
Kutusu”

4. Elif Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.-“Elif Green-
Yenilenebilir Kaynaktan Üretilen PE Ambalaj 
Çözümü”

5. Harman Ambalaj San. Tic. Ltd. Şti.-“Doğadan 
Büyülü Kutu-Bariyer Özellikli Karton Silindir 
Ambalaj”

6. Kaplamin Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.-“Numune 
Ürün Çantası”

7. Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi 
A.Ş.-“Floral Box”

8. Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj San. A.Ş.-
“One Piece”

9. Olmuksan International Paper Ambalaj San. ve 
Tic. A.Ş.-“Klozet Kutusu”

10. Olmuksan International Paper Ambalaj San. 
ve Tic. A.Ş.-“Standa Dönüştürülebilen Ambalaj 
Tasarımı”

11. Tasarım Üssü Proje Danışmanlık Kontrol 
Hizm. Araştırma, Eğitim, Üretim Tic. Ltd. Şti.-
“Sarıyer Gazoz”

12. Tulipack Ambalaj San ve Tic A.Ş.-“Fonksiyonel, 
Şeffaf Pencereli, Porsiyonluk Gıda Ambalajı”

*Firma isimlerine göre alfabetik olarak sıralanmıştır.
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TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ 
ÇIKIŞ YOLU ARIYOR

Otomotivden beyaz eşyaya 30’dan fazla 
sektöre ara mal sağlayan Türkiye plastik 

sektöründe, son 6 aydır yaşanan ham 
madde krizi büyüyor. Yüzde 100’ün üzerinde 

gerçekleşen ham madde fiyat artışları, üretimi 
vuruyor, rekabet gücünü olumsuz etkiliyor. 

Sektör, çözüm önerilerine odaklanıyor.

HÜLYA GENÇ SERTKAYA

PANO

H am madde fiyatlarında son 6 ayda şok artışların 
yaşandığı Türkiye plastik sektörü, çıkış yolu 
arıyor. Ham madde fiyat artışlarının temelinde 
petrokimya firmalarının mücbir sebeplere bağlı 

olarak üretimini durdurması ya da azaltması, tedarik 
zincirinde kopuş yaşanması yatıyor. Öyle ki yaşanan arz 
şokuyla plastik ham madde fiyatlarında yüzde 100’ü aşan 
artışlar gözleniyor. Ham madde tiplerine göre şubat ayı 
itibarıyla son 6 ayda yaşanan fiyat artışlarının (KDV hariç) 
PVC’de yüzde 137, GPPS’de yüzde 72, AYPE’de yüzde 90, 
PP’de yüzde 65’e ulaştığı ifade ediliyor. Plastik sektöründe 
yaşanan fiyat artışları sanayicinin üretimini zora sokarken, 
rekabet gücünü de olumsuz etkiliyor. Üretimde ve ihracatta 
ciddi sorunlarla karşı karşıya kalan sektör temsilcileri, 
üretim ve ihracatın sekteye uğramaması için gerekli 
adımların hızla hayata geçirilmesini bekliyor. Stratejik 
önemi olan ham maddelerin arz güvenliğinin sağlanması 
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için lojistik hatların kurulması ve güçlendirilmesi 
gerektiğini vurgulayan sektör temsilcileri, ortak satın alma 
kooperatiflerinin önünün açılmasını talep ediyor. Yerli ham 
madde üreticilerinin “iç piyasaya” yönelik çalışmasının 
önemine dikkat çekiliyor. Türkiye’de çalışması devam 
eden petrokimya tesislerinin tamamlanması ve bunlara 
yenilerinin eklenmesi de sektörün orta ve uzun vadeli 
talepleri arasında yer alıyor. Dillendirilen talepler arasında 
ithal ham maddeden alınan verginin geçici süreyle 
alınmaması da bulunuyor. 

Türkiye plastik endüstrisi; plastik ham madde, plastik 
mamul ve plastik işleme makinaları alt gruplarıyla 7 bin 
354 işletme ile 349 bin 497 kişiye istihdam sağlayan 
bir sektör olarak 10.5 milyon tonluk bir üretime karşılık 
37.8 milyar dolarlık bir büyüklüğe sahip. Plastik sektörü; 
otomotiv, beyaz eşya, ambalaj, tarım, elektrik-elektronik 
ve inşaat başta olmak üzere 30’dan fazla sektöre ara 
mal sağlıyor. Türkiye’nin 2019’da yüzde 9.9 milyon 
ton, 2020’de 10.5 milyon ton düzeyinde gerçekleşen 
plastik ham madde talebinin yaklaşık yüzde 15’i yurt 
içi tedarikçilerden karşılanabiliyor. Sektör temsilcileri 
Türkiye’de çalışması devam eden petrokimya tesislerinin 
tamamlanmasının, bunlara yenilerinin eklenmesinin 
önemine dikkat çekiyor. 

İHRACAT YÜZDE 7.6 ARTTI
Plastik sektörü 2020 yılını yüzde 5.7’lik bir büyüme 
ile kapattı. Sektörün esnek yapısı sebebiyle dönemsel 
ihtiyaçlara yanıt verebilecek özelliklere sahip olması, 
onun ayakta kalabilmesini kolaylaştırdı. Özellikle 
hijyen ürünlerinin ön plana çıkması, sektör genelinde 
konuşulamayacak olsa da alt sektörler bazında 
değerlendirildiğinde üretimin kendini ileriye taşıması için 
bir fırsat oldu. Bu durum, plastik sektörünün 2020 yılını 
mevcut kapasitesini çok yüksek olmasa da kullanarak 
ileriye taşımasını ve büyümeyle tamamlanmasını 
sağladı. İhracat ise, yıl sonu itibarıyla yüzde 7.6 arttı. 
İhracat kalemleri arasında en önemli artış ambalaja 
yönelik plastik filmde yaşanırken, mühendislik plastikleri 
ve plastik inşaat mamulleri sektöründeki artış da önemli 
seviyelere ulaştı.

YÜZDE 2-3 BANDINDA BÜYÜME BEKLENTİSİ
Yaklaşık 30’u aşkın sektöre ara girdi sağlayan, ham 
madde yetersizliğine rağmen Avrupa’da Almanya’dan 
sonra ikinci sırada yer alan Türk plastik sektörü de tabii 
ki pandemi sürecinden olumsuz etkilendi. 2021 yılı için 
pandeminin etkisinin devam edeceği ve belirsizliklerin 
süreceği öngörülüyor. Özellikle 2020 yılında büyümeyi 
sağlamış olan ihracatın itici gücünün zayıflayacağı 
ve 2021 yılının yüzde 2-3 bandında bir büyümeyle 
tamamlanması bekleniyor. 

REKABET SIKINTISI YAŞANIYOR
2020’nin ilk döneminde pandeminin dünya genelinde 
yayılmasıyla hızlı bir talep daralması yaşandı. Bu 
nedenle de ham madde fiyatları düştü, sonrasında ise 
pandemiyle mücadele yolunda atılan adımlarla normal 
düzeylere geri dönen ham madde fiyatları bugün arz 
şokuna bağlı olarak artış trendinde. Fiyat artışlarının 
temelinde petrokimya firmalarının mücbir sebeplere 
bağlı olarak üretimini durdurması ya da azaltması, 
bunun yanında pandemi sebebiyle tedarik zincirinde 
bir kopuş yaşanması yatıyor. Bundan 6 ay öncesinde 
Uzak Doğu Asya’dan yapılan ithalatta bin 500-2 bin 
dolar bandında olan navlunun fiyatı  günümüzde 10 bin 
dolara kadar çıkıyor. Bu da ciddi bir rekabet sıkıntısı 
doğuruyor. 

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Sektörün çözüm önerilerinin ilk sırasında; stratejik 
önemi olan ham maddelerin arz güvenliğinin 
sağlanması için lojistik hatların kurulması ve 
güçlendirmesi yer alıyor. Orta vadede ise Türkiye’de 
çalışması devam eden petrokimya tesislerinin 
tamamlanması ve bunlara yenilerinin eklenmesinin 
teşvik edilmesi gerekiyor. Son yıllarda Türkiye’de hızla 
büyümekte olan ve gelinen noktada PETKİM’den daha 
fazla bir üretime sahip olan plastik geri dönüşüm 
sektörü yurt içi arz güvenliğinin sağlanması için 
önemli bir araç. Yurt içinde sağlıklı işleyen bir toplama-
ayrıştırma sistemi kuruluncaya kadar atık ithalatının 
yoğun denetimle devam etmesi, plastik sektörünü de 
destekleyecek bir etken olarak görülüyor. Kamunun 
da desteklemesiyle ortak satın alma kooperatiflerinin 
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PANDEMİNİN 
ETKİLERİ ALT 
SEKTÖRLERDE 
FARKLI 
HİSSEDİLMİŞ  
OLSA DA 2020 
YILINI YÜZDE 
5.7’LİK BİR 
BÜYÜME İLE 
KAPATAN PLASTİK 
SEKTÖRÜ, 
PANDEMİNİN VE 
BELİRSİZLİĞİN 
DEVAM EDECEĞİ 
ÖNGÖRÜSÜYLE 
2021 YILINI YÜZDE 
2-3 BANDINDA 
BÜYÜMEYLE 
KAPATMAYI 
ÖNGÖRÜYOR.
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PANO

önü açılabilirse özellikle küçük ve orta 
ölçekli işletmelerin kontratlı ham madde 
alımlarının mümkün olduğu belirtiliyor. 

“İÇ PİYASAYA YÖNELDİK”
“İthalat vergilerinin geçici süreyle 
kaldırılması” talebine, yerli sanayici için 
olumsuz tablo oluşturacağı gerekçesiyle 
sıcak bakmayan Petkim Petrokimya 
Holding, “Yerli üretici iç piyasaya 
yönelmeli” çağrısına; “Pandeminin 
ilk günlerinden itibaren artan yurt içi 
talebin karşılanması için var gücümüzle 
çalışıyoruz” mesajıyla cevap verdi. 
Geçtiğimiz günlerde Petkim’den 
yapılan yazılı açıklamada, Petkim’in 
temel satış stratejisinin öncelikle 
yurt içi sanayicilerinin ihtiyaçlarını 
karşılamak, ardından üretim kapasitesi 
yüksek olan ve Türkiye’de tüketimi 
olmayan ürünleri ihraç etmek olduğu 
vurgulandı. Açıklamada, “Şirketimizin 
yerli sanayicimizin taleplerini karşılamak 
için ihracat yerine, iç piyasaya 
yöneldiğinin en büyük göstergesi 2020 
yılındaki ihracat rakamımızda kendini 
gösteriyor. Yurt dışından gelen yoğun 
talebe rağmen Petkim’in yerli üreticinin 
ihtiyaçlarını karşılamak adına iç piyasaya 
yönelmesinin etkisiyle 2019 yılında 
662 milyon dolar olan ihracatı, 2020 
yılında 372 milyon dolara düştü. 2020 
yılında Petkim’in yaptığı ihracatın önemli 
bir bölümü pandeminin yaşanmadığı 
yılın ilk çeyreğinde yapıldı. Geriye kalan 
kısım ise kontrat taahhütlerinin yerine 
getirilmesi amacıyla yapılan zorunlu 
ihracattan kaynaklanıyor” denildi. 

Açıklamada, polimer ürünlerdeki ithalata 
yönelik tüm vergilerin kaldırılmasının, 
fiyatları küresel ölçekte belirlenen 
girdiler için sektör adına herhangi bir 
kazanım sağlamayacağı, halihazırda 
yoğun ithalat yapılan ilgili ürünlerde tek 
yerli üretici konumunda olan Petkim 
aleyhine haksız rekabeti derinleştireceği 
dile getirildi. Bunun da özellikle pandemi 
gibi ticaretin gerçekleştirilemediği 
dönemlerde yine yerli sanayici için 
olumsuz bir tablo oluşturacağının ileri 
sürüldüğü açıklamada, “Söz konusu 
taleplerin sadece sektörümüzü değil; 
otomotiv, sağlık, hijyen, inşaat, teknoloji, 
giyim ve gıda gibi hayatın her alanında 
temel yapı taşı konumuna gelmiş 
tüm sektörleri olumsuz etkileyeceği 
muhakkak” ifadeleri kullanıldı. 

“YERLİ HAM MADDE ÜRETİCİLERİ  
İÇ PİYASAYA YÖNELİK ÇALIŞMALI”
Salgın döneminde küresel işletmelerin üretiminin durma noktasına 
gelmesi ve uluslararası taşımacılıktaki sıkıntıya dayalı navlun 
fiyatlarındaki yüksek artış plastik sektörünü ciddi bir şekilde olumsuz 
etkiledi. Üretim için ihtiyacımız olan ham madde maalesef ithal 
edilememekte, ülkemizde ise ham madde fiyatlarının neredeyse 
yüzde 100 artması sektörümüzü sert bir şekilde aşağıya doğru 
çekiyor. Üretimin ve siparişlerin devam etmesi için yerli ham madde 
üreticilerinin iç piyasaya yönelik çalışması sektörümüz için çok 
önemli. Navlun fiyatlarındaki bölgesel artışın, küresel fiyat artışının 
üzerinde olması firmalarımızın rekabet gücünün yok olması demek. 
Söz konusu bu durum da sadece plastik sektörüne değil, üretim 
anlamında da ülkemize zarar verecek. Bilindiği üzere plastik sektörü 
çok geniş bir yelpazeye sahip. Maliyetlerdeki bu artış sektörümüzün 
de içinde yer aldığı ve tedarikçilerinden olduğu otomotiv, ambalaj, 
makine, medikal, inşaat, enerji, tarım gibi aklınıza gelebilecek birçok 
sektörü etkiledi ve küresel tedarik zinciri çok ciddi bir darbe yedi. 
Maliyetlerdeki artış devam ettiği sürece, üretim sekteye uğrayıp iç 
ve dış talepte daralma devam edecek. Çözüm önerilerimiz; navlun 
fiyatlarındaki hızlı artışa karşı lojistik hatlar kurulup ham maddelerin 
arz güvenliği sağlanarak üreticimizin rekabet gücü arttırılabilir. 

Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) 
Yönetim Kurulu Başkanı
ÖMER KARADENİZ

“PANDEMİ KOŞULLARI PEK ÇOK ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ”
Normal şartlar altında petrol varil fiyatları ile ham madde fiyatları 
paralellik gösterir, ancak son dönemde kimsenin hazırlıklı olmadığı 
pandemi koşulları pek çok şeyi değiştirdi. Bu değişikliklerden biri 
de normalin aksine bugün yaşanan ham madde fiyat artışının petrol 
fiyatlarına bağlı olmayışıdır. Ham madde fiyatlarındaki artışın kaynağı 
petrol fiyatlarından bağımsız olarak özellikle Avrupa’da faaliyet 
gösteren petrokimya firmalarının bir kısmının ‘force majeure’ (mücbir 
sebeplere bağlı olarak üretimin durdurulması durumu) ilan etmesi 
kalanının ise üretimlerini azaltması ve salgına bağlı olarak tedarik 
zincirinde yaşanan bozulmalardır. Mücbir sebeplere bağlı olarak 
gelişen bu arz şoku nedeniyle fiyatlarda yaşanan artış öyle bir noktaya 
gelmiş durumda ki petrokimyanın girdisi olan nafta fiyatlarındaki artış 
şu an ham madde fiyatlarını değiştirecek bir etkiye eskisi kadar sahip 
değil. Bu arz şokunun geleceği ile ilgili tahmin yürütmek zor dahi 
olsa bu dönem bittiğinde eski mekanizmanın kurulmasıyla beraber 
ham madde fiyatlarının tekrardan petrol fiyatlarıyla eşgüdümlü 
ilerleyebileceğini öngörebiliriz. Bunun yanı sıra ise son dönemdeki 
teknolojik gelişmelerle birlikte kaya gazından plastik üretiminin 
yaygınlaşıyor olması, geleneksel olarak elde edilen plastiğin kaynağı 
olarak petrolün daha doğrusu petrol-ham madde arasındaki ilişki 
paralelliğinin zayıflayacağı anlamına gelir. 

Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) 
Başkanı, PLASFED Yönetim Kurulu Üyesi 
SELÇUK GÜLSÜN
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PANO

E kin Makina kurulduğu Şubat 
1994 yılından bu yana 
Türkiye’de üretmenin bilinciyle 
çıktığı yolda, sürekli Ar-Ge’ye 

sürekli iyiye, sürekli memnuniyete 
olan inancından ve heyecanından 
hiçbir kayıp yaşamadı. Aksine gün 
geçtikçe omuzlarına aldığı yerli 
üretimin bayraktarı olma yükünün 
gururuyla daha da gayret içerine 
giren firma, Genel Müdür Abdullah 
Karabulut öncülüğünde, dünyanın 
en iyi plastik enjeksiyon makinaları 
üreticileri arasına girme hedefinin en 
önde gelen takipçilerinden biri oldu. 
Topçularda kurulduğu 300 m² alandan 
Hadımköy’deki 3500 m² alana, oradan 
da Deliklikaya’da bulunan (DESB) Özel 
Endüstri Bölgesindeki 19.000 m²’lik modern  
tesislerine olan yolculuğunda birçok badire atlatan 
firma, büyümeye ve üretmeye olan inancından hiç  
taviz vermedi. 

“YÜZDE 60 İSTİHDAM ARTIŞINA GİRDİ”
Tüm dünyanın içerisinde bulunduğu pandemi 
salgınının ekonomi üzerindeki ağır yüküne rağmen 
bir sonraki hedefe adımını atmak konusunda 
tereddüt etmeyen firma, 2020 eylül ayında 60 kişi 
olan personel sayısını 95 kişiye çıkardı ve yüzde 60 
istihdam artışına girdi. Firma ayrıca; üretim parkuruna 
yeni makinalar ekledi: CNC Fiber Lazer Sac Kesim 
Makinası, CNC Abkant, Lazer Kaynak Makinaları, CNC 
Tornalar, 4 adet CNC İşleme Merkezi, Hassas Kaynak 
Masaları ile yatırımda dev adımlar attı. Yatay, dikey, 
çift renkli, iki plakalı enjeksiyon makinalarının yanında, 
daha önce ülkemizde üretilmemiş LSR (sıvı silikon) 
enjeksiyon makinası prototip üretimine başlayan 
firma yıl sonundaki “Plast Eurasia” fuarında makinayı 
sergileyip seri satışa başlamayı hedefliyor. 40 farklı 
ülkede makinası olan firma güçlü AR-GE, kaliteli 
mühendis ekibi ve kalifiye çalışanlarıyla hizmetlerine 
hız kesmeden devam ediyor. 
  

EKİN MAKİNA 27 YILDIR  
ÜRETMEYE DEVAM EDİYOR!

Kurulduğu günden bugüne yerli üretime önem veren Ekin Makina, teknolojiye ve 
Ar-Ge’ye yaptıkları yatırımlarla büyümeye devam ediyor. Pandemi sürecinde diğer 

firmaların aksine istihdam artışına giden Ekin Makina, daha önce ülkemizde 
üretilmemiş LSR (sıvı silikon) enjeksiyon makinasının prototip üretimine de başladı. 

“40 FARKLI ÜLKEDE MAKİNASI 
OLAN FİRMA GÜÇLÜ AR-GE, 
KALİTELİ MÜHENDİS EKİBİ 

VE KALİFİYE ÇALIŞANLARIYLA 
HİZMETLERİNE HIZ KESMEDEN 

DEVAM EDİYOR.”
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TARİHİ YOLCULUK  
ÇİN VE RUSYA’YA…

Çin ve Rusya’ya yapılan blok tren seferleri, ihracatta yeni fırsatların kapılarını aralıyor. 
İlk etapta bor madeni ve beyaz eşya gibi ürünlerin taşındığı tren, ülkeler arasında 

ticaret köprüsü oluşturuyor. AYŞEGÜL KÜÇÜKKURT ZOR

PANO
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Ö nce Çin, sonra Rusya… Türkiye, 
demiryolları üzerindeki lojistik ağını 
büyütürken ilk sefer geçtiğimiz sene, yani 
2020 yılının aralık ayı içerisinde Bakü-

Tiflis-Kars (BTK) demir yolu hattı ve orta koridor 
üzerinden Türkiye ile Çin arasında gerçekleşti. Çin, 
Asya, Avrupa ve Orta Doğu’yu birbirine bağlayan, 
altyapı ve ulaşım ağı oluşturulması amaçlanan 
“Tek Kuşak Tek Yol Projesi”nin önemli ayaklarından 
birini oluşturan Çin seferi, Çerkezköy’den hareket 
ederek, 8 bin 693 kilometrelik bir yol kat etti. 
Çerkezköy-Marmaray-Köseköy-Ankara-Sivas-Kars 
güzergâhını izleyerek Ahılkelek istasyonundan 
yurt dışı çıkışını gerçekleştiren tren, Gürcistan-
Azerbaycan-Hazar Denizi Geçişi-Kazakistan’dan 
sonra Çin’in Xi’an şehrinde son buldu. Geçmiş 
yıllarda 45 ila 60 gün süren tren süresi, iki haftalık 
gibi kısa bir sürede varış noktasına inmiş oldu. 
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REKABET GÜCÜ ARTACAK
Çin seferinin ardından Türkiye ile Rusya arasında da 
ilk blok ihracat treni, 29 Ocak 2021 Cuma günü saat 
10:00’da düzenlenen törenle Tarihi Ankara Garı’ndan 
uğurlanmıştı. Rusya Federasyonu’ndaki varış yeri olan 
Moskova’ya kadar yaklaşık 4 bin 650 kilometre yol 
kat etti. Türkiye’de üretilen 3 bin 321 adet bulaşık 
makinesi, ocak ve fırın, 15 adet vagona yüklenen 
15 konteyner içerisinde Rusya Federasyonu Vladimir 
Bölgesi’ne taşındı. Türkiye-Rusya demir yolu hattının 
karşılıklı çalışması son derece önem arz ederken, 
kara yolu-demir yolu kombine taşımacılık ve kapıdan 
kapıya teslim modeli ile yeni bir alternatif oluşturacak. 
Konteyner ve tır kasası taşımalarının demir yolu ile 
yapılması ise ihracatta taşıma maliyetlerini düşürerek 
rekabet gücünü arttıracağa benziyor. 

“SUYU TERSİNE AKITTIK”
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail 
Gülle, bugüne kadar Çin’den Türkiye’ye yük trenlerinin 
geldiğini söylerken, şimdi ise çarkın tersine dönerek 
Türkiye’nin ürettiği yerli ürünleri Çin’e gönderdiklerini 
söylüyor. Gülle; “Bu altyapıyı oluşturduğu için 
bakanlığımıza ve bakanımıza teşekkür ediyoruz. 
Suyu tersine akıtmak adına yapılan bu işlem, Türkiye 
ihracatının gelecek vizyonu açısından çok önemlidir. 
Demir yollarıyla başlayan bu tersine akışların sonu 
ihracat rekorları olacak” diye de ekliyor.

SOVYET ÜLKELERİ AŞİNA
Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak 
Eskinazi, yapılan tren seferlerinin ülkelere direkt ulaşım 
imkanı tanıdığının altını çiziyor. “Türkiye-Çin-Rusya’ya 
demir yolu ile ihracatın gerçekleşmesiyle, Çin Halk 

Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu iç bölgelerine ve 
denize kıyısı olmayan Orta Asya ülkelerine direk ulaşım 
imkanı artmıştır. Limanlara uzak bölgelerde bulunan 
firmaların ihracatlarını iç taşıma olmaksızın direkt 
yapabilmesi büyük önem arz ediyor” diyen Eskinazi, 
Sovyet ülkelerinin bu tür taşıma modeline yabancı 
olmadıklarına vurgu yapıyor. Özellikle deniz yolu 
taşıma modeline göre çok daha kısa ve hızlı sevkiyatın 
yanı sıra tek beyanname ve hacimli çıkışlara imkan 
tanınması nedeniyle tercih edilebilir olduğunu söyleyen 
Eskinazi, bu ticaret bağının Türkiye-Çin-Rusya halkları 
arasında da bir dostluk köprüsü oluşturacağını ifade 
ediyor. 

BİTKİSEL ÜRÜNLER TAŞINABİLİR
Eskinazi’ye göre; daha önce deniz ve kara yoluyla 
yapılan taşımaların demir yoluyla yapılıyor olması, 
Türkiye’de demir yolu alanındaki atılımların ve demir 
yolu işletmeciliğine duyulan güvenin bir sonucu.  
“Tek Kuşak Tek Yol Projesi”nin önemine dikkat çeken 
Eskinazi, ülkeler arasında daha fazla sayıda Zirai 
Karantina Yönetmelikleri ve karşılıklı vergi yükünü 
azaltıcı ikili ticari anlaşmaların yapılması ile birlikte 
ticaretin daha da ivme kazanacağını söylüyor. Türkiye-
Çin-Rusya’ya tren ihracatının hemen her sektörde 
kullanılabilir olduğunu söyleyen Eskinazi, “Özellikle 
inşaat, makine, beyaz eşya, otomotiv, maden 
sektörlerinde şimdiye kadar önde gelen sektörlerden. 
Bunun dışında, son dönemde yapılan bitkisel ürünlere 
ait Zirai Karantina Yönetmelikleri ve veterinerlik 
anlaşmaları kapsamında Çin’e ülkemizden yapılacak 
gıda ürünleri ihracatımıza da, demiryolu hattının katkı 
sağlayacağı öngörülüyor” diyor. 

“ÇİN’E DAHA FAZLA YATIRIM ŞART”
Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Yönetim 
Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer ise, “Rusya’da, 
Çin’de, ülkemizin büyük derecede ticaret açığına 
sahip olduğu ülkeler. Bu açıkları bugünden yarına 
kapatmak kolay değil, ancak daha dengeli bir 
ekonomik ilişki kurabiliriz. Bunun yolu da bir yandan 
ihracatımızı mümkün olduğunca arttırırken, diğer 
yandan da özellikle Çin gibi büyük sermaye birikimine 
sahip ülkelerden daha fazla yatırım çekmekten 
geçiyor. İhracatı arttırmak için iki husus çok önemli. 
Birincisi, ürününüz kaliteli olacak ve dünyada talep 
görecek. İkincisi ise, ürününüzü pazara ve tüketicisine 
ulaştırmak için lojistik altyapısı güçlü olacak” diyerek 
ülkeler arasındaki ekonomik ilişkiye vurgu yapıyor. 

Tren seferlerinin ihracat açısından büyük katkı 
sağlayacağını ifade eden Yelkenbiçer, virüs nedeniyle 
küresel ekonominin olumsuz etkilendiğini ancak 
tüm dünyada üretimin de tüketimin de pandemi 
öncesi seviyelerine döndüğünü söylüyor. Yelkenbiçer; 
“Pandemi sonrası dönemde esas olan üretim ile 
tüketimi fiziksel olarak birleştirebilmek, ürünü 
pazarlarına taşıyabilmek olacak. Şu anda bu anlamda 
yüksek konteyner fiyatları nedeniyle sorunlar yaşanıyor. 
Ancak pandemi sonrası dönemin kazanan ülkeleri, dış 

“BU ALTYAPIYI OLUŞTURDUĞU 
İÇİN BAKANLIĞIMIZA VE 
BAKANIMIZA TEŞEKKÜR 
EDİYORUZ. SUYU TERSİNE 
AKITMAK ADINA YAPILAN BU 
İŞLEM, TÜRKİYE İHRACATININ 
GELECEK VİZYONU AÇISINDAN 
ÇOK ÖNEMLİDİR. DEMİR 
YOLLARIYLA BAŞLAYAN BU 
TERSİNE AKIŞLARIN SONU 
İHRACAT REKORLARI OLACAK.” 
- Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle
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pazarlarıyla güçlü bir şekilde bağlantıya sahip olanlar 
olacak. Türkiye açısından başlatılan tren seferleri bu 
nedenle önemli” diyerek konunun altını çiziyor. 

“DEMİR YOLU İLE LİMANLAR BİRLEŞEBİLİR”
Tren hattı Ege Bölgesi’nden geçmese de İzmir’in, Çin’in 
Kuşak ve Yol Girişimi’nde demiryolu hatları ile deniz 
hatlarını birleştirecek bir konumda yer aldığını belirten 
Yelkenbiçer, İzmir’in bu anlamdaki önemini şöyle 
anlatıyor: “Bugün Ege ve Doğu Akdeniz coğrafyasında 
Çin’in en büyük lojistik yatırımı Pire Limanı. Ancak bu 
liman doğal sınırlarına ulaştı ve artık genişleyemiyor. 
İzmir’in limanları yeni yatırımlarla bu anlamda ön plana 
çıkabilir. Pire’yi tamamlayabilir, hatta ötesine geçebilir. 
İzmir’in limanlarının Türkiye’nin demir yolu ağına daha 
etkin bir şekilde bağlanmasıyla da çok boyutlu bir 

TÜRKİYE-RUSYA
Kalkış yeri: Ankara Gar

Geçtiği güzergâhlar: Gürcistan-Azerbaycan
Varış noktası: Vorsino (Moskova)

TÜRKİYE-ÇİN
Kalkış yeri: İstanbul (Marmaray)

Geçtiği güzergâhlar: İstanbul (Marmaray)-Köseköy-
Ankara-Sivas-Kars- Ahılkelek İstasyonu-Gürcistan-

Azerbaycan-Hazar Denizi Geçişi-Kazakistan-Çin
Varış noktası: Çin’in Xi’an şehri

Trenlerin güzergâhları

lojistik ağı hayata geçirilebilir. Bu her şeyden önce  
Türk ekonomisi için çok büyük bir katkıdır.”Yelkenbiçer, 
sadece tren hatlarının değil, demir yolları ile limanları 
birleştiren lojistik ağlarının oluşturulmasının pek 
çok sektöre fayda sağlayacağını savunurken, Çin’e 
ihracatı tren ile yapmanın süreyi kısalttığını söylüyor. 
“Tren maliyeti, deniz yoluna göre bir ölçüde yüksek. 
Bu yüzden tren ile ihracat yolunu, katma değeri 
yüksek imalat ürünlerinin tercih etmesi daha uygun 
görünüyor. Makine imalat bu anlamda tren hattını 
kullanacak bir sektör olabilir. Bununla birlikte şüphesiz 
ki nakliye süresinin önem taşıdığı sektörler olacaktır. 
Bu alanlarda da tren, iyi bir alternatif sağlayabilir” 
diyen Yelkenbiçer, fayda-maliyet analizinin iyi yapılması 
gerektiği konusunda da uyarıyor. 

24 PLASFED
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“ÇİN PAZARINDA GÜÇLÜ OLDUĞUMUZ  
ALANLARDAN BİRİ BOR MADENİ”
Daha önce Çin’e deniz yoluyla gerçekleşen ihracat 45 ila 60 gün 
sürüyordu. Demir yoluyla artık 15-20 gün içinde bu taşımacılık 
gerçekleşecek. Eti Maden ve TCDD’nin iş birliğiyle Çin’e ilk bor 
ihracatını gerçekleştirdik. 2020’de Türkiye’nin maden ihracatı 
altın hariç bir önceki yıla göre yüzde 1 azalarak 4.27 milyar dolar 
oldu. 754 metre uzunluğunda, 42 konteyner yüklü trenimiz, 
Eskişehir Kırka’dan yola çıkan rafine bor ürünlerini Çin’in Xi’an 
şehrine iki haftalık bir zaman diliminde ulaştırdı. Bor cevheri de 
Çin pazarında güçlü olduğumuz alanlardan biri. Eti Maden’in Uzak 
Doğu pazarında yaklaşık 1 milyon tona ulaşan satış rakamı var. Bu 
rakamın yüzde 60 ila 70’lik bölümünü, yani yılda 600 ila 700 bin 
tonluk bor ürünleri satışını Çin’e yapıyoruz. Pekin’den Londra’ya 
kadar kesintisiz bir ticaret yolu oluşturmayı hedefliyoruz. Son 
yıllarda demir yollarına yaptığımız yatırımlar bu projeyle birleşince, 
yaklaşık 40 milyon metrekarelik bir alanda 60’dan fazla ülke ve 
4.5 milyarlık dünya nüfus hinterlandımıza girdi. Londra ve Pekin 
arasındaki network’ün güçlenmesi, güzergâh üzerinde yer alan 
yaklaşık 25 trilyon dolar büyüklüğündeki ülke ekonomilerinin daha 
da büyümesi, bizim için yeni fırsat pencerelerini açıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
FATİH DÖNMEZ 

“LOJİSTİK GÜÇ OLDUĞUMUZU ORTAYA KOYDUK”
Türkiye Ulaştırma Politika Belgesi ekseninde yük, insan ve veri 
ulaştırmada iddiamızı tüm dünyaya ilan edeceğiz. Son 18 yılda 
ülkemiz içinde çok modlu ulaşım bağlantıları sağlamanın yanı 
sıra, uluslararası koridorlar oluşturarak kıtalar arasında kesintisiz 
ve kaliteli ulaştırma altyapıları tesis ettik. Bildiğiniz gibi 2020 
yılı, Demir Yolu Reformumuzu ilan ettiğimiz yıl olmuştu. Demir 
yollarımıza yeni hatlar kazandırmak, mevcut hatlarımızı rehabilite 
etmek ve Türkiye’yi hem insan hem de yük taşımacılığında dünyanın 
demir yolu köprüsü haline getirmek üzere yola çıktık. Pandeminin 
başlangıcından itibaren bu kararlı adımlarımız sayesinde Avrupa 
ve Asya arasında durağanlaşan dünya ticaretinin, kesintisiz olarak 
devamını sağlayan bir lojistik güç olduğumuzu ortaya koyduk. 
Geçtiğimiz aralık ayı içerisinde, Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demir yolu 
hattı ve orta koridor üzerinden Türkiye ile Çin arasındaki seferlerini 
başarıyla tamamlayan ihracat trenlerimizin ardından, Ankara’dan 
Rusya’nın Başkenti Moskova’ya yolladığımız ilk blok ihracat 
trenimizin mutluluğunu yaşıyoruz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Adil KARAİSMAİLOĞLU

“TÜRK VE RUS HALKLARI ARASINDA DA 
BİR DOSTLUK KÖPRÜSÜ OLUŞTURACAK”

Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin önemli 
bir kısmını ekonomik temas oluşturuyor. Bu 
ilişkiler her alanda daha da derinleşerek 
devam etmektedir. Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı 
Vladimir Putin’in koyduğu karşılıklı 100 milyar 
dolarlık ticaret hacmi hedefi için çalışmalar 
sürdürülüyor. Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demir yolu 
aslında İpek Yolu’nun da önemli bir unsuru. 
Bu anlaşma çerçevesinde gerçekleştirilen bu 
ilk ihracatı karşılamaktan da memnuniyet 
duyuyoruz. Tren sadece ihracat alanında değil, 
aynı zamanda Türk ve Rus halkları arasında 
da bir dostluk köprüsü oluşturacaktır. 

Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi
MEHMET SAMSAR 

Cumhurbaşkanı RECEP TAYYİP ERDOĞAN 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İLHAM ALİYEV 
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O naltı sektörden oluşan kimya sektörü,  
70 binin üzerinde ürününün yalnızca yüzde 
23’ünü tüketicilere satan, kalan yüzde 77’siyle 
de; otomotiv, makine, inşaat gibi lokomotif 

sektörlere girdi sağlayan ve ülkelerin sanayilerinin 
gelişimi için kilit öneme sahip bir sektör. Girdi sağladığı 
alanlarda sürükleyici etkiye sahip olan sektördeki 
teknolojik gelişmelerin diğer sanayi kolları üzerinde 
etkisi de belirgin olarak görülüyor. Ham maddesinin 
yüzde70’ini ithalatla karşılamasına rağmen İhracat Ana 
Planı’nda belirlenen 5 hedef sektörden biri olmasının 
temel sebebi, kimya sektörünün kalkınmadaki bu 
kritik rolü. 2019 yılı kimya ihracatı bir önceki yıla göre 
yüzde 18,6 oranında artarak 20,6 milyar dolar olarak 
gerçekleşti. Sektör, gerçekleştirdiği ihracat ile Türkiye’nin 
genel ihracatından yüzde 11,4 pay alıyor.
 
İhracatçılar Birliği, 16.430 üyesinin ihracat kapasitesini 
geliştirme vizyonuyla sektörel çalıştaylarda ihracatçıların 
yıllardır ve defalarca ortaya koyduğu test/ analiz, 
Ar-Ge, inovasyon, eğitim ve sertifikasyon alanlarında 
hizmet verecek bir teknoloji merkezi ihtiyacını mercek 
altına aldı. Bu dinamik sektöre dünya uygulamaları, 
standartları ve teknolojileri konularında daha proaktif 
olabilmesi, akademik kurumlara da sektörün nabzını 
daha yakından tutabilecek araştırmalar yapabilme 

KİMYA 
TEKNOLOJİ 
MERKEZİ  
VE HEDEFLERİ
İKMİB (İstanbul Kimyevi Maddeler ve 
Mamulleri İhracatçıları Birliği) “Kimya 
Teknoloji Merkezi” projesi, ilk etapta 
sektör ihracatının yüzde 46’sını 
karşılayan “Plastik, Kauçuk, Boya 
ve Kozmetik” alt sektörlerine hizmet 
vermeyi hedefliyor.

PANO
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kabiliyetlerini arttırması için destek olacak ve 
gerektiğinde öncülük edecek, kurulum aşamasında 
Kalkınma Ajansları desteğiyle fonlanması öngörülen 
bir merkezin değerlendirilmesi ve projelendirilmesi 
çalışmaları başlatıldı. İstanbul Kalkınma Ajansı ile 
yakın koordinasyon ve Deloitte firmasından alınan 
danışmanlık eşliğinde hazırlanan Sektörel İhtiyaç 
Analizi Raporu’nun ışığında, iş ve ortaklık modellerinin 
belirlenmesinin ardından, merkezin ekonomik fizibilite 
değerlendirmesinin 2021’in ilk çeyreği içerisinde 
tamamlanması hedeflendi. Yapılan değerlendirmelerde 
aşağıda listelenen beş kritik kıstas ön planda tutulacak: 

1) Kurulum aşaması ardından ekonomik olarak kendini 
idame ettirip geliştirebilecek maddi gücü, verdiği 
hizmetler ve/veya kalkınma ve Ar-Ge programlarından 
aldığı fonlarla oluşturabilmesi, 

2) Sürdürülebilir bir idari yapıya sahip olması, kendi 
oluşturduğu bütçesini kendi bağımsız inisiyatifiyle 
sektör faydası için kullanabilmesi, 

3) Ağır rekabetçi koşullar altında kimya sektörünün 
ihracat kapasitesinin ve katma değerinin iyileştirilmesi, 
sürekli yenilenen müşteri beklentileri, ticari ve politik 
koşullar eşliğinde sektörün ihtiyaçları doğrultusunda 
çalışıyor olması, 

4) Akademik kurumlar ile organik bağ içerisinde 

çalışarak teknolojik gelişimini destekleyebilmesi, 

5) Sektör, kamu, akademik ve yurt dışı kurumlar 
ile müşteriler nezdinde güvenilir ve yeterli raporlar 
üretebilmesi. 

Bu arka plandan hareketle temelleri atılan Kimya 
Teknoloji Merkezi (KTM), ilk etapta sektör ihracatının 
yüzde 46’sını karşılayan “Plastik, Kauçuk, Boya ve 
Kozmetik” alt sektörlerine hizmet vermeyi hedefliyor.

KİMYA TEKNOLOJİ MERKEZİ HEDEFLERİ 
KISA VADE 
Belirlenen alt sektörler odaklı; 
▸ Test/analiz, 
▸ Sertifikasyon, 
▸ Ar-Ge çalışmaları için sektöre ve akademik kurumlara 
altyapı sağlama, 
▸ Eğitim ve danışmanlık faaliyetleri. 

ORTA VADE 
▸ Sektörün ortak kullanımına sunulan dijital kütüphane, 
▸ Sektörel yeniliklerin ülkemize transferi amacıyla sonuç 
odaklı uluslararası iş birlikleri, 
▸ Sektörden, akademiden veya kendi mekanizmalarından 
gelen talepler doğrultusunda Ar-Ge üretebilme, 
▸ Kapsamlı laboratuvar altyapısı ve uluslararası 
geçerliliğe sahip sertifikasyon hizmetleriyle tüm sektörü 
kapsayan bir merkez haline gelme, 
▸ Sektör ihtiyaçlarıyla uyumlu akademik araştırmaların 
nitelik ve niceliğinde artış. 

UZUN VADE 
▸ Kimya endüstrisinde kaynak verimliliğinin sağlanması 
ve üretimde yenilikçi teknolojiler konusunda sektörel 
kapasitenin arttırılması için geliştirilecek teknoloji ve 
araştırmalarda öncü olmak, 
▸ Dünya çapında sektör değer zincirinde yer alan 
aktörlerin bulunduğu bir inovasyon, yatırım ve bilgi 
transfer ağı kurmak, 
▸ Türkiye’nin bölgesel etki alanını oluşturan Doğu 
Avrupa, Orta Doğu ve Yakın Asya bölgelerinde kimya 
sektörünün test/analiz, Ar-Ge ve sertifikasyon 
ihtiyaçlarında ilk başvuru noktası olan marka değeri 
yüksek bir merkez haline gelmek. 

KTM-AKADEMİ POTANSİYEL İŞ BİRLİĞİ 
ALANLARI 
▸ Sektör firmalarından gelecek talepler doğrultusunda 
KTM altyapısı ve akademinin güçlü teknik donanımı ile 
ortak Ar-Ge çalışmalarının yürütülmesi; 
▸ Sektör firmalarının erişimine açılmak üzere KTM 
bünyesinde bir araştırmacı veri tabanı oluşturulması 
ve akademiyle yapılan iş birliği protokolleri neticesinde 
akademik danışman arayan firmalar için eşleştirme 
hizmetlerinin icrası, 
▸ Akademinin Ar-Ge çalışmalarına yönelik ihtiyaç 
duyduğu makine, ekipman veya proseslerin sektör iş 
birliğiyle firmalar nezdinde araştırmacılara sağlanması 
ile ortak patent, ortak ürün konularında çalışmalar 
yürütülmesi, 

▸ KTM’NİN FAALİYET 
GÖSTERDİĞİ ANALİZ, AR-GE 
VE EĞİTİM DANIŞMANLIK 
ALANLARIYLA DOĞRUDAN 

İLGİLİ VE/VEYA TEZ PRATİĞİNİ 
(DENEYLER, ANALİZLER VB.) 
KTM İMKANLARIYLA YAPMAK 
İSTEYEN YÜKSEK LİSANS VE 
DOKTORA ÖĞRENCİLERİNE 

DESTEK PROGRAMI 
OLUŞTURULMASI...
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PANO

▸ Ar-Ge süreçlerinin ürüne dönüşümü aşamasında 
ihtiyaç duyulacak akademik görüş başta olmak üzere 
konunun araştırma dokümanlarının bir parçası olmasını 
sağlamak suretiyle Ar-Ge süreci veya nihai ürünün 
performans doğrulama validasyonlarının sağlanması, 
▸ Akademi veya KTM altyapılarının (makine, ekipman, 
toplantı salonu, dijital kütüphane vb.) açık paylaşımıyla 
sektör temsilcileri ve akademisyenlerin bürokratik 
süreçlere girilmeksizin buralardan faydalanmasını 
sağlayacak mekanizmalar kurulması, 
▸ Ar-Ge süreçlerinde akademik danışman istihdamı ve 
ödeme süreçlerinin KTM-Akademi protokolleri ile bu 
alanda akademisyen ve üniversiteye mali bürokrasi 
yaratmayacak şekilde icra edilmesi. 

Üniversite bünyesinde bulunan veya kurulacak bir 
Uygulama ve Araştırma Merkezi (UYGAR) ile ortak 
yapılanmalar; 

▸ Üniversite araştırma merkezleri iş birliğinde Ar-Ge 
ve test, analiz alanlarında dünya genelinde öncü 
akademisyenlerin Türkiye’ye getirilmesiyle bu alanda 
deneyim paylaşımı, Ar-Ge süpervizyonu gibi çalışmaların 
yürütülmesi, 

▸ Akademik alanda yapılan seminer, konferans, kongre 
ve benzeri faaliyetler konusunda özel sektörde çalışan 
teknik uzmanların bilgilendirilmesi ve KTM aracılığıyla 
daveti. 

▸ KTM-Akademi ortaklığında bu alanda yetişen 
akademisyenler ile öğrenim gören kişilerin sektörün 
ihtiyaçlarıyla örtüşen öğrenim&pratik alanlarında 
faaliyetler gerçekleştirebilmesi; 

▸ KTM-Akademi iş birliğinde yüksek lisans ve doktora 
ders içeriklerinde sektörel uygulama vakaları, proje 
çalışmaları ve örnek olaylar üretilmesi ve öğrenim 
süreçlerine entegrasyonu, 

▸ KTM’nin faaliyet gösterdiği analiz, Ar-Ge ve eğitim 
danışmanlık alanlarıyla doğrudan ilgili ve/veya tez 
pratiğini (deneyler, analizler vb.) KTM imkanlarıyla 
yapmak isteyen yüksek lisans ve doktora öğrencilerine 
destek programı oluşturulması, 

▸ Akademik öğrenim süreçlerinde derslere yönelik 
pratik uygulamaların KTM aracılığıyla bu alanda KTM 
afiliasyonuna sahip şirketlerle birlikte icra edilmesi, 

▸ Tematik araştırma alanlarında örnek Ar-Ge veya metot 
validasyonu yapmak isteyen akademisyen veya yüksek 
lisans ve üstü öğrencilere yönelik sarf malzemesi ve 
cihaz kullanım destekleri verilmesi, 

▸ Hem KTM hem de İKMİB üyeleri bünyesinde 
sağlanacak staj imkanlarıyla hem endüstrinin yenilikçi 
ve etkin üretim yapmasının hem de akademik bilgilerin 
endüstride uygulanarak üretime dönüştürülmesinin 
sağlanması. 

İthal ikame ham madde ve ara mamullerin ülkemizde 
üretilebilmesini teminen Ar-Ge çalışmalarının 
yürütülmesi; 

▸ KTM öncülüğünde ve akademinin katılımı ile yapılacak 
ihtiyaç analizleri çerçevesinde sektörde yoğun talep 
gören ara mamullerin ekonomik şekilde ülkemizde 
üretimini sağlayacak Ar-Ge çalışmalarının yapılması ve 
hazır üretim projelerinin özel sektör ilgisine sunulması, 

▸ Ülkemizde üretilen ikame ürünlerin ihracat ürünlerinde 
kullanılması için uluslararası geçerliliğe sahip akredite 
analiz ve test süreçlerinin icrası. 

▸ Ulusal veya uluslararası fonlama programlarına 
(örneğin; Avrupa Birliği Çerçeve Programları) yönelik 
ortak proje geliştirilmesi; 

▸ KTM öncülüğü ve akademi-özel sektör birleştiriciliğinde 
Ufuk Avrupa programı başta olmak üzere öncü alanlarda 
AB fonlama imkanlarından faydalanmak üzere projeler 
üretilmesi, 

▸ Ülkemiz kimya endüstrisi açısından öncü olan ve 
ufuk açıcı alanlarda üretilen yurt dışı projelerine KTM 
öncülüğünde ortaklık ve bu alandaki konsorsiyumlara 
KTM iş birliği şirketleriyle akademisyenlerin dahil 
edilmesi, 

▸ Proje başvuruları ve sonuç odaklı proje ortaklıkları 
yoluyla dünya genelinde KTM’nin alanlarında marka 
akademik kurumlar-enstitülerle iş birliği zemini 
oluşturulması. 
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İ ş Dünyası programındaki sözlerine dört STK’nın ortak 
olarak yayınladığı bildiriyi yorumlayarak başlayan 
PADGER Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün; “Bu 
konuyla ilgili bir reform paketinin açılacağı geçtiğimiz 

dönem hükümet tarafından duyurulmuştu. Bununla ilgili 
çalışmalar hızla devam ediyor. Bu noktada ekonominin 
2021’de yatırım ikliminin iyileşmesi adına özellikle 
hukuki süreçte yapılacak reformları destekliyoruz. Bu, 
yabancı sermayenin güvenli bir şekilde yurda gelmesine 
olanak sağlayacaktır. Gelişimi destekleyen bir argüman 
olduğuna inanıyorum. Aynı zamanda girdi güvenliğini 
sağlayacak kritik yatırımları da önümüzdeki süreçte 
çalışıp bunlarla ilgili yatırımların da hayata geçmesini 
umuyorum. Türkiye’de hali hazırda kimya sektöründe 
özellikle de plastikte, 50 milyon doların üzerinde ithalat 
ağırlıklı bir tedarik süreci yaşadığımız ürünler için 
yatırım planlaması yapılıyor. Bu alanların tespiti ve ilgili 
bakanlıkların teşvik çalışmaları sürüyor. Biz de bu süreci 
yakından takip ediyoruz” dedi.

Gülsün, reform paketinden gerek üretici gerekse 
ihracatçı olarak beklentileriyle ilgili ise şunları söyledi: 
“Bürokrasinin ve iş kolaylığının temini açısından 
düzenlemeleri çok önemsiyorum. Şu anki ekonomik 
modelde enflasyonla mücadele çok önemli. Mücadelenin 
taviz vermeden sürdürülmesi gerekiyor. Yüksek enflasyon 
döneminde yatırım yapmak çok da kolay işler değil. 
Özellikle Türkiye’de de yerli para birimiyle dolar ve euro 
karşısında hem kur etkisi hem enflasyon etkisiyle uzun 
vadede planlar yapmak yatırımcıyı düşündürüyor.” 

“PLASTİK HAM MADDE BAKIMINDAN  
NE YAZIK Kİ TÜRKİYE FAKİR BİR ÜLKE”
Plastik sanayiinin yerlilik oranlarıyla ilgili de konuşan 

Selçuk Gülsün, “Burada plastik sektörünün sonuçları 
yönüyle değerlendirmek isterim” dedi ve ekledi: “Plastik 
sektörü bütününe bakıldığında dışa bağımlı bir alan 
gibi gözükebiliyor. Burada plastik sektörü disiplinini 
3’e ayırabiliriz: Ham madde ihracat ve ithalatı yönüyle, 
mamul imalatı yönüyle ve plastik işleme makineleri 
yönüyle. Plastik ham madde bakımından ne yazık 
ki Türkiye fakir bir ülke. Petro kimya yatırımlarının 
yetersizliği, buna rağmen sektörün hızlı büyümesi, 
plastik ham maddeye ihtiyacı büyük oranda arttırdı. 
2020 yılı itibariyle Türkiye yaklaşık 10,5 milyon 
ton plastik ham madde tüketimi gerçekleştirmiş. 
Bunun da yüzde 90’ı ithalat yoluyla temin edilerek 
gerçekleştirilmiş. Burada işin ihracat tarafına bakarsanız 
ham maddede çok kısıtlı bir ihracat söz konusu 
ama mamulde durum farklı. Mamulde Türkiye nette 
ihracatçı konumunda. Net plastik ihracatımız yaklaşık 
6 milyar dolar. Bunun yanında dolaylı ihracatımız söz 
konusu. Burada rakam yaklaşık 12-12,5 milyar dolar. 
Bu dolaylı ihracatın yarattığı katma değerle 2020’de 
yaklaşık 36-37 milyar dolarlık bir sektör büyüklüğünden 
bahsedebiliyoruz. Bir de ürüne ulaşılabilirlikle alakalı 
sorunlarımız var. Bunun sebeplerine baktığımızda 
mal hareketleri zincirindeki kırılma sorunun temelini 
teşkil ediyor. Petrokimya sektörünün kısıtlı olan 
kapasitesinin ihracatı içerideki yerli kullanıcı için de 
bir risk midir, evet risktir. Ama ben onu da inceledim. 
TÜİK’in 11 aylık rakamlarında Türkiye’nin ham madde 
ihracatında herhangi bir değişim görmedim. Buradaki 
sıkıntı, sektörün daha fazla girdiye ihtiyaç duyup üretim 
kapasitesini arttırması ama girdi güvenliğini temin 
edecek bir altyapısının olmaması. Hükümetimiz bu 
noktada ciddi atılımlar planladı ve başarıyla yürütüyor. 
Hayata geçirilmek üzere yatırımlar var.” 

SELÇUK GÜLSÜN VE ÖMER 
KARADENİZ PLASTİK SEKTÖRÜNÜ 

DEĞERLENDİRDİ

PANO

PADGER Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Gülsün ve PLASFED Yönetim Kurulu  
Başkanı Ömer Karadeniz Bloomberg TV’de yayınlanan “İş Dünyası” programına katıldı.  

Hande Berktan’ın sorularını yanıtlayan Karadeniz ve Gülsün, TOBB, TESK,  
TÜSİAD ve MÜSİAD’ın yayınladığı “Türkiye’nin önceliği fiyat istikrarı”  

başlıklı ortak açıklamayı da yorumladılar.  
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“GERİ DÖNÜŞÜM HER GEÇEN  
GÜN ÖNEM KAZANIYOR”
Gülsün, plastik sanayiinde geri dönüşüm noktasında 
neler yapılması gerektiği konusuyla ilgili de şu 
değerlendirmeleri yaptı: “Olaya sürdürülebilirlik yönüyle 
de bakmak gerekiyor. Dünyanın kaynakları kıt. Bu kıt 
kaynaklarla insanların ihtiyaçlarına cevap vermeye 
çalışıyoruz. Günümüz teknolojileri birçok malzemeyi 
geri dönüştürme imkanlarına sahip. Bu noktada ciddi 
yatırımlar yapıyoruz. Plastikte gelişmiş bir teknoloji var. 
Burada önce ayrıştırılıyor, sonra geri kazanılıyor. Tekrar 
eski kullanım yerlerinde imkan bulunacak noktaya 
çıkarılabiliyor. Teknolojinin gelişmesiyle kimyasal geri 
dönüşüm konuşuluyor. Türkiye’de bu anlamda ciddi 
yatırımlar var. Böylece ciddi bir kapasite yaratılıyor. 
Günümüzde uluslararası firmalar özellikle geri kazanılmış 
ürünlerin tüketimini teşvik ediyorlar. Geri dönüşüm her 
geçen gün önem kazanıyor. Hükümetimizin sıfır atıkla 
ilgili düzenlemelerini destekliyoruz. Ama bu konuda 
vatandaşlarımıza ve çocuklarımıza da çok iş düşüyor. 
Döngüsel ekonomide artık bunların bir değer olduğu 
görüldü ve yeni nesil de bunun önemini kavrıyor ve 
bilinçli yetişiyor.”

Ömer Karadeniz
“YATIRIMA GEREKEN ÖNEM VE TEŞVİK VERİLMELİ”
Yatırım ortamını iyileştirme adına neler yapılması 
gerektiğini anlatarak konuşmasına başlayan Ömer 
Karadeniz, bu konunun üzerinde yıllardır çalıştıklarını 
söyledi. Karadeniz; “Her şeyden önce bütün STK’ların bu 
konuya gerekli önemi vermesini istiyoruz. Yatırım ülkemiz 
için çok önemli bir konu. Her tarafta yatırım yapılmalı, 
yatırıma önem verilmeli ve verilen bu önemin karşılığı 
alınmalı. Son dönemlerde sanayi ve üretim konusunda 
yeterli isteğin yatırımcı tarafından ortaya çıkmadığını 
görüyoruz. Buna teşvik edilmesi gerekiyor. Üretim ve 
sanayi bize göre bu ülkenin olmazsa olmazlarından 
biri. Gelişmiş ülkelerde yatırımın ön planda olduğunu 
görüyoruz. Bu nedenle yatırıma gereken önem ve teşvik 
verilmeli” dedi. 

Gerek ihracat gerekse yurt içi pazarda sektörel tablonun 
neyi işaret ettiğini de açıklayan Karadeniz, salgının ilk 
dalgasının geleneksel pazarlara yayılmasıyla sektörel 
anlamda sert bir düşüş olduğunu belirtti. Karadeniz 
sözlerine şöyle devam etti: “Haziran ayından itibaren 
herkesin dikkat ettiği gibi hijyen ortamı, plastiğin 
öneminin vurgulanması anlamında güçlü bir performans 

sergiledi. Bu kapsamda 2020 yılında ihracatımız bir 
önceki yıla göre miktar bazında yüzde 7.6 artış gösterdi. 
İkinci ve üçüncü çeyreğe baktığımız zaman, ihracat birim 
bedellerinin düşmesine zayıf seyreden ham madde 
sorunları sebebiyet verdi. Haziran ayından itibaren AB 
ve ABD ile olan ihracatımızın arttığını gözlemliyoruz. 
2021 yılında ise ihracatta artışın hızını azaltarak 
devam edeceğini ve yüzde 2-3 bandında bir artış 
gerçekleşeceğini öngörüyoruz. İhracatımızla ilgili 2019 ve 
2020 yılları ile bir karşılaştırma yapacak olursak; plastik 
ham madde ve plastik mamul bazında baktığımızda ham 
maddede yaklaşık 1 milyar 454 milyon dolarlık bir değer 
2020 yılında 1.328 milyar dolara gelmiştir. Yüzde 8.6’lık 
düşüş olsa da plastik mamulde ise bu değer 4.663 
milyar dolardan 4.840’a ulaşmış, yani yüzde 3.8 artış 
olmuştur. Ülkemizin en büyük açıklarından biri plastik 
ham madde açığının olmasıdır. Bu nedenle ülkemizin 
bu eksikliğinin giderilmesi için gerekenin yapılmasını 
diliyoruz.”
Plastik sektörüne yapılan bir haksızlığın da altını çizen 
Ömer Karadeniz, plastik sektörü denilince akla sadece 
inşaat ve sanayinin gelmesini, otomotiv sektörünün 
gelmemesini eleştirdi. Otomotiv sektörü içinde kilo 
bazında bakıldığı zaman neredeyse yüzde 50 oranında 
plastik olduğunu belirten Karadeniz, “Ülkemizde otomotiv 
sektörü her zaman 1. ihracat sıralamasına girmiştir” 
ifadelerini kullandı. 

“İNSANLARDA BİLİNÇ ARTTI”
Ömer Karadeniz, dünya genelinde karbon emisyonunun 
düşürülmesi konusunda çevreci yatırımların hız 
kazanmasıyla ilgili ise şunları söyledi: “Bu konuyla ilgili 
bir geri dönüşüm hamlesi, sıfır atık projesi var. Bizim 
buna gereken desteği vermemiz lazım. Yaklaşık 30 yıldan 
beri gelişmiş ülkelere gidenler çok yakından görürler ki 
her sokak başında geri dönüşümle ilgili yerel yönetimlerin 
yaptığı faaliyetler vardır. Bu yıllardır hızlanarak devam 
ediyor. Bizde de son zamanlarda bazı belediyeler bunu 
yapabiliyorlar ama yeterli değil. ‘Bu, altın değerinde 
sayılabilecek bir ürün, bunun geri dönüşümünü 
desteklememiz lazım’ demek gerekiyor. Biz sokak 
başlarına konteyner koyalım tamam ama bunun arkasını 
da getirelim. Onları alıp tekrar çöpe atarsak bunun ne 
anlamı kalır. Serveti çöpe atmış olmuyor muyuz? Mesela; 
denizlerdeki son yapılan hamlelerle sahillerimizin 10 
sene öncesi kadar iyi bir konuma geldiğini görüyorum; 
çünkü insanlarda bilinç arttı. Aynı bilinci sanayi tarafında 
da belediyelerle ortak projelerde görmek istiyorum.”

PLASFED 31
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İKMİB, KİMYA SEKTÖRÜNE 
PUSULA OLACAK

Kimya sektörünün çatı kuruluşu İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları 
Birliği (İKMİB), kimyada ithalatı frenleyecek ve cari açığın azalmasında etkin rol oynayacak 

önemli bir sektörel rapora imza attı. Kimya alanında en fazla ithal edilen  
157 ürün kategorisinin mercek altına alındığı “Türk Kimya Sektörü Yatırım Öncelikli Ürünler 

Raporu”nda yerli üretim hamlesi bekleyen 103 stratejik ürün alanını belirledi. 

PANO

D ünya ekonomisi ve küresel ticaret, Covid-19 
pandemisinin gölgesinde zorlu bir yılı geride 
bırakırken, kimya sektörü 2020 yılını 18,3 
milyar dolarlık ihracatla tamamlayarak 

Türkiye’nin en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci 
sektörü oldu. Ham madde ve ara mamullerde yüzde 70 
oranında ithalata bağımlığını sürdüren kimya sektörü, 
2020 yılı ocak-kasım döneminde 57,54 milyar dolar 
değerinde ithalat gerçekleştirdi. TÜİK verilerine göre; 
2020 yılı ocak-kasım döneminde kimya sektöründe 
toplam ithalat 57,54 milyar dolar olarak gerçekleşirken, 
ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 36,2 oldu. 
Sektörün çatı platformu İKMİB, tüm bu veriler ışığında 
Türk kimya sektörünün en fazla ithal ettiği ham madde 
ve ara mamulleri mercek altına alan stratejik bir 
çalışmaya imza atarak “Türk Kimya Sektörü Yatırım 
Öncelikli Ürünler Raporu”nu hazırladı. Kimya sektörünün 
uluslararası ticarette rekabet üstünlüğü kazanmasını 
hedefleyen ve bu alandaki dış ticaret açığının yeni bir 
yerli üretim yatırımı hamlesiyle aşılacağını analiz eden 
İKMİB, kimya alanında en fazla ithal edilen 157 ürün 
kategorisi ile yerli üretim hamlesi bekleyen öncelikli 
103 stratejik ürün alanını belirledi. Sektöre ilişkin 2020 
yılının ilk 11 aylık döneminde genel ithalat rakamı, 
mineral yağlar ve yakıtlara ilişkin ürün grubundan 
ayrıştırıldığında ithalatın 31,37 milyar dolar olduğu 
belirtilirken, ihracatın ithalatı karşılama oranının ise 
yüzde 53’e yükseldiği görülüyor. Dolayısıyla sektörde 
ithalatı azaltarak, cari açığın kapanmasına destek 
olacak yeni ve akılcı yatırımlara öncelik verilmesi hayati 
önem taşıyor. Kimya alanındaki teşviklerin arttırılması 
da, sektörün gelişimi ve büyümesi açısından itici güç 
olacak.

“YERLİ ÜRETİM İLE EKONOMİYE YAKLAŞIK 21 
MİLYAR DOLAR KATMA DEĞER SAĞLAYABİLİRİZ”
İKMİB Başkanı Adil Pelister hazırlanan raporla ilgili 
şunları söyledi: “Ham maddede yüzde 70 oranında dışa 
bağımlı olan kimya sektörümüzde ithalatı frenleyecek, 
ekonomiye yaklaşık 21 milyar dolarlık katma değer 
sağlayarak ülkemizin ortak sorunu olan cari açığın 
düşmesine katkı sunacak kritik bir rapor hazırladık. Türk 
Kimya Sektörü Yatırım Öncelikli Ürünler raporumuzda, 

2019 yılında 50 milyon dolar üzerinde ithalatı yapılan 
kimyevi ürünleri inceledik. 157 ürün kategorisini mercek 
altına aldık ve yerli üretim hamlesi bekleyen 103 
stratejik ürün alanını belirledik. Plastikler ve mamulleri 
sektörümüzde 41; organik kimyasallar sektörümüzde 22; 
mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler sektörümüzde 
20; eczacılık ürünleri sektörümüzde 14; muhtelif 
kimyasal maddeler sektörümüzde 11; boya, vernik, 
mürekkep ve müstahzarları sektörümüzde 10; uçucu 
yağlar, kozmetikler ve sabun sektörümüzde 10;  
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▸ Kimya sektörünün uluslararası ticarette 
rekabet üstünlüğü kazanmasını hedefleyen 
ve bu alandaki dış ticaret açığının yeni bir 
yerli üretim yatırımı hamlesiyle aşılacağını 

analiz eden İKMİB, kimya alanında en 
fazla ithal edilen 157 ürün kategorisi ile 

yerli üretim hamlesi bekleyen öncelikli  
103 stratejik ürün alanını belirledi. 

ve gerekli olduğu değerlendirildi. Ayrıca; bu grubun 
içerisindeki 53 ürün de, belirli koşulları sağlamak 
suretiyle ithalat rejimindeki V sayılı listede yer alıyor. 
Yani; gerek Türkiye’de gerekse AB üyesi 28 ülkede 
üretimi az ya da hiç olmayan bu tip ürünlere “yüzde 
0’a kadar” gümrük vergisi uygulanıyor. Türk kimya 
sektörümüzün ve sanayimizin bu ürünlere yönelik 
yatırımlarıyla birlikte ihracattaki rekabet gücümüzü 
artıracağımızı düşünüyoruz.” 

“KATMA DEĞERLİ KİMYEVI MAMULLER İLE 
SEKTÖRÜMÜZ DÜNYA KİMYA İHRACATINDAN ALDIĞI 
PAYI DA ARTTIRACAKTIR”
2019 yılı verilerine göre; 103 ürün grubunun ithalat 
değeri 20 milyar 715 milyon dolar iken ihracat 
değerinin 3 milyar 29 milyon dolar olduğunu ve 17 
milyar 685 milyon dolarlık dış ticaret açığı verdiğini 
kaydeden Pelister, “Yatırım yapılmasını tavsiye ettiğimiz 
103 ürün grubu, kimya sektörümüzün ithalatının yüzde 
28,47’sini oluşturuyor ve Türkiye’nin genel ithalatının 
da yüzde 9,85’ini teşkil ediyor. Raporumuzda mercek 
altına aldığımız bu öncelikli ürünlerin önemli bir kısmı 
sektörümüzün ham madde ve ara mamul girdisi olarak 
karşımıza çıkıyor. Bu 103 ürün grubundan ithalat değeri 
en yüksek olan ilk 10 ürün grubunda polipropilen, 
dozlandırılmış-ambalajlanmış ilaçlar ve bağışıklık 
ürünleri, tereflatik asit, üre, polietilen, pvc polivinil klorür, 
özel işleme tabi tutalacak hafif yağlar ve müstahzarları, 
kan ürünleri ve bu sayılan ürünlerin çeşitleri gibi ithalat 
bedeli bir hayli yüksek ham madde ve ara mamuller 
bulunuyor. Dolayısıyla bu ürünlerin Türkiye’de üretilmesi 
ile kimya sektörümüzün dışa bağımlılık oranı büyük 
ölçüde azalacak. Sanayi yatırımına uygun olan öncelikli 
ürünlere yapılacak stratejik yatırımlarla birlikte kimya 
sektörümüzün ihracatı ve kilogram başına düşen 
ihracat bedeli daha da yükselecek. Böylece yüksek 
katma değerli kimyevi mamullerle sektörümüz dünya 
kimya ihracatından aldığı payı da arttıracaktır” şeklinde 
konuştu. 

“PANDEMİ DÖNEMİNDE TÜRKİYE’NİN 
İHTİYAÇLARINA ÖNCELİK VERDİK”
Kimya sektörünün 2020 yılını da değerlendiren İKMİB 
Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, Türk kimya sektörü, 
16 alt sektörüyle birlikte ülke sanayisine yön veren tüm 
üretim alanlarına ham madde veya yarı mamul veren 
lokomotif bir sektör olduğunu söyledi. Tüm dünyayı 
etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin Mart 2020’den 
itibaren ülkemizde de görülmesi üzerine beklenmedik bir 
değişim yaşandığını dile getiren Adil Pelister, “Covid-19 
küresel salgını, üretimden tüketime bütün ekonomik 
zinciri olumsuz etkiledi. Pandeminin ilk aylarında 
ülkemizdeki acil ihtiyaçların karşılanması amacı ile bazı 
medikal, kozmetik ve kimyevi maddelerin ihracatına 
kısıtlama getirildi. Bu kısıtlamaların kaldırılmasında 
İKMİB olarak önemli bir katkımız oldu” dedi.

 

kauçuk, kauçuk eşya sektörümüzde 8; gübreler 
sektörümüzde 7; anorganik kimyasallar sektörümüzde 
5; yıkama müstahzarları sektörümüzde 5; yapıştırıcılar, 
tutkallar, enzimler sektörümüzde 3; fotoğrafçılık ve 
sinemacılıkta kullanılan ürünler sektörümüzde ise 1 
olmak üzere toplam 157 adet ürün grubuna ulaştık. 
Birliğimizce yapılan değerlendirmeler ve yönetim 
kurulumuz, alt komite üyelerimiz ve sektörümüzün önde 
gelen temsilcilerinden alınan görüşler doğrultusunda, 
bu 157 ürün grubundan 103 tanesinin yatırıma uygun 
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YEKDEM’DE 
TL DÖNEMİ
Yenilenebilir Enerji Kaynakları 
Destekleme Mekanizması 
(YEKDEM) bedelinde yüzde 67’ye 
varan indirim yapıldı. Yapılan 
düzenlemede, alım garantilerinin 
dolardan TL’ye çevrilmesinin 
maliyetlerde dönemsel olarak 
yaşanan dalgalanmayı azaltacağı 
öngörülüyor. 

PANO

Santral tipi ve kaynak türüne göre  
eski ve yeni YEKDEM tutarları

Hidroelektrik santraller:
Eski fiyat: 7,3 cent/kWh (Bugünkü kurla 53,363 kuruş)  

Yeni fiyat: 40 kuruş/kWh Değişim (%): - 25

Rüzgar santralleri:
Eski fiyat: 7,3 cent/kWh (Bugünkü kurla 53,363 kuruş)  

Yeni fiyat: 32 kuruş/kWh Değişim (%): - 40

Jeotermal santraller:
Eski fiyat: 10,5 cent/kWh (Bugünkü kurla 76,755 kuruş)  

Yeni fiyat: 54 kuruş/kWh Değişim (%): - 30

Güneş enerjisi santralleri:
Eski fiyat: 13,3 cent/kWh (Bugünkü kurla 97,223 kuruş)  

Yeni fiyat: 32 kuruş/kWh Değişim (%): - 67

Biyokütle santralleri (Çöp gazı / Atık lastik):
Eski fiyat: 13,3 cent/kWh (Bugünkü kurla 97,223 kuruş)  

Yeni fiyat: 32 kuruş/kWh Değişim (%): - 67

Biyokütle santralleri (Biyometanizasyon):
Eski fiyat: 13,3 cent/kWh (Bugünkü kurla 97,223 kuruş)  

Yeni fiyat: 54 kuruş/kWh Değişim (%): - 44

Biyokütle santralleri (Termal bertaraf):
Eski fiyat: 13,3 cent/kWh (Bugünkü kurla 97,223 kuruş)  

Yeni fiyat: 50 kuruş/kWh Değişim (%): - 49

YEKDEM DÜZENLEMESİNİN YATIRIMLARA ETKİSİ
YEKDEM’le ilgili yeni düzenlemenin, yenilenebilir enerji yatırımlarını 
disipline ederek daha verimli hale getireceği düşünülüyor. Sanayici 
elektriğe daha öngörülebilir fiyatla ulaştığında bu durumun yerli 
üretimi güçlendirirken ithalatın da azalmasını sağlayacağı bekleniyor. 
Yeni düzenleme kapsamında; rüzgar, güneş, su, jeotermal ve 
biyokütleye dayalı yeni kurulacak elektrik üretim santrallerine yönelik 
fiyat alım garantisi, mevcut uygulamanın sona ereceği 30 Haziran 
2021 tarihinden itibaren 5 yıl boyunca devam edecek. 

FİYATLAR NE ORANDA DÜŞTÜ?
YEKDEM kapsamında en yüksek destekleme alım fiyatı, kilovatsaat 
başına 54 kuruş ile jeotermal kaynaklara dayalı santraller ile 
biyometanizasyon bazlı biyokütle santralleri için belirlendi. En 
düşük destekleme fiyatı ise 32 kuruş ile rüzgar ve güneş enerjisine 
dayalı yatırımlar için verilecek. Çöp gazı ve atık lastik bertarafının 
yan ürünlerine dayalı BES’ler de kilovatsaat başına 32 kuruş ile 
en düşük YEK desteği sağlanacak santral türleri arasında yer aldı. 
Belediye atıkları, bitkisel yağ atıkları, gıda ve yem değeri olmayan 
tarımsal atıklar, endüstriyel odun dışı orman ürünleri, sanayi atık 
çamurları ile arıtma çamurlarının termal bertarafına dayalı biyokütle 
santrallerine sağlanacak destek tutarı ise kWh başına 50 kuruş.

Ü retimdeki en önemli maliyet 
kalemlerinden biri enerji 
harcamaları. Pandemi 
döneminde yavaşlayan 

çarklara bağlı olarak düşen elektrik 
tüketimine rağmen, yüzde 100 artan 
YEKDEM bedeli sanayiciler üzerinde 
baskı oluşturuyordu. Yapılan yeni 
düzenlemede sektörün, devletin 
yenilenebilir enerji yatırımlarına 
sağladığı desteğin dolar yerine, TL bazlı 
olmasına dönük talebi de karşılandı. 
Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı 
elektrik üretim yatırımlarına verilen 
kilovatsaat (kWh) başına fiyat alım 
garantisi tutarlarının yüzde 67’ye varan 
oranlarda düşürülmesi, sanayicinin 
faturasına eklenen YEKDEM 
bedeline düşüş olarak yansıyacak. 
Öte yandan uzmanlar faturalarda 
YEK ve PTF’nın (Piyasa Takas Fiyatı) 
birbirini dengeleyici iki unsur olarak 
yer aldığının altını çizerek söz konusu 
düzenlemenin faturalara ne oranda 
yansıyacağını ancak uygulama sonrası 
gözlemleyebileceğimizi belirtiyor. 
Sanayi elektriği fiyatlandırılırken 
ülkeler arası enerji fiyatlarının 
takibi, kişi başı GSMH ile elektrik 
fiyatlarının korelasyonunun hesaba 
katılması gerekiyor. Özellikle enerjiyi 
yoğun kullanan demir, çelik ve kimya 
gibi sanayilerle ilgili enerji fiyatları 
belirlenirken etki ve rekabet analizleri 
yapılmadan dramatik artışlara 
gidilmemeli. 
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İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan 
başta olmak üzere yönetim kurulu üyelerinin 
ve meclis çalışma grubunun destekleri ile 

hazırlanan Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma 
ve Yönetim Kitabı’nda, çalışma grubunun 
toplantılarına katılarak tecrübelerini paylaşan, 
önde gelen sanayicilerin görüşlerine de yer verildi.

Kitapta; aile şirketlerinde kuşaklar arası geçişin 
sağlıklı yapılması için atılması gereken adımların 
detaylı şekilde işlendiğini belirten Ömer Karadeniz, 

“Bu çalışmanın ortaya çıkmasında büyük emekleri olan meclis çalışma 
grubu arkadaşlarıma, İstanbul Sanayi Odası çalışanlarımıza ve 
toplantılarımıza katılarak bizlere tecrübelerini aktaran konuklarımıza 
çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki ortaya çıkan bu yayın, aile 
şirketlerimizin uzun yıllar sağlıklı şekilde büyümesine katkı sağlayacaktır” 
dedi.

Pandemi döneminde çalışmalarını aksatmadan devam ettirdiklerini 
belirten Karadeniz, “2021 yılında da toplantılarımız hız kesmeden devam 
ediyor. Tüm ekibimizin uyumlu ve özenli çalışması ile farklı yayınların da 
hayata geçmesi mümkün olacaktır” dedi.

İSO’DAN AİLE ŞİRKETLERİNDE 
KURUMSALLAŞMA VE  

YÖNETİM KİTABI
İstanbul Sanayi Odası 

bünyesinde faaliyet gösteren 
ve Başkanlığını PLASFED 

Yönetim Kurulu Başkanı Ömer 
Karadeniz’in yürüttüğü Aile 

Şirketleri ve Kurumsallaşma 
Meclis Çalışma Grubu’nun 

yoğun çalışma dönemi 
sonucunda, ülkemiz sanayiinin 

en kritik sorunlarından olan 
kurumsallaşma üzerine 

önemli bir yayına imza atıldı.

T O P L A N T I L A R
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“ULUSLARARASI 1. YENİ PLASTİK 
EKONOMİSİ KONFERANSI” 

GERÇEKLEŞTİ
Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından Türkiye’de ilk kez düzenlenen “Uluslararası  

1. Yeni Plastik Ekonomisi Konferansı”na katılan özel sektör, kamu, akademi ve sivil 
toplum temsilcileri, iş dünyasına ‘döngüsel ekonomiyi zaman geçirmeden oluşturma’ 

çağrısında bulundu. Her yıl gerçekleştirilecek uluslararası “Yeni Plastik Ekonomisi 
Konferansı” webinar serileriyle çalışmalarına devam edecek.

PANO

“PLASTİK, NÜKLEER BOMBA KADAR  
İNSANLIĞI TEHDİT EDİYOR”
Sürdürülebilirlik Akademisi Başkanı Murat Sungur 
Bursa, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, 
günümüzde yaklaşık 8-10 milyon ton plastiğin doğaya 
verildiğine dikkat çekerek şunları söyledi: “Modern 
hayatın vazgeçilmezi haline gelen plastik, refahımızın 
her unsurunda yaygın kullanım alanına sahip. Ancak 
plastik kullanımını o hale getirdik ki, mevcut iklim 
değişikliği soruna ek olarak çözmemiz gereken bir soruna 
dönüştü. Son 70 yılda üretilen 9 milyar tonun üzerindeki 
plastiğin üçte ikisi herhangi bir şekilde yeniden kullanıma 
sunulmadı. Plastik, parça parça mikroplastikler haline 
dönüşerek insanlığın geleceğini nükleer bomba kadar 
tehdit ediyor. Plastiği hayatımızdan atma şansımız yok, 
ama gelecekte plastiği çok daha bilinçli kullanmak 
zorundayız. Tüm toplum bu konuda kendini sorumlu 
hissetmeli. Her türlü üretici, tasarımcı, plastiği ana 
hammadde olarak ya da katkı olarak kullanan herkes 
bu sorumluluk zincirinin bir parçası olmalı. Plastiğin geri 
kazanımını zorlaştıran tüketici faktörünü de içine alan 
bir döngüsel ekonomi içinde plastiği kullanmaya devam 
edelim ama dünyayı da kirletmeyelim” dedi.

S ürdürülebilirlik Akademisi, 
Türkiye’de ilk kez döngüsel 
ekonomiyi derinlemesine ele 
alarak, ‘Plastik kirliliğinin 

yaşanmadığı bir dünyanın mümkün olup 
olmadığına değil, bunu gerçekleştirmek 
için birlikte neler yapılabileceğine’ 
odaklanan uluslararası bir konferans 
düzenledi. Özel sektörden kamuya, 
akademiden sivil toplum kuruluşlarına 
kadar değişimde kilit rol oynayan tüm 
paydaşlar, bu konudaki görüşlerini 
açıklamak için ‘çevrim içi’ düzenlenen 
‘Yeni Plastik Ekonomisi Konferansı’nda 
buluştu.

PLASFED 33.sayi.indd   36 30/03/21   11:06



PLASFED 37

“HEDEF; 2025 YILINA KADAR 10 MİLYON TON  
GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ PLASTİK KULLANMAK”
Avrupa Komisyonu Politika Sorumlusu Werner Bosmans’da 
döngüsel ekonomide Avrupa’nın plastikler için gelecekteki 
stratejisi hakkında bilgi verdi. Daha temiz ve daha rekabetçi 
bir Avrupa için ekonomide mümkün olduğu kadar uzun 
süre muhafaza edilen ürün, malzeme ve kaynakların 
değerinin ve atık oluşumunun en aza indirildiği bir ekonomi 
hedeflediklerini söyleyen Bosmans, amaçlarının 2025 yılına 
kadar AB pazarındaki yeni ürünlerde 10 milyon ton geri 
dönüştürülmüş plastik kullanılması olduğunu vurguladı.

“DAHA AZ PLASTİK, DAHA İYİ PLASTİK,  
PLASTİKSİZ ÇÖZÜMLER”
Unilever NAMETRUB Dış İlişkiler ve Kurumsal İletişim 
Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Şenel Erim, 
“Döngüsel Ekonomide Markaların Rolü” başlıklı oturumda, 
her yıl yaklaşık 11 milyon ton plastiğin okyanusa 
karıştığını ve eğer bugün harekete geçilmezse bu oranın 
2040 yılında neredeyse 3 katına çıkacağını vurguladı. 
“Geleceğimiz için harekete geçmek zorundayız” diyen 
Erim, sözlerine şöyle devam etti: “Plastiği döngüsel 
ekonomide tutabilirsek önümüzdeki 20 yıl içinde 
okyanuslara karışan plastik oranını yüzde 80 azaltabiliriz. 
Unilever’de 2019 yılında açıkladığımız taahhütlerle 2025 
yılına kadar plastik ambalajlarımızın yüzde 100’ünün 
tamamen yeniden kullanılabilir, geri dönüştürülebilir veya 
kompostlanabilir olmasını sağlamayı hedefledik. Buna 
ulaşmak için ‘Daha az plastik, daha iyi plastik, plastiksiz 
çözümler’den oluşan üçlü bir düşünme şekli geliştirdik. 
Küresel CEO’muz Alan Jope’tan başlayarak plastiğin bizim 
sorumluluğumuz olduğunu söylüyor ve bu heyecan verici 
görevin geri dönüştürülmüş plastiğe olan talebin küresel 
çapta artmasını sağlayacağına inanıyoruz. Bu konuda 
liderlik etmeye, ezberleri bozmaya hazırız. Bu konuda 
tüketici bilinci, altyapının oluşturulması ve kamu-özel 
sektör diyaloğunun çok önemli olduğuna inanıyor ve iş 
dünyasını bu çerçevede harekete geçmeye çağırıyoruz.”

“PLASTİK KULLANIMINI 7 TON AZALTTIK”
CarrefourSA İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı 
Bahar Tura, ‘Yeni Plastik Ekonomisinde Yeni İş Modelleri’ 
başlıklı oturumda, “Plastik bizim öncelikli konularımız 
arasında yer alıyor. Bu konuda tedarikçilerimizle aynı 
hedefe koşmaya çalışıyoruz. Müşterilerimizin de sorumlu 
olduğunu düşünüyoruz. Plastik sayısını azaltmak için 
pandemi döneminde yüzde 100 geri dönüşümü olan kağıt 
tabaklar ürettik. Bu yolla plastik kullanımını 7 ton azalttık. 
Özellikle sıfır atık projelerimizde aldığımız her aksiyonun 
yeni regülasyonlarla desteklenmesi önemli, fakat 
insanlar bilinçlenmediği sürece sürdürülebilir bir başarı 
elde edemeyiz” dedi. Aynı oturumda konuşan Akademi 
Çevre CEO’su Ufuk Işık ise; “Plastik ekonomisinde 
geri dönüşümlü plastiğin önemi çok büyük. Özellikle 
son yıllarda geri dönüşümlü ambalaj kullanılmaya 
başlandı. Her yıl 80-120 milyar dolarlık ambalaj 
malzemesi ekonomide kayboluyor. Pandemi döneminde 
çevresel açıdan çok da olumlu olmayan tek kullanımlık 
ambalajların kullanımı sağlık nedeniyle oldukça arttı. 

Ülkemizde sıfır atıkla ilgili başlatılan kampanya pandemi 
döneminde sekteye uğradı” şeklinde konuştu.

“MARKALARIMIZLA TOPLUMA DAHA FAZLA  
FAYDALI OLABİLMEK İÇİN DÖNÜŞÜYORUZ”
‘Geleceğin ambalajını yeniden düşünmek’ başlıklı 
oturumda söz alan Nestlé Waters Türkiye Pazarlama 
Direktörü Can Emci, “Bütün markalarımızla topluma daha 
fazla faydalı olabilmek için dönüşüyoruz. Plastik atıkla 
mücadeleyi en önemli konu haline getirdik. Tüketici ve 
paydaşlarımızın desteğiyle bu alandaki mücadelemizi 
sürdürüyoruz. Çevresel ayak izimizi azaltmak için 
çalışıyoruz. 2025 yılına kadar ambalajlarımızın yüzde 
100 geri dönüştürülebilir veya yeniden kullanılabilir 
olması için de bir söz verdik. 2020 yılına geldiğimizde 
ambalajlarımızın geri dönüştürülebilir olma taahhüdünü 
Nestlé Waters Türkiye operasyonlarımız için yüzde 99,9 
oranında gerçekleştirdiğimizi söyleyebilirim” dedi.

“TEK KULLANIMLIK YAPILAR ÜZERİNDE DE 
ÇALIŞMAYA BAŞLADIK”
Elif Plastik Sürdürülebilirlik ve İş Geliştirme Müdürü Dr. 
Betül Türel Erbay “Yaşam için sürdürülebilir ambalaj” 
mottosuyla hareket ettiklerini belirterek şöyle konuştu: 
“2025 yılında tüm ambalajlarımızı geri dönüşebilir 
ve tekrar kullanır hale getirmek için çalışıyoruz. Tek 
kullanımlık yapılar üzerinde de çalışmaya başladık. 
Üretimde çıkan atıkların azaltılması ve tekrar 
değerlendirilmesi için çalışıyoruz. Sürdürülebilirlik büyüme 
modelimizle birlikte inovasyon çalışmalarımız da tüm 
hızıyla sürüyor. Ürünlerimizi tek malzemeden üretmek 
ve akıllı ambalajlar geliştirmek için çalışıyoruz.” T.C. 
Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür 
Yardımcısı Selman Ayaz da plastik malzemelerle ilgili 
mevzuatın sürekli olarak güncellendiğini kaydederek, 
Ambalaj Kanunu gereği ambalaj üretimi yapan işletmelerin 
bakanlıktan kayıt belgesi alması ve gıda mühendisi gibi 
zorunlu personel çalıştırmak zorunda olduğunu vurguladı.

“GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR MALZEME  
ORANINI YÜZDE 90’A ÇIKARDIK”
Ülker Ambalaj Geliştirme Direktörü Roza Altın da yaptığı 
konuşmada; “Plastik malzeme kullanımını azaltmak için 
gerek dolum sistemlerimizi gerekse tedarikçilerimizin 
üretim süreçlerini iyileştirmek için aralıksız çalışıyoruz. 
Ürün ambalajlarında plastik kullanımını optimize etmek 
için bir tasarım kılavuzu oluşturduk. Bu kılavuz bize, tüm 
ambalaj kullanımlarında ve özellikle ürün paketlemelerini 
belirlerken yol gösteriyor. Bu sayede 2020 yılında plastik 
kullanımımızı 536 ton azalttık. Esnek ambalajlarımızda, 
geri dönüştürülebilir malzeme oranını yüzde 90’a çıkardık, 
2022 sonunda yüzde 100’e ulaştırmak için çalışıyoruz. 
Sert plastiklerde ise geri dönüşümlü malzeme kullanım 
oranımızı yüzde 40’tan 50’ye çıkarmayı hedefliyoruz. 
Bu çalışmalarla sadece kullanılan plastiği azaltmakla 
kalmadık, aynı zamanda ham maddeden birim ürüne 
kadar, nakledilen yükün ve dolayısıyla karbon emisyonun 
da azaltılmasına etki ettik” ifadelerini kullandı.
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PAGEV’DEN PLASFED’E  
NEZAKET ZİYARETİ

PAGEV (Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Vakfı)’nın PLASFED (Plastik Sanayicileri 
Federasyonu) ziyaretinde plastik sektörüyle ilgili güncel konular ele alındı.

PANO

22 Ocak 2021 Cuma günü, PAGEV (Türk 
Plastik Sanayicileri Araştırma Vakfı) 
Başkanı Yavuz Eroğlu, Başkan Yardımcısı 

Ahmet Meriç, Yönetim Kurulu Üyesi Cevat Taşkan 
ve profesyonel ekibi, federasyonumuzun Ataşehir/
İstanbul’daki merkez adresine nezaket ziyaretinde 
bulundu. 

Pandemi süreci göz önünde bulundurularak sınırlı 
zamanda gerçekleşen ziyarette plastik sektörüyle 
ilgili güncel konular görüşüldü. PLASFED Başkanı 
Ömer Karadeniz, PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı 
Yavuz Eroğlu’na yapmış oldukları ziyaret için teşekkür 
ederek, sektörün çatı kuruluşu olan PLASFED-Plastik 
Sanayicileri Federasyonu’nun, Türk plastik sektörünün 
ve sanayiinin güçlenmesi adına tüm kurum, kuruluş 
ve STK’lar ile iş birliği içerisinde olacağını ifade etti. 

PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz EROĞLU da 
Sayın Karadeniz’e misafirperverliği için teşekkür edip 
PAGEV olarak aynı düşünce ve hedeflerde olduklarını 
belirtti. 
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PLASTİĞİN GERİ DÖNÜŞÜM 
SÜRECİ

PADGER Yönetim Kurulu Başkanı  
Selçuk Gülsün, Çevre TV’de yayınlanan 

“Geri Dönüşüm” programına konuk oldu. 
Programda Deniz Şafak’ın sorularını 
yanıtlayan Selçuk Gülsün, plastiğin  

geri dönüşüm süreciyle ilgili çok  
önemli bilgiler verdi. 

PANO

P rogramda öncelikli olarak plastiğin tarihi 
hakkında konuşan Selçuk Gülsün sözlerine 
şöyle başladı: “Plastiği geliştirme çalışmaları 
dünyada yaklaşık 150 yıldır süre geliyor. Fakat 

endüstriyel anlamda yoğun kullanımı, insan hayatının 
her noktada içine girmeye başlamasının tarihini yaklaşık 
70-75 yıl önceye çekebiliriz. Geleneksel malzemelere, 
yani bildiğiniz üzere cam, kağıt, metale göre plastiğin 
daha genç bir malzeme olduğunu söyleyebiliriz. Fakat 
işlevselliği, elde edilirken ve işlenirkenki kolaylığı ve çok 
yönlü kullanım imkanı bulabilmesi gibi birçok temel 
avantajı da barındırdığı için her geçen gün kapasitesini 
arttırarak bugün dünyada yaklaşık 350 milyon tonluk 
bir üretime erişti. Bu oran 70-75 yıl önce 1 milyon 
tondu, yani 350 kat büyüdü. Diğer geleneksel ürünlerin 
pazarlarından da pay aldı. Bundan 30 yıl geriye 
gidersek dünya liberal bir ekonomi modeli içerisinde 
malzemeleri değerlendiriyordu. Yani malzemeler insanlık 
için işlevsel olarak kullanılıyordu, fakat kullanıldıktan 
sonraki süreçle alakalı bir politika yoktu. Ama şu an geri 
dönüşümü konuşur olduk. Dünya döngüsel ekonomiyi 
3R ile özetliyor aslında: Reduce, Reuse, Recycle. Yani 
azalt, ayrıştır ve geri kazan-geriye dönüştür. Çünkü bu 
kaynaklar sonsuz değil.”

Gülsün plastiğin geri dönüşüm süreciyle ilgili olarak 
dünyanın 30 yıldır büyük bir çaba içerisinde olduğunu 
belirtti. Özellikle gelişmiş Batı toplumlarında çok ciddi 
düzenlemeler ve kaynağında ayrıştırmadaki başarılı 
uygulamalardan bahsetti. “Mesela; İskandinav 
ülkelerinde neredeyse yüzde 100’e yakını geri 
kazandırılabiliyor. Bu Almanya’da yüzde 95’lerde. Bizde 
de yüzde 50 seviyesinin üzerinde. Bunu rahatlıkla 
söyleyebiliriz. Biz de güzel işler yapıyoruz” diyen Gülsün 
konuşmasında özellikle toplum bilinci konusuna dikkat 
çekti. 
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“TOPLUMUN BİLİNÇLENDİRİLMESİ GEREKİYOR”
“Yaşadığımız süreçte hayatımıza giren maske 
uygulamaları, poşet uygulamaları vs. bunların hepsi bir 
amaca hizmet eden uygulamalar. Ama burada temel 
sorun şu; toplumun bilinçlendirilmesi gerekiyor. Burada 
tabii tüketicinin ya da endüstrinin kullanımı sonrası 
kaynağından plastiğin ayrıştırılması gerekiyor. Yani 
hepimizin bildiği gibi, yurt dışına çıktığımızda özellikle 
Avrupa’da cam kağıtlar, plastikler vs. önce hane 
halkı tarafından evde ayrışma yapılıyor, ambalajları 
saklanıyor. Onları alan geri dönüşüm, çevre ve 
şehirlerin çevre yönetim sistemlerini yöneten kurumlar 
var. Daha sonra ise ayrıştırma merkezinde hepsi 
değerlendiriliyor. Burada birlikte geri kazandırılması 
gerekenler de oluyor, ayrı ayrı olması gerekenler de. 
Tabii teknoloji o kadar gelişti ki artık 
cihazlar el tipi terminallerle ürünlerin 
niteliğini daha iyi tespit edebiliyorlar.”

Selçuk Gülsün,  geri kazanım 
tesislerinde elde edilen polimerlerin 
5’te bir fiyatlarında tekrar geri 
kazanım tesislerinde toplanıp, geri 
dönüşüme sevk edilebildiğini, yani 
burada yapılan uygulama ile işçilik 
vs. ile beraber, orijinal ürünün çok 
altında bir bedelle ve ona çok yakın 
değerle hayatımıza geri dönebildiğinin 
de altını çizdi. 

“PLASTİK HAYATIMIZIN  
HER ALANINDA VAR”
Gülsün sözlerine şöyle devam 
etti: “Plastikler ister orijinal ister 
geri kazanılmış olsun, hayatımızın 
her alanında varlar. Polimerler 
bugün uzaya çıkan araçların 
bile en kritik malzemeleri. Yeni 
alternatifleri bulunana kadar bu böyle devam edecek. 
Her plastik kısa ömürlü değil. Bazı plastikler uzun 
seneler çalıştığı yerde işlevini sürdürüyor. Mesela; 
otomobillerde 20 yıl kalabiliyorlar. Şu an artık tek 
kullanımlık mutfak ürünlerini, poşetleri konuşuyoruz. 
Bazı çıkan yönetmelikleri hızlıca hayata geçirirsek 
başarılı olabiliriz. Ben çocukları bizlerden daha bilinçli 
buluyorum. Şimdiki jenerasyon bunun bir değer 
olduğunun farkında. Bunun aksini yapanları uyarıyorlar. 
O yüzden ben umutluyum.”

“TEK KULLANIMLIK POŞETLERİN GRAMAJLARI  
VE ÖMÜRLERİ ARTTIRILMALI”
Selçuk Gülsün, kullanılan plastik poşetler konusuyla 
ilgili olarak, bu tarz kampanyaların şişe, kapak vs. 
toplama kampanyaları gibi isimlerle geçmişte de var 
olduğunu söyledi ve ekledi: “Bunların hepsi toplumu 
bilinçlendirmeye hizmet ediyor. Bu uygulamaların 
örnekleri dünyada zaten vardı. Sonuçları da başarılı 
şekilde alındığı için uygulamaları buraya getirip monte 
etmek de başarılı bir fikirdi. Tek kullanımlık poşetlerle 
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ilgili daha alacağımız yol olduğunu düşünüyorum. 
Tek kullanımlık poşetlerin handikapı şuydu, çok hafif 
olmaları. Gramajları ve ömürleri arttırılmalı ki böylece 
daha az tüketilsin. Az kullanım burada önemli.”

“TEMEL EKSİKLİĞİMİZ AYRIŞTIRMA”
Pandemi süreciyle beraber hijyen her alanda 
önem kazandı. Daha titiz davranmamız gereken bir 
dönemdeyiz. Dolayısıyla tek kullanımlık ürünlere de 
ihtiyaç arttı. Selçuk Gülsün, plastik çatal, kaşık vb. 
gibi ürünlerin hijyen anlamında tartışmasız en temel 
ihtiyaçlar olduğunun altını çizdi. Gülsün; “Polimerlerin 
bir özelliği de üzerinde oluşacak bakteri ve virüsleri 
engelleyen yapıda olmaları. Ürünler hijyenik bir 
ortamda paketlendiğinde mikropla temasını engellemiş 

oluyoruz ama bunlar kullanıldıktan 
sonra doğru şekilde ayrıştırılmadan 
atık sahalarına götürülüyor. Temel 
eksikliğimiz ayrıştırma. Biz evimizde 
ayrıştırdık, nereye teslim edelim? Çok 
az belediye bu uygulamaları yapıyor. 
Ayrı kumbaralar, çöp konteyneri 
çok az mahallede var. Toplum 
bilinçlendirildikçe, yerel yönetimler 
buna destek verdikçe güzel sonuçlar 
alacağız. Türkiye’nin en modern 
geri dönüşüm tesisini de Pendik 
Belediyemiz topluma kazandırdı. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bu 
konuda ciddi çalışmaları var. Ama her 
belediyenin bununla ilgili çalışmaları 
hayata geçirmesi gerekiyor. Burada 
yaptırımlar çok önemli. Bazı 
kuralları koyar ve uygulanması için 
denetlerseniz sorun kalmaz diye 
düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“NEDEN ATIK İTHAL EDİYORUZ?”
Selçuk Gülsün medyada geniş yankı uyandıran “Yurt 
dışından plastik atık ithal edilmesi” konusuyla ilgili de 
önemli açıklamalar yaptı: “Neden atık ithal ediyoruz? 
Bunun temelde gerekçesi şu. Türkiye çok ciddi 
miktarda bir plastik üreticisi, kullanıcısı. Dünyanın  
7. büyük üreticisi. Avrupa’nın ise Almanya’dan sonra en 
büyük 2. büyük üretici işleyicisi. Plastik ham maddeyi 
biz petrokimyadaki zayıf kapasitemizden dolayı 
ithal ediyoruz ama burada her sektörde kullanılmak 
üzere üretiyoruz ve işliyoruz. Bunu söyleyenlere haklı 
olduklarını söylüyorum. Evet, içeride yeterince atık 
var ama evsel atıklarla karışınca değeri düşmüş 
bir noktaya geliyor. Dışarıdan direkt üretime dahil 
olabilecek ürünler geliyor, içerideki malzeme de 
katılarak ekonomiye değer olarak dönüyor. Zamanla 
bu regülasyonlar evlerimizden başlayarak hayata 
geçecek ve ihtiyaç kalmadığında kaldırılacaktır ama şu 
an bu gerekiyor. Bunu getirmezsek daha pahalı ham 
maddeyi getirip işliyoruz, bu da birçok ekonomik sorunu 
beraberinde getiriyor.”
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PANO

EUROTEC®  
PANDEMİDE BÜYÜYOR!

Avrupa’nın önde gelen mühendislik plastikleri üreticisi eurotec® yatırımlarına  
pandemi döneminde de devam ederek kapasitesini yüzde 35 arttırdı.

O tomotivden elektrik & elektronik, beyaz 
eşya, inşaat ve sağlık ekipmanlarına 
kadar birçok sektör için ham madde 
konusunda çözüm ortağı olan eurotec® 

kısa zamanda sektöründe lider ve öncü konuma 
gelme başarısını gösterdi. 

Müşteri odaklı yönetim ve kaliteli üretim anlayışıyla 
kuruluşundan itibaren her üç yılda bir kapasitesini 
yüzde 50 arttırmış olan eurotec®, Mart 2021’de 
devreye aldığı son teknoloji yatırımıyla mevcut 
kapasitesini yüzde 35 oranında arttırdı. Teknolojik 
yenilenmeye her dönem ayak uyduran eurotec®, 
teknolojik yenilenme yatırımlarını 2020 yılında da 
Ar-Ge, üretim tesisi, laboratuvar ve ofis alanlarında 
yaptığı yatırımlarla devam ettirdi. 

Dünya genelinde pandemiden dolayı yatırımların 
durma noktasına geldiği bugünlerde eurotec®, 
mevcut lokasyonunda ikinci üretim tesisini ve 
yeni üretim hatlarını devreye almış olmanın haklı 
gururunu yaşıyor. 

eurotec®, sektöründe fark yaratan ürün ve hizmet 
kalitesiyle konumunu her yıl daha da yukarı 
çıkarma hedefine emin adımlarla ilerliyor. Bu yıl 
yaptığı yatırımların yanı sıra, yüksek bilgi birikimi 
ve tecrübeleriyle hazırladığı insana ve hayata daha 
fazla dokunacak yeni ürün grubu Mastertec katkı 
masterbatch’lerini de geliştirip pazara sunan firma, 
farklı sektördeki iş ortaklarına hayatın her alanında 
uygulamaya geçen ürünleriyle değer katmaya 
devam ediyor. 
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PANO

OCAK AYINDA İTALYA’YI  
TAKİP EDEN İLK ONDA YER 

ALAN DİĞER ÜLKELER İSE ABD, 
ALMANYA, LÜBNAN, IRAK, 

İSPANYA, İNGİLTERE, İSRAİL, 
FRANSA VE MISIR OLDU.

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

sektörümüz, 2020 yılını 18,3 milyar dolarlık ihracatla 
en fazla ihracat yapan ikinci sektör olarak tamamladı. 
Bu yıl ocak ayında, geçen yıl ocak ayına göre yüzde 
2,82’lik azalışla 1,64 milyar dolarlık kimyevi maddeler 
ve mamulleri ihracatı gerçekleştirildi. Küresel olarak 
pandemi gölgesinde yıla başlasak da umudumuz 
aşılamanın yaygınlaşmasına ve etkisine bağlı olarak 
özellikle yılın ikinci yarısı daha olumlu bir sürece 
gireceğimiz yönünde. Türkiye İmalat PMI (Satın Alma 
Yöneticileri Endeksi) verileri aralık ayında 50,8 olan 
endeksin, ocak ayında 54,4’e yükseldiğini gösteriyor. 
Üretimdeki artışın önümüzdeki aylarda ihracatımıza 
da olumlu yansıyacağını öngörüyoruz. Hükümetimizin 
reform çalışmaları kapsamında kimya sektörümüze 
de yatırımlarda öncelik verilmesini bekliyoruz. İKMİB 
olarak biz de sektörümüze yönelik yatırım yapılabilecek 
öncelikli alanları belirleyen bir rapor hazırladık. Türk 
Kimya Sektörü Yatırım Öncelikli Ürünler Raporu’nu 
hem ilgili Bakanlıklarımızla hem de sektörümüzle ve 
kamuoyuyla paylaştık. Bu raporumuzun da sektörümüze 
yerli yatırım yapmak isteyenlere yol göstereceğine 
inanıyoruz. İhracatımızda 2021 yılını yüzde 12 
büyümeyle tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

OCAK AYINDA EN FAZLA İHRACAT  
YAPILAN ÜLKE İTALYA OLDU
Ocak ayında İtalya’yı takip eden ilk onda yer alan 
diğer ülkeler ise ABD, Almanya, Lübnan, Irak, İspanya, 
İngiltere, İsrail, Fransa ve Mısır oldu. Ocak ayında en çok 
ihracat yapılan 10 ülkeden 7’sine ihracat artışı olurken, 
İtalya, Irak ve Mısır’a yapılan ihracatta daralma yaşandı. 
Bu ülkeler arasında en çok artış ABD’ye olurken onu 
Lübnan, Fransa ve İspanya takip etti. İtalya’ya yapılan 
kimya ihracatı 2021 yılı ocak ayında 103 milyon 197 bin 
dolar olarak gerçekleşti. Ocak ayında İtalya’ya en çok 
“mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler”, “plastikler 
ve mamulleri”, “anorganik kimyasallar”, “organik 
kimyasallar” ve “kauçuk, kauçuk eşya” ihraç edildi.  

KİMYA SEKTÖRÜ İHRACATI  
OCAK AYINDA  

1,64 MİLYAR DOLAR OLDU
İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre;  

2021 yılı ocak ayında 1 milyar 636 milyon dolarlık kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı 
gerçekleştirildi. Ocak ayında en fazla kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı yapılan  

ülke İtalya olurken, ABD yüzde 76,70 artışla ikinci sırada yer aldı.  
Lübnan’a yapılan ihracat ise yüzde 68,33 arttı.

OCAK AYINDA EN ÇOK “PLASTİKLER VE 
MAMULLERİ” İHRACATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Ocak ayında kimyevi maddeler ve mamulleri ürün 
gruplarında plastikler ve mamulleri ihracatı, 534 milyon 
913 bin dolarla kimya ihracatında ilk sırada yer aldı. 
İkinci sırada 361 milyon 445 bin dolarlık ihracatla 
mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler yer alırken, 
anorganik kimyasallar ihracatı 158 milyon 164 bin 
dolarla üçüncü sırada yer aldı. “Anorganik kimyasallar”ı 
takiben ilk onda yer alan diğer sektörler ise; “kauçuk, 
kauçuk eşya”, “eczacılık ürünleri”, “uçucu yağlar, 
kozmetikler ve sabun”, “boya, vernik, mürekkep ve 
müstahzarları”, “muhtelif kimyasal maddeler”, “organik 
kimyasallar” ve “yıkama müstahzarları” oldu. Ocak 
ayında alt sektörlerde en çok ihracat artışı yüzde 32,28 
ile eczacılık ürünleri sektöründe olurken en fazla daralma 
ise yüzde 32,73 ile mineral yakıtlar, mineral yağlar ve 
ürünleri sektöründe meydana geldi.

2021 YILI OCAK AYI EN FAZLA  
KİMYA İHRACATI YAPILAN ÜLKELER
AY   2020 DEĞER ($)   2021 DEĞER ($)   FARK (%)
Ocak 1.683.218.155,09  1.635.828.125,07       % -2,82    

TOPLAM 1.683.218.155 1.635.828.125 % - 2,82     
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PLASTİKLER VE MAMULLERİ   483.518.350  534.913.511  % 10,63

MİNERAL YAKITLAR, MİNERAL YAĞLAR VE ÜRÜNLER   537.344.914  361.445.716  % -32,73

ANORGANİK KİMYASALLAR   131.327.090  158.164.291  % 20,44

KAUÇUK, KAUÇUK EŞYA   104.181.940  109.114.121  % 4,73

ECZACILIK ÜRÜNLERİ   78.258.567  103.522.910  % 32,28

UÇUCU YAĞLAR, KOZMETİKLER VE SABUN   86.198.315  93.033.236  % 7,93

BOYA, VERNİK, MÜREKKEP VE MÜSTAHZARLARI   63.554.920  71.607.952  % 12,67

MUHTELİF KİMYASAL MADDELER   54.415.321  66.479.371  % 22,17

ORGANİK KİMYASALLAR   62.815.297  60.438.289  % -3,78

YIKAMA MÜSTAHZARLARI   38.331.804  34.698.370  % -9,48

GÜBRELER   22.672.408  20.965.056  % -7,53

YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZİMLER   18.619.867  19.043.048  % 2,27

FOTOĞRAFÇILIK VE SİNEMACILIKTA KULLANILAN ÜRÜNLER   918.924   1.254.132  % 36,48

BARUT, PATLAYICI MADDELER VE TÜREVLERİ   976.260   1.103.207  % 13,00

GLİSERİN, BİTKİSEL MAMULLER, DEGRA, YAĞLI MADDELER   73.987   39.883   % -46,09

İŞLENMİŞ AMYANT VE KARIŞIMLARI, MAMULLERİ   10.190   5.033   % -50,61

TOPLAM   1.683.218.155  1.635.828.125  % -2,82

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

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

2020 YILI OCAK AYI EN FAZLA KİMYA İHRACATI YAPILAN ÜLKELER
S. NO Ülke           OCAK 2020     OCAK 2021  DEĞİŞİM 
             DEĞER ($)     DEĞER ($) DEĞER (%)

1 İTALYA       133.485.707,34                  103.197.341,90     % - 22,69    
2 ABD         47.416.677,04  83.785.636,70       % 76,70    
3 ALMANYA         80.087.733,18     83.044.328,12         % 3,69    
4 LÜBNAN         45.614.628,76     76.780.875,50       % 68,33    
5 IRAK         73.216.829,86     70.705.370,74        % - 3,43    
6 İSPANYA         41.384.466,52     65.882.141,16        % 59,20    
7 İNGİLTERE         41.451.455,79     47.766.202,80        % 15,23    
8 İSRAİL         40.942.130,30     47.519.765,65        % 16,07    
9 FRANSA         28.253.213,18     45.514.678,90        % 61,10    
10 MISIR         55.726.647,11     44.953.917,84      % - 19,33    

www.ikmib.org.tr
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GÖR ÜŞ

SELÇUK GÜLSÜN
PAGDER Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli dostlar,

ö ncelikle sektörümüzdeki gelişmelere 
değinecek olursak, özellikle Avrupa’da 
faaliyet gösteren petrokimya firmalarının 
bir kısmının mücbir sebeplere bağlı olarak 

ni durdurması, kalanının ise üretimlerini azaltması 
ve salgına bağlı olarak tedarik zincirinde yaşanan 
bozulmalar tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde 
de plastik ham madde fiyatlarının hızlı şekilde 
artmasına sebep oldu. Buna bağlı olarak bizler de 
sektörümüzün bu krizden en az hasarla çıkmasını 
sağlayabilecek çözüm önerilerimizi gerek kamu 
kuruluşları gerek diğer STK’lar ile paylaştık. Buna 
karşın fiyat dalgalanmalarının genel olarak küresel 
kaynaklı olması sebebiyle kısa vadede problemi 
ortadan kaldıracak bir çözüm yolu ne yazık ki 
bulunmuyor. 

Dergimizin bu sayısında tüm sektörlerde olduğu 
gibi tekstil sektöründe de yaşanmakta olan köklü 
değişikliklere yer vererek sürdürülebilir bir yaşam 
için benimsenmesi gereken ilkelerin hayatımızın 
her alanına dokunmaya başlayışını bir kez daha 
ele aldık. Sizlerin de bildiği gibi lineer ekonomik 
modelin yerini döngüsel ekonomi modellerine 
bırakmasıyla beraber her alanda bu geçişi 
hızlandıracak gelişmeler yaşanıyor. Tekstil sektörü 
de bunlardan biri, bugün pek çok global markanın 
geri dönüştürülmüş malzemelerden ürettiği 
ürünlerini piyasaya sunduğunu, sürdürülebilir 
üretim ilkelerini ve raporlarını paylaştığını 
görüyoruz. Bu yöndeki bilinçli üretim süreci 
yaygınlaştıkça, ham maddeden başlayarak yaşam 
döngüsünü tamamlayana kadarki süreçte, doğaya 
etkileri hesap edilerek bu duyarlılıkla üretilen 
tekstil ürünleri hayatımıza katılmış oldu. 

Pek çok kez çevreye duyarlılık konusundaki 
hassasiyetlerimizi paylaştığımızda listenin başında 
yer alması gereken tekstil sektörüne gerektiği 
ölçüde değinilmiyor. Oysa ki, üretim aşamalarında 
çok fazla enerji, su ve kimyasal kullanılıyor, 
üstelik kullanılan boya ve kimyasallar çoğunlukla 
arıtılmadan temiz su kaynaklarına karışıyor.  

“TEKSTİL VE PLASTİK 
SEKTÖRÜ ORTAK BİR 
PAYDADA BULUŞUYOR”

Temiz su tüketimi en yüksek ikinci sektör olan tekstil 
sektörü, endüstriyel su kirliliğinin yüzde 20’sine sebep 
oluyor. Bir tişört üretmek için 2.720 litre harcanıyor, bu 
da üç yılda içtiğimiz suya tekabül ediyor. Aynı şekilde 
bir jean üretirken kullanılan temiz su ise beş-altı yıllık 
içme suyumuza denk düşüyor. Ayrıca, sürdürülebilir bir 
ürünün ömrünü tamamladıktan sonra ne olacağı da asıl 
meselelerden biri; çünkü kıyafetlerin yüzde 73’ü çöplükte 
sonlanıyor. Üretilen kumaşların ise yüzde 15’inden daha 
azında geri dönüştürülmüş malzeme kullanılıyor. Dolayısıyla 
mevcut rakamlar tekstil sektörünün neden döngüsel 
ekonomiye hızlı bir şekilde eklemlenmesi gerektiğini 
gösteriyor bizlere. Bu noktada da tekstil ve plastik sektörü 
yine ortak bir paydada buluşuyor ve geri dönüştürülmüş 
plastiklerden elde edilen malzemelerle üretilen kıyafetler, 
ayakkabılar görüyoruz. Bu alanda atılan adımlar ve işler 
ise gün geçtikçe gelişiyor ve markaların bu konudaki 
duyarlılığı artıyor. Aynı zamanda üretimle birlikte değişen ve 
gelişen bir tüketim alışkanlığı da yer ediniyor. Bu sayede de 
tüketicilerin yönlendirdiği bir piyasaya şahitlik ediyoruz. 

Şimdiye dek plastik sektörünün döngüsel ekonomi için 
önemine pek çok kez değindik ve sanılanın aksine çevre 
dostu olabileceğini de ortaya koyduk. Diğer sektörlerin de 
bu konuda elini taşın altına koymasını diliyor, sürdürülebilir 
bir geleceği mümkün kılmak adına atılacak olumlu yöndeki 
adımları takdirle takip etmeye devam ediyoruz. İnanıyoruz 
ki bu sayede ekonomik anlamda da bir kayıp yaşamadan 
sistemle bütünleşen ve gelişen döngüsel üretim süreçlerine 
her sektörde şahit olacağız.

“LINEER EKONOMİK MODELİN YERİNİ 
DÖNGÜSEL EKONOMİ MODELLERİNE 

BIRAKMASIYLA BERABER HER 
ALANDA BU GEÇİŞİ HIZLANDIRACAK 

GELİŞMELER YAŞANIYOR. TEKSTİL 
SEKTÖRÜ DE BUNLARDAN BİRİ…”

PLASFED 33.sayi.indd   46 30/03/21   11:06



PLASFED 33.sayi.indd   47 30/03/21   11:06



48 PLASFED

GÖR ÜŞ

ŞENER GENÇER
EGEPLASDER Başkanı

“PLASTİK MALZEMELERİN ÜRETİMİ 
KADAR GERİ DÖNÜŞÜMÜ DE ÇOK 

ÖNEMLİ BİR HALE GELDİ. PLASTİK 
MALZEMELERİN ÜRETİMİNDE ZAMAN 

İÇİNDE ELDE EDİLEN TECRÜBELER, 
REKABET ORTAMINDA DAHA 

KULLANIŞLI, DAHA İLGİ ÇEKİCİ, DAHA 
RENKLİ, DAHA UCUZ, DAHA DAYANIKLI 

ÜRÜNLERİ ORTAYA ÇIKARDI.”

S anayide ve teknolojide son 50 yılda 
meydana gelen olağanüstü gelişim; 
madenlerin ve üretimde kullanılan ham 
maddelerin daha kolay işlenebilmesine 

olanak sağladı. Kimya sektöründeki geniş 
çalışmalar ve kuruluşlarla birlikte yarı robotlaşmış 
makinalar, sanayideki ve kimya sektöründeki Ar-
Ge ve İnovasyon çalışmalarıyla bir araya gelince 
kısa zamanda hayal edilemeyecek buluşlara ve 
üretimlere imza atıldı.

Dünyada üretimin artması ve rekabetin kıran 
kırana bir hal alması sonucunda üreticiler 
sürekli kendilerini yenileyerek katma değerli mal 
üretebilmek için var güçleriyle çalışmaya başladılar.

Daha az enerjiyle üretilebilen plastikler diğer 
metallere göre hafif olmaları sebebiyle de 
öne geçmeye başladı. Kimyasal karışımlarla 
çeşitlendirilen plastik ham maddeler çok kısa 
zamanda her konuda hayatımıza girdi. Hava 
taşımacılığından otomotiv sektörüne, yedek 
parçadan inşaata, mobilyaya, ambalaja, tekstile, 
ev eşyalarına, beyaz eşyaya, ayakkabı ve çantaya, 
bijuteriye kadar, medikalden vücudumuzdaki 
organlarımıza kadar içimize işledi.

Plastik ham maddenin bu kadar yüksek düzeyde 
kullanımı 1980 yılından itibaren doğayı kirletmeye 
başlaması ve şikâyetlerin artmasıyla birlikte geri 
dönüşümün başlamasına sebep oldu. Böylece geri 
dönüşüm konusunda üretim artmaya başladı ve 
yeni bir sanayi oluştu.

Bugün plastik malzemelerin üretimi kadar geri 
dönüşümü de çok önemli bir hale geldi. Plastik 
malzemelerin üretiminde zaman içinde elde edilen 
tecrübeler, rekabet ortamında daha kullanışlı, daha 
ilgi çekici, daha renkli, daha ucuz, daha dayanıklı 
ürünleri ortaya çıkardı.

Özellikle kadınlar altın, gümüş, pırlanta takılar 
yerine; daha gösterişli, daha ilgi çekici, çok daha 
ucuz takılardan onlarca adet alıp kullanabiliyorlar. 

“PLASTİK MALZEMELER 
SON 50 YILDA DEVRİM 
YARATTI”

İnsanlar soğuktan korunmak için yün elbiseler yerine; 
polyester, polar ya da yağmur geçirmeyen çok sayıda 
kıyafete çok daha ucuza sahip olabiliyorlar. Her yıl değişen 
modayı daha az para harcayarak takip edebiliyorlar.

Leke tutmayan mobilya ve ev tekstili malzemelerinden 
yataklara, koltuklara, masa ve sandalyelere, halıdan beyaz 
eşyaya, boya istemeyen çok uzun yıllar deforme olmayan 
kapı ve pencerelere ve yer döşemelerine kadar birçok 
ürüne sahip olabiliyorlar. Ağaç ya da metale göre daha 
ucuz olan bu malzemeleri daha sık değiştirebiliyorlar. 
Modaya ve teknolojiye daha kısa zamanda ulaşabiliyorlar.

Otomotiv sanayisinde plastik malzeme kullanımının 
artmasıyla ucuzlayan ve daha hafif bir hale gelen 
otomobillere ucuza sahip olabiliyor, daha az yakıtla 
kullanma imkânı elde ediyorlar.

Son 50 senede hayatımıza adım adım giren plastik 
malzemeler insanların alım gücünü, sahip olma arzusunu, 
yaşam kalitelerini kolaylaştırıp insanların daha mutlu 
olmasına sebep oldu. İnsanlık için bir devrim yarattı.
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GÖR ÜŞ

BARIŞ PAKİŞ
Kompozit Sanayicileri Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

“SEKTÖRÜMÜZ TARAFINDAN 
İLGİ GÖREN TEMALI ÜYE 

TOPLANTILARIMIZ VE 
ÇALIŞMALARINA DEVAM ETTİĞİMİZ 

EĞİTİM WEBINAR’LARIMIZ 
TÜM SEKTÖR MENSUPLARININ 

İSTİFADELERİNE AÇIKTIR.” 

Değerli plastik sektörü mensubu,

D erneğimizin aylık periyodlarla internet 
üzerinden yaptığı üye toplantılarının 
14.’sü 19 Şubat 2021 tarihinde 80’in 
üzerinde sektör mensubunun katılımı 

ve İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu 
Başkanı Sayın Adil Pelister’in ‘2021 Yılında Kimya 
Sektörünün İhracat Beklentileri ve Öngörüleri’ 
konusunda bilgilendirmelerde bulunmasıyla 
gerçekleştirmiştir. Sektörümüz tarafından ilgi 
gören temalı üye toplantılarımız ve çalışmalarına 
devam ettiğimiz eğitim webinar’larımız tüm sektör 
mensuplarının istifadelerine açıktır. 

GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) 
ile imzalamış oluğumuz protokol sonrasında 
kurulan Kompozit Uygulama Atölyesi’nde 
kompozit uygulamalarına başlamadan önce 
bu çalışmalarda yer alacak öğretmenlerin 
kompozit malzeme konusunda eğitilmeleri ve 
bilgilendirilmeleri amacıyla başlatmış olduğumuz 
eğitim çalışmalarının ilk bölümü kompozit ham 
maddeler; ilki Turkuaz Polyester Reçine Kimya 
San. Tic. Ltd. Şti. ile Ece Boya Kimya Sanayi ve Tic. 
A.Ş. firmalarında polyester, jelkot, pigment pasta 
eğitimi, ikincisi Şişecam Elyaf Sanayii A.Ş.’nin 
bağlı bulunduğu Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları 
A.Ş.’nin, Şişecam Bilim Teknoloji ve Tasarım 
Merkezi’nde cam elyafı takviye malzemesinin 
üretimi, performansı ve kullanım yerleri eğitimi, 
üçünsüsü karbon elyafı takviye malzemesinin 
üretimi, performansı ve kullanım yerleri konusunda 
DowAksa İleri Kompozit Malzemeler San. Ltd. 
Şti. ile çevrimiçi, dördüncüsü Telateks (METYX) 
Tekstil Ürünleri san. Tic. A.Ş. fabrikasında teknik 
tekstillerin üretimi, performansı ve kullanım 
yerleri eğitimi, beşincisi epoksi reçinenin üretimi, 
performansı ve kullanım yerleri konusunda 
Duratek Koruyucu Malzemeler San. ve Tic. A.Ş. 
ile çevrimiçi olarak ve altıncısı organik peroksit, 

ÜYE TOPLANTILARINA  
TAM HIZ DEVAM…

başlatıcı ve hızlandırıcıların üretimi, performansı ve kullanım 
yerleri konusunda Akpa Kimya Amb. San. ve Tic. A.Ş. 
ile çevrimiçi eğitimlerle tamamlanmıştır. Eğitimin ikinci 
bölümünde Kompozit Uygulama Atölyesi’nde görev alacak 
öğretmenlere kompozitlerin uygulama alanları, kompozitlerin 
kimyası ve kompozitlerin üretim metodları konularında 
eğitim çalışmalarımız sürdürülecektir.

Derneğimizin 4-5 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirdiği 
Strateji Planlama Çalıştayı sonrasında oluşturulan komite 
ile yaklaşık 2 aylık bir çalışma sonrası çalışma raporu 
oluşturulmuş ve mart ayında rapor tüm sektör mensupları ve 
paydaşlar ile paylaşılacak olup 15. üye toplantımızın konusu 
olarak yine 2021 mart ayı içerisinde detaylı incelenecektir.

2021 yılının tüm insanlığa sağlık, Türk Kompozit ve Plastik 
sektörü mensuplarına bol kazançlı ve bereketli işler 
getirmesini temenni ederim. 

Saygılarımla…
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P lastik sektöründe 40 yıla yakın süredir faaliyetlerini 
sürdüren Mete Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 
tarafından üretilen Prima markalı stadyum ve 
seyirci koltukları, Türkiye ve yurt dışında pek çok 

stadyum, spor salonu, okul, yüzme havuzu, buz pisti 
projelerinde tercih ediliyor. Prima markalı bu koltuklar 
müşterilerin taleplerine göre özel logo ve tasarımlı, arkalıklı-
arkalıksız, katlanabilir, numaralandırılabilir, kolçaklı, 
ortopedik tasarımlı, üzerinde su barındırmayan su tahliye 
kanallı, monoblok tasarımlı, enjeksiyon ve şişirme baskı 
(blow moulding) teknolojisinde, metal aksamları lazer 
kesim olacak şekilde üretilebiliyor. 

HOLİGAN ATAKLARINA KARŞI DAYANIKLI!
Prima stadyum koltukları özellikle darbe mukavemetli 
olarak üretildiklerinde holigan ataklarına karşı ciddi 
dayanıklılık gösteriyor ve bu da koltuğun uzun ömürlü 
olmasını sağlıyor. Ayrıca; kapalı tribün ve spor salonları 
için alev geciktirici katkılı olarak da üretilen stadyum 
koltukları, projelere çözüm sunuyor. Uzun yıllar boyunca 
ilk günkü üretim formunu koruyacak şekilde ultraviyole 
ışınlara dayanıklı ve ışık haslığı yüksek ham maddeyle 
üretilen ürünler FIFA-UEFA kriterlerine de uyumlu 
olarak TSE, TSE EN ve yurt dışı uluslararası kalite 
standartlarını karşılıyor.   

PANO

STADYUM VE  
SPOR SALONLARINDA  
“PRİMA” GÜVENCESİ

Prima markalı stadyum koltukları, pandemi sürecinde de yurt içi ve yurt dışı stadyum  
ve spor salonu projelerinde ilk tercih edilen markalardan biri olmaya devam ediyor.

JASENICE 
CROATIA AÇIK 
HAVA SPOR 
KOMPLEKSİ

DANİMARKA KOLDING  
IF SPOR TESİSLERİ

ADNAN 
MENDERES 
STADYUMU 
ANTREMAN 

SAHASI
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GÖR ÜŞ

YUSUF ÖZKAN
Kayseri Plastik İşletmeciler  
Derneği Başkanı 

“SEKTÖRÜMÜZÜN İÇ İÇE OLDUĞU 
BİR DİĞER SEKTÖR DE TEKSTİL 

SEKTÖRÜ. BİLDİĞİNİZ GİBİ SENTETİK, 
AKRİLİK, ELYAF, HALI İPLERİ VB. 

ÜRÜNLER TEKSTİLİN VAZGEÇİLMEZ 
HAM MADDELERİ ARASINDA. YANİ 

PLASTİK SEKTÖRÜ VE TEKSTİL 
SEKTÖRÜ ADETA BİR BÜTÜN.”

Merhaba saygıdeğer dostlarım, kıymetli sektör 
temsilcileri,

G ünümüzde her şey öyle hızlı değişim ve 
dönüşüm geçiriyor ki, mesleki ve sosyal 
hayatımızın bundan etkilenmemesi 
mümkün değil. Tüm sektörler de bu 

değişim ve dönüşüme ayak uydurabildiği ölçüde 
var oluşlarını sürdürüyor, gelişiyor ve büyüyor. Aksi 
takdirde küçülmeye ve geride kalmaya mahkum 
oluyor. Bu durumu ben bir çalgıyı notalı veya 
kara düzen çalmaya benzetiyorum. Bir yazarın 
deyimiyle; “İş aleminin artık patronlara değil, 
liderlere ihtiyacı var.” İşte bu anlayışla bizler de 
yeni dünya düzenine firmalarımızı adapte ederek 
sürdürebilirliğini sağlamalıyız.

Değerli arkadaşlar, geçen yıl gündeme gelen 
sıfır atık projeleri ve gerekse pandemi sürecinde 
kamuoyunda önem kazanan geri dönüşüm ve 
geri kazanım çalışmalarını aslında bizler yıllardır 
üzerine basa basa söylüyor ve uyguluyoruz. 
Fakat bizim o kadar uğraşmamıza rağmen geri 
dönüşüm sektörüne hurdacı, plastik sektörüne 
çevre kirletici ve sağlığa zararlı gözüyle baktılar 
ve bu algıyı diğer sektörler kendi lehlerine 
kullandılar. Ancak son zamanlarda büyük 
markaların kendi ambalaj ve ürün atıklarını yine 
kendi bünyelerinde kullandıklarını belirtmesi 
ve uygulamasıyla beraber, bu firmalar çevreci 
oldular ve geri dönüşümde bir moda oluşturdular. 
Yani bizim yaptığımız geri dönüşüm işi de 
dönüşüme uğrayarak bir segment daha yukarı 
taşındı ve tabiri caizse ‘sosyetik’leşti. Bunu 
olumsuz anlamda söylemiyorum ama bizim 
yıllarca başaramadığımızı, markalar geri kazanım 
kullanımını modaya dönüştürüp geri dönüşümü en 
iyi şekilde temsil ederek yeni bir trend oluşturdular. 
Sadece, kamuoyunun bu firmalara çevreci gözüyle 
baktıkları gibi, geri dönüşüm firmalarımıza da aynı 
şekilde bakmaları gerektiğini belirtmek istiyorum. 
Bu vesileyle geri dönüşümün değişik bir kulvara 

“İŞ ALEMİNİN ARTIK 
PATRONLARA DEĞİL, 
LİDERLERE İHTİYACI VAR” 

girerek farklı boyutlara ulaşacağına inanıyorum. Bu olayı 
sektörümüzün lehine söylemlerle avantaj olarak kullanmalı 
ve insanların plastik üzerindeki olumsuz algılarını olumluya 
çevirmek için gayret sarf etmeliyiz. Aynı zamanda diğer tüm 
markaların da bu moda akımına uymalarını sağlayarak 
kamuoyundaki çevre ve geri dönüşüm bilincini arttırmak için 
uğraşmalıyız.

Sektörümüzün iç içe olduğu bir diğer sektör de tekstil 
sektörü. Bildiğiniz gibi sentetik, akrilik, elyaf, halı 
ipleri vb. ürünler tekstilin vazgeçilmez ham maddeleri 
arasında. Yani plastik sektörü ve tekstil sektörü adeta 
bir bütün. Bu durumda sektörümüzün olumsuz algısında 
savunabileceğimiz en avantajlı, en belirgin argüman. Marka 
firmaların geri dönüşüm kullanmalarını ve tekstildeki 
plastiğin ağırlığını sürdürülebilir bir moda haline getirerek, 
sektörümüz ve geri dönüşümde yeni bir akım oluşturma 
fırsatını kaçırmamalıyız.

Pandemi nedeniyle hem sağlıkta hem çevre ve 
geri dönüşümde yakaladığımız olumlu havayı iyi 
değerlendirmemiz gerektiğini düşünerek hepinize sağlıklı, 
huzurlu, bol kazançlı günler diliyorum.

Sevgi ve muhabbetlerimle…
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GÖR ÜŞ

HAKAN EFE
Bursa Plastik ve Ambalaj Sanayicileri 
Derneği Başkanı

“SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR HAYAT 
İÇİN, DOĞAL KAYNAKLAR YETERLİ 
DERECEDE KULLANILMALI, DOĞAL 

KAYNAK OLUŞUM VE TÜKETİMİ İSE 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE UYGUN BİR 

HIZDA OLMALIDIR.”

Sevgili meslektaşlarım ve değerli okuyucular, 
Derginin yeni sayısından herkese merhaba,

Dünya nüfusunun giderek artmasıyla 
birlikte, insanlar daha fazla tüketmeye 
başlamışlardır. Tüketimin artışıyla paralel 
biçimde artan üretimi, doğal kaynaklara 

ve çevreye zarar vermeden gerçekleştirmek, 
bizim ilkemizdir. Bu dünya önceki nesilden 
bizlere, bizlerden ise gelecek nesillere kalacak en 
büyük mirastır. Bu mirasa en iyi şekilde bakmak 
hepimizin görevidir. 

Plastik ve atık ürünlerin, sürdürülebilir enerji 
kaynağı olarak kullanılabilmesi, geleceğimiz 
için, oldukça önemli bir noktadır. Sürdürülebilir 
bir hayat için, doğal kaynaklar yeterli derecede 
kullanılmalı, doğal kaynak oluşum ve tüketimi ise 
sürdürülebilirliğe uygun bir hızda olmalıdır. Çevre 
kirliliğinin en baş sebebi olan insan, teknolojideki 
gelişmeler ve artan bilinçlenmeyle birlikte, çevre 
kirliliğinin önlenmesinde artık aktif rol oynamalıdır. 

Plastik sektörü olarak, doğaya zararını hepimizin 
bildiği, plastik ürünlerin ve atıkların, her 
parçasının tekrar kullanılıp, toplum ve doğa için 
zararını tamamen ortadan kaldırmaya yönelik 
bir politika izlemekteyiz. Plastik geri dönüşüm 
teknolojisinin gelişimiyle birlikte, doğaya zarar en 
aza indirgenmiştir. Ülkemiz de bu konuda, üstün 
derecede başarı göstermekte, atık ve ambalajların 
toplanıp, yeniden üretimine tam destek 
vermektedir. 

Tekstil firmaları, sürdürülebilir enerji için, diğer 
firmalar gibi destek olmaktadır. Tekstil geçmişten 
günümüze kadar insanoğlunun üç temel 
ihtiyaçlarından biri olarak bilinmektedir. Tekstil 
ürünlerinin tüketimi, günümüzde modanın hızla 
gelişimi ve nüfus artışıyla birlikte artmıştır. Tekstil 
ürün ve işlemlerinde kaynakların korunması, 
atık sahaların azaltılma ihtiyacı, atık maliyeti ve 
üretim için ucuz ham madde ihtiyacı gibi zorlayıcı 
nedenlerle geri dönüşüm tüm dünyada artan 

“NE KADAR AZ ATIK,  
O KADAR ÇOK NEFES”

öneme sahiptir. Geri dönüşüm ile birlikte sosyal, 
ekonomik ve çevresel açıdan dünyaya önemli katkılar 
sağlanabilecektir. Birçok ülke bu konuda önlemler 
alarak endüstriyel bazda çalışmalarını hızlandırmıştır. 
Ülkemizde tekstil, önde gelen endüstriyel sektörlerden 
biri olması ve tekstil materyallerinin yüzde 95’ten daha 
fazlasının geri dönüştürülebilme, değerlendirilebilme 
imkanı olması nedeniyle oldukça önemli bir yere 
sahiptir. Doğaya verilen zararın en aza indirgenmesi 
için hepimiz aynı yoldayız. Tekstil sektörü geri dönüşüm 
yolunda plastik sektörüne birçok girdi sağlamaktadır, 
aynı şekilde plastik sektörü de tekstile geri dönüşüm 
olarak kaynak sağlamaktadır. Karşılıklı bu döngü, girdi 
maliyetlerini düşürerek ülkemizin daha rekabetçi bir 
konumda olmasını sağlamıştır.

Sürdürülebilirlik; tasarım, lojistik, üretim, perakende, 
kullanım gibi tüm aşamalarda kendini göstermelidir. 
Bu şekilde, yapılacak bir sistemle çevresel zararlar en 
aza indirgenecek, dünyamız rahat bir nefes alacaktır. 
“Ne kadar az atık, o kadar çok nefes” cümlesini, 
hayatımızın her anında aklımızdan çıkarmamalıyız. Bu 
şekilde, dünyamız daha temiz, daha yaşanılabilir bir 
hal alacaktır. Şu an ülkemizde ve dünyada, daha az 
atık, sürdürülebilirlik ve çevre kirliliği için birçok politika 
izlenmekte ve uygulanmaktadır. Bunların daimi olması 
ve tüm insanlığın çevre için elinden geleni yapması 
gerekmektedir. 
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A ynı yöne dönen çift vidalı ekstrüderler 
üreticisi Polimer Teknik, bilimsel çalışmaları 
destekleyecek yeni ürün serisini pazara sundu. 
Plastik, kimya, gıda ve ilaç sektörlerinde yeni 

ürün formülasyonlarının optimize edilmesinin yanı sıra Ar-
Ge çalışmaları için bir laboratuvar hattı olarak tasarlanan 
“poex T16 Scientific”, Polimer Teknik’in üretmiş olduğu 
en küçük vida çapına sahip çift vidalı ekstrüder olarak 
öne çıkıyor. Ürün, hat, vida ve şaft setlerinin birkaç 
dakika içerisinde değiştirilmesine olanak sağlayan 
modüler yapısı sayesinde kullanım kolaylığı ve yüksek 
çalışma esnekliğiyle dikkat çekiyor.

KOMPAUND SEKTÖRÜNE YERLİ ÇÖZÜM ORTAĞI
Polimer Teknik’ten konu ile ilgili yapılan açıklamaya göre; 
yeni nesil kompaund hattında uygulama şartlarına ve 
işlenecek malzemelere bağlı olarak yeterli dayanıma 
sahip vida ve kovan malzemesi seçiliyor. Ayrıca; ekstra 
sızdırmazlık korumasının gerekli olduğu çok düşük 
viskoziteli kimyasal reaktif ekstrüzyon gibi proses 
koşullarına bağlı olarak, Ar-Ge çalışmalarına dayanarak 
kovanlar arasında yüksek sıcaklık ve aşınmaya dayanıklı 
contalar kullanılıyor. Prosese bağlı olarak gazdan 
arındırıcı degazörler, yan besleyiciler, eriyik basınç 
sensörü montaj noktaları kör tapalı olarak üretilebiliyor. 
İsteğe bağlı olarak gravimetrik dozajlama sistemlerinin 
entegre edilebildiği hatlarda, dolgu ve minerallerin 
kolaylıkla ve yüksek hassasiyette beslenmesi 
sağlanabiliyor.

Bu ölçekte hatlar bu zamana kadar yoğunluklu olarak 
Almanya, Tayvan, Amerika’dan ithal ediliyordu ancak 
artık Polimer Teknik Türkiye yılların verdiği tecrübesiyle 
kompaund sektöründe yerli bir çözüm ortağı olarak 
dikkat çekiyor.

POLİMER TEKNİK’TEN  
YENİ ÜRÜN

PANO

Yılların getirdiği tecrübeyi, alanında uzman kadrosunun Ar-Ge çalışmaları ile destekleyen  
Polimer Teknik, yeni ürünü ‘poex T16 Scientific’i pazara sundu.
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P lastik ham madde fiyatlarında 
tüm dünyada görülen olağandışı 
artışlar sektör tarafından endişeyle 
takip ediliyor. Sanayiciler ham 

madde temininde zorlanmaya başlarken, 
üretim planlamasında da aksaklıklar 
yaşıyor. Son 4 aylık süreçte plastik 
ham madde fiyatlarında yaşanan 
hızlı artışı değerlendiren 
Plastik Sanayicileri Derneği 
(PAGDER) Yönetim Kurulu 
Başkanı Selçuk Gülsün şunları 
söyledi: “Özellikle Avrupa’da faaliyet 
gösteren petrokimya firmalarının 
bir kısmının ‘force majeure’ (mücbir 
sebeplere bağlı olarak üretimin 
durdurulması durumu) ilan etmesi, 
kalanının ise üretimlerini azaltması ve 
salgına bağlı olarak tedarik zincirinde 
yaşanan bozulmalar tüm dünyada olduğu 
gibi ülkemizde de plastik ham madde 
fiyatlarının hızlı şekilde artmasına sebep 
oldu. Ülkemizin en önemli sektörlerinden olan 
plastik endüstrisinin bu fiyat artışı sürecini atlatması ve 
gelecekte benzer sıkıntıların yaşanmaması için gerek 
kamu kuruluşlarımızın gerek sivil toplum kuruluşlarımızın 
sorunlara değil, çözümlere odaklanması gerekiyor” dedi.

“LOJİSTİK HATLAR KURULMALI”
Ülkemiz plastik sanayii tarafından geçtiğimiz yıl tüketilen 
10,5 milyon ton ham maddenin yaklaşık olarak yüzde 
15’inin yurt içinde üretildiğini, kalan yüzde 85’lik 
kısmın ise ithalat yoluyla temin edildiğini belirten 
Gülsün sözlerine şöyle devam etti: “Son dönemde fiyatı 
hızla artan polipropilen (PP), polietilen (PE), polivinil 
klorür (PVC), polistiren (PS), polietilen teraftalat (PET), 
polibütilen tereftalat (PBT) gibi ürünlerde ise yurt içi 
üretimin talebin ancak yüzde 10’u karşılanabiliyor. 
Mevcut konjonktürde ithalat yoluyla temin ettiğimiz 
ve kısa vadede yurt içi talebi karşılayacak kadar 
üretim tesisi kurmamız mümkün olmadığı için lojistik 
hatların kurulması ve güçlendirilmesi gerekiyor. 
Çünkü üreticilerimiz hem ham madde fiyat artışı hem 
navlun artışı neticesinde rekabet güçlerini hızlı şekilde 
kaybediyorlar. 6 ay öncesinde Uzakdoğu Asya’dan 

yapılan ithalatta 1.500-2 bin dolar bandında 
olan navlunun günümüzde 10 bin dolara 

kadar çıktığını görüyoruz. Üreticimizi bu 
şoklardan korumak açısından lojistik 
hatlar büyük katkı sağlayacaktır” dedi.

“ORTA VADEDE PETROKİMYA 
YATIRIMLARI ARTTIRILMALI”
Gülsün; orta vadede ülkemizde 
çalışması devam eden petrokimya 
tesislerinin tamamlanması ve 
bunlara yenilerinin eklenmesinin 
teşvik edilmesi gerekliliğine de dikkat 
çekti.“Unutulmamalı ki mevcut fiyat 
artışı Türkiye’ye özgü bir durum 
değil tüm dünyada benzer fiyatları 

görüyoruz” diyen Selçuk Gülsün şunları 
söyledi. “Öte yandan, Uzakdoğu Asya’da 

üretilen hammadde Çin başta olmak üzere 
bölgenin yoğun plastik talebi ve bölge içinde 

navlun ücretlerinin çok daha düşük seyretmesi 
sebebiyle diğer coğrafyalara ihraç edilemiyor. Ayrıca 

Çin’in tüm dünyaya yoğun bir ihracat gerçekleştirirken 
karşılığında yeterli ithalat yapmıyor olması navlun fiyatlarını 
daha da aşağıya çekerek yerel üreticilerine büyük avantaj 
sağlıyor. Bu sebeplerle ülkemizde hammadde fiyatları 
Uzakdoğu’dan daha yüksek seyrediyor. Bu kapsamda 
ülkemizde kurulacak petrokimya tesisleri arz güvenliğimizi 
sağlayacak ve sanayimizin tedarik zincirinde meydana 
gelebilecek şoklara karşı daha dirençli hale gelmesini 
sağlayacaktır. Yurtiçinde sağlıklı işleyen bir toplama-
ayrıştırma sistemi kuruluncaya kadar atık ithalatının 
yoğun denetimle devam etmesi plastik sektörümüzü de 
destekleyecektir.”

“SPOT PİYASALARDAN KONTRATLI ALIMA 
DÖNÜLMELİ”
Sektör işletmelerinin gerekli ölçek büyüklüğüne sahip 
olmaması ve uluslararası piyasaları yakından takip 
etmemesi gibi sebeplerle ham madde kontratları 
yapmadıklarını ve tedariği spot piyasalar üzerinden 
olduğunu belirten Gülsün,“Bu durum ise sektörümüzü 
küresel arz şoklarına karşı daha kırılgan hale getiriyor.  
İşletmelerimizi bilinçlendirmek açısından kamuya ve bizim 
gibi sivil toplum kuruluşlarına daha çok iş düşüyor” dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR  
ÜRETİME 3 ÖNERİ!

Plastik ham madde fiyatlarında tüm dünyada görülen olağandışı artışlarla ilgili 
değerlendirmede bulunan Plastik Sanayicileri Derneği (PAGDER) Yönetim Kurulu 
Başkanı Selçuk Gülsün 3 öneride bulundu: Lojistik hatlar kurulmalı, orta vadede 

petrokimya yatırımları arttırılmalı, spot piyasalardan kontratlı alıma dönülmeli.

60 PLASFED

PANO
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sürecek projeyle SOCAR Türkiye’nin 
özgün yöntemini ve teknolojisini 
geliştirme imkanına sahip olacağını 
belirtti. Bilal Guliyev, “Amacımız, 
öncelikle yeni teknoloji geliştirmek. 
Endüstriyel boyutta uygulanmasına 
karar verildikten sonra atık yönetimi 
yapan şirketlerden ham madde 
sağlanmasını planlıyoruz. Bu projeyle 

SOCAR bünyesinde açığa çıkan atıkların kullanılması 
da mümkün olacak. Atık plastiklerin kimyasal geri 
dönüşümüyle Petkim’in temel ham madde girdisi olan nafta 
için alternatif bir kaynak geliştirerek bir yandan çevreye ve 
sürdürülebilir ekonomiye, bir yandan da SOCAR Türkiye’ye 
rekabet üstünlüğü sağlayacak yeni iş modellerinin 
oluşmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

SOCAR VE  
ODTÜ İŞ BİRLİĞİ

SOCAR Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon A.Ş., 
Türkiye’deki plastik atıkların kimyasal 
geri dönüşümü için Orta Doğu Teknik 
Üniversitesi (ODTÜ) ile 3 yıl sürecek  

ortak bir proje başlattı. 

S OCAR Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon A.Ş., ve Orta 
Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) iş birliğinde 
başlatılan projeyle plastik atıkların yeniden ham 
maddeye dönüştürülerek kullanımına yönelik 

yenilikçi teknolojilere imza atılması hedefleniyor. ODTÜ 
Teknoloji Transfer Ofisi aracılığıyla yürütülen projeyle 
SOCAR Ar-Ge ve ODTÜ’deki araştırmacılar; atık plastikleri 
temel bileşenlerine dönüştürerek tekrar ve sürdürülebilir 
şekilde plastik ham maddelerin üretiminde kullanılması 
yönünde çalışmalar yürütecekler. Deneylerin tümü 
SOCAR Ar-Ge ve ODTÜ laboratuvarlarında yapılacak. 

“AMACIMIZ, ÖNCELİKLE YENİ TEKNOLOJİ 
GELİŞTİRMEK”
SOCAR Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon A.Ş. Genel Müdürü 
Bilal Guliyev konuyla ilgili yaptığı açıklamada; 3 yıl 
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PLASTİK ATIKLAR HIZLA ARTIYOR
Pet şişeler, tekstil sektörünün geri dönüştürülebilir 
ürünleri arasında bir hayli popüler ama sadece pet 
şişe değil, bugünlerde kullanılmış tekstil ürünleri 
de yeni koleksiyonların gözdesi. Hem de tüketicinin 
tercihlerinin bu yönde olması sebebiyle… Yıllardır çok 
uzak bir gelecek, ütopik bir hikaye gibi görünen iklim 
değişikliğinin etkilerini maalesef yoğun bir şekilde 
hissettiğimiz günlerden geçiyoruz. Belki bir süredir 
zaten yaşıyorduk ama pandeminin de etkisiyle iklim 
değişikliğinin yarattığı sorunların daha çok farkındayız. 
Dolayısıyla buzulların erimesini ve canlı hayatının hızla 
yok olmasını bugüne kadar uzaktan seyreden dünya, 
giderek azalan su, nefes almayı zorlaştıran hava ve 
verimini yitiren toprakların gerçeğiyle karşı karşıya 
kalınca, harekete geçmeye mecbur kaldı. Öyle ki; 
özellikle yeni nesil tüketiciler, doğaya dost olmayan 
markaları tercih etmiyor. Biraz tüketicinin bilinci ve 
elbette kurumların da vizyonuyla sürdürülebilirlik 
nihayet hak ettiği önemi görmeye başladı. Bugün pek 
çok şirket sürdürülebilirlik alanında ardı ardına yeni 
projeler geliştiriyor. Ancak ünlü modacıların da etkisiyle 
olsa gerek, tekstil bu konuda başı çeken sektörlerden 
biri. Sektör, yılda 1.2 milyon ton karbon emisyonuna 
neden oluyor. Her yıl çöpe giden kullanılmış giysi hacmi 
15 milyon tona ulaştı. Tekstil ürünlerinin yüzde 85’inin 
geri dönüştürülememesi bu alandaki hassasiyeti daha 
da öne çıkarıyor. 

Moda markalarının atıkları geri dönüştürerek ürettiği 
malzemelerden elde ettiği koleksiyonlar giderek 
yaygınlaşıyor. Geri dönüştürülmüş ve organik 
materyallerden üretilmiş koleksiyonlar artık alışverişte 
daha çok karşımıza çıkıyor. 

BİLİNÇLİ TÜKETİCİLER SEKTÖRÜ YÖNLENDİRİYOR
İstanbul Hazır Giyim Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 
(İHKİB) verilerine göre; Türkiye’de organize hazır 
giyim pazarı 2019’da 120 milyar liralık büyüklüğe 
ulaştı. Bu hacim içinde organik ve sürdürülebilir ürün 
oranı yaklaşık yüzde 5. Dünyada kullanılan tekstil 

ürünlerinin yüzde 95’i giyilebilir durumda olmasına 
rağmen sadece yüzde 20’si geri dönüştürülüyor ya da 
yeniden kullanılıyor. Ancak son dönemde markaların 
ve tüketicilerin satın alma kararlarında sürdürülebilir 
üretim öne çıkınca üreticilerin de bu ürünlere geçişi, 
tercihlerine kalmayacak gibi görünüyor. İHKİB Başkanı 
Mustafa Gültepe, “Bazı küresel markalar 2030’a 
kadar tüm tedariklerini sürdürülebilir ürünlerden 
sağlayacaklarını ilan etti” diyor. Dolayısıyla dünyanın 
hızla içine dahil olduğu sürdürülebilir moda kavramı 
Türkiye’yi de çoktan etkisi altına almış durumda. 
Sürdürülebilir ürünlerin satın alınma gerçeği ve daha 
yaşanabilir bir dünya arzusu ile markalar, üretim 
süreçlerini doğaya uyumlu hale getiriyor.

TÜRK MARKALARI DÖNÜŞÜYOR
Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman 
Orakçıoğlu son beş yıldır sürdürülebilir koleksiyonlar 
üzerinde çalıştıklarını ve Giresun’daki iki 
fabrikalarında daha az kaynak tüketimine ve karbon 
salınımını düşürmeye özen gösterdiklerini söylüyor. 
Sürdürülebilirliğin artık tartışmasız üretim sürecini 
belirleyen en önemli unsur olduğunu söyleyen 
Orakçıoğlu, doğa dostu üretim sürecinin küresel  
marka olma sorumluluklarının da önemli bir parçası 
olduğunu belirtiyor. Orka Holding pet şişelerin iplik 
haline getirilmesiyle dokunan kumaşlardan ürettiği 
takım elbise ve ceketlerini ilk defa 2020-21  
Sonbahar/Kış koleksiyonunda tüketicilere sundu. 
“2021’de de bu süreci devam ettirerek geri 
dönüştürülmüş malzemelerden üretim yapmaya, daha 
az kaynak tüketmeye ve inovatif ürünlerimizle doğa 
dostu ürünleri koleksiyonlarımızda bir araya getirmeye 
devam etmeyi planlıyoruz” diyen Orakçıoğlu’nun hedefi 
ise 2025’e kadar koleksiyonlarının yüzde 80’inin 
‘sürdürülebilir’ olması. 

Yaşama Saygı Manifestosu ile bu konuya verdikleri 
önemi lanse eden Koton da hızla koleksiyonlarını 
doğa dostu hale getiriyor. Better Cotton Initiative 
üyesi ilk Türk markası olan Koton, bu yılın sonunda 

Siz hiç pet şişeden yapılmış 
bir ceket giydiniz mi veya 
plastik atıklardan bir ayakkabı? 
Sürdürülebilirlik, küresel büyüklüğü 
1 trilyon dolara yaklaşan tekstil 
sektörünün de yapı taşlarını 
değiştiriyor. Önümüzdeki on yılda 
bu değişimi ve bu değişime ayak 
uydurabilenleri konuşacağız. 

PINAR ÇELİK
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tüm pamuklu ürünlerinin yüzde 10’unu BCI 
standartlarına uygun hale getirecek. 5 yıl içinde de bu 
rakamı yüzde 60’a çıkaracak. Koton Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Gülden 
Yılmaz, “Yaşama Saygı Manifestomuz ile dünyaya, 
topluma, insana ve işe saygı esasıyla sürdürülebilirlik 
yolculuğumuzdaki gelişim aşamalarımızı tüm 
paydaşlarımızla paylaşmayı taahhüt ediyoruz. Yeni 
döneme Better Cotton Initiative üyeliği ile girmemiz ise 
bu yoldaki kararlılığımızın önemli bir göstergesi” diyor.

PET ŞİŞE VE PLASTİK ATIKLAR
Geçen yaz sezonunda ‘Geleceğe Nefes Aldır’ projesiyle 
geçiş yaptığı sürdürülebilirlik atağı kapsamında 
kullanılmış mayo ve bikinileri geri dönüştürmek üzere 
toplayan Penti ise aynı zamanda üretim tesislerinde de 
her türlü üretim atığını ayrıştırarak tehlikeli, tehlikesiz 
ve geri dönüştürülebilir atıklar olarak kategorize etti. 
2019’da önceki yıllara göre atık miktarında azalma 
sağlayan Penti, geri dönüşüme gönderilen plastik atık 
miktarında artış elde ederek 58 ton plastik atığı geri 
dönüşüme gönderdi. Penti, ‘I’m In - Değişime Varım’ 
koleksiyonuyla doğada atık halde bulunan 1 milyon 
adet pet şişeyi ve 5 tondan fazla endüstriyel naylon 
atığını geri dönüştürerek bir koleksiyon hazırladı. 
Konvansiyonel polyester ve polyamid malzemeler 
yerine Repreve ipliklerinin (plastik şişeler dahil geri 
dönüştürülmüş malzemelerden üretilen iplik) kullanıldığı 
koleksiyon; yüzde 45 daha az enerji, yüzde 20 daha 
az su ve yüzde 30 daha az emisyon katkısı sağlamış 
oldu. Penti, önümüzdeki üç yıllık dönem için hazırladığı 
sürdürülebilirlik programında geri dönüştürülmüş 
ürünlerin yanında, çevreye duyarlı kumaşlardan 

yapılmış koleksiyonlar ve uzun ömürlü kullanıma uygun 
özellikte ürünleri de tüketicileriyle buluşturacak. Penti 
Giyim CEO’su Mert Karaibrahimoğlu; çevre dostu, 
sürdürülebilir ve küresel normlara uygun yapılan 
üretimlerin aynı zamanda yüksek katma değerli 
ihracatın da önünü açacağını, birçok ülkenin bu 
yönde üretimi desteklediğini ve sürdürülebilirliğe katkı 
sağlayan ürünleri tercih ettiğini de belirtiyor. 

FINDIK KABUĞUNDAN DÜĞMELER
Sürdürülebilir moda elbette sadece tekstilcileri değil, 
bu alanda çalışan üreticileri de etkiliyor. Konunun 
ciddiyetini önceden anlayan ve bu alanda yatırım 
yaparak önemli yol alan şirketlerden biri de Form 
Düğme. Şirket, Hindistan’dan getirdiği Hindistan 
cevizlerini, Ekvador’dan getirdiği korozoları (palmiye 
çekirdeği) ve ülkemizin en önemli tarım ürünlerinden biri 
olan pamuğu düğmeye dönüştürerek dünya devlerine 
ihraç ediyor. Üstelik Ar-Ge çalışmalarına da aralıksız 
devam eden şirket en son Karadeniz’den getirdiği 
fındık kabuklarını öğüterek düğme haline dönüştürmeyi 
başardı. Sürdürülebilir üretim modelinin tüm dünyada 
değer kazanmasıyla birlikte yüzde 100 doğal ve ekolojik 
olan düğmelerin üretim hacminde artış olduğunu 
belirten Form Düğme Kurucu Ortağı Mustafa Oktay, 
“Tekstil sektöründeki dünya devleri için sürdürülebilir 
ürünler artık bir seçenek değil, zorunluluk. Form Düğme 
olarak yıllar evvel bu alana odaklanarak yatırımlarımızı 
da bu doğrultuda gerçekleştirdik. Teknolojik 
yatırımlarımız ve Ar-Ge çalışmalarımızla ihracatımızın 
satış içindeki payı yüzde 40 oranlarına yükseldi” 
diyor. İspanya, İngiltere, İtalya, Romanya, Almanya, 
Hindistan, Fas, Çin ve Bangladeş gibi ülkelere doğal 
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ham maddelerden ürettikleri sürdürülebilir ürünleri 
ihraç ettiklerini dile getiren Oktay, H&M, Tommy Hilfiger, 
Zara, Mango, Massimo Dutti, Ted Baker, River Island, 
Next, Scotch&Soda, Marco Polo ve Daniel Hechter gibi 
tekstil markalarına özel üretimler gerçekleştirdiklerini de 
sözlerine ekliyor.

Sürdürülebilir tekstil ürünleri için yatırım yapan bir 
başka şirket ise Kipaş Holding. 2019’da Hong Kong 
merkezli Unifi Asia Pacific ile Repeve iplik üretimi 
konusunda anlaşma sağlandı. Kipaş Holding Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili aynı zaman da İstanbul Tekstil 
Hammadde İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Öksüz, 
kullanılmış pet şişelerden kumaş ürettiklerini söylüyor. 
Doğada atık olarak bulunan pet şişeleri toplayarak 
yeniden işleme aldıklarını belirten Öksüz, “Bu işlem 
sonucu pet şişe formunda olan atıklar uygulanan 
işlemler sonucunda polyestere dönüşüyor. 2019’da 
180 milyon pet şişenin geri dönüşümünü sağladık” 
diyor. Sürdürülebilir ve katma değerli ürünleri ön planda 
tutarak yılda 80 milyon metre kumaş ve 120 bin ton 
iplik üretimi yaptıklarını kaydeden Öksüz, ürünlerin 
yaklaşık yüzde 80’ini 48’i aşkın ülkeye ihraç ettiklerini 
de sözlerine ekliyor. 

Kıvanç Tekstil de bu işe başlayan bir diğer üretici. 
Kıvanç Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
Zeki Kıvanç, Hindistan merkezli entegre polyester 
elyaf üreticisi Reliance Industries Limited ile iş 
birliği yaptıklarını belirterek, “Pet şişe atıklarından 
elyaf üretiyor, bunu önce ipliğe, sonra da kumaşa 
dönüştürüyoruz. Bu üretim tekniğiyle karbon ayak izi 
üretimimiz yüzde 30 azaltılıyor, üretimde kullanılan 
suyun yüzde 90’ı ise dönüştürülüyor” diyor.

Tekstil ve hazır giyim sektörü en ünlü markalarından 
en küçük üreticilerine kadar baştan aşağı bu değişime 
ayak uydurmak için elinden gelenin daha da fazlasını 
yapmak zorunda. Yemyeşil bir doğa, gürül gürül akan 
bir dere, tertemiz gökyüzü ve sağlıklı canlıların sadece 
masal kitaplarında kalmaması için herkesin elini taşın 
altına koyması gereken zaman geldi de geçiyor...

 

ORGANİK KOLEKSİYONLAR
H&M: 2020 itibarıyla, H&M’de kullanılan pamuğun 
yüzde 100’ü organik, geri dönüştürülmüş veya 
sürdürülebilir kaynaklardan elde ediliyor. Markanın 
2013’te başlattığı Kıyafet Toplama Girişimi de bu amaca 
hizmet ediyor. Yedi yılda geri dönüştürmek üzere 106 
bin ton kıyafet toplayan markanın hedefi şu anda yüzde 
57’si dönüştürülebilen materyallerin, 2025 itibarıyla 
tamamının geri dönüştürülebilir, tekrar kullanılabilir ya 
da doğada çözülebilir olması. 

Zara: Marka 2025’e kadar tüm ürünlerinin 
sürdürülebilir olacağının sözünü veriyor.

Stella McCartney: Tasarımcı doğa duyarlılığını öne 
çıkaran koleksiyonlarıyla dikkat çekiyor. 

adidas: Özellikle okyanus atıklarını dönüştürerek 
ürettiği modellerle ciddi yatırımlar yaptığını kanıtlıyor. 

Gucci: ‘Gucci Off the Grid’ koleksiyonunu tamamen 
organik, geri dönüşümlü ve sürdürülebilir malzemelerle 
üretti. 

Pinko: Geri dönüştürülmüş iğne yapraklı ormanlardan 
elde edilen materyalleri tercih ederek yeni 
kreasyonlarında bu organik malzemeleri kullanıyor. 

Tommy Hilfiger: İnternet sitesi üzerinden ikinci el 
kıyafet satışına başlıyor. Hollanda’da yürütülen deneme 
projesi kapsamında Tommy Hilfiger tasarım ekibi tamir 
edilemeyen kumaşlardan yeni giysiler üreterek bunu 
internet üzerinden ikinci el kapsamında pazarlayacak. 

Nike: Nike’ın sporun geleceğini korumaya yardımcı 
olmak için başlattığı sıfır karbon ve sıfır atık 
yolculuğunun adı Move to Zero. Markanın “sürdürülebilir 
malzemeler” etiketli giysileri en az yüzde 55 oranında 
geri dönüştürülmüş malzemeden, aynı etiketli 
ayakkabılar ise ağırlığının en az yüzde 20’si oranında 
geri dönüştürülmüş malzemelerden üretiliyor.
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MODA MARKALARININ 
ATIKLARI GERİ DÖNÜŞTÜREREK 

ÜRETTİĞİ MALZEMELERDEN 
ELDE ETTİĞİ KOLEKSİYONLAR 

GİDEREK YAYGINLAŞIYOR. 
GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ VE 
ORGANİK MATERYALLERDEN 
ÜRETİLMİŞ KOLEKSİYONLAR 

ARTIK ALIŞVERİŞTE DAHA ÇOK 
KARŞIMIZA ÇIKIYOR.
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T EK NOLOJ İ

TÜRKİYE’NİN GURURU: 
TEKNOPARKLAR 

Türkiye’nin yüksek teknoloji geliştiren merkezleri olan teknoparklar,  
bakanlıklar tarafından koronavirüse karşı korumaya alındı. İhracatı 4 milyar doları  

aşan ve Türkiye’nin gururu olan önde gelen teknoparkları inceledik. 
ÜRÜN DİRİER 

Ü lke genelinde teknoparklarda faaliyet gösteren 
firma sayısı 5 bin 682. Bu firmalarda yüzde 83’ü 
Ar-Ge personeli olmak üzere 58 bin 241 kişi 
çalışıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çalışma 

ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı 
ile birlikte ortak bir karar alarak teknoparklarla ilgili bir 
koronavirüs düzenlemesi yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, “Covid-19 tehdidine karşı sektörlerimizi 
ve iş gücümüzü korumak adına tüm alternatifleri detaylı 
bir şekilde çalışıyoruz. Bu kapsamda inovasyonun ve 
yeniliğin merkezi olan teknoparklarımız için de tedbirleri 
devreye aldık. Bu yerleşkelerde Türkiye’nin geleceğini 
şekillendirecek yeni teknolojiler geliştiriliyor. Dolayısıyla 
buralardaki firmalarımızı ve iş gücümüzü, olası salgının 
etkilerinden mümkün mertebe uzak tutmak istiyoruz. İlk 
adım olarak teknoparklarda ve Ar-Ge merkezlerinde çalışan 
personelin nisan sonuna kadar evden çalışmasına imkan 
sağladık. İş gücümüzün korunması kadar, firmalarımızın 
da direncini arttırmayı çok önemsiyoruz. İşte bu amaçla, 
teknopark firmaları ekonomik açıdan zorluk yaşamasınlar 

diye kiralar konusunda kritik bir adım attık” dedi.
Koronavirüs kabusu, herkese bilim ve teknolojiye yapılan 
yatırımların ne kadar kritik öneme sahip olduğunu gösterdi. 

Teknokent veya teknopark olarak bilinen Teknoloji 
Geliştirme Bölgeleri’nin (TGB) toplam ihracat rakamı hali 
hazırda 4.5 milyar doları aştı. Bu rakam 2017 sonunda 
2.4 milyar dolardı. Teknokentlerden yapılan ihracatın 
Ar-Ge’ye dayalı kalemlerden oluştuğu göz önüne alınırsa, 
iki yıldaki artış Türkiye’deki bilim-teknoloji araştırmaları 
adına sevinç verici. Toplam satış rakamı ise 87.5 milyar 
TL’ye ulaştı. Ülkemizde 2001 yılında 4691 sayılı yasanın 
yürürlüğe girmesi ile kurulmaya başlanan Teknoloji 
Geliştirme Bölgeleri’nin sayısı bugün 84’e ulaştı. Bunların 
63’ü faal, 21’si geliştirme aşamasında. TGB’ler gayri safi 
yurt içi milli hasılaya, teknoloji girişimciliğine, üniversite-
sanayi iş birliğine ve istihdama çok ciddi katkılar sağlıyor. 
Teknokentlerdeki firmaların yüzde 45’i yazılım, bilgisayar ve 
iletişim teknolojileri sektörlerinde, yüzde 7’si mühendislik 
alanlarında faaliyet gösteriyor. 
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ODTÜ TEKNOKENT

Liderlikte o var
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın belirli kriterler 
doğrultusunda hazırladığı teknokent performans 
endeksine göre sıralamanın ilk 10’unda İstanbul ve 
Ankara’dan yedi teknokent bulunuyor. İlk sırada ODTÜ 
Teknokent yer alıyor. Uçak, helikopter kontrol sistemleri, 
uydu geliştirme projeleri, alternatif enerji ve alternatif 
yakıt projeleri, rüzgar ve su türbini tasarımı, araç takip 
sistemi, test ve ölçüm sistemlerinin tasarlanması, 
güç kaynakları ve enerji besleme sistemleri, lazer 
uygulamaları gibi farklı alanlarda Ar-Ge çalışmaları 
yürüten ODTÜ Teknokent’te bugüne kadar elde edilen 
ihracat geliri 1.3 milyar doları aşarken, ülke ekonomisine 
katkısı da 13 milyar TL olmuş. ODTÜ Teknokent 
şirketlerinin almış oldukları Ar-Ge tescillerinin de (patent, 
faydalı model, marka) 400’ü bulduğu ifade edilirken, 
yürütülen toplam Ar-Ge projesi sayısının 1500’ün 
üzerinde olduğu belirtiliyor. ODTÜ Teknokent’te 400’e 
yakın firma Ar-Ge çalışmaları yürütüyor. Türkiye’nin ilk 
teknokenti olan ODTÜ Teknokent bugüne dek içinden 
birçok global marka çıkardı. Bunlardan en bilineni, 
merkezi şu an Silikon Vadisi’nde yer alan ve dünyanın  
en büyük online eğitim platformu olan Udemy.

MARMARA TEKNOPARK

İmplattan nanoteknolojiye 
Teknoparkta 170 firma ve 1.527’si araştırmacı olmak 

üzere 2.220 personel bulunuyor. Çalışmaları bilişim ve 
iletişim teknolojileri, yazılım, sağlık, elektronik, makina 

ve teçhizat imalatı olan sektörler üzerinde yoğunlaşıyor. 
Firmaların şu ana dek yaptığı ihracat rakamı 286 

milyon dolar. Teknoparktan dünyaya açılmış ve başarı 
hikâyesi olarak görebileceğimiz firmalar da var. 

Bunlardan biri DTİ İmplant; doğal diş köküne en yakın 
formu ile implant üretiyor. Avrupa Konseyi Kalkınma 

Bankası tarafından da destek gören DTI, içlerinde 
İsviçre, Almanya ve Fransa’nın da bulunduğu 14 Avrupa 

ülkesine ihracat yapıyor. Firma, Amerikan Gıda ve İlaç 
Dairesi FDA tarafından da onaylanmış. Nanoteknoloji 

firması Artekya Teknoloji ise, 140 ülkeye ihracat yapıyor. 
Nanoteknolojik yüzey kaplama alanında dünya çapında 

bilinirlik yakalayan Artekya, ABD’deki pazar raporlarında 
dünyadaki 13 yüzey kaplama üreticisinden biri olarak 

gösteriliyor. Bilişim firması Mikrodev ise Rusya, İngiltere, 
İsrail başta olmak üzere 14 ülkeye yazılım ihraç ediyor. 

T Hub Robot Teknolojileri firması, akıllı dış cephe 
temizleme robotları üretiyor. Marka adı Towercraft olan 

robotların piyasaya sürülecek modeli için CE belgesi, 
18 adet patent ve 12 adet de tasarım tescili alındı. Pak 

Arge firması ise ağır yük kaldırma ve taşıma ekipmanları 
tasarım ve analizleri konusunda çalışmalar yürütüyor. 
CAD yazılımları, elektronik otomasyon, görüntü işleme 

sistemleri, insansız hava araçları ve sanal gerçeklik gibi 
çok farklı alanda proje ve ürünler geliştiriyor. Sanayinin 

kullanımına sunulan vinçleri, American Bureau of 
Shipping, Bureau Veritas, Germanischer Lloyd gibi 

Amerikan, Fransız ve Alman menşeili akredite denetim 
kuruluşları tarafından da onaylanmış bulunuyor. 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOKENT

Yaşam bilimlerinde öncü
Cumhuriyet tarihinin ilk üniversitesi olma özelliğini 

taşıyan Ankara Üniversitesi bünyesinde bulunan Ankara 
Üniversitesi Teknokent, 2009 yılından bu yana Ar-Ge 

çalışmalarını sürdürüyor. 15 bin metrekarelik bir alanda 
140 firmanın faaliyet gösterdiği merkezde ağırlık yazılım 

firmalarında. Onu sağlık, biyoteknoloji, kök hücre, 
ziraat alanında çalışan firmalar takip ediyor. Ankara’da 
sadece Ankara Üniversitesi bünyesinde bulunan Ziraat 
ve Veterinerlik Fakülteleri ile Biyoteknoloji, Kök Hücre, 

Adli Bilimler Enstitüleri ile iş birliği yapma olanağı olduğu 
için Ankara Üniversitesi Teknokent’i yaşam bilimleri 

konusunda Türkiye’nin öncü teknokenti olmayı hedefliyor. 
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TEKNOPARK ANKARA

İki yılda 340 proje
Teknopark Ankara, yüzde 95’i İvedik OSB Yönetim 
Kurulu Başkanlığı’na, yüzde 5’i Yıldırım Beyazıt 
Üniversitesi ortaklığına ait olmak üzere 75 bin 
metrekare alan üzerinde kurularak 2017’de 
faaliyete geçti. Sanayi içine kurulan ilk uygulamalı 
teknoloji geliştirme bölgesi (TGB) olarak diğer 
teknoparklardan ayrılan kurumda 150 firma 340 
proje yürütüyor. Üç boyutlu tarayıcı ve yazıcı, üç 
eksenli CNC’ler, CNC router, lazer kesici, talaşlı imalat 
istasyonları sayesinde firmaların da endüstri 4.0, 
mobil uygulamalar, yenilenebilir enerji, gıda, batarya 
teknolojisi, insansız sistemler, sanal gerçeklik, siber 
güvenlik, medikal ve savunma sanayi gibi yeni nesil 
teknoloji projelerine destek veriyor. Projelerden yüzde 
48’i savunma ve havacılık, yüzde 14’ü medikal, 
yüzde 12’si makine ve teçhizat, yüzde 12’si yazılım 
üzerine çalışıyor. Şimdiye dek 5 milyon dolar ihracat 
gerçekleştiren Teknopark Ankara, 2023’te bu rakamı 
50 milyon dolara ulaştırmayı hedefliyor. 

GAZİ TEKNOPARK

41 ülkeye biyoteknolojik kit
Bünyesindeki 106 firma ve yaklaşık bin personelin bilişimden 

biyoteknolojiye kadar çeşitli yelpazede Ar-Ge projesini yürüttüğü 
Gazi Teknopark, Gazi Üniversitesi’nin desteği ve ortaklığıyla 
2008’de kuruldu. 106 firmanın yaklaşık bin personeli 200’e 

yakın Ar-Ge projesi yürütüyor. Gazi Teknopark’ın “BİGGAnahtar” 
programıyla 2017’den bu yana 42 girişimci toplam 7 milyon 
100 bin TL Tübitak hibesi ile şirketleşirken, Gazi Teknopark 
2013’ten bu yana yürütülen programlarla 1.200’ün üzerinde 
girişimciye eğitim ve danışmanlık hizmeti sağladı. Teknopark 

bünyesinde yer alan MIA Teknoloji A.Ş., günümüzde önemi artan 
biyometrik tanımlama konusunda geliştirdikleri yerli yüz tanıma 
sistemleriyle dikkati çekiyor. Matriks Biyoteknoloji de Ar-Ge’ye 

ayırdığı pay ile sürekli yeni ürünler çıkartarak biyoteknoloji 
pazarındaki yerini güçlendiriyor. Biyolojik araştırmalarda 
kullanılan 49 kiti bulunan şirket, ürünlerinin yüzde 95’ini  

41 ülkeye ihraç ederken, 30’dan fazla ilaç şirketiyle çalışıyor.

TEKNOPARK İZMİR

Cirosu 600 milyon TL
Türkiye’nin dördüncü, Ege Bölgesi’nin ise ilk teknoparkı 
olarak 2004 yılında faaliyete geçen Teknopark İzmir’de 

154 Ar-Ge firması bulunuyor. Firmalar yazılım geliştirme, 
biyoteknoloji, elektronik, makina imalatı, savunma, 
enerji, tıp, tasarım, kimya, telekomünikasyon, ileri 

malzemeler, gıda, madencilik, nano malzemeler, otomotiv, 
robotik sistemler, turizm ve çevre gibi farklı sektörlere 

yönelik çalışmalar yapıyor. Yakın dönemde Avrupa 
Birliği’nden aldığı 3 milyon euro değerinde projeyle İzmir 
bölgesindeki yüksek teknoloji firmalarının markalaşması, 

uluslararasılaşması üzerine birtakım eğitimler verme 
projesini sürdürüyor. Teknopark İzmir toplam 600 milyon TL 

ciro, 60 milyon doları aşan ihracata ulaştı. 

GAZİANTEP TEKNOPARK

45 ülkeye akıllı saat satıyor
İki ayrı bloktan oluşan Gaziantep Teknopark, Gaziantep 

Üniversitesi kampüs alanı içerisinde bulunuyor. 
Teknopark ve Gaziantep OSB yönetiminin, üniversite 

ile sanayi arasında kurulacak iş birliklerinin birlikte ele 
alınması, sanayicilerin yapacağı Ar-Ge ve ürün geliştirme 
çalışmalarında iş birliklerinin sağlanması için bir protokol 

imzalandı. Yazılım, biyoteknoloji, elektronik, yapay zeka, 
yapay görme gibi alanlarda faaliyet gösteren Gaziantep 

Teknopark’taki firmalar, ürettiği yenilikçi teknolojilerle 
dünyaya açılıyor. Teknopark’ta geliştirilen akıllı saat watchX, 

45 ülkeye ihraç ediliyor. Saat, endüstri 4.0 kapsamında 
fabrika içi iletişimi arttırmaya yönelik kullanılıyor. 
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SAKARYA TEKNOKENT

Bir yılda 128 proje
Yüksek teknolojiyle üretilen ürünlerin sanayiye 
kazandırılması amacıyla Ar-Ge firmalarına hizmet 
sunan Sakarya Teknokent, Türkiye’nin savunma 
sanayi üssü olma yolunda çalışmalarını sürdürüyor. 
2010 yılında faaliyete geçen teknokentte 88 
firma savunma sanayi, raylı sistem, elektrikli 
otomotiv sektörü, siber güvenlik ve teknolojik tarım 
alanlarında faaliyet gösteriyor. Milli piyade tüfeğinin 
kaplaması konusunda çalışma yapan, Bangladeş 
ordusuna 1.5 milyon dolarlık drone ihraç eden ve 
siber güvenlik alanında çalışma yürüten firmalara da 
ev sahipliği yapan teknokent, Türkiye’nin savunma 
sanayi üssü olmayı hedefliyor. 2018-2019 yıllarında 
128 proje geliştiren teknokent, Sakarya Üniversitesi 
ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında imzalanan 
siber güvenlik projesinin ikinci aşamasında bu 
çalışmaya da ortak olacak.

HACETTEPE TEKNOKENT

2 milyar TL’lik satış 
Bugüne kadar Hacettepe Teknokent’te 2 milyar TL’lik satış ve 65 
milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşıldı. Hacettepe Teknokent 

bünyesindeki “Ön Kuluçka ve Prototipleme Merkezi”nde de, 
iş fikri olan adaylar üç boyutlu yazıcı, makine ve ekipmanlarla 
ürünlerinin prototiplerini çıkarabiliyor. Burada 244 firma yer 

alıyor. Dikkat çeken firmalar arasında havacılık programları için 
milli motor tasarım ve geliştirme şirketi olarak kurulan TRMotor 

Güç Sistemleri yer alıyor. Diğer dikkat çekici firmalara örnek 
verilecek olursa MS Spektral, yakın gözlem uydularına ve askeri 
sistemlere yönelik kamera tasarımı projelerinde çalışıyor. BMT 

Grup ise yenilikçi tıp yaklaşımlarıyla farklı tıbbi alanlardaki 
klinik ihtiyaçları karşılamak üzere yeni ürün stratejilerine 

odaklanıyor. Biyomedikal çözümler üreten şirketin geliştirdiği 
biyokompozit vida sayesinde kırık, kıkırdak lezyonları ve çapraz 

bağ rahatsızlıklarının tedavisinde etkili sonuç alınıyor. 

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TEKNOKENT 

Kraliyet muhafızlarına yazılım 
Sivas, Anadolu’nun yazılım üssü olma yolunda 

emin adımlarla ilerliyor. Sivas’taki yazılım firmaları, 
Cumhuriyet Üniversitesi Teknokent iş birliğinde İstanbul 

Havalimanı, ASELSAN, Merkez Bankası, Suudi Arabistan 
Savunma Bakanlığı ve kraliyet muhafızlığı için yazılım 

programları üretiyor. Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi 
içerisinde faaliyet gösteren teknokent, yazılım ağırlıklı 

olmak üzere çeşitli firmalarla iş birliği yapıyor. 

ERCİYES TEKNOPARK 

Ziraat ve sağlıkta iddialı
2017’de faaliyete başlayan Erciyes Teknopark, şimdiye 

dek 30 milyon dolarlık ihracat yaptı. Bünyesinde 230 firma 
bulunuyor. Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren ve ihracat 

yapan firmalar arasında akıllı gübre gibi zirai çalışmalar 
yapan ve sağlık sektörü için kit üreten firmalar dikkat çekiyor. 

Kurulduğu günden itibaren bin 244 Ar-Ge projesi yürüten 
teknopark bu yıl, üniversite-sanayi iş birliği kapsamında  

“100 Talep 100 Çözüm Projesi”ni hayata geçirdi. 

EN ÇOK TEKNOPARK 
İSTANBUL’DA
Teknoparkların en çok olduğu kentlerin 
başında İstanbul geliyor. Kentte on bir 
teknopark faaliyet gösteriyor. İstanbul’u 
dokuz teknoparkla Ankara, beş 
teknoparkla Kocaeli ve dört teknoparkla 

İzmir izliyor. Konya, Gaziantep, Antalya, 
Mersin ve Hatay’da ikişer teknopark 
bulunurken, Kayseri, Trabzon, Adana, 
Erzurum, Isparta, Eskişehir, Bilecik, 
Bursa, Denizli, Edirne, Elazığ, Sivas, 
Diyarbakır, Tokat, Sakarya, Bolu, 
Kütahya, Samsun, Malatya, Urfa, 
Düzce, Çanakkale, Kahramanmaraş, 

Tekirdağ, Van, Çorum, Manisa, Niğde, 
Burdur, Yozgat, Kırıkkale, Balıkesir, 
Karaman, Muğla, Afyonkarahisar, Uşak, 
Aydın, Batman, Osmaniye, Zonguldak, 
Karabük, Nevşehir, Çankırı, Kastamonu, 
Kırklareli, Giresun ve Rize birer 
teknopark çalışmalarına devam ediyor.
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İHRACAT LİDERİ TEKNOKENTLER
Son verilere göre, teknokentler içinde 1.3 milyar dolarlık ihracatla ODTÜ Teknokent ilk sırada yer aldı. ODTÜ’yü 640 milyon 
dolarla İTÜ Arı Teknokent izledi. Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Bilkent Cyberpark) ise 442 milyon dolarla ihracat 
sıralamasında üçüncü sıraya yerleşti. Satış sıralamasında ise 14 milyar dolarlık satışla İTÜ Arı Teknokent birinci sırada yer 
alırken, 12 milyar dolarlık satışla ODTÜ Teknokent ikinci oldu. Listenin üçüncüsü 6 milyar dolarla Bilkent Cyberpark. 

ULUTEK TEKNOPARK

20 milyon dolar ihracat
Bünyesinde 127 firmanın yer aldığı Ulutek Teknopark’ta 
şirketler, başta yazılım olmak üzere otomotiv, makine, 

optik, elektrik ve elektronik alanlarında faaliyet gösteriyor. 
2006’da faaliyete geçen teknoparkta şimdiye dek 2 bin 
proje hayata geçirildi ve 20 milyon dolarlık ihracat, 970 

milyon TL’lik satış gerçekleştirildi. Türk Havacılık ve Uzay 
Sanayii (TUSAŞ), İstanbul ve Ankara’dan sonra üçüncü 

merkezi olarak Ulutek’i seçti. 

ŞANLIURFA TEKNOKENT 

GAP bölgesi için çalışıyor
Şanlıurfa’da GAP bölgesindeki tarımsal faaliyetlerinin 
artmasına ve potansiyelinin gelişmesine destek vermek 
amacıyla Harran Üniversitesi bünyesinde kurulan Şanlıurfa 
Teknokent, girişimlere KOSGEB, TÜBİTAK, Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı gibi kurumlardan aldıkları teşviklerle 
büyüme potansiyeli sağlıyor. 

BOĞAZİÇİ 
TEKNOPARK

Yeni teknopark 
Dudullu’da
2010 yılında 
faaliyete geçen 
Boğaziçi Üniversitesi 
Teknopark, deprem 
mühendisliği, medikal, 
iletişim teknolojileri, 

yazılım, tasarım, kimya gibi alanlarda faaliyet 
gösteriyor. Boğaziçi Üniversitesi 2018 yılında da, 
İstanbul’un en önemli organize sanayi alanlarından 
biri olan Dudullu Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) 
farklı sanayi kollarında Ar-Ge ve üretim odaklı bir 
Teknopark kurdu.

İSTANBUL 
TEKNOKENT

Akademiden 
iş dünyasına 
İstanbul 
Üniversitesi 
bünyesinde 
kurulan İstanbul 

Teknokent’te 130 firma yer alıyor. Köklü geçmişiyle 
akademik birikimini firmalara aktaran İstanbul 
Üniversitesi, bunun sonuçlarını girişimcilere ve 
ülkemize ekonomik birer değer olarak kazandırıyor. 
İstanbul Üniversitesi bünyesinde 2009 yılında 
kurulan İstanbul Teknokent, ağırlıklı olarak sağlık, 
bilişim, kimya, elektronik ve makine sektörlerinde 
faaliyet gösteriyor.

DÜZCE TEKNOPARK 

Bölgenin teknoloji üssü
Düzce Teknopark, üç farklı yerleşkede farklı 

sektörlerden girişimcilere destek sunuyor. Düzce 
Üniversitesi, Organize Sanayi Bölgesi ve TEM otoyolu 

güzergahında bulunan bu üç yerleşkede hizmet 
veren Düzce Teknopark, bölgenin teknoloji üssü 

olarak değerlendiriliyor. 2010 yılında faaliyete 
başlayan teknopark bünyesinde makine, uzay, 

havacılık, yapı malzemeleri, tekstil, orman ürünleri, 
lastik ve yazılım alanında Ar-Ge yapan 24 firma 

faaliyet gösteriyor.

T EK NOLOJ İ
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TRABZON TEKNOKENT 

Doğu Karadeniz  
girişimciliğini geliştiriyor

2004 yılında faaliyetlerine başlayan Trabzon Teknokent, 
Doğu Karadeniz Kalkınma Planı içerisinde bulunan illerden 
girişimcilere destek veriyor. Bu plan kapsamında, Trabzon 

Teknokent daha fazla girişimin geliştirilmesi ve Doğu 
Karadeniz’de girişimciliğin artması için çalışmalarını 
sürdürüyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde  

hizmet veren Teknokent’te 42 firma yer alıyor. 

MALATYA TEKNOKENT 

İleri teknoloji geliştiriyor
İnönü Üniversitesi kampüs sınırları içerisinde bulunan 

Malatya Teknokent, 2009 yılında kuruldu. Üniversite ve 
sektörler arasında etkin iş birlikleri için çalışmalar yapan 
teknokent, geliştirdiği teknoloji ve stratejilerin yanı sıra 

verdiği eğitim ve seminerlerle de girişimcilere ışık tutuyor. 
28 firmanın yer aldığı teknokentte ileri teknoloji ağırlıklı 

çalışmalar dikkat çekiyor. 

ANADOLU TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA PARKI

Kuluçkadan itibaren tam destek
ATAP, Anadolu Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi 
Güçlendirme Vakfı, Anadolu Üniversitesi Eğitim 
Sağlık ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı, Eskişehir 
Sanayi Odası ve odaya bağlı 15 şirketin katılımı 
sonucu kuruldu. 1996 yılında ilk hizmete başlayan 
ATAP, 2008’den bu yana şirketlerin kuluçkadan 
itibaren gelişimlerini destekliyor. Teknopark’ta 
130’dan fazla firma faaliyet gösteriyor. Bu firmaların 
faaliyet alanları yazılım, uzay ve havacılık, savunma 
sanayii, tasarım, ileri malzeme, biyoteknoloji ve 
medikal şeklinde dağılıyor. 

ANTALYA TEKNOKENT

İleri tarım teknolojileri ihraç ediyor
Akdeniz Üniversitesi bünyesindeki Antalya 

Teknokent, 2004 yılından bu yana hizmet veriyor. 
104 şirketin faaliyet gösterdiği Antalya Teknokent’in 

öncelikli alanları, ileri tarım teknolojileri, tohum 
ıslahı, ileri gıda teknolojileri, medikal teknoloji, 
biyoteknoloji, ileri malzeme teknolojileri, enerji 

teknolojileri, yeni üretim yöntemleri, bölgesel-sektörel 
gelişme planları, kalite geliştirme sistemleri, bilişim 
ve yazılım teknolojileri ile uzay teknolojileri şeklinde 

belirlenmiş. 

Selçuk 
Üniversitesi 
Teknoloji 
Geliştirme 
Bölgesi A.Ş. 
yönetiminde, 
Selçuk 
Üniversitesi 

yerleşkesinde bulunan Konya Teknokent, Uluslararası 
Bilim Parkları Birliği’ne (IASP) üye olan ülkemizdeki 
üçüncü teknokent olma özelliğini taşıyor. 95 firma  
138 proje yürütüyor. 

FIRAT TEKNOKENT 

60 firma 1970 proje
2007 yılında kurulan Fırat Teknokent, girişimleri 
geliştiren teknolojik çözümlerin üretildiği önemli 
projeleriyle dikkati çekiyor. Özellikle FIRASET adlı 
projesiyle Elazığ’da bulunan KOBİ’leri destekleyerek, 
rekabet gücünü arttırmayı hedefleyen Fırat Teknokent, 
onlara yeni stratejiler üretme konusunda alan 
tanıyor. Fırat Üniversitesi bünyesindeki teknopark, 
14 bin metrekare kapalı alanda, 60 firma ve 1970 
proje ile çalışmalarını sürdürüyor. Teknokentteki 
firmaların faaliyet alanları ağırlıklı olarak yazılım, 
bilişim, elektronik, mekatronik, biyomalzeme ve 
enformasyondan oluşuyor. 

KONYA TEKNOKENT

400 proje tamamladı
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SOSYAL GİRİŞİMLER
ŞİMDİ TREND  

Girişimcilik son 20 yılda ekonomi dünyasına damga vurdu. Yeni fikirler ve 
ürünler geliştirip kendi işinin patronu olmak her şeyin önüne geçti. Ancak 

girişimcilik de artık şekil değiştirmeye başladı. İşte, Türkiye’nin sadece 
kâra değil, aynı zamanda sosyal faydaya odaklanan girişimleri... 

ESİN ÇETİNEL 

YAŞAM

D ünya kurulduğundan bu yana aslında 
sosyal girişimciler hep vardı. Ama bu 
girişimler kendilerini sosyal girişimci olarak 
adlandırmıyordu. Bu ismi ilk telaffuz eden 

ise aynı zamanda Ashoka’nın da kurucusu Bill Drayton 
oldu. Drayton tarafından 1980’de adı konan ‘sosyal 
girişimcilik’ bugün özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde 
öne çıkıyor. Toplam 11 milyon insan sosyal girişimlerde 
istihdam ediliyor. Türkiye’de ise daha yolun başındayız. 
2000’li yılların başında Türkiye’de ilk sosyal girişimcilik 
ağları kurulmaya başlandı. Bu konuda ilk adımı girişim 
platformu Ashoka Türkiye, 2001 yılında kurulan Buğday 
hareketinin kurucusu Victor Anaias’i destekleyerek 
attı. Bugün gelinen noktada Türkiye’de 9 bin civarında 
sosyal girişimci bulunuyor. Bu girişimcilerin ekonomik 
büyüklüğü ise 20 milyon TL’yi aşmış durumda. Tabii bu 
9 bin sosyal girişimin önemli bölümü, yolun daha çok 
başında olan mikro veya küçük ölçekli hatta start-up 
denecek girişimlerden oluşuyor. Orta ölçekli firma sayısı 
bir elin parmakları kadar…

KİMLER SOSYAL GİRİŞİMCİ?
Sosyal girişimlerin öncelikli hedefi toplumsal sorunları, 
maddi fayda ve kârı ön planda tutmadan çözümlemek 
ve problemleri ortadan kaldırmak. Bu konudaki 
çerçeveyi Birleşmiş Milletler yıllar önce çizmiş. Birleşmiş 
Milletler’e göre; sosyal girişimciliğin yoksulluk, açlık, 
sağlık, eğitim, iklim değişikliği, cinsiyet eşitliği, su, 
enerji, çevre ve sosyal adalet gibi 17 küresel amaç 
çerçevesinde şekillenmesi gerekiyor. Bu faaliyet alanları 
dışındaki girişimler sosyal girişim özelliğini taşımıyor. 

Sosyal girişim eko sisteminde çok önemli üç ayak 
bulunuyor. Bunlardan ilki sosyal girişimciler. Yukarıda 
çerçevesini çizdiğimiz alanlarda faaliyet gösteren 
girişimcilerin kurduğu ekonomik yapılar. İkinci ayak 
sosyal girişim platformları. Bugün dünyada ve Türkiye’de 
ilk kurulan ve en bilinen girişim platformu Ashoka. Onun 
dışında İmece, Açık Açık, Türetim Ekonomisi Derneği 
gibi kurumlar var. 
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FİRMALARDAN DESTEK YAĞIYOR
Sosyal girişim ekosisteminin üçüncü ayağı ise 
destekçiler. Son yıllarda gerek sosyal girişimci, gerekse 
bu girişimleri açtıkları yarışmalar kanalıyla destekleyen 
sponsor sayısında hızlı artışlar görülüyor. Koç Vakfı, 
Sabancı Vakfı, Zorlu Holding, Bodur Grubu, Garanti 
Bankası, TEB gibi Türkiye’nin en büyük grupları, 
şirketleri ve bankaları sosyal girişimlere hem maddi 
destek sağlayıp hem de eğitim, mentorluk, koçluk gibi 
eğitimler veriyor. Yine bu dev firmalar, sosyal girişim 
platformları ve sosyal girişimcilere ücretsiz hukuki 
destek ve mali danışmanlıklar da sunuyor. Sosyal 
girişimin tüm aktörleri “Bir gün tüm girişimler sosyal 
girişim olacak” görüşünü savunuyor. Dünyada artık 
sadece kâr etme amaçlı bir ekosistemin ekonomik, 
çevresel, sosyal sürdürülebilirliği bulunamadığı öne 
sürülüyor. 

ASHOKA
HER SENE ÜÇ İLA BEŞ YENİ GİRİŞİMCİ 
Türkiye’nin ilk sosyal girişim platformu olan Ashoka 
Türkiye 2001’de “Buğday” hareketinin kurucusu Victor 
Anaias’ı destekleyerek ülkemizdeki ilk adımını attı. 
Bugün Ashoka, 150’ye yakın sosyal girişimciyle etkileşim 
içerisinde. Hali hazırda 27 sosyal girişime tam destek 
sağladıklarını açıklayan Ashoka Türkiye Ülke Direktörü 
Zeynep Meydanoğlu, “Ashoka Fellow dediğimiz bu 
girişimcilere finansman sağlamanın dışında, mentorluk, 
koçluk gibi destekler de sağlıyoruz. Bunların dışında 
100-120 girişimciyle de temas halindeyiz. Önümüzdeki 
yıl tam destek sağladığımız sosyal girişim sayısı 30’a 
çıkacak” diyor. Kurumun 93 ülkede 3 bin 750 Ashoka 
Fellow’u var. Her yıl bu sayıya 150-200 yeni sosyal 
girişimci katılıyor. Türkiye’de de her yıl 3-5 yeni Fellow ile 
bir araya geldiklerini söyleyen Meydanoğlu, Türkiye’deki 

faaliyetlerine ilişkinse şu bilgileri veriyor: “Ashoka’da 
girişimci dediğimiz kişiyle çalışıyoruz. Bu girişimcinin 
faaliyete geçmiş olması gerekiyor. Örneğin hayvanlar 
üzerinde çalışıyorsa en azından bir barınakta ‘Çözümüm 
işe yarıyor’ diye göstermesi gerekiyor. Eğer fikri yenilikçi 
bir şey ise seçim sürecimize sokuyoruz. Sosyal girişimciler 
genelde gündüz başka bir işte çalışıyor. Bu yüzden de işi 
bir yere kadar getirebiliyor. Ama bizim istediğimiz etkiyi 
sağlaması için tam zamanlı tüm enerjisini ve zamanını o 
işe ayırması gerekiyor. Başlangıçta küçük bir burs desteği 
sağlıyoruz. Kişiye özel ödeme yapıyoruz. Her sene üç ila 
beş yeni girişimci ekliyoruz.”

KALE GRUBU
HER YIL BÜYÜYEN BİR YARIŞMA
Kale Grubu Kurucusu İbrahim Bodur’un anısına 
başlatılan İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülü’ne 
sosyal fayda sağlayan, tüm sosyal girişimciler 
başvurabiliyor. Kale Grubu Başkanı Zeynep Bodur 
Okyay, “Yarışmamıza her sene bir öncekine göre 
daha fazla sayıda başvuru alıyoruz. Her sene, her bir 
kategoride 50 bin TL olmak üzere, toplam 150 bin TL’lik 
ödül veriyoruz” diyor. 

ZORLU HOLDİNG
İMECE’YE DESTEK OLDU
Zorlu Grubu iş dünyasının kaynaklarının toplum için etki 
yaratabilecek fikirlere ve girişimlere yönlendirilmesini 
zorunlu olarak görüyor. Bunun etkili yollarından birinin 
de toplumsal etkisi yüksek, sosyal inovasyon ve 
sosyal girişimcilik olduğunu söyleyen Zorlu Holding 
Yönetim Kurulu Üyesi Emre Zorlu, “Temel sorunları 
çözüp toplumu doğru bir şekilde inşa edemezsek 
gelecekte şirketlerin ayakta durabileceği bir yapı da 
olmayacak. Bu amaçla İmece’nin kurucu ortaklarından 
biri olduk ve ilk üç programın hibe destekçisi olarak 
projeye can suyu verdik. Bugün İmece kendi ayakları 
üzerinde durabiliyor. Farklı kurumlarla iş birliği yaparak 
sosyal girişimcilikle temel toplumsal meselelerin 
çözümüne liderlik edebiliyor” dedi. Zorlu Holding bu 
kapsamda Nitelikli Eğitim, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
ve Eşitsizliklerin Azaltılması temalı üç farklı destek 
programı çerçevesinde 10 girişime toplam 1 milyon TL 
hibe desteği verdi. 

İMECE
HİBE, EĞİTİM VE MENTORLUK 
İmece, üç yıldır sosyal girişimcilere yönelik Destek 
Programı adını taşıyan bir kuluçka programı 
yürütüyor. Programda, Birleşmiş Milletler’in belirlediği 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları tema olarak 
belirlenmiş durumda. Sosyal, kültürel, ekolojik, 
toplumsal bir problemi çözmeyi amaçlayan, sosyal fayda 
üretmeyi merkezine alan, finansal sürdürülebilirliği ön 
planda tutan, insana, topluma ve doğaya duyarlı ürün 
ve hizmet geliştiren girişimleri fon, mentorluk, ağa 
erişim, ofis imkanı gibi kaynaklarla bir araya getiriyor. 
Sosyal etki eğitimi, kapsamlı mentorluk, yerel ve global 

 “Temel sorunları çözüp 
toplumu doğru bir 

şekilde inşa edemezsek 
gelecekte şirketlerin 
ayakta durabileceği 

bir yapı da olmayacak. 
Bu amaçla İmece’nin 

kurucu ortaklarından biri olduk ve ilk 
üç programın hibe destekçisi olarak 

projeye can suyu verdik. Bugün İmece 
kendi ayakları üzerinde durabiliyor. Farklı 

kurumlarla iş birliği yaparak sosyal 
girişimcilikle temel toplumsal meselelerin 

çözümüne liderlik edebiliyor.” 
- Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Zorlu
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ağlara, faydalanıcılara ve müşterilere erişim imkanları 
sunduklarını söyleyen İmece Direktörü Buğra Çelik, 
“Sürece dahil olan ancak finale kalamayan girişimleri 
de iletişim ağı içerisinde tutarak iş birlikleri geliştirmeye 
devam ediyoruz” diyor. Girişimciler başvuru ve detaylı 
bilgileri, imece.com üzerinden takip edebiliyor. İmece’ye 
başvuru için girişimcilerin Birleşmiş Milletler’in 
belirlediği 17 küresel amacı karşılaması gerekiyor.

BANKALARARASI KART MERKEZİ (BKM) 
STK’LARA BAĞIŞ İMKANI
BKM Express sivil toplum ile STK’lar arasında köprüler 
kurmayı ve bağış kültürünü dijitalleştirmeyi misyon 
edinerek 2015’te “dijital bağış” özelliğini geliştirdi. Bu 
sayede BKM Express kullanıcılarına farklı kanallardan 
dijital bağış yapma imkanı sunan BKM, uygulama 
hakkında şu bilgiyi verdi: “Kullanıcılarımız BKM Express 
mobil uygulaması üzerinden tek bir tuşla, web sitemiz 
üzerinden karekod aracılığıyla STK’lara bağış yaparken, 
sivil toplum kuruluşlarının web sitelerinden de BKM 
Express ile bağışta bulunabiliyor. Bkmexpress.com/
bagis adresinde bulunan toplam 30 sivil toplum 
kuruluşuna bağış yapılabilirken, Yuvarla fonksiyonumuz 
sayesinde de BKM Express ile yapılan alışverişlerde 
küsuratların yuvarlanarak STK’lara bağışlanmasını 
sağlıyoruz.” 

GARANTİ BBVA
BİRİNCİYE 40 BİN TL
Garanti BBVA üç yıl önce global bir program olan BBVA 
Momentum Sosyal Girişimcilik Programı’nı Türkiye’ye 
taşıdı. Programa minimum iki yıldır faaliyet gösteren, 
ölçülebilir sosyal etkisi bulunan, en az iki çalışana sahip 
ve Türkiye’de faaliyet gösteren tüm sosyal girişimciler 
başvurabiliyor. Her yıl, 10 sosyal girişimin programa 
seçildiğini ve ardından desteklerden faydalandığını 
açıklayan Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Cemal 
Onaran, BBVA Momentum ile sosyal girişimcilerin 
işlerini büyütmelerine, sürdürülebilir bir iş modeli 
oluşturmaları için eğitim ve mentorluk desteğiyle 
katkı sağladıklarını söylüyor. Bu girişimcilerin faaliyet 
gösterdikleri sektörlerdeki aktörler, yatırımcılar ve diğer 
girişimcilerle iş birliği fırsatları yakalamalarını ve yurt 
dışına açılmalarını desteklediklerini söyleyen Onaran, 
“Birinci olan girişime 40 bin, ikinciye 30 bin, üçüncüye 
ise 20 bin TL’lik nakit para ödülü vererek işlerini 
geliştirmelerine katkı sağladık” diyor.  

VEHBİ KOÇ VAKFI
SOSYAL GİRİŞİMLİK AĞI KURDU
Vehbi Koç Vakfı Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı’nın lider 
kuruluşu olarak ülkemizde sosyal girişimcilik alanına 
ivme kazandırmayı amaçlıyor. Türkiye Sosyal Girişimcilik 
Ağı ile Türkiye’deki sosyal girişimciliğin durumunu ve 
potansiyelini tespit etmeyi hedeflediklerini söyleyen 
Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü Erdal Yıldırım, proje 
hakkında şu bilgiyi veriyor: “Proje illerimiz olan Bursa, 
Gaziantep, Kayseri, Muğla, Samsun ve Van’da danışma 

“14 MİLYON KİLOGRAM GIDA  
ÇÖP OLMAKTAN KURTULDU”
Fazla Gıda gıdada atığı önleyen teknolojik çözümler 
üretmek hedefiyle kurulmuş bir sosyal girişim. Dünyada 
her yıl 1.3 trilyon dolar değerinde, Türkiye’de ise 280 
milyar TL’lik gıdanın çöpe atıldığını hatırlatan Fazla 
Gıda Kurucu Ortağı Olcay Silahlı, sosyal girişimci olma 
hikåyesi ve projesi hakkında şunları söylüyor:

“Hem para kazanalım, hem de sosyal bir sorunu 
çözelim diye yola çıktık. Yani sorun çözüp para 
kazanmayalım değil, iyi bir iş yaparak para kazanalım, 
hatta diğer işlerden daha çok para kazanabilelim 
diyoruz. Dünyada ve Türkiye’de atıldığı için atık olan 
çok fazla gıda olduğunu gördük. Bu nedenle gıda atığı 
değil, bu fazla gıda diyoruz ve ‘Atarsanız atık olur, 
değerlendirin’ diyoruz. İşte bu felsefeyle kurduğumuz 
Fazla Gıda platformu, aslında gıda firmalarının hâlâ insan 
tüketimine uygun fakat satışını gerçekleştiremedikleri 
ürünlerini sisteme yüklemelerini sağlıyor. Yükledikleri 
ürünler bağış modülünde değerlendirilip gıda 
bankaları ve aşevleri araçlığıyla ihtiyaç sahiplerine 
gıda yardımı olarak ulaştırabiliyor. Aynı zamanda 
firmaların değerlendiremediği atıl stoklarını uygun 
fiyatla satabilmelerine de olanak sağlıyoruz. Atıl kalan 
ürün grupları şayet insan tüketimine uygun değilse, 
hayvan yem endüstrisinde yem ham maddesi olarak 
kullanılmasını ve ayrıca buna da uygun olmayan gıdaların 
biyogaz tesislerinde elektrik üretiminde ham madde 
olarak kullanılmasını sağlıyoruz. Gıda bağış tarafında 
aylık olarak 330 bin ihtiyaç sahibine gıda bağışı 
sağlıyoruz. Hedefimiz aylık 500 bin kişiye ulaşmak. Aktif 
olarak 36 şehirde bağış yapıyoruz ama 81 ilde operasyon 
kabiliyetimiz var. 2017 Şubat’ta faaliyete geçtik ve üç 
yılda toplam 14 milyon kilogram gıdaya, 90 milyon TL 
ekonomik büyüklüğe ulaştık. Hedefimiz, üç sene sonra  
1 milyar TL’lik bir fazla gıdayı ekonomiye kazandırmak.”

Olcay SİLAHLI  
Fazla Gıda Kurucu Ortağı 

EŞİTSİZLİKLERİN AZALTILMASI  
DESTEK PROGRAMI GİRİŞİMİ 
ECORDING, İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ 
SORUNLARIYLA KARŞI KARŞIYA 
KALAN KIRSAL BÖLGELERDE 
KADINLARIN HAZIRLADIKLARI 
TOHUM TOPLARINI DRONE İLE 
FIRLATIP, ULAŞILMASI ZOR ALANLARI 
AĞAÇLANDIRARAK İKLİM KRİZİ VE 
KADIN İSTİHDAMI KONULARINA  
AYNI ANDA ÇÖZÜM GELİŞTİRİYOR. 
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“DEPOZİTOLU KOT YAPTI”
1995’te 15 yaşında iken çocuk işçi olarak kot kumlama 
işinde çalışmaya başlayan Abdülhalim Demir, nam-ı 
diğer Bego’nun serüveni o gün başlamış. 2007’de 
kot kumlamaya bağlı olarak silikozis hastalığına 
yakalandığını ve akciğerinin yüzde 46.2’sini kaybettiğini 
öğrenen Bego, kendisini sosyal girişimciliğe taşıyan zorlu 
hikayesini şöyle anlatıyor:

“2008’de Kot Kumlama İşçileri Dayanışma Komitesi’ni 
kurarak mücadeleye başladım. Burada üç tane 
temel talebimiz vardı. Bir tanesi kot kumlamanın 
yasaklanmasıydı. 2009’da Sağlık Bakanlığı kot 
kumlamayı yasakladı. İkinci talebimiz bu kot 
üretimindeki işçilerin yüzde 99’u kayıt dışı idi. Bu 
insanlara yasal haklarının verilmesi gerekiyordu. 2010’da 
silikozis tedavi kapsamına alındı. 2011’de ise geriye 
dönük tüm silikozis hastalarına emeklilik hakkı tanındı. 
2 bin kişiye ulaştık. Ardından 2011’de İngiltere’deki 
tüm moda okullarını dolaşıp bu konuda bilgilendirme 
yaptım. Bunun ardından İngiltere’de öğrenciler ve STK’lar 
‘Killerjeans’ adlı bir kampanya başlattılar. Avrupa’da 
100’den fazla marka kumlama yapmayacaklarını bu 
ürünleri kullanmayacaklarını açıkladılar. Bunu ilk kabul 
edenler arasında Levi’s ve H&M gibi büyük ve ünlü 
markalar da var. 2013’de ise ‘Temiz Giysi’ kampanyasını 
başlatarak tekstil sektörünü daha sürdürülebilir 
hale getirmek için markaları dönüşüne davet etmeye 
başladım. 2016’de Ashoka kot kumlama konusundaki 
yaratıcı çözümlerim nedeniyle beni Fellow seçti.

Markalara ‘Temiz Giysi’ diye bir çağrı yapmama 
rağmen bir dönüş alamadım. Ben de 2 yıl kendimi ürün 
geliştirmeye adadım ve Begojeans’i yarattım. Burada 
derdimiz üretim zincirini güçlendirmek. Ürünün adil 
şekilde yapıldığını göstermek. Markalara ilham vermek. 
Bir insan bir jean alıp sadece 6 ay giyebiliyor. Ama biz bir 
kotu yıpratmadan eskitmeden ve kota hiçbir kimyasal 
bulaştırmadan kullanıcıya ulaştırıp 5 yıl giyilmesini 
hedefledik. Çevre ve insan sağlığı burada çok önemli. 
Ayrıca tekstil ürünü neden depozitolu olmasın dedik 
ve Begojeans’i depozitolu yaptık. Geri aldığımız kotu 
tekrardan pamuğa çevirip veya ikinci kullanıma uygunsa 
bunu tamir edip ikinci kez kullanıma süreceğiz. 

Biz kotu üretirken, iş güvenliğine önem veriyoruz, 
kesinlikle çocuk işçi olmamasını, işçilere 
geçinebilecekleri ücret verilmesini amaçlıyoruz. Buradaki 
derdimiz bu şartları diğer markalara da yaygınlaştırmak. 
Ayrıca Temiz Giysi Kampanyası Derneği’ni kurduk. 
Meslek hastalıkları.org diye bir portalımız var. Bu portala 
bir çok doktor yazıyor. Sosyal medyada ise işçilerin 
sorularını interaktif olarak yanıtlıyoruz.”

Abdülhalim DEMİR
Kot Kumlama İşçileri  
Dayanışma Komitesi

toplantıları ve yüz yüze görüşmelerle bu alana dair 
veri toplayarak işe başladık. Masa başı araştırma 
süreciyle desteklenen bu çalışmanın sonuçlarını, nisan 
ayında Türkiye Sosyal Girişimcilik Ekosistemi Durum 
Analizi Raporu ile kamuoyuyla paylaştık. Aynı zamanda 
sosyal girişimcilerin ihtiyaçlarını tespit eden bir hukuk 
araştırması da yürüttük. Bunun sonuçlarını da yeni yılda 
kamuoyuyla paylaşmayı planlıyoruz. Proje kapsamındaki 
en önemli faaliyetlerimiz arasında sosyal girişimcilik 
eğitimleri yer alıyor. İstanbul’da, proje illerinden 
katılımcılarla gerçekleştirdiğimiz eğitmen eğitimlerinin 
ardından şimdi, bu eğitmenlerin kendi şehirlerinde 
yaptıkları sosyal girişimcilik eğitimlerini takip ediyoruz. 
Bu eğitimler, önümüzdeki yıl da devam edecek.” 
Koç Vakfı ayrıca Türkiye Sosyal Girimcilik Ağı online 
platformu üzerinden de çalışmalar yapıyor. 

SABANCI VAKFI 
FARK YARATIYOR
Sabancı Vakfı, yürüttüğü “Fark Yaratanlar” programı 
bünyesinde bugüne kadar pek çok sosyal girişim 
projesini destekledi. Türkiye’de toplumsal gelişmeye 
katkıda bulunanların öykülerini ve çalışmalarını 
gündeme getirerek, onları teşvik etmek ve topluma ilham 
vermek amacıyla Fark Yaratanlar Programı’nı 2009’da 
hayata geçirdiklerini söyleyen Sabancı Vakfı Genel 
Müdürü ve Başkan Yardımcısı Nevgül Bilsel Safkan, 
“Desteklediğimiz projeler sayesinde son 11 yılda 81 
ilden 3.870’in üzerinde başvuru aldık ve 42 ilden 190 
Fark Yaratan’ın ilham veren, umut dolu hikayesini Türkiye 
ile buluşturduk. 11 milyon TL’nin üzerinde iletişim ve 
hibe desteği sağladık” diyor. Sabancı Vakfı’nın seçtiği 
190 Fark Yaratan’ın hikâyelerini anlatan videoları ise 
bugüne kadar Türkiye ve yurt dışında 33 milyonu aşkın 
izlenmeye ulaştı. Ayrıca adayların sosyal girişimcilik ruhu 
taşıması, hikâyesi ile ilham vermesi gibi özelliklerinin 
olmasına da dikkat ediliyor. Safkan, bugüne kadar 
destek verdikleri projelerden bazıları hakkında ise şu 
bilgiyi veriyor: “Desteklediğimiz başarılı projelerden biri 
Mardin’den Hasan Kızıl’ın herkesin bildiği adıyla ‘Hayat 
Tamircisi’nin umut dolu hikayesi. Engelli hayvanlara kendi 
imkanlarıyla protez yapan Kızıl, sadece kedi, köpek değil, 
kuzu, eşek hatta kaplumbağaya bile protez yaptı. Bugüne 
kadar 300’e yakın hayvanın hayatına dokundu. 10’uncu 
sezondan bir başka Fark Yaratanımız ise Bitlis’te tatil ve 
izin günlerinde köy çocuklarına bisikletiyle kitap götüren 
Hakan Yücel. Bisikletli Kütüphaneci olarak da bilinen 
Yücel, bugüne kadar bisikletiyle 1.779 km pedal çevirerek 
gittiği 46 köy okuluna 8 bine yakın kitap hediye etti.”  

TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI (TEB)
GİRİŞİMCİLER YATIRIMCILARLA BULUŞUYOR
TEB, 2017’de Ashoka Türkiye ile birlikte “Fark Yaratan 
Yatırımlar” programı ile sosyal girişimciliğe adım 
attı. Ashoka işbirliğiyle, sosyal girişimleri potansiyel 
yatırımcılarla biraraya getirdiklerini söyleyen TEB 
Bireysel ve Özel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı 
Gökhan Mendi, “İşbirliği kapsamında sosyal finans 
kavramı ile ilgili ülkemizde farkındalık yaratılması 
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hedefiyle ‘Sosyal Finans Toplantıları’ düzenlenmeye 
başladık. Yine Ashoka Türkiye ile dijital bir platform 
üzerinden Türkiye’nin sosyal girişimlerini tüm merak 
edenlerle buluşturmayı destekledik” diyor. TEB, Özel 
Fark Yaratan Yatırımlar projesi kapsamında en son 
Ashoka Türkiye, Açık Açık Derneği ve Türetim Ekonomisi 
Derneği ortaklığında oluşturulan Açık Açık Sosyal 
Girişim projesi lansmanında bir araya geldi. Hali hazırda 
TEB bu oluşumda yer alan sosyal girişimleri yatırım 
iştahı ve merakı olan müşteri kitlesi ve paydaşlarıyla bir 
araya getirip bu girişimleri daha güçlü kılma yönünde 
çalışmalar sürdürüyor. Bankanın uluslararası ortağı 
BNP Paribas’ın organize ettiği girişimcilik insiyatiflerine 
Türkiye adına bazı sosyal girişimcileri davet ettiklerini 
de söyleyen Mendi, bankanın bu alanda yaptıklarını 
ise şöyle özetliyor: “Banka olarak Girişimcilik ve Melek 
Yatırım, Fintech inisiyatiflerimizin arkasından, 2017’den 
itibaren sosyal girişim projeleriyle tanışmaya başladık. 
Bunu Ashoka Türkiye ile gerçekleştirdik. 2018’de kendi 
tedarikçilerimiz de dâhil ekosistemimiz için tüm müşteri 
ve paydaşlarımızla üç sosyal girişimi ve girişimcilerinin 
hikâyelerini paylaştık. Bugün bunların içinde en çok 
etkileşime giren ve BNP Paribas tarafından da iki kez 
Paris’e etkinliklere davet edilen E-bursum ile CepteTeb 
üzerinden bir ortak çalışmamız var. Bunu daha da 
geliştirmeye ve geniş kitlelere eriştirmeye istekliyiz. 
Bu sene yeni sosyal girişimlerin kendi alanlarında 
uzman müşterilerimizle bir araya gelmesini sağlayacak 
girişimci-yatırımcı buluşmaları organize ediyoruz.”

İKLİMBABA (ARİF ERGİN)
TİCARETİN YENİ KURALLARI
İklim değişikliği, sürdürülebilir 
enerji, döngüsel ekonomi ve çevreci 
ekonomi alanlarında birçok kuruma 
danışmanlık yapan, İklimBaba 
platformunun kurucusu, Tekvin 
romanının yazarı Arif Ergin, sosyal 

girişimciliğin kapsadığı en önemli konular arasında 
çevrecilik ve sürdürülebilirliğin yer aldığını belirtiyor. 
İklim değişikliği ve çevre eylemlerinin yükselen trend 
olarak öne çıktığı bir dönemde, marka ve şirketlerin 
buna kayıtsız kalamayacağını ifade eden Ergin, “Eskiden 
şirketlerin en önemli övünç kaynağı yüksek kârlılık iken 
şimdi büyük küçük bütün şirketlerin temel mesajı ne 
kadar çevreci oldukları. Ticaretin en temel kuralı olan 
kâr etme prensibi sosyal girişimler için de belirleyici olan 
motivasyon. Bugün değişen şey, ticaretin kuralları değil, 
üretimin kuralları. Ve yeni kurallara ayak uyduramayan 
şirketler artık eskisinden daha hızlı bir şekilde oyun dışı 
kalacaklar” diyor. Sanayi devrimiyle başlayan doğrusal 
ekonomi modelinin artık tükendiğini ifade eden Ergin 
şunları aktarıyor: “Sosyal girişimler ve şirketler için 
ayakta kalmanın ve rekabetçi olabilmenin yolu sosyal 
ve çevresel fayda yaratan ürün ve üretim süreçlerine 
yatırım yapmak. Çevreci duruşu olan ve bunda samimi 
olan firmaları ve sosyal girişimleri bekleyen ödüller ise, 
yüksek kârlılık, sadık bir müşteri kitlesi, sürdürülebilir 
bir çevre ve dünyada yaşamak olacak.” 
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▸ ▸ ÖNEMSİYORUZ 
Dernek risk altındaki çocukların ve çevresindeki yetişkinlerin, 
her alanda gelişimini sağlama, psiko-sosyal iyi oluş hallerini 
destekleme, ihtiyaçlarını tespit etme ve bu ihtiyaçlara yönelik 
önleyici çalışmalar tasarlama, eğitim ve bilinçlendirme 
faaliyetleri düzenleme, bilimsel tabanlı ve destekli araştırma, 
geliştirme projeleri üretme, yerel, ulusal ve uluslararası iş 
birlikleri geliştirerek çalışmalar yürütme, çözüm geliştirme ve 
uygulama amacıyla kuruldu. Örneğin, “Tolkido ile Eğitime Destek 
Kampanyası” yürütüyor. Burada amaç otizmli çocukların öğrenme 
sürecini kolaylaştıran Tolkido ile ilgili eğitim vermek. “Bir Kucak 
Oyuncak” projesi ise Ceza İnfaz Kurumları’nın sınırlandırmaları 
göz önünde bulundurularak bir çocuğun erken çocukluk 
döneminde akranları ile eş gelişim göstermesi adına tasarlanmış 
bir ürün. Bir diğeri ise, Adalet Bakanlığı izniyle Gaziantep’te 
başlatılan Ceza İnfaz Kurumları’ndaki anneleri ile kalan 0-6 yaş 
çocuklara ve kadınlara yönelik geliştirilmiş bir program.

▸ ▸ OTSİMO (Kurucusu Hasan Zafer Elcik) 
Otsimo, özellikle okul öncesi dönemde, özel eğitim ihtiyacı olan 
çocuklara kolayca ulaşılabilir, ücretsiz ve oyunlaştırılmış eğitim 
içerikleri sunuyor. Böylece giderek pahalı ve elit bir hale gelen 
otizm eğitimini her bölgeye ulaştırıyor. Türkiye’de 375 bin otizmli 
çocuk bulunduğu tahmin ediliyor. Devlet okullarında verilen 
otizm eğitimi yetersiz, özel okullar ise çok pahalı. Bu yüzden 
Otsimo ekibi tasarladıkları aplikasyon sayesinde ebeveynlerin 
akıllı telefonlarının otizmli çocuklar için birer eğitim aracına 
dönüşmesini sağlıyor. Bu sayede çocukların sosyal becerilerini, 
kas gelişimlerini ve akademik temellerini güçlendiriyorlar. 

▸ ▸ ANADOLU MERALARI (Kurucusu Durukan Dudu)
Tarımsal üretimde uygulanagelen tekniklerin hemen hepsi 
her geçen yıl toprağın kalitesinin ve veriminin düşmesine 
ve besleyici olmayan besinlerin üretilmesine sebep oluyor. 
Türkiye’de her yıl büyük miktarda verimli toprak erozyonla yok 
oluyor, çölleşme hızla artarken, bu durum küçük çiftçiyi de zor 
durumda bırakıyor. Anadolu Meraları ekibi tüm dünyada etkisi 
kanıtlanmış onarıcı tarım tekniklerini yerel ihtiyaçlar dahilinde 
yeniden tasarlıyor. Uygulamalar sonucunda karbon yeniden 
toprakta bağlanıyor, toprağın verimi artarken küresel iklim 
değişikliği yavaşlatılıyor. 

▸ ▸ KÖY OKULLARI DEĞİŞİM AĞI-KODA  
(Kurucusu Mine Ekinci) 
KODA ekibi, köylerde eğitimin kalitesini arttırmak için yenilikçi 
bir eğitim anlayışını hayata geçirmeye çalışıyor. Bunun için ekip, 
köy öğretmenlerinin ihtiyaçlarına yönelik öğretmen eğitimlerinin 
düzenlenmesi, yeni atanan öğretmenlere oryantasyon eğitimlerinin 
verilmesi, eğitim fakültelerindeki öğretmen adaylarının köy 
okullarında öğretmenlik için hazırlanması, birleştirilmiş sınıflı köy 
okulları için eğitim içeriklerinin hazırlanması ve yayınlanması, 
köy halkı, çocuklar, gönüllüler ve öğretmenlerin birbirlerini 
desteklemesine yönelik çalışmalar yürütüyor.  

▸ ▸ E-BURSUM (Kurucusu Mesut Keskin) 
Türkiye’nin eski ve hantal burs sistemini modern, adil ve şeffaf 
bir eğitim finansmanı sistemine çevirmek için yola çıkan Mesut 
Keskin, ilk olarak E-bursum isimli dijital platformu kurdu ve bu 
sistemle 250 bin öğrenciye dağıtılan, 15 milyon TL bursun objektif 
kriterlerle dağıtılmasına aracılık etti. Türkiye’de eğitim gören 15 
milyon lise ve üniversite öğrencisinin 1.5 milyonu her yıl aktif 
olarak eğitim finansmanı arayışına giriyor. Keskin’in gelecek 
planları arasında bireylerin öğrencilerin ulaşabileceği mikro kredi 
sistemi kurmak var. 

▸ ▸ TÜRKİYE ÇOCUKLARA YENİDEN ÖZGÜRLÜK 
VAKFI (Kurucusu Güney Haştemoğlu)
Vakıf risk altındaki çocuklar ve aileleriyle beraber güçlendirici 
çalışmalar yaparak suça itilmiş çocuk sayısını minimuma 
indirmeyi hedefliyor. Halen, Türkiye’nin hapishanelerinde 12-
17 yaş arası 2500’ten fazla çocuk bulunuyor. Bir başka çocuk 
grubunu da, annelerinin cezası nedeniyle, hapishanelerde 
yaşamak zorunda kalan çocuklar oluşturuyor. Vakıf, Türkiye’de 
ilk kez bu çocukları gündeme taşıdı, suça itilmiş çocuklara 
rehabilitasyon ve çeşitli eğitim imkanları ulaştırdı. 

▸ ▸ KUZEY DOĞA (Kurucusu Çağan Şekercioğlu)
Kuzey Doğa, Kars, Erzurum ve Iğdır’da doğa koruma, yaban 
hayat araştırması, çevre eğitimi ve gelir üretici faaliyetleri bir 
çatı altında toplayan modeller geliştiriyor. Bugüne kadar köy 
bazlı eko-turizm ile bölge halkı için 250 bin dolar üzerinde gelir 
kapasitesi yaratan Kuzey Doğa, aynı zamanda milyon dolarlık 
yol ve kanalizasyon gibi altyapı projelerini de bölgeye çekti. 

▸ ▸ TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI (TOG)  
(Kurucusu İbrahim Betil)
TOG, 2002’den bu yana gençleri güçlendirerek toplumsal 
barış, dayanışma ve değişimde aktif rol almalarına öncülük 
ediyor. Üniversitelilerin kulüp, topluluk veya grup olarak 
sürdürülebilir projelerini hayata geçirmelerine öncülük ediyor, 
gönüllülük, proje eğitimi, insan hakları gibi konularda eğitmen 
eğitimleri veriyor, gençlere burs ve rehberlik imkanı sağlıyor. 
TOG bünyesinde 80 ilde 9.164 projede toplamda 409.199 
genç proje gönüllüsü aktif olarak yer alıyor.

▸ ▸ B-FIT (Kurucusu Bedriye Hülya)
Bedriye Hülya ve B-Fit, spora erişim ve girişimciliği araç olarak 
kullanarak kadınların güçlendirilmesini teşvik ediyor. B-Fit 
sadece kadınlara açık ve kadın dostu mekanlar yaratarak 
kadınlara spor yapma fırsatının yanında girişimcilik imkanı da 
yaratıyor. Kadınlar tarafından kurulup işletilen B-Fit merkezleri 
kadınların hem kendi işlerini kurmaları, hem de iş tecrübesi 
kazanmalarını sağlıyor. Bugün franchise modeliyle ülkede 200 
farklı noktaya yayılan B-Fit, 400 bin kadına spor ve egzersiz 
yapma ve kendini geliştirme imkanları yarattı. Bedriye Hülya, 
2017’de BizBizze platformunu da kurdu.

▸ ▸ BUĞDAY DERNEĞİ (Kurucusu Viktor Ananias)
Viktor Ananias ve Buğday Derneği, Türkiye’den seçilen ilk 
Ashoka Fellow. Şilili doktor bir baba ve Türk bir annenin çocuğu 
olan Victor Ananias, Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen birçok 
ekolojik yaşam uygulamasında, bu yöndeki bütüncül projelerin 
vizyonunun oluşturulmasında, hayata geçirilmesinde ve organik 
ürünlerin tanıtılmasında önemli rol oynadı. 

TÜRKİYE’DE İZ BIRAKAN SOSYAL GİRİŞİMLER
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Lockheed Martin’in ürettiği aeroshell yani kabuk.

Geçtiğimiz haftalarda sadece ABD için değil, tüm dünyanın dış dünyaya,  
yani uzaya açılması için önemli bir gelişme yaşandı. NASA’nın şimdiye kadar en gelişmiş 

uzay aracı olan, pek çok kompozit materyallerle desteklenen Perserverance (Azim), 
tam 472 milyon kilometrelik 203 günlük uzay yolculuğunu tamamlayarak 18 Şubat’ta 

Mars’a iniş yaptı. NASA’nın Mars 2020 misyonunun bir parçası olarak 30 Temmuz 
2020’de Florida’nın Cape Canaveral Uzay kalkan ve şimdiye kadarki en gelişmiş 
teknoloji ve malzemelerde donatılan Perserverance’ın amacı, Mars’tan örnekler 

toplayarak sağ salim Dünya’ya dönüş yapmak. 

ŞULE GÜNER

Mars’a inişi mümkün kılan teknoloji 

KOMPOZİT  
MALZEMELER 
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Mars’a iniş anı.

NASA’nın şimdiye kadarki en büyük misyonu 
olan Mars 2020’nin Perseverance aracında 
kullanılan kompozit malzemeler, uzay/havacılık 
sektöründe kullanılan bu önemli ve teknolojik 

malzemenin nasıl, hangi amaçla kullanıldığını anlatmak 
için iyi bir vesile… 

Perseverance’ın omuzlarındaki yük ağır. Onunla ilgili 
beklentiler çok büyük. NASA’nın Gezegensel Bilim 
Bölümü Direktörü Lori Glaze, şimdiye kadar geliştirilmiş 
en gelişmiş robotik jeolog olarak tanımladığı bu aracın 
içindeki laboratuvar ve analitik malzemelerin benzersiz 
olduğuna vurgu yaparken, insanlığın Mars gezegeniyle 
ilgili çok daha geniş bir bilgiye sahip olmasına 
olanak sağlayacak bu aracın en öncelikli başarısının 
gezegene başarılı bir şekilde iniş yapması olduğunu 
söylüyor. Bunu sağlayansa aracın donatıldığı kompozit 
malzemeler…

Bu malzemeler Perseverance’ın Mars’a inişinde 
kullanılan paraşütün gezegene ayak bastığı anda aracın 
ağırlığını doğru bir şekilde ayarlamasını sağlamış. 
Hollanda’nın Arnhem kentindeki Teijin Aramid’in 
geliştirdiği yüksek performanslı aramid fiber kumaşı, 
paraşütün süspansiyon tellerinde ve paraşütün 
yüzeyinde kullanılmış. NASA, aramid kumaşlar üreten 
Teijin Aramid’in bu alandaki deneyimine güvenerek 
bu önemli uzay aracının inişini kolaylaştıran bu 
kompozit malzemeden yararlanmış. Teijin Aramid, 
paraşütün açılmasını sağlayan tellerde Technora yüksek 
performanslı para-aramid fiber kullanmış. Tam 60 
kilogram ağırlığında Technora fiber tel paraşüte destek 
vermiş. Bu teller, ABD merkezli Airborne System ve 
NASA’nın Jet Kalkış Laboratuvarı tarafından geliştirilen 
31,751 kilogram ağırlığındaki paraşüte takılmış. 
Technora fiber teller NASA’ınn bir önceki misyonu 
Curiosity uzay aracının paraşütünde de kullanılmış.

Perseverance’ta kullanılan kompozit malzeme bununla 
sınırlı değil. Aracın Mars’a iniş anında maruz kaldığı 
yüksek ısıya kalkan oluşturması için ABD merkezli 
ünlü havacılık markası Lockheed Martin, şemsiyeye 
benzeyen kompozit bir paraşüt yapı inşa etmiş. 
İngilizce aeroshell ismi verilen bu yapı bir uzay aracını 
yavaşlatmaya yardımcı olan ve atmosferik giriş sırasında 
sürüklenmenin yarattığı olası döküntülerden koruyan 
sert bir ısı korumalı kabuk olarak tarif ediliyor. Lockheed 
Martin Uzay Bölümü’nün Mars 2020 Aeroshell 
Sistemleri Programı Yöneticisi Neil Tice, Mars’ın 
bir önceki misyon aracı Curiosity için de benzeri bir 
kompozit yapı ürettiklerini ve 10 yıl sonra Perseverance 
için daha gelişmiş bir kabuk üretmenin kendileri için 
yeni bir aşama olduğunu söylüyor.

Perseverance’da kullanılan başka bir malzeme ise 
fiber/siyanat ester prepreg. Prepreg önceden reçine 
emdirilmiş karbon, cam ya da aramid elyaflara verilen 
isim. Bu malzeme ise yine ABD merkezli Toray Advanced 
Composites isimli marka tarafından geliştirilmiş. Bu 
malzeme Perserverance’in iniş takımlarını desteklemek 
için kullanılmış. 

Toray, bu kompozit malzemelerin Perseverance’ı 
karşılaşacağı zorlu koşulları karşılamak için çok özenle 
geliştirildiğini belirterek, bu zorlu koşulları yüksek ısı, 
aşırı hafif ağırlığa sahip olmak, düşük nem emilimi, 
yüksek sertlik oranı, termal genişlemenin en düşük 
katsayıda gerçekleşmesi ve en az seviyede yakıt salımı 
özelliğine sahip olması şeklinde açıklamış. Toray, bu 
alandaki deneyimiyle aslında Lockheed Martin’in seçimi 
olmuş. Perseverance’ın kalkan görevini gören kabuğunu 
inşa eden Lockheed Martin, Toray’i bu özelliklere sahip 
elyaflar geliştirdiği için seçmiş.
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N e d e n  K o m p o z i t ?
Perseverance uzay aracında kullanılan kompozit malzemelerden anlaşılacağı üzere, uzay 

ve havacılık sektörlerinde kullanılan bu malzemeler sağlam olduğu kadar hafif olmalarından 
ötürü tercih nedeni. Kompozit olmalarını sağlayansa farklı fiziksel özelliklere sahip birden fazla 
malzemenin farklı birleştirme yöntemleriyle, gelişmiş özelliklere sahip olması. Yine Perseverance 
uzay aracının hangi kısımlarında (aeroshell, yani kabuk, paraşüt ve paraşüt telleri) kullanıldığına 
bakacak olursa bu malzemeler, taşıyıcı görev üstlenen takviye malzemesi ve bu malzemeyi bir 
arada tutup destekleyen matris olarak iki katmanda kullanılıyor. 

Kimya Sanayi Haber Portalı, kompozit malzemelerin avantajlarını kimya sanayiinde kullanılan 
diğer malzemelere göre çok daha hafif ve yorulma dayanımlarının yüksek olması, yanma 
direncinin yüksek olması, korozyon dayanımının yüksek 
olması, karmaşık şekillerde ve büyük parçalar halinde 
üretilebiliyor olmaları şeklinde sıralamış. Diğer yandan 
kompozit malzemelerin dezavantajları da var.

Bunlarsa şöyle sıralanmış: geleneksel malzemelerden 
daha pahalı olmaları, dayanım özelliklerinin her yönde eşit 
olmaması, takviye malzemesinin yerleştirme yönlerine 
bağlı olması, bazı durumlarda bakımının daha zor olması, 
malzemenin kalitesinin üretimin kalitesine bağlı olması ve 
standart bir kalitesinin bulunmaması…

CFRP (Carbon-fibre reinforced polymer/
karbon fiber takviye polimeri): Polimer 
matris fazının içinde karbon-fiber 
takviye malzemesi bulunuyor. CFRP, 
uzay araçlarında en çok kullanılan 
kompozitlerden biri olarak gösteriliyor.

GFRP (Glass-fibre reinforced polymer/ 
cam fibre takviye polimeri): Bu da çok 
yaygın bir kompozit türü olarak biliniyor. 
Polimer matris fazının içinde cam-fiber 
takviye malzemesi yer alıyor. CFRP ile 
birlikte yolcu uçaklarında kanatlarda, 
kanat gövde birleşim yerlerinde ve 
anten kapağında kullanılıyor. Havacılık 
endüstrisinde ilk olarak füzelerin anten 
kapaklarında kullanılmış.

ELASTİK HAFIZALI KOMPOZİT: Belirli 
koşullarda bükülebilir/katlanabilir, 
uygun koşullar sağlandığında tekrar 
eski şeklini alabilir. Buna örnek olarak 
hava sıcakken bükülebilmesini ve 
soğuduğu zaman tekrar eskini almasını 
gösterebiliriz. Uzay araçlarında kısıtlı 
alanlarda daha verimli paketleme 
yapılmasını sağlıyor. Bu kompozit 
Uluslararası Uzay İstasyonu’nda da 
kullanılmış.

BAL PETEĞİ KOMPOZİTLER: Bu tür, 
kompozit endüstrisinin en değerli 
mühendislik buluşlarından biri 
olarak gösteriliyor. Havacılık ve diğer 
endüstri dallarında sıkça kullanılıyor. 

Diğer malzemelere göre çok düşük 
ağırlık, dayanım ve üretim maliyetinin 
azaltılması gibi üstünlük ve avantajı 
bulunuyor.

MATRİS MALZEMELER: Matris, 
kompozit malzemenin iki önemli 
bileşeninden ana bileşenin ortaya 
çıkmasıyla oluşan bir malzeme. 
Kompozit malzemeye, kuvvetleri elyafa 
iletmek ve düzgün dağılımını sağlamak, 
lifleri ortamın etkesi ve darbelerinden 
korumak, kompozit malzemenin 
tokluğunu arttırmak ve kompozitlerde 
çatlak oluşmasını veya oluşan çatlağın 
ilerlemesini engellemek gibi görevleri 
bulunuyor.

EN ÇOK KULLANILAN KOMPOZİT MALZEMELER

Kompozit malzeme üretimi.

Paraşüt.

Nasa’nın yayınladığı 
Perseverance görüntüsü.
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ile birlikte gerçekleştirilen 
laboratuvar çalışmasında, 
dünyanın ilk otonom, 
boğazdan test alma 
cobot’unun geliştirildiğini 
belirten Gök, “Robot, özel bir 
3D baskılı uç efektörlü UR3 
cobot’u kullanıyor. İşlem, 
hastanın kimlik kartının 
taranmasıyla başlıyor. Cobot 
basılı bir ID etiketine sahip 
bir konteynerden oluşan bir 
numune seti hazırlıyor ve 
ardından, kamera sistemini 
kullanarak, hastanın 
boğazında doğru noktaları 
belirliyor. Eküvyon işlemi 
tamamlanır tamamlanmaz 
cobot, örneği bir kavanoza 
yerleştiriyor ve kapaktaki 
vidaları takıyor. Kavanoz 
daha sonra analiz için 

bir laboratuvara gönderiliyor ve tüm işlem 
toplamda yaklaşık 7 dakika sürüyor. Teknoloji 
resmi olarak mayıs sonundan itibaren 
Danimarka’da kullanılmaya başlandı” diye 
konuştu. 

“İVME ARTACAK”
Kolaboratif robotların avantajları sayesinde, 
robot endüstrisinde daha fazla dikkat çektiğini, 

Universal Robots’un Türkiye’de ve MEA bölgesinde 
sıklıkla kullanıldığını belirten Gök, “Pandemi sürecinde 
belirsizlikler karar alma süreçlerini etkiliyor, fakat 
pandemi ile endüstri ve sosyal hayatımızda esnekliğin 
önemi daha fazla fark edilmiş olup bu dönemleri en 
iyi şekilde geçirdikten sonra cobot kullanımları ve 
otomasyona geçiş, bu ivmeyi arttıracak. Bu anlamda 
önümüzdeki süreçlerde sağladığı avantajlarla 
cobot’ların bu artışta en yüksek payı alacağını 
Uluslararası Robot Federasyonu 
verilerine bağlı olarak teyit ediyoruz” 
dedi. Günümüzde birbiriyle konuşan, 
düşünen ve karar alabilen 
makinelerin yer aldığı fabrikaların 
planlandığını söyledi. Makine 
üreticilerinin ve sanayicilerin de 
üretim modellerini bu yöne doğru 
değiştirmeleri gerektiğinin 
altını çizdi.

PANO

Z aman ve maliyet tasarrufu endüstriyel 
robotların üretime dahil olmasını 
sağlıyor. Pandemiyle bu süreç hızlandı. 
Özellikle iş birlikçi robotlar (cobot), 

başta sağlık sektörü olmak üzere insanı virüs 
bulaşmasından uzaklaştırmak için çok daha 
fazla devreye girdi. 

Universal Robots Türkiye ve MEA Ülke Müdürü 
Kandan Özgür Gök, hızlanan bu süreci ve 
otomasyon/endüstriyel robotların üretim ve insan 
hayatında giderek kendisini hissettiren rolünün altını 
çizdi. Nanyang Teknik Üniversitesi araştırmacılarının, 
Covid-19 pandemisinde, enfekte olmuş alanların 
dezenfeksiyonu için Universal Robots’un UR5 cobot’u 
ile çözüm geliştirdiğini, mobil bir platforma monte 
edilmiş elektrostatik püskürtme uçlu UR5 cobot’un 
marketlerden hastanelere, okullardan üretim tesislerine 
kadar etkin bir dezenfeksiyon sağlamak için görev 
aldığını belirtti.

İLGİNÇ ÖRNEKLER
Başka bir örnek olaraksa, Güney Kaliforniya 
Üniversitesi’nin UV ışınları ile virüs ve bakterilere 
karşı mücadele etmesi için çevik ve becerikli bir 
otonom mobil manipülasyon sistemi olan ADAMMS-UV 
prototipini geliştirdiğini, mobil bir platforma monte 
edilmiş Universal Robots’un UR5 cobot’unun kapalı 
alanlarda UV ışın kaynağının etkisiyle virüslerin 
DNA’sını parçaladığını ifade etti. Güney Danimarka 
Üniversitesi’nin Maersk Mc-Kinney Moller Enstitüsü 

COBOTLAR İŞ BAŞINDA!
Dijitalleşme üretim modellerini de değiştirdi. Makine sektörüne destek olma konusunda 
önemi artan iş birlikçi robotlar (cobot), pandemi döneminde laboratuvarlarda da kullanıldı 
ve özellikle dezenfeksiyon alanlarında kullanımı başarılı sonuçlar verdi. ŞULE GÜNER
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“AMBALAJ 
SANAYİİ  
PANDEMİYLE 
NEFES 
ALABİLDİ”

ERDOĞAN ÇİÇEKÇİ
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Sektörde duayen isimlerden birisiniz. Sizi 
daha yakından tanıyabilmemiz için bize kısaca 
kendinizden bahsedebilir misiniz?

Geçirdiğim 78 yılı kısaca özetlemem bile çok 
uzun yer işgal eder. Ben çok kısa özet yapmaya 
çalışacağım. Fizik yüksek mühendisiyim. 1968‘de 
Petkim Petrokimya A.Ş. Yarımca Kompleksi’nin 21. 
mühendisi olarak işe başladım. 1980 yılına kadar 
değişik kademelerde görev yaptım. Ayrılmam kendi 
arzumla oldu. Doğum yerimin Ödemiş olması nedeniyle 
İzmir’de Ege Yıldız Grubu sahibi Mazhar Zorlu Bey’in 
kurduğu ÇİPİTAŞ şirketine ortaklık yaparak sanayi 
dünyasına, özel sektöre adım attım. Plastik fabrikası 
geri dönüşüm üretimi ve polietilen boru imalatı üzerine 
kuruldu. Çalışma hayatımda 25 yıl KİPLAS İşveren 
Sendikaları’nda Yönetim Kurulu Üyeliği ve 25 sene 
Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Üyeliği, 10 yıl EBSO 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini keyifle 
yerine getirdim. Menemen Plastik Organize Sanayi 
Bölgesi’nde 14 yıl Müteşebbis Heyet Başkanlığı yaptım 
ve halen orada bulunan sahibi olduğum AS İP HALAT 
A.Ş. şirketinde sanayiciliğimi aktif olarak yürütüyorum. 

Sektör açısından 2021 yılı nasıl başladı önümüzdeki 
aylar için öngörüleriniz neler?
Plastik sektörüyle ilgili konuşmak gerekirse, bu konuya 
en az 10 yıl öncesinden başlamak gerekir. Çevre 
sorunları, iklim değişikliği ve ülkemizde plastik atıkların 
ya da kullanılan plastik poşetlerin yarattığı sorunlarla 
ilgili plastiğin kötülenmesiyle beraber sektörün 
problemleri artmaya başladı. Aslında dünyada ve 
Türkiye’de vazgeçilmez ürün olan plastiğin Türkiye’deki 
en büyük eksikliği; geri dönüşüm plastiğiyle ilgili 
üretimin teşvik edilmesi gerekirken, bu konu ve atık 
toplamanın ihmal edilmiş olmasından ortaya çıkan 
sorunlar ve bunun sorumlusunun plastikçiler olarak 
gösterilmesidir. 2019 yılında yaşanan poşet kullanım 
yasağı, birçok firma üzerinde olumsuz etki yaptı, 
pandemiyle beraber ambalaj sanayii yeni kullanım 
alanları yaratarak nefes alabildi. Plastikçiler için 
2021’in daha iyi olması planlanırken, 2020 ekim 
ayından itibaren PVC ile başlayan fiyat yükselmesi tüm 
plastiklere yayılarak dünya plastik ham maddesi tedarik 
zinciri kırıldı. Gelinen noktaya belki 50 yıllık plastik 
tarihimizde ilk defa rastlanılıyor. Bu dalgalanmanın 
durulmasının, pandeminin özellikle Amerika’da ve Uzak 
Doğu’da azalmasına bağlı olduğunu düşünüyorum. 

Düzelmesinde de süratli bir düşüş yerine, yavaş bir 
düşme ile karşılaşabileceğimizi sanıyorum. 

AS İP Halat Sanayi A.Ş. olarak yılların getirdiği bilgi 
ve tecrübeyi 2006 yılından beri kompozit ahşap 
üretiminde değerlendiriyorsunuz. Sektör değiştirme 
riskini alırken hiç zorlanmadınız mı? Sizi bu değişime 
iten süreç hakkında bilgi verebilir misiniz?

Güzel bir soru. Kompozit ahşap işini ileride konuşalım. 
Sorunun ikinci bölümüne cevap verirsem; gerek 
kişisel yapım gerekse Petkim sürecinde edindiğim 
bilgiler benim 1975’lerde dünya plastik teknolojisiyle 
tanışmama vesile oldu. 1973 yılında Petkim beni 
BM UNIDO teşkilatının Viyana’da organize ettiği 
Plastik Yüksek Teknik Okulu’nda 3 ay süren bir 
eğitime gönderdi. O günkü şartlarda Türkiye’de 
uygulaması olmayan birçok plastik işleme teknolojisi 
konusunda bize eğitim verdiler. Hollanda, Avusturya ve 
Almanya’daki benzer sanayi kuruluşlarına götürdüler. 
Bu bilgiler, Petkim’in Teknik Servis Laboratuvarları’nda 
kullanılmak üzere getirilen makinaların da elimizin 
altında bulunmasıyla beni çok şey öğrenmeye ve onları 
uygulamaya itti. 78 yaşına gelmeme rağmen halen 
bu huyumdan vazgeçemedim. Bu nedenle birçok 
plastik teknolojisini kullanarak hepsinde de imalatını 
en iyi şekilde yaparak bu işleri yaşattım ve gerektiği 
için kapattım. Bundan dolayı yeni işe başlamak bana 
hiç zor gelmedi. 1974 yılında ekstrüzyon kaplama, 
rotasyonel kalıplama, poliüretan enjeksiyon, balonlu 
naylon gibi tatbikatlar Türkiye’de uygulanmıyordu.

Şu anda hangi plastik üretimini yapıyorsunuz?

Şu anda 1982 yılında üretimine başladığım ve hiç 
kesiksiz devam ettiğim polietilen film ve torba üretimi 
yapıyorum. 

Peki siz 1980’den sonra polietilen boru üretimine 
girmemiş miydiniz?

Evet girmiştim, aynı süreçte 1982’de Yaşar Holding’in 
Aliağa’daki Ege Gübre Fabrikası, sentetik gübreleri 
polietilen torbalara ambalajlıyordu. Ham madde bulma 
sıkıntısı nedeniyle Yaşar Grubu sahibi Selçuk Yaşar 
Bey, arkadaşı rahmetli Mazhar Zorlu’ya bu sıkıntıdan 
bahsetmiş. Mazhar Bey de; “Bizim ÇİPİTAŞ şirketimize 
Petkim’den Erdoğan Bey geldi, bir bakalım yardımcı 
olabilir miyiz?” demiş. Ben de gerekli kontakları 
kullanıp ham maddeyi bulup çok kısa zamanda 
Bursa’dan 2. el matbaa ve otomatik kesme makinasıyla 
İzmir’de yaptırdığım film ekstrüderleriyle 3 ay içinde 
gübre torbası yapmaya başladım. Günlük torba 
kapasitemizi 9 tona çıkardık. 2006 yılına kadar Ege 
Gübre’ye ambalaj malzemesi sattık. 1990 yılı sonuna 
kadar Ege Gübre polietilen torba kullanırken kimyasal 
gübre alıcısı ve satıcısı Zirai Donatım Kurumu, dışı 
çuval, içi polietilen torba olmak üzere çift katlı ambalaja 
dönülmesini şart koştu. Böyle olunca Ege Gübre 
çuvallı polietilen torba istedi. Ya torba işini kapatacak, 
vazgeçecek ya da bir çözüm bulacaktık. Mazhar Bey’in 

AS İP HALAT SANAYİ A.Ş. 
YÖNETİM KURULU BAŞKANI 
ERDOĞAN ÇİÇEKÇİ İLE ŞİRKETİN 
FAALİYET ALANLARINI, PLASTİK 
SEKTÖRÜNÜN ŞU ANKİ DURUMUNU 
VE KOMPOZİT ÜRETİMİNİ 
KONUŞTUK.
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onaylamasına müteakip yerli iplik hattı ve Çin malı 
dokuma makinaları ithal ederek çuval üretimine altı 
ayda başladık. Hem çuval hem polietilen torba hem 
de polietilen boru üretiyorduk. 1994’te Mazhar Bey’in 
hisselerini satın alarak Menderes’te yaptığım kendi 
fabrika binama taşındım. Ayrılırken ÇİPİTAŞ’ta yapmış 
olduğum polietilen boru işinden vazgeçeceğim sözünü 
verdiğim için boru makinalarını sattım, sadece polietilen 
torba ve sentetik çuval üretim işine devam ettim. O 
sırada Türkiye’de 20’ye yakın sentetik çuval üretici firma 
bulunuyordu ve biz kapasite olarak en altlardaydık. 
Sermayesi çok güçlü İşbir, Günsan, Ünal Sentetik, 
Kurtsan gibi firmalarla rekabet etmek olanaksızdı. 
Bu nedenle çeşit yapmaya başlamış, sergilik ve çuval 
ipliğinin kalın deneylerinden büküm yaparak ip üretimini 
de imalat portföyümüze koymuştuk. Büyüyen ip talebi 
nedeniyle AS İP HALAT SANAYİ A.Ş. şirketimizi kurduk. 
Böylece iki firmamız oldu. 

Peki şu an çuval ve halat işine devam ediyor musunuz?

Hayır devam etmiyorum. Her ikisini de kapattım.

Neden kapattınız?

2004 yılında imalatımızın yüksek oranda satışını 
yaptığımız Ege Gübre’yi BAGFAŞ satın aldı. BAGFAŞ’ın 
kendi çuval fabrikası vardı. Dolayısı ile Ege Gübre bizden 
çuval almayı kesti. Bu arada lamine makinası yaptık, 
kömür çuvalı ve sergilik kumaş imalatına girdik, ama 
işin yarısından fazlası açık hesap çalışmaya alışmış 
müşterilerle doluydu. Yem, un fabrikaları Anadolu’dan 
gelen faturasız çuvalları tercih ediyorlardı. Böyle bir 
pazarda bulunmak benim için çok zordu. Rekabet 
edemiyorduk, bir de bu arada hükümetin bazı bölgesel 
teşvikleri nedeniyle yeni kurulan çuval fabrikalarıyla 
rekabet etmemiz mümkün olmuyordu. Ayrıca; dokuma 
sanayi yeni yatırımları yapmazsanız emek yoğun sanayi 
olması nedeniyle rekabet açısından zorluk gösteriyordu. 
Sonra kapatma kararı aldım ve makinaları sattık. 
ÇİPİTAŞ’ı, As İp Halat ile birleştirdik.

AS İP HALAT şirketindeki ip üretiminiz ne durumda? 
Hâlâ ip üretimini yapıyor musunuz?

Hayır, çuval fabrikalarından yola çıkarak ilk defa ip 
üreten fabrika, AS İP HALAT SAN A.Ş’dir. Biz üretime 

başladığımızda Türkiye’de Balya ipinin tek üreticisi ARILI 
firmasıydı, biz de ikinci firma olarak bu üretime girdik. 
Pazardan oldukça zor şartlarda pay aldık. New Holland 
Trakmak firmasına markaları altında dört-beş yıl büyük 
tonajlarda balya ipi verdik. Bu çalışmamız büyük çuval 
firmalarının dikkatini çekti ve bizim yatırımımızın çok 
üstünde yatırım yaparak tesisler kurarak pazara girdiler. 
Kurumsal müşterileri kaybetmeye başladık. Burada da 
ya öz kaynak kullanarak yeni yatırımlar yapacak ya da 
piyasa müşterilerine mal satacaktık. İkinci yolu izledik 
ancak aynı çuvalda olduğu gibi piyasa satış kurallarının 
açık hesabı tercih etmesi nedeniyle benim ip işlerine 
soğuk bakmama sebep oldu. Elbette emek yoğun 
işlerin karşılığında istenilen kazanç da yoktu. Kapatma 
kararlarında bu husus da etkili oldu.

Peki kompozit üretimi nasıl başladı ve devam etti? 
Düsseldorf’ta yapılan Plastik K Fuarı’na ilk kez 1975 
yılında katıldım. O tarihten itibaren 11 kez bu fuara 
katılmak nasip oldu. Rahmetli Mazhar Bey ile ortaklığımız 
bitmişti ama beraber yine Düsseldorf Fuarı’na katıldık. 
Fuarda bir Kanada firması standını adeta çadır gibi 
kapatmıştı. Kapının önünde kalabalık vardı. Dikkatimizi 
çekti, öğrendik ki randevuyla giriliyor. Bir gün sonra 
girdik, 3-5 numune var, 1 tane araba vites kolunun 
yuvarlak kafası, deckler ve değişik profil numuneleri. 
Onların hepsinin öğütülmüş ağaç tozu ile plastiğin 
karıştırılmasından elde edildiğini gördük. Mazhar Bey 
benzer numunelerin kendisinde olduğunu söyledi. 
O Kanadalı firma kompozit ahşap profili yapan ilk 
firmadır. Kompozit ahşap işinin geleceğin işi olduğunu 
düşündüm ve çuval işini kapattıktan sonra gerekli Ar-Ge 
çalışmalarını ve denemelerini yaptım, ilk profili ürettim. 
O anda Türkiye’de bu ürünü yeni üretmiş olan bir firma 
vardı, ürün piyasada henüz tanınır değildi. 6 metrelik 
profiller halinde üretildiğini, değişik renklerde olduğunu 
ve birçok parçasının da imal edildiğini teknik literatürden 
incelemiştim. Makine yatırımını yapmam, kalıplarını 
yaptırmam beklediğimden uzun sürdü. Bu arada 
piyasada ithal Twinson marka deck’in metrekaresi  
70 Euro/m2’ye satılıyordu. Biz de ÇİPİTAŞ A.Ş. üretim 
olarak Komwood tescilli markamızla üretime başladık.  
Bir arkadaşım “Bu Çin’de yapılıyor mu?” diye sordu. 
“Evet” dedim. “Çin sizin pazarınızı bozabilir” dedi, 
inceledim “olmaz” dedim, gerekçe olarak da “plastik 

“PLASTİK SEKTÖRÜ DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE ÇOK BÜYÜK AŞAMA KAYDETTİ. 
BUNDA EN BÜYÜK ROLÜ PETKİM PETROKİMYA’YI TÜRKİYE’DE ÇOK ERKEN 

KURAN RAHMETLİ SAYIN KAZIM CANATAN, SAYIN ADNAN ACARLAR,  
SAYIN DOĞAN KABALAK, SAYIN DOĞAN ELTUTAR GİBİ KİŞİLERDİR.  

ÜLKEMİZDE ERKEN KURULAN BU PETROKİMYA KOMPLEKSİ PLASTİK  
HAM MADDE SANAYİİNİN GELİŞMESİNİ DESTEKLEDİ.” 
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pencere profilleri Çin’den gelmiyor ki” diyerek mukayeseli 
örnek gösterdim. Sustu. Ancak arkadaşımın dediği bir ay 
sonra gerçekleşti, Twinson sattığı malın fiyatını 60 Euro/
m2’ye indirdi. Biz de 60 USD/m2 olan piyasaya çıkış lokal 
fiyatımızı 40 USD/m2’ye indirdik. Aynı tarihlerde  
Çin malının piyasada 25 USD’ye satıldığını gördük.  
3 yıl içerisinde Türkiye’deki pazar Çin fiyatlarının etkisinde 
kalarak çok büyük fiyat kaybına uğradı. Ayrıca; WPC 
kompozit ahşap ürünlerinin montaj kurallarına göre 
yerlerine monte edilmemesi ve yapılan yeni inşaatlarda 
deck’lere göre zemin eğimi verilmemesi nedeniyle 
kompozit ahşap kullanımında reklamasyonlar başladı. 
Mimarlar nezdinde bu ürüne karşı güven eksikliği oluştu. 
Üretime giren 10-15 firma kısa zamanda kapatmak 
durumunda kaldı. 8 yıl imalatımızın ardından biz de bu 
yolu tercih ettik. İhracat yapanlar ayakta kaldı ancak yerli 
piyasada bu ürünün hatalı uygulanması ve kalitesinin 
kullanıma daha uygun hale getirilmesiyle pazar şansı 
artabilir.

Sektöre yeni atılmak isteyen genç girişimcilere  
ne gibi tavsiyelerde bulunmak istersiniz?
Genç girişimcilere benim yukarıda anlatmış olduğum 
özet bilgiler nasihat anlamına gelecek değerlendirmeleri 
ortaya koyuyor. Bunları incelemeleri fayda getirir. Ancak 
“Az sermayeyle ben de yapabilirim, bu iş kolay” diyerek 
başlamak sadece sermaye açısından düşünüldüğü 
takdirde yanlış sonuçlar verebilir. Bu nedenle önce 
yapılacak işin çok iyi araştırılması karar verildikten 
sonra yatırımın tercih edilmesi doğrudur.

Uzun yıllardır plastik sektöründesiniz. Günümüzde 
Türk plastik sektörünün geldiği noktayı nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Sizce diğer ülkelere göre 
avantajlarımız ve dezavantajlarımız neler?
Plastik sektörü dünyada ve ülkemizde çok büyük aşama 
kaydetti. Bunda en büyük rolü PETKİM Petrokimya’yı 
Türkiye’de çok erken kuran rahmetli Sayın Kazım 
Canatan, Sayın Adnan Acarlar, Sayın Doğan Kabalak, 
Sayın Doğan Eltutar gibi kişilerdir. Ülkemizde erken 
kurulan bu petrokimya kompleksi plastik ham madde 
sanayiinin gelişmesini destekledi. Bugün Türkiye’deki 
plastik sanayicileri, 3 milyon kişinin geçimine katkıda 
bulunan değerli yöneticilere ve işverenlere sahiptir. 
Türkiye’nin diğer ülkelere göre avantajı, plastik 
üretim işini bilmesi ve bugün için dünyadaki sırasıdır. 
Dezavantajı, çevreyi kurtaralım derken ilgili makamların 
plastik sanayiini yavaşlatacak kararları alma ihtimalinin 
varlığıdır. 

Son dönemlerde Sayın Ömer Karadeniz’in 
başkanlığında PLASFED’in çalışmaları hakkında  
neler düşünüyorsunuz?

Ömer Bey dost geliştirme konusunda çok başarılı. 
Federasyonun dernekleri arasındaki diyalogu 
geliştirmek, federasyonu tanıtmak ve plastikçilerin birlik 
beraberliği için PAGEV ve derneklerle çok iyi ilişkiler 
içerisinde, dar bütçeyle başarılı bir yönetim sergiliyor. 

“Genç girişimcilere benim anlatmış 
olduğum özet bilgiler nasihat 

anlamına gelecek değerlendirmeleri 
ortaya koyuyor. Bunları incelemeleri 
fayda getirir. Ancak ‘Az sermayeyle 

ben de yapabilirim, bu iş kolay’ 
diyerek başlamak sadece sermaye 

açısından düşünüldüğü takdirde 
yanlış sonuçlar verebilir. Bu 

nedenle önce yapılacak işin çok 
iyi araştırılması karar verildikten 

sonra yatırımın tercih edilmesi 
doğrudur.”
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 “TÜRKİYE GÜÇLÜ BİR  
SANAYİ BİRİKİMİNE SAHİP” 

ERDAL BAHÇIVAN

Geçen yıl insanlık tarihinin en unutulmaz yılı olarak tarihteki yerini 
aldı. Buna yol açan Covid-19 pandemisi, öyle görünüyor ki bu yıl da 

etkisini sürdürecek. Öyle bir salgın ki; sadece ekonomik boyutta değil, 
sosyolojik, psikolojik, bireysel ve sosyal yaşam boyutlarıyla insanlık 

tam bir şok yaşadı. Biz de pandeminin sektörel etkilerini İSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’a sorduk.

SÖYLEŞ İ
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İSO olarak Covid-19 salgını süresince çok aktif  
bir rol aldınız. Bu dönemde yaptığınız çalışmaları 
paylaşabilir misiniz?

Gururla söyleyelim ki herhalde sanayi sektörü 
pandeminin en ağır olduğu günlerde dahi almış 
olduğu önlemlerle, üretimini en küçük detayına kadar 
aksatmayarak sürdürdü. Lojistiğinden istihdamına, 
tedarik zincirinden ihracat noktasına, her boyutunda 
üretimin dinamizmini normal bir yaşamın standartlarında 
sürdürebilme sınavını başarıyla verdi.

Sektörler açısından 2021 yılı nasıl başladı?  
Gelecek aylar için öngörüleriniz neler?

İnsan hayatı için son derece önemli olan gerek sağlık 
malzemeleri, gerek gıda, gerekse temizlik malzemeleri 
gibi en temel ihtiyaçlar başta olmak üzere hem iç 
piyasada hem de ihracatta her talebe yetiştik. Bu 
Türk sanayiinin zorluklarla hızlı ve rahat mücadele 
edebilme ve tüm zorlu süreçlere çabuk aksiyon 
verebilme noktasında, başarılı sınavlarından biri oldu. 
Bence bu süreç gelecek yıllara da çok anlamlı bir 
emsal olacak. Ben bu nedenle bir kez daha sanayideki 
tüm çalışanlarımızı, başta işçilerimiz olmak üzere 
yöneticilerimizi, tedarik zincirinin tüm halkalarını, emeği 
geçen herkesi yürekten kutlamak istiyorum. 

Covid-19 salgınının dünya ve Türkiye ekonomisine 
etkileri hakkındaki görüşleriniz nedir? Pandemi 
sonrasının Türkiye ekonomisi için fırsatları sizce neler 
olabilir?

Özellikle nisan ve mayıstaki aşırı şok dalgasından 
sonra sanayi sürekli kendini geliştirerek hem iç 
pazarda hem dış pazarlarda kesintisiz bir süreklilikle 
ekonomiye katkısını sürdürdü. Üçüncü çeyrekteki 
yüzde 8’in üzerindeki sanayi büyümesi, bu dönemde 
ekonomik büyümeye ve ekonomik aktiviteye destek 
veren en güçlü sektörün sanayi sektörü olduğunu bize 
zaten gösteriyor. Türkiye’nin önemli bir sanayi birikimi, 
zorluklarla baş edebilme noktasında önemli bir sanayi 
envanteri var. İnsan kalitesi, insan gücü ve birikimi 
var. Geçmiş senelerde de her türlü farklı strese karış 
koyabilen bu sanayi sermayemiz, sanayi enerjimiz, 
sanayi motivasyonumuz, sendeleyen birçok sektöre 
karşın ekonomimizin yüz akı olmayı başardı. Bu konuda 
da sanayinin ne kadar önemli olduğunu, zor gün dostu 
olduğunu Türk sanayisi bir kez daha yedi cihana gösterdi. 

Pandeminin Türkiye’ye getirdiği birtakım fırsatlar da 
işaretlerini göstermeye başladı. Özellikle Uzak Doğu 
kaynaklı tedarikçilere alternatif olması açısından Türkiye 
belli sektörlerde tercih edilen bir ülke konumuna geçiyor. 
Eğer biz bu fırsatı doğru kullanabilirsek, farklı artı 
özelliklerimizden ötürü geleceğin tedarikçisi olabilmek 
adına, bu coğrafyadaki en önemli alternatif ülkelerden 
birisi olabiliriz. Çünkü dünya da alternatif yaratma 
noktasında. Türkiye’nin oturmuş bir üretim kültürü, 
altyapısı, belli sektörlerdeki birikimi bizi tercih edilen bir 

ülke noktasına getiriyor. Ama tabii bizim de mutlaka 
farklı şekillerde destekleyici olmamız gerekiyor. Özellikle 
bu yeni dönemin gerekli kıldığı yatırımlar noktasında 
algılarımızın çok açık olması gerekiyor. 

Ekonomi açısından 2021 yılından beklentileriniz 
nelerdir?

2021’in en önemli sorunu pandemi süreci. Şimdi bizi 
umutlandıran aşı gelişmesi var. Ama tabii kabul etmek 
lazım ki bu aşıların dağıtımı yine bir zaman alacak. 
Yani bu kışın en azından maksimum tedbirle geçmesi 
gerektiğini aklımızdan çıkarmamalıyız. Dünyadaki 
gelişmeler de aynı paralelde geçecek. Avrupa bir 
kapanıp açılırken, ABD de tekrar bir kapanma dönemine 
girecek gibi… O yüzden de belli bir süre daha ekonomik 
aktiviteleri pandemiden ayırmamız çok kolay değil.

Pandeminin hayatımızdan adım adım çıkmasıyla 
beraber 2021’in ilk dönemleri olmasa dahi, bahar 
sonrasındaki dönemlerinde ben tekrar umut ışığının 
yanabileceği düşüncesindeyim. Finansmanın daha 
rahatlayabileceği, finansa daha rahat ulaşabileceğimiz 
bir döneme biz yılın ikinci yarısına doğru ulaşabilirsek, 
herhalde yılın ikinci çeyreğinden sonra daha pozitif, 
2020’yi tam unutturmasa bile bize moral verecek olan 
bir sene hayatımıza girer. Ama bunun için de tekrar 
söylüyorum, ölçülü bir iyimserliği korumamız gerekiyor. 
Gerçeklerin farkında olacağız, iyimserliğin ölçüsünü de 
kaçırmayacağız.

İSO olarak pandemi ile mücadele sürecinizi  
anlatabilir misiniz?

İlk günlerdeki şoku atlattıktan sonra İSO olarak 
Bakanlıklarımızla, İstanbul Valiliğimiz başta olmak 
üzere yerel otoriteyle sanayicilerimiz arasında sürekli 
bir köprü olma görevini yerine getirdik. Doğrusunu 
söylemek gerekirse, kamu otoritesi de bu konudaki 
hassasiyetlerimizi de gözeterek, sürekli bir diyalog ve 
anlayışla çözüm noktasında yanımızda oldular.  

“İnsan kalitesi, insan gücü 
ve birikimi var. Geçmiş 
senelerde de her türlü 

farklı strese karış koyabilen 
bu sanayi sermayemiz, 

sanayi enerjimiz, sanayi 
motivasyonumuz, 

sendeleyen birçok sektöre 
karşın ekonomimizin yüz akı 

olmayı başardı.”
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Tüm sektörlerimizin ve tüm sanayicilerimizin bu 
konudaki günlük temel sorunlarını çözebilmek adına 
oda çalışanlarımız, arkadaşlarımız da özverili bir çalışma 
süreci geçirdiler. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. 
Temel birtakım konuların çözümü noktasında da yine 
Ankara’yla çok yakın çalıştık. Hem çatı kuruluşumuz 
TOBB hem de yine ilgili bakanlıklar nezdinde, 
sorunlarımızın hepsine çare bulunmasa bile belirli 
ölçülerde çözüme kavuşturulması gereken konularda 
sürekli bir diyalog içinde olduk. 

Başta meslek komitelerimiz olmak üzere sektörlerimizin 
ihtiyaçlarını belirlemek adına, Genel Sekreterliğimizle 
birlikte sektörlerimizle iç içe olduk. Muhtelif 
toplantılarda bir araya geldik. Sektör konuları, sektör 
sorunlarını hızlı ve dinamik bir şekilde neticeye 
ulaştırabilmek adına bir gayret içerisinde olduk. 
Pandemi sonrası sürece kendimizi hazırlamak adına 
konunun uzmanı danışman şirketlerle, tüm sektörlerimiz 
ve meslek komitelerimizin katılımıyla önemli bir rapor 

çalışması yaptık. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat 
Oktay’la, pandeminin daha ilk aylarında geniş çaplı bir 
toplantı gerçekleştirdik. 

Farklı bakanlıklarla bir araya geldik. Covid-19 
mücadelesinde sanayi işletmelerimizin neler yapmaları 
gerektiğine ilişkin çok kapsamlı ve adeta adım adım 
mücadele rehberi diyebileceğimiz bir çalışmaya da 
imza attık. Güçlü bir danışman firmayla bu konuda bir 
çalışmayı “Covid-19 ile Mücadele El Kitabı” adı altında 
kitaplaştırdık. Bu konuda ayrıca OSB’lerden farklı sanayi 
tesislerine kadar birçok sektörü kapsayacak şekilde 
eğitim toplantıları da yaptık. Bu çalışmalarımız halen 
devam ediyor.

Meslek liselerinin bu süreçteki mücadeleleri  
hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bu dönem bizi çok sevindiren ve gururlandıran bir 
konu da tabii ki son bir buçuk yıldan beri büyük destek 

“2020 yılına damga 
vuran ve birçok etkisinin 
gelecek yıllarda da 
devam etmesi beklenen 
pandeminin küresel 
ekonomide en fazla 
etkilediği alanların 
başında, tedarik 
zincirleri geliyor. Salgının 
etkisiyle üretimde ciddi 
aksamaların olduğunu 
hep birlikte takip 
ediyoruz. Bunun yanı 
sıra talep hacminde veya 
yapısındaki değişiklikler 
nedeniyle bazı ürünlerin 
bulunmasında da 
güçlükler yaşanıyor.” 
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ve emek verdiğimiz meslek liselerimizin bu pandemi 
sürecinde yazdıkları başarı hikâyeleri oldu. Birçok 
okulumuz o ilk saatlerde kendi çaplarında, hiç de 
küçümsenmeyecek önemli başarılara imza attılar. Kendi 
ihtisaslarına göre tıbbi malzemeler olsun, dezenfektan, 
temizlik malzemeleri olsun, bu gibi konularda 
kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak değerli 
hocalarımız, öğretmenlerimiz, müdürlerimizle birlikte bu 
sürece katkıda bulundular. Ki bu da mesleki eğitimin, 
mesleki eğitim kurumlarının, mesleki eğitim yuvalarının 
ne kadar önemli olduğu konusundaki yaklaşımımızın 
ne kadar doğru olduğunu ortaya koydu. Bu süreç ayrıca 
meslek liselerinin itibarını arttırma anlamında da önemli 
bir görevi yerine getirdi. 

Son dönemde tedarik zincirinin bozulması üzerine İSO 
adına çok ses getiren açıklamalarınız oldu. Ayrıca 
bu konu üzerine etkinlikler de gerçekleştirdiniz. Bu 
süreçte küresel tedarik zincirlerinde yaşanan sorunlar 
neler oldu? Özellikle hangi sektörler bu sorundan 
etkilendi? Tedarik zincirinin bozulmasının sanayiye 
etkileri neler? Tedarik zincirinin bu süreçten olumsuz 
etkilenmesinin sebebi nedir?

2020 yılına damga vuran ve birçok etkisinin gelecek 
yıllarda da devam etmesi beklenen pandeminin küresel 
ekonomide en fazla etkilediği alanların başında, 
tedarik zincirleri geliyor. Salgının etkisiyle üretimde 
ciddi aksamaların olduğunu hep birlikte takip ediyoruz. 
Bunun yanı sıra talep hacminde veya yapısındaki 
değişiklikler nedeniyle bazı ürünlerin bulunmasında 
da güçlükler yaşanıyor. Bunlar yetmezmiş gibi lojistik 
kısıtlamalara bağlı teslimat gecikmeleri ve maliyet 
artışları gibi pek çok gelişme de sanayi sektörlerini 
doğrudan etkiliyor. Son haftalarda farklı sanayi 
sektörlerimizde bu sürecin etkilerini açıkça görüyoruz. 
Birçok farklı ürün grubunda, geçmiş dönemlerde eşine 
çok rastlamadığımız bir fiyat yükselmesi ve oynaklığına 
tanıklık ediyoruz. 

Sizce tedarik zinciri süreçlerini en iyi şekilde 
yürütebilmek için alınması gereken önlemler neler?  
Bu konuda nasıl bir risk yönetimi oluşturmak gerekir?

Tarımsal ürünlerden petrokimya ürünlerine, demir-
çelik ürünlerinden orman ürünlerine, temel gıda 
maddelerinden hurdaya kadar birçok alandan bu 
konuyla ilgili sıkıntılı haberler alıyoruz. Küresel 
tedarik zincirlerinde yaşanan bu sorunları ve aşırı 
fiyat dalgalanmalarını ele almak üzere yılın ilk 
aylarında bir toplantı serisi başlattık. Ticaret Bakan 
Yardımcımız Sayın Rıza Tuna Turagay’ın bizzat katıldığı 
toplantılarımızı önce çelik, sonra petrokimya ve ardından 
da tarımsal sektörler için yaptık. Toplantılarımızla ham 
madde temininde yaşanan sorunları Bakanlığımızın 
yanı sıra kamuoyuna da aktarma fırsatımız oldu. 
Bu konuya hassasiyetle önem vermemizin nedeni, 

üretim hayatımızın ve sanayimizin birçok iş kolunun, 
temel ham maddelerini temin konusunda her geçen 
gün artan bir belirsizlik ve öngörüsüzlük içine girmiş 
olması. Bu durum, birçok şirketimizi, üretimde en 
temel faktörlerden biri olan maliyet hesabı yapamama, 
dolayısıyla sağlıklı bir fiyat oluşturamama sıkıntısıyla 
karşı karşıya getirmiş bulunuyor. 

Bu süreçte özellikle birçok emtiada gerçek arz ve talep 
esaslarına dayanmayan fiyat hareketlerine de tanıklık 
ediyoruz. Bu aşırı fiyat dalgalanmalarının, daha çok 
uluslararası arenadaki fon ve finans kaynaklarının 
spekülatif yaklaşımlarından kaynaklandığını vurgulamak 
isterim. Bu sürecin, hem sanayimize hem de düşmesi 
konusunda hepimizin mutabık olduğu enflasyona 
olumsuz bir etki yapacağı da kaçınılmazdır. Ham 
maddedeki bu fiyat oynaklığı bir yana, sanayimiz son 
zamanlarda bir de özellikle Uzak Doğu’dan ve Çin’den 
kaynaklanan lojistik ve konteyner maliyetlerindeki 
aşırı yükselişlerle de adeta boğuşmakta. Bu belirsizlik 
ve oynaklıklara ham madde siparişlerinin istenilen 
terminlerde yerine getirilmemesi de eklendiği zaman, 
üretim hayatımızın planlama konusunda da ne 
kadar ciddi bir sorunla karşı karşıya olduğu daha iyi 
anlaşılacaktır. Bu tür oynak fiyatlandırmaların ne kadar 
süre hayatımızda kalacağını bilemiyoruz. Ama hiçbir şey 
yapmamak yerine, bu tür potansiyel gelişmelere karşı, 
hükümetimizle birlikte ve farklı inovatif düşüncelerle 
geliştirebileceğimiz çözümlere ihtiyacımız var. 

Son dönemde dışa bağımlı ham madde fiyatlarında 
spekülatif bir artış oldu. Sizce bu sorunun çözümü için 
ne gibi adımlar atılabilir? Devletin bu konu ile ilgili 
çalışmaları neler veya sizce neler olmalı?

Bilindiği gibi sanayimiz, temel ham maddelerin çok 
önemli bir bölümünde ne yazık ki dışa bağımlı durumda. 
Bu temel girdilerin bir bölümünü karşılayabilen yerli 
üretimimiz olmakla birlikte, bu şirketlerimizin gerek 
kapasite yetersizlikleri gerekse kendi ihracat bağlantıları 
nedeniyle; sektörlerimizin ihtiyaçlarına yeterince cevap 
veremediklerini de gözlemliyoruz. Yaşadığımız bütün 
bu gelişmeler ve ham madde konusundaki ihtiyaçlar, 
Türkiye’nin artık belli stratejik yatırımlarda devletin 
de katkısıyla güçlü bir üretim seferberliğini zorunlu 
kılıyor. Özellikle Türkiye Varlık Fonu’nun kısa vadeli 
stratejisinde bu konudaki bazı projelerin gündemde 
olduğunu biliyoruz. Ülke kaynaklarımızın çok daha 
verimli bir şekilde kullanılması gerçeği, önümüzdeki 
dönem kaynaklarımızın ham madde üretecek stratejik 
sanayi yatırımlarına kaydırılması zorunluluğunu 
bizlere işaret ediyor. Ancak bu tür yatırımlarla dışa 
bağımlılığımızı azaltabilir, farklı sanayi ve iş kollarımızın 
ihracat pazarlarında sürdürülebilir rekabet imkanlarını 
güçlendirebiliriz.
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“Atık oluşumunun 
engellenmesini ve atıkların 

geri kazanılmasını 
hedefliyoruz”

HASAN BÜYÜKDEDE

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede’den, 
“Sıfır Atık Projesi”, geri dönüşüm tesislerinin geliştirilmesi ve TEMA 

Vakfı ile birlikte yürütülen projeler hakkında çok önemli bilgiler aldık. 
Hasan Büyükdede en çok atık üreten bölgelerin sırasıyla; Marmara, 

Ege ve İç Anadolu bölgeleri olduğunun altını çizdi.
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“Sıfır Atık Projesi” kapsamında Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı ne gibi roller üstlenecek?

“Sıfır Atık Projesi” kapsamında, sanayi atıklarının 
oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık 
oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, 
sanayi atığının oluşması durumunda, kaynağında 
ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanması 
Bakanlığımızın yeşil ve sürdürülebilir sanayi hedefleri 
arasında yer alıyor. Bakanlığımız Sanayi Sicil Bilgi 
Sistemi 2019 verilerine göre; organize sanayi 
bölgelerimiz (OSB) içi ve dışında imalat sanayiinde 
faaliyet gösteren 152 bini aşkın işletmemizin toplam 
atık miktarı yaklaşık 12 milyon ton. Söz konusu toplam 
sanayi atığının yaklaşık yüzde 36’sı OSB’lerimiz içinde 
üretim yapan sanayicilerimiz. Verilere göre; atık türleri 
bakımından en çok “38.12.31-Diğer tehlikesiz atıklar”, 
“38.11.58-Tehlikesiz metal atıklar” ve “38.11.52-Kağıt 
ve karton atıkları”nın ortaya çıktığı beyan edildi. Atık 
miktarları bakımından ise ana metal sanayii, metalik 
olmayan mineral ürünler, kimya, gıda ile kağıt ve kağıt 
ürünleri sektörleri öne çıkıyor. Bölgesel bazda ise 
sırasıyla Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgeleri en çok 
atık üreten bölgeler olarak dikkat çekiyor.
“Sıfır Atık Projesi”nin en önemli parçasını oluşturan 
plastik atık konusu, plastik tüketiminin artması ile 
günümüzde sıklıkla konuşulan bir konu haline geldi. 
Özellikle Covid-19’a karşı mücadelenin sürdüğü şu 
günlerde hem dünyada hem de ülkemizde hijyen 
şartlarını sağlayabilmek amacıyla “tek kullanımlık” 
olarak nitelendirilen plastik eldiven, maske, kâğıt havlu 
vb. ürünlerin tüketimi dolayısıyla atık miktarı da artış 
gösterdi. 2019 yılı Yıllık İşletme Cetveli verilerine göre 
“38.11.55 Plastik Atıklar” kodu ile beyan edilen kg 
cinsinden atık miktarı 292,9 bin ton.
Türkiye’de son zamanlarda yapılan çalışmalar ve 
düzenlemelerle plastik atık miktarının azaltılması 
ve plastik atıkların kaynağında, kirlenmeden ayrı 
toplanması hedefleniyor. Sıfır atık sistemi ile plastikler 
başta olmak üzere diğer tüm atık türleri kontamine 
olmadan kaynağında ayrı toplanabilecek ve bunun 
sonucunda plastik geri dönüşümü için alınan ithal 
plastik atık miktarı büyük ölçüde azaltılabilecek.
Yeşil ve sürdürülebilir sanayi hedefimiz doğrultusunda 
Bakanlığımız “Yeşil OSB Projesi” başlattı. Program 
kapsamında mevcut ve yeni kurulacak OSB’lerimizde 
farkındalık oluşturularak, verimli ve temiz üretimle 
endüstriyel simbiyoz uygulamalarının yaygınlaştırılması, 
yeşil altyapı tesislerinin kurulması ve işletilmesi 
hedefleniyor. Farkındalığın oluşturularak dönüşümün 
sağlanması amacıyla pilot 6 OSB’mizde; “ASO Sincan  
1. Organize Sanayi Bölgesi, Bursa OSB, İzmir Atatürk 
OSB, Adana Hacı Sabancı OSB, Eskişehir OSB ve 
Gaziantep OSB”, Bakanlığımız himayesinde çalışmalar 
yürütüldü ve son aşamaya gelindi. Proje sonucunda, 
OSB’lerimizin yeşil OSB’lere dönüşebilmeleri amacıyla 
çerçeve mevzuat da hazırlanacak. 

İmalat sanayiinde atıkları minimum düzeye indirebilmek 
için özellikle OSB’lerimizde endüstriyel simbiyoz 
uygulamaları ayrı öneme sahip. 2023 Sanayi ve 
Teknoloji Stratejisi Belgemizde “Endüstriyel simbiyoz 
yenilik faaliyetlerinin yanında, yeni iş alanları yaratma 
potansiyeli ile girişimciliği ve bölgesel kalkınmayı da 
destekleyen bir yaklaşım olarak ortaya çıkmaktadır.” 
deniliyor. Ayrıca; “…Türkiye’de endüstriyel simbiyoz 
alanlarının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı, OSB’ler ve Endüstri Bölgeleri 
gibi ilgili paydaşların iş birliğiyle yürütülmeye devam 
edilecektir” eylemi de yer alıyor.
Bakanlığımız ile Dünya Bankası arasında, Ocak 
2021’de, OSB’lerimizin temel altyapı, yenilikçi yeşil 
altyapı yatırımı ile yenilik merkezi yatırımı proje 
finansmanları için toplamda 300 milyon dolar hacimli 
kredi protokolü imzalandı. Söz konusu kredi paketi 
kapsamında, “Sıfır Atık Projesi”nin hedeflerine uygun 
olacak şekilde, örneğin, proses sularının ve arıtılmış 
atık suların geri dönüşümü ve yeniden kullanımı, 
OSB’nin atık yönetim kapasitesinin desteklenmesi, 
OSB’de Endüstriyel Simbiyoz uygulamaları, OSB’nin 
yenilenebilir enerji kullanımının arttırılması/Sera gazı 
emisyonlarının azaltılması ve enerji verimliliği projelerine 
destek verilmesi planlanıyor. Bakanlığımızca, Dünya 
Bankası ile yapılan protokol kapsamında OSB’lerin proje 
değerlendirmeleri yakın zamanda başlayacak.

Geri dönüşüm İhtisas OSB çalışmaları hangi 
aşamada?

Yaptığımız saha ziyaretlerinde sanayicilerimiz, OSB 
yönetimleri ve yerel yönetimlerle yapmış olduğumuz 
toplantılarda geri dönüşümün önemi ve geri dönüşüm 
tesislerine olan ihtiyaç pek çok kez dile getirildi, 
Bakanlığımız da bu konuyu gündemine aldı. Bu 
kapsamda bölgesel ihtiyaçların karşılanabilmesi 
amacıyla, sanayimizin gelişmiş ve atığının yoğun 
olduğu alanlarda, bölge sanayicilerinin tümüne 
hizmet edebilecek geri dönüşüm ihtisas OSB’lerin 
oluşturulması planlanıyor. Bu plan kapsamında 
ihtiyaç analizlerini de dikkate alarak, sınai faaliyetlerin 
yoğun olduğu coğrafi bölgelerimizde, geri dönüşüm 
maliyetlerini azaltacak, kaynak verimliliğini ve 
sürdürülebilirliği arttıracak, bölgenin müşterek 
ihtiyaçlarına cevap verecek planlı geri dönüşüm 
alanlarını oluşturma çalışmalarımız sürüyor. Halihazırda, 
sanayi atığı olarak ciddi bir yükle mücadele eden 
İzmir Kemalpaşa ilçesinde bir Geri Kazanım İhtisas 
OSB kurulması talebinde bulunuldu. Başvuruya ilişkin 
inceleme ve diğer kurumların görüşlerinin alınması 
süreci devam ediyor.

Alışılagelmiş geri dönüşüm tesisleri yerine, atıkların 
cinsine göre ayrıldığı modern geri dönüşüm 
tesislerinin ne gibi avantajları olacak?

Atıkların toplandıktan sonra temizlenmesi ve sınıflarına 
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göre tasnif edilmesi, kalitesi yüksek ikincil ham madde 
elde edilmesi açısından son derece önemli. Bu noktada 
atıkların cinslerine göre ayrıldığı modern geri dönüşüm 
tesisleri ön plana çıkıyor. Modern tesislerde atıklar, 
toplandıktan sonra otomasyon sistemleri sayesinde 
temelde organik ve inorganik olmak üzere ve ayrıca 
cam, metal, kağıt, plastik gibi türlerine göre ayrıştırılıyor. 
Söz konusu ayrıştırma işlemi atıkların renk, ağırlık, 
kalınlık gibi özelliklerine göre yapılıyor ve ayrıştırılan 
atıkların geri dönüşüm işlemine tabii tutulmak üzere 
hazır hale getirilmesi amaçlanıyor. 

Bu tür tesislerin hem çevresel açıdan hem de ekonomik 
açıdan birçok avantajları da bulunuyor. Modern 
tesislerin otomasyon sistemleri sayesinde insan 
gücüne daha az ihtiyaç duyuluyor. İş sağlığı ve güvenliği 
açısından da daha elverişli bir ortam sağlanıyor. Modern 
tesisler, daha kısa sürede nispeten daha çok miktarda 
atığın geri dönüştürülebilmesine imkan sağlıyor. 
Modernizasyon, makineleşme ve ayrıştırma sayesinde 
atığın geri dönüşüm maliyeti düşüyor. 

TEMA Vakfı ile ortak çalışmalar yürüttüğünüzü 
biliyoruz. Bununla ilgili detaylı bilgi verebilir misiniz?

Önceki dönemlerde Bakanlığımızın sanayi alanı 
projelerine TEMA Vakfı’nın itiraz ve çekinceleri 
olabiliyordu. Şimdi ise Bakanlığımızın açık kapı 
politikasıyla beraber TEMA Vakfımızla iletişimimizi üst 
seviyelere taşımış bulunuyoruz. TEMA’nın bir çekincesi 
olduğu zaman rahatlıkla Bakanlığımızla iletişime 
geçebiliyor, konuya ilişkin aydınlatıcı bilgilendirme 
toplantıları da düzenleniyor. Örneğin; Bakanlığımızın 
Filyos Endüstri Bölgesi Projesi’ne TEMA’nın itirazları 
oldu. Bir araya gelip yaptığımız istişarelerde Filyos’ta 
sadece temiz, çevreye duyarlı, yeşil endüstrilerin 

yer alacağına dair taahhütlerimizi TEMA’ya vererek 
vakfın endişelerini giderdik. Şimdi her projemizde aynı 
yönetişim mantığı ile hareket edip sadece TEMA’nın 
değil, tüm ilgili sivil toplum örgütlerinin çekincelerini 
masaya yatırıyor ve çözüm odaklı çalışıyoruz.

AB Yeşil Mutabakat çalışmaları hakkında bilgi 
verebilir misiniz?

Bildiğiniz üzere Avrupa Birliği (AB), Avrupa Yeşil 
Mutabakatı (AYM)’nı, 11 Aralık 2019 tarihinde 
açıklayarak Avrupa’yı 2050 yılına kadar dünyanın ilk 
iklim-nötr kıtasına dönüştürme hedefine yönelik yeni 
bir büyüme stratejisi ortaya koydu. Bu doğrultuda, 
İklim Kanunu Tasarısı, Yeni Sanayi Stratejisi, Döngüsel 
Ekonomi Eylem Planı, Çiftlikten Çatala Stratejisi, 2030 
Biyoçeşitlilik Stratejisi, Enerji Sistem Entegrasyonu 
Stratejisi, Hidrojen Stratejisi, Yenileme Dalgası Stratejisi, 
Metan Stratejisi, Kimyasallar Stratejisi, Açık Deniz 
(Offshore) Yenilenebilir Enerji Stratejisi ve Avrupa İklim 
Paktı belgeleri geçtiğimiz yıl yayınlandı. 

AB’ye tam üyelik adayı olan ülkemizin de sanayi, tarım, 
enerji ve ulaştırma politikalarımız itibarıyla Avrupa Yeşil 
Mutabakatı’nın getireceği politika değişikliklerinden 
fazlasıyla etkileneceği kaçınılmazdı. Aynı şekilde AB 
bizim en büyük dış ticaret partnerimiz. Kamu otoritesi 
olarak bizler de bu durumun başından beri farkında 
olarak, geçtiğimiz yıl Avrupa Komisyonunun AYM’yi 
duyurmasının hemen ardından, Ticaret Bakanlığı 
koordinasyonunda ülke çapında çalışmalara başladık. 
Bu bir senelik süre zarfında, Komisyon’daki gelişmeler 
yakından takip edilerek, önümüzdeki dönemde ilgili tüm 
sektörlerin yeşil dönüşüm alanında kısa ve orta vadede 
yapabileceklerine yönelik bir Eylem Planı oluşturuldu. 
Söz konusu Eylem Planı’nın büyük kısmı, tabiatıyla, yeşil 
dönüşümün temelinde olan sınai üretim faaliyetleri 
ve bu dönüşümü hızlandıracak/kolaylaştıracak 
teknolojilerin geliştirilmesi açısından Bakanlığımızın 
sorumluluğundadır. 

Sözünü ettiğim Eylem Planı’nda, Türkiye’nin karbon 
yoğunluğu düşük ve kaynak etkin bir ekonomiye geçişini 
hızlandırmak amacıyla; iklim değişikliği ile mücadele, 
finansman, AB sınırda karbon düzenlemesi, yeşil ve 
döngüsel bir ekonomi, temiz, ekonomik ve güvenli enerji 
arzı, yeşil ve sürdürülebilir tarım, sürdürülebilir akıllı 
ulaşım, diplomasi ve AYM bilinçlendirme faaliyetleri 
başlıkları altında birçok hedef ve eylem belirlendi. Söz 
konusu eylem ve hedefler kapsamında Bakanlığımız 
çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. 

SÖYLEŞ İ

“Türkiye’de son zamanlarda yapılan 
çalışmalar ve düzenlemelerle 
plastik atık miktarının azaltılması 
ve plastik atıkların kaynağında, 
kirlenmeden ayrı toplanması 
hedefleniyor. Sıfır atık sistemi ile 
plastikler başta olmak üzere diğer 
tüm atık türleri kontamine olmadan 
kaynağında ayrı toplanabilecek 
ve bunun sonucunda plastik 
geri dönüşümü için alınan ithal 
plastik atık miktarı büyük ölçüde 
azaltılabilecek.”

PLASFED 33.sayi.indd   94 30/03/21   11:08



PLASFED 95

PLASFED 33.sayi.indd   95 30/03/21   11:08



96 PLASFED96 PLASFED

HEDE F  ÜLK E

ABD’DE İHRACAT 
FIRSATLARI
Türk şirketlerinin uluslararası rekabette önde olduğu alanlarda ABD 
pazarında büyük bir potansiyel var. 2,5 trilyon dolarlık ithalat rakamıyla 
küresel ithalatın bir numarası ABD tam da pandemi nedeniyle yeni 
tedarik zincirleri ararken, bu potansiyelden faydalanmak mümkün. 
PROF. DR. KEREM ALKIN, DR. METİN GÜRLER 
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p
andemi, dünya genelinde  

3,5 milyara ulaşan istihdam ve 
yüz milyonlarca firmanın var 

olma mücadelesi açısından yeni 
zorlukları, yeni açılımları, yeni 

destekleri de beraberinde getirdi. 
Bilhassa Atlantik cephesinde, batılı 

ekonomiler olarak adlandırılan 
ülkeler grubu, ihtiyaç duydukları 

pek çok ara mamul, yarı mamul ve 
nihai mamulü Çin ve Asya ağırlıklı 
bir tedarik zinciriyle karşılamanın 

mahsurlarını bu süreçte detaylı 
olarak sorguladı.

ABD’DE İHRACAT 
FIRSATLARI

2020’nin yaz ortasından bu yana uluslararası ekonomi 
kurumları ve yönetim danışmanlık şirketleri tarafından 
yayınlanan rapor ve araştırmalar ile dünyanın önde 
gelen şirketlerinin üst düzey yöneticilerine yönelik 
anket çalışmaları, küresel tedarik zincirinin Asya-Pasifik 
ağırlıklı bir yapıdan uzaklaşma eğiliminin bir tartışma 
başlığından öteye, artık bir gerçeğe dönüştüğüne işaret 
ediyor. Yayınlanan raporların işaret ettiği önemli bir 
nokta, küresel şirketlerin tedarik ihtiyaçlarının yüzde 10 
ile 15’i oranında bir bölümünü Asya-Pasifik’ten farklı 
coğrafyalara doğru kaydırmaya başladıklarına ve bu 
adımların daha da sıklaşacağına işaret ediyor.

50 MİLYAR DOLARLIK FIRSAT
Gerek ABD, gerekse de Avrupa Birliği’nin, Asya-Pasifik’te 
yoğunlaşan ‘üretim’ ve ‘rekabet becerisi’ne karşı, Çin ve 
Asya’ya bağımlılıklarını azaltacak şekilde, nüfus gücü, 
iş gücü, üretim gücü, ticaret gücü olan yeni partner 
ülkelerle iş birliğini yoğunlaştırmaları gerekiyor. Hareket 
kabiliyeti ve teknolojisini geliştirme becerisi yüksek bir 
stratejik ortak olarak Türkiye’ye her zamankinden fazla 
ihtiyaç var. Türkiye’nin yeni ‘küresel meydan okuma’da 
gerek ABD’ye, gerekse de AB’ye sağlayacağı fırsatları, 
imkan ve kabiliyetleri Atlantik kanadının iyi okuması ve 
yakalaması gerekiyor. Bugünkü tablo gelişen ülkelerdeki 
ihracatçılara önemli bir fırsat doğuruyor. Türkiye’nin 
de içinde yer aldığı önde gelen gelişen ülkelerin 
ihracatçıları, üreticileri, ‘ticaret savaşı’nı kendilerini 
daha da mükemmelleştirebilecekleri, daha da 
‘rekabetçi’ olabilecekleri bir ‘meydan okuma’, bir ‘fırsat’ 
olarak görüyor. Bu noktada pek çok soru cevaplanmaya 
muhtaç olarak karşımıza çıkıyor: ‘Dünyanın en büyük 
ithalatçısı olan ABD’ye daha fazla nasıl ihracat yaparız?’, 
‘Şirketlerimiz doğru bir strateji izliyor mu?’ ‘ABD 
pazarında ihracat yapılabilecek yeni sektörler hangileri?’ 
İhracatçılarımız için kritik önemdeki bu soruların 
cevapları için ABD’nin 2019 ithalat rakamlarını 
incelemek gerekiyor. 

DOĞRU ROTA, BÜYÜK HEDEF
ABD’nin 2019’da yaptığı ithalatı TİM sektörel 
sınıflamasına göre ayırdığımızda en çok ithalatnı 
545,7 milyar dolar ile ‘Kimyevi Maddeler ve Mamulleri’ 
sektöründe yapıldığını görüyoruz. Bu sektörde yapılan 
ithalat toplam ithalatın yüzde 21,2’sini oluşturuyor. 
ABD’nin, bu sektörde Türkiye’den yaptığı ithalat ise 
1,25 milyar dolar olurken toplam ithalat içindeki payı 
yüzde 0,23 oldu. ABD’nin ithalatında ikinci sırada 526,5 
milyar dolarlık hacimle yüzde 20,5 payıyla “Elektrik 
Elektronik” sektörü yer alıyor. Türkiye bu sektörde 
ABD’ye sadece 500 bin dolarlık ihracat yaptı. Üçüncü 
sırada yüzde 15,5’lik payıyla, 396,9 milyar dolarlık 
ithalatın yapıldığı “Otomotiv Endüstrisi” sektörü yer aldı. 
Türkiye bu sektörde ABD’ye 1,19 milyar dolarlık ihracat 
gerçekleştirdi. 

ABD, Türkiye’den 2019’da en çok tedariki 1,25 milyar 
dolar ile ‘Kimyevi Maddeler ve Mamulleri’ sektöründe 
yaparken, ikinci sırada 1,19 milyar dolarlık ithalatın 
yapıldığı ‘Otomotiv Endüstrisi’, üçüncü sırada ise 
940 milyar dolarlık ithalatın yapıldığı ‘Hazırgiyim ve 
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Konfeksiyon’ sektörü yer aldı.
Ürün bazında incelendiğinde ABD’nin 2019’da tüm 
dünyadan 5 bin 530 farklı kalemde ürün ithal ettiği 
görülüyor. Türkiye ise bu pazarda 2 bin 731 ürünle yer 
aldı. Türkiye’nin bu pazara hitap edebileceği toplam  
4 bin 921 ürünü mevcut. Yani bu pazara sunamadığı  
2 bin 190 ürün daha olduğu görülüyor. ABD tespit 
edilen bu 2 bin 190 üründe dünyadan 2019’da  
26,4 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdi.

ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER
Ürün sayısında ABD, dünyadan en çok ithalatı bin 
80 ürün ithal ettiği ‘Kimyevi Maddeler ve Mamulleri’ 
sektöründe yaparken Türkiye’den ise bu sektörde  
303 ürün ithal edildi. Yapılan analize göre; Türkiye’nin 
bu sektörde ABD pazarına 574 ürün daha ihraç 
edebileceği görülüyor. Bu 574 üründe ABD’nin küresel 
ithalatı ise 2,90 milyar dolar. Ürün sayısı bakımından 
ikinci sırada en çok ithalatı 508 ürün ithal ettiği ‘Tekstil 
ve Hammaddeleri’ sektöründe yaptı. Türkiye’nin bu 
sektörde bu pazara 2019’da 340 ürün ihraç ettiği 
ve 158 ürün daha ihraç edebileceği görülürken, bu 
ürünlerde ABD’nin küresel ithalatı ise 590 milyon dolar 
oldu. ABD üçüncü sırada en çok ithalatı 450 ürünle 
‘Makine ve Aksamları’ sektöründe yaptı. Türkiye bu 
pazara 304 ürün ihraç ettiği ve 140 ürün daha ihraç 
edebileceği görülüyor. Bu ürünlerde ABD’nin küresel 
ithalatı ise 670 milyon dolar. Türkiye’nin ABD pazarında 
en az ürünle yer aldığı sektörler ise 6’şar ürünle ihracat 
yapılan Fındık ve Mamulleri, Tütün ve Süs Bitkileri ve 
Mamulleri sektörleri olarak çıkıyor karşımıza. Türkiye, 
fındıkta sunabileceği bütün ürünleri sunarken, tütün 
sektöründe iki ve süs bitkilerinde sunabileceği hâlâ  
10 ürün mevcut.

REKABETÇİ 364 ÜRÜN DAHA ABD’YE SATILABİLİR
ABD’nin Türkiye’den ithal ettiği ürünlerden bin 164 
tanesinde Türkiye, uluslararası piyasalarda rekabet 
üstünlüğüne sahip. ABD, tespit edilen bu rekabetçi 
ürünlerde Türkiye’den 2019’da 7,1 milyar dolarlık ürün 
tedarik ederken, dünya genelinden ise 533,2 milyar 
dolarlık ürün aldı. Bu ürünlerin ithalatında Türkiye’den 
yapılan ithalatın payı yaklaşık yüzde (bütün ürünlerin 
ithalatının payı olan yüzde 0,44’ün üç katı oranda) 
1,32 oldu. Görülüyor ki Türkiye, ABD’nin ithalatında 
ağırlıklı olarak rekabetçi olduğu ürünlerden ihraç 
ediyor. Türkiye’nin ABD pazarına toplamda sunabileceği 
bin 528 ürün bulunuyor. Bu pazara satabileceği 364 
rekabetçi ürün daha var. Tespit edilen bu 364 üründe 
ABD, Türkiye dışındaki ülkelerden yaklaşık 62 milyarlık 
ürün ithal ederken, Türkiye ise ABD dışındaki ülkelere 
22,8 milyar dolarlık ürün ihraç ediyor.

İHRACAT GÖZDEMİZ TEKSAS 
Rakamların da işaret ettiği Türkiye üretiminde 
kuvvetli olduğu en az 364 üründe daha ABD pazarına 
açılabilir. O zaman sıradaki soru hangi eyalete olmalı… 
ABD’nin eyaletler bazında ithalatını incelediğimizde 
2019’da en çok küresel ithalatı 408,3 milyar dolar ile 
Kaliforniya tarafından yapıldığı görülüyor. Bu noktada 
ithalatın Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) yoluyla 
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yapılıp yapılmadığı da önem kazanıyor. Kaliforniya’nın 
toplam ithalatının 107,6 milyar dolarlık kısmını STA 
yapılan ülkelerden düşük gümrük tarife oranları ile 
yaparken, 1,15 milyar dolarlık kısmını ise Türkiye’den 
karşıladığı görülüyor. Eyaletler arasında ikinci sırada 
en çok küresel ithalatı 294,9 milyar dolar ile Teksas 
yaparken, bu ithalatın 142,3 milyar dolarlık kısmı 
STA yapılan ülkelerden, 1,42 milyar dolarlık kısmının 
ise Türkiye’den yapıldığı görülüyor. Kaliforniya ve 
Teksas’tan sonra eyaletler arasında üçüncü sırada en 
çok küresel ithalatı 163,8 milyar dolar ile Illinois eyaleti 
yaptı. Illinois ithalatın 59,4 milyar dolarlık kısmını STA 
yapılan ülkelerden, 393,9 milyon dolarlık kısmını ise 
Türkiye’den yaptı. İhracatçılarımızın ABD’de eyaletler 
kırılımında yaptıkları ithalatı incelerken bu eyaletlerin 
ithalatının büyük kısmının STA yaptıkları ülkelerden olup 
olmadığına dikkat etmeleri gerekiyor. Bir başka ifade ile 
ihracatçılarımızın her eyaletin STA yapılan ülkelerden 
yapılan ithalat dışında kalan ithalatı göz önünde 
bulundurmaları gerekiyor. 

Küresel ithalatta eyalet sıralaması Kaliforniya, Teksas, 
Illinois şeklinde olurken STA ülkelerinden yapılan ithalat 
incelendiğinde sırası ile 142,3 milyar dolar ile Teksas, 
110,5 milyar dolar ile Michigan ve 107,6 milyar dolar 
ile Kaliforniya’nın yaptığı görülüyor. STA ülkelerinden 
yapılan ithalatın payı eyaletler bazında incelendiğinde 
ise sıralama yüzde 90,4’lük pay ile Montana, yüzde 
78,6’lık pay ile Wyoming, yüzde 77,6’lık pay ile Michigan 
şeklinde çıkıyor. Eyaletlerin Türkiye’den yaptığı ithalata 
göre sıralaması incelendiğinde ise en çok ithalat 1,42 
milyar dolar ile Teksas tarafından yapılırken, onu sırası 
ile 1,15 milyar dolar ile Kaliforniya ve 1,02 milyar 
dolarlık ile New York eyaletleri izliyor. 
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PANDEMİDE TÜRKİYE İHRACATINI ARTTIRDI
ABD’nin pandemi döneminde toplam ithalatı 187,5 
milyar dolar azaldı. Bu rakamın 87 milyar doları STA 
ülkelerinden geldi. Türkiye ise pandemi döneminde 
ihracatını az ada olsa (6,4 milyon dolar) arttırmayı 
başardı. Bu dönemde eyaletler arasında Türkiye’den en 
çok ithalatı 1,04 milyar dolar ile New York yaparken, bu 
eyaleti 949,6 milyon dolar ile Teksas ve 899,3 milyon 
dolar ile New Jersey eyaletlerinin izlediği görülüyor.

Pandemi döneminde (Ocak-Eylül) Türkiye’den yaptığı 
ithalatı en çok arttıran eyalet New York olurken, 
bu eyaletin Türkiye’den yaptığı ithalatı 2019-2020 
yılında bahsi geçen dönemde 281,5 milyon dolar artış 
gösterdi. İkinci sırada Türkiye’den yaptığı ithalatını en 
çok arttıran eyalet 200 milyon dolar ile New Jersey, 
üçüncü sırada ise 50,1 milyon dolarlık artış yakalayan 
Florida eyaleti yer aldı. Oransal anlamda pandemi 
döneminde Türkiye’den ithalatını en çok arttıran eyalet 
2019 Ocak-Eylül döneminde Türkiye’den 816,5 bin 
dolarlık ithalat yaparken, 2020’nin aynı döneminde 
20,7 milyon dolara yükselten Kuzey Dakota eyaleti 
karşımıza çıkıyor. Türkiye’den ithalatını ikinci sırada  
en çok arttıran eyalet 7,5 milyon dolara yükselten  
New Mexico olurken, üçüncü ise 32 milyon dolarla  
New Vermont eyaleti oldu.

MAVİ OKYANUSA YELKEN AÇMALI
ABD’ye ihracatta Türkiye’nin çok sıkı rakipleri var. 
Pandemide bakış açısının değişmesine rağmen Asya 
ülkeleri de boş durmuyor ve ABD’nin farklı bölgelerine 
ihraç ürünlerini daha seri ulaştırabilmek adına, büyük 
lojistik merkezleri oluşturdukları görülüyor. Bu durum, 
bir süredir satış-pazarlama alanında önemli bir konu 
başlığı olan ‘mavi okyanus-kırmızı okyanus’ konusunu 
öne çıkarıyor. Ülke ekonomisinde ve dünya ticaretinde 
birbiriyle kıyasıya rekabet eden binlerce şirket, 
birbirinden müşteri çalacak şekilde bir pazarlama-
satış stratejisi, sürekli fiyat kırarak pazarda kalma 
mücadelesi ortaya koyduklarında, okyanusta köpek 
balıklarının sürekli birbirlerine saldırmalarından dolayı 
okyanusun ‘kırmızı’ya dönüşmesine benzer bir ortam 
oluşuyor. Küresel ticarette iddialı olabilmek için, aynı 
sektördeki firma ve şirketlerin, rekabet etseler de, 
‘birlikte hareket etme’ kültürü oluşturup, birbirlerine 
zarar verecek ölçüde fiyat kırma yarışına girmek yerine, 
aynı ülkeden dünyaya yapılan satışta, gerek ölçek 
ekonomisi, gerekse de ihracattan elde edilen kg başına 
katma değeri güçlü kılmak için sinerji oluşturmaları, 
yani ‘mavi okyanus’ stratejisi uygulamaları gerekiyor. 

ABD ile yürütülen ‘100 milyar dolar ticaret’ hedefine 
dayalı müzakereler, ihracatçılarımızın bu pazar için 
‘kırmızı okyanus’ taktikleri yerine, birlikte hareket 
etme kültürüne dayalı ‘mavi okyanus’ stratejisi ile 
çok daha güçlü sonuçlar elde edeceklerine işaret 
ediyor. Önümüzdeki dönemde, Türkiye’nin ticaret 
diplomasisinin saha neferi olan ihracatçılarımızın ABD 
pazarında ve ‘doğru’ eyaletlerde birlikte yürütecekleri 
ihracat hamleleri, Türkiye’yi rahatlıkla 10 milyar dolar 
ihracat hacminden 50 milyar dolarlık bir hacme 
taşıyacak.

ABD’DE EN ÇOK İTHALAT YAPAN EYALETLER
Kaliforniya: 4 bin 697 ürün içinde bin 359 ürün,  
226 milyar dolar ithalat, yüzde 29,2 (ABD’nin bu 
ürünlerdeki toplam ithalatı içindeki payı) 
Teksas: 4 bin 441 ürün içinde 545 ürün, 132,2 milyar 
dolar ithalat yüzde 28,6 (ABD’nin bu ürünlerdeki 
toplam ithalatı içindeki payı) 
New York: 4 bin 606 ürün içinde 397 ürün, 37,3 milyar 
dolar ithalat yüzde 47,7 (ABD’nin bu ürünlerdeki toplam 
ithalatı içindeki payı)
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ALİ İBRAHİM AYDIN
Yeminli Mali Müşavir
aaydin@prosesdenetim.com.tr

FİNANSAL TÜREV 
ÜRÜNLERİ VE 
VERGİLENDİRİLMESİ

Sayın okurlar, bu sayımızda, son çeyrek asrın 
gözde finansal enstrümanları olan türev ürünlerini 
ele aldık. Yazıda, finansal türev ürünlerini 
genel özellikleriyle tanımladıktan sonra bu 
ürünlerin kurumlar vergisi ve katma değer vergisi 
karşısındaki durumlarını değerlendirdik.
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1. Finansal Türev Ürünlerinin Ortaya Çıkışı ve 
Piyasaya Dönüşümü

 Finansal türev işlemlerinin kökeni çok eskilere 
dayanmaktadır. Astrolojik hareketlere göre doğa 
olaylarının öngörülmesi ve buna dayalı olarak da takip 
eden yıllarda kıt hale gelecek veya bollaşacak ürünlerin 
tahmin edilerek ileri vadeli olarak yapılan alım satım 
işlemleri türev ürünlerinin ilk örnekleriydi. 

Finansal türev işlemleri Bretton-Woods sisteminin 
1972 yılında bozulmasıyla birlikte önem kazanmaya 
başladı ve zaman içinde organize bir piyasa haline geldi. 
ABD Dolarının basımını ve değerini altına bağlayan 
Bretton-Woods sisteminin çökmesiyle başlayan süreçte 
ülke ekonomileri önemli kur riskleriyle karşı karşıya kaldı. 
İşletmelerin ticari işlemlerinde kur riskiyle karşı karşıya 
kalması finansal türev ürünlerine talebi arttırdı. 

Ülkemizde özellikle 1990’lı yıllarda gelişme eğilimi 
gösteren türev ürünler piyasası vadeli işlemler borsasının 
kurulmasıyla işlem hacmini günden güne artırmıştır.

Finansal türev araçlarının ortaya çıkışına sebep olan 
temek güdü riskten korunma (hedging) arzusudur. Ancak, 
günümüzde, türev ürünlerin arbitraj yoluyla kazanç 
temin etmek için veya spekülatif amaçlarla yaygın olarak 
kullanıldığı gözlenmektedir.

Türev ürünlerinin finansal korunma amaçlı kullanımı, 
riskin yönetim sürecidir. Bu süreç, riskin belirlenmesini, 
doğru bir şekilde ölçülmesini, yeterli, etkin ve rantabl 
maliyetli korunma aracının tespit ve kullanımından 
oluşur.

“Türev finansal araç” kavramı, forward, futures, 
opsiyon ve swap olarak adlandırılan 4 farklı finansal 
ürünü ifade eder. Bu finansal ürünlerin ortak özelliği, 
belirli bir malın (veya dövizin) belirli bir tarih ve belirli 
bir yerde satılmasına/satın alınmasına ilişkin şartları 
belirleyen sözleşmeler olmasıdır.

Türev ürünler, değeri diğer varlıklara bağlı olarak 
belirlenen finansal ürünlerdir. İlk ortaya çıktıkları dönem 
itibarıyla emtia temelli olarak düzenlenen finansal türev 
ürünleri zaman içinde döviz, hisse senedi, tahvil ve faiz 
olarak da düzenlenmeye başlanmış ve yaygınlaşmıştır. 

Bu ürünlerin “türev finansal araç” olarak 
adlandırılması, değer ölçümü ve fiyatlamaların 
diğer varlıkların fiyatları üzerinden belirlenmesinden 
kaynaklanır.

Türev ürünler bilanço tarihi itibarıyla kesinleşmiş 
bir kazanç ya da zarar içermez. Bu özelliği sebebiyle 
vadesi gelmemiş türev ürünler genel olarak bilançoya 
yansıtılmamakla beraber, uluslararası raporlama 
standartları, özellikle türev ürünlerden kaynaklı 
muhtemel zararların belirli kriterler çerçevesinde 
öngörülerek bilançoya aktarılmasına ilişkin yöntemler 
geliştirmektedir. 

2. Finansal Türev Ürünleri ve Özellikleri
Finansal türev ürünleri özellikleri itibarıyla forward, 

futures, opsiyon ve swap olarak adlandırılan dört gruba 
ayrılır. 

2.1. Forward
Forward işlemi bir piyasa aracılığıyla değil, alıcı 

ile satıcı arasında imzalanan bir sözleşmeyle yapılır. 
Sözleşme, belirli bir varlığın gelecekteki bir tarihte ve 
belirlenen fiyatla alıcıya teslimini düzenler. 

Emtia, döviz ve faiz oranı için akdedilebilen forward 
sözleşmelerinin temel özellikleri şu şekilde sıralanabilir.

▸ Organize olmamış (tezgahüstü) piyasalarda işlem 
görürler. 
▸ Sözleşmenin şartları taraflar arasında serbestçe 
belirlenir. Geçerli sayılması için gerekli bir standart 
sözleşme metni yoktur. Sözleşme, istenildiğinde 
karşılıklı anlaşmayla iptal edilebilir.
▸ Karşılıklı güvene dayanır. Genel olarak teminata 
dayanmadığından etkinliği diğer sözleşmelere göre 
daha zayıftır.
▸ Tarafların mal teslimi ve ödemeye ilişkin 
yükümlülükleri vade tarihinde gerçekleştirilir.
 
2.2. Futures

Futures, bir malın, belirli bir tarihte önceden 
belirlenmiş bir fiyat üzerinden teslimini düzenleyen 
sözleşmedir.

Futures sözleşmeleri, emtia, döviz, faiz oranı ve 
endeks futures sözleşmeleri olarak dörde ayrılır.

Futures,sözleşmelerinin forward sözleşmelerine göre 
farklılığı, organize piyasalarda ve standart büyüklüklerde 
işlem görmesidir.

Futures sözleşmelerin özellikleri şu şekilde 
sıralanabilir.

▸ Organize piyasalarda işlem görürler.
▸ Sözleşme koşulları (vade, kontrat büyüklüğü gibi) 
standarttır.
▸ Sözleşme nedeniyle ortaya çıkan yükümlülüklerin 
yerine getirilmesi garanti altına alınmıştır. 
Yükümlülüklerin yerine getirmeme olasılığını ortadan 
kaldırmak için marjin sistemi uygulanır.
▸ Sözleşmeler tekrar alınıp satılabilir.

“ÜLKEMİZDE ÖZELLİKLE 1990’LI 
YILLARDA GELİŞME EĞİLİMİ 

GÖSTEREN TÜREV ÜRÜNLER PİYASASI 
VADELİ İŞLEMLER BORSASININ 

KURULMASIYLA İŞLEM HACMİNİ 
GÜNDEN GÜNE ARTTIRMIŞTIR.”
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2.3. Opsiyon
Opsiyon sözleşmesi alıcıya sözleşme konusu varlığı 

belli bir fiyattan satın alma veya satma hakkı verir. 
Sözleşmenin konusu emtia, döviz, menkul kıymet 
olabilir. Opsiyon sözleşmesi, sözleşme konusu finansal 
varlığın belirlenen tarihte, belirlenen miktarda ve 
belirlenmiş fiyatla satın alma veya satma hakkını prim 
karşılığında opsiyon alıcısına verir.

Opsiyon sözleşmesinde, sözleşme satıcısı 
sözleşmenin imzalanmasıyla belirli bir tutarda opsiyon 
primi aldığından, vade tarihinde opsiyon alıcısının 
opsiyon hakkını kullanması halinde, durumuna göre 
satma veya satın alma yükümlülüğü altına girmiş 
olmaktadır.

Opsiyon sözleşmesi, sözleşme alıcısına opsiyonu 
kullanma veya kullanmama hakkı verir. Alıcıya bu hakkı 
tanıyan sebep, başlangıçta bir bedel (prim) ödemiş 
olmasıdır. Dolayısıyla, vade tarihi geldiğinde, sözleşme 
alıcısı o günkü fiyatlamalara bakarak opsiyon hakkını 
kullanıp kullanmayacağına karar verecektir.

Hisse senedi, hisse senedi endeksleri, döviz, faiz ve 
futures üzerine opsiyon sözleşmeleri oluşturulmakta ve 
işlem görmektedir.

Sözleşme satıcısının yükümlülüklerini yerine 
getirmesini teminat altına almak üzere marjin sistemi 
uygulanır. Marjin sistemi, sözleşmenin başlangıcında 
belirli bir teminat yatırılması ve bu teminatın zaman 
içindeki fiyat oluşumlarına göre artırılması esasına 
dayanır.

Uygulamada farklı tipte opsiyon sözleşmeler yapıldığı 
görülmektedir. Örneğin, Avrupa tipi opsiyonlarda, 
opsiyon alıcısı opsiyon hakkını ancak vadenin 
dolmasıyla kullanabilmektedir. Ancak, Amerikan tipi 
opsiyonlarda ise, opsiyon hakkı vadeye kadar herhangi 
bir tarihte kullanılabilmektedir. Elbette, Amerikan tipi 
opsiyonların bu özelliği opsiyon alıcısına daha fazla 
seçenek sunduğundan başlangıçta ödenecek opsiyon 
primi de daha yüksek olmaktadır.

 

2.4. Swap
Swap; değişim, takas anlamına gelmektedir. 

Swap sözleşmesi, finansal varlıkların gelecekteki 
nakit akışlarının değiştirilmesi hususunda yapılan 
anlaşmalardır. Değişim konusu varlık genel olarak döviz 
veya faizdir.

Swap sözleşmeleri, tarafların döviz kuru ve 
fiyat değişimlerinden kaynaklanan risklere karşı 
korunmalarını sağlar. Genel olarak tezgah üstü 
piyasalarda işlem gören swap sözleşmelerinin el 
değiştirmeleri futures sözleşmelerine kıyasla daha 
zordur.
 
3. Türev Ürünlerin Türk Vergi Kanunları  
Karşısındaki Durumu

3.1. Kurumlar Vergisi Yönünden
Vadeli işlem sözleşmesi teslimat ile sonuçlandığında, 

bu işlem esas itibarıyla bir varlığın alım-satım 
işleminden farklı olmayacağından, sözleşmenin vade 
tarihi itibarıyla alınan veya satılan varlıkların değerinin, 
sözleşmede belirtilen birim değer üzerinden kayıtlara 
intikal ettirilmesi gerekmektedir. 

Ancak, türev finansal ürünlerin vergilendirilmesi 
konusundaki en önemli tartışma, bu ürünlerin menkul 
kıymet olarak kabul edilip edilmediği ve dönem 
sonlarında değerlemeye tabi tutulup tutulmayacağıdır.

Gelir Vergisi Kanunu uygulamaları bakımından 
menkul kıymet borsalarında işlem görenler menkul 
kıymet olarak, vadeli işlem borsalarında işlem gören 
sözleşmeler ise diğer sermaye piyasası aracı olarak 
ifade edilmiştir. Bu yaklaşım, vadeli işlem borsalarında 
işlem gören sözleşmelerin menkul kıymet olarak kabul 
edilmediğine işaret etmektedir.

SPK uygulamaları bakımından da vadeli işlemler 
borsasında işlem gören sözleşmelerin diğer sermaye 
piyasası araçları sınıfında değerlendirilmektedir.

Bu yaklaşımların doğal bir sonucu olarak, vadeli 
işlem sözleşmelerinin genel olarak menkul kıymet 
sayılamayacağı ve Vergi Usul Kanununun 279. 
maddesine göre değerlemeye tabi tutulamayacağıdır.

Ancak, Vergi Usul Kanununun 289. maddesinde, 
“Bu bölümde yazılı olmayan veyahut yazılı olup da kendi 
ölçüleriyle değerlenmesine imkân bulunmayan iktisadi 
kıymetlerden bina ve arazi vergi değerleriyle, diğerleri, 
varsa borsa rayici, yoksa mukayyet değerleri, o da yoksa 
emsal bedeliyle değerlenir” hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, borsada işlem gören türev sözleşmeleri 
Vergi Usul Kanununun 289. maddesi uyarınca borsa 
rayici ile değerlenecektir. 

Konu yukarıdaki bölümde açıklanan 4 farklı 
türev ürünü açısından değerlendirildiğinde, bu 
türev ürünlerinin organize bir piyasada işlem görüp 
görmedikleri hususunun vergisel durumlarını da 
etkilediği anlaşılmaktadır.

Swap ve forward sözleşmeleri tezgah üstü işlem 
gören, diğer bir ifadeyle, alıcı ve satıcı arasından 
düzenlenen ve devri zor olan finansal araçlardır.  

“SWAP SÖZLEŞMELERİ, 
TARAFLARIN DÖVİZ KURU 
VE FİYAT DEĞİŞİMLERİNDEN 
KAYNAKLANAN RİSKLERE KARŞI 
KORUNMALARINI SAĞLAR. 
GENEL OLARAK TEZGAH ÜSTÜ 
PİYASALARDA İŞLEM GÖREN 
SWAP SÖZLEŞMELERİNİN EL 
DEĞİŞTİRMELERİ FUTURES 
SÖZLEŞMELERİNE KIYASLA 
DAHA ZORDUR.”
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Bu özellikleri sebebiyle, bu sözleşmelerin menkul bir 
kıymet olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. 
Kurumlar vergisi mükellefleri açısından sözleşmeden 
kaynaklanan fayda ve yükümlülükler, kurum kazancının 
bir unsuru olarak vergilendirmeye tabi tutulacaktır. 
Elbette bu noktada en kritik soru fayda veya 
yükümlülüğün hangi tarihte gelir tablosu hesaplarına 
intikal ettirileceğidir.

Konuya forward sözleşmesi açısından baktığımızda, 
kazancın veya zararın hesaplanabilmesi için hukuki 
işlemin sonuçlanması gerektiği açıktır. Bu sebeple, 
gerek sözleşmenin imzalandığı tarih itibarıyla gerekse 
vade tarihine kadar geçen süre içinde vergi matrahını 
etkileyecek bir unsur ortaya çıkmaz. Kazancı olumlu 
veya olumsuz yönde etkileyecek sonuç vade tarihinde 
kesinleşir. Zira taraflar sözleşme hükümlerinin ortaya 
çıkmasını ancak vade tarihinde talep edebilmektedirler.

Ancak, forward sözleşmesinin tarafların karşılıklı 
uzlaşısı ile vade tarihinden önce özel koşullarla 
nihayetlendirilmesi halinde, bu özel anlaşma 
çerçevesinde oluşan kazanç ya da zararın o tarih 
itibarıyla kurum kazancı ile ilişkilendirileceği tabiidir.

Swap işlemlerinde esas itibarıyla bir değişim söz 
konusudur. Swap işlemi doğrudan bir kazanç veya 
zarar doğuşuna sebep olmaz. Ancak döviz swap’ında, 
swap sözleşmesine konu döviz değişimine bağlı olarak 
edinilen ve bilançoya kaydedilen dövizlerin genel 
hükümler çerçevesinde değerlemeye tabi tutulacağı ve 
finansal tablolara aktarılacağı şüphesizdir.

Futures ve opsiyon sözleşmeleri ise, diğer forward 
ve swap sözleşmelerinden farklı olarak standart 
büyüklüklerde organize borsalarda alınıp satılırlar. 
Organize piyasada işlem görmeleri ve borsa rayiçlerinin 
belli olması üçüncü şahıslara devredilmelerini 
kolaylaştırır. Bu özellikleri sebebiyle futures ve 
opsiyon sözleşmeleri menkul kıymet benzeri bir özellik 
gösterirler.

Futures sözleşmelerinde de esas itibarıyla forward 
sözleşmelerinde olduğu gibi vade tarihi itibarıyla kazanç 
veya zarar belirlenecektir. Ancak, futures işlemleri, 
organize bir piyasada işlem gördüğünden, yukarıdaki 
açıklamalar çerçevesinde vade tarihinden önceki her 
değerleme gününde borsa rayici ile değerlenecek 
ve oluşan kar veya zarar ilgili dönem kazancı ile 
ilişkilendirilecektir.

Opsiyon hakkının kullanılması halinde, opsiyon 
sözleşmelerinden kaynaklanan kazanç veya zarar 
futures sözleşmelerinde olduğu gibi kayıtlara alınacaktır. 
Yine aynı şekilde, opsiyon sözleşmeleri de vade 
tarihinden önceki her değerleme gününde borsa rayici 
ile değerlenecek ve oluşan kar veya zarar ilgili dönem 
kazancı ile ilişkilendirilecektir. 

Öte yandan, opsiyon sözleşmelerinde, opsiyon 
primi ödemelerinin gelir veya gider yazılmaları hususu 
da özellik gösterir. Opsiyon primi, opsiyon hakkını 
satan tarafından sözleşmenin düzenlendiği tarihi 
itibarıyla gelir yazılır. Ancak, opsiyon hakkını satın 
alan taraf ise, ödediği opsiyon primini sözleşmenin 
vade tarihi itibarıyla gider olarak dikkate alabilecektir. 

Elbette opsiyon hakkının vade tarihinden önce 
kullanılabildiği Amerikan tipi opsiyonlarda, opsiyonun 
kullanıldığı tarih itibarıyla opsiyon primi de gider olarak 
kaydedilebilecektir.

3.2. Katma Değer Vergisi Yönünden
Vergilendirme vergiyi doğuran olayın meydana 

gelmesi ile doğar. Taraflar arasında ticari sonuç 
doğurmaya yönelik bir sözleşmenin imzalanması, gelir, 
kurumlar veya katma değer vergisi bakımından vergiyi 
doğuran olayın meydana geldiğini göstermez. Gelir ve 
kurumlar vergisi açısından kazancın elde edilmesi, 
katma değer vergisi açısından da malın teslimi veya 
hizmetin ifası verginin doğması için gerekli şartlardır.

Finansal türev işlemleri ticari bir faaliyet 
çerçevesinde yapıldığında, işlemin bir teslim ile 
sonuçlanmasına bağlı olarak katma değer vergisi 
yükümlülüğü doğacaktır.

Türev işlemlerinde, katma değer vergisi açısından 
verginin doğması için türev sözleşmesinden 
kaynaklanan mal tesliminin yapılması gerekir. Örneğin; 
iki taraf arasında yapılan bir forward kontratında 6 
ay sonraki bir tarihte 100 bin ton pamuğun belirli bir 
fiyattan teslimi öngörülüyor ise, katma değer vergisinde 
vergiyi doğuran olaydan bahsedebilmek için bu kontrata 
bağlı olarak pamuk tesliminin gerçekleşmiş olması 
gerekecektir.

Öte yandan, yine katma değer vergisinden 
bahsedebilmek için kontrata konu varlığın tesliminin 
vergiden istisna edilmemiş olması gerekir. Örneğin 
döviz teslimine ilişkin türev sözleşmelerinde 
sözleşme vadesinde teslimat gerçekleşse bile döviz 
teslimi katma değer vergisinden istisna tutulmuş 
olduğundan bu teslim sebebiyle katma değer vergisi 
hesaplanmayacaktır.

“SWAP İŞLEMLERİNDE ESAS 
İTİBARIYLA BİR DEĞİŞİM SÖZ 

KONUSUDUR. SWAP İŞLEMİ 
DOĞRUDAN BİR KAZANÇ VEYA 

ZARAR DOĞUŞUNA SEBEP OLMAZ. 
ANCAK DÖVİZ SWAPINDA, SWAP 

SÖZLEŞMESİNE KONU DÖVIZ 
DEĞİŞİMİNE BAĞLI OLARAK 

EDİNİLEN VE BİLANÇOYA 
KAYDEDİLEN DÖVİZLERİN GENEL 

HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE 
DEĞERLEMEYE TABİ TUTULACAĞI 

VE FİNANSAL TABLOLARA 
AKTARILACAĞI ŞÜPHESİZDİR.”
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ENDÜS T R İDEN

MURAT İNKÜN
PLASFED Genel Sekreteri

2020 yılının son çeyreğinde başlayan küresel arz şoku 2021 yılında da etkisini sürdürüyor. Petrokimya tesislerinin 
“force majeur” ilan ederek üretim durdurması veya üretim kısıtlamasına gitmesinin yanı sıra, tedarik zincirinde 
meydana gelen bozulmaların bir neticesi olarak tüm dünyada ham madde fiyatlarında hızlı bir artışa tanıklık 
ediyoruz. Türk plastik sektörünün ham maddede ithalata bağımlı yapısı ise sektörü bu tarz küresel arz şoklarına 

daha açık hale getiriyor. Gözden kaçırılmaması gereken husus ise bu krizin ortaya yeni sorunlar çıkarmadığı, sadece 
sektörümüzün yapısal sorunlarının etkilerini daha görünür kıldığı. Avrupa’nın ikinci, dünyanın ise yedinci büyük plastik işleme 
kapasitesine sahip olan ülkemizin ham maddede arz güvenliğini mutlak suretle sağlaması gerekmektedir. Bu kapsamda 
orta ve uzun vadeli statejiler geliştirilerek; yurt içinde petrokimya tesislerinin sayısı ve üretim kapasitesi arttırılmalı, lojistik 
hatlar kurularak ticaret yollarımız güvenceye alınmalı, sanayi kuruluşlarımızın mali yapıları ve insan kaynağı sermayesi 
kuvvetlendirilerek kontratlı çalışmanın yolu açılmalı ve geri dönüşüm sektörünü geliştirecek adımlar atılmalı. Bu dönemde 
bu adımlar atılmaz ve uzun vadede yapısal sorunlarımıza çözüm geliştirmeyen palyatif çözümlere odaklanırsak bir sonraki 
arz krizinde tekrar aynı tabloyla karşılaşmamız kaçınılmaz olacaktır. İstanbul Sanayi Odası tarafından IHS Markit iş birliğiyle 
hazırlanmakta olan kimyasal, plastik ve kauçuk ürünler PMI verilerini incelediğimiz zaman girdi fiyatlarında yaşanan artışa 
bağlı olarak sektör performansının gerilediğini gözlemliyoruz. Bu kapsamda mayıs 2020’den bu yana eşik değer olan 50’nin 
üzerinde seyreden sektör PMI endeksi şubat 2021 itibariyle eşik değerin altına düştü.

2021 yılının ocak ayında, bir önceki yıla göre ihracatta gerek değer gerek miktar bazında artış gözlemlenmiştir. Söz 
konusu dönemde ihracatta yaşanan artış miktar bazında ortalama yüzde 7,5 olarak gerçekleşirken, değer bazında artış 
oranı ise yüzde 12,6 olmuştur. Aynı dönemde ithalat miktarı yüzde 3,7 oranında, ithalat değeri ise yüzde 14,2 oranında 
artmıştır. Bu dönemde gerek ithalat gerek ihracatta değerin miktardan daha fazla artmış olması ham madde fiyatlarında 
yaşanan artışa işaret etmektedir. 
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DIŞ TİCARET VERİLERİ
2021 yılının ilk ayında, Türkiye plastik ham madde ihracatı miktar bazında yüzde 7,0, değer bazında ise yüzde 14,1 artmıştır.

İHRACAT
2020 (Ocak) 2021 (Ocak)

Miktar Değer Miktar % Değ. Değer % Değ.

Plastik Ham Madde 103,6 123,2 110,8 7,0 140,5 14,1

Plastik Mamul 165,3 398,0 178,4 7,9 446,6 12,2

Plastik ve Kauçuk İşleme Mak. N/A 14,5 N/A N/A 18,3 26,6

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

İTHALAT
2020 (Ocak) 2021 (Ocak)

Miktar Değer Miktar % Değ. Değer % Değ.

Plastik Ham Madde 656,7 750,0 688,4 4,8 902,8 20,4

Plastik Mamul 49,2 235,4 43,8 -11,0 222,2 -5,6

Plastik ve Kauçuk İşleme Mak. N/A 33,4 N/A N/A 48,2 44,5

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

TOPLAM DIŞ TİCARET
2020 (Ocak) 2021 (Ocak)

Değer Değer % Değ.

İhracat 14.701,5 15.045,3 2,3

İthalat 19.214,4 18.079,4 -5,9

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

PLASTİK HAM MADDE - GTİP Bazında İhracat 

GTİP GTİP Açıklama
2020 (Ocak) 2021 (Ocak)

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

3901 Etilen polimerleri 6,6 5,9 8,5 29,1 8,2 39,7 1,0

3902 Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri 3,1 2,8 3,2 1,2 4,0 41,2 1,3

3903 Stiren polimerleri 10,0 10,4 10,0 -0,3 13,0 25,3 1,3

3904
Vinil klorür/halojenli diğer olefin 
polimerleri

2,3 2,6 2,3 -3,6 3,2 24,9 1,4

3905
Vinil asetat/diğer vinil esterlerinin 
polimerleri

3,1 3,8 4,1 30,9 5,0 32,0 1,2

3906 Akrilik polimerleri 17,4 18,3 22,2 27,5 25,2 37,8 1,1

3907
Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-
alkid reçineler

37,0 50,1 42,1 13,9 55,6 11,1 1,3

3908 Poliamidler 2,8 6,4 2,6 -5,1 6,6 2,0 2,5

3909
Amino reçineler, fenolik reçineler, 
poliüretanlar

14,3 13,3 10,1 -29,2 12,0 -10,3 1,2

3910 Silikonlar 0,6 2,0 0,6 -0,9 1,9 -5,0 3,3

3911
Petrol reçineleri, politerpenler, 
polisülfitler vb.

0,2 0,5 0,2 -29,8 0,3 -34,7 2,2

3912 Selüloz ve kimyasal türevleri 4,4 5,6 4,4 0,7 5,0 -11,8 1,1

3913
Tabii polimerler, değiştirilmiş tabii 
polimerler, türevleri

0,0 0,2 0,0 -14,8 0,1 -59,3 2,7

3914 Polimer esası iyon değiştiriciler 0,0 0,0 0,0 70,1 0,0 65,3 2,8

3915 Plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar 1,7 1,3 0,5 -68,0 0,4 -65,9 0,8

TOPLAM 103,6 123,2 110,8 7,0 140,5 14,1 1,3

Kaynak :  TÜ İK   MİKTAR:  B in  Ton /  DEĞER:  Mi l yon  Do la r
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2021 yılı ocak ayı verileri incelendiğinde ham madde ihracatımızın en yoğun olduğu ilk 10 ülkeye ihracatımız miktar 
bazında yüzde 16,7 değer bazında ise yüzde 25,7 artmıştır. Bu dönemde ihracatımızı en çok arttırdığımız ülkeler sırasıyla 
İtalya, İspanya ve İsrail olurken ilk 10 ülkenin ham madde ihracatımızdan aldıkları pay gerek miktar gerek değer bazında 
artış göstermiştir.

ENDÜS T R İDEN

2021 yılının ilk ayında geçen senenin aynı dönemine kıyasla Türkiye plastik mamul ihracatı miktar bazında yüzde 7,9 artış 
gösterirken değer bazında yüzde 12,2 artmıştır.

PLASTİK HAM MADDE İHRACATI

Ülke
2020 (Ocak) 2021 (Ocak)

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

Romanya 12,2 9,1 11,8 -2,9 11,8 30,4 8,4 1,0

İtalya 5,3 6,2 9,8 84,8 11,4 85,4 8,1 1,2

Almanya 5,8 8,6 7,2 24,5 9,0 4,4 6,4 1,3

Mısır 6,8 6,5 7,1 3,4 7,7 19,1 5,5 1,1

İsrail 4,6 4,8 6,2 34,0 7,5 56,3 5,4 1,2

İspanya 3,2 4,7 5,0 56,2 6,9 47,5 4,9 1,4

İran 4,2 8,4 3,0 -29,5 6,4 -23,8 4,6 2,2

Rusya Federasyonu 2,8 4,9 3,4 21,5 6,3 29,1 4,5 1,9

Bulgaristan 5,9 4,9 5,8 -2,3 5,4 9,6 3,8 0,9

Cezayir 3,0 3,5 3,6 20,6 4,9 39,3 3,5 1,4

İlk 10 Ülke Toplamı 53,7 61,6 62,7 16,7 77,4 25,7 55,1 1,2

GENEL TOPLAM 103,6 123,2 110,8 7,0 140,5 14,1 100,0 1,3

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

PLASTİK MAMUL - GTİP Bazında İhracat

GTİP GTİP Açıklama

2020 (Ocak) 2021 (Ocak)

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

($/KG

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

16,4 26,3 15,1 -7,9 27,1 3,4 1,8

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

19,6 44,3 26,1 33,0 51,7 16,6 2,0

3918
Plastikten yer kaplamaları-duvar ve 
tavan kaplamaları 

1,9 3,0 2,3 23,4 3,8 25,1 1,6

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

1,6 7,8 1,7 10,1 10,0 27,9 5,7

3920
Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül 
ve lamlar

44,7 102,8 46,2 3,5 110,2 7,2 2,4

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

14,2 36,0 14,2 0,2 41,2 14,2 2,9

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

2,3 8,7 2,5 6,9 9,7 10,4 3,9

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

34,5 79,3 34,0 -1,4 79,6 0,3 2,3

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

13,7 34,6 16,3 19,1 41,6 20,3 2,6

3925 Plastikten inşaat malzemesi 8,6 19,8 10,3 19,5 25,9 30,6 2,5

3926 Plastikten diğer eşya 7,8 35,3 9,5 21,6 45,8 29,9 4,8

TOPLAM 165,3 398,0 178,4 7,9 446,6 12,2 2,5

Kaynak :  TÜ İK   MİKTAR:  B in  Ton /  DEĞER:  Mi l yon  Do la r
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2021 yılı ocak ayında ülke bazlı bir inceleme yapıldığında, ham madde ilk 10’da yer alan ülkeler arasında Irak ve İspanya hariç 
ülkelerin tamamına yapılan mamul ihracatının artmış olduğu görülmektedir. Öte yandan, ham madde fiyatlarında yaşanan 
artışa bağlı olarak ilk 10’da yer alan tüm ülkelere yapılan ihracatta birim fiyatta bir artış yaşanmış olup bu durumun istisnası 
ise İsrail ve İtalya’ya yapılan ihracattır.

2021 yılı ilk ayında, Türkiye plastik ve kauçuk işleme makinaları ihracatı değer bazında yüzde 26,6 oranında artış göstermiştir. 
Söz konusu artışın tamamı ihracatımızın en yoğun olduğu ilk 10 ülkeden kaynaklanmakta olup güçlü bir pazar odaklanmasına 
işaret etmektedir.

PLASTİK MAMUL İHRACATI

Ülke
2020 (Ocak) 2021 (Ocak)

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

Irak 22,0 37,7 20,7 -6,1 36,7 -2,6 8,2 1,8

Almanya 8,7 30,1 9,7 12,1 34,6 15,2 7,8 3,6

Birleşik Krallık 10,3 24,4 11,5 10,8 28,4 16,1 6,3 2,5

İsrail 12,0 23,2 14,6 21,1 27,6 18,9 6,2 1,9

İtalya 6,8 15,7 8,5 25,1 18,9 20,6 4,2 2,2

Fransa 5,3 16,3 5,7 7,1 18,6 14,2 4,2 3,2

ABD 4,5 12,1 6,2 36,6 17,4 43,4 3,9 2,8

Romanya 5,4 13,8 5,9 7,9 17,1 23,7 3,8 2,9

Polonya 3,5 10,3 3,8 8,5 11,9 15,3 2,7 3,1

İspanya 4,9 11,5 4,8 -1,7 11,8 1,8 2,6 2,4

İlk 10 Ülke Toplamı 83,5 195,2 91,3 9,3 223,0 14,2 49,9 2,4

GENEL TOPLAM 165,3 398,0 178,4 7,9 446,6 12,2 100,0 2,5

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

PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI - GTİP Bazında İhracat

GTİP GTİP Açıklama
2020 (Ocak) 2021 (Ocak)

Değer Değer % Değ.

847710 Enjeksiyon makinaları 1,0 1,0 5,6

847720 Ekstrüzyon makinaları 3,2 3,9 21,4

847730 Şişirme makinaları 0,5 0,4 -28,7

847740 Termoforming makinaları 0,7 1,8 145,8

847751-59-80 Presler ve diğer makinalar 7,6 6,7 -11,2

847790 Aksam ve parçalar 1,5 4,5 201,7

TOPLAM 14,5 18,3 26,6

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

PLASFED 33.sayi.indd   107 30/03/21   11:08



108 PLASFED

2021 yılının ocak ayında, Türkiye plastik ham madde ithalatı miktar bazında yüzde 4,8 oranında artarken, değer bazında ise 
yüzde 20,4 oranında artmıştır. En çok ithalat gerçekleştirilen ülkeler incelendiğinde ise Suudi Arabistan’ın gene en üst sırada 
yer aldığı öte yandan Almanya’nın miktar bazında ve değer bazında ikinci sıraya yükseldiği görülmektedir. 

ENDÜS T R İDEN

KAUÇUK VE PLASTİK İŞLEME MAKİNALARI İHRACATI

Ülke
2020 (Ocak) 2021 (Ocak)

Değer Değer % Değ. % Pay

Almanya 0,5 2,5 409,3 13,5

İran 0,5 1,3 149,7 7,0

Hollanda 0,0 1,3 3,229,4 7,0

ABD 0,5 1,2 171,0 6,7

Cezayir 0,8 1,2 54,0 6,7

Hindistan 0,6 0,8 17,9 4,2

Bulgaristan 0,4 0,8 78,1 4,1

Azerbaycan 0,2 0,7 199,2 3,8

İtalya 0,6 0,6 -1,6 3,4

Rusya Federasyonu 1,0 0,6 -38,5 3,3

İlk 10 Ülke Toplamı 5,2 10,9 109,8 59,6
GENEL TOPLAM 14,5 18,3 26,6 100,0

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

PLASTİK HAM MADDE - GTİP Bazında İthalat

GTİP GTİP Açıklama

2020 (Ocak) 2021 (Ocak)

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

($/KG

3901 Etilen polimerleri 175,1 173,5 183,4 4,7 204,9 18,1 1,1

3902 Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri 199,8 220,3 216,5 8,3 273,2 24,0 1,3

3903 Stiren polimerleri 30,3 42,0 33,2 9,5 54,8 30,4 1,7

3904
Vinil klorür/halojenli diğer olefin 
polimerleri

73,1 68,8 74,4 1,8 104,0 51,1 1,4

3905
Vinil asetat/diğer vinil esterlerinin 
polimerleri

3,2 7,6 3,9 23,8 9,0 17,9 2,3

3906 Akrilik polimerleri 19,2 30,9 15,4 -19,7 27,6 -10,9 1,8

3907
Poliasetaller, diğer polieterler, epoksit-
alkid reçineler

61,9 98,5 52,8 -14,8 108,9 10,5 2,1

3908 Poliamidler 8,9 23,0 10,8 21,3 28,5 23,8 2,6

3909
Amino reçineler, fenolik reçineler, 
poliüretanlar

21,3 35,9 17,0 -20,2 39,7 10,6 2,3

3910 Silikonlar 3,8 13,7 3,2 -16,4 13,1 -3,9 4,1

3911
Petrol reçineleri, politerpenler, 
polisülfitler vb.

3,8 9,6 4,1 9,9 11,2 17,3 2,7

3912 Selüloz ve kimyasal türevleri 3,7 13,4 2,9 -20,2 11,6 -13,4 3,9

3913
Tabii polimerler, değiştirilmiş tabii 
polimerler, türevleri

0,3 1,6 0,2 -36,0 1,3 -18,9 7,5

3914 Polimer esası iyon değiştiriciler 0,6 1,2 0,6 -3,2 2,1 67,2 3,4

3915 Plastikten döküntü, kalıntı ve hurdalar 51,6 9,9 69,9 35,3 12,9 30,1 0,2
TOPLAM 656,7 750,0 688,4 4,8 902,8 20,4 1,3

Kaynak :  TÜ İK   MİKTAR:  B in  Ton /  DEĞER:  Mi l yon  Do la r
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2021 yılının ilk ayında Türkiye plastik mamul ithalatı miktar ve değer bazında incelendiğinde bir önceki yıla göre sırasıyla 
yüzde 11,0 ve yüzde 5,6 düşüş gözlenmiştir. Ülke bazında mamul ithalatı incelendiğinde ise ilk 10 ülkenin toplam 
ithalatımızdan aldığı payın yaklaşık yüzde 1,0 oranında arttığı gözlemlenmektedir. 

PLASTİK MAMUL - GTİP Bazında Ithalat

GTİP GTİP Açıklama

2020 (Ocak) 2021 (Ocak)

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

($/KG

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

0,8 3,8 0,8 -3,6 3,4 -9,1 4,4

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

3,0 23,0 3,3 11,5 21,3 -7,5 6,4

3918
Plastikten yer kaplamaları-duvar ve 
tavan kaplamaları 

1,8 9,5 0,9 -51,7 1,9 -79,6 2,3

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

5,2 26,5 3,7 -28,8 22,0 -17,0 5,9

3920
Plastikten diğer levha, yaprak, pelikül 
ve lamlar

19,7 59,0 18,7 -5,1 64,7 9,7 3,5

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

5,5 21,1 3,7 -32,3 16,3 -22,5 4,4

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

0,2 1,4 0,4 94,2 2,2 55,4 5,3

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

6,4 28,4 6,4 -0,2 27,4 -3,3 4,3

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

0,5 3,9 0,5 -4,1 3,5 -8,2 7,0

3925 Plastikten inşaat malzemesi 0,4 1,5 0,3 -15,9 1,9 30,7 6,2

3926 Plastikten diğer eşya 5,7 57,5 5,1 -11,4 57,5 0,0 11,3
TOPLAM 49,2 235,4 43,8 -11,0 222,2 -5,6 5,1

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

PLASTİK HAM MADDE İTHALATI

Ülke
2020 (Ocak) 2021 (Ocak)

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

Suudi Arabistan 106,8 100,3 94,3 -11,7 105,5 5,2 11,7 1,1

Almanya 44,8 75,2 50,4 12,5 85,7 14,0 9,5 1,7

Belçika 42,8 54,3 49,6 15,9 68,5 26,2 7,6 1,4

Güney Kore 52,3 69,9 45,5 -12,9 68,3 -2,2 7,6 1,5

İran 35,2 31,2 48,2 36,9 55,9 79,0 6,2 1,2

Rusya Federasyonu 11,5 10,9 36,4 217,8 40,9 276,2 4,5 1,1

Çin 16,6 26,6 20,1 21,6 40,7 53,3 4,5 2,0

Hollanda 30,0 35,0 29,0 -3,2 40,2 14,7 4,4 1,4

İspanya 29,5 38,1 26,3 -10,9 39,5 3,7 4,4 1,5

ABD 43,2 47,0 30,2 -30,2 39,3 -16,4 4,3 1,3

İlk 10 Ülke Toplamı 412,7 488,3 430,2 4,2 584,4 19,7 64,7 1,4
GENEL TOPLAM 656,6 750,0 688,4 4,8 902,8 20,4 100,0 1,3

Kaynak :  TÜ İK   MİKTAR:  B in  Ton /  DEĞER:  Mi l yon  Do la r
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2020 yılı ilk 10 ayında, Türkiye plastik ve kauçuk işleme makinaları ithalatında değer bazında yüzde 28,7’lik bir artış 
yaşanmıştır. Ülke bazında kauçuk ve plastik işleme makineleri ithalatı incelendiğinde ise İtalya ve Japonya ve Fransa hariç 
ilk 10’da yer alan tüm ülkelerden yapılan ithalatın arttığı gözlemlenmiştir. Bu kapsamda ilave gümrük vergilerinin kauçuk ve 
plastik işleme makineleri alanında istenilen sonucu vermediği söylenebilir.

ENDÜS T R İDEN

PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI- GTİP Bazında İthalat

GTİP GTİP Açıklama
2020 (Ocak) 2021 (Ocak)

Değer Değer % Değ.

847710 Enjeksiyon makinaları 12,1 16,5 36,2

847720 Ekstrüzyon makinaları 3,5 5,4 56,0

847730 Şişirme makinaları 1,4 1,9 35,8

847740 Termoforming makinaları 0,6 1,2 95,9

847751-59-80 Presler ve diğer makinalar 11,5 20,4 77,0

847790 Aksam ve parçalar 4,3 2,8 -33,3
TOPLAM 33,4 48,2 44,5

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

KAUÇUK VE PLASTİK İŞLEME MAKİNALARI İTHALATI

Ülke
2020 (Ocak) 2021 (Ocak)

Değer Değer % Değ. % Pay

Çin 14,2 26,0 83,6 54,0

İtalya 1,0 6,7 589,9 14,0

Avusturya 1,7 4,4 160,4 9,1

Fransa 0,3 2,3 602,6 4,8

Almanya 7,8 2,1 -73,5 4,3

İsviçre 2,4 1,2 -48,9 2,6

Hindistan 1,2 1,0 -16,2 2,0

ABD 1,1 0,8 -29,5 1,7

Tayvan 0,9 0,7 -25,1 1,4

Japonya 0,6 0,5 -10,0 1,1

İlk 10 Ülke Toplamı 31,1 45,7 46,9 94,9
GENEL TOPLAM 33,4 48,2 44,5 100,0

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

PLASTİK MAMUL İTHALATI

Ülke
2020 (Ocak) 2021 (Ocak)

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

Almanya 6,8 38,5 7,0 3,4 42,8 11,1 19,3 6,1

Çin 15,7 51,5 9,7 -38,5 38,4 -25,4 17,3 4,0

İtalya 4,3 22,3 4,2 -2,8 24,8 11,4 11,2 5,9

Güney Kore 2,1 12,1 3,9 86,7 17,6 45,6 7,9 4,5

Fransa 2,2 14,8 2,0 -11,3 12,0 -19,3 5,4 6,1

ABD 1,2 12,1 0,6 -46,5 8,0 -33,7 3,6 12,9

Belçika 1,7 5,8 1,7 -1,7 7,9 35,3 3,6 4,6

Japonya 0,4 7,1 0,3 -20,3 7,5 5,7 3,4 25,8

İspanya 0,7 5,2 0,8 16,9 5,2 1,8 2,4 6,7

Birleşik Krallık 1,0 7,5 0,7 -32,2 5,1 -32,6 2,3 7,7

İlk 10 Ülke Toplamı 36,0 177,0 30,8 -14,5 169,4 -4,3 76,2 5,5
GENEL TOPLAM 49,2 235,4 43,8 -11,0 222,2 -5,6 100,0 5,1

Kaynak :  TÜ İK   MİKTAR:  B in  Ton /  DEĞER:  Mi l yon  Do la r
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Sayfa 6

ÖMER KARADENİZ  
PLASFED President

SUSTAINABLE FASHION AND 
ECONOMIC DEVELOPMENT
Dear members of the industry and esteemed readers,

The issue that concerns our industry the most recently is 
the rapid increase in raw material prices. Since the last 
quarter of 2020, we have been experiencing a significant 
supply shock, as the global supply chain was broken and 
petrochemical plants have cut production by announcing 
force majeure. Meanwhile, while the prices of raw 
materials increase all over the world, said price increase 
is felt more deeply in countries like Turkey, which are 
dependent on imports and where supply is met from the 
spot market instead of contract purchases. The effects of 
the structural problems of our industry going on for many 
years have become more palpable depending on the 
cyclical reasons. Our initiatives continue to make mid- and 
long-term plans that will eliminate the structural problems 
of the industry rather than insisting on temporary 
solutions.

On the other hand, the Covid-19 pandemic, which is our 
most important agenda in 2020, maintains its effect 
on everything in 2021. The pandemic affects the textile 
sector just like all other sectors. As thousands of stores 
around the world were closed due to the pandemic and 
the supply chain was interrupted, many global fashion 
brands began to search for new ways. Sustainable fashion 
has become attractive in terms of economic development, 
environmental and cultural impact.

Sustainable fashion aims to minimize the rapid 
consumption caused by the fast fashion trend to ensure 
ecological, social and economic sustainability. In this 
context, many global brands started clothes design 
and recycling studies for reproduction within the scope 
of sustainable fashion design. Where is plastic in this 
process and how does it interact with fashion? 

Many brands around the world have adopted recycling for 
converting materials that are difficult to remanufacture 
and recycle into reusable, original and environmentally-
friendly products. These global brands, which use 

recycled PET bottles and ocean waste in their products, 
offer collections of backpacks and sports jackets 
almost entirely made of recycled PET bottles. In fact, a 
world-renowned brand has designed a fully-degradable 
basketball shirt with a small amount of material. While 
the upper part of this shirt is a blend of organic cotton 
and linen, the lower part is made of biodegradable 
plastic. 

Finally, the plastics used in the collections of brands 
positively affect the recyclability of products and their 
ability to be converted into high quality clothing designs 
and become a necessity in the fashion industry for many 
global brands. In this issue, we wanted to emphasize the 
potential development areas in the future by covering the 
increasing cooperation between the two sectors.

I would like to take this opportunity to wish all our readers 
healthy, prosperous and wealthy days.

Sayfa 8

BURÇ ANGAN
Chairman of the Editorial Board of PLASFED Magazine

DEBUNKING THE MYTH OF 
“DOMESTIC MANUFACTURERS 
CANNOT MEET THE DOMESTIC 
DEMAND”
Dear readers, esteemed industry stakeholders,

I am pleased to greet you in our new issue. This issue 
covers the role of plastics in the textile industry, which 
facilitate our lives in many ways While the use of plastic is 
very obvious in many sectors, it actually plays the role of 
an ‘invisible hero’ in the textile sector. 

Those who follow our magazine would remember that in 
my article in the previous issue, I drew attention to the 
recycling sector in our country and an important gap this 
sector has filled, and I stated that if wrong steps were 
taken, there might be a problem in the material input 
of this sector, which would affect the sector in general. 
Unfortunately, due to various quotas and obstacles 
applied to imports in material supply, the sector started 
to experience serious difficulties in the entry of scrap 
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materials and could not use its potential and failed to 
provide the expected volume of raw materials to the 
plastics industry. This happened perhaps in the worst 
time possible. As anyone who has a remote connection 
to the plastics industry knows, we are in an incredible 
shortage of raw materials. There are many local and 
global reasons behind this. However, our industry, which 
cannot use the recycled raw material resource sufficiently 
under the current conditions, has been dragged into a 
serious impasse.  

On the one hand, there is a recycling sector that cannot 
feed the plastics industry, which cannot find raw 
materials, because it cannot realize scrap input, and 
on the other hand, we are faced with an enormous leap 
in imports in machinery and parts. Customs officers, 
who work very effectively in the entry of raw materials 
and intermediate products, adversely affecting the 
manufacturers, unfortunately cannot achieve the same 
success in the import of final machinery that would 
protect the manufacturer. Today when we see with regret 
that our current deficit has peaked again, almost more 
than 80% of machinery investments which increased 
over 35% in 2020 are met with imports. The acceleration 
loans granted on this road, which started with a focus 
on domestic and national industry, unfortunately, was 
spent on imports and returned to us as current account 
deficit. Despite the freight crisis in global markets, we 
see that this upward trend continues in January. Although 
I foresee a slight decrease in February and March due 
to the current freight costs, this is not a sustainable or 
deliberate solution. The demand accumulated due to the 
freight will return to us as a leap in imports and current 
account deficit when costs decrease. We see that many 
domestic machinery manufacturers have increased 
their capacity to meet the increasing demand, and some 
new initiatives have emerged and started production 
to meet the needs of the market, as the imports, which 
decreased due to the freight, moved the investor back 
to the domestic manufacturers. In other words, this 
situation debunks the myth “The domestic manufacturers 
cannot meet the domestic demand.” Previously, domestic 
manufacturers, who could not find demand in Turkey, 
turned to export. Now, with the increasing domestic 
demand, domestic manufacturers started to use their 
production capacity inside and improve their existing 
production lines. I believe that the customs barriers to be 
applied in these days, following the investments made by 
the Far Eastern electronics manufacturers in Turkey, will 
not only help the domestic manufacturers grow, but also 
encourage many foreign manufacturers to invest in our 
country. 

As I conclude my article, I wish all our followers a pleasant 
reading and healthy days.  

Greetings and best regards.

Sayfa 10

MUSTAFA TACİR VISITED  
OUR FEDERATION
At the beginning of March, Mr. Mustafa Tacir, President of 
the Packaging Industry Council of the Union of Chambers 
and Commodity Exchanges of Turkey and also a member 
of the Board of Directors of the Istanbul Chamber of 
Industry, visited the Plastic Industrialists Federation.

Sayfa 12

CRESCENTS AND STARS FOR 
PACKAGING AWARDS ANNOUNCED
The winners of the Crescents and Stars of Packaging 
2020 Competition, organized for the ninth time by the 
Turkish Packaging Manufacturers Association (ASD),  
were awarded.

Sayfa 14

TURKEY RECEIVED 12 AWARDS 
FROM THE WORLD PACKAGING 
ORGANIZATION
In the WorldStar 2021 Competition organized by the 
World Packaging Organization (WPO), Turkey received  
12 awards. The President’s Award, the Sustainability 
Award, the Marketing Award and the Packaging That 
Saves Food Award will be announced in 2021.

Sayfa 16

TURKISH PLASTICS INDUSTRY 
LOOKING FOR A WAY OUT
The raw material crisis in the Turkish plastics industry 
providing intermediate goods to more than 30 sectors from 
automotive to white goods has been deepening for the 
last six months. Over 100% increase in raw material prices 
impacts production and adversely affects competitive 
power. The industry focuses on solution proposals.
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Sayfa 20

EKİN MAKİNA MANUFACTURING 
FOR 27 YEARS
Always with an eye on domestic production since its 
foundation, Ekin Makina continues to grow through 
investments in technology and R&D.

Sayfa 22

A HISTORICAL JOURNEY TO  
CHINA AND RUSSIA
Block train services to China and Russia open up new 
opportunities in exports. The train, which initially transports 
products such as boron and white goods, establishes a 
trade bridge between countries. 

Sayfa 26

CHEMISTRY TECHNOLOGY  
CENTER AND ITS GOALS
The “Chemistry Technology Center” project, carried out in 
collaboration by İKMİB (Istanbul Chemicals and Chemical 
Products Exporters’ Association) and Deloitte Danışmanlık 
A.Ş., aims to provide services to “Plastics, Rubber, Dye and 
Cosmetics” sub-sectors which meet 46% of the exports 
volume of the industry.

Sayfa 30

SELÇUK GÜLSÜN AND  
ÖMER KARADENİZ EVALUATING  
THE PLASTICS INDUSTRY
Selçuk Gülsün, President of PADGER, and Ömer Karadeniz, 
President of PLASFED, were hosted in the “Business 
World” program on Bloomberg TV. 

Sayfa 32

İKMİB: COMPASS OF THE 
CHEMICALS INDUSTRY
As the umbrella organization of the chemicals industry, 
the Istanbul Chemicals and Chemical Products Exporters’ 
Association (İKMİB) prepared an important sectoral report 
that will curb imports in the chemicals industry and play an 
active role in decreasing the current account deficit. In the 
“Turkish Chemicals Industry Investment Priority Products 
Report”, where the most imported 157 product categories 
in the field of chemicals are handled, 103 strategic product 
areas that await domestic production investments are 
identified.  

Sayfa 34

PRIMACY OF TURKISH LIRA  
AT YEKDEM
The fee of the Renewable Energy Resources Support 
Mechanism (YEKDEM) was reduced by 67%. It is predicted 
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that the conversion of purchase guarantees from USD 
to TRY in the new regulation will reduce the periodic 
fluctuation in costs. 

Sayfa 35

A NEW BOOK BY ISO: 
INSTITUTIONALIZATION AND 
MANAGEMENT IN FAMILY 
COMPANIES
As a result of the intensive working period of the Family 
Companies and Institutionalization Assembly Working 
Group, which is active under the Istanbul Chamber of 
Industry and chaired by Ömer Karadeniz, President 
of PLASFED, an important publication was made on 
institutionalization, one of the most critical problems of 
the Turkish industry.

Sayfa 36

FIRST INTERNATIONAL NEW 
PLASTICS ECONOMY CONFERENCE
The representatives of the private sector, government, 
academia and civil society participating in the “First 
International New Plastics Economy Conference” 
organized for the first time in Turkey by the Sustainability 
Academy made the call to the business world for the 
‘establishment of circular economy before long’. 

Sayfa 38

PAGEV’S COURTESY VISIT  
TO PLASFED
During the visit of PAGEV (Turkish Plastic Industrialists 
Research, Development and Education Association) 
to PLASFED (Plastic Industrialists Federation), current 
issues related to the plastics industry were discussed.

Sayfa 40

RECYCLING OF PLASTICS
Selçuk Gülsün, President of PADGER, was the guest 
of the “Recycling” program broadcast on Çevre TV. 
Answering the questions by Deniz Şafak in the program, 
Selçuk Gülsün gave very important information about 
the recycling process of plastics. 

Sayfa 42

EUROTEC® GROWING DURING  
THE PANDEMIC!
One of the leading engineering plastics manufacturer of 
Europe, eurotec® continued its investments during the 
pandemic, increasing its capacity by 35%.

Sayfa 44

EXPORT VOLUME OF THE 
CHEMICALS INDUSTRY IN 
JANUARY: USD1.64 BILLION
According to the data of the Istanbul Chemicals and 
Chemical Products Exporters’ Association (İKMİB), the 
export volume of the chemicals and chemical products 
in January 2021 was USD1 billion 636 million. Italy 
was the country with the highest export from Turkey 
of chemicals and chemical products, followed by the 
USA with an increase of 76.70%. The export volume to 
Lebanon increased by 68.33%.
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Sayfa 46

SELÇUK GÜLSÜN
PAGDER President 

“TEXTILE AND PLASTICS 
INDUSTRIES MEET ON A 
COMMON GROUND”
Dear Friends,

First of all, I would like to talk about the developments 
in our industry. Since some of the petrochemical 
companies operating in Europe suspended their 
production due to force majeure, the rest decreasing 
their production volume, and the supply chain 
experienced disruptions due to the pandemic, the plastic 
raw material prices increased rapidly in Turkey as well 
as in the whole world. . Accordingly, we have shared our 
solution suggestions that will allow our industry to come 
out of this crisis with the least damage with both public 
institutions and NGOs. On the other hand, unfortunately, 
there is no solution to eliminate the problem in the short 
term as the price fluctuations are felt in the entire globe.

In this issue of our magazine, we discuss the radical 
changes in the textile sector as well as in all other 
sectors as well as the principles that should be adopted 
for a sustainable life and that affect every aspect of our 
lives. As you know, since the linear economic model is 
replaced by models of circular economy, developments 
occur in every field that will accelerate this transition. 
Textile is such a sector. Today, we see that many global 
brands offer products made of recycled materials to 
the market, and share their sustainable production 
principles and reports. As the conscious production 
process became widespread in this direction, the textile 
products produced with this sensitivity by calculating 
the effects on nature in the process starting from the 
raw material to the completion of the cycle have been 
introduced to our lives. 

When we share our sensitivity to environmental 
awareness many times, the textile sector, which should 
be at the top of the list, is not addressed to the extent 
required. However, a lot of energy, water and chemicals 
are used in the production stages, and the dyes and 
chemicals used often mix into clean water sources 
without treatment. The textile sector, which is the second 
sector with the highest clean water consumption, 
causes 20% of industrial water pollution. 2,720 liters 
of water is consumed to manufacture a T-shirt, which 
corresponds to the three-year water consumption of a 
human. Likewise, the clean water used in manufacturing 
a pair of jeans corresponds to our drinking water of five 
or six years. Moreover, what happens after a sustainable 
product reaches its end of life is one of the main issues 
because 73% of the clothes end up in dumping grounds. 
In less than 15% of the fabrics produced, recycled 
materials are used. Therefore, the current figures show 

us why the textile sector should be quickly integrated 
into the circular economy. At this point, the textile sector 
and the plastics industry meet on a common ground. We 
see clothes and shoes produced with materials obtained 
from recycled plastics. The steps taken and works 
started in this field undergo development day by day, 
and the sensitivity of the brands on this issue increases. 
At the same time, a consumption habit that changes 
and develops with production is also adopted. Thus, we 
witness a market directed by the consumers. 

We have stated many times the importance of the 
plastics industry for the circular economy and proved 
that it could be environmentally-friendly contrary to 
popular belief. We hope other sectors take responsibility 
in this matter, and continue to follow with appreciation 
the positive steps to be taken in order to make a 
sustainable future possible. We believe that thus, we will 
witness in every sector the cyclical production processes 
that integrate and develop with the system without any 
economic loss.

Sincerely.

Sayfa 48

ŞENER GENÇER 
President of EGE PLASDER

“PLASTIC MATERIALS 
CREATED A REVOLUTION IN 
THE LAST 50 YEARS”
Significant developments in industry and technology 
in the last 50 years have enabled the mines and raw 
materials used in production to be processed more 
easily. As semi-robotized machines came together with 
R&D and Innovation studies in the industry and the 
chemicals industry, together with extensive studies and 
organizations in the chemicals industry, unimaginable 
inventions and products were created in a short time.

As a result of the increase in production and the fierce 
competition in the world, manufacturers started to strive 
to constantly renew themselves and manufacture value-
added goods.

Plastics that can be manufactured with less energy 
started to become prominent due to their less weight 
compared to other metals. Plastic raw materials 
diversified with chemical mixtures entered our lives in 
a very short time in every area. They are present from 
air transport to automotive industry, from spare parts to 
construction, furniture, packaging, textiles, household 
goods, white goods, shoes and bags, bijouterie and from 
medical supplies to our organs in our body.

As the use of such high levels of plastic raw materials 
caused the pollution of nature and increase in 
complaints since 1980, recycling emerged as a solution. 
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Thus, production in recycling started to increase and a 
new industry was established.

Today, recycling of plastic materials has become as 
important as the production. The experience gained 
over time in the production of plastic materials has 
paved the way for products that are more useful, more 
interesting, more colorful, cheaper and more durable in 
a competitive environment.

Particularly, women can buy and use dozens of more 
flashy, more interesting, much cheaper jewelry instead 
of gold, silver and diamond jewelry. People can buy 
a large number of polyester, polar fleece or rainproof 
clothing much cheaper instead of wool clothes to protect 
themselves against cold. They can follow the fashion 
changing every year by spending less money.

They can have many products from stainless furniture 
and home textile materials to beds, sofas, tables and 
chairs, from carpets to white goods, doors and windows 
that do not require paint, and floor coverings that are not 
deformed for many years. They can more often replace 
these materials, which are cheaper than wood or metal. 
They can access new developments in fashion and 
technology in a shorter time.

They can buy for less money vehicles that become 
cheaper and lighter with the increase in the use of 
plastic materials in the automotive industry, and get the 
opportunity to use them with less fuel.

Plastic materials, which have entered our lives step by 
step in the last 50 years, increased people’s purchasing 
power, improved desire to have, and enhanced their 
quality of life, making people happier. Plastic materials 
created a revolution for humans.

Sayfa 50

BARIŞ PAKİŞ
President of Turkish Composites  
Manufacturers Association

MEMBER MEETINGS  
AT FULL SPEED...
Dear members of the plastics industry,

Our Association organizes online member meetings 
each month. We held the 14th meeting on February 19, 
2021 with more than 80 participants from the industry. 
During the meeting, Mr. Adil Pelister, the President of the 
Istanbul Chemicals and Chemical Products Exporters’ 
Association (İKMİB), gave valuable information on 
‘Export Expectations and Forecasts of the Chemicals 
Industry in 2021’. Our themed member meetings 
favored by our sector and our ongoing training webinars 
are open to all sector members. 

Before starting composite applications in the Composite 
Application Workshop established after the protocol we 
signed with GEBKİM Vocational and Technical Anatolian 

High School, we offer trainings and information on 
composite materials to the teachers who will take 
part in the studies. The first part of the trainings is on 
composite raw materials. To date, there have been six 
trainings: polyester, gelcoats, pigment paste training 
at Turkuaz Polyester Reçine Kimya San. Tic. Ltd. Şti. 
and Ece Boya Kimya Sanayi ve Tic. A.Ş.; training on 
the production, performance and usage areas of glass 
fiber reinforcement materials at the Şişecam Science, 
Technology and Design Center of Türkiye Şişe ve 
Cam Fabrikaları A.Ş., the parent company of Şişecam 
Elyaf Sanayii A.Ş.; online training on the production, 
performance and usage areas of carbon fiber 
reinforcement materials with DowAksa İleri Kompozit 
Malzemeler San. Ltd. Şti.; training on the production, 
performance and usage areas of technical textiles at 
the factory of Telateks (METYX) Tekstil Ürünleri san. Tic. 
A.Ş.; online training on the production, performance 
and usage areas of epoxy resin with Duratek Koruyucu 
Malzemeler San. ve Tic. A.Ş.; and online training on the 
production, performance and usage areas of organic 
peroxide, initiators and accelerators with Akpa Kimya 
Amb. San. ve Tic. A.Ş. In the second phase of the 
training activities, trainings on the application areas of 
composites, chemistry of composites and production 
methods of composites will be offered to the teachers 
who will work in the Composite Application Workshop.

Following a two-month study with the committee 
established after the Strategy Planning Workshop held 
by our Association on December 4,5 2020, a study 
report was prepared. The report will be shared with all 
sector members and stakeholders in March, and will be 
examined in detail in March 2021 as the subject of our 
15th member meeting.

I wish a healthy 2021 for all humans, and a prosperous 
and wealthy new year for all the members of the Turkish 
Composite and Plastics industry. 

Sincerely...

Sayfa 52

“PRIMA” ASSURANCE IN STADIUM 
AND SPORTS HALLS
Stadium seats by Prima continue to be one of the 
favorite brands in domestic and international stadium 
and gym projects during the pandemic.

PLASFED 33.sayi.indd   117 30/03/21   11:09



118 PLASFED

N E W S
BR E AK ING 

Sayfa 54

YUSUF ÖZKAN
President of Kayseri Plastics Manufacturers Association 

“THE BUSINESS WORLD 
NEEDS LEADERS,  
NOT BOSSES ANYMORE”
Hello my dear friends, esteemed representatives of the 
industry,

Today, everything is changing and transforming so 
rapidly that it is impossible for our professional and 
social life not to be affected by this change. All sectors 
survive, develop and grow if they can keep up with this 
change and transformation. Otherwise, they are doomed 
to shrink and fall behind. I think this situation resembles 
to playing an instrument with musical notation or kara 
düzen (broken tuning). As an author says: “The business 
world needs leaders, not bosses anymore.” With this 
understanding, we must adapt our companies to the 
new world order and ensure their sustainability.

Dear friends, for years we have been talking about and 
implementing the zero waste projects that came to the 
fore last year, as well as the recycling and recovery works 
that have gained importance in the public opinion during 
the pandemic. However, despite our hard work, the 
recycling sector has been considered as scrap dealers, 
the plastics industry as the cause for the pollution of 
environment and harmful to health, and other sectors 
used this perception to their advantage. However, 
recently, as the big brands stated that they use their 
own packaging and product wastes, these companies 
became environmentally-friendly and created a fashion 
in recycling. In other words, our recycling business 
was transformed and moved one segment higher and 
became ‘high-tone’, so to speak. I do not say this in a 
negative way, but brands have done what we couldn’t 
for years and created a new trend by making the use of 
recycling fashionable and representing recycling in the 
best way. I just want to point out that just as the public 
view these companies as environmentalists, they should 
also consider our recycling companies in the same way. 
I believe that recycling will be perceived differently. We 
should use this as an advantage with discourses in 
favor of our industry and strive to turn people’s negative 
perceptions on plastic into a positive one. Moreover, we 
must make an effort to increase the awareness of the 
environment and recycling in the public by ensuring that 
all other brands comply with this ‘fashion trend’.

Another sector which is intertwined with the plastics 
industry is the textile sector. As you know, products 
such as synthetic, acrylic, fiber, carpet yarn, etc. are 
among the indispensable raw materials of textile. In 
other words, the plastics industry and the textile sector 
are almost two halves of a whole. This is the most 

advantageous and obvious argument that we can defend 
against the negative perception of our industry. We 
should not miss the opportunity to create a new trend in 
our industry and recycling by making brand companies 
use recycling and transforming the weight of plastic in 
textiles into a sustainable fashion.

I wish you all healthy, peaceful and prosperous days, 
stating that we should make good use of the positive 
atmosphere in health, environment and recycling due to 
the pandemic.

With my warm regards and wishes...

Sayfa 56

HAKAN EFE
President of Bursa Plastics and Packaging 
Manufacturers Association

LESS WASTE, MORE BREATH
Dear colleagues and esteemed readers, 
Hello everyone from the new issue of our magazine,

As the world population increases, people consume 
more. It is our principle to carry out the production, 
which increases in parallel with the increase in 
consumption, without harming natural resources and 
the environment. This world is the biggest heritage from 
the previous generation to us and from us to the next 
generations. It is our duty to take care of this heritage in 
the best possible manner. 

The ability to use plastic and waste products as 
a sustainable energy source is very important for 
our future. For a sustainable life, natural resources 
should be used sufficiently, and natural resource 
generation and consumption should be at a rate 
suitable for sustainability. As the main cause of 
environmental pollution, humans should play an active 
role in preventing environmental pollution with the 
developments in technology and increasing awareness. 

As the plastics industry, we follow a policy to reuse every 
part of plastic products and wastes, that we all know 
harm the nature, and to completely eliminate its harm 
to society and nature. With the development of plastic 
recycling technology, the harm to nature has been 
minimized. Turkey shows a great success in this regard, 
and gives full support to the collection and reproduction 
of waste and packaging. 

Textile companies support sustainable energy like 
other companies. Textile is considered as one of the 
three basic needs of humans from past to present. The 
consumption of textile products has increased with the 
rapid development of fashion and population growth. 
The importance of recycling has increased throughout 
the world due to compelling reasons such as preserving 
resources in textile products and processes, the need to 
reduce waste areas, the cost of waste and the need for 
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cheap raw materials for production. Recycling will be the 
driving force behind significant contributions to the world 
in social, economic and environmental terms. Many 
countries took measures in this regard and accelerated 
their industrial work. Textile has a very important place 
in our country since it is one of the leading industrial 
sectors and more than 95 percent of textile materials 
can be recycled and reused. We are all on the same road 
to minimize the damage to nature. The textile sector 
provides many inputs to the plastics industry in terms 
of recycling while similarly the plastics industry provides 
resources for textiles as recycling. This mutual cycle has 
reduced input costs and made Turkey more competitive.

Sustainability should be on focus in all stages such as 
design, logistics, production, retail, and usage. Thus, 
with a system to be built, environmental damage will 
be minimized and our world will take a sigh of relief. 
We should make “Less waste, more breath” our 
motto. That’s how our world will become cleaner and 
more livable. Today, many policies are followed and 
implemented in our country and in the world for less 
waste, sustainability and environmental pollution. These 
policies should be permanent and all humans should do 
their best for the environment.  

Sayfa 58

NEW PRODUCT  
BY POLİMER TEKNİK
Polimer Teknik, which supports years of experience with 
R&D studies of its expert staff, launched its new product 
‘poex T16 Scientific’.

Sayfa 60

THREE SUGGESTIONS TO 
SUSTAINABLE PRODUCTION
Evaluating the unusual increase in plastic raw material 
prices throughout the world, Selçuk Gülsün, President of 
the Plastics Industrialists Association (PAGDER), made 
three suggestions: Establishment of logistics lines, 
increase in petrochemical investments in the medium 
term, and mandatory contract purchases from spot 
markets.

Sayfa 61

SOCAR AND METU 
COLLABORATION
SOCAR Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon A.Ş. Launched a 
three-year joint project with the Middle East Technical 
University (METU) for the chemical recycling of plastic 
waste. 

Sayfa 62

SUSTAINABLE FASHION
Have you ever worn a jacket made of plastic bottles or 
a shoe made of plastic waste? Sustainability is also 
changing the building blocks of the textile industry, which 
has a global size of approximately USD1 trillion. This 
change and those who can keep up with this change will 
be the focus in the next decade.
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Sayfa 66

TECHNOPARKS:  
PRIDE OF TURKEY
The technoparks in Turkey, which are centers that 
develop high technology, are taken under protection 
against coronavirus by the ministries. We reviewed the 
best technoparks, which are the pride of Turkey with an 
export volume of USD4 billion. 

Sayfa 72

NEW TREND: SOCIAL 
ENTERPRISES
Entrepreneurship has left its mark on the global 
economy in the last 20 years. Developing new ideas and 
products and being the boss of your own business are 
now the priority. However, entrepreneurship started to 
change. Here are the initiatives in Turkey that focus not 
only on profit, but also social benefits... 

Sayfa 78

TECHNOLOGY THAT MADE 
LANDING ON MARS POSSIBLE: 
COMPOSITE MATERIALS
Perseverance, NASA’s most advanced spacecraft 
to date, supported by many composite materials, 
completed a 203-day space travel of 472 million 
kilometers and landed on Mars on February 18, 2021. 

Sayfa 82

COBOTS AT WORK!
Digitalization has changed production models as well. 
Collaborative robots (cobots), which gained importance 
in supporting the machinery sector, were also used in 
laboratories during the pandemic with successful results 
in disinfection areas. 

Sayfa 84

“THE PACKAGING INDUSTRY 
MANAGED TO CATCH ITS BREATH”
We talked with Erdoğan Çiçekçi, the Chairman of the 
Board of Directors of AS İP HALAT SANAYİ A.Ş., about the 
fields of activity of his company, the current situation of 
the plastics industry, and composite production.
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Sayfa 88

“TURKEY HAS A STRONG  
HISTORY OF INDUSTRY” 
2020 took its place in history as the most memorable 
year in human history. The Covid-19 pandemic that 
led to this seems to affect this year as well. It is such a 
pandemic that humanity experienced a complete shock 
not only in terms of economy, but also in many aspects 
such as sociological, psychological, individual and social 
life. We talked with Erdal Bahçıvan, the Chairman of the 
Board of Directors of the Istanbul Chamber of Industry 
about the effects of the pandemic on the industry.

Sayfa 90

“WE AIM TO PREVENT WASTE 
GENERATION AND RECYCLE 
WASTE”
Hasan Büyükdede, Deputy Minister of Industry and 
Technology, gave us very important information about 
the “Zero Waste Project”, the development of recycling 
facilities and the projects carried out in collaboration 
with the TEMA Foundation. Hasan Büyükdede underlined 
that the regions with the most waste are Marmara, 
Aegean and Central Anatolia.

Sayfa 96

EXPORT OPPORTUNITIES  
IN THE USA
A great potential is present in the US market in areas 
where Turkish companies are ahead of international 
competition. It is possible to take advantage of this 
potential when the USA, number one of global imports 
with an import figure of USD2.5 trillion, is looking for  
new supply chains due to the pandemic.

Sayfa 100

FINANCIAL DERIVATIVES  
AND THEIR TAXATION
This issue discusses derivatives, which are the favorite 
financial instruments of the last quarter century. The 
article defines the general characteristics of the financial 
derivatives, and evaluates the status of these products 
against corporate tax and value added tax. 
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MURAT İNKÜN
PLASFED Secretary General

THE SECTOR SHOULD 
FOCUS ON STRATEGIES 
THAT WILL DEVELOP 
RESISTANT TO GLOBAL 
SUPPLY SHOCKS

T he global supply shock started in the last quarter of 2020 is still effective in 2021. A rapid increase is experienced in 
raw material prices all over the world as a result of disruptions in the supply chain as well as the petrochemical plants 
suspending or restricting production by declaring “force majeur”. The dependence of the Turkish plastics industry on 
imports for raw materials makes the industry more vulnerable to such global supply shocks. It should be emphasized 

that this crisis did not create new problems, but it only made the effects of the structural problems of our industry more 
noticeable. Our country, which has the second largest plastic processing capacity in Europe and the seventh largest in the 
world, must ensure supply security in raw materials. In this context, after developing medium and long-term strategies, we 
should aim to increase the number and production capacity of petrochemical plants in Turkey, to establish logistics lines and 
secure our trade routes, to strengthen the financial structures and human resources of our industrial organizations in order 
to open the way for working under contract, and to take steps for the development of the recycling industry. If we do not take 
these steps today and just focus on palliative solutions that will not solve our structural problems in the long term, it will be 
inevitable that we will be in the same position in the next supply crisis. The PMI data for chemical, plastic and rubber products 
prepared by the Istanbul Chamber of Industry in cooperation with IHS Markit shows that the performance of the industry 
declined due to the increase in input prices. In this context, the PMI index of the industry, which has been above the threshold 
value of 50 since May 2020, fell below the threshold value as of February 2021.

In January 2021, an increase was enjoyed both in value-based exports and on the quantity basis compared to the previous 
year. In the said period, the quantity-based exports increased by 7.5% on average, while the value-based exports grew by 
12.6%. In the same period, the quantity of imports increased by 3.7%, while the value of imports grew by 14.2%. The increase 
in value in both imports and exports more than the amount in this period shows an increase in raw material prices.  

45,0

35,0

25,0

15,0

5,0

-5,0

-15,0

-25,0

-35,0

-45,0

70

65

60

55

50

45

40

35

30

C
he

m
ic

al
, P

la
st

ic
 a

nd
 R

ub
be

r 
Pr

od
uc

ts
 

PM
I I

nd
ex

 (
50

=
N

o 
C

ha
ng

e)

C
ha

ng
e 

w
ith

 R
es

pe
c 

to
 P

re
vi

ou
s 

M
on

th
 (

%
)

Ja
n 2

02
0

Fe
b 2

02
0

Mar 
20

20

Ap
r 2

02
0

May
 2

02
0

Ju
n 2

02
0

Ju
l 2

02
0

Au
g 2

02
0

Se
p 2

02
0

Oct 
20

20

Nov
 2

02
0

Dec
 2

02
0

Ja
n 2

02
1

Fe
b 2

02
1

Source: Istanbul Chamber of Industry

PLASFED 33.sayi.indd   122 30/03/21   11:09



PLASFED 123

FOREIGN TRADE DATA
In the first month of 2021, the export volume of Turkish plastic raw materials increased by 7.0% in quantity  
and by 14.1% in value.

EXPORT
2020 (January) 2021 (January)

Quantity Value Quantity Change % Value Change %

Plastic Raw Materials 103.6 123.2 110.8 7.0 140.5 14.1

Plastic Products 165.3 398.0 178.4 7.9 446.6 12.2

Plastic and Rubber Processing 
Machines

N/A 14.5 N/A N/A 18.3 26.6

Source :  TURKSTAT   QUANT ITY :  Thousand Tons  /  VALUE:  USD Mi l l i on

IMPORT
2020 (January) 2021 (January)

Quantity Value Quantity Change % Value Change %

Plastic Raw Materials 656.7 750.0 688.4 4.8 902.8 20.4

Plastic Products 49.2 235.4 43.8 -11.0 222.2 -5.6

Plastic and Rubber Processing 
Machines

N/A 33.4 N/A N/A 48.2 44.5

Source :  TURKSTAT   QUANT ITY :  Thousand Tons  /  VALUE:  USD Mi l l i on

TOTAL FOREIGN TRADE
2020 (January) 2021 (January)

Value Value Change %

Export 14,701.5 15,045.3 2.3

Import 19,214.4 18,079.4 -5.9

Source :  TURKSTAT   QUANT ITY :  Thousand Tons  /  VALUE:  USD Mi l l i on

PLASTIC RAW MATERIALS - Export by HS Code 

HS 
CODE

HS CODE Description

2020 (January) 2021 (January)

Quantity Value Quantity Change % Value Change %
Unit Price  

($/KG)

3901 Ethylene polymers 6.6 5.9 8.5 29.1 8.2 39.7 1.0

3902 Propylene and other olefin polymers 3.1 2.8 3.2 1.2 4.0 41.2 1.3

3903 Styrene polymers 10.0 10.4 10.0 -0.3 13.0 25.3 1.3

3904
Vinyl chloride/other halogenated olefin 
polymers

2.3 2.6 2.3 -3.6 3.2 24.9 1.4

3905
Vinyl acetate/other vinyl ester 
polymers

3.1 3.8 4.1 30.9 5.0 32.0 1.2

3906 Acrylic polymers 17.4 18.3 22.2 27.5 25.2 37.8 1.1

3907
Polyacetals, other polyethers, epoxy-
alkid resins

37.0 50.1 42.1 13.9 55.6 11.1 1.3

3908 Polyamides 2.8 6.4 2.6 -5.1 6.6 2.0 2.5

3909
Amino resins, phenolic resins, 
polyurethanes

14.3 13.3 10.1 -29.2 12.0 -10.3 1.2

3910 Silicones 0.6 2.0 0.6 -0.9 1.9 -5.0 3.3

3911
Petroleum resins, polyterpenes, 
polysulphides etc

0.2 0.5 0.2 -29.8 0.3 -34.7 2.2

3912 Cellulose and chemical derivatives 4.4 5.6 4.4 0.7 5.0 -11.8 1.1

3913
Natural polymers, modified natural 
polymers and derivatives

0.0 0.2 0.0 -14.8 0.1 -59.3 2.7

3914 Polymer-based ion exchangers 0.0 0.0 0.0 70.1 0.0 65.3 2.8

3915 Plastic waste, parings and scrap 1.7 1.3 0.5 -68.0 0.4 -65.9 0.8
TOTAL 103.6 123.2 110.8 7.0 140.5 14.1 1.3

Source:  TURKSTAT  QUANTITY :  Thousand Tons /  VALUE:  USD Mi l l ion

PLASFED 33.sayi.indd   123 30/03/21   11:09



FR OM T HE  ENDU S T R Y

According to the data for January 2021, our exports to the top 10 countries with the highest raw material exports increased by 
16.7% on quantity basis and by 25.7% on value basis. During this period, the countries to which we increased our exports the 
most are Italy, Spain and Israel, respectively. The share of the top 10 countries in our raw material exports increased on both 
quantity and value basis.

In the first month of 2021, compared to the same period last year, the Turkish plastic products export increased by 7.9% on 
quantity basis and by 12.2% on value basis.

PLASTIC RAW MATERIALS EXPORT

Country
2020 (January) 2021 (January)

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

Romania 12.2 9.1 11.8 -2.9 11.8 30.4 8.4 1.0

Italy 5.3 6.2 9.8 84.8 11.4 85.4 8.1 1.2

Germany 5.8 8.6 7.2 24.5 9.0 4.4 6.4 1.3

Egypt 6.8 6.5 7.1 3.4 7.7 19.1 5.5 1.1

Israel 4.6 4.8 6.2 34.0 7.5 56.3 5.4 1.2

Spain 3.2 4.7 5.0 56.2 6.9 47.5 4.9 1.4

Iran 4.2 8.4 3.0 -29.5 6.4 -23.8 4.6 2.2

Russian Federation 2.8 4.9 3.4 21.5 6.3 29.1 4.5 1.9

Bulgaria 5.9 4.9 5.8 -2.3 5.4 9.6 3.8 0.9

Algeria 3.0 3.5 3.6 20.6 4.9 39.3 3.5 1.4

Top 10 Countries in Total 53.7 61.6 62.7 16.7 77.4 25.7 55.1 1.2

GRAND TOTAL 103.6 123.2 110.8 7.0 140.5 14.1 100.0 1.3

Source :  TURKSTAT   QUANT ITY :  Thousand Tons  /  VALUE:  USD Mi l l i on

PLASTIC PRODUCTS - Export by HS Code

HS 
CODE

HS CODE Description

2020 (January) 2021 (January)

Quantity Value Quantity Change % Value Change %
Unit Price  

($/KG)

3916
Plastic monofilament, rods, sticks and 
profile shapes of which any cross-
sectional dimension exceeds 1mm

16.4 26.3 15.1 -7.9 27.1 3.4 1.8

3917
Plastic tubes, pipes hoses; seals, 
corner joints, sleeves

19.6 44.3 26.1 33.0 51.7 16.6 2.0

3918
Plastic floor coverings-wall and ceiling 
coverings 

1.9 3.0 2.3 23.4 3.8 25.1 1.6

3919
Plastic self-adhesive plates, sheets, 
film, foil, tape, strip and other flat 
shapes

1.6 7.8 1.7 10.1 10.0 27.9 5.7

3920
Other plastic plates, sheets, film, foil 
and strip

44.7 102.8 46.2 3.5 110.2 7.2 2.4

3921
Other plastic plates, sheets, film, foil 
and strip

14.2 36.0 14.2 0.2 41.2 14.2 2.9

3922
Plastic baths, shower-baths, sinks, 
bidets, lavatory pans, and furnishings

2.3 8.7 2.5 6.9 9.7 10.4 3.9

3923
Plastic articles for the conveyance or 
packing of goods; stoppers, lids, and 
caps

34.5 79.3 34.0 -1.4 79.6 0.3 2.3

3924
Plastic tableware, kitchenware, other 
household articles and hygienic or 
toilet articles

13.7 34.6 16.3 19.1 41.6 20.3 2.6

3925 Plastic builders' ware 8.6 19.8 10.3 19.5 25.9 30.6 2.5

3926 Other plastic articles 7.8 35.3 9.5 21.6 45.8 29.9 4.8

TOTAL 165.3 398.0 178.4 7.9 446.6 12.2 2.5

Source :  TURKSTAT   QUANT ITY :  Thousand Tons  /  VALUE:  USD Mi l l i on
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A country-based analysis for January 2021 period shows that the exports of products to all top 10 countries except Iraq and 
Spain increased. However, due to the increase in raw material prices, there has been an increase in the unit price in exports 
to all top 10 countries, the only exception being Israel and Italy.

In the first month of 2021, the Turkish plastic and rubber processing machinery exports increased by 26.6% on value basis. 
The increase originates from the top 10 countries with the highest exports and points to a strong market focus. 

PLASTIC PRODUCTS EXPORT

Country
2020 (January) 2021 (January)

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

Iraq 22.0 37.7 20.7 -6.1 36.7 -2.6 8.2 1.8

Germany 8.7 30.1 9.7 12.1 34.6 15.2 7.8 3.6

United Kingdom 10.3 24.4 11.5 10.8 28.4 16.1 6.3 2.5

Israel 12.0 23.2 14.6 21.1 27.6 18.9 6.2 1.9

Italy 6.8 15.7 8.5 25.1 18.9 20.6 4.2 2.2

France 5.3 16.3 5.7 7.1 18.6 14.2 4.2 3.2

USA 4.5 12.1 6.2 36.6 17.4 43.4 3.9 2.8

Romania 5.4 13.8 5.9 7.9 17.1 23.7 3.8 2.9

Poland 3.5 10.3 3.8 8.5 11.9 15.3 2.7 3.1

Spain 4.9 11.5 4.8 -1.7 11.8 1.8 2.6 2.4

Top 10 Countries in Total 83.5 195.2 91.3 9.3 223.0 14.2 49.9 2.4

GRAND TOTAL 165.3 398.0 178.4 7.9 446.6 12.2 100.0 2.5

Source :  TURKSTAT   QUANT ITY :  Thousand Tons  /  VALUE:  USD Mi l l i on

PLASTIC AND RUBBER PROCESSING MACHINES - Export by HS Code

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

Value Value Change %

847710 Injection-moulding machines 1.0 1.0 5.6

847720 Extruders 3.2 3.9 21.4

847730 Blow-moulding machines 0.5 0.4 -28.7

847740 Thermoforming machines 0.7 1.8 145.8

847751-59-80 Presses and other machinery 7.6 6.7 -11.2

847790 Parts 1.5 4.5 201.7

TOTAL 14.5 18.3 26.6

Source :  TURKSTAT   QUANT ITY :  Thousand Tons  /  VALUE:  USD Mi l l i on
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FR OM T HE  ENDU S T R Y

In January 2021, the Turkish plastic raw material import increased by 4.8% on quantity basis and by 20.4% on value basis. 
Looking into the analysis of the countries with the highest number of imports, it is seen that Saudi Arabia is once again at the 
top while Germany takes the second place on quantity basis and on value basis. 

PLASTIC AND RUBBER PROCESSING MACHINES EXPORT

Country
2020 (January) 2021 (January)

Value Value Change % Share %

Germany 0.5 2.5 409.3 13.5

Iran 0.5 1.3 149.7 7.0

Netherlands 0.0 1.3 3,229.4 7.0

USA 0.5 1.2 171.0 6.7

Algeria 0.8 1.2 54.0 6.7

India 0.6 0.8 17.9 4.2

Bulgaria 0.4 0.8 78.1 4.1

Azerbaijan 0.2 0.7 199.2 3.8

Italy 0.6 0.6 -1.6 3.4

Russian Federation 1.0 0.6 -38.5 3.3

Top 10 Countries in Total 5.2 10.9 109.8 59.6

GRAND TOTAL 14.5 18.3 26.6 100.0

Source :  TURKSTAT   QUANT ITY :  Thousand Tons  /  VALUE:  USD Mi l l i on

PLASTIC RAW MATERIALS- Import by HS Code

HS 
CODE

HS CODE Description

2020 (January) 2021 (January)

Quantity Value Quantity Change % Value Change %
Unit Price  

($/KG)

3901 Ethylene polymers 175.1 173.5 183.4 4.7 204.9 18.1 1.1

3902 Propylene and other olefin polymers 199.8 220.3 216.5 8.3 273.2 24.0 1.3

3903 Styrene polymers 30.3 42.0 33.2 9.5 54.8 30.4 1.7

3904
Vinyl chloride/other halogenated olefin 
polymers

73.1 68.8 74.4 1.8 104.0 51.1 1.4

3905
Vinyl acetate/other vinyl ester 
polymers

3.2 7.6 3.9 23.8 9.0 17.9 2.3

3906 Acrylic polymers 19.2 30.9 15.4 -19.7 27.6 -10.9 1.8

3907
Polyacetals, other polyethers, epoxy-
alkid resins

61.9 98.5 52.8 -14.8 108.9 10.5 2.1

3908 Polyamides 8.9 23.0 10.8 21.3 28.5 23.8 2.6

3909
Amino resins, phenolic resins, 
polyurethanes

21.3 35.9 17.0 -20.2 39.7 10.6 2.3

3910 Silicones 3.8 13.7 3.2 -16.4 13.1 -3.9 4.1

3911
Petroleum resins, polyterpenes, 
polysulphides etc

3.8 9.6 4.1 9.9 11.2 17.3 2.7

3912 Cellulose and chemical derivatives 3.7 13.4 2.9 -20.2 11.6 -13.4 3.9

3913
Natural polymers, modified natural 
polymers and derivatives

0.3 1.6 0.2 -36.0 1.3 -18.9 7.5

3914 Polymer-based ion exchangers 0.6 1.2 0.6 -3.2 2.1 67.2 3.4

3915 Plastic waste, parings and scrap 51.6 9.9 69.9 35.3 12.9 30.1 0.2

TOTAL 656.7 750.0 688.4 4.8 902.8 20.4 1.3

Source :  TURKSTAT   QUANT ITY :  Thousand Tons  /  VALUE:  USD Mi l l i on

PLASFED 33.sayi.indd   126 30/03/21   11:09



PLASFED 127

The data for the Turkish plastic products import in the first month of 2021 shows that the import volume on quantity and 
value basis decreased by 11.0% and 5.6%, respectively, compared to the previous year. According to the analysis of the 
product imports by country, it is observed that the share of the top 10 countries in our total imports increased by 1.0%. 

PLASTIC PRODUCTS - Import by HS Code

HS 
CODE

HS CODE Description

2020 (January) 2021 (January)

Quantity Value Quantity Change % Value Change %
Unit Price  

($/KG)

3916
Plastic monofilament, rods, sticks and 
profile shapes of which any cross-
sectional dimension exceeds 1mm

0.8 3.8 0.8 -3.6 3.4 -9.1 4.4

3917
Plastic tubes, pipes hoses; seals, 
corner joints, sleeves

3.0 23.0 3.3 11.5 21.3 -7.5 6.4

3918
Plastic floor coverings-wall and ceiling 
coverings 

1.8 9.5 0.9 -51.7 1.9 -79.6 2.3

3919
Plastic self-adhesive plates, sheets, 
film, foil, tape, strip and other flat 
shapes

5.2 26.5 3.7 -28.8 22.0 -17.0 5.9

3920
Other plastic plates, sheets, film, foil 
and strip

19.7 59.0 18.7 -5.1 64.7 9.7 3.5

3921
Other plastic plates, sheets, film, foil 
and strip

5.5 21.1 3.7 -32.3 16.3 -22.5 4.4

3922
Plastic baths, shower-baths, sinks, 
bidets, lavatory pans, and furnishings

0.2 1.4 0.4 94.2 2.2 55.4 5.3

3923
Plastic articles for the conveyance or 
packing of goods; stoppers, lids, and 
caps

6.4 28.4 6.4 -0.2 27.4 -3.3 4.3

3924
Plastic tableware, kitchenware, other 
household articles and hygienic or 
toilet articles

0.5 3.9 0.5 -4.1 3.5 -8.2 7.0

3925 Plastic builders' ware 0.4 1.5 0.3 -15.9 1.9 30.7 6.2

3926 Other plastic articles 5.7 57.5 5.1 -11.4 57.5 0.0 11.3

TOTAL 49.2 235.4 43.8 -11.0 222.2 -5.6 5.1

Source :  TURKSTAT   QUANT ITY :  Thousand Tons  /  VALUE:  USD Mi l l i on

PLASTIC RAW MATERIALS IMPORT

Country
2020 (January) 2021 (January)

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

Saudi Arabia 106.8 100.3 94.3 -11.7 105.5 5.2 11.7 1.1

Germany 44.8 75.2 50.4 12.5 85.7 14.0 9.5 1.7

Belgium 42.8 54.3 49.6 15.9 68.5 26.2 7.6 1.4

South Korea 52.3 69.9 45.5 -12.9 68.3 -2.2 7.6 1.5

Iran 35.2 31.2 48.2 36.9 55.9 79.0 6.2 1.2

Russian Federation 11.5 10.9 36.4 217.8 40.9 276.2 4.5 1.1

China 16.6 26.6 20.1 21.6 40.7 53.3 4.5 2.0

Netherlands 30.0 35.0 29.0 -3.2 40.2 14.7 4.4 1.4

Spain 29.5 38.1 26.3 -10.9 39.5 3.7 4.4 1.5

USA 43.2 47.0 30.2 -30.2 39.3 -16.4 4.3 1.3

Top 10 Countries in Total 412.7 488.3 430.2 4.2 584.4 19.7 64.7 1.4

GRAND TOTAL 656.6 750.0 688.4 4.8 902.8 20.4 100.0 1.3

Source :  TURKSTAT   QUANT ITY :  Thousand Tons  /  VALUE:  USD Mi l l i on
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FR OM T HE  ENDU S T R Y

In the first ten months of 2020, the Turkish plastic and rubber processing machinery import volume increased by 28.7% on 
value basis. The analysis by country of the imports of plastic and rubber processing machinery shows that the imports from 
all the top 10 countries increased except Italy, Japan, and France. In this context, it can be said that additional customs duties 
do not produce the desired result in the field of plastic and rubber processing machinery.

PLASTIC AND RUBBER PROCESSING MACHINES - Import by HS Code

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

Value Value Change %

847710 Injection-moulding machines 12.1 16.5 36.2

847720 Extruders 3.5 5.4 56.0

847730 Blow-moulding machines 1.4 1.9 35.8

847740 Thermoforming machines 0.6 1.2 95.9

847751-59-80 Presses and other machinery 11.5 20.4 77.0

847790 Parts 4.3 2.8 -33.3

TOTAL 33.4 48.2 44.5

Source :  TURKSTAT   QUANT ITY :  Thousand Tons  /  VALUE:  USD Mi l l i on

PLASTIC AND RUBBER PROCESSING MACHINES IMPORT

Country
2020 (January) 2021 (January)

Value Value Change % Share %

China 14.2 26.0 83.6 54.0

Italy 1.0 6.7 589.9 14.0

Austria 1.7 4.4 160.4 9.1

France 0.3 2.3 602.6 4.8

Germany 7.8 2.1 -73.5 4.3

Switzerland 2.4 1.2 -48.9 2.6

India 1.2 1.0 -16.2 2.0

USA 1.1 0.8 -29.5 1.7

Taiwan 0.9 0.7 -25.1 1.4

Japan 0.6 0.5 -10.0 1.1

Top 10 Countries in Total 31.1 45.7 46.9 94.9

GRAND TOTAL 33.4 48.2 44.5 100.0

Source :  TURKSTAT   QUANT ITY :  Thousand Tons  /  VALUE:  USD Mi l l i on

PLASTIC PRODUCTS IMPORT

Country
2020 (January) 2021 (January)

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

Germany 6.8 38.5 7.0 3.4 42.8 11.1 19.3 6.1

China 15.7 51.5 9.7 -38.5 38.4 -25.4 17.3 4.0

Italy 4.3 22.3 4.2 -2.8 24.8 11.4 11.2 5.9

South Korea 2.1 12.1 3.9 86.7 17.6 45.6 7.9 4.5

France 2.2 14.8 2.0 -11.3 12.0 -19.3 5.4 6.1

USA 1.2 12.1 0.6 -46.5 8.0 -33.7 3.6 12.9

Belgium 1.7 5.8 1.7 -1.7 7.9 35.3 3.6 4.6

Japan 0.4 7.1 0.3 -20.3 7.5 5.7 3.4 25.8

Spain 0.7 5.2 0.8 16.9 5.2 1.8 2.4 6.7

United Kingdom 1.0 7.5 0.7 -32.2 5.1 -32.6 2.3 7.7

Top 10 Countries in Total 36.0 177.0 30.8 -14.5 169.4 -4.3 76.2 5.5

GRAND TOTAL 49.2 235.4 43.8 -11.0 222.2 -5.6 100.0 5.1

Source :  TURKSTAT   QUANT ITY :  Thousand Tons  /  VALUE:  USD Mi l l i on
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